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Abstract: 
This study aims to clarify the role of Military Ifta’ Directorate in forming The Proper Character of the Jordanian 

Armed Forces' Members. The researcher used the descriptive approach based on the survey method, and the 

questionnaire as a tool to collect data from the sample, which reached (273) individuals of officers and NCOs of 

the Jordanian Armed Forces members. The researcher selected the study sample from students by the stratified 

random method. The study shows that the Military Ifta' Directorate in the Jordanian Armed Forces has a big role 

in forming the proper character of the jordanian armed forces' members, and the study reached other several 

results, most important of which is that: there is a positive relationship between the Military Ifta' Directorate with 

the formation of the proper character among the members of the Jordanian Armed Forces. 
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دور مديرية اإلفتاء العسكري في تكوين الشخصية الّسوية لدى 

 "منتسبي القوات المسلحة األردنية "دراسة ميدانية
 عدنان مصطفى خطاطبة أحمد علي حسين عنانزة

 الشريعةكلية  كلية الشريعة

 جامعة اليرموك جامعة اليرموك

Ahmadananzeh1985@yahoo.com khatatbeh@yu.edu.jo 

 االستالم: 2021/03/21 القبول: 2021/05/05

 :الملخص
جهة نظرهم. و هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة دور مديرية اإلفتاء العسكري في تكوين الشخصية السوية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية من 
( 273ها ) دواستخدم الباحثان المنهج الوصفي القائم على األسلوب المسحي، كما استخدم االستبانة أداة لجمع البيانات من العينة التي بلغ خالصة عد

الدراسة أن  عشوائية الطبقية. وأظهرتفرًدا، من ضباط القوات المسلحة األردنية وأفرادها، حيث قام الباحثان باختيار عينة الدراسة من الطلبة بالطريقة ال
ت الدراسة إلى للمديرية اإلفتاء العسكري في القوات المسلحة دوًرا في تكوين الشخصية السوية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية بدرجة مرتفعة، وتوص

 دنية.كري بتكوين الشخصية السوية لدى منتسبي القوات المسلحة األر نتائج عدة، أهمها: وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًّا بين عالقة مديرية اإلفتاء العس

 .الجّنة، الّتقوى، ثمرات الّتقوى، االبتالءات، جائحة كورونا الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
والسالم على سيدنا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة 

 وصحبه أجمعين، وبعد:
قواعد ا للقيم الخلقية والمثل العليا، و ا رئيسً فالدين اإلسالمّي يعد مصدرً 

السلوك األخالقي، فإّن الرقيب على أفعال الفرد هو ضميره الحي اليقظ، 
المؤمن باهلل، بحيث يصبح االلتزام األخالقي والوازع الذاتي أقوى، 
وتصبح الرقابة شاملة لكل تصرفات الفرد في السر والعالنية.قال 

ُدوُر﴾)غافر: :تعالى ، والدين (19 ﴿َيْعَلُم َخاِئَنَة اْْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ
اإلسالمي قد جسد القيم الروحية في توجيه المؤمن من الفردية واألنانية 

ركيزة أساسية بما  . فهو(4)الذاتية إلى الجماعية والخيرية األخالقية
يحمله من مفاهيم وأفكار وقيم وتوجيهات تعالج الكثير من المشكالت 

 ،وشامل وكامل ،التي تواجه اإلنسان، وهو صالح لكل زمان ومكان
 وهو منهج حياة.

 تعدو  اإلسالمي، السياسي النظام في األساسية الواجبات من والجندية
 توليها التي المؤسسات أهم من الجندية، هذه ترعى التي الجيش مؤسسة
 ،أخرى  تدوم وبها حضارات، تزول فبها واالهتمام، العناية   الدول  
 يطمع من قلوب في الرهبة وت دخل واألمان، األمن يعم وبقوامها
 . الجانب منيعة قوية فت حفظ عليها، باالعتداء

 الجيش -"ولقد حرصت القيادة العامة في القوات المسلحة األردنية
منذ تأسيسه على وجود علماء مؤهلين يتولون رعاية عقيدة  -العربي

الجند، ويقودون حملة اإلصالح فيه، ويكون لهم دور في تكوين 
ي يحتذى الت ،الشخصية الّسوية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية

 .(12)"بها ويقتدى، والتي تراعي جميع جوانب الشخصية

وضوع في م -الجيش العربي -األردنيةويشكل اهتمام القوات المسلحة 
 ا من البناء العسكري األردني، ويرعى هذا الجانب الدين والعقيدة جانبً 

هي مديرية اإلفتاء في القوات المسلحة؛ حيث ، دائرة متخصصة وفاعلة
تتولى الوعظ واإلرشاد الديني في جميع تشكيالت القوات المسلحة 

ني عن غيره من الجيوش ويتميز الجيش العربي األرد ووحداتها،
، االمماثلة بأن هنالك في كل وحدة من وحدات القوات المسلحة مسجدً 

ا إضافة إلى م وي عتبر المسجد من أساسيات مخطط بناء أي معسكر،
 حدة،ا على مستوى الو ا دينيًّ يشتمل عليه التنظيم الذي يعين مرشدً 

باشرة مع م ويرتبط بمرشد ديني على مستوى التشكيل الذي يرتبط بدوره
مدير اإلفتاء في القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية، وهو نفسه 

 الجيش العربي. -فضيلة مفتي القوات المسلحة
السلوك مفتاح شخصية اإلنسان، ولسان حالها والمعبر عنها،  الحّق إنو 

وهو الذي يكشف عن مكنوناتها وينطق بأسرارها. وهذا السلوك وفقا 
 ،يختلف من إنسان إلى آخر ومن شخصية إلى أخرى لطبيعة اإلنسان 

َ َخَلَق آَدَم ِمْن "في قوله:  وهذا ما دل عليه حديث النبي  ِإنَّ َّللاَّ
َقْبَضٍة َقَبَضَها ِمْن َجِميِع اَْلْرِض َفَجاَء َبُنو آَدَم َعَلى َقْدِر اَْلْرِض َجاَء 

ْهُل َوالْ  ِمْنُهُم اَْلْحَمُر َواَْلْبَيُض َواَْلْسَوُد َوَبْينَ  ُن َواْلَخِِي ُُ َذِلَك َوالسَّ ََحْْ
، باب في .)أبو داوود"«َوَبْيَن َذِلكَ »زَاَد ِفى َحِدي ُِ َيَْحَيى «. َوالطَّيِ بُ 
 ا الختالف السلوكونظرً  ، صحيح(،4695، ح.ر358ص ،4القدر، ج

اإلنساني جاءت الشريعة اإلسالمية بمنظومة من القواعد والمبادئ 
والتي  ،هذا السلوك وتنظيمه في كافة مجاالت الحياةلضبط  ؛والمعايير

تتمثل في منظومة األخالق التي حددها الشارع الحكيم, لتكون بمثابة 
 ا على مبادئ وقيم تتحكم في أفعال اإلنسان وأقوالها قائمً ا سلوكيًّ منهاجً 

لتنظم  ؛وفق المنهج الذي أراده هللا سبحانه وتعالى ،وسلوكاته وتوجهاته
وتحدد عالقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده  ،نسانحياة اإل
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 ولذلك تسعى مديرية اإلفتاء في القوات ،في هذه الحياة على أكمل وجه
المسلحة األردنية جاهدة إلى تكوين الشخصية الّسوية لدى منتسبي 

ة أخالقي مكانت دينية أأسواء  ،القوات المسلحة وفي جميع المجاالت
 وجدانية وغيرها.  ممعرفية أ مفكرية أ مأ

وفي ظل ما نعيشه اليوم من وباء كورونا، كان لمديرية اإلفتاء دور 
كبير في الوحدات والتشكيالت العسكرية، من خالل األخذ باألسباب، 
والحفاظ على التدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، وااللتزام 

المحاضرات التوعوية، والزيارات بالتباعد االجتماعي، وذلك عن طريق 
الميدانية داخل المجموعات العسكرية، عالوة على ضباط القوات 

 المسلحة وأفرادها المنتشرين في الطرقات.
لذا؛ جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على دور مديرية اإلفتاء 

في تكوين الشخصية الّسوية لدى منتسبي القوات المسلحة  ،العسكري 
 .سة ميدانية""درااألردنية 

 مشكلة الدراسة:
في ظل التحديات المعاصرة الداخلية والخارجية والظروف التي 
يعيشها األفراد، باإلضافة إلى وجود أنماط مختلفة ومتغايرة من أنماط 

يتسم بعضها باالضطراب والبعد عن التوازن والوسطية  ،الشخصية
قتدى، بها ويا يحتذى وحاجة المجتمع إلى شخصية سوية، تكون أنموذجً 

جاءت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على بيان دور مديرية اإلفتاء 
العسكري في تكوين الشخصية الّسوية لدى منتسبي القوات المسلحة 

 فإن مشكلة الدراسة تتمثل في سؤالين رئيسين: ،األردنية، ومن هنا
: ما دور مديرية اإلفتاء العسكري في تكوين الشخصية السؤال اْلول

 لّسوية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية؟ ا
 ويتفرع إلى:

ما دور مديرية اإلفتاء العسككككككككري في تكوين الجانب اإليماني في  .1
 ؟شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية

ما دور مديرية اإلفتاء العسككككري في تكوين الجانب األخالقي في  .2
 شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية؟

ديرية اإلفتاء العسككككككككككككككري في تكوين الجانب الفكري في ما دور م .3
 شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية؟

ما دور مديرية اإلفتاء العسككككككككككري في تكوين الجانب النفسكككككككككي في  .4
 شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية؟

ما دور مديرية اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب االجتماعي في  .5
 ات المسلحة األردنية؟شخصية منتسبي القو 

حصككككككككائية عند مسككككككككتوى إوجد فروق ذات داللة تهل  السؤؤؤؤؤؤؤال ال ا ي:
( بين المتوسككككطات الحسككككابية لدرجة توافر سككككمات a ≤ 0.05الداللة )

وية في الجانب اإليماني،   الفكري،و األخالقي، و الشكككككككككككككخصكككككككككككككية السكككككككككككككّ
دد ع )الرتبة، المؤهل العلمي، :واالجتماعي تعزى لمتغيرات النفسككككككككي،و 

 سنوات الخدمة(؟

 أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى بيان دور مديرية اإلفتاء العسكري في تكوين 

 الشخصية الّسوية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية.
 وذلك من خالل ما يأتي:

بيان دور مديرية اإلفتاء العسكككككككككري في تكوين الجانب اإليماني  .1
 األردنية.لدى شخصية منتسبي القوات المسلحة 

بيان دور مديرية اإلفتاء العسككككككري في تكوين الجانب األخالقي  .2
 لدى شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية.

بيان دور مديرية اإلفتاء العسككككككككككككككري في تكوين الجانب الفكري  .3
 لدى شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية.

سي لدى فبيان دور مديرة اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب الن .4
 شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية.

بيان دور مديرية اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب االجتماعي  .5
 لدى شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية.

ا عند مسككككككتوى الكشككككككف عما إذا كان هناك فروق دالة إحصككككككائيًّ  .6
( بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر a ≤ 0.05الداللة )

وية في الجانب اإليماني،   األخالقي،و سكككمات الشكككخصكككية السكككّ
تبككة، )الر  :واالجتمككاعي تعزى لمتغيرات النفسكككككككككككككي،و  الفكري،و 

 عدد سنوات الخدمة(. المؤهل العلمي،

 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسككية النظرية من كونها من الدراسككات األولى في حقل 

بأسكككككككككككلوب علمي قائم على أسككككككككككك  -تربية اإلسكككككككككككالمية، التي تحاول ال
ر دو  :هما ،الكشكككككككككف عن العالقة بين متغيرين رئيسكككككككككين -موضكككككككككوعية

ية الشككككككخصكككككك في تكوين مديرية اإلفتاء العسكككككككري في القوات المسككككككلحة
وية، ومدى اتسككككككككام منتسككككككككبي القوات المسككككككككلحة األردنية بسككككككككمات  السككككككككّ

وية خصككّية السككّ خاصككة –اء المكتبة العربية واإلسككالمية إثر  ،وبالتالي .الشككّ
مثابة لتكون ب ،بدراسككككككككة علمية من هذا القبيل -حقل التربية اإلسككككككككالمية

نقطككة البككدايككة للبككاحثين التربويين؛ إلعطككاء مزيككد من العنككايككة واالهتمككام 
وية. وال يوجد حسكككب اطّ  راسككة ، دينالع الباحثبموضكككوع الشكككخصكككية السكككّ

اإلفتاء العسككككككري في تكوين الشكككككخصكككككية تناولت موضكككككوع دور مديرية 
 الّسوية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية.

 مصطلَحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
حدى المديريات الرئيسككككككة في القيادة العامة مديرية اإلفتاء العسؤؤؤؤكر : إ
التوجيه ) :والتي تعنى بإدارة الشككككككؤون الدينية ،للقوات المسككككككلحة األردنية

 ة لمنتسكككبي القوات المسكككلحة األردني ،الفتوى، اإلرشكككاد السكككلوكي(الديني، 
وية : هي السكككمة التي سكككيحصكككل عليها منتسكككبو القوات الشؤؤخصؤؤية السؤؤ 

المسككككلحة األردنية على المقياس المصككككمم في هذه الدراسككككة التي تحتكم 
 ،يجابيةإلى المنظومة القيمية اإلسالمية، والتي تتصف بالفاعليككككككككة، واإل

وازن، والقككادرة على تحقيق ذاتهككا، ولهككا مؤشكككككككككككككرات وضكككككككككككككعككت في والت
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النفسككي، و االجتماعي، و الفكري، و تتعلق في الجانب اإليماني،  االسككتبانة
 واألخالقي.

: مجموعة الضكككباط واألفراد العاملين منتسؤؤِو القوات المسؤؤلَحة اْلرد ية
 في سلك القوات المسلحة األردنية بجميع أصنافهم وفئاتهم.

 السابقة:الدراسات 
دراسككة هدفت التعرف إلى سككمات الشككخصككية المميزة  (1)أقام  أبو خاطر

لألحداث الجانحين عن أقرانهم األسكككككككككوياء في محافظات غزة، والتعرف 
مجموعتي الدراسكككككة بمؤشكككككر  دىمدى ارتباط سكككككمات الشكككككخصكككككية ل إلى

( 40) األولى: تضككككككككم النجاح، وتكونت عينة الدراسككككككككة من مجموعتين،
من نزالء مؤسكككككككككككككسكككككككككككككة الربيع للرعاية االجتماعية في غزة، ا ا جانحً حدثً 

 والمجموعة الثانية والتي تم اختيارها من طلبة الصككككف العاشككككر الذكور،
( طالب، 100في إحدى المدارس الثانوية في محافظة رفح وعددهم )

إلى أن مجموعة األحداث الجانحين تتميز عن  وأشكككارت نتائج الدراسكككة،
العدوانية، البحث عن اإلثارة، الجمود مجموعة األسكككككككككككككوياء بسكككككككككككككمات: 

باإلضافة لسمة القلق، بينما تميزت مجموعة  ،الفكري، والذكورة واألنوثة
 ،األسوياء بسمات : تقدير الذات، السعادة، االستقالل، والتوجه لإلنجاز
باإلضافة لسمة الشعور بالذنب، كما تبين من نتائج الدراسة أن السمات 

ة حصكككككككككككككائيإحين، ترتبط ارتباطات موجبة ودالة المميزة لألحداث الجان
بمؤشككككككككر الجناح في هذه الدراسككككككككة، في حين ارتبطت السككككككككمات المميزة 

 .هالمؤشر نفسبا لألسوياء ارتباطات سالبة ودالة احصائيًّ 
بدراسككة هدفت إلى تتبع سككمات الشككخصككية اإلسككالمية كما  (9)قام عمرو

دة، ارات العربية المتحتظهر في منهاج التربية اإلسككككككالمية في دولة اإلم
واسككتخدم الباحث المنهج الوصككفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسككة من 
جميع المراحل الدراسككية، وتوصككلت الدراسككة إلى عدد من النتائج أهمها: 

ج، في المنها إن ثمة سكككمات للشكككخصكككية اإلسكككالمية ظهرت بتمثيل عال  
 بناء الفكري  مثل المثل: سكككككككككككككمات البناء العقدي، وسكككككككككككككمات أقل تمثياًل 

 والثقافي.
دراسكككككة هدفت إلى بيان دور معلم التربية اإلسكككككالمية  (7)وأجرت القاعود

شكككككككككككككخصكككككككككككككية الطالب اإلسكككككككككككككالمية، من وجهة نظر المديرين  في بناء
ربد، واسككككككككككككتخدمت الباحثة المنهج الوصككككككككككككفي، إوالمعلمين في محافظة 

لمين والمعن تقديرات المديرين إوتوصككككككككككلت إلى عدد من النتائج أهمها: 
لدور التربية اإلسككككالمية في بناء شككككخصككككية الطالب اإلسككككالمية، جاءت 
بدرجة كبيرة في كل جانب من جوانب األداة وفي األداة ككل، وأوصككككت 
الدراسة بتفعيل دور التربية اإلسالمية في الجانب النفسي والعقلي بشكل 

 أكبر.
ت جامعة بدراسكككككككككككككة تناولت بيان مدى تطبيق طالبا (2)كما قام العمر  

اإلمام محمد بن سكككعود اإلسكككالمية لصكككفات الشكككخصكككية اإلسكككالمية من 
وجهة نظر أعضككككككككككككاء هيئة التدري ، واسككككككككككككتخدمت المنهج الوصككككككككككككفي 
المسككككككحي، وتوصككككككلت الدراسككككككة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن 

طالبات جامعة اإلمام محمد بن سكككككككككككعود اإلسكككككككككككالمية يطبقن صكككككككككككفات 
فة، وأوصككككككت الدراسككككككة باالهتمام الشككككككخصككككككية اإلسككككككالمية بدرجة ضككككككعي

بصكككفات الشكككخصكككية اإلسكككالمية لدى طالبات الجامعة، وتأكيد اسكككتخدام 
 األساليب التربوية التعليمية التي تنمي صفات الشخصية اإلسالمية.

 ،بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة االلتزام الديني (3)ةكما قام العنا ْ 
وية لدى طلب ي ة كلية الشكككككككريعة فوعالقته في تكوين الشكككككككخصكككككككية السكككككككّ

جامعة آل البيت، واسكككككككككككككتخدم الباحث المنهج الوصكككككككككككككفي القائم على 
األسلوب المسحي، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة السنة الثالثة 
والرابعة في كلية الشكككككككككككككريعة في جامعة آل البيت، والذين بلغ عددهم 

بة الطلا وطالبة، وقام الباحث باختيار عينة الدراسكككككككككككككة من طالبً  (657)
( من عدد %30)بلغت  بالطريقة العشكككككككككككوائية الطبقية، وبنسكككككككككككبة مئوية

( طالب وطالبة، 200المجتمع األصككككككلي، وبذلك بلغت عينة الدراسككككككة )
( من السكككككككنة الرابعة، وأظهرت 91( من السكككككككنة الثالثة، و) 109منهم )

الدراسة أن درجة االلتزام الديني، ومدى توافر سمات الشخصية الّسوية 
هرت وأظ لبة كلية الشكككككككككككريعة في جامعة آل البيت كانت مرتفعة.لدى ط

كوين بين االلتزام الديني وت ا،إحصكككككائيًّ  ايجابية دالة النتائج وجود عالقة
وية لدى طلبة كلية الشككككككككريعة في جامعة آل البيت  ،الشككككككككخصككككككككية السككككككككّ
ا أهمهوأوصككككككت الدراسككككككة بناء على نتائجها بمجموعة من التوصككككككيات، 

وية ومعايير  االهتمام الم، في ضككوء تعاليم اإلسكك هابمعالم الشككخصككية السككّ
 وتقديمها كمقرر للطلبة في جميع المراحل.

ْيْ بدراسككككككككككككككة تناولت بيان دور كليات الشكككككككككككككريعة في بناء  (10)قام ع
الشخصية اإلسالمية لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدري  

ج الوصككككككفي المسككككككحي، في الجامعات األردنية، واسككككككتخدم الباحث المنه
ا من أعضكككككككككككاء هيئة ( عضكككككككككككوً 120حيث تكونت عينة الدراسكككككككككككة من )

التدري  في كليات الشكككككككككككريعة في الجامعات األردنية الحكومية، والبالغ 
( كليات، وأظهرت النتائج أن دور كليات الشكككككككككككريعة في بناء 5عددهم )

الشخصية اإلسالمية لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدري  
الجامعات األردنية، جاءت بدرجة متوسكككككككككككككطة في الجانب العقدي  في

 ؛واألخالقي واالجتماعي، وبناء على ما توصكلت إليه الدراسكة من نتائج
تم تقككديم مجموعككة من التوصكككككككككككككيككات من أهمهككا: تككدري  مككادة الثقككافككة 

 اإلسالمية بمحتوى يتناسب مع بناء الشخصية اإلسالمية.
  اتالقو  المسلم للجندي العقدي اإلعداد تبدراسة تناول، (5)قام الفريَحات
 لىع الضكككوء ت سكككلط حيث أنموذًجا، العربي الجيش -األردنية المسكككلحة
 حثويب .لجنودها العقائدي اإلعداد في األردنية المسككككلحة القوات منهج

 ةالنبوي السكككككككككنة ومنهج الكريم، القرآن منهج في منها األول الفصكككككككككل
 قيدةع الثاني الفصكككككككككل وي بّين للجنود، العقائدي اإلعداد في الشكككككككككريفة
 نع الصككككادرة والمنشككككورات الدينية، المناهج خالل من األردني الجندي
 من األخير الفصكككل في الباحث تعرَّض كما األردنية، المسكككلحة القوات
  تالقوا اعتمدتها التي واألسككككككككاليب الوسككككككككائل أهم لبيان الدراسككككككككة هذه

  لدراسةا هذه وتوصلت، لجنودها العقائدي اإلعداد في األردنية المسلحة
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  في المسككككككككككلم للجندي العقدي اإلعداد أهمية: أبرزها مهمة نتائج إلى
 لىع العربي الجيش -األردنية المسككلحة القوات وحرص النصككر، إحراز
 .وعقيدته اإلسالم أخالق يتمّثل   جيش إعداد

 يالجند تخص التي الفقهية األحكام بدراسككككككككة تناولت، (6)قام العِيدات
  يثح ا،أنموذجً  -العربي الجيش- األردنية المسكككلحة القوات في المسكككلم
 ويتناول .لمالمس الجندي في المتعلقة الفقهية األحكام على الضوء   ت سلط
  اجباتوو  ،وأهميتها ،وحكمها ،تعريفها حيث من الجندية األول الفصككككل
  جداتالمسكككككت فيتناول الثاني الفصكككككل وأما وصكككككفاته، ،وحقوقه ،الجندي
 عن هفي فتكلمت الثالث الفصكككككككككككل وأما الجندي، تخص التي الفقهية
 أصبح ام وبيان ،ومميزاتها تأسيسها حيث من األردنية المسلحة القوات
 التنظيم حيث من مسكككككككككككككتجدات من األردنية المسكككككككككككككلحة القوات في

 اكهن أن: أبرزها مهمة نتائج إلى الدراسكككككة هذه وتوصكككككلت .والواجبات
  الفرد ى مستو  على األردنية المسلحة القوات في ظهرت فقهية مستجدات
  األردنية المسككككلحة القوات في ظهرت مسككككتجدات هناك وأن والجماعة،

  نطاق عن تخرج ال وهي والتدريب، والتشككككككككككككككيل التنظيم حيث من
 .الشريعة

 الدراسات اْلجنِية:
وقد هدفت إلى مقارنة بين  (11)(Gallab&Eldisoukeeدراسكككككككككككككة )

التدين الداخلي الجوهكككككككككككككككككككككككككككككككككري والتدين الظاهري، وعالقة ذلك بالعنف 
ا ( طالبً 454وبعض سكمات الشكخصكية، وتكونت عينة الدراسكة مكككككككككككككككن )

وطالبة، ملتحقين في الجامعات المصكككرية، طبق على أفراد العينة ثالثة 
ثاني ظاهري، والمقاييككككككك : األول لقياس التوجه نحو التدين الجوهري وال

لقياس العنف، والثالث لقيككككككككككككككككاس سمات الشخصية، وقد انتهت الدراسة 
إلى وجود عالقة ارتباطيه جوهرية موجبة بين التوجكككككككككككككككككككككككه المرتفع نحو 

والحككد من العنف لككدى الطلبككة، كمككا بينككت  ،التككدين الظككاهري والخككارجي
دين وبعض الت النتائج أنه توجكككككككد عالقة موجبة بين التوجه المرتفع نحو

 سمات الشخصية.

 التعليق على الدراسات السابقة:
 بعدما تم عرض الدراسات السابقة المتعلقة بهذه الدراسة فإنها: 

.  تتفق معظم الدراسككككككككككات باتباعها المنهج الوصككككككككككفي التحليلي القائم 1
، (2)، العمري (7)، القاعود(9)وعلى األسككككككككلوب المسككككككككحي، كدراسككككككككة عمر 

 .(10)، عزيز(3)العنانزة 
على الشكككككككككخصكككككككككية  من حيث التركيزالطابع العام لهذه الدراسكككككككككات  .1

 اإلسالمية.
 -باالعتماد على االسككككتبانات والمقابالت –أسككككلوب المسككككح الميداني .2

 ،من خالل تطبيق الدراسكككة على عينات تم اختيارها بطرق عشكككوائية
أم بشككككككل مباشكككككر حسكككككب نوع الدراسككككة  ،نترنتسكككككواء عن طريق اإل
 ومجالها ومحلها.

اتفقت بعض الدراسكككككككات في تناولها المرحلة الجامعية في الدراسككككككة،  .3
 ،(10)، عككككككككزيككككككككز(3)، الككككككككعككككككككنككككككككانككككككككزة(2)الككككككككعككككككككمككككككككري  كككككككككدراسككككككككككككككككككككة:

Gallab&Eldisoukee))(11). 
، بتناولها (6)، والعبيدات(5)اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الفريحات .4

 مديرية اإلفتاء العسكري في الدراسة.
  الدراسات السابقة:ما يميْ هذه الدراسة عن 
إن هذه الدراسكككة تسكككلط الضكككوء على دور مديرية اإلفتاء العسككككري  .1

وية لدى منتسكككككككبي القوات المسكككككككلحة  في تكوين الشكككككككخصكككككككية السكككككككّ
األردنيكككة، وذلكككك من خالل الوقوف على طبيعكككة العالقكككة بينهمكككا 

 بأسلوب علمي دقيق، قائم على أس  علمية موضوعية.
ويةإن هذه الدراسككة سككتحاول الوقوف  .2  ،على معالم الشككخصككية السككّ

 .ابهومدى اتسام المنتسبين في القوات المسلحة األردنية 
 ،إن هذه الدراسكككككة تمتاز بالمجتمع الذي سكككككتطبق عليه االسكككككتبانة .3

 اغرً مصكككك امجتمعً  بوصككككفه ،وهم منتسككككبو القوات المسككككلحة األردنية
 للمجتمع األردني.

هناك ندرة و  ،ويةتمتاز هذه الدراسة بتناولها لسمات الشخصية السّ  .4
 في الدراسات التي تناولت الشخصية بهذا المصطلح.

 :الطريقة واإلجراءات
في هذه الدراسكككة على المنهج الوصكككفي  ان: اعتمد الباحثمنهج الدراسؤؤة

 .هاالتحليلي إلجراء الدراسة وتحقيق أغراض
: تكون مجتمع الدراسكككككة من منتسكككككبي القوات المسكككككلحة مجتمع الدراسؤؤؤة

في الخدمات الطبية الملكية وسكككككككككككككالح الجو  -يش العربيالج-األردنية 
 .الملكي

تم اختيار األفراد المشكككاركين في الدراسكككة والبالغ عددهم عينة الدراسؤؤة: 
ا كعينة قصكككككككككدية من بين منتسكككككككككبي القوات المسكككككككككلحة ( منتسكككككككككبً 274)

في الخدمات الطبية الملكية وسكككككككككككككالح الجو  -الجيش العربي-األردنية
في الفصكككككككل الدراسكككككككي األول للعام الدراسكككككككي  -محل الدراسكككككككة– الملكي

 ( يبين عينة الدراسة.1)اآلتي ذو الرقم ، والجدول (م2019/2020)

 ثا يا: أداة الدراسة:
 ببناء أداة الدراسككككككة والمتمثلة في انلتحقيق أهداف الدراسككككككة قام الباحث

داة الدراسككككككات السككككككابقة، وقد اشككككككتملت األ االسككككككتبانة، وذلك بعد مراجعة
خمسككككككككككة مجاالت تتضككككككككككمن دور مديرية اإلفتاء العسكككككككككككري في تكوين 

الجانب  هي:و  ،الشخصية السوية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية
الجككانككب النفسكككككككككككككي، و الجككانككب الفكري، و الجككانككب األخالقي، و اإليمككاني، 

( 84)الجانب االجتماعي، وتكونت األداة في صكككككككككككككورتها األولية من و 
  .فقرة
 أوافق(، م حايد، الوافق، )أا بدرجة: ا ثالثيًّ ا متدرجً مقياسككككً  انالباحثواتبع 
 مالحظات أخرى. أي
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 :)دالالت الصدق وال بات ْلداة الدراسة )اْلولى وال ا ية 
تم عرض أداة الدراسككة  ،: بغرض التأكد من صككدق أداة الدراسككةالصؤؤدق

للتأكد من الصكككككككدق المنطقي لها على مجموعة من  ؛بصكككككككورتها األولية
( أسككككككككككاتذة من أسككككككككككاتذة الجامعات األردنية من 8المحكمين مؤلفة من )

 ،والتربية اإلسككككالمية ،ذوي الخبرة واالختصككككاص في مجاالت: الشككككريعة
إلبداء الرأي في مدى مناسكككككككككككككبة فقرات أبعاد أداة  ،وأسكككككككككككككاليب التدري 
ا لرأي وضكككككككعت من أجلها، واسكككككككتنادً لألهداف التي  هاالدراسكككككككة ومجاالت

م جميع الفقرات التي تم اتفاق رأيه اناعتمد الباحث ،األسككككككككاتذة المحكمين
 اناحثكما قام الب ،على صالحيتها ومناسبتها لمجاالت الدراسة وأبعادها

ف وحذ ،وتعديل صكككككككككياغة بعضكككككككككها ،بتعديل مضكككككككككامين بعض الفقرات
ألسككككككككككككاتذة المحكمين. ا لمقترحات اوفقً  ،بعض الفقرات وإضككككككككككككافة أخرى 

يظهر أداة الدراسكككة باللغة العربية بصكككورتها النهائية، لتصكككبح االسكككتبانة 
 جاهزة للتطبيق على العينة األصلية بصورتها النهائية.

 ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة 

المقيككككككاس، وإعككككككادة تطبيقككككككه بعككككككد ( بتطبيق test-retestاالختبككككككار )
( 30أسكككككككككككككبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسكككككككككككككة مكّونة من )

ا، ومن ثم تم حسكككككككاب معامل ارتباط بيرسكككككككون بين تقديراتهم في منتسكككككككبً 
 المرتين.
ا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة وتم أيًض 

امل االتساق الداخلي وفق ( يبين مع3)ذو الرقم كرونباخ ألفا، والجدول 
 واعتبرت هذه ،لجوانب الدراسكككككككككككككةوثبات اإلعادة  ،معادلة كرونباخ ألفا

 القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
 ( 1الجدول ذو الرقم )

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة املجال

 0.93 0.92 الجانب اإليماني

 0.91 0.90 الجانب األخالقي

 0.85 0.91 الجانب الفكري 

 0.93 0.88 الجانب النفس ي

 0.89 0.92 الجانب االجتماعي

 :المعالجة اإلحصائية
 ،لإلجابة عن أسككككككككئلة الدراسككككككككة تم حسككككككككاب المتوسككككككككطات الحسككككككككابية

وارتباط  ،(test-retest)واسكككككككككككككتخدام االختبار ،واالنحرافات المعيارية
 بيرسون لثبات االختبار.

كما وتم اسككككككتخراج المتوسككككككطات الحسككككككابية واالنحرافات المعيارية لدور 
مديرية اإلفتاء العسككككككري في تكوين الشكككككخصكككككية السكككككوية لدى منتسكككككبي 

 القوات المسلحة األردنية من وجهة نظرهم.
 

 .عرض النتائج ومناقشتها
 :عرض  تائج الدراسة

السؤؤؤال اْلول: ما دور مديرية اإلفتاء العسؤؤكر  في تكوين الشؤؤخصؤؤية 
وية لدى منتسِي القوات المسلَحة اْلرد ية من وجهة  ظرهم؟   الس 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
وية  المعيارية لدور مديرية اإلفتاء العسكككككري في تكوين الشككككخصككككية السككككّ

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ي القوات المسلحة األردنية،لدى منتسب
 (2) ذو الرقم جدول ال

افات الحسابية املتوسطات  لدور مديرية اإلفتاء العسكري في املعيارية واالنحر

 اازلي  تن مرتبة تكوين الشخصية الّسوية لدى منتسبي القوات املسلحة األردنية

 الحسابية املتوسطات حسب

 املجال الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

 مرتفع 542. 4.38 اإليماني الجانب  1 1

 مرتفع 548. 4.37 الجانب األخالقي 2 2

 مرتفع 669. 4.31 الجانب االجتماعي 5 3

 مرتفع 689. 4.30 الجانب النفس ي 4 4

 مرتفع 641. 4.11 الجانب الفكري  3 5

كري دور مديرية اإلفتاء العسأن أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال 
 في تكوين الشخصية الّسوية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية

المتوسطات الحسابية قد كانت مرتفعة، حيث  أظهرت النتائج أن 
 في اإليماني الجانب جاء حيث، (4.38-4.11تراوحت مابين )

 الجانب، وجاء (4.38) بلغ حسابي متوسطبأعلى  األولى المرتبة
(، وجاء 4.37وبمتوسط حسابي بلغ ) ،في المرتبة الثانية األخالقي
(، 4.31وبمتوسط حسابي بلغ ) ،في المرتبة الثالثة االجتماعي الجانب
وبمتوسط حسابي بلغ  ،في المرتبة الرابعة النفسي الجانبوجاء 

بة األخيرة وبمتوسط في المرت الفكري  الجانب(، بينما جاء 4.30)
 (.4.11حسابي بلغ )

ويرى الباحث أنه يمكن تفسير هذه النتيجة، التي أظهرت دور مديرية 
اإلفتاء العسكري في تكوين الشخصية السوية لدى منتسبي القوات 

ا، فهذا يعود للدور الذي تضطلع به المديرية المسلحة بشكل كبير جدًّ 
في القوات المسلحة األردنية من خالل القيام بواجبها الرئي  الذي يقوم 

ي بالحكمة والموعظة الحسنة ف -سبحانه وتعالى-على الدعوة إلى هللا 
في  التي ،القوات المسلحة بجميع تشكيالتها ووحداتها ومجموعاتها

حسب ا، وسعيها با وغربً با شرقً  وجنوً ااًل جميع المناطق العسكرية شم
عالمها تكوين مو قدراتها وطاقاتها إلى ضرورة بناء الشخصية السوية 

لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية؛ حتى يصل الجند إلى أقرب ما 
في ظل التحديات  ،يكون من الكمال اإلنساني في جوانب الشخصية

لقوات  عن حرص منتسبي افضاًل المعاصرة التي تواجه الفرد والمجتمع، 
 واالهتمام بالجانب النفسي ،المسلحة على االلتزام الديني واألخالقي
 واالجتماعي والفكري في الشخصية.
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الجانب اإليماني واألخالقي في المراتب األولى  ءويوّجه الباحث مجي
 صبّ ين الذيإلى طبيعة عمل المديرية  ،من جوانب الشخصية السوية

معظمه في هذين الجانبين بشكل مباشر ودقيق، حيث تعميق اإليمان 
هو الدافع والمحرك في حياة اإلنسان للعمل  -سبحانه وتعالى-باهلل 

 ، والحث علىجّل وعاللنيل رضا هللا  ؛والجد واالجتهاد في الدنيا
األخالق الفاضلة التي جاء بها اإلسالم العظيم، وعن مجيء الجانب 

فيعود ذلك إلى أن معظم ما يقوي هذا  ،مرتبة األخيرةالفكري في ال
الجانب بشكل مباشر يكون من خالل الدورات التي تعقد في كلية 
األمير الحسن للعلوم اإلسالمية، كما يعزو الباحث إلى اختالف 

 المستويات الثقافية لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية.

 قديراتلت المعيارية رافاتواالنح الحسابية المتوسطات حساب تم وقد
كل جانب على حدة لإلجابة عن األسئلة  فقرات على الدراسة عينة أفراد

 :اآلتي النحو على كانت حيث الفرعية،
ي يما ي فما دور مديرية اإلفتاء العسكر  في تكوين الجا ب اإل -1

 شخصية منتسِي القوات المسلَحة اْلرد ية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 

ن الجانب في تكوي ،ة اإلفتاء العسكري يالمعيارية لدور مدير واالنحرافات 
ول أدناه والجد اإليماني في شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية،

 يوضح ذلك.

 (3) ذو الرقم جدول ال

افات الحسابية طاتاملتوس  حسب اي  تنازل بةمرت يماني في شخصية منتسبي القوات املسلحة األردنيةة اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب اإل يلدور مدير  املعيارية واالنحر

 الحسابية املتوسطات

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفع 601. 4.65 .الحسن للسلوك محرك باهلل اإليمان أن نفوسهم في تغرس 2 1

 مرتفع 672. 4.61 .وحفظه هللا كتاب حب فيهم تبني 16 2

3 5 
 الصالة عليهم اجميع   بالرسل اإليمان فيهم تغرس أن على تحرص

 .والسالم
 مرتفع 661. 4.57

 مرتفع 678. 4.56 .جماعة عليها واملحافظة الصالة بأداء االلتزام على تحثهم 13 4

 مرتفع 645. 4.56 .النوافل وصيام ،رمضان صيام على تحثهم 14 4

 مرتفع 732. 4.54 .وشره خيره بالقدر اإليمان لديهم تؤسس 6 6

 مرتفع 723. 4.52 .السلوك في وتأثيره اآلخر باليوم اإليمان فيهم تغرس 9 7

 مرتفع 659. 4.51 .املسلحة القوات منتسبي لدى اإليمان أركان معاني تبني 1 8

 مرتفع 742. 4.51 تغرس مبدأ تقييم األعمال والتصرفات على أساس اإليمان باهلل. 7 8

 مرتفع 752. 4.51 تبني معاني أركان اإلسالم لدى منتسبي القوات املسلحة 11 8

 مرتفع 795. 4.51 الكيفية الصحيحة للطهارة. إلىتحثهم التعرف  12 8

 مرتفع 762. 4.49 .بهم خاصة صفات لهم وأن باملالئكة اإليمان فيهم تغرس 3 12

 مرتفع 742. 4.49 .اإللهية بالكتب اإليمان فيهم تغرس أن على تحرص 4 12

 مرتفع 792. 4.43 تحثهم على أداء فريضة الحج من خالل املسابقات التي تعقدها. 18 14

15 8 
ى األحكام علتؤسس فيهم مبدأ اعتبار العقيدة هي األساس في إصدار 

 السلوك.
 مرتفع 756. 4.41

 مرتفع 847. 4.37 تحرص على حثهم على التصدق على املساكين والفقراء واملحتاجين. 15 16

 مرتفع 803. 4.35 تعزز لديهم تدبر كتاب هللا وتفسيره. 17 17

 مرتفع 948. 4.21 .وقت وكل واملساء الصباح في األذكار على يحافظوا أن على تحرص 19 18

 مرتفع 1.385 3.70 تغرس فيهم فصل اإليمان عن السلوك 10 19

 متوسط 1.622 3.10 تؤسس لديهم الفهم الخاطئ ألركان اإلسالم. 20 20

 متوسط 542. 4.38 الجانب اإليماني  

             (، والتي تنص على "تبني فيهم حب كتاب هللا وحفظه" في16العدد )      تراوحت( أن المتوسطات الحسابية قد 3يبين الجدول السابق ذو الرقم )
والتي ( 2) رقمذات ال ةالفقر  جاءت حيث (،4.65-3.10)ما بين 
 ،"الحسن للسلوك محرك باهلل اإليمان أن نفوسهم في تغرس" :تنص على

ذات  ةالفقر  وجاءت ،(4.65) بلغ حسابي وبمتوسط ،األولى المرتبة في

ذات ة الفقر  جاءت، و (4.61) بلغ حسابي وبمتوسط ،الثانية المرتبة
 اإليمان فيهم تغرس أن على تحرص" :والتي تنص على( 5)الرقم 
 بمتوسطو  الثالثة المرتبة في ،"والسالم الصالة عليهم اجميعً  بالرسل
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 :ونصها( 20) ذات العدد الفقرة جاءت بينما، (4.57) بلغ حسابي
 ،األخيرة لديهم الفهم الخاطئ ألركان اإلسالم" بالمرتبةتؤس  "

 وبلغ المتوسط الحسابي للجانب ،(3.10) بلغ حسابي وبمتوسط
 (.4.38اإليماني ككل )

يوّجه الباحث النتيجة هذه إلى سعي مديرية اإلفتاء العسكري بحسب 
من خالل األئمة والمرشدين المتواجدين على أرض  ؛قدراتها وطاقاتها

إلى حرصها على تكوين الشخصية السوية في الجانب  ،الميدان
اإليماني لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية، وبالنظر إلى مجيء 

 يماناإل أن نفوسهم في تغرس" :والتي تنص على ،(2) ذات الرقم ةالفقر 
 األولى، يعود ذلك إلى غرس رتبةالم في" الحسن للسلوك محرك باهلل

يل وأن اإليمان هو منطلق لتعد ،اإليمان في نفوس أبناء القوات المسلحة
السلوك وله أثر في بناء الشخصية من خالل المحاضرات التي ترسخ 

 هذه الفهم.
 بح فيهم تبني" :والتي تنص على( 16) ذات العددوبالنظر إلى الفقرة 

إلى  الثانية، يوّجه الباحث هذه النتيجة المرتبة في" وحفظه هللا كتاب
االهتمام والعناية من قبل مديرية اإلفتاء العسكري بالقرآن الكريم وحفظه 
وتحبيبه للجند، حيث تعقد المسابقات الدينية لحفظ كتاب هللا في كافة 
تشكيالت القوات المسلحة، فمنها مسابقة الحفظة التي تعقد على مستوى 

يفوز منهم يكرمون بأداء مناسك الحج لذلك  القوات المسلحة، ومن

 عن تضمين منهاج المسابقة الدينية ألداء مناسك الحج العام، فضاًل 
أجزاء من القرآن الكريم، وهناك المسابقة الرمضانية التي تعقد في كافة 

وعليها جوائز مادية تصل إلى ألف  ،التشكيالت والوحدات العسكرية
ت تحفيظ القرآن الكريم في المناطق دينار، كما يعقد األئمة دورا

س للقرآن معين من قبل العسكرية وعلى مدار العام، حيث هناك مدرّ 
 اًل وظيفته فقط عقد الدورات المتعلقة بالقرآن الكريم، فض ،مديرية اإلفتاء

عن الختمات القرآنية المكلف بها األئمة مع أفراد الوحدات العسكرية 
 وبشكل شهري.
تؤس  لديهم الفهم الخاطئ " :والتي نصها( 20) لعددذات ا وأما الفقرة

 االستبانة يف وضعت سلبية فقرة فهي األخيرة، ألركان اإلسالم" بالمرتبة
 .كذلكنتيجتها  تكون  أن الطبيعي ومن

ما دور مديرية اإلفتاء العسكر  في تكوين الجا ب اْلخالقي في  -2
 شخصية منتسِي القوات المسلَحة اْلرد ية؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ؛ن هذا السؤاللإلجابة ع
خالقي ة اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب األيالمعيارية لدور مدير 

ح والجدول أدناه يوض في شخصية منتسبي القوات المسلحة األردنية،
 ذلك.

 (4) ذو الرقم جدول ال

افات الحسابية املتوسطات  حسب انازلي  ت خالقي في شخصية منتسبي القوات املسلحة األردنية مرتبةفتاء العسكري في تكوين الجانب األ ة اإل يلدور مدير  املعيارية واالنحر

 الحسابية املتوسطات

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفع 676. 4.58 .هللا حرم عما البصر بغض تأمرهم 5 1

 مرتفع 627. 4.57 .عليها والمحافظة األمانة أداء على تحث 14 2

 مرتفع 651. 4.55 .اإلسالمية باألخالق التخلق على تحثهم 1 3

 مرتفع 647. 4.52 .اآلخرين مع والتسامح بالصفح التحلي فيهم تعزز 4 4

 مرتفع 717. 4.48 .حوائجهم وقضاء اآلخرين مساعدة الجند في تربي 10 5

 مرتفع 722. 4.47 العهد. على والمحافظة بالوعد بالوفاء تأمرهم 7 6

 مرتفع 695. 4.46 .المتخاصمين بين البين ذات إصالح محاولة فيهم تبني 2 7

 مرتفع 758. 4.43 .بهم الظن سوء عن والبعد باآلخرين الظن إحسان فيهم تغرس 3 8

 مرتفع 723. 4.42 .مصلحتهم ضد كان ولو الحديث في الصدق على تحث 11 9

 مرتفع 708. 4.42 .للمسلمين الجناح وخفض التواضع تغرس 12 9

 مرتفع 758. 4.42 .اللسان آفات عن البعد الجند في تبني 13 9

 مرتفع 801. 4.39 .الشرع لضوابط موافقًا لباسهم يكون أن تحرص 6 12

 مرتفع 819. 4.39 .الطريق بآداب التخلق على تحثهم 9 12

 مرتفع 814. 4.33 تجنبهم األنانية والتفرد بالرأي 8 14

 متوسط 1.592 3.11 .تبني العجلة وترك التأني 15 15

 مرتفع 548. 4.37 الجانب األخالقي  
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حرافات    و االن لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية     ( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين4يبين الجدول ذو الرقم )
والتي تنص  ،(5) رقمذات ال الفقرة جككككاءت حيككككث (،3.11-4.58)

 األولى المرتبكككة في ،هللا" حرم عمكككا البصكككككككككككككر بغض "تكككأمرهم :على
والتي ( 14) رقمذات ال الفقرة ، وجاءت(4.58) بلغ حسكككابي وبمتوسكككط
 المرتبة في ،عليها" والمحافظة األمانة أداء على "تحث :تنص على
( 1) رقمذات الالفقرة  ، وجاءت(4.57) بلغ حسكككككابي وبمتوسكككككط الثانية

  يف ،اإلسكككككككككككككالميككة" بككاألخالق التخلق على "تحثهم :والتي تنص على
ذات  الفقرة جاءت ، بينما(4.55) بلغ حسككابي وبمتوسككط الثالثة المرتبة
  رةاألخي بالمرتبة ،التأني" وترك العجلة "تبني :ونصكككككككككككككها( 15) رقمال

  . وبلغ المتوسكككككككط الحسكككككككابي للجانب(3.11) بلغ حسكككككككابي وبمتوسكككككككط
 (.4.37األخالقي ككل )

يوّجه الباحث نتيجة هذا السؤال إلى حرص المدرسين واألئمة والمرشدين 
في مديرية اإلفتاء العسكري في القوات المسلحة األردنية، على غرس 

 أبناء القوات المسلحة، كي األخالق الفاضلة في نفوس
تظهر الشككخصككية السككوية في الجانب األخالقي، ملتزمة بأنقى الصككفات 
 ،والسككككككككككمات األخالقية من خالل المحاضككككككككككرات المليئة باآليات القرآنية

"ما من شكككككككككككيء أثقل في  :واألحاديث النبوية الشكككككككككككريفة، كقول النبي 
حسكككككككككككككن  ب، كتككككاب األدب، بككككا)أبو داود الميزان من حسكككككككككككككن الخلق"

 (.، صحيح177،2009، ص7الخلق،ج

 تأمرهم" :والتي تنص على( 5) رقمذات الوبالنظر إلى مجيء الفقرات 
 بلغ يحساب وبمتوسط ،األولى المرتبة في" هللا حرم عما البصر بغض
 أداء على تحث" :والتي تنص على( 14) رقمذات ال ةوالفقر  ،(4.58)

 لغب حسابي وبمتوسط ،الثانية المرتبة في" عليها والمحافظة األمانة
 قالتخل على تحثهم" :والتي تنص على( 1) رقمذات الة الفقر ، و (4.57)

عود ذلك يو  ،الثالثة، وقد جاءت مرتفعة المرتبة في" اإلسالمية باألخالق
والتي تؤثر في سلوكهم  ،إلى ترسيخ األخالق الفاضلة مع اآلخرين

  عن الحث علىومعامالتهم وأخالقهم، حيث إن الدين المعاملة، فضاًل 
تمثل القيم األخالقية الفاضككككككككككككلة، كيه ال وقد نسككككككككككككب هذا الجيش إلى 

 .الجيش المصطفوي الذي يتخلق بأخالق المصطفى 
 بةالتأني" بالمرت وترك العجلة تبني" :ونصها( 15) رقمذات ال وأما الفقرة
 دور قياس يف االسكككتبانة تعبئة جدية الختبار سكككلبية فقرة فهي األخيرة،
 .المديرية

ما دور مديرية اإلفتاء العسؤؤؤؤؤؤؤؤؤكر  في تكوين الجا ب الفكر  في  -3
 شخصية منتسِي القوات المسلَحة اْلرد ية ؟

ة اإلفتاء العسككككككككككري في تكوين الجانب الفكري في يالمعيارية لدور مدير 
 .والجدول أدناه يوضح ذلك المسلحة األردنية، شخصية منتسبي القوات

 (5) ذو الرقم جدول ال

افات الحسابية املتوسطات  حسب انازلي  ت ة اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب الفكري في شخصية منتسبي القوات املسلحة األردنية مرتبةيلدور مدير  املعيارية واالنحر

 الحسابية املتوسطات

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي
 املستوى  االنحراف املعياري 

 مرتفع 675. 4.47 .بالعقول  تضر التي السيئة األفكار كل عن تبعد 3 1

 مرتفع 696. 4.47 .والغلو التطرف عن البعيد الوسطي الفكر تنمي 5 1

 مرتفع 809. 4.38 .الجند حياة شؤون في اإليجابي التفكير تعزز  1 3

 مرتفع 758. 4.35 .اإلسالمي بالطابع الجندي فكر تصبغ 6 4

 مرتفع 773. 4.34 .الحق إلى املوصل الفكر تعليم على تعمل 4 5

 مرتفع 845. 4.30 .املعرفة عن بالبحث الجند ترغب 7 6

 مرتفع 886. 4.26 .الهدامة األفكار من الفكري  التحصين على تعمل 2 7

 مرتفع 910. 4.02 .تبني أصول املحاججة الصحيحة 10 8

 متوسط 1.355 3.56 .مرسومه حدود للتفكير أن ترسخ 9 9

 متوسط 1.617 2.99 .تحث على التعصب املذهبي 8 10

 مرتفع 641. 4.11 الجانب الفكري   

 

 الحسابية قد تراوحت ما بين( أن المتوسطات 5يبين الجدول ذو الرقم )
 انتلوال( 5، و3) ينرقمذاتا ال تانالفقر  جاءت حيث (،2.99-4.47)

"، بالعقول تضكككككككر التي السكككككككيئة األفكار كل عن تبعد" :تنصكككككككان على
 ألولىا المرتبة في" والغلو التطرف عن البعيد الوسكككككطي الفكر تنميو"

والتي ( 1) رقمذات الة الفقر  جاءت، و (4.47) بلغ حسككككككابي وبمتوسككككككط
  المرتبة يف" الجند حياة شككؤون  في اإليجابي التفكير تعزز" :علىتنص 
  رقمذات ال الفقرة جاءت بينما، (4.38) بلغ حسكككككابي وبمتوسكككككط الثالثة
 متوسطوب األخيرة المذهبي" بالمرتبة التعصب على تحث" :ونصها( 8)
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الفكري ككل  وبلغ المتوسككككككط الحسككككككابي للجانب .(2.99) بلغ حسككككككابي
(4.11.) 

حرصككككت مديرية اإلفتاء في القوات المسككككلحة على االهتمام في الجانب 
أثر كبير في الشخصية السوية لدى منتسبي القوات من لما له  ؛الفكري 

جاءتا بالمرتبة  نتيليتعلق بالفقرتين ال ماا فيالمسككلحة األردنية وخصككوصككً 
تنصكككككككان  انتلوال( 5، و3) ينرقمذاتا ال تانالفقر  جاءت األولى،  حيث

 الفكر ميتن"و"، بالعقول تضر التي السيئة األفكار كل عن تبعد" :على
 طوبمتوسككككككككك األولى المرتبة في" والغلو التطرف عن البعيد الوسكككككككككطي
، ويوّجه الباحث هذه النتيجة إلى الجهد المبذول (4.47) بلغ حسكككككككككابي

بشككككككككككككككل عام،  -الجيش العربي- من قبل القوات المسكككككككككككككلحة األردنية
إلفتاء العسكككككري بشكككككل خاص في إبعاد األفكار السككككلبية التي ومديرية ا

وتنمية الفكر الوسكككككككطي البعيد عن الغلو والتطرف من  ،تضكككككككر بالعقول
خالل الندوات والمحاضرات والوسائل اإلعالمية، وتضمين خطة الوعظ 

 الوةعواإلرشكاد الكثير من المواضكيع التي ترسكخ لديهم الفكر الوسكطي، 
تعقد في كلية األمير الحسككككن للعلوم اإلسككككالمية وفي الدورات التي  لىع

مركز التطرف، كدورات التطرف التأسككيسككية والمتقدمة، ودورة التحصككين 
ا منها على تكوين الشككخصككية السككوية المعتدلة اإليجابية الفكري، حرصككً 

َهدَ ﴿امتثاال لقوله تعالى:  ًطا ِلَتُكوُ وا شؤؤؤُ َعَلى  اءَ َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوسؤؤؤَ
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا  (. 143) البقرة: ﴾النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

المذهبي"  التعصكككب على تحث" :ونصكككها( 8) رقمذات ال الفقرة وجاءت
  ديريةم تحث أن يمكن ال أنه إلى ذلك الباحث ويعزو األخيرة، بالمرتبة
  ضككككعتو  سككككلبية فقرة فهي المذهبي، التعصككككب على العسكككككري  اإلفتاء
 .العلمي البحث ألغراض

ما دور مديرية اإلفتاء العسؤؤؤؤكر  في تكوين الجا ب النفسؤؤؤؤي في  -4
 ؟منتسِي القوات المسلَحة اْلرد ية شخصية

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لدور مديرة اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب النفسي في 

 .والجدول أدناه يوضح ذلك ي القوات المسلحة األردنية،شخصية منتسب

 (6) ذو الرقم جدول ال

افات الحسابية املتوسطات  حسب انازلي  ت لدور مديرة اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب النفس ي في شخصية منتسبي القوات املسلحة األردنية مرتبة املعيارية واالنحر

 الحسابية املتوسطات

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

1 1 
 وكيفية لها يتعرضون  التي النفسية املشكالت حل على تعمل

 .منها التخلص
 مرتفع 823. 4.39

 مرتفع 774. 4.39 .الجند أسر في السكينة تحقيق إلى تسعى 9 1

 مرتفع 798. 4.37 .الحياة ظروف مواجهة على القادرة الشخصية تبني 6 3

 مرتفع 785. 4.37 الصحيحة إلى الخاطئة املفاهيم تغيير على تعمل 8 3

 مرتفع 867. 4.32 .النفسية بالصحة االهتمام على تحث 4 5

 مرتفع 849. 4.29 .الجند معنويات في اسلب   يؤثر ما كل عن تبعد 3 6

6 7 
 ب،الح) :يحتاجونها مثل التي النفسية الحاجات تلبية على تعمل

 ...(الثقة االحترام،
 مرتفع 817. 4.29

8 2 
 بلوتق اآلخرين تجاه اإليجابية مشاعرهم عن التعبير لديهم تنمي

 .تجاههم اآلخرين مشاعر
 مرتفع 851. 4.28

 مرتفع 917. 4.16 .تصقل فسمات الشخصية املتوازنة 5 9

 مرتفع 1.040 4.14 .النفسية األمراض معالجة في تساهم 10 10

 مرتفع 689. 4.30 الجانب النفس ي  

 بين المتوسطات الحسابية قد تراوحت مان أ( 6) ذو الرقم الجدول يبين
 انتلوال( 9، و1) مينرقذاتا ال تانالفقر  جاءت حيث (،4.14-4.39)

 لها يتعرضككون  التي النفسككية المشكككالت حل على تعمل" :تنصككان على
  في" الجند أسر في السكينة تحقيق إلى تسعى"، و"منها التخلص وكيفية
ذاتا تان الفقر  جاءت، و (4.39) بلغ حسكككككابي وبمتوسكككككط األولى المرتبة

 لىع القادرة الشككككخصككككية تبني" :تنصككككان على انتلوال( 8، و6) ينرقمال
 إلى الخكاطئكة المفكاهيم تغيير على تعمكل"، و"الحيكاة ظروف مواجهكة

  بينما، (4.37) بلغ حسكككككابي وبمتوسكككككط الثالثة المرتبة في" الصكككككحيحة
  األمراض معالجة في تسككككاهم" :ونصككككها( 10) العدد ذات الفقرة جاءت
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وبلغ المتوسط  .(4.14) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة النفسية" بالمرتبة
 (.4.30) النفسي ككل للجانب الحسابي

وفي الجانب النفسككككككككككي من جوانب الشككككككككككخصككككككككككية، تعمل مديرية اإلفتاء 
ثر أمن العسككككككككري في القوات المسكككككككلحة جاهدة على العناية به، لما له 

 :ان علىن تنصكككككككككككككيلجند، وبالنظر إلى الفقرتين اللتكبير في معنويات ا
  التخلص ةوكيفي لها يتعرضون  التي النفسية المشكالت حل على تعمل"

 األولى، ةالمرتب في" الجند أسر في السكينة تحقيق إلى تسعىو" "،منها
 سككككككعيها في المديرية إليه تضككككككطلع ما إلى النتيجة هذه الباحث فيعزو
  يف ومسكككككاعدتهم يواجهونها التي النفسكككككية المشككككككالت حل إلى الدؤوب
  ي األسككككككر  التأهيل دورة فإن ،الجند ألسككككككر السكككككككينة تحقيق وأما حلها،
 لىع وحرصكككككككها بذلك، اهتمامها على دليل خير الزواج على للمقبلين
  مةوالرح والمودة والطمأنينة السككككككككينة هاجوّ  ا،سكككككككليمً  بناء أسكككككككرهم بناء
 كون ي مما أسككرهم داخل المشكككالت حل عن فضككاًل  أفرادها، بين واأللفة
 . النفسي الجانب في السوية الشخصية لديهم
 لمفاهيما تغيير على تعمل" :الثالثة المرتبة في جاءت التي الفقرة وأما

ة المديرية والمرشككككككدون يحرصككككككون على "، فأئمّ الصككككككحيحة إلى الخاطئة

اإليجككابيككة عن أنفسكككككككككككككهم وعن تغيير المفككاهيم السكككككككككككككلبيككة إلى المفككاهيم 
 .اآلخرين
  األمراض معالجة في تسككككككككاهم" :ونصككككككككها( 10)ذات العدد  الفقرة وأما

  األخيرة رتبةالم في مجيئها يعزو الباحث فإن األخيرة، النفسككية" بالمرتبة
  ية،األردن المسككككلحة القوات منتسككككبي لدى النفسككككية األمراض ضكككك لة إلى

 نودهاج متابعة على العسكري، اإلفتاء ومديرية المسلحة القوات لحرص
 لنفسككيا واإلرشككاد التوجيه فهناك نفسككي بمرض يصككاب ومن بأول، أواًل 

 هاب اإلرسككككككال يتم حرجة الحالة كانت إذا ثم ذلك، في دور له والديني
 بعةومتا الطبية الخدمات مسككككتشككككفيات في النفسككككي الطب عيادات إلى
 .بأول أواًل  الحالة تقارير

ما دور مديرية اإلفتاء العسكر  في تكوين الجا ب االجتماعي في  -5
 شخصية منتسِي القوات المسلَحة اْلرد ية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 ة اإلفتاء العسكري في تكوين الجانب االجتماعي يالمعيارية لدور مدير 

 (7) ذو الرقم جدول ال

افات الحسابية املتوسطات  حسب انازلي  ت ي تكوين الجانب االجتماعي في شخصية منتسبي القوات املسلحة األردنية مرتبةة اإلفتاء العسكري فيلدور مدير  املعيارية واالنحر

 الحسابية املتوسطات

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسابي
 املستوى  االنحراف املعياري 

 مرتفع 691. 4.49 .اآلخرين مع طيبة عالقات إقامة على تحثهم 5 1

 مرتفع 771. 4.48 .املنكر عن والنهي باملعروف األمر على تحثهم 9 2

 مرتفع 859. 4.39 .اآلخرين مع التعامل في الشورى مبدأ لديهم تؤسس 10 3

 مرتفع 819. 4.36 ناآلخري مع االجتماعي والتكافل التعاون  روح لديهم تعزز  2 4

 مرتفع 802. 4.34 .وآدابه العامة الحوار بقواعد االلتزام مبدأ فيهم تؤسس 7 5

 مرتفع 853. 4.33 .السالم إفشاء على الحرص فيهم تبني 4 6

7 6 
 أفراد مع واالنسجام التعايش على القدرة فيهم تنمي

 .وتوجهاته فئاته بمختلف املجتمع
 مرتفع 839. 4.26

 مرتفع 893. 4.18 .سكناهم مناطق في الجماعية املشاركة روح فيهم تبني 8 8

9 1 
ا األنشطة في املشاركة إلى توجيههم على تحرص  قفواملو

 .االجتماعية
 مرتفع 930. 4.17

 مرتفع 921. 4.15 .واألتراح باألفراح املشاركة على أفرادها حث على تحرص 3 10

 مرتفع 669. 4.31 الجانب االجتماعي  

    على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فيتنص على: "تحثهم        سطات الحسابية قد تراوحت ما بين( أن المتو 7) ذو الرقم يبين الجدول
 ( والتي تنص على:5(، حيث جاءت الفقرة ذات الرقم )4.15-4.49)

 ،"تحثهم على إقكككامكككة عالقكككات طيبكككة مع اآلخرين" في المرتبكككة األولى
( والتي 9رقم )ذات ال(، وجاءت الفقرة 4.49وبمتوسككككككككط حسككككككككابي بلغ )

 ذات العدد(، وجاءت الفقرة 4.48المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )
"تؤسككككككك  لديهم مبدأ الشكككككككورى في التعامل مع  :( والتي تنص على10)

(، بينما 4.39في المرتبة الثالثة وبمتوسكككككككككككط حسكككككككككككابي بلغ ) ،اآلخرين"
"تحرص على حث أفرادها على  :( ونصكككككككككها3رقم )ذات الجاءت الفقرة 

لغ وبمتوسكككككككط حسكككككككابي ب ،راح واألتراح" بالمرتبة األخيرةالمشكككككككاركة باألف
 (.4.31(. وبلغ المتوسط الحسابي للجانب االجتماعي ككل )4.15)

يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن طبيعة العالقة التي تقوم بين منتسبي 
 عالقة أخوية متماسكة كمثل -الجيش العربي -القوات المسلحة األردنية
د ذلك إلى طبيعة العمل في القوات المسلحة، حيث الجسد الواحد، ويعو 
ضي قخالل األسبوع، وي بعًضا مع بعضهم ا طوياًل يقضي أفرادها وقتً 

ن عالقة طيبة بينهم وبين مما يكوّ  ؛اإلمام كذلك هذا الوقت بينهم



  2022- الثالثالعدد –العشرون المجلد الثاني و -اء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرق

552 

مما  ؛اآلخرين، وتحرص المديرية على تعميق هذه القيمة في نفوسهم
جتماعية القادرة على التفاعل مع تكون لديهم الشخصية السوية اال

 اآلخر.
ه البككككاحككككث مجيء الفقرة   :( والتي تنص على9رقم )ذات الكمككككا يوجككككّ

"تحثهم على األمر بككالمعروف والنهي عن المنكر" في المرتبككة الثككانيككة، 
حرص مديرية اإلفتاء على توجيه األئمة والمرشكككككككككككدين في الميدان على 
تفعيل فريضكككة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين منتسكككبي القوات 

المتثال حيث يتسكككككككككككم المجتمع ا وهذا يعك  معنىالمسكككككككككككلحة األردنية، 
الضكبط والربط العسككري وتنفيذ األوامر العسككرية بحذافيرها، العسككري ب

وكمكككا هو معلوم أن الكككدعوة إلى هللا مرتبطكككة بكككأداء فريضككككككككككككككككة األمر 
بككككالمعروف والنهي عن المنكر، ولككككذلككككك تحرص المككككديريككككة من خالل 

ْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّة  وَ ﴿:  لقوله تعالىمحاضراتها وندواتها على تفعيلها، امتثااًل 
دْ  َك ُهُم يؤؤؤَ اْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلُؤؤؤِ ُُْمُروَن بؤؤؤِ ُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويؤؤؤَ

 (.104آل عمران: )  ﴾اْلُمْفِلَُحونَ 

حصؤؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤؤتوى إوجد فروق ذات داللة تال ا ي: هل  السؤؤؤؤؤؤال
( بين المتوسؤؤطات الَحسؤؤابية لدرجة توافر سؤؤمات a ≤ 0.05الداللة )

وية في الجا ب اإليما ي، اْلخالقي، الفكر ،الشؤؤؤخصؤؤؤية  سؤؤي النف السؤؤؤ 
ْى لمتغيرات عدد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوات  )الرتبة، المؤهل العلمي، :واالجتماعي تع

 الخدمة(؟
  افاتواالنحر  الحسابية المتوسطات استخراجتم  لإلجابة عن هذا السؤال

وية في الجانب اإليماني،  المعيارية لدرجة توافر سكككمات الشكككخصكككية السكككّ
واالجتماعي حسكككككككب متغيرات الجن ،  ،والنفسكككككككي ،الفكري و قي، األخالو 

ولبيكككان الفروق والرتبكككة، والمؤهكككل العلمي، وعكككدد سكككككككككككككنوات الخكككدمكككة، 
 ،اإلحصكككككككككائية بين المتوسكككككككككطات الحسكككككككككابية تم اسكككككككككتخدام اختبار "ت"

 .ذلك توضح أدناه والجداول

 :الجنس أوال:

 (8) ذو الرقم جدول ال

افات الحسابية املتوسطات افر سمات الشخصية الّسوية في الجانب اإليماني، " ت" واختبار املعيارية واالنحر  ،النفس يو  ،الفكري و األخالقي، و ألثر الجنس على درجة تو

 واالجتماعي

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الجنس 
 قيمة

 "ت"
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 247. 272 1.159 546. 4.39 259 ذكر اإليماني الجانب

    463. 4.22 15 أنثى

 520. 272 644. 550. 4.37 259 ذكر الجانب األخالقي

    524. 4.28 15 أنثى

 283. 272 1.076 646. 4.12 259 ذكر الجانب الفكري 

    549. 3.94 15 أنثى

 436. 272 779. 690. 4.31 259 ذكر الجانب النفس ي

    678. 4.17 15 أنثى

 846. 272 195.- 672. 4.31 259 ذكر الجانب االجتماعي

    644. 4.35 15 أنثى

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية8يتبين من الجدول ذي الرقم )
(a = 0.05تعزى ألثر الجن  في جميع الجوانب ) 

.

 :الرتبةا: ثا يً 
 (9) ذو الرقم جدول ال

افات الحسابية املتوسطات افر سمات الشخصية الّسوية في الجانب اإليماني، " ت" واختبار املعيارية واالنحر  ،النفس يو  ،الفكري و األخالقي، و ألثر الرتبة على درجة تو

 واالجتماعي

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية "ت" قيمة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الرتبة 

الجانب 

 اإليماني

 000. 272 5.383- 592. 4.12 82 ضابط 

    481. 4.49 192 ضابط صف

الجانب 

 األخالقي

 007. 272 2.719- 574. 4.23 82 ضابط

    527. 4.43 192 ضابط صف
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 000. 272 4.393- 588. 3.86 82 ضابط الفكري  الجانب

    634. 4.22 192 ضابط صف

 000. 272 4.040- 710. 4.05 82 ضابط الجانب النفس ي

    652. 4.41 192 ضابط صف

الجانب 

 االجتماعي

 018. 272 2.374- 656. 4.17 82 ضابط

    667. 4.38 192 ضابط صف

  (a  =0.05) إحصائية داللة ذات فروق  وجود (9) ذي الرقم الجدول من يتبين
.صف  ضابطفي جميع الجوانب وجاءت الفروق لصالح  الرتبةتعزى ألثر 

 :عدد سنوات الخدمة ا:ثال ً 
افر سمات الشخصية الّسوية في الجانب اإلي (10)ذو العدد جدول ال افات املعيارية واختبار "ت" ألثر عدد سنوات الخدمة على درجة تو اني، ماملتوسطات الحسابية واالنحر

 واالجتماعي ،والنفس ي ،الفكري و األخالقي، و 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخدمة 
 قيمة

 "ت"
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية

الجانب 

 اإليماني

 721. 272 358. 542. 4.39 175 سنوات 10اقل من 

    545. 4.36 99 سنوات 10أكثر من 

الجانب 

 األخالقي

 208. 272 1.262 539. 4.40 175 سنوات 10اقل من 

    561. 4.31 99 سنوات 10أكثر من 

الجانب 

 الفكري 

 068. 272 1.832 631. 4.17 175 سنوات 10اقل من 

    652. 4.02 99 سنوات 10أكثر من 

الجانب 

 النفس ي

 011. 272 2.573 646. 4.38 175 سنوات 10اقل من 

    741. 4.16 99 سنوات 10أكثر من 

الجانب 

 االجتماعي

 022. 272 2.306 601. 4.38 175 سنوات 10اقل من 

    763. 4.19 99 سنوات 10أكثر من 

  (a  =0.05) إحصائية داللة ذات فروق  عدم وجود (10) ذي العدد الجدول من يتبين
  الجانب، و النفسي الجانبفي جميع الجوانب باستثناء  الخدمة سنوات عددتعزى ألثر 
 ( سنوات.10وجاءت الفروق لصالح أقل من ) ،االجتماعي

 :ا: المستوى ال قافيرابعً 
 (11) ذو العدد جدول ال

افات الحسابية املتوسطات افر سمات الشخصية الّسوية في الجانب اإليماني،  ألثر املستوى " ت" واختبار املعيارية واالنحر الفكري و األخالقي، و الثقافي على درجة تو

 واالجتماعي ،والنفس ي

 العدد املستوى الثقافي 
سط املتو 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة

 "ت"
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية

 002. 272 3.158 522. 4.45 177 توجيهي فما دون  الجانب اإليماني

    554. 4.24 97 جامعي

 016. 272 2.425 545. 4.43 177 توجيهي فما دون  الجانب األخالقي

    539. 4.26 97 جامعي

 000. 272 4.302 624. 4.23 177 توجيهي فما دون  الجانب الفكري 

    618. 3.89 97 جامعي
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 022. 272 2.301 685. 4.37 177 توجيهي فما دون  الجانب النفس ي

    680. 4.17 97 جامعي

 107. 272 1.618 668. 4.36 177 توجيهي فما دون  االجتماعي الجانب 

    665. 4.23 97 جامعي

 نبالجافي جميع الجوانب باستثناء  الثقافي المستوى تعزى ألثر  (a  =0.05) إحصائية داللة ذات فروق  وجود (11) ذي العدد الجدول من يتبين
 .دون  فما )توجيهي) :وجاءت الفروق لصالح ،االجتماعي

 إحصائية داللة ذات فروق  عدم وجود (8) ذي الرقم الجدول من يتبين
(a  =0.05)  في جميع الجوانب. الجن تعزى ألثر 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مديرية اإلفتاء في القوات المسلحة 
 ،األردنية تحرص على تكوين الشخصية السوية لدى أفراد منتسبيها
دون النظر إلى متغير الجن ، فإنه فيما يتعلق باإلناث في القوات 
المسلحة، حيث تقوم الواعظة في القوات المسلحة األردنية ما يقوم به 
اإلمام من التوجيه واإلرشاد وبناء الشخصية السوية في جميع جوانبها 
اإليمانية واألخالقية واالجتماعية والنفسية والفكرية، كما يتم إشراك 

 اإلناث في جميع الدورات والفعاليات التي تقوم بها المديرية.
 a) إحصائية داللة ذات فروق  وجود (9) ذي الرقم الجدول من ويتبين
في جميع الجوانب وجاءت الفروق لصالح  الرتبةتعزى ألثر  (0.05= 

 .صف ضابط
إلى أن عدد الضباط في القوات المسلحة  ويعزو الباحث هذه النتيجة

أنه قد يتسنى لضباط الصف  على عالوةعدد ضباط الصف، أقل من 
حضور المحاضرات الدينية واالنتساب للدورات التي تعقد في كلية 
األمير الحسن للعلوم اإلسالمية أكثر من الضباط، وذلك لما يترتب 

 عليهم من مسؤوليات العمل داخل الوحدة وخارجها.
 داللة ذات فروق  عدم وجود (10) ذي العدد الجدول من يتبين كما

في جميع  الخدمة سنوات عددتعزى ألثر  (a  =0.05) إحصائية
 وجاءت ،االجتماعي الجانب، و النفسي الجانبالجوانب باستثناء 
 .سنوات( 10) من قلأالفروق لصالح 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معظم من هم أقل من عشر سنوات 
في  ا لعددهمكما فسر الباحث سابقً  ،في الخدمة هم من ضباط الصف

وفرصة تلقيهم للمحاضرات أكثر من الذين خدمتهم  ،القوات المسلحة
والذين هم من فئة الضباط من رتبة نقيب  ،أكثر من عشر سنوات

 وكيل فأعلى فيما يتعلق بضباط الصف. ومن رتبة ،فأعلى
 إحصائية داللة ذات فروق  وجود (11) ذي العدد الجدول من يتبين
(a  =0.05)  ثناء في جميع الجوانب باست الثقافي المستوى تعزى ألثر

 .دون  فما توجيهيوجاءت الفروق لصالح  ،االجتماعي الجانب
ويوجه الباحث هذه النتيجة ويخمن أن من هم دون التوجيهي يحققون 
ذاتهم ويقدرونها ويجدونها في الجانب االجتماعي من خالل إقامة 

 ن والتفاعل معهم.عالقات طيبة مع اآلخري
ة مقبول درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن اإلشارة وتجدر

 .الفقرات هذه من أي حذف يتم لم ولذلك ا،ودالة إحصائيًّ 

 :ملخص النتائج والتوصيات
 :اآلتيالنتائج. حيث خلص الباحث إلى 

لمديرية اإلفتاء العسكري في تكوين الشخصية السوية  ان هناك دورً إ-
 لدى منتسبي القوات المسلحة األردنية وبدرجة مرتفعة.

ن العمل الذي تقوم به مديرية اإلفتاء العسكري من التعليم والتوجيه إ -
همت في بناء الشخصية السوية لدى اواإلرشاد يعد أحد العوامل التي س
 نية.منتسبي القوات المسلحة األرد

ن الجانب اإليماني واألخالقي في المراتب األولى من جوانب إ -
فهو  ،من خالل تعميق اإليمان باهلل سبحانه وتعالى ،الشخصية السوية

الدافع والمحرك في حياة اإلنسان للعمل والجد واالجتهاد في الدنيا لنيل 
 مسبحانه، والحث على األخالق الفاضلة التي جاء بها إلى اإلساله رضا

 العظيم.

 :التوصيات
 :باآلتي الدراسة توصي السابقة النتائج على بناء
 ؛من قبل المؤسسات الدينية جميعهامن الجهد بذل المزيد  .1

لبناء الشخصية السوية لدى العاملين في حقل الدعوة إلى هللا 
 .والمتصدرين للخطاب اإلسالمي ،تعالى

 تعاليم ضوء في ها،ومعايير  السوية الشخصية بمعالم االهتمام .2
 والمعاهد المدارس في للطلبة كمقرر وتقديمها اإلسالم،
 .والجامعات

 تمعالمج في التوجيه على والقائمين والمربين اآلباء على .3
 لدى يةالسو  الشخصية مفهوم ترسيخ على التركيز اإلسالمي
 .أبنائهم

جديدة تركز على الشخصية السوية  ةالقيام بدراسات بحثي .4

 في ضوء تعاليم اإلسالم. واالهتمام بمعالمها
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