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التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية جامعة صنعاء ودور التعليم
اجلامعي يف مواجهتها
ملخص البحث :
ٖدف ايبشح إىل ؼدٜد أِٖ ايتشدٜات

احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعاٚ ,٤قد أظٗست

اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عس

ايٓتا٥ر إٔ ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيًُذاٍ

أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بهًٝات ايرتب١ٝ

األ ٍٚايتشدٜاتٚ ,قعت قُٔ املطت٣ٛ

داَع ١ؾٓعاٚ ٤بٝإ دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف

املستفع ,سٝح بًػت ايتهسازات ()1455

َٛادٗتٗا َٔ سٝح اجملاالت اآلت :١ٝؼدٜد

ٚسؿًت عًْ ٢طبٚ ,)%81( ١اجملاٍ ايجاْٞ

ايتشدٜات  -بٝإ دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف

دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗتٗا ٚقعت

َٛادٗتٗاٚ ,قد أعد ايباسح هلرا ايػسض

قُٔ املطت ٣ٛاملستفع ,سٝح بًػت

اضتباَْ ١هَ )26( َٔ ١ْٛفسدَٛ ٠شع ١عً٢

ايتهسازات()1403

عً٢

فايني ٚاضتدداّ ايباسح املٓٗر ايٛؾف,ٞ

ْطبٚ ,)%84(١نُا أْ٘ ال تٛدد فسٚم ذات

ٚتهْٛت ع ١ٓٝايبشح َٔ ( )12فسداً ممجً١

دالي ١إسؿا ١ٝ٥عٓد َطت 0.05 ٣ٛبني

بأعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بكطِ ايكسإٓ

ٚدٗات ْعس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ تػصٟ

ايهسٚ ِٜعً َ٘ٛبهًٝيت ايرتب(١ٝؾٓعا,٤

ملتػري ٚايهً.١ٝ
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مقذمة :
تعد ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝأسد املهْٛات األضاض ١ٝإلعداد ايطايب اؾاَع ٞيف ايتعًِٝ
ايعاي َٔ ,ٞخالٍ َا تكدَ٘ ي٘ َٔ َعازف ٚقٚ ِٝاػاٖات ٚأضايٝب ايتفهري,
ٚايعٓاؾس ايجكاف ١ٝاملتعًك ١بايتؿٛز اإلضالَ ٞيأليٚ ١ٖٝٛايهٚ ٕٛاإلْطإ ٚاؿٝا,٠
عٝح ٜؿبح ضًٛى ايطايب اؾاَعَ ٞتطكاً َعٗاٚ ,قككاً ألٖدافٗا.
يريو فإٕ َٔ أِٖ األدٚاز اييت ٜٓبػ ٞإٔ تك ّٛبٗا ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝتتُشٛز يف تسب١ٝ
ايطالبٚ ,سطٔ إعدادِٖ ٚتٛدٚ ,ِٗٗٝته ٜٔٛغدؿٝتِٗٚ ,نػف ايػبٗات اييت
تٛادِٗٗ َٔ قبٌ أعدا ٤اإلضالّ ايرٜ ٜٔػص ٕٚاجملتُع اإلضالَ ٞغصًٚا فهسٜاً ٜطتٗدف
ايتػسٜس بأبٓاٚ ,ِٗ٥شعصع ١عكٝدتِٗ ايدٚ ,١ٜٝٓإبعادِٖ عٔ ق ُِٗٝايسٚسٚ ,١ٝأؾايتِٗ
اإلضالَ(١ٝعٛدٚ ٠آخس ,ّ2013:ٕٚف.)7
نُا أْٗا تعٌُ عً ٢ؼسز ايبػس َٔ عبٛد ١ٜايبػس; ألْٗا تطتُد أسهاَٗا
َٚبادٗ٥اَٛٚ ,اشٜٗٓا ٚقُٗٝاٚ ,غسا٥عٗا ٚقٛاْٗٓٝاٚ ,أٚقاعٗا ٚتكايٝدٖا َٔ اهلل –
ضبشاْ٘ ٚتعاىل – فإذا أٚدبت طاع ١ايتػسٜع فإمنا ٖ ٞطاع ١هلل ٚسدٚ ,ٙإذا أَست
بتٓفٝر ْعاّ فإمنا تأَس باـكٛع هلل زب ايعاملني ٚسد ٙال غسٜو ي٘ (األٖدٍّ2011 :
ف.)15
إال إٔ ثكاف ١ايعؿس تفسض ْفطٗا عً ٢عك ٍٛطًب ١اؾاَعٚ ١ؽًل فٗٝا َٔ
املػهالت َامل ٜهٔ يف عك َٔ ٍٛضبكِٗ ٚ ,تؤثس عً ٢سٝاتِٗ ايجكافٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ
ٚايرتب ,١ٜٛيريو فُٔ ايكسٚز ٟإٔ  ًِٜايطايب اؾاَع ٞبتٝازات ٖر ٙايجكافٚٚ ١شْٗا,
ٚميٝص َا ٖ ٛسل فٗٝا َٚا ٖ ٛباطٌ ,ثِ ٜطًح بأضًشَ ١ال ١َ٤يًٗذٚ ّٛيًدفاع يف َعازى
ايفهس اييت البد ي٘ إٔ خيٛقٗا( َدنٛز ,ّ2006:ف.)11
يريو أؾبح يصاَاً عً ٢اجملتُع اإلضالَ ٞاحملافع ١عً ٢اهل ١ٜٛاإلضالَ,١ٝ
ٚاالٖتُاّ باملٛدٗات اإلضالَ ١ٝيًفٓٚ ٕٛاآلدابٚ ,اإلعالّ ٚاإلعالٕ اإلضالَ,ٞ
ٚايتأنٝد عً ٢اضتدداّ ايًػ ١ايعسب ١ٝايفؿش ٢يف ايتدزٜظ ٚايتداطب ٚاالتؿاٍ,
ٚايتشاٚز َع ايجكافات األخسَٓ َٔ ٣طًل ايٓد ١ٜال ايتبعٚ ,١ٝايدخ ٍٛبك ٠ٛيف عؿس
املعًَٛات ٚايتدفل املعسيف ملٛانب ١ايتكدّ ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد ٞمبا ٜفسق٘ َٔ أمناط
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ثكافَٛٚ ,١ٝادٗ ١ايػص ٚايفهس ٟبأْٛاع٘ ٚؾٛز ٙنافٚ ,١ايتشدٜات املتعًك ١بايعٛمل١
ٚأدٚاتٗا االقتؿادٚ ١ٜايطٝاضٚ ١ٝاإلعالَٚ ١ٝاملعًَٛات.١ٝ
فايجكاف ١اإلضالَ ١ٝتٛاد٘ نٌ ايتشدٜات ٚاملؤاَسات اييت تٓطر خٛٝطٗا عٔ طسٜل
ايػص ٚايجكايف يبالد املطًُنيٚ ,مبا إٔ ايػص ٚايجكايف ٜطتددّ ٚضا ٌ٥غري عطهس ١ٜفال
بد َٔ َٛادٗت٘ َٔ دٓظ ٚضا( ً٘٥غعت ,ّ2007 :ف.)147
ٚأَا عٔ دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞفإْ٘ ٜرتتب عً ٘ٝإٔ ٜٛاد٘ ايتشدٜات َٔ خالٍ غسع
َعاْ ٞاإلميإ باهلل َٚال٥هت٘ ٚنتبٚ ١زضً٘ٚ ,اي ّٛٝاآلخس ٚايكدز خريٚ ٙغس,ٙ
ٚاالعتصاش باإلضالّٚ ,ايعسٚبٚ ,١األَٚ ,١ايٛطٔٚ ,ايٛسد ٠يف ْفظ ايطايب ,إىل داْب
تعصٜص االعتصاش بايًػ ١ايعسبٚ ,١ٝتسضٝذ اإلميإ باؿفاظ عً ٢اهل ١ٜٛايجكافٚ ,١ٝايرات١ٝ
ايػدؿٚ ,١ٝتُٓ ١ٝاالػاٖات اإلجياب ١ٝم ٛايتدؿؿات ايعًُ ١ٝعً ٢اعتباز أْٗا َٗٓ١
تتطًب االسرتاف ,إىل داْب تُٓ ١ٝقدز ٠ايطايب عً ٢فِٗ سسن ١ايتػري يف اجملتُع,
ٚعً ٢ته ٜٔٛزؤَ ١ٜطتكبً ١ٝيف قَ ٤ٛالَح اجملتُع ٚاػا ٙسسن ١ايتػٝريٚ ,تُٓ١ٝ
االػاٖات اإلجياب ١ٝم ٛقسٚز ٠ايٛؾ ٍٛإىل االقتداز املعسيف ٚايتهٓٛيٛدٚ ,ٞتُٓ١ٝ
إميإ ايطايب بكسٚز ٠إٔ ٜه ٕٛؾاسب َٛقف َٔ ايككاٜا ايداخًٚ ١ٝاـازد١ٝ
(مشالٕ.)114 ,ّ2010:
ٚتأت ٞأُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض َٔ ١خالٍ قاٚي ١نػف بع

ايتشدٜات اييت تٛاد٘

ايجكاف ١اإلضالَٚ ,١ٝبٝإ دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف اي ُٔٝيف َٛادٖٗ ١ر ٙايتشدٜات نُا
ٜساٖا أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف نًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا.٤
ٚقد أدسٜت بع

ايدزاضات ايطابك ١اييت تٓاٚيت ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف١

اإلضالَٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظٖ َٔٚ ,ر ٙايدزاضات َستبٚ ١فل
سداثتٗا:
 دزاض ١إعًُٝات  ٚأب ٛايػٝذ (ٖ )ّ2013دفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعسف عً ٢أثسَكسز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيف تعصٜص اهل ١ٜٛاإلضالَ ١ٝيد ٣ايطًب ١يف قَ ٤ٛتطًبات
عؿس ايعٛملٚ ,١اضتددَت ايدزاض ١أضًٛب ؼً ٌٝاحملت ٣ٛيتشًَ ٌٝكسز ايجكاف١
اإلضالَ ١ٝيًعاّ ايدزاضٚ ,ّ2011 - 2010 ٞمت إعداد اضتباْ َٔ ١قبٌ ايباسجني

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

83

العذد ( )14المجلذ ( )15ابريل  -يونيو2017م

ISSN : 2410-1818

التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية

| د .علي محمد علي شمالن

َه )25( َٔ ١ْٛفكس َٔٚ ,٠أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٗٝا :إٔ املكسز ٜعسف ايطايب
مبؿادز ايجكاف ١اإلضالَٚ ,١ٝخطس ايعٛمل ١عً ٢ايجكاف ١اإلضالَ.١ٝ
 دزاضَ ١كبٌ ,املطًُٖ )ّ2013( ٞدفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ؼدٜد االستٝاداتايجكاف ١ٝيطالب ايهًٝات ايعطهسَ َٔ ١ٜكسز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝباؾُٗٛز١ٜ
ايٚ ,١ُٝٓٝقد طٛز ايباسجإ هلرا ايػسض اضتباَْ ١هَٛ )116( َٔ ١ْٛشع ١عً ٢ضت١
فاالتٚ ,خًؿت ايدزاض ١إىل فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا :االستٝاز ايهبري
يفكسات االضتباْٚ َٔ ١دْٗ ١عس ايطالب ٚاملدزضني.
 دزاض ١ايعٝاؾس ,٠ايعتٖ :)ّ2011( ّٛدفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ؼدٜد ايتشدٜات اييتتٛاد٘ ايجكاف ١ايعسبٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚدٚز اؾاَع ١يف
َٛادٗتٗاٚ ,قد طٛز ايباسجإ هلرا ايػسض أدا ٠اغتًُت عً ٢ؼدٜات ايجكاف١
ايعسب ٚ ,١ٝدٚز اؾاَع ١يف َٛادٗتٗا تهْٛت َٔ ( )16فكسَٛ ٠شع ١عً ٢قٛزٜٗا,
 َٔٚأِٖ تٛؾٝات ايدزاض :١ايعٌُ عً ٢إٔ ته ٕٛاؾاَعات َسنص اْتاز األفساد
املتعًُني املطًشني بايعًِ ٚطسم انتطابٗاٚ ,ايكادز ٜٔعً ٢ايتعاٌَ َع اآلخس,ٜٔ
ٚتكبٌ ايٓكد املٛقٛعْٚ ٞكد ايراتٚ ,املعتص ٜٔباْتُا ِٗ٥ألَتِٗ ٚٚطِٓٗٚ ,ايكادزٜٔ
عًَٛ ٢ادَٗ ١ا ٜتشدٖا َٔ كاطس عً ٢ايجكافٚ ١اهل.١ٜٛ
 دزاض ١ايػعٖ )ّ2009( ًٞٝدفت ايدزاض ١إىل َعسف ١أثس َكسز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيفداَع ١ايطًطإ قابٛع يف تعصٜص اهل ١ٜٛاإلضالَٚ ,١ٝاضتددّ ايباسح اضًٛب ؼًٌٝ
احملتٚ ,٣ٛساٚيت ايدزاض ١اإلداب ١عٔ احملاٚز ايتاي :١ٝاهلَ ,١ٜٛفَٗٗٛا َهْٛاتٗا,
ثِ ايجكاف ١اإلضالََ ١ٝفَٗٗٛا أُٖٝتٗا ,ثِ قت ٣ٛاملكسز َٚد ٣ؼكٝك٘ يألٖداف,
 َٔٚأِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٗٝا ايدزاض :١إٔ املكسز ٜعُل ؾً ١ايطايب بدٜ٘ٓ
ٚزب٘ٚ ,حيح ايطًب ١عً ٢متجٌ ق ِٝاإلضالّ َٚباد ٘٥عً ٢ناف ١األؾعد ٠يتشؿِٗٓٝ
َٔ ايتأثس بايجكافات ايػسب.١ٝ
 دزاض ١زفٝل (ٖ )ّ2007دفت ايدزاض ١إىل بٝإ ايفسم بني َؿطًح ايعٛملٚ ١عامل١ٝاإلضالّٚ ,نريو ايبشح عٔ اهلدف ايسٝ٥ط ٞيًعٛملٚ ١املداطس اييت ترتتب عًٗٝا
ضٛا ً٤ناْت اقتؿاد ١ٜأّ ضٝاض ١ٝأّ تكٓ ١ٝأ ٚغري ذيو َٔ املداطسٚ ,أٚؾت
ايدزاض ١بايتأنٝد عًَ :٢كا ١َٚايعٛمل ١باؿهُٚ ١ايطسم اؿطٓ ١ايفعاي ,١ألٕ دٜٔ
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اإلضالّ ال ٜعرتف بايعصيٜٚ ١عرتف بايتعددات ايجكافٚ ١ٝايفهسٚ ,١ٜسل نٌ أَ ١يف
ايبكاٚ ٤يف ايدفاع عٔ خؿٛؾٝاتٗا َٛٚزثاتٗا.
 دزاض ١غعت ( )ّ2007ضعت ايدزاض ١يتٓا ٍٚايجكاف ١اإلضالَ َٔ ١ٝسٝح تعسٜفٗا,ٚبٝإ أُٖٝتٗا ٚ ,ؼدٜد أِٖ خؿا٥ؿٗاٚ ,املؿادز اييت اعتُدت عًٗٝا ٚاملساسٌ
اييت َست بٗاٚ ,أثس ايػص ٚايجكايف عًٗٝاٚ ,ؼدٜد أِٖ عٛاٌَ ْٗك ١ايجكاف١
اإلضالَ ١ٝيف َٛادٗ ١ايػص ٚايجكايفٚ ,اضتددَت ايدزاض ١املٓٗر ايتازخي َٔٚ ,ٞأِٖ
ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٗٝا :أْ٘ َٔ املُهٔ َٛادٗ ١ايػص ٚايجكايف عٔ طسٜل اإلعالّ
اإلضالَ ٞاهلادف ٚايٛضا ٌ٥ايتكٓ ١ٝاؿدٜجٚ ١تٛع ١ٝاؾُاٖري املطًُٚ ١تعس ١ٜايجكاف١
ٚاؿكاز ٠ايػسب.١ٝ
 دزاض ١عًٖ )ّ2007(ٞدفت ايدزاض ١ايتعسف عًَ ٢فٗ ّٛايجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝأِٖاـؿا٥ـ اييت متٝصٖا عٔ غريٖاٚ ,ايهػف عٔ أِٖ ايتشدٜات اييت تٛاد٘ األبٓا٤
يف ظٌ ايعٛملٚ ,١إبساش دٚز املسأ ٠املطًُ ١يف تعصٜص ايجكاف ١اإلضالَٚ ,١ٝايهػف عٔ
املكَٛات ايٛادب تٛافسٖا يف املسأ ٠املطًُ ١ألداٖ ٤را ايدٚزٚ ,اضتددَت ايدزاض١
املٓٗر ايٛؾف ٞايتشً َٔٚ ,ًٞٝأِٖ تٛؾٝات ايدزاض :١أْ٘ البد َٔ ٚقفَ ١تأْ١ٝ
ٚؾادقًَٚ ١ش َٔ ١مجٝع املتدؿؿني إلعداد بساَر ثكاف ١ٝؼدد اهل ١ٜٛاإلضالَ١ٝ
املٓبجك َٔ ١أؾ ٍٛايتٛسٝد ايرٜ ٟػهٌ ثكاف ١املطًِ.
 دزاض ١املداليف (ٖ )ّ2006دفت ايدزاض ١إىل تكَٗٓ ِٜٛر ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيطالباؾاَعات اي ١ُٝٓٝيف ق ٤ٛساداتِٗ َٚتطًبات عؿس ايعٛملٚ ,١قد قاّ ايباسح
بإعداد اضتُازٚ ٠تطبٝكٗا عً ٢قت ٣ٛنتب ايجكاف ١اإلضالَٚ ,١ٝاضتددّ املٓٗر
ايٛؾف ٞايتشًٚ ,ًٞٝتٛؾًت ايدزاض ١إىل قاُ٥تني األٚىل متجًت باستٝادات ايطًب١
َٔ ايجكاف ١اإلضالَٚ ,١ٝقد تهْٛت َٔ ( )98سادَٓ ١دزد ١ؼت ضت٘ فاالت,
ٚأَا ايكا ١ُ٥ايجاْ ١ٝفكد تعًكت مبتطًبات عؿس ايعٛمل َٔ ١ايجكاف ١اإلضالَ١ٝ
ٚتهْٛت َٔ (َ )106تطًبات ثكاف ١ٝتٓدزز ؼت مخط ١فاالت.
دزاض ١ايطبع (ٖ )ّ2006دفت ايدزاض ١إىل ايتعسف عً ٢ايؿٛز ٠املكدَ ١يًُسأ ٠يفَٓٗاز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝظاَع ١ؾٓعا ٤بػهٌ عاّٚ ,اضتددَت ايباسج ١املٓٗر
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ايٛؾف ٞايٓٛعٚ ,ٞخًؿت ايدزاض ١إىل فُٛع َٔ ١ايتٛؾٝات َٔ أُٖٗا :إعاد٠
ايٓعس يف َٓٗاز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيٝتكُٔ عٓاؾس املٓٗاز ايدزاض ٞايعًُ.ٞ
دزاض ١عبد ايطالّ(ٖ )ّ2006دفت ايدزاض ١ايتعسف عً ٢ايجكاف ١اإلضالَ,١َٝٚؿادزٖاٚ ,خؿا٥ؿٗاٚ ,أطسٖاٚ ,أثسٖا يف اؿكاز ٠ايػسبٚ ,١ٝأِٖ ايتٝازات
املعاد ١ٜيإلضالّ ٚنٝف ١ٝؼؿني اهل ١ٜٛاإلضالَ ١ٝيف ظٌ ايتشدٜات ايعامل,١ٝ
ٚاضتددّ ايباسح املٓٗر ايٛؾف َٔٚ ,ٞأِٖ تٛؾٝات ايدزاض :١تفع ٌٝدٚز ايجكاف١
اإلضالَ ١ٝيف ٚاقع اؿٝا ٠اإلضالَٚ ,١ٝتٓػٝط دٚز املسانص ٚاملؤضطات ايجكاف.١ٝ
 دزاض ١أب ٛداليٖ )ّ2003( ١دفت ايدزاض ١إىل زؾد فُٛع ١ايتشدٜات ايدٚي١ٝٚاالقًٚ ١ُٝٝايكطس ,١ٜاإلجيابَٗٓ ١ٝا ٚايطًب ١ٝاييت أفسشتٗا ايعٛمل ١يف ٚقعٗا
ايسأٖٚ ,تأثريٖا عً ٢اؿٝا ٠ايجكافٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝايرتبٚ ,١ٜٛايتعسف عً ٢ايدٚز
ايرتب ٟٛاملُازع ٚدٚز عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظٚ ,ايهػف عٔ دزد ١املُازض ١يعكٛ
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ يف َٛادٗ ١ايعٛملٚ ١ايتعسف عً ٢ضبٌ تطٜٛس ٖرا ايدٚز َٔٚ ,أِٖ
ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٗٝا ايدزاض :١إٔ أنجس األدٚاز ممازض ١يف َٛادٗ ١ؼدٜات
ايعٛمل ١األدٚاز اييت تتعًل بايبعد ايرتب ٟٛثِ ايجكايف االدتُاع ٞثِ ايتطبٝك.ٞ
مشكلة البحح :
تعد ايجكاف ١اإلضالَ َٔ ١ٝأغٓ ٢ايجكافات ايعاملٚ ١ٝأُٖٗا ,فًكد نإ هلا دٚز ععِٝ
يف بٓا ٤األَ ١اإلضالَٚ ١ٝتسضٝذ ععُتٗاٚ ,تٛطٝد ضًطاْٗاٚ ,اضتُساز عطاٗ٥ا,
ٚمتٝصٖا بعكٝدتٗ ا َٓٚاٖذٗا ٚقُٗٝا ٚأٖدافٗا ,مما دعًٗا ترتبع َسنص ايؿداز٠
ايفهسٚ ١ٜايسٜاد ٠ايعًُٚ ,١ٝايصعاَ ١ايطٝاض ١ٝيف ايعامل زدساً طٜٛال َٔ ايصَإ,
ٚخالٍ ٖر ٙاملطري ٠تعسقت ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝحملاٚي ١اإلضا ٠٤إيٗٝا ٚإدخاٍ َفاِٖٝ
خاط ١٦عًٗٝا ,ثِ دا٤ت ثكاف ١ايعٛمل ١يتشا ٍٚاؿد َٔ ايجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝطُظ َعاملٗا
يتُجٌ أنرب ايتشدٜات اييت تٛادٗٗا.
فايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالالَ ١ٝتٛدالب عًال ٢ايتعًال ِٝاؾالاَع ٞايتؿالد ٟهلالا
يًُشافع ١عً ٢ايجكافٚ ١اهل ١ٜٛاإلضالَٚ ١ٝؾٝاْتٗآٖ َٔٚ ,ا تربش َػهً ١ايبشالح اياليت
تتُجٌ يف اإلداب ١عٔ أض ١ً٦ايبشح.
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أسئلة البحح ً :مكً صياغت أسئلت البحث على الىحى التالي :
َ )1ا أِٖ ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عس أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ بهًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعاٚ ٤دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗتٗا ؟
َ )2ا ْتا٥ر ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيًتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ َٔ ١ٝدٗ١
ْعس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بهًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا ٤تبعاً ملتػري ايهً١ٝ؟
َ )3ا ْتا٥ر ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيدٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗ ١ايتشدٜات َٔ ٚدٗ١
ْعس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بهًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا ٤تبعاً ملتػري ايهً ١ٝ؟

أهداف البحح ٜ :تٛقع َٔ ٖرا ايبشح ؼكٝل األٖداف ايتاي: ١ٝ
 )1ؼدٜد أِٖ ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عس أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ بهًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا.٤
 )2بٝإ دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗ ١ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ.١ٝ
 )3ايتعسف عً ٢أِٖ ايتٛؾٝات ٚاملكرتسات اييت تفٝد يف ؼدٜد أِٖ ايتشدٜات اييت
تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ.١ٝ
حدود البحح :
أٚالً  -اؿدٚد املٛقٛع :١ٝأِٖ ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝبهًٝات
ايرتب ١ٝظاَع ١ؾٓعا.٤
ثاْٝاً  -اؿدٚد ايبػس :١ٜع َٔ ١ٓٝأعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بكطِ ايكسإٓ بهًٝيت ايرتب١ٝ
(ؾٓعا ,٤احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعا.٤
ثايجاً  -اؿدٚد املهاْ :١ٝقطِ ايكسإٓ ايهسٚ ِٜعً َ٘ٛيهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا,٤
احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعا.٤
زابعاً  -اؿدٚد ايصَاْ ١ٝإلدسا ٤ايدزاض ١ايتكٛمي ١ٝيًفؿٌ ايدزاض ٞاأل ٍٚخالٍ ايعاّ
اؾاَع.ّ2016\2015 ٞ
أهمية البحح ٜٗ :دف ايبشح اؿاي ٞإىل إٔ :
ٜ )1طِٗ يف ٚقع املعاؾات املٓاضب ١يًتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝبهًٝات
ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا َٔ ٤خالٍ ؼدٜد أِٖ ايتشدٜات اييت ضٝكدَٗا ايبشح.
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ٜ )2فٝد ايكاُ٥ني عً ٢تطٜٛس َكسز ايجكاف ١اإلضالَ َٔ ١ٝخالٍ ٚقٛفِٗ عً ٢أِٖ
ايتشدٜات اييت ضتعٗسٖا ْتا٥ر ايبشح.
ٜ )3طتفٝد َدزضَ ٞكسز ايجكاف ١اإلضالَ َٔ ١ٝقا ١ُ٥ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف١
اإلضالَ ١ٝأثٓا ٤تدزٜطِٗ يًُكسز.
مصطلحات البحح  :فُٝا  ًٜٞتعسٜف ملؿطًشات ايبشح :
ايتشدٜات ايجكاف ٖٞ :١ٝنٌ َا أسدث٘ ايػص ٚايعطهسٚ ٟايجكايف ايػسبٚ ٞسًفاؤَٔ ٙ
تػريات ثكافٚ ١ٝفهس ١ٜقدمياً ٚسدٜجاً يف أضًٛب سٝا ٠اجملتُع اإلضالَ ,ٞبٗدف إثاز٠
ايػبٗات س ٍٛتػسٜعات٘ َٚعتكدات٘ ٚقٚ ,ُ٘ٝطُظ ٖٜٛت٘ يًٓٚ َ٘ٓ ٌٝايطٝطس ٠عً٢
َكدزات٘.
ايجكاف ١اإلضالَٜ :١ٝعسفٗا َدنٛز "بأْٗا األضًٛب ايهً ٞؿٝا ٠اؾُاع ,١ايرٜ ٟتطل
َع تؿٛز اؾُاع ١يأليٚ ,١ٖٝٛايهٚ ,ٕٛاإلْطإٚ ,اؿٝاَ( "٠دنٛز,
ٖسٜد,ّ2006:ٟف .)271
ٚنُا تعسف :بأْٗا ايعًِ ايرٜ ٟبشح يف املستهصات األضاض ١ٝيًفهس اإلضالَ ٞيبٓا٤
ايرات َٛٚادٗ ١ايتشدٜات املعاؾس( ٠ايعٝاد ,ّ2004 :ٟف .)20بٗدف إعداد ايطًب١
ايتعً ِٝاؾاَعٜ :ٞكؿد ب٘ يف ٖر ٙايدزاض ١املسسً ١اؾاَع ١ٝاألٚىل اييت تًَ ٞسسً١
ايتعً ِٝايجاْ ٟٛسٝح ًٜتشل ايطايب بأسد ايهًٝات باؾاَع ١بٗدف إعداد ٙيٝشكل
األٖداف املٓػٛدٚ َ٘ٓ ٠فل َعاٜري قدد ٠تهفٌ تًبَ ١ٝتطًبات ضٛم ايعٌُ.
اإلطار النظري للبحح :
ميهٔ تٓا ٍٚايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالََ ١ٝالٔ ٚدٗالْ ١عالس أعكالا٦ٖٝ ٤ال١
ايتدزٜظ بهًٝات ايرتب - ١ٝداَع ١ؾٓعاٚ ٤دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗتٗا بؿالٛز٠
كتؿس َٔ ٠خالٍ ثالث ١قالاٚز ٖال :ٞايتشالدٜاتٚ ,اآلثالاز املرتتبال ١عًٗٝالاٚ ,دٚز ايتعًالِٝ
اؾاَع ٞيف َٛادٗتاٚ ,ميهٔ تٓاٚهلا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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أوالً :التحديات
يٝظ خافً ٝا عً ٢أسد إٔ األَال ١اإلضالالَ ١ٝتعالٝؼ َسسًال ١شَٓٝالَ ١الٔ أخطالس املساسالٌ يف
ايتازٜذ اؿكاز ٟاملعاؾسْ ,تٝذال ١ملالا تكال ّٛبال٘ ايالد ٍٚايععُالَ ٢الٔ خالالٍ فالسض ثكافتٗالا
ٚتٛدٗاتٗا ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜايفهس ١ٜعً ٢ايعامل اإلضالََ ٞطتع ١ٓٝعًال ٢ؼكٝالل
ذيالالو بٓفٛذٖالالا ايطٝاضالالٚ ٞمبالالا يالالدٜٗا َالالٔ إَهاْالالات ٖاً٥الالَٚ ١تطالالٛز ٠يف فالالاٍ االتؿالالاٍ
ٚاإلعالّ تطتددَٗا يف ْػس َبادئ َٚفالاٖ ِٝثكافتٗالا اياليت تتٓالاق

َالع َبالادئ َٚفالاِٖٝ

ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝبٗدف طُظ اهل ١ٜٛاإلضالَ (١ٝاملداليف,ّ2006 :ف. )7
يالالريو أؾالالبشت األَالال ١اإلضالالالَ ١ٝعادالالَ ١اضالال ١إىل َعسفالال ١أسهالالاّ اإلضالالالّ ٚزؤٜتالال٘
ٚتػالالسٜعات٘ يًعدٜالالد َالالٔ ايككالالاٜا املعاؾالالس ٠ايالاليت أفسشتٗالالا ايجكافالال ١ايػسبٝالال ,١األَالالس ايالالرٟ
ٜؤنالالد عًالال ٢احملافعالال ١عًالالَ ٢كَٛالالات ايٓعالالاّ ايجكالالايف اإلضالالالَٚ ,ٞإبالالساش أُٖٝالال ١األَالالس
بالالاملعسٚف ٚايٓٗالال ٞعالالٔ املٓهالالسٚ ,إسٝالالا ٤زض الاي ١اؾٗالالاد يف ضالالب ٌٝاهللٚ ,ايتأنٝالالد عًالال٢
أُٖٚ ١ٝسد ٠املطًُني عً ٢أضالاع أْٗالا قالسٚز ٠يٓؿالس ٠دٜالٔ اهللٚ ,إعالال ٤نًُال ١اؿالل,
ْٚؿالالالس ٠املعًالالالَٛنيٚ ,املكٗالالالٛزٚ ,ٜٔاملطتكالالالعفني أُٜٓالالالا ٚدالالالدٚاٚ ,االٖتُالالالاّ باملٛدٗالالالات
اإلضالَ ١ٝيًفٓٚ ٕٛاآلداب َٚكتكٝاتٗا يف االْتاز ٚايٓػالس ملٛادٗال ١ايػالص ٚايفهالس ٟبهالٌ
أْٛاعالال٘  ٚنافالال ١ؾالالٛز ٙإىل داْالالب ايرتنٝالالص عًالال ٢ايكالالٚ ِٝاملفالالاٖ ِٝاألضاضالال ١ٝيإلعالالالّ
ٚاإلعالالالٕ اإلضالالالََٚ ,ٞكتكالالٝاتٗا يف االْتالالاز اإلعالَالالٚ ٞاإلعالْالالٚ ,ٞيف نالالٌ َالالا ٜالالراع
ٜٓٚػالالالس عًالالال ٢ايٓالالالاعٚ ,اضالالالتدداّ ايًػالالال ١ايعسبٝالالال ١ايفؿالالالش ٢يف ايتالالالدزٜظٚ ,ايتداطالالالب,
ٚاالتؿالالاٍٚ ,ياٜتٗالالا َالالٔ املفالالسدات األدٓبٝالال ١ايدخًٝالالٚ ١ايًالالٗذات ايعاَٝالالٚ ,١ايتشالالاٚز َالالع
ايجكافالالالات األخالالالسَ ٣الالالٔ َٓطًالالالل ايٓدٜالالال ١ال ايتبعٝالالالٚ ,١ايالالالدخ ٍٛبكالالال ٠ٛيف عؿالالالس املعًَٛالالالات
ٚايتالالالدفل املعالالالسيف عٝالالالح ميهالالالٔ ايًشالالالام بأضالالالسع َالالالا ميهالالالٔ بسنالالالب ايتكالالالدّ ايعًُالالالٞ
ٚايتهٓٛيالالٛد ٞمبالالا ٜفسقالال٘ َالالٔ أمنالالاط ثكافٝالالْٚ ,١ػالالس َبالالادئ تطالالاَح اإلضالالالّٚ ,قبٛيالال٘
يًسأٚ ٟايسأ ٟاآلخسٚ ,احملافع ١عً ٢اهل ١ٜٛاإلضالَ ١ٝمبا ميٝصٖا عٔ غريٖا ,نٌ ذيالو
ٜعد َٔ أِٖ ايطبٌ يًشفاظ عً ٢ايجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝؾد نٌ ايتشدٜات اييت تٛادٗٗا.
ثانياً :اآلثار املرتتبة على التحديات
إٕ َٔ آثاز ايػص ٚايعطهسٚ ٟايجكايف ايػسبٚ ٞسًفاؤ َٔ ٙايؿالٗاٚ ١ٜٓايالٛثٓٝني عًال٢
ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝتػ ٜ٘ٛاإلضالّ ٚإثاز ٠ايػبٗات س ٍٛايكسإٓ ايهالسٚ ِٜايطالٓ ١ايٓبٜٛال١
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ٚايعكٝالالدٚ ٠ايػالالسٜعٚ ١قاٚيالال ١ايؿالالام اإلزٖالالاب باملطالالًُني َالالٔ خالالالٍ تٓعالال ِٝايكاعالالد٠
ٚداعؼ.
ٚنُا عُدٚا إىل إذنا ٤ايؿالساع اإلقًُٝال ٞيف ايػالسم األٚضالط نُالا ٖالَٛ ٛدالٛد
اآلٕ عً ٢األزاق ٞايعساقٚ ١ٝايطٛزٚ ١ٜايًبٓاْٚ ١ٝايٚ ١ُٝٓٝغري (Beater:2002(ٙيتفسٜالل
املطالالًُني ٚمتصٜالالل ٚسالالدتِٗ اإلضالالالَٚ ١ٝايالالدع ٠ٛإىل ايكَٝٛالالات املتٓٛعالال ,١سٝالالح أٚعالالصت
يًعالالالالسب املٓالالالالاد ٠بايكَٝٛالالالال ١ايعسبٝالالالالٚ ,١يألتالالالالساى بايرتنٝالالالال ١ايطٛزاْٝالالالالٚ ,١يألنالالالالساد
بايهسدٜالال..١اخلٚ ,بالالريو تفطالالدت عالالس ٣ايسابطالال ١ايٛاسالالد ٠ايالاليت ناْالالت ػُالالع األَالال١
اإلضالَٚ ,١ٝمل ٜكف اؿد عٓد ذيو فكد ضع ٢أعالدا ٤اإلضالالّ َالٔ خالالٍ كططالاتِٗ
اهلداَ ١إىل ػٗ ٌٝاملطًُني باإلضالّ ٚعكا٥دٚ ٙأسهاَال٘ يف أغًالب ايالبالد اإلضالالَ,١ٝ
ٚيف املكابالالالٌ ايرتنٝالالالص عًالالالْ ٢ػالالالس ايبالالالدع ٚاـسافالالالات ٚاملالالالراٖب ايباطًالالال ١نايكادٜاْٝالالال١
ٚايبٗاْٚ ١ٝ٥ػس األفهاز ايعًُاْ ١ٝاملتطسفٚ ١ايتهفري ١ٜايػاي ١ٝبني أبٓا ٤املطًُني.
ٚيف ايٛقت ْفط٘ زنص ايػسب عً ٢إؿالام اهلصميال ١ايٓفطال ١ٝيالد ٣ايهالجري َالٔ أبٓالا٤
املطًُني ٚاٖتصاش ايجٛابت يدْٚ ِٜٗػ ٤ٛطبك َٔ ١املجكفني املطالتػسبني املٓبٗالس ٜٔبالايػسب
ٚثكافتالَ٘ ,الع إقالالعاف ايًػال ١ايعسبٝال ١ايالاليت اختازٖالا اهلل يهتابال٘ نُالالا قالاٍ تعالاىل (:إْالالا
أْصيٓ٘ قسْ٤ا عسبٝا) ٚاْتػاز ايًٗذات احملً.١ٝ
ٚيف ايٛقت ْفط٘ فكد لشٛا يف إقؿا ٤ايػسٜع ١اإلضالََ ١ٝالٔ اؿهالِٚ ,غالذعٛا
ايعًُاْٚ ,١ٝبريٛا يف ضب ٌٝؼكٝل ذيو ايهالجري َالٔ اؾٗالد ٚاملالاٍ ٚايفهالس ,بالٌ ٚؾالٌ
بِٗ اؿاٍ إىل إقٓاع ايهجري َٔ أبٓا ٤املطًُني سهاَاً ٚقهَٛني بريو ,ممالا دعالٌ
ايالالالبع

َالالالِٓٗ ٜتبٓالالال ٕٛتطبٝالالالل ايهالالالجري َالالالٔ ايكالالالٛاْني املدايفالالال ١يإلضالالالالّ نالالالايكٛاْني

ايفسْطٚ ١ٝغريٖا.
ٚإلدزاى ايػسب ٚسًفاؤ ٙبدٚز ايتعًٚ ِٝأُٖٝت٘ يف سٝا ٠اجملتُع املطالًِ فكالد زنالصٚا
عًالال ٢إفطالالاد ٚإقالالعاف ايتعًالال ِٝاإلضالالالَ ٞيف اجملتُالالع اإلضالالالَٚ ,ٞغالالذعٛا عُالٗ٥الالِ
يًُطايب ١بعًُٓ ١ايتعًٚ ِٝايدع ٠ٛإىل ايتعً ِٝاملدتًط إلفطاد األدٝاٍ.
ٚعٓدَا استٌ ايػسب بالالد املطالًُني مل ٜٓكًالٛا إيال ِٗٝايتكالدّ ايؿالٓاعٚ ٞايالتك  ,بالٌ
عُدٚا إىل تػٝٝالب اؿكالا٥ل اإلضالالَٚ ١ٝقًالب املالٛاشٚ ,ٜٔقاٚيال ١دفالٔ إلالاشات ايجكافال١
اإلضالَ( ١ٝؾدٜل  ٚاؾابسٚ ,)35 ,ّ2006:ٟإفطاد أبٓالا ٤األَال ١اإلضالالََ ١ٝالٔ خالالٍ
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إْػا ٤دٚز ايطُٓٝا ٚاملالْٖٚ ٞػس ايسذ ١ًٜبٗدف ذٚبإ ايػدؿال ١ٝاإلضالالَٚ ١ٝايككالا٤
عًَ ٢كَٛالات نٝاْٗالا ٚعالَالات ايكال ٠ٛفٗٝالا ٚاستٛاٗ٥الا ٚايرتنٝالص عًالْ ٢ػالس االمالالٍ
ٚاإلباسٝال ١إلخالساز أدٝالالاٍ قالعٝف ١ال تالالؤَٔ بسبٗالا ٚال تطالتطٝع إٔ تؿالالُد أَالاّ املدالالاطس
ٚايتشدٜاتٚ ,قد اخرب املٛىل – ضبشاْ٘ – غطٛز ٠طاع ١ايهافسٚ ٜٔااللالساز ٚزاٗ٥الِ
فكاٍ ضبشاْٜ٘( :أٜٗا اير٤ ٜٔآَٛا إٕ تطٝعٛا فسٜكا َٔ اير ٜٔاٚتالٛا ايهتالاب ٜالسدٚنِ
بعالالد إميالالاْهِ نالالافسٚ ,)ٜٔأخالالريا ..إْٗالالِ يالالٔ ٜسقالالٛا َٓالالا بايتٓالالاشالت احملالالدٚدٚ ٠بع ال
ايطاعالالٚ( ١يالالٔ تسقالال ٢عٓالالو ايٗٝالالٛد ٚال ايٓؿالالاز ٣ستالال ٢تتبالالع ًَالالتِٗ ) (ايكاضالالِ ٚآخالالس:ٕٚ
ف.)9
يالالالريو ناْالالت ْتٝذالالال ١ايطالالالري ٚزا ٤ايػالالالسب ظٗالالالٛز ايتطالالالسف ٚاْتػالالالاز االقالالالطسابات
ايطٝاضالالٚ ,١ٝتؿالالدع اجملتُالالع اإلضالالالَٚ ,ٞنجالالس ٠ايؿالالساعات ايداخًٝالال ١ممالالا أد ٣إىل
متصٜالالل مشالالٌ األَالالٚ ,١إسالالداخ ايفسقالال ١بالالني ؾالالفٛف أبٓاٗ٥الالا ٚاْتػالالاز ايفٛقالالٚ ٢غٝالالاب
ٚقعف دٚز ايدٚيَٚ ١ؤضطاتٗا ٚتٓاَ ٞايفهس املعالاد ٟيًدميكساطٝالٚ ١سكالٛم اإلْطالإ
ٚمن ٛايتطسف ٚاإلزٖالاب بهالٌ أغالهاي٘ ) )Robbie:2001فطالاعد ذيالو نالجرياً عًال٢
تػًػالالالٌ ايفهالالالس ٚايجكافالال ١ايػسبٝالال ١بطسٜكالالال ١قٜٛالالالْ ١تٝذالالال ١يًتٓالالالاق

اؿالالالاد بالالالني املٛاقالالالف

ٚا ألفهاز احملٝط ١بايفسد املطًِ ,ايرٚ ٟقع أضرياً يًجكافال ١ايػسبٝالٚ ,١ضالادت يف سٝاتال٘
ايفٛقالال ٢ايفهسٜالالٚ ,١ايتدالالبط ايطالالًٛنٚ ,ٞبالالريو اضالالتطاعت ايجكافالال ١ايػسبٝالال ١تفسٜالالؼ
ايػدؿالال ١ٝاإلضالالالََ ١ٝالالٔ قتٛاٖالالا ايجكالالايف اىل سالالد نالالبري ,بالالٌ قؿالالست فٗالالِ اإلضالالالّ
عً ٢أْ٘ عالق ١فسد ١ٜبني اإلْطإ ٚزبٜ ١ؤد ٣يف ايػعا٥س ايتعبد ١ٜفكط.
ثالجاً :دور التعليم اجلامعي
ٜتبًٛز دٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف تسضٝذ َعاْ ٞسالب االْتُالا ٤يًالدٚ ,ٜٔاالعتالصاش بٜٗٛال١
اجملتُع اإلضالَٚ ,ٞتعً ِٝايطًب ١املبادئ اإلضالَٚ ,١ٝتسبٝتِٗ عً ٢ايفكٚ ,١ًٝتسضالٝذ
َفاٖ ِٝايعدٍ ٚايطالّٚ ,تُٓ ١ٝزٚح ايٛال ٤يإلضالّٚ ,تكدمي٘ عًالَ ٢الا ضالٛاَ ٙالٔ ؾالٛز
االْتُا٤ات األخالس ٣نايعسقٝال ,١أ ٚايعٓؿالس ,١ٜأ ٚايكبًٝال ١أ ٚاؿصبٝالٚ ,١إَالداد ايطايالب
عؿَٓ ١ًٝاضب َٔ ١املعازف املتعًك ١باإلضالّ عكٝدٚ ٠غسٜعَٚ ١الٓٗر سٝالا ٠بٛؾالف٘ دٜٓالاً
عاَاً ؾاؿ ًا يًبػالس ١ٜيف نالٌ شَالإ َٚهالإ ٚعًال ٢نافال ١األؾالعدٚ ,٠ؼؿالَ ِٗٓٝالٔ
نٌ أغهاٍ ايػص ٚايجكايف.
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إىل داْالالب اٖتُاَالال٘ بتعًالال ِٝايطًبالال ١طالالسم ايبشالالح ٚاالضتكؿالالاٚ ٤سالالٌ املػالالهالت,
َٗٚازات ايتفهري االبداع ٞبهٌ أمناط٘ٚ ,تدزٜبِٗ عًال ٢اضالتدداّ غالبه ١اإلْرتْالت
املعًَٛاتٝالال ١اضالالتدداَاً ٜطالالِٗ يف تطالالٜٛس َٗالالازاتِٗ يف نالالٌ اجملالالاالت َالالٔ أدالالٌ اَالالتالى
ْاؾالال ١ٝايتكالالدّ ايعًُالالَٛٚ ,ٞانبالال ١ايتطالالٛزاتٚ ,ايًشالالام بسنالالب ايالالد ٍٚاملتكدَالالَ ,١الالع
تكدٜس ٙيكال ِٝايعُالٌ ٚاإللالاش ٚايكالدز ٠عًال ٢االْتالاز عٝالح تؿالبح قالُٔ ايٓطالل ايكُٝالٞ
يًفالالسد املطالالًِٚ ,احملافعالال ١عًالال ٢ايجكافالال ١اإلضالالالََ ,١ٝالالع االْفتالالاح يف ايٛقالالت ْفطالال٘ عًالال٢
ايجكافات األخس ٚ ٣إبساش إجياب ١ٝاإلضالّ ٚعاملٝت٘ ٚعدايت٘ ٚسكالازت٘ ٚثكافتال٘ ٚتازخيال٘
ٚتأثري ٙعً ٢ايجكافات األخسْٚ ,٣كد ايٛاقع ايجكايف ٚاالدتُاع ٞيًُذتُع املطًِ.
يريو ٜتعني عً ٢ايكاُ٥ني عً ٢ايتعًال ِٝاؾالاَعٚ ٞقالع ايٝالد عًالَ ٢هالأَ ايكؿالٛز
ٚأٚدالال٘ اـًالالٌٚ ,بًالالٛز ٠اضالالرتاتٝذ ١ٝيًتعاَالالٌ َالالع ايتعًالال ِٝاؾالالاَع ٞعًالال ٢املطالالت ٣ٛايجكالالايف
ٚايؿالالعٝد ايفهالالسٚ ,ٟسطالالٔ تٛظٝالالف ٚضالالا ٌ٥اإلعالالالّٚ ,املٓالالاٖر َٚالالٔ ٜكالال ّٛبايتالالدزٜظ
فٗٝاٚ ,األْدٚ ١ٜاملسانص ايػبابٚ ١ٝايجكافٚ ,١ٝأ ٟآيٝالات أخالسَ ٣الٔ املُهالٔ إٔ ؼكالل
ايفا٥الالالالد ٠املسدالالالال ٠ٛيف إطالالالالاز ايتعًالالالال ِٝاؾالالالالاَع ٞيرتضالالالالٝذ اهلٜٛالالالال ١ايجكافٝالالالال ١اإلضالالالالالَ١ٝ
(ايٓاؾسٚ .)2015,ؼؿني ايطًب ١ثكافٝاً ٚفهسٜاً قالد ايفًطالفات ٚاملٓالاٖر اياليت تػالصٚ
عكالالٛهلِٚ ,تطالالدري ايٛضالالا ٌ٥اإلعالَٝالال ١يف اؾاَعالالَٓٚ ,١الالاٖر ايتعًالال ِٝملٛادٗالال ١األفهالالاز
ايدخ.١ًٝ
نُا إٔ عً ٢ايتعً ِٝاؾاَع ٞإٔ ٜتعسف عً ٢دٚز ٙيف ٖر ٙايٓاسٜٚ ,١ٝالدزى ٚادبال٘
ػاٖ ٙرا ايػص ٚايجكايفٚ ,ذيو َٔ خالٍ دعالٌ ايطًبالٜ ١فُٗال ٕٛاإلضالالّ فُٗالاً ؾالشٝشاً
َػسقاً ؾافٝاً ْٚكٝاًٜٚ ,دزن ٕٛإٔ ايعٛد ٠إىل اإلضالّ عكٝدْٚ ٠عاّ َطأي ١سٝأَٚ .٠
ْاسٝالال ١أخالالسٜ ٣رتتالالب عًالال ٢ايتعًالال ِٝاؾالالاَع ٞإٔ ٜعُالالل يف ْفالالٛع ايطًبالال ١إٔ أٖالالِ ٚظالالا٥ف
ايجكافالالال ١اإلضالالالالَ ١ٝيف َٛادٗال ال ١ايتشالالالدٜات املعاؾالالالس ٠ايتُطالالالو بايػالالالسٜع ١اإلضالالالالَ,١ٝ
ٚايعٌُ عًال ٢تٛسٝالد املطالًُنيٚ ,ايالدع ٠ٛإىل زفالع زاٜال ١اؾٗالاد يف ضالب ٌٝاهللَٛٚ ,ادٗال١
ايك ٣ٛاملعاد ١ٜيإلضالّٚ ,ايتشسز َٔ ضالًطإ ايجكافال ١ايػسبٝالٚ ,١االٖتُالاّ بايٓاغالَ ١٦الٔ
أبٓالا ٤املطالًُنيٚ ,ايرتنٝالالص عًال ٢االٖتُالالاّ مبٓالاٖر ايتعًال ِٝاؾالالاَعٚٚ ,ٞضالا ٌ٥اإلعالالالّ
املدتًفٚ ,١دزاض ١املراٖب ٚايٓعسٜات اؿدٜجٚ ١تفٓٝدٖا.
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ٚنُالالا ٜتٛدالالب عًالال ٢ايتعًالال ِٝاؾالالاَع ٞاالٖتُالالاّ بتشؿالالني ايطًبالال ١قالالد ايجكافالالات
ايدخ ١ًٝفًٝظ غسٜبالاً إٔ تتعالسض ايجكافال ١اإلضالالَ ١ٝملالؤاَس ٠خازدٝال ١تالٛد ايككالا ٤عًال٢
ٚدٛدٖا ٚاإلدٗاش عً ٢إلاشاتٗاَ ,الٔ خالالٍ استٛاٖ٤الا أ ٚتسٜٚكالٗا أ ٚايككالا ٤عًٗٝالا,
ٚيهالالٔ ايجكافالال ١اإلضالالالَ ١ٝعٓالالدَا تتُتالالع باملٓاعالال ١ايراتٝالالٚ ١ايكالال ٠ٛاملٓبعجالالَ ١الالٔ داخًالالٗا,
ٚدزدالال ١متاضالالهٗاٚ ,اْطالالذاَٗا َالالع ذاتٗالالا َٚهْٛاتٗالالا ,فٗالالر ٙاملكَٛالالات ٖالالٚ ٞسالالدٖا
ايهفًٝالال ١بالالتُهني ايطًبالالَ ١الالٔ ايتؿالالد ٟملالالا ٜالالساد َالالٔ تُٗالالٝؼ أ ٚؼسٜالالف أ ٚتػالال ٜ٘ٛأٚ
غطط بايجكاف ١اإلضالََٛٚ ١ٝادٗت٘ ٚػاٚشٚ ٙدسس.ٙ
إجراءات البحث :
منهج البحح :اضتددّ ايباسح املٓٗر ؾف ٞبٛؾف٘ املٓٗر املٓاضب هلر ٙايدزاض.١
جمتمع البحثح  :ته ٕٛفتُع ايبشح َالٔ مجٝالع أعكالا٦ٖٝ ٤ال ١ايتالدزٜظ يكطالِ ايكالسإٓ
ايهسٚ ِٜعً َ٘ٛبهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا ,٤احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعاٚ ٤ايبايؼ عددِٖ ()17
عك ١٦ٖٝ ٛتدزٜظ ,بايهًٝتني.
عينة البحح  :مت اختٝالازِٖ بطسٜكال ١ايعٓٝال ١ايعػالٛا ١ٝ٥ايطبكٝال ١بٓطالبَ )%70( ١الٔ فتُالع
ايبشح ,ألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بكطِ ايكسإٓ ايهسٚ ِٜعً َ٘ٛبهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا,٤
احملٜٛت) َٛشعني عطب َتػري ايهً ,١ٝنُا َٖ ٛبني باؾد.)1( ٍٚ
جدول ()1جىشيع عيىت البحث
ّ

ايهً١ٝ

عدد أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بكطِ ايكسإٓ ايهسٚ ِٜعًَ٘ٛ

1

ايرتب ١ٝؾٓعا٤

7

2

ايرتب ١ٝاحملٜٛت

5

ٜتكح َٔ اؾد )1(ٍٚأْ٘ مت اختٝاز ع ١ٓٝايبشح َٔ قطِ ايكالسإٓ ايهالسٚ ِٜعًَٛال٘
بايهًٝتنيٚ ,قد بًؼ عالدد عٓٝال ١ايبشالح بالايهًٝتني ( )12عكال٦ٖٝ ٛال ١تالدزٜظ َالٛشعني
عً ٢ايكطِ بايهًٝتني نُا َٖ ٛبني باؾد.)1( ٍٚ
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أداة البحثثح  :أعالالد ايباسالالح أدا ٠يتشدٜالالد أٖالالِ ايتشالالدٜات ايالاليت تٛادالال٘ ايجكافالال ١اإلضالالالَ١ٝ
بهًٝات ايرتب ١ٝظ اَعال ١ؾالٓعاَ ٤الٔ ٚدٗالْ ١عالس أعكالا٦ٖٝ ٤ال ١ايتالدزٜظٚ ,قالد اضالتٓد يف
بٓاٗ٥الالا عًالال ٢فُٛعالالَ ١الالٔ ايدزاضالالات ٚاألدبٝالالات ايطالالابكٚ ,١املسادالالع ايالاليت عجالالت يف أٖالالِ
ايتشالالدٜات ايالاليت تٛادالال٘ ايجكافالال ١اإلضالالالَٚ ١ٝايعسبٝالالٚ ,١مشًالالت االضالالتباْ ١فالالايني ُٖالالا:
ايتشدٜات ٚ -دٚز ايتعً ِٝاؾاَعٚ ,ٞقد بًؼ عالدد َفالسدات األداَ )26( ٠فالسدَٛ ,٠شعالً١
عً ٢اجملاينيٜٛٚ ,قح اؾد )2(ٍٚفاالت ايكاٚ ١ُ٥عدد َفسداتٗا يف نٌ فاٍٖٚ ,الٞ
عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
جدول ()2مجاالث ومفسداث القائمت في صىزتها النهائيت
ّ

اجملاالت

املفسدات

1

ايتشدٜات

12

2

دٚز ايتعً ِٝاؾاَعٞ

14
26

اؾًُ١

يتشدٜالالالد أٖالالالِ ايتشالالالدٜات ايالالاليت تٛادالالال٘ ايجكافالالال ١اإلضالالالالَٚ ١ٝفكال الاً يكاُ٥الالال ١املفالالالسدات
املتكُٓ ١يف ٖر ٙاالضتباْ ,١اختالاز ايباسالح ضالًِ إدابالات ثالثال ٞيتشدٜالدٖاٚ ,نالريو
ؼدٜالالالد دٚز ايتعًالالال ِٝاؾالالالاَع ٞيف َٛادٗتٗالالالا إذ تكالالالع اإلدابالالال ١عًالالال ٢املفالالالسدات َالالالا بالالالني:
َستفعَ ,١تٛضطَٓ ,١دفك.١
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صدق األداة :اعتُد ايباسح عًال ٢ايؿالدم ايعالاٖسٚ ,ٟذيالو بعالسض األدا ٠عًال ٢عالدد َالٔ
احملهُني املتدؿؿني بهًٝات ايرتب ١ٝظاَع ١ؾالٓعاٚ ,٤بًالؼ عالددِٖ ( )10قهُالني
ٚيف قَ ٤ٛالسعاتِٗ مت تعد ٌٜبع

َفسدات ايكاٚ ,١ُ٥سرف ٚإقاف ١أخس.٣

ثب ثثات األداة  :ي ًتأنالالالد َالالالٔ ثبالالالات األدا ٠مت سطالالالاب َعاَالالالٌ االزتبالالالاط بطسٜكالالال ١ايتذص٥الالال١
ايٓؿف ١ٝسٝح بًؼ َعاٌَ االزتباط يألدا.)0.88( ٠
املعاجلثثات االحصثثا ية :اضالالتددّ ايباسالالح األضالالايٝب االسؿالالا( :١ٝ٥ايتهالالسازات ,ايٓطالالب
املٜٛ٦الال )١ؿطالالاب ايتكالالدٜسات ايتكٛميٝالال ١ألٖالالِ ايتشالالدٜات ايالاليت تٛادالال٘ ايجكافالال ١اإلضالالالَ١ٝ
بهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا ,٤احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعا.٤

عرض نتا ج البحح ومناقشتهاٜ :تٓا ٍٚايباسح عالسض ايٓتالا٥ر اياليت مت ايتٛؾالٌ إيٗٝالا يف
ق ٤ٛأٖداف ٖرا ايبشح ٚأضً٦ت٘ٚ ,تطٗٝالً يعسض تًالو ايٓتالا٥ر َٓٚاقػالتٗا مت تؿالٓٝفٗا
إىل فُٛعات عطب أض ١ً٦ايبشح ٖٞٚ ,عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
أوالً :فيمثثا يتعلثثإل باإلجابثثة عثثن الل ث ا األو  :يإلدابالال ١عًالال ٢ايطالالؤاٍ األَ ٍٚالالٔ أضالال١ً٦
ايبشح ٚايرْ ٟؿ٘ " َا أِٖ ايتشالدٜات اياليت تٛادال٘ ايجكافال ١اإلضالالََ ١ٝالٔ ٚدٗالْ ١عالس
أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بهًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا ٤؟
قالالاّ ايباسالالح بدزاضالال ١ؼًًٝٝالال ١ملالالا تالالٛافس يدٜالال٘ َالالٔ دزاضالالات ٚنتابالالات سالال ٍٛأٖالالِ
ايتشدٜات اييت تٛادال٘ ايجكافال ١اإلضالالَٚ ١ٝدٚز ايتعًال ِٝاؾالاَع ٞيف َٛادٗتٗالاٚ ,نالإ
أبسش َا اطًع عً ٘ٝايباسح َٖ :ٛفسدات ألِٖ ايتشدٜات اييت تٛادال٘ ايجكافال ١اإلضالالَ١ٝ
ٚدٚز ايتعًالال ِٝاؾالالاَع ٞيف َٛادٗتٗالالاٚ ,يف قالالٖ ٤ٛالالر ٙايدزاضالالات اضالالتطاع ايباسالالح إٔ
ٜتٛؾالالٌ إىل قاُ٥الال ١بالالأِٖ ايتشالالدٜات ايالاليت تٛادالال٘ ايجكافالال ١اإلضالالالَ ١ٝبهًالالٝيت ايرتبٝالال١
(ؾٓعا ,٤احملٜٛت) ظاَع ١ؾالٓعاٚ ,٤مت ؾالٝاغ ١أٖالِ ٖالر ٙايتشالدٜاتٚ ,نالريو أٖالِ
أدٚا ز ايتعً ِٝاؾالاَع ٞيف َٛادٗتٗالا يف َفالسدات قالدد ,٠ثالِ مت تستٝبٗالا ؼالت فالايني
يتشدٜالالد أٖالالِ ايتشالالدٜات ايالاليت تٛادالال٘ ايجكافالال ١اإلضالالالَٚ ,١ٝنالالريو أٖالالِ أدٚاز ايتعًالالِٝ
اؾاَع ٞيف َٛادٗتٗا َٔ ٚدٗالْ ١عالس أعكالا٦ٖٝ ٤ال ١ايتالدزٜظ بالايهًٝتني ,ثالِ عسقالت
ٖالالر ٙايكاُ٥الال ١عًالال ٢فُٛعالالَ ١الالٔ احملهُالالنيٚ ,يف قالالَ ٤ٛالسعالالاتِٗ ٚتٛؾالالٝاتِٗ ,مت
إدسا ٤ايتعدٜالت املٓاضالب ١يًكاُ٥الٚ ,١بالريو تٛؾالٌ ايباسالح إىل قاُ٥ال ١تتكالُٔ فالايني
نالالٌ فالالاٍ ٜكالالِ ؼتالال٘ فُٛعالالَ ١الالٔ املفالالسدات ,يتشدٜالالد أٖالالِ ايتشالالدٜات ايالاليت تٛادالال٘
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ايجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝأِٖ أدٚاز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗتٗالا بهًالٝيت ايرتبٝال( ١ؾالٓعا,٤
احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعا.٤
ثانياً :فيما يتعلإل باإلجابة عن الل ا الجاني والجالح :اضتددّ ايباسح ايتهسازات,
ٚايٓطب امل ١ٜٛ٦ؿطاب ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيًتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ١ٝ
ٚدٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗتٗا َٔ ٚدْٗ ١عس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
بهًٝيت(ؾٓعا ,٤احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعاٚ ,٤ملٓاقػ ١ايٓتا٥ر ٖٓا سدد ايباسح ثالخ
َطتٜٛات يًتكدٜسات ايتكٛميَ :ٖٞ ,١ٝستفع( ١أنجس َٔ َ ,)%80تٛضط- 60 َٔ( ١
َٓٚ ,)%80دف

(أقٌ َٔ ٚ , )%60قد سدد ايباسح  %80يًشد األدْ ٢املكب ٍٛداَعٝاً,

أْعس اؾدا ٖٞٚ ,)4 ٚ 3( ٍٚعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أٚالً :يإلداب ١عً ٢ايطؤاٍ ايجاْ َٔ ٞأض ١ً٦ايبشح ٚايرْ ٟؿ٘ " َا ْتا٥ر ايتكدٜسات
ايتكٛمي ١ٝألِٖ ا يتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عس أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ بهًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا ٤؟" فكد قاّ ايباسح عطاب ايتهسازات
ٚايٓطب امل ١ٜٛ٦اييت تتعًل بهٌ َفسدَ َٔ ٠فسدات اجملاٍ األ( ٍٚايتشدٜات),
ٜٚبٗٓٝا اؾد.)3(ٍٚ
جدول ()3التقدًساث التقىيميت ألهم التحدًاث التي جىاجه الثقافت إلاسالميت
ْتا٥ر ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا ,٤احملٜٛت)
املفسدات

ّ

ظاَع ١ؾٓعا٤
ؾٓعا٤

احملٜٛت

َتٛضط

ؾٓعا٤

احملٜٛت

َتٛضط

ى

ى

ى

%

%

%

احملافعالالالالالال ١عًالالالالالالَ ٢كَٛالالالالالالات ايجكافالالالالالال ١اإلضالالالالالالالَ١ٝ
1

َٚكتكٝاتٗا يف بٓالا ٤ايالٓعِ ٚاملؤضطالات ايجكافٝال ١يف

119

80

100

%81

%90

%86

اجملتُع املطًِ.
2
3
4

إبساش أُٖ ١ٝاألَس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس.
اعتبالالالاز اؾٗالالالاد يف ضالالالب ٌٝاهلل َالالالٔ أٖالالالِ قالالالسٚزٜات
اؿٝا ٠اإلضالَٚ ١ٝايك.١َٝٛ
ايتأنٝالالالالد عًالالالال ٢أُٖٝالالالالٚ ١سالالالالد ٠املطالالالالًُني ٚمجالالالالع
نًُتِٗ.

112

75

94

%76

%83

%80

126

70

98

%86

%78

%82

133

75

104

%90

%83

%87

ايالالدخ ٍٛبكالال ٠ٛيف عؿالالس املعًَٛالالات ٚايتالالدفل املعالالسيف
5

ملٛانب ١ايتدفل ايعًُٚ ٞايتهٓٛيالٛد ٞمبالا ٜفسقال٘

112

65

89

%76

%72

%74

َٔ أمناط ثكاف.١ٝ
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ْتا٥ر ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا ,٤احملٜٛت)
ّ

6
7
8
9

ظاَع ١ؾٓعا٤

املفسدات

ْػس َبادئ ٚتطالاَح اإلضالالّ ٚقبٛيال٘ يًالسأٚ ٟايالسأٟ
اآلخس.
احملافعالال ١عًالال ٢اهلٜٛالال ١اإلضالالالَ ١ٝمبالالا ميٝصٖالالا عالالٔ
غريٖا.
قالالالالسٚز ٠االٖتُالالالالاّ باملٛدٗالالالالات االضالالالالالَ ١ٝيًفٓالالالالٕٛ
ٚاآلداب َٚكتكٝاتٗا يف االْتاز ٚايٓػس.
َٛادٗ ١ايػص ٚايفهس ٟبأْٛاع٘ ٚؾٛز ٙناف.١

ؾٓعا٤

احملٜٛت

َتٛضط

ؾٓعا٤

احملٜٛت

َتٛضط

ى

ى

ى

%

%

%

119

70

95

%81

%78

%80

126

75

101

%86

%83

%85

133

70

102

%90

%78

%84

112

70

91

%76

%78

%77

ايرتنٝالالص عًالال ٢ايكالالٚ ِٝاملفالالاٖ ِٝاألضاضالال ١ٝيإلعالالالّ
10

ٚاإلعالالالالالالٕ اإلضالالالالالالََٚ ,ٞكتكالالالالالٝاتٗا يف االْتالالالالالاز
االعالَٚ ٞاالعالْ ,ٞيف نٌ َالا ٜالراع ٜٓٚػالس عًال٢

126

101

75

%83

%86

%85

ايٓاع.
اضالالالالتدداّ ايًػالالالال ١ايعسبٝالالالال ١ايفؿالالالالش ٢يف ايتالالالالدزٜظ
11

ٚايتداطالالالالالب ٚاالتؿالالالالالاٍ ٚياٜتٗالالالالالا َالالالالالٔ املفالالالالالسدات

133

102

70

%78

%90

%84

ايدخٚ ١ًٝايًٗذات ايعاَ.١ٝ
12

ايتشالاٚز َالالع ايجكافالالات األخالسَ ٣الالٔ َٓطًالالل ايٓدٜالال ١ال
ايتبع.١ٝ
إمجاي ٞاجملاٍ

98

65

82

%67

%72

%70

1449

750

11455

%82

%80

%81

ٜتكالالح َالالٔ اؾالالد )3( ٍٚأٖالالِ ايتشالالدٜات ايالاليت تٛادالال٘ ايجكافالال ١اإلضالالالَ ١ٝيف داَعالال١
ؾالالٓعا ,٤نُالالا ٜتالالبني إٔ ايتكالالدٜسات ايتكٛميٝالال ١ألغًالالب َفالالسدات ٖالالر ٙايتشالالدٜات ٚقعالالت
قُٔ املطت ٣ٛاملستفع َٔ ٚدٗالْ ١عالس أعكالا٦ٖٝ ٤ال ١ايتالدزٜظ بهًالٝيت ايرتب(١ٝؾالٓعا,٤
احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعا ,٤نُا َٖ ٛبني يف ايػهٌ ()1

100
50

12
70

11
84

10
85

9
77

8
84

7
85

6
80

5
74

4
87

3
83

2
80

1
86

0
أفراد العينة

شكل ( )1يبين التقديرات التقىيمية ألهم التحديات التي ثىاجه الثقافة إلاسالمية ألعضاء هيئة
التدريس بقسم القرآن بكليتي التربية(صنعاء ,املحىيت) بجامعة صنعاء
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ب -لإلجابت على السؤال الثالث مً أسئلت البحث والري هصه " ما هتائج التقديرات
التقىيمية لدور التعليم الجامعي في مىاجهة التحديات من وجهة هظر أعضاء هيئة
التدريس بكليات التربية جامعة صنعاء ؟ فقد قام الباحث بحساب التكسازاث واليسب
املئىيت لكل مفسدة مً مفسداث املجال الثاوي دوز التعليم الجامعي في مىاجهت التحدًاث,
ويبينها الجدول(.)4
جدول( )4جقدًساث جقىيم دوز التعليم الجامعي في مىاجهت التحدًاث
ْتا٥ر ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا ,٤احملٜٛت)
ّ

1

املفسدات

تسضٝذ اـؿٛؾ ١ٝايجكاف ١ٝاإلضالَ.١ٝ

ظاَع ١ؾٓعا٤
ؾٓعا٤

احملٜٛت

َتٛضط

ؾٓعا٤

احملٜٛت

َتٛضط

ى

ى

ى

%

%

ا%

105

65

85

%71

%72

%71

119

65

92

%81

%72

%77

ؼؿالالني ايجكافٝالال ١اإلضالالالََ ١ٝالالٔ نالالٌ أغالالهاٍ ايػالالصٚ
2

ايجكايف ٚقاٚالت ايتعالدٚ ٌٜايتػالٝري ٚإدخالاٍ قال ِٝغسٜبال١
عًٗٝا.

3

تعالالالالص ٟايجكافالالالال ١اإلضالالالالالَٚ ١ٝؼؿالالالالٗٓٝا يالالالالد ٣ايطًبالالالال١
بتعًَ ُِٗٝبادئ ايد ٜٔايكٚ ,ِٜٛتسبٝتِٗ تسب ١ٝإضالَ.١ٝ

126

80

103

%86

%89

%88

تعً ِٝايطًب ١طسم ايبشح ٚاالضتكؿاٚ ٤سٌ املػهالت
4

ٚتدزٜبِٗ عًال ٢اضالتدداَٗا ملٛانبال ١ايتطالٛزات ٚايًشالام

126

75

101

%86

%83

%85

بسنب ايد ٍٚاملتكدَ.١
5

احملافعال ١عًالال ٢ايجكافالال ١اإلضالالالَٚ ,١ٝاالْفتالالاح يف ايٛقالالت
ْفط٘ عً ٢ايجكافات األخس.٣

140

80

110

%95

%89

%92

112

75

94

%76

%83

%76

تدزٜب ايطًبٚ ١تٛد ِٗٗٝإىل اضالتدداّ غالبه ١اإلْرتْالت
6

املعًَٛاتٝالالالالال ١اضالالالالالتدداَ ًا ٜطالالالالالِٗ يف ايتطالالالالالٜٛس يف نالالالالالٌ
اجملاالت.

7
8
9
10

إبالالالساش إجيابٝالالال ١اإلضالالالالّ ٚعاملٝتالالال٘ ٚعدايتالالال٘ ٚسكالالالازت٘
ٚثكافت٘ ٚتازخي٘ ٚتأثري ٙعً ٢ايجكافات األخس.٣
تدع ِٝق ِٝايعُالٌ ٚاإللالاش ٚايكالدز ٠عًال ٢االْتالاز عٝالح
تؿبح قُٔ ايٓطل ايك ُٞٝيًفسد املطًِ.
تُٓٝالال ١ايكالالدز ٠عًالال ٢ايتعاَالالٌ َالالع اآلخالالسٚ ,ٜٔتكبالالٌ ايٓكالالد
املٛقٛعْٚ ٞكد ايرات.
تسضٝذ َفاٖ ِٝايعدٍ ٚايطالّ يف عك ٍٛايطالب.

119

85

102

%81

%94

%88

112

65

89

%76

%72

%74

147

75

111

%100

%83

%92

133

65

99

%90

%72

%81

تُٓٝال ١زٚح ايالالٛال ٤يإلضالالالّٚ ,تكدميالال ١عًالَ ٢الالا ضالالٛاَ ٙالالٔ
11

ؾالالٛز االْتُالالا٤ات األخالالس ٣نايعسقٝالال ١أ ٚايعٓؿالالس ,١ٜأٚ

133

80

107

%90

%89

ايكبً ,١ٝأ ٚاؿصب.١ٝ
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ْتا٥ر ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا ,٤احملٜٛت)
ّ

ظاَع ١ؾٓعا٤

املفسدات

ؾٓعا٤

احملٜٛت

َتٛضط

ؾٓعا٤

احملٜٛت

َتٛضط

ى

ى

ى

%

%

ا%

إَالالداد ايطايالالب عؿالالَٓ ١ًٝاضالالبَ ١الالٔ املعالالازف املتعًكالال١
12

باإلضالّ عكٝدٚ ٠غسٜعَٗٓٚ ١ر سٝالا ٠بٛؾالف٘ دٜٓال ًا عاَال ًا

133

ؾالالاؿ ًا يًبػالالس ١ٜيف نالالٌ شَالالإ َٚهالالإ ٚعًالال ٢نافالال١

75

%90

104

%83

%87

األؾعد.٠
13
14

133

ْكد ايٛاقع ايجكايف ٚاالدتُاع ٞيًُذتُع املطًِ.
إعالالاد ٠تػالاله ٌٝعٓاؾالالس ايجكافالال ١اإلضالالالَٚ ,١ٝتكالالدميٗا

70

133

يًطًب ١بػهٌ َٓٗذ.ٞ
إمجاي ٞاجملاٍ

%90

102

%78

%84

75

104

%90

%83

%87

1771

1030

1403

%86

%82

ٜتكح َٔ اؾد )4( ٍٚأٖالِ أدٚاز اؾاَعال ١يف َٛادٗال ١ايتشالدٜات ٚ ,نُالا ٜالبني إٔ
أغًالالب َتٛضالالط ايتكالالدٜسات ايتكٛميٝالال ١هلالالا ٚقعالالت قالالُٔ املطالالت ٣ٛاملستفالالع َالالٔ ٚدٗالالْ ١عالالس
أعكالالالا٦ٖٝ ٤الالال ١ايتالالالدزٜظ بهًالالالٝيت ايرتب(١ٝؾالالالٓعا ,٤احملٜٛالالالت) ,نُالالالا ٖالالالَ ٛالالالبني يف
ايػهٌ(.)2
100
50

14
87

13
84

12
87

11
90

10
81

9
92

8
74

7
88

6
76

5
92

4
85

3
88

2
77

1
71

0
أفراد العينة

شكل (ً )2بين أهم أدواز الجامعت في مىاجهت التحدًاث ومتىسط التقدًساث التقىيميت التي حصلت عليها
مً وجهت هظس أعضاء هيئت التدزيس بقسم القسآن الكسيم بكليتي التربيت(صىعاء ,املحىيت)

ثاْٝاً ْ-تا٥ر ؼً ٌٝايتبا ٜٔاألساد ٟألثس َتػري ايهً ١ٝعً ٢تكدٜسات أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ٚفكاً ملتػري ايهً ١ٝألِٖ ايتشدٜات ٚدٚز اؾاَع ١يف َٛادٗتٗاٜٚ ,بني
اؾدْ )5( ٍٚتا٥ر ذيو.
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جدول ( )5جحليل التباًً ألاحادي ملتغير الكليت وأثسه على جقدًساث أعضاء هيئت التدزيس لكل
مجال وإجمالي مجالي التحدًاث ودوز الجامعت في مىاجهتها
فُٛع١

دزدات

َتٛضط

املسبعات

اؿس١ٜ

املسبعات

أٚالً :ايتشدٜات

بني اجملُٛعات

10095

12

5047

اييت تٛاد٘ ايجكاف١

داخٌ اجملُٛعات

853

2

71

اإلضالَ.١ٝ

ايهًٞ

10948

14

ثاْٝاً :دٚز اؾاَع١

بني اجملُٛعات

1129

12

565

يف َٛادٗ١

داخٌ اجملُٛعات

1363

2

114

ايتشدٜات.

ايهًٞ

2492

14

اجملاالت

إمجاي ٞاجملايني

َؿدز ايتبأٜ

بني اجملُٛعات

11224

12

5612

داخٌ اجملُٛعات

2216

2

185

ايهًٞ

13440

14

قُٝت ف
71

5

30

َطت٣ٛ
ايداي١
0,46

0,27

0,43

تػالالري بٝاْالالات اؾالالد )5( ٍٚإٔ قُٝالال" ١ف"غالالري دايالال ١إسؿالالاٝ٥اً عٓالالد َطالالت ٣ٛداليالال= ١
0005ضٛا ٤عًَ ٢طت ٣ٛنٌ فاٍ َالٔ فالاالت األدا ٠أّ عًالَ ٢طالت ٣ٛاألدا ٠نهالٌ,
ٖٚالالرا ٜعالال أْالال٘ ال تٛدالالد فالالسٚم ذات داليالال ١إسؿالالا ١ٝ٥عٓالالد َطالالت ٣ٛداليالال0005 ١بالالني
َتٛضالالطات تكالالدٜسات أعكالالا٦ٖٝ ٤الال ١ايتالالدزٜظ ايتكٛميٝالال ١ألٖالالِ ايتشالالدٜات ايالاليت تٛادالال٘
ايجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝدٚز اؾاَع ١يف َٛادٗتٗالاٚ ,ذيالو ٚفكالاً ملالتػري ايهًٝال ,١مبعٓال ٢أْال٘
ٜٛدد أثس ذ ٚدالي ١عٓد َطت ٣ٛدايال 0005 ١ملالتػري ايهًٝال ١عًال ٢تكالدٜسات أعكالا٦ٖٝ ٤ال١
ايتالالالدزٜظ جملالالالاٍ ايتشالالالدٜات ايالالاليت تٛادالالال٘ ايجكافالالال ١اإلضالالالالَٚ ١ٝجملالالالاٍ دٚز اؾاَعالالال ١يف
َٛادٗتٗاٚ ,ميهٔ إٔ تفطس ٖالر ٙايٓتٝذال ١عًال ٢إٔ ٚدٗالْ ١عالس أعكالا٦ٖٝ ٤ال ١ايتالدزٜظ
عًَ ٢طتَ ٣ٛتػري ايهًَ ١ٝتطا.١ٜٚ
مناقشة النتائج :
ٖدف ايبشح ايتعسف عًال ٢أٖالِ ايتشالدٜات اياليت تٛادال٘ ايجكافال ١اإلضالالََ ١ٝالٔ ٚدٗال١
ْعس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بهًٝات ايرتبٝال ١داَعال ١ؾالٓعاٚ ,٤نالريو بٝالإ دٚز اؾاَعال١
يف َٛادٗتٗالالاٚ ,ذيالالو َالالٔ ٚدٗالالْ ١عالالس أعكالالا٦ٖٝ ٤الال ١ايتالالدزٜظ يهًالالٝيت ايرتبٝالال( ١ؾالالٓعا,٤
احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعا َٔ ٤خالٍ اإلداب ١عٔ ايطؤايني ايتايٝني:
أٚالً :ايٓتا٥ر املتعًك ١بايطؤاٍ األٚ ٍٚايرْ ٟؿ٘" َا ْتا٥ر ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝألِٖ
ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بهًٝات
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ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا ٤تبعاً ملتػري ايهً١ٝ؟" فكد أظٗست ْتا٥ر ايبشح إٔ أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ٜس ٕٚإٔ أِٖ ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝبهًٝيت ايرتب( ١ٝؾٓعا,٤
احملٜٛت) ظاَع ١ؾٓعا ٤ؼككت بؿٛز ٠نبريٚ ,٠قد ٚقعت قُٔ املطت ٣ٛاملستفع
ٚبًػت ايتهسازات (ٚ ,)1455سؿًت عًْ ٢طبٚ )%81( ١قد اتفكت ٖر ٙايٓتٝذَ ١ع
ْتا٥ر دزاض ١املداليف (ٚ )ّ2006دزاض ١زفٝل (ٚ )ّ2007اييت أندتا عً ٢قسٚز٠
ايتعسف عً ٢خطس ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالََٚ ,١ٝكاَٚتٗا باؿهُ١
ٚايطسم اؿطٓ ١ايفعاي ,١ألٕ د ٜٔاإلضالّ ال ٜعرتف بايعصيٜٚ ١عرتف بايتعددات ايجكاف١ٝ
ٚايفهسٚ ,١ٜسل نٌ أَ ١يف ايبكاٚ ٤يف ايدفاع عٔ خؿٛؾٝاتٗا َٛٚزثاتٗاٚ ,نُا
تتفل نريو َع دزاض ١ايػعٚ )ّ2009( ًٞٝاييت أندت عً ٢قسٚز ٠إٔ ٜهَ ٕٛكسز
ايجكاف ١اإلضالََ ١ٝكسز إدباز ٟيف مجٝع اؾاَعات ايعسبٚ ١ٝاإلضالَ ١ٝمبا ال ٜكٌ عٔ
( )3ضاعات.
ثاْٝاً :ايٓتا٥ر املتعًك ١بايطؤاٍ ايجاْٚ ٞايرْ ٟؿ٘" َا ْتا٥ر ايتكدٜسات ايتكٛمي ١ٝيدٚز
ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗ ١ايتشدٜات َٔ ٚدْٗ ١عس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بهًٝات
ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا ٤تبعاً ملتػري ايهً١ٝ؟" فكد أظٗست ْتا٥ر ايدزاض ١إٔ أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ٜس ٕٚؼكل دٚز اؾاَع ١يف َٛادٗ ١ايتشدٜات بدزد ١نبريٚٚ ,٠قعت
ايتكدٜسات قُٔ املطت ٣ٛاملستفع ,سٝح بًػت ايتهسازات (ٚ ,)1403سؿًت عًْ ٢طب١
(ٚ ,)%84قد اتفكت ٖر ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر دزاض ١أب ٛداليٚ )ّ2003( ١دزاض ١ايطبع
( ,)ّ2006اييت أغازتا إىل إعاد ٠ايٓعس يف َٓٗاز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيٝتكُٔ عٓاؾس
املٓٗاز ايدزاض ٞايعًُٜٛ ,ٞانب ايتطٛزات ايعًُٚ ١ٝاملعسفٚ ١ٝايتكٓٚ ١ٝايتهٓٛيٛد,١ٝ
َع تكدَ ِٜطام خاف بايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ ,١ٝنٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا
َٔ َٓعٛز إضالَ ,ٞنُا تؤند دزاض ١عبد ايطالّ(ٚ )ّ2006دزاض ١زفٝل ()ّ2007
ٚدزاض ١غعت (ٚ )ّ2007دزاض ١عًٚ )ّ2007(ٞدزاض ١ايعٝاؾس ,٠ايعت)ّ2011( ّٛعً٢
قسٚز ٠برٍ اؾٗٛد َٔ أدٌ ايتبؿري مبداطس ايتشدٜاتٚ ,االبداع يف بح ايكِٝ
ايساغد ٠باألضًٛب املٓاضب عرب اآليٝات اؾدٜدٚ ,٠ايبشح عٔ ايبد ٌٜايٓادح املجُس َٔ
اإلضالّٚ ,أخر ايًٛاشّ يعامل ١ٝاإلضالّ بدٍ ايعٛمل ١اـبٝج ,١ألٕ اإلضالّ ٖ ٛايدٜٔ
ايٛسٝد اير ٟيف ٚضع٘ إٔ ٜكدّ اؿٌ ايٓادح يًبػسٚ ,١ٜنُا تؤند عً ٢إٔ تهٕٛ
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اؾاَعات َسنص اْتاز األفساد املتعًُني املطًشني بايعًِ ٚطسم انتطابٗاٚ ,ايكادزٜٔ
عً ٢ايتعاٌَ َع اآلخسٚ ,ٜٔتكبٌ ايٓكد املٛقٛعْٚ ٞكد ايراتٚ ,املعتص ٜٔباْتُاِٗ٥
ألَتِٗ ٚٚطِٓٗٚ ,ايكادز ٜٔعًَٛ ٢ادٗ ١املداطس اييت تتشد ٣ايجكافٚ ١اهل ١ٜٛاإلضالَ.١ٝ
 َٔٚخالٍ َا أضفست عٓ٘ ْتا٥ر ايدزاض ١ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايتشدٜات اييت تٛادٗٗا
ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝنبريٚ ,٠إٔ دٚز داَع ١ؾٓعا ٤يف َٛادٖٗ ١ر ٙايتشدٜات قد ؼكل
مبطتَ ٣ٛستفع َٔ ٚدْٗ ١عس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظٜٚ ,فطس ٚدٗات ْعس أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ يدٚز ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗ ١ايتشدٜات إىل أِْٗ زاقني عٔ فاعً ١ٝدٚز
ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َٛادٗ ١ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ.١ٝ
ٚنُا مل تعٗس ايٓتا٥ر فسٚقاً ذات دالي ١يف ٚدٗات ْعس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ تعصٟ
ملتػري ايهً.١ٝ
خالصة نتائج البحث والتوصيات  :يكد أظٗست ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
ٜ )1س ٣أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف نًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا ٤إٔ ايتشدٜات اييت
تٛادٗٗا ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝبهًٝات ايرتب ١ٝظاَع ١ؾٓعا ٤نبري.٠
 )2إٔ َفٗ ّٛايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالََ ١ٝطتٛعب َٔ ١قبٌ أفساد ع١ٓٝ
ايبشحٚ ,قد بسش ذيو ٚاقشاً َٔ خالٍ َتٛضط ْطب فكسات ايتشدٜات.
ٜ )3س ٣أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف نًٝات ايرتب ١ٝداَع ١ؾٓعا ٤إٔ اؾاَع ١تؤد ٟدٚزٙ
فُٝا ٜتعًل مبٛادٗ ١ايتشدٜات اييت تٛادٗٗا ايجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝبٝإ كاطسٖا
بدزدَ ١ستفع.١
أهم التوصيات  :يف قْ ٤ٛتا٥ر ايبشح ميهٔ تكد ِٜايتٛؾٝات ايتاي:١ٝ
 )1اإلضٗاّ يف َٛادٗ ١ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ َٔ ١ٝخالٍ تٛفري املسادع
ٚايهتب ٚاجملالت ٚايدٚزٜات املتدؿؿ ١يف ايجكاف ١اإلضالَٚ ,١ٝتأَني ايتذٗٝصات
ايالشَٚ ١ايهاف ١ٝيتػط ١ٝساد ١ايطًب ١ملٛادٗ ١ايتشدٜات.
 )2ايتأنٝد عً ٢إٔ ايتشد ٟاألنرب ايرٜٛ ٟاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝال ٜهُٔ فكط يف
احملافع ١عًَٓ ٢ع ١َٛايك ِٝاإلضالَ ١ٝاييت تػهٌ خؿٛؾٝتٗا ٚاالْػالم عً٢
أْفطٓا ,بٌ أٜكا يف االْفتاح عً ٢ايجكافات األخسٚ ٣ايتشاٚز َعٗاٚ ,متشٝؿٗا
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ٚأخر َا ٜٓاضب ٚخؿٛؾ ١ٝايجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝاإلفاد َٔ ٠ػازبٗا ايٓادش ١يف
ناف ١اجملاالت.
 )3إنطاب ايطالب ايعًِ ٚاملعسفَٗٚ ,١ازات ايتعاٌَ َع اآلخسٚ ,ٜٔتكبٌ ايٓكد
املٛقٛعْٚ ٞكد ايراتٚ ,ايكدز ٠عًَٛ ٢ادَٗ ١ا ٜتشداِٖ َٔ كاطس عً ٢اهل١ٜٛ
اإلضالَ.١ٝ
 )4إْػاَ ٤سانص ثكافٚ ١ٝإعالَ ١ٝتعٓ ٢مبتابع ١ايتشدٜات املعاؾس ٠أٚالً بأٚ ٍٚدزاضتٗا
ٚؼًًٗٝا ٚبٝإ خطسٖا ٚضبٌ َٛادٗتٗاٚ ,اْتاز ايرباَر ايتًٝفصٚ ١ْٜٝٛاإلذاع ١ٝاييت
ؽدّ اهل ١ٜٛاإلضالَٚ ,١ٝتعس ٟايجكافٚ ١اؿكاز ٠ايػسب.١ٝ
 )5تب

إقاَ ١املؤمتسات ٚايٓدٚات ٚايدٚزات ٚايٓػاطات اييت تٛد٘ ايطالب مٛ

االعتصاش ٚايتُطو باهل ١ٜٛاإلضالَ.١ٝ
 )6تكُني َكسز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝنٌ َا حيفص ايطًب ١عً ٢متجٌ ق ِٝاإلضالّ َٚباد٘٥
عً ٢ناف ١األؾعد ٠يتشؿ َٔ ِٗٓٝايتأثس بايجكافات ايػسب.١ٝ
 )7إعداد بساَر ثكاف ١ٝؼدد اهل ١ٜٛاإلضالَ ١ٝاملٓبجك َٔ ١أؾ ٍٛايتٛسٝد ايرٜ ٟػهٌ
ثكاف ١املطًِ ٚايتبؿري مبداطس ايتشدٜاتٚ ,االبداع يف بح ايك ِٝايساغد ٠باألضًٛب
املٓاضب عرب اآليٝات اؾدٜد.٠
 )8إعداد َطام خاف بايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ ١ٝؼدٜاتٗا ٚنٝف١ٝ
ايتعاٌَ َعٗا َٔ َٓعٛز إضالَ.ٞ
 )9اؽاذ ايًٛاشّ يعامل ١ٝاإلضالّ بدٍ ايعٛمل ١اـبٝج ,١فإٕ اإلضالّ ٖ ٛايد ٜٔايٛسٝد
اير ٟيف ٚضع٘ إٔ ٜكدّ اؿٌ األَجٌ يًبػس ١ٜعً ٢ناف ١األؾعد.٠
أوال :املراجع العربية


أب ٛدالي ,١ملٝاَ ٤ؿطف" )ّ2003(٢ايدٚز ايرتب ٟٛألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ اؾاَعٞ
يف َٛادٗ ١ؼدٜات ايعٛمل ,"١عح َكدّ إىل َؤمتس" اإلضالّ ٚايتشدٜات املعاؾس"٠
املٓعكد بهً ١ٝأؾ ٍٛايد ٜٔيف اؾاَع ١اإلضالَ ١ٝيف ايفرت- 3- 2 ٠
 ,ّ2007\7\4اؾاَع ١اإلضالَ ١ٝغص.٠



إعًُٝات ,عبري زاغد  ٚأب ٛايػٝذ عط ١ٝإمساعَٗٓ" )ّ2013( ٌٝر َكرتح ملكسز
ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيتعصٜص اهل ١ٜٛاإلضالَ ١ٝيد ٣طًب ١اؾاَعات األزدْ ١ٝيف ق٤ٛ
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َتطًبات عؿس ايعٛمل ,"١فً ١داَع ١األشٖس بػص ,٠ضًطً ١ايعً ّٛاإلْطاْ,١ٝ
اجملًد ( ,)15ايعدد ( ,)1ف ف(.)142 - 119


األٖدٍ ,عًَ ٞكبٌ( )ّ2011أقٛا ٤عً ٢ايجكاف ١اإلضالَ" ١ٝثكافتٓا بني األؾاي١
ٚاملعاؾس,"٠ط ,4ؾٓعا ,٤داز ايٓػس يًذاَعاتَ ,هتب ١اإلنً.ٌٝ



زفٝل ,أبٛبهس (" )ّ2007كاطس ايعٛمل ١عً ٢اهل ١ٜٛايجكاف ١ٝيًعامل اإلضالَ,"ٞ
دزاض ١اؾاَع ١اإلضالَ ,١ٝغٝتا غْٛؼ ,ز( ,ّ2007 ,)4ف ف (.)16 - 5



ايطبع ,ضعاد ضامل (  )ّ2006ؾٛز ٠املسأ ٠يف َٓٗاز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝظاَع١
ؾٓعا ,٤فً ١داَع ١ؾٓعا ٤يًعً ّٛايرتبٚ ١ٜٛايٓفط ,١ٝاجملًد( )3ايعدد ( )2ف ف
(.)46 - 6



غعت ,زا٥د طالٍ (" )ّ2007ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيف َٛادٗ ١ايػص ٚايجكايف" ,عح
َكدّ إىل َؤمتس"اإلضالّ ٚايتشدٜات املعاؾس "٠املٓعكد بهً ١ٝأؾ ٍٛايد ٜٔيف
اؾاَع ١اإلضالَ ١ٝيف ايفرت ّ2007/4/3- 2 :٠نً ١ٝأؾ ٍٛايد – ٜٔاؾاَع١
اإلضالَ ١ٝف ف(.)190 - 142



ايػع ,ًٞٝعً)ّ2009(ٞ

"ﻤﻘزز ايجكاف ١اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ

ٚأﺜز ٙيف تعصٜص اهل١ٜٛ

اإلضالَ ,"١ٝايٓاؾسٚ ,يٝد قُٛد عبد ( )ّ2015ؼدٜات تٛاد٘ ايجكاف١
اإلضالَ.١ٝ
 www.shaeily.com.abhath 2015-12-31


مشالٕ ,عً ٞقُد عً )ّ2010(ٞتطٜٛس بسْاَر إعداد املعًِ يف نًٝات ايرتب١ٝ
داَع ١ؾٓعا ٤يف قَ ٤ٛعاٜري اؾٛد ,٠زضاي ١دنتٛزا ,ٙغري َٓػٛزَ ,٠عٗد
ايدزاضات ايرتب ,١ٜٛداَع ١ايكاٖس.٠



ؾدٜلٜٛ ,ضف قُد  ٚاؾابس ,ٟإبتطاّ بٓت بدز عٛض( )ّ2006ايجكاف١
اإلضالََٚ ١ٝستهصات ايجبات املعاؾسَ ,هتب ١ايسغد ,ط ,1ايسٜاض ,املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ



أب ٛعاَس عبد ايطالّ ,عبد ايسئ (َ )ّ2006كدَ ١يف ايدزاض ١اإلضالَ١ٝ
"دزاض ١تأؾَ,"١ًٝٝهتب ١ايسغد ,ط ,2ايسٜاض.
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عً ,ٞعصٜص ٠عبد ايعصٜص (" )ّ2007دٚز املسأ ٠يف تعصٜص ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيد٣
أبٓاٗ٥ا يف ظٌ ؼدٜات ايعٛمل ,"١عح َكدّ إىل َؤمتس "اإلضالّ ٚايتشدٜات
املعاؾس ,"٠نً ١ٝأؾ ٍٛايد ,ٜٔاؾاَع ١اإلضالَ ,١ٝغص.٠



عٛد ,٠عبد املًو  ٚآخس )2013(ٕٚايجكاف ١اإلضالَ,١ٝط ,10ؾٓعاَ ,٤هتب١
االزغاد.



ايعٝاد ,ٟأيد ( )ّ2004املستهصات األضاض ١ٝيف ايجكاف ١اإلضالَ ,١ٝداز
ايهتاب اؾاَع ٞبايعني ,ط .2



ايعٝاؾس ,٠أيد سطٔ  ٚايعتٖٓ ,ّٛا ٤أيد عًْ ":)ّ2011(ٞعس ٠أعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ يف نً ١ٝايعً ّٛايرتب ١ٜٛيف داَع ١دساؽ باألزدٕ يتشدٜات ايجكاف١
ايعسبٚ ١ٝدٚز اؾاَع ١يف َٛادٗتٗا ,دزاضات يف ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞقُإ اؾٛد,٠
اجملًد ( ,)3ايعددإ ( ّ2011 )3, 2ف ف .62 - 49



ايكاضِ ,خايد ٚآخس ٕٚنتاب املدخٌ إىل ايجكاف ١اإلضالَ١ٝ

https://faculty.psau.edu.sa/.../doc-7-doc-ebd9eb6819ab10ef417c8e52fe9\2016\1\17



 املداليف ,عبد ايطالّ قاضِ (َٗٓ )ّ2006ر ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيطالب اؾاَعات
اي ١ُٝٓٝيف ق ٤ٛساداتِٗ َٚتطًبات عؿس ايعٛمل ,١زضاي ١دنتٛزا ,ٙغري َٓػٛز,٠
نً ١ٝايرتب ,١ٝداَع ١عني مشظ ,ايكاٖس.٠
 املداليف ,عبد ايطالّ قاضِ ( )ّ2008ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيطًب ١اؾاَع,١
َٓػٛزات اهلادم ,ط  ,1ؾٓعا ,٤اؾُٗٛز ١ٜاي.١ُٝٓٝ
َ دنٛز ,عً ٞأيد ٖ ٚسٜد ,ٟإميإ( )ّ2006تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيػري ايٓاطكني
بٗا ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل ,ايكاٖس ,٠داز ايفهس ايعسبٞ
َ دنٛز ,عً ٞأيد(ْ )ّ2006عسٜات املٓاٖر ايرتب ,١ٜٛايكاٖس ,٠ط ,1داز
ايفهس ايعسب.ٞ
 قُٛد ايٓاؾسٚ ,يٝد عبد ( )ّ2015ؼدٜات تٛاد٘ ايجكاف ١اإلضالَ.١ٝ
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/12245134- 2016\1\16



َ كبٌ أيد امساع ٚ ٌٝاملطًَُ ,ٞاْع فازع اؿاز ( )ّ2013االستٝادات ايجكاف١ٝ
يطالب ايهًٝات ايعطهسَ َٔ ١ٜكسز ايجكايف اإلضالَ ١ٝباؾُٗٛز ١ٜاي,١ُٝٓٝ
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