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Abstract: The study aims at identifying the awareness of female college students about the values of citizenship in Islamic
educational thought and the role of colleges of education in strengthening them. The study used the descriptive approach,
and the study sample included a random size of (500) female students by 100 students from each university, and the study
tool included four axes, the first axis dealt with the awareness of the value of Arab-Islamic culture, and the second axis dealt
with the awareness of the importance of the Arabic language, and the third axis dealt with Awareness of the importance of
religious events. The fourth axis dealt with the role of colleges of education, as well as relying on arithmetic averages in
addition to analyzing multiple variances. All statistical treatments were done using the SPSS (v12) statistical program. The
results of the field study showed that the students are very aware of the values of citizenship as well as the role of the
colleges of education, as all the averages approached the great end for each dimension, and the results also showed there
are no statistically significant differences in the level of students„ awareness of the values of citizenship and the role of
colleges of education depending on the variables of the university and the division and interaction between them.
In light of the results, the study made some recommendations, including that student activities must be characterized by
diversity, with the participation of the largest possible number of students, the curricula should include in their content the
values of citizenship, such as collective spirit and commitment to the standards and regulations of society, the students„
curricula should develop the principle of freedom of expression and the culture of dialogue, the university professor„s
behavior must match his ideas in educational situations and the necessity of conducting similar studies on other samples
such as graduate students and female students in pre-university education stage.
Keywords: the values of citizenship-university students-faculties of education-Islamic educational thought.

وعي بعض ظالباث الجامعاث السعىدًت بلُم املىاظىت في الفىر التربىي إلاسالمي
ودور ولُاث التربُت في حعسٍسها
مىاٌ بيذ عمار مسٍى
حامهت الؿاثِ || اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت
 هضَذ الضعاؾت الخهغٍ نلى وعي بهؼ ؾالباث الجامهاث الؿهىصًت بُٓم اإلاىاؾىت في الُ٘غ التربىي ؤلاؾالمي وصوع ٗلُاث:امللخص
100 ) ؾالبت بىاْو500(  واشخملذ نُىت الضعاؾت نلى نشىاثُت بلٌ حجمها، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي،التربُت في حهؼٍؼها
 اإلادىعٛ وجىاو، الىعي بُٓمت الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُتٛ اإلادىع ألاوٛ جىاو، وجػمىذ ؤصاة الضعاؾت ؤعبهت مداوع،ؾالبت مً ٗل حامهت
 اإلادىع الغابو صوع ٗلُاث التربُتٛ وجىاو، اإلادىع الثالث الىعي بإهمُت اإلاىاؾباث الضًيُتٛ وجىاو، الىعي بإهمُت اللًت الهغبُتٛالثاوي جىاو
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ٖما جم الانخماص نلى اإلاخىؾؿاث الخؿابُت باإلغاَت بلى جدلُل الخباًً اإلاخهضص ،وجمذ حمُو اإلاهالجاث ؤلاخطاثُت باؾخسضام البرهامج
ؤلاخطاجي ) .SPSS (v12وبُيذ هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت ؤن الؿالباث نلى وعي ٖبحر بُٓم اإلاىاؾىت وٖظل ٚبضوع ٗلُاث التربُتَ ،جمُو
اإلاخىؾؿاث اْتربذ مً الجهاًت الهكمى لٙل بهضٖ ،ما بُيذ الىخاثج ؤهه ال جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت في مؿخىي وعي الؿالباث بُٓم
ً
اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت جبها إلاخًحر الجامهت والُغْت والخُانل بُجهما ،وفي غىء الىخاثج ْضمذ الضعاؾت بهؼ الخىضُاث مجها :ؤن
جخطِ ألاوشؿت الؿالبُت بالخىىم إلاشاعٖت ؤٖبر نضص ممً٘ مً الؿلبت ،ؤن جخػمً اإلآغعاث الضعاؾُت في مدخىاها ُْم اإلاىاؾىت ٗالغوح
الجمانُت والالتزام بمهاًحر اإلاجخمو وهكمه ،ؤن جىمي اإلآغعاث الضعاؾُت لضي الؿالباث مبضؤ خغٍت الخهبحر نً الغؤي وزٓاَت الخىاع
ؤلاًجابي ،ؤن ًخؿابٔ ؾلىٕ ألاؾخاط الجامعي مو ؤَٙاعه في اإلاىاِْ الخهلُمُت ،بحغاء صعاؾاث ممازلت نلى نُىاث ؤزغي مثل الضعاؾاث
الهلُا والؿالباث في مغاخل الخهلُم ْبل الجامعي.
اليلماث املفخاحُتُْ :م اإلاىاؾىت  -ؾالباث الجامهت ٗ -لُاث التربُت  -الُ٘غ التربىي الاؾالمي.

ملدمت:
ٌهض الشباب الهىطغ الاْخطاصي اإلاىخج الظي ٌهخمض نلُه ؤي مجخمو في جدُٓٔ مشغوناجه الخاضت
بالخىمُتٖ ،ما ٌهخمض نلُه في اإلاداَكت نلى اإلاباصت والُٓم الاحخمانُت التي ٌؿحر نلحها اإلاجخمو ،والهمل نلى الضنىة
لهظه اإلاباصت وشغها ،ونلى ْضع ما ًٙىن لشباب ألامت مً ْىة وُٖاءة وزلٔ ونلم ًٙىن ْضع ألامت مً جٓضم واػصهاع
وعزاء" (ًىوـ )55 :1994 ،ولهظا جىلي مهكم صو ٛالهالم ؤهمُت ٖبري بغناًت الشباب مً خُث جىَحر اإلاىار اإلاالثم
ً
ً
لىمىهم همى مخٙامال ،وبنضاصهم بنضاص ؾلُما ًم٘جهم مً الخُِ٘ والخىأَ مو مجخمههم واإلاؿاهمت ؤلاًجابُت الُهالت
في جؿىٍغه وصوام جٓضمه.
ولٓض عبـ ؤلاؾالم مهنى الىؾىُت باألعع والىؾً ،وخب الىؾً شهىع َؿغي لم ًى٘غه ؤلاؾالم ،بل هكغ بلُه
نلى ؤهه مُل َؿغي عاسخ في الىُـَ ،ىماه ولم ًُٓضه مػامحن ؤي هؼنت مً الجزناث طاث اججاه الهىطغي ،بل عبـ
بِىه وبحن الضًً ،ونمل نلى بصماج البشغٍت بهػهم ببهؼ صون جمُحز نلى ؤؾاؽ الخضوص الجًغاَُتَ ،مض بظلٚ
ً
ً
مُهىم الىؾً نلى امخضاص الهُٓضة ،ووؾو مُهىم الىؾىُت لخٙىن
اهخماء َؿغٍا بلى ألاعع ،ومىالاة صًيُت لهُٓضة
ً
ؤلاؾالم وُْمه ومباصثهَ ،اوسجام الضًً والىؾىُت وامتزاحهما مها ،بدُث جٙىن الىؾىُت مدشغبت لئلؾالم ،وٍٙىن
الىؾً صاع له – هى الظي حهل للىؾىُت هظا اإلاهنى الىاؾو الظي ًخجاوػ الخضوص ؤلاْلُمُت ،واإلاهنى اإلادطىع في
ألاعع ،لحرقى به مً ألاعع بلى الُٓمت واإلاٙاهت والخغمت ،وٍٓغهه باإلاباصت والُٓم التي ًامً بها مً ًُٓم نلى هظا
ألاعع (نبض الهؼٍؼ)5 :2010 ،
وؤضبدذ اإلاىاؾىت حملت مً الُٓم ؤلاوؿاهُت الغاُْت التي حؿمى بها ُْمت ؤلاوؿان ،وجالػم وحىصها بىحىص
اإلاجخمو ،ومباصت الىؾىُت التي جخجؿض في ٗل مىاحي الخُاة ؤلاوؿاهُت ،وحهض الخٓىّ والىاحباث والاهخماء مً ؤهم صناثم
اإلاىاؾىت َالخٓىّ ًجب ؤن ًلمؿها اإلاىاؾً مازلت ؤمام هاقغ ًىهم َحها وٍامً بها؛ وؤما الىاحباثَ ،هلُه ؤن ًاصحها هدى
مجخمهه الظي ًدُا َُه ْىال وؾلىٗا.
ً
ً
والتربُت الىؾىُت حؿاهم في بٖؿاب الىاشئت ْضعا مشترٗا مً الثٓاَت الىؾىُت ،وجؼوصهم باإلاُاهُم والُٓم
الالػمت لخهمُٔ الاهخماء والىالء للىؾً ،وهظه اإلاؿئىلُت اإلالٓاة نلى ناجٔ التربُت الىؾىُت ،جخؿلب ؤن ًٙىن الشباب
نلى صعحت ٖبحرة مً الىعي بىؾجهم.
ً
َاإلاىاؾىت هي "اإلاىِْ الظي ًخدمـ بمٓخػاه اإلاىاؾً صَانا نً خٓىْه ولخإصًت واحباجهً ،
بىاء نلى ْىانض
في الىؾىُت ،والغوح التي جيبهث مً التربُت الىؾىُت جيشإ مً مباصت وحهلُم وجغبُت زاضتًُ ،ػل اإلاىاؾً ً
بىاء نلحها
اإلاطلخت الهامت نلى مطلخخه الخاضت" (الهمغي.)62 :1985 ،
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وما ال ًسخلِ نلُه ال٘ثحر ؤن اإلاىاؾىت هي حملت مً الُٓم اإلاهُاعٍت جمثل خٔ ؤلاوؿان في الخُاة آلامىت
ال٘غٍمت وفي الهضالت واإلاؿاواة في الخٓىّ الاحخمانُت بطغٍ الىكغ نً حيؿه ؤو صًىه ؤو مظهبه( " .نُىعي.)1 :2005 ،
َالُىم جبرػ ؤهمُت الهالْت بحن الاهخماء واإلاىاؾىت وبحن الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال ٛالخهلُم الجامعي وصوعه
الُها ٛللخُاف نلى اؾخٓغاع وؤمً اإلاجخمو ،وهظا ال ٌهني ؤن الخل ً٘مً في الاهُ٘اء نلى الظاث ،والابخهاص نً الهالم
ّ
الظي ؤضبذ ْغٍت ضًحرة ،بهما ٌهني بٖؿاب اإلاىانت لٙل َغص مً زال ٛجغبِخه جغبُت احخمانُت ووؾىُت جغٖؼ نلى
جؼوٍضه باإلاهاعٍ ،والُٓم ،واإلاباصت واإلاهاعاث التي ٌؿخؿُو بها الخُانل مو الهالم اإلاهاضغ صون ؤن ًازغ طل ٚنلى
ّ
وجم٘ىه مً اإلاشاعٖت الاحخمانُت الهاصَت ّ
شخطِخه الىؾىُت بل وجم٘ىه مً ؤصاء صوعه الخىمىي
والبىاءةَ ،االهخماء
ً
ً
للمجخمو مً ؤهم الضناثم التي جداَل نلى اؾخٓغاعه وحهمل نلى حًُحره حًُحرا حظعٍا واؾخدضازه بلى ألاَػل
(الطبري.)381 :2018 ،
ً
ً
وللشباب ؤهمُخه؛ خُث ٌشٙل ْؿانا خُىٍا في مجمل اليؿٔ الؿٙاوي للمجخمو والؿُاّ الاحخماعي
ً
والاْخطاصي للضولت ،وؤًػا ٖمشغوم وؾني وْىمي جخدضص مً زالله مالمذ الخاغغ واإلاؿخٓبل ،وألهمُخه اْخطاصًا
ً
ً
ً
ؤؾاؾُا في الهملُت الخىمىٍت ً
واهخماء وبه هغي مؿخٓبل الىؾً .وبطا ٗان الاهخماء ًمثل الىحه
هماء
خُث ٌهخبر نىطغا
آلازغ للخىمُت اإلاؿخضامت؛ َةهه مً ألاهمُت بًػاح الهالْت الجضلُت بإؾلىب نلمي بُجهما ،نالوة نلى جىغُذ صوع
ماؾؿاث الضولت في حهمُٔ الاهخماء لضي الشباب نلى الىدى اإلاغيىب َُه؛ للىْىٍ نلى غهِ ؤو ْىة هظه
اإلااؾؿاث ،وفى ما بن ٗان اؾدثماع ْضعاث وبمٙاهُاث الشباب الُ٘غٍت ًدُذ لهم ؤصاء صوعهم الىؾني في الخىمُت ؤو
ًاصي بهم بلى الخسبـ والاهضَام والهؼوٍ نً اإلاشاعٖت في البرامج والخؿـ الخىمىٍت والظي ًطاخبه قهىع الهضًض
مً اإلاش٘الث وألامغاع الاحخمانُت ومجها نلى ؾبُل اإلاثا( ٛالشهىع بااليتراب ،الُغْت واهدشاع حغاثم حضًضة
والالمباالة وألاهامالُت) والتي جغحمذ في ؾلىٕ الهىِ والغَؼ والاجٙالُت ومداولت الهجغة الًحر شغنُت .بن الخاحت
ً
ً
بلى ألامً والاهخماء مً الخاحاث الاحخمانُت والىُؿُت التي ًدخاج بلحها ؤلاوؿان ومؿلبا ؤؾاؾُا له ،ألن مً زاللها
ًداَل نلى مٙاهخه وؤصواعه الاحخمانُت وَؿعى بلى اإلاشاعٖت في الخىمُت (الطبري.)383 :2018 ،
وجىؿلٔ اإلاىاؾىت في اإلاجخمو اإلاؿلم مً اخترام اإلاباصت ؤلاؾالمُت والُٓم ألازالُْت ،وخغٍت الخهبحر نً الغؤي،
بلى حاهب جم٘حن اإلاىاؾىحن مً َهم ؤهُؿهم وبالصهم ،وَهم زٓاَاث آلازغًٍ في اإلاجخمو الظي ٌهِشىن َُه (الخامض،
ً
)22 :2005؛ ٖما تهضٍ اإلاىاؾىت بلى جدُٓٔ اهخماء اإلاىاؾً ووالثه إلاىؾىه ،وجُانله بًجابُا مو مىاؾىُه والٓضعة نلى
اإلاشاعٖت الُانلت والشهىع بالهض ٛوؤلاهطاٍ ،واعجُام الغوح الىؾىُت لضًه (ْغواوي.)1 :2010 ،
وبالخالي َةن نلى اإلااؾؿاث التربىٍت ؤن جدؿً ْضعاث الىاشئت بتربُتهم جغبُت ْىٍمت ؤؾاؾها ُْم الىالء
والهؿاء والهؼٍمت التي ال حهغٍ الُإؽَ ،الُانلُت الُغصًت هخاج ؾُاؾت جغبىٍت مؿخضامت ،واإلاىاؾىت اإلاؿئىلت مغجبؿت
اعجباؾا وزُٓا بُٓم الهمل والهؿاء والظوص نً خُاع الىؾً وال مهنى لها بال َهل ًترحم الشهاع وٍىٓل الٓى ٛبلى خحز
الىْاجو الخُاجُت ،وال ًؼا ٛالُغص مىا ً٘دؿب مهاعاث اإلاىاؾىت ختى ٌشبو خاحاجه في الاهخماء وٍٓىم بخدُٓٔ طاجه ،وهي
نملُت جغاٖمُت هامُت مؿخمغة يحر مؿخٓغة ال جخىِْ نىض خض مهحن (الشغٍِ.)3 :2008 ،
ومما ٌهؼػ آلان مً صوع الجامهت في حهمُٔ وجإضُل الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت وجىمُت ُْم اإلاىاؾىت لضي
شبابها ،ؤن التربُت الهغبُت بىاْهها الخالي جدىاػنها مظاهب َلؿُُت ومضاعؽ َ٘غٍت مسخلُت ،وال ؾبُل إلًجاص هىٍت
واخضة ججمو شخاث الُلؿُاث التربىٍت اإلاخىاْػت بدُث ًٙىن لها َ٘غ مؿخٓل لُلؿُت الخُاة ،صون ؤن ًٙىن لضحهم
َ٘غة ٗلُت نً الخُاة (ًىوـ.)161 :1994 ،
والجامهت نً ؾغٍٔ هكمها وجٓالُضها وحهلُمها وؤبداثها وبغامجها الثٓاَُت واإلاُضاهُتْ ،اصعة ؤن ججهل مً
الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت وجىمُت ُْم اإلاىاؾىت لِؿذ َٓـ مجمىنت مً الاهخماماث ؤلاؾالمُت ٖدُل ما جِؿغ مً
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آي الظٖغ الخُ٘م ؤو بهؼ ألاخاصًث الىبىٍت ،ؤو جإُٖض اإلاداَكت نلى الهباصاث ،ؤو جإُٖض الالتزام بالُػاثل ؤلاؾالمُت،
وبهما الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت واإلاىاؾىت التي ًجب ؤن حهمٓها وجاضلها الجامهت في هُىؽ شبابها هي ؾلىٕ حي
وهمىطج هاؾٔ لٙل ما ًطلح ؤمغ ؤلاوؿان في مهاشه ومهاصه.
َالجامهت بما جٓضمه مً حهلُم وزٓاَت ًجهالن اإلاخهلم لضًه الٓضعة نلى اإلاىاػهت بحن ؾمىخه ٖةوؿان
وغغوعاث الخُاةَُ ،دٓٔ طل ٚجىاػهه الاحخماعي وَهض ٛمً ؾلىٖه هدى ألاَػل في بؾاع مىكىمت احخمانُت
اْخطاصًت ،لظا ًيبغي ؤن حهضٍ الخهلُم الجامعي بلى جؼوٍض اإلاخهلم باإلاهاعاث الهلمُت وؤلاوؿاهُت التي حؿانضه نلى
مىاحهت اإلاؿالب الخُاجُت واإلاؿخٓبلُت له ٖةوؿان ،ونلى مىاحهت اخخُاحاث اإلاجخمو آلاهُت واإلاؿخٓبلُت في مجاٛ
ؤلاهخاج والخضماث وٖظا ًيبغي ؤن جيهئ الجامهت الُغص اإلاىاؾبت ٗي ًخضعب اإلاخهلم نلى اجساط الٓغاعاث الخُ٘مت
الهٓالهُت ،ولِشاعٕ مشاعٖت بًجابُت بىاءة في الهمل الهملي الجامعي ختى ًٙىن لضًه الٓضعة نلى جدلُل اإلاىاِْ
بمىغىنُت في شتى اإلاجاالث الؿُاؾُت والاْخطاصًت والاحخمانُت وبهظا ال جىُطل الجامهت نً اإلاجخمو وجخٓىْو نلى
هُؿها بحجت ؤن صوعها مىدطغ َٓـ في الجاهب الهلمي مً زال ٛهٓل اإلاهغَت للؿالب (ببغاهُم.)78 :2002 ،
وحهض اإلاغخلت الجامهُت مً اإلاغاخل الخهلُمُت ألاؾاؾُت والتي ًٓو نلى ناجٓها مؿئىلُت جىَحر ٗاَت ؤلامٙاهُاث
البشغٍت واإلااصًت إلشبام الاهخماماث والاخخُاحاث اإلاخىىنت لؿالبها ،ؾىاء ٗاهذ اخخُاحاث زٓاَُت ؤو احخمانُت ؤو
مهىُت ،وٖظل ٚجىمُت ْضعاتهم نلى الابخٙاع ومؿاًغة الخٓضم الهلميَ ،الجامهت لم حهض مجغص مٙان لضعاؾت مجمىنت
مً اإلآغعاث الضعاؾُت ًيخٓل الؿالب باحخُاػها مً مؿخىي صعاس ي بلى مؿخىي صعاس ي ؤنلى َدؿب .بل حًحر هظا
ً
ً
اإلاُهىم حًحرا حظعٍا َإضبدذ الجامهت ماؾؿت حهلُمُت ًلخدٔ بها الؿالب لُدٓٔ الىمى الٙامل في حمُو حىاهب
شخطِخه َُتزوص بالهلىم واإلاهاعٍ الخضًثت وٍىمي زبراجه ومهاعاجه وٍماعؽ هىاًاجه مً زال ٛاإلاشاعٖت في مسخلِ
البرامج وألاوشؿت التي جٓضمها الجامهت ،وال ًٓخطغ صوع الجامهت نلى هظا َدؿب بل جٓو نلحها مؿئىلُت ٖبحرة في
بٖؿاب وصنم الُٓم ؤلاًجابُت التي اعجػاها اإلاجخمو لؿالبها ،والتي مً شإجها ؤن حؿهم في بنضاص مىاؾىحن ْاصعًٍ نلى
جدمل اإلاؿئىلُت واإلاشاعٖت في صَو نملُت الخىمُت في اإلاجخمو (خؿحن.)4 -3 :2005 ،
ومجخمهىا الهغبي وؤلاؾالمي في ؤخىج ما ًٙىن لضنم الُٓم التي جضنى بلى الخماؾ ٚوالىالء ،والاهخماء للىؾً،
والخُاوي مً ؤحل وخضجه ،زاضت في قل جل ٚاإلاغخلت مً الُىض ى في الىكام الهالمي والتي ٌهِشها الهالم في الُترة
الخالُت والتي ؤصث بلى خضور حًحراث ؾُاؾُت واْخطاصًت ٖبحرة جمثلذ في قهىع هكام نالمي حضًض جطاى ْىانضه نً
ً
ؾغٍٔ بهؼ الضو ٛمً مىؿلٔ الٓىة وجىحهه هدى جدُٓٔ مطالخها الصخطُت غاعبت نغع الخاثـ بٙل ألانغاٍ
والٓىاهحن مؿخًلت الٓىة الهؿ٘غٍت والاْخطاصًت في َغع واْو حضًض مً شإهه ؤن ٌهُض ضُايت الخغٍؿت الهاإلاُت
ؤَ ؤهىائها ومطالخها بًؼ الىكغ نً مطالح الضو ٛألازغي ؤو خٓىّ شهىبها (خؿحن.)3 :2005 ،
ألامغ الظي ًخؿلب ؤن جيهئ الجامهت لشبابها مدخىي زٓاَُا ومهغَُا مخٙامالً ،جمو بحن الىكغٍت والخؿبُٔ،
وبحن ألاضالت واإلاهاضغة ،بدُث ًاصي ٗل طل ٚفي الجهاًت بلى ؤن ًطبذ شباب الجامهت ؤشض ما ًٙىن اعجباؾهم وحهلٓهم
بثٓاَتهم الهغبُت ؤلاؾالمُت وُْمهم الىؾىُت.
وفي هظا الؿُاّ جىاولذ الهضًض مً الضعاؾاث الىعي باإلاىاؾىت ونالْتها ببهؼ اإلاخًحراثٖ ،ضعاؾت صعاؾت
الخػُِ ( )2018التي هضَذ مهغَت مضي ُْام ؾالب زالث زاهىي في مضًىت الغٍاع بىاحباث اإلاىاؾىت ججاه ؤهُؿهم،
وججاه اإلاىاؾىحن واإلآُمحن اإلاؿلمحن ،وججاه اإلآُمحن يحر اإلاؿلمحن ،وججاه الىؾً؛ وٗاهذ ؤبغػ الىخاثج هي :ؾالب زالث
زاهىي في مضًىت الغٍاع ًٓىمىن بىاحباث اإلاىاؾىت بطىعة نامت ،ؾالب زالث زاهىي في مضًىت الغٍاع ًٓىمىن
بىاحباث اإلاىاؾىت الخُطُلُت ججاه ؤهُؿهم ،وججاه اإلآُمحن يحر اإلاؿلمحن ،وججاه اإلاىاؾىحن واإلآُمحن اإلاؿلمحن ،وججاه
الىؾً ،حاء جغجِب مداوع الىاحباث خؿب ُْام ؾالب زالث زاهىي بها ٗالخالي :ألاو :ٛواحباث اإلاىاؾىت ججاه الىُـ؛
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الثاوي :واحباث اإلاىاؾىت ججاه اإلآُمحن يحر اإلاؿلمحن؛ الثالث :واحباث اإلاىاؾىت ججاه اإلاىاؾىحن واإلآُمحن اإلاؿلمحن؛
الغابو :واحباث اإلاىاؾىت ججاه الىؾً.
وصعاؾت الهجزي ( )2017التي هضَذ الضعاؾت بُان صوع مهلم اإلاغخلت الثاهىٍت في جدُٓٔ ُْم اإلاىاؾىت
ً
والاهخماء لضي الؿالب ،وجىضلذ الضعاؾت بلى ؤن صوع اإلاهلم في بٖؿاب ُْم الاهخماء واإلاىاؾىت ٗان مغجُهاٖ ،ما ؤشاعث
الضعاؾت بلى وحىص ؤزغ إلاخًحر الخبرة في طل ،ٚونضم وحىص ؤزغ إلاخًحر الخسطظ في هظا الضوع.
وصعاؾت ػٍاصة ( )2016التي هضَذ بُان صوع ال٘شاَت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في وشغ ُْم اإلاىاؾىت مً زالٛ
اؾتراجُجُاتها مً بغامج وؾُاؾاث واضخت مؿخمضة مً حهالُمها مً الضًً ؤلاؾالمُت :عح ما ًؼٍض نً  %69نً خث
الخىكُم ال٘شُي نلى الخهغٍ نلى جاعٍش وزٓاَت هكم اإلاجخمهاث اإلادلُت مما ًدٓٔ ُْم الدؿامذ والخهاٌش مو آلازغ،
ٖما بُيذ الخماؽ والُسغ لضي ال٘شاَحن ازىاء جإصًت اليشاؽ الىؾني ومهغَت عمىػ ؾُاصة الضولتٖ ،ما ؤشاعث بلى
صوعها ال٘بحر في الخغص نلى وشغ زٓاَت اإلاشاعٖت والىعي الؿُاس ي مً زال ٛحهؼٍؼ الاهخساباث اإلاسخلُت صازلها وألازظ
بمبضؤ الشىعي وجؿبُٔ مبضؤ الدؿاوي.
وصعاؾت زؿاب ( )2014التي اؾتهضَذ الضعاؾت الخهغٍ نلى :صوع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في جىمُت زٓاَت الاهخماء
وحهؼٍؼ الاهخماء ٖؿلىٕ لضي ؾالب الخهلُم الثاهىي ،باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،وُِٖ ًمً٘ جُهُل صوع ؤلاصاعة
اإلاضعؾُت في حهؼٍؼ الاهخماء لضي ؾالب الخهلُم الثاهىي ،وْض جىضلذ الضعاؾت بلي مجمىنت مً الىخاثج مً ؤهمها :ؤن
اإلاخىؾـ الهام إلادىع حهؼٍؼ زٓاَت الاهخماء لضي الؿالب حاء مغجُها وٖظل ٚحاء اإلاخىؾـ الهام لخهؼٍؼ ؾلىٕ الاهخماء
لضي الؿالب مغجُها ؤًػا.
وصعاؾت الشاماوي ( )2012التي هضَذ بلى الخهغٍ نلى صوع ؤنػاء هُئت الخضعَـ بجامهت ؾُبت في حهؼٍؼ ُْم
اإلاىاؾىت لضي ؾالبهم ،وْض جىضلذ الضعاؾت بلى ؤن جٓضًغاث ؤنػاء هُئت الخضعَـ في مماعؾت صوهم في حهؼٍؼ ُْم
اإلاىاؾىت لضي ؾالبهم حاءث بضعحت ٖبحرة نلى بهضي ُْمت الاهخماء واخترام الٓىاهحن بِىما حاءث مخىؾؿت نلى بهض
الغمىػ الىؾىُت.
وفي غىء ما ؾبٔ جدىاو ٛمشٙلت الضعاؾت ؤهمُت مغخلت الشباب وغغوعة جىمُت ُْم اإلاىاؾىت لضحهم التي
ًمً٘ نغغها في ألاؾئلت الخالُت:
أسئلت الدراست:
 -1ما صعحت وعي ؾالباث ٗلُاث التربُت بُٓم اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت في حهؼٍؼها؟
 -2هل جىحض َغوّ في صعحت وعي ؾالباث ٗلُاث التربُت بُٓم اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت في حهؼٍؼها حهؼي بلى
مخًحري (الجامهت – الُغْت) والخُانل بُجهما؟
أهداف الدراست:
تهضٍ الضعاؾت بلى جدُٓٔ ألاهضاٍ الخالُت:
 -1ببغاػ مالمذ اإلاىاؾىت في الُ٘غ التربىي ؤلاؾالمي.
 -2ال٘شِ نً صعحت وعي الؿالباث بُٓم اإلاىاؾىت.
 -3ال٘شِ نً صعحت ُْام ٗلُاث التربُت بضوعها في جضنُم اإلاىاؾىت مً وحهت هكغ ؾالبتها.
 -4مهغَت ؤزغ مخًحراث الضعاؾت نلى صعحت ُْام ٗلُاث التربُت بضوعها في جضنُم اإلاىاؾىت مً وحهت هكغ ؾلبتها.
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أهمُت الدراست:
ج٘مً ؤهمُت الضعاؾت في الىٓاؽ الخالُت:
ً
ً
 -1جداو ٛهظه الضعاؾت جٓضًم جطىعا بؾالمُا إلاُهىم اإلاىاؾىت في غىء الُ٘غ التربىي ؤلاؾالمي.
ٌ -2ؿخُُض مً هظه الضعاؾت اإلاضاعؽ والجامهاث ،بما ًم٘جها مً الخإُٖض نلى جغؾُش مُهىم اإلاىاؾىت ويغؾها في
هُىؽ الؿلبت ،بالىؾاثل اإلاخهضصة واإلاخاخت في اإلاضاعؽ والجامهاث الؿهىصًت بانخباعها مؿئىلت في يغؽ
وجٙىًٍ هظه الُٓم.
 -3جُُض الضعاؾت في ال٘شِ نً الًمىع الظي ً٘خىِ مُهىم اإلاىاؾىت خُث جىاولخه الهضًض مً الهلىم ٖهلم
الؿُاؾت ونلم الاحخمام ونلم الىُـ والُلؿُت والتربُت ،ولهله مً الطىاب ؤن حؿخجلى خُٓٓت هظا اإلاُهىم
وجإضُله بما ًخُٔ وزٓاَخىا ٖؿبُل لخهؼٍؼ صوع التربُت في بهماثه.
 -4جُُض هظه الضعاؾت واغعي الؿُاؾاث واإلاىاهج الخهلُمُت مً زال ٛؤهضاٍ اإلآغعاث التي جىمي ُْم اإلاىاؾىت.
حدود الدراست:
جٓخطغ هظه الضعاؾت نلى الخضوص آلاجُت:
 الخض اإلاىغىعي :وعي بهؼ ؾالباث الجامهاث الؿهىصًت بُٓم اإلاىاؾىت في الُ٘غ التربىي ؤلاؾالمي وصوع ٗلُاث
التربُت في حهؼٍؼها
 الخض البشغي :اشخملذ الضعاؾت نلى ( )500ؾالبت مً ؾالباث اإلاؿخىٍحن ألاو ٛوالثاوي.
 الخض اإلاٙاويٗ :لُاث التربُت في زمـ مً الجامهاث في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
 الخض الؼماوي :ؤحغٍذ هظه الضعاؾت زال ٛالهام .2018 /2017
مصعلحاث الدراست:
 كُم املىاظىت :ؤلاؾاع الُ٘غي إلاجمىنت اإلاباصت الخاٖمت لهالْاث الُغص بالىكام الضًمٓغاؾي في اإلاجخمو ،والظيً
ًجهل لئلهجاػ الىؾني عوخا في جٙىًٍ الخـ الاحخماعي والاهخماء ،بما ٌؿمى بةعاصة الُغص للهمل الىؾني َىّ
خضوص الىاحب مو الشهىع باإلاؿئىلُت لخدُٓٔ عمىػ الُ٘اءة واإلاٙاهت إلاجخمهه في نالم الًض( .م٘غوم.)9 :2004 ،
 oوحهغٍ بحغاثُا في البدث الخالي بإجها مجمىنت اإلاهاعٍ والُٓم التي حًغؾها ٗلُاث التربُت بالجامهاث الؿهىصًت
في الشباب مً زال ٛالبرامج الخهلُمُت وألاوشؿت التربىٍت التي جٓضمها لخىمُت ُْم الىالء والاهخماء للمجخمو.
ومجمىنت البرامج الخهلُمُت وألاوشؿت التربىٍت التي ًٓىم مً زاللها ؤنػاء هُئت الخضعَـ بٙلُاث التربُت
بالجامهاث الؿهىصًت بخضنُم ُْم اإلاشاعٖت في ْػاًا ومش٘الث البِئت واإلاداَكت نلحها وجىمُتهاٖ ،ما حشمل
حمُو الجهىص اإلاهىُت والهلمُت التي ًبظلها َغٍٔ الهمل بٙلُاث التربُت بالجامهاث الؿهىصًت لخىمُت ُْم اإلاؿئىلُت
الاحخمانُت.
 املىاظىت :جدبنى الباخثت حهغٍِ الًامضي للمىاؾىت وهي حهني اهخماء اإلاىاؾً الؿهىصي بلى وؾىه والالتزام بماً
ً
ًدمل هظا الىؾً مً نُٓضة صًيُت وُْم وناصاث وجٓالُض احخمانُت مخىاعزت ،مداَكا نلحها ومضاَها نجها غض
ً
ً
ؤي زؿغ ً
ؾىاء ٗان زاعحُا ؤو صازلُا ،في غىء الخٓىّ والىاحباث (الًامضي.)13 :2009 ،
 oوٍمً٘ جدضًض اإلاٙىهاث ؤلاحغاثُت إلاُهىم اإلاىاؾىت في هظه الضعاؾت نلى الىدى الخالي :مجمىنت مً الخٓىّ
والىاحباث التي جدُدها ٗلُاث التربُت بالجامهاث الؿهىصًت لخهؼٍؼ ُْم اإلاىاؾىت لضي ؾالبها.
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 .0إلاظار الىظري والدراساث السابلت.
املىاظىت:
"اإلاىاؾىت في الُ٘غ اإلاهاضغـ حهني ٖ -ما جٓى ٛصاثغة اإلاهاعٍ البرًؿاهُت نالْت بحن َغص وصوله ٖما ًدضصها
ْاهىن جل ٚالضولت وبما جخػمىه جل ٚالهالْت مً واحباث وخٓىّ مخباصلت في جل ٚالضولت ،مخػمىت هظه اإلاىاؾىت
مغجبت مً الخغٍت مو ما ًطاخبها مً مؿئىلُاث" (الٙىاعي ،)66 :2001 ،وؤشاع ؾلُمان وهاًِ ( )2001بلى" :ؤن
الضعاؾاث الاحخمانُت حؿعى لخدُٓٔ هضٍ جغبىي مهم وهى جىمُت اإلاؿاولُت اإلاضهُت – خٓىّ اإلاىاؾىت – لضي اإلاخهلم
َِشهغ بمؿاهمت آلازغًٍ وصوعهم في اإلاجخمو وٍٓضع صوع الخاٖم واإلااؾؿاث اإلاضهُت ،وفي هُـ الىْذ ٌهغٍ خٓىْه،
وه٘ظا جخدٓٔ اإلاىاؾىت الطالخت التي ججهل الُغص ٌهتز باهخماثه لىؾىه وألمخه وزٓاَتها وخػاعتها ؤلاوؿاهُت وٍٓضع في
هُـ الىْذ ما جٓضمه الشهىب ألازغي في ؾبُل اؾخمغاع خػاعة ؤلاوؿان وجٓضمها" (ؾلُمان ،وهاًِ .)34 :2001
املىاظىت في إلاسالم:
في غىء اهخمام ؤلاؾالم بدٓىّ اإلاىاؾىت ؤشاع مىس ى (1426هـ) بلى "ؤن اإلاىاؾىت التي صنذ الهُٓضة
ؤلاؾالمُت بلحها وخُكذ خٓىْها وواحباتها ،وؤْامذ صناثمها ووؾضث ؤعٗاجها وؤؾؿها هي التي تهضٍ بلى اثخالٍ الٓلىب
واإلاشانغ وجٓىٍت الغوابـ بحن مىاؾني البلض الىاخض ،وهي التي جدضص َحها ؤهضاٍ اإلاىاؾىحن وياًاتهم ختى ًطبىا
ٗالجؿض الىاخض" (مىس ى1426 ،هـ.)30 :
وٍاٖض الخؿان (1416هـ)" ؤن ٗلمت (مىاؾىت) في خُٓٓتها ونلى مضي الخٓب الخاعٍسُت ؤجها لِؿذ "ؾىي
اوهٙاؽ ؤو حهبحر نً الهالْت بحن الضولت واإلاىاؾً ،وبالغيم مما ًبضو مً وغىح اإلاطؿلح وجدضًضه َٓض صاع حضٛ
شضًض بحن الهضًض مً الُٓهاء واإلاضاعؽ الُ٘غٍت خى ٛؾبُهت هظه الهالْت وؤؾغها والٓىانض التي جد٘مها والتزاماث
ؤؾغاَها مً خُث الخٓىّ والىاحباث" (الخؿان1416 ،هـ" )27 :وؤلاؾالم في عئٍخه للمىاؾىت ْض ججىب الهُىب
واإلاثالب الخؿحرة التي ؾالذ حمُو الىكغٍاث الىغهُت ،وطل ٚمً زال ٛعئٍخه الشاملت للمىاؾىت بانخباعها وؾُلت مً
وؾاثل جدُٓٔ ضالح اإلاجخمو ومً وؾاثل جؿبُٔ الشغَهت وهُمىتها نلى مٓضعاث اإلاجخمو ،ولِـ مً ٗىجها وؾُلت
لخدُٓٔ الخىاػن في الهالْاث بحن الضولت وألاَغاص ٖما طهبذ بلى طلٗ ٚاَت الىكغٍاث الىغهُت " (نماعة.)268 :1988 ،
وبالخالي َةهه ًمً٘ حهغٍِ ُْم اإلاىاؾىت بإجها "ؤلاؾاع الُ٘غي إلاجمىنت اإلاباصت الخاٖمت لهالْاث الُغص
بالىكام الضًمٓغاؾي في اإلاجخمو ،والتي ججهل لئلهجاػ الىؾني عوخا في جٙىًٍ الخـ الاحخماعي ،والاهخماء ،بما ٌؿمى
بةعاصة الُغص للهمل الىؾني َىّ خضوص الىاحب ،مو الشهىع باإلاؿئىلُت لخدُٓٔ عمىػ الُ٘اءة واإلاٙاهت إلاجخمهه في
نالم الًض" (م٘غوم.)314 :2005،
أهداف جربُت املىاظىت في إلاسالم:
ً
ؤبهاص ٖبحرة حضا خحن جدضص نالْت يحر اإلاؿلمحن في اإلاجخمو اإلاؿلم
وجظهب اإلاىاؾىت مً اإلاىكىع ؤلاؾالمي بلى ٍ
وجىكُم نالْتهم بالىؾً وؤهله صون الىكغ بلى الهىٍت الضًيُت ،ولىا في عؾى ٛهللا ضلى هللا نلُه وؾلم الٓضوة الخؿىت
خحن وؿخلهم مشاعٖخه في مىاؾباث يحر اإلاؿلمحن مً ؤَغاح وؤخؼان ،بل ججاوػ ألامغ طل ٚبلى خض اإلاهامالث الخجاعٍت
مً بُو وشغاء وبحاعة ،وْض ماث ضلى هللا نلُه وؾلم وصعنه مغهىهت نىض حهىصي وبالخالي َةن مثل هظه ؤلاحغاءاث حهض
مً اإلاىاؾىت خحن جدضًض الخٓىّ والىاحباث ألَغاص اإلاجخمو ؾىاء ٗاهىا مؿلمحن ؤو يحر طل.ٚ
ومً هظا اإلاىؿلٔ جاٖض الىطىص مً الٓغآن ال٘غٍم والؿىت الىبىٍت ،ؤن مبضؤ اإلاىاؾىت والخُاف نلى خٓىّ
يحر اإلاؿلمحن في اإلاىكمت ؤلاؾالمُت مبضؤ ؤضُل في الترار ؤلاؾالمي .ولهل مُهىم اإلاىاؾىت مً اإلاُاهُم اإلاهمت التي ًغي
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الباخثان ػٍاصة الضعاؾت َحها إلاا جمثله مً ؤهمُت بالًت في جدضًض ؤهماؽ الؿلىٕ لضي ألاَغاص وما ًترجب نلى طلٚ
الؿلىٕ مً جطغَاث لؤلَغاص في غىء الخٓىّ والىاحباث( .الًامضي1430 ،هـ)32 :
وجخدضص ؤهضاٍ جغبُت اإلاىاؾىت في غىء الخطىع ؤلاؾالمي َُما ًلي (نلي:)25 :2011 ،
ً
 -1الالتزام بُٓم الضًمٓغاؾُت وْىانض مماعؾت الؿلىٕ الضًمٓغاؾي اإلاىؿلٔ مً الخطىع ؤلاؾالمي ،بهُضا نً
اإلاُاهُم وألاَٙاع الٓاثمت نلى اإلاهطُت.
ً
 -2ؤن ًكهغ الُغص جُهمه لآلزغًٍ ،وؤن ًبضي اختراما للؿلؿت ،بما ٌهني الثٓت بالظاث والٓضعة نلى غبـ الىُـ في
غىء مباصت ؤلاؾالم.
 -3جإضُل الُٓم ؤلاًماهُت للُغص ،نلى ؤؾاؽ اإلاىاْشت والشغح ،لبُان اإلاًؼي ؤلاًماوي للؿلىٕ ؤلاوؿاوي في اإلاىاِْ
اإلاسخلُت ،وفي بؾاع بيُت الهُٓضة ؤلاؾالمُت.
ً
ً
 -4ؤن ًٙىن مىاؾىا َهاال حهخم بمجغٍاث ألامىع ،وٍخُانل مو الثٓاَاث والخػاعاث ألازغي ،في حى مً الخىاع
واإلاىغىنُت.
 -5جُهُل الهالْت بحن الخٓىّ والىاحباث في ؾلىٖه ،وججاه آلازغًٍ في بؾاع الخىخض اإلاجخمعي.
 -6الٓضعة نلى الخُ٘حر الىٓضي ،واإلاىاػهت بحن ازخُاعاجه في جٓضًم عئٍت زالْت وؤشاع "ٖغٍ "ٚبلى ؤهم الخطاثظ
التي ًجب جىاَغها لضي الُغص الظي ًخمخو باإلاىاؾىت الطالخت ومجها ():Crick, 2000: 29
ؤ -ؤلاًمان بالخغٍت واإلاؿاواة بحن الجمُو.
ب -اٖدؿاب اإلاهاعٍ التي حؿانض نلى خل مش٘الث الهطغ الؿُاؾُت والاْخطاصًت والاحخمانُت.
ج -ؤلاإلاام بٙاَت الٓػاًا واإلاىغىناث الهاإلاُت واإلادلُت ،والٓضعة نلى الخُ٘حر الىاْض ،واإلاشاعٖت بُانلُت في
اإلاجخمو.
ص -الٓضعة نلى اجساط الٓغاعاث ،التي جىحه الؿُاؾاث الهامت في بلضه ،واإلاؿدىضة بلى ؤؾـ ومهاًحر ُْمُت
واضخت ،مصجهت نلى الهمل في مجخمو مخًحر.
أهمُت التربُت الىظىُت في إعداد املىاظً الصالح:
التربُت الىؾىُت تهخم بةنضاص اإلاىاؾً الطالح وحهلُمه ألاؾـ التي ًجب ؤن جٓىم نلحها اإلاىاؾىت الخٓت ،مً
زال ٛمهغَت الخلمُظ بخهالُم الضًً ،وهكامه الؿُاس ي والاحخماعي والاْخطاصي ،وجاعٍسه الٓضًم والخضًث ،والٓػاًا
التي ًخهغع لها وؾىه ،والٓضعة نلى اإلاشاعٖت في مىاحهتها في قل اإلاخًحراث الهاإلاُت اإلاهاضغة.
َّ
ومً زم ،هىإ مُاهُم مهمت جغي الباخثت غغوعة في جىغُدهاٗ ،اإلاىاؾىت ،واإلاىاؾً الطالح والؿماث
الهامت له ،وطل ٚالعجباؾها بإهمُت التربُت الىؾىُت.
ونلى طلً ،ٚمً٘ حهغٍِ اإلاىاؾىت بإجها" :ضُت م٘دؿبت للُغص مً اإلاجخمو الظي وشإ َُهً ،مىذ بمىحبها
خغٍت مماعؾت خٓىْه الؿُاؾُت والاْخطاصًت والثٓاَُت والاحخمانُت والضًيُت التي ُٖلها اإلاجخمو له مٓابل الاهخماء
ً
ً
والىالء لهظا اإلاجخمو ش٘ال ومػمىها" (ػاًض.)206 :1997 ،
َاإلاىاؾىت ضُت اإلاىاؾً التي جدضص خٓىْه وواحباجه ججاه وؾىه ،واإلاؿاهمت الُهالت في بىاء الىؾً ،ؤما
اإلاىاؾً الطالح" ،طل ٚؤلاوؿان الطالح الظي ٌعي اإلاؿئىلُت اإلالٓاة نلى ناجٓه هدى ؤمخه ؤلاؾالمُت والهغبُت ،زم
ً
ً
مجخمهه اإلادلى الظي ٌهِش َُه ،وهى ؤًػا طل ٚؤلاوؿان الظي ٌهتز ب٘غامخه وَعي خٓىْه وواحباجه ،مؿخمضا ٗل
طل ٚمً نُٓضجه ؤلاؾالمُت وبًماهه الٓىي باهلل" (ؾلُمان ،)277 :1992 ،وهىإ ؾماث نامت للمىاؾً الطالح التي
ًخؿلبها اإلاجخمو مً التربُت الىؾىُت إلنضاصه لٙي ًخطِ بها (الشبُني:)61 :2000 ،
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 -1ؤن ًخطِ اإلاىاؾً بالىعي وخؿً ؤلاصعإ بما له مً خٓىّ وما نلُه مً واحباث ججاه هُؿه وؤمخه.
 -2ؤن ًخطِ اإلاىاؾً بالخمؿ ٚبالهُٓضة والُٓم واإلاثل الهلُا ألازالُْت ،واخترام الخٓالُض والهاصاث والترار
الظي وعزخه ؤمخه في جاعٍسها الؿىٍل ،واإلاداَكت نلى هىٍت مجخمهه وطاجِخه.
 -3ؤن ًخطِ اإلاىاؾً بالخغص نلى الخهاون وؤلاؾهام في ؤوشؿت وبغامج الجماناث واإلااؾؿاث التي حهمل نلى
زضمت اإلاجخمو.
ً
 -4ؤن ًخطِ اإلاىاؾً بدغضه نلى جىمُت اؾخهضاصاجه ومُىله وْضعاجه ختى ًطبذ ْاصعا نلى الابخٙاع وؤلابضام
والخدضًث.
 -5ؤن ًخطِ اإلاىاؾً بالخغص نلى الخهلُم اإلاؿخمغ مضي الخُاة ختى ًىاضل ججضًض مهاعَه ،وجدضًث ؤَٙاعه
ومهلىماجه ،والىْىٍ نلى ٗل حضًض في خُاجه اإلاهاضغة.
َالتربُت الىؾىُت ال ًمً٘ ؤن جٙىن غغوعة لخٓضم اإلاجخمو ،بال بطا ؤضبدذ ؤصاة بًجابُت في بنضاص اإلاىاؾً
الجُض لخىمُت مجخمهه وجؿىعه في نالم مخًحر.
أهداف التربُت الىظىُت:
مً ؤهم ؤهضاٍ التربُت الىؾىُت ما ًلي (ببغاهُم:)111-110 :1988 ،
 -1حهغٍِ الؿالب بالخطاثظ الاحخمانُت والاْخطاصًت والؿُاؾُت وؤهىام الهالْاث التي حؿىص اإلاجخمو
واإلاباصت التي جىؿلٔ مجها مباصت الضًمٓغاؾُت وطل ٚفي مداولت اإلاجخمو لبىاء الضولت الهطغٍت.
 -2جٙىًٍ ناؾُت ْىٍت جغبـ الؿالب بىؾجهم وؤمتهم ،وجىمى َحهم عوح الاهخماء والىالء مو صنم الشهىع الىؾني
في اعجباؾه بالُٓم الغوخُت وؤلاًمان اإلاؿدىحر ،وجإُٖض ؤهمُت الىخضة الىؾىُت.
 -3بٖؿاب الؿالب شتى ؤهىام الؿلىٕ الٓىمي اإلامً٘ في مسخلِ اإلاجاالث في اإلاجخمو ،وخُؼهم نلى مماعؾخه
ً
ً
نلمُا ،بدُث ًطبذ اإلاىاؾً ْاصعا نلى الاهضماج في اإلاجخمو وؤصاء الهمل الجاص واإلاىخج.
ً
ً
ً
 -4ببغاػ صوع ؤهمُت ألاؾلىب الهلمي في جىمُت اإلاجخمو اْخطاصًا واحخمانُا وبصاعٍا ،وؤهه مً الهىامل ألاؾاؾُت
لبىاء الضولت الهطغٍت.
 -5بُان ؤهمُت الؿالم ُٖٓمت بوؿاهُت نلى اإلاؿخىي الضازلي والٓىمي والهالمي ،وجإُٖض صوع اإلامل٘ت في صنم
الخػامً الهغبي والضو ،ٛووشغ الؿالم الهالمي.
باإلغاَت بلى صوع التربُت الىؾىُت في نغع ألاخضار والىْاجو الخاعٍسُت ،وببغاػ صوع الصخطُاث الىؾىُت
والٓىمُت في ضىو الخاعٍش والخػاعة.
َّ
بن ألاهضاٍ التي حؿعى بلى جدُٓٓها التربُت الىؾىُت جخمثل في اإلاهاعٍ واإلاهلىماث والُٓم ألاؾاؾُت التي
ًدخاج بلحها الؿالب في ٗل اإلاجاالث الؿابٓت ،الالػمت لبىاء اإلاجخمو نلى ؤؾـ نلمُت ؾلُمت ،والٓضعة نلى مىاحهت
الخًحراث الهاإلاُت اإلاهاضغة ،وفى غىء الىكام الهالمي الجضًض ،الظي ًدخاج بلى مىاؾً نغبي مثِٓ ْاصع نلى اإلاشاعٖت
وبضالح مجخمهه وجؿىٍغه ،والىْىٍ غض الخدضًاث اإلاخهضصة في الهطغ الخالي.
معالم املىظىر إلاسالمي في جحلُم الاهخماء للىظً (مسخاع:)21 -20 :1986 ،
 -1اإلاىكىع ؤلاؾالمي ٌهخبر بمثابت ؤلاؾاع الصخُذ الظي ًمً٘ مً زالله مماعؾت ٗل ؾغّ الخضمت الاحخمانُت ،ونلى
ؤؾاؽ جٙاملي نىض بشبام الخاحاث ؤلاوؿاهُــت (هضٍ وْاجي) ؤو إلاىاحهت وخل اإلاش٘الث اإلاجخمهُت (هضٍ نالجي)
ً
ً
ؤو لخدؿحن الكغوٍ اإلاهِشُت للىاؽ احخمانُا واْخطاصًا (هضٍ جىمىي).
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ٌ -2هخبر اإلاىكىع ؤلاؾالمي بمثابت الاججاه ؤلاوؿاوي اإلاخىاػن الظي ًضنى بلى جىحُه حهىص مخىاػهت حؿتهضٍ جدُٓٔ
ؤْص ى مهضالث الغَاهُت لئلوؿان في ضىعجه ُٖغص ؤو في ضىعجه ٖهػى في حمانت ،ؤو نضة حماناث ؤو ٖمىاؾً
ٌهِش في مجخمو مدلي ؤو بْلُمي ؤو ْىمي ؤو صولي.
ً
ً
ً
ً -3خػمً اإلاىكىع ؤلاؾالمي هكاما ٗامال وجىكُم للهالْاث بحن الىاؽ وهى هكام ال ًإجُه الباؾل ،وَهخبر هكاما
ً
ً
بوؿاهُا مخىاػها ًمً٘ جؿبُٓه في ؤي ػمان ومٙان وفي ٗل اإلاجخمهاث بشغؽ جىاَغ الكغوٍ وألاوغام اإلاىاؾبت
واإلاهىُت واإلاىاجُت لخؿبُٔ هظا الىكام.
 -4وال عجب في طلَ ٚالىكام ؤلاؾالمي في زضمت اإلاجخمو وجىمُخه لِـ مً ضىو ؤلاوؿان ،ولِـ مدطلت احتهاصاث
بوؿان ،ول٘ىه مً ضىو هللا نؼ وحل ،والظي ؤبضم ٗل ش يء ضىهه ،والظي ٌهغٍ زُاًا وؤؾغاع حمُو مسلىْاجه
ومً بُجها ؤلاوؿان الظي ٖغمه هللا نلى باقي مسلىْاجه ،ول٘ىىا َٓـ مضنىون ومؿالبىن بضعاؾت هظا الىكام
وَهمه وجؿبُٓه.
الدعائم ألاساسُت للمىظىر إلاسالمي:
ًغج٘ؼ اإلاىكىع ؤلاؾالمي في الخضمت الاحخمانُت نلى ؤعبو صناثم عثِؿُت هي:
 -1ؤن الخًُحر ًجب ؤن ًىبثٔ مً الضازل وال ًُغع مً الخاعج ،وهظه الضنامت حؿخمض مػمىجها ومهىاها مً آلاًت
ال٘غٍمت التي جسبرها بإن هللا ؾبداهه وحهالى ال ًٌحر ما بٓىم ختى ًٌحروا ما بإهُؿهم ،وؤن الىاؽ نىضما ًبضؤ ٗل
مجهم بىُؿه وٍبضؤ ببىاء وحًُحر وجىمُت هُؿه َةن طل ٚؾىٍ ًاصي بلى جىمُت وجٓضم وعَاهُت اإلاجخمو ٖٙل.
 -2غغوعة تهُئت اإلاىار وٗاَت الكغوٍ الاحخمانُت والاْخطاصًت والؿُاؾُت الٓاثمت في اإلاجخمو واإلاىاجُت لخدُٓٔ
الهضالت بحن ؤَغاص اإلاجخمو اإلاؿلم .وؤن هخمثل ؤزالّ وؤَها ٛوؾلىٕ الغؾى  ٛومؿدىضًً بلى مبضؤ " ٗل٘م
عام وٗل٘م مؿئى ٛنً عنُخه".
ً
 -3جإُٖض مبضؤ جٙاَا الُغص بحن حمُو ؤَغاص اإلاجخمو اإلاؿلم ،وؤن جخم حمُو مىاِْ الخُاة بحن الىاؽ وَٓا لهظا
اإلابضؤ – وؤن اإلاؿلمحن ٖإؾىان اإلاشـ ال َػل لهغبي نلى ؤعجمي بال بخٓىي هللا وؾانخه ؾبداهه وحهالى – وؤن
ؤَغاص اإلاجخمو اإلاؿلم ٌشترٗىن في ضىو ٗاَت الٓغاعاث التي جخطل بطُايت الكغوٍ التي ًجب ؤن ٌهِش في
َ
َ
قلها الىاؽ وجخُٔ مو حهالُم وُْم ؤلاؾالم ،وطل ٚنلى ؤؾاؽ اجبام مبضؤ الشىعي " َوش ِاو ْع ُه ْم ِفي ألا ْم ِغ"،
َ"و َؤ ْم ُغ ُه ْم ُش َ
ىعي َب ُْ َج ُه ْم" وؤن مبضؤ جٙاَا الُغص هى ألاؾاؽ في جىػَو الخٓىّ والىاحباث باليؿبت لٙاَت ؤَغاص
اإلاجخمو صون ؤي جمُحز خؿب اللىن ؤو الجيـ ؤو اللًت.
ٌ -4هخبر اإلاىكىع ؤلاؾالمي مبضؤ الخٙاَل الاحخماعي هى ؤؾاؽ الهالْاث بحن ألاَغاص والجماناث صازل اإلاجخمو
ؤلاؾالمي ،وهى ؤؾاؽ بخضار ؤي حًُحر مٓطىص وهٓؿت الاهؿالّ في جدُٓٔ الخىمُت اإلاخىاػهت والخٓضم والغَاهُت
للمجخمو ،وهظا اإلابضؤ ٌؿخمض مػمىهه ومهىاه مً ؤخاصًث عؾىلىا وْضوجىا ضلى هللا نلُه وؾلم نىضما ًضنىها
بلى الخٙاجِ والخػامً والىخضة.
دور الجامعت في حعمُم وجأصُل الثلافت العربُت إلاسالمُت وجىمُت كُم املىاظىت لدي شبابها:
 -1الخىعُت الثلافُت والفىرٍت لشباب الجامعت:
وجخمثل جىنُت وجثُِٓ الشباب الجامعي في "بنضاص الؿالب وجٙىًٍ شخطِخه اإلاخٙاملت حؿمُا ،ونٓلُا،
وزلُٓا ،وهُؿُا ،وجغبىٍا ،هظا ؤلانضاص ًخؿلب جؼوٍضه باإلاهغَت والهلم وجضعٍبه نلى ُُُٖت اؾخسضام ؤؾلىب الخُ٘حر
الصخُذ في اإلاىاِْ اإلاسخلُت ،واجبام مجهاج الؿلىٕ الٓىٍم في بؾاع مً الُٓم الخلُٓت والغوخُت الىابهت مً الضًً
ؤلاؾالمي ،وبظلً ٚخهمٔ الاهخماء ؤلاؾالمي لضي الشباب الجامعي بمكاهغه الهٓضي والاحخماعي والىؾنيَُ٘ ،دؿب
هزيو
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الٓضعة نلى ؤلاًجابُت واإلاشاعٖت في بىاء وؾىه وبناصة ضُايت الخُاة نلى ؤعع مجخمهه بما ًخُٔ مو ُْم ؤلاؾالم،
وبظل ٚجترحم الجامهت عوح اإلاىهج ؤلاؾالمي الظي ٌهمٔ الاهخماء لضي الشباب الجامعي" (نؿُتٖ ،)91 :1990 ،ما
جخمثل جىنُت وجثُِٓ الشباب الجامعي ٖظل ٚفي بجاخت الُغضت إلاماعؾت الضًمٓغاؾُت والخىاع البىاء والُٓام باليشاؽ
الُ٘غي والثٓافي والاحخماعي والغٍاض ي وٖظل ٚجىمُت اإلاُاهُم ؤلاوؿاهُت والهلمُت (مغس ي.)29 :2002 ،
ً
وَهني هظا ؤن الجامهت مؿالبت ؤن جسغج بوؿاها مخهلما ْاصعا نلى جىقُِ ما حهلمه في الخاغغ ،بل ولضًه
اؾخهضاص الٖدؿاب اإلاهاعٍ الجضًضة في اإلاؿخٓبل؛ "ألهه ال ًُ٘ي في هظا الهطغ ؤن ًٙىن الصخظ مخهلما وهى ناحؼ
نً الىضى ٛبلى اإلاهاعٍ نً ؾغٍٔ الخاؾب آلالي ؤو وؾاثل اٖدؿاب اإلاهغَت الخضًثت ،وٍخىْو بهؼ الباخثحن ؤن
اإلاجز ٛالظي ًسلى مً ؤحهؼة الخاؾب آلالي في اإلاؿخٓبل ًٙىن ممازال للمجز ٛالخالي مً الهاجِ هظه ألاًامٖ ،ما ؤن
اإلا٘خبت الهامت في ؤًامىا هظه ،ؾخٙىن جٓغٍبا في مخىاوً ٛض الُغص في مجزله جماما ٗالؿٓـ ؤو خالت الجى ؤو الىْذ الظًً
وؿخؿُو آلان مهغَتهما بةصاعة ْغص الهاجِ" (بضعان.)67 :1996 ،
 -0امللرراث الدراسُت:
ونلى ْضع هجاح الجامهت َُما جٓضمه لشبابها مً نلىم ومهاعٍ ججهلهم ْاصعًٍ نلى الخهامل مو جٓىُاث
ً
ً
الهطغ الخضًث مً هاخُت ،ومؼوصًً بثٓاَت نغبُت بؾالمُت جم٘جهم مً جىقُِ ما حهلمىه جىقُُا بؾالمُا مً هاخُت
ؤزغي ،نلى ْضع ما حؿهم في جدُٓٔ ؤهم وقاثُها وهى بهث الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت في هُىؽ شبابها؛ ألن" ؤلاًمان
بإهمُت الضًً في اإلاجخمو ،وغغوعجه في بىاء ؤلاوؿان وخغضه نلي حهمُٔ الهُٓضة والشغَهت في هُىؽ حُل الًض مً
ؤبىاثىا وبىاجىا نلى وحه ٌهطمهم مً الؼلل وٍدمحهم مً الخهطب اإلاظهبي وٍبهضهم نً الاهدغاٍ ونً الخإزغ باألَٙاع
اإلاؿمىمت وٍيهئ لهم الاهخُام بما شغم هللا لهب ــاصه" (اإلاجالـ الٓىمُت اإلاخسططت.)175 :1977 ،
وهظا ٌهني ؤن عبـ اإلآغعاث الضعاؾُت في الجامهت بخهالُم الضًً ؤلاؾالمي ومُغصاث الثٓاَت الهغبُت
ؤلاؾالمُتً ،جهل لهظه اإلآغعاث مًؼي جغبىٍا نكُما جىه٘ـ آزاعه ؤلاًجابُت نلى الؿالبَ ،هما وزلٓا ونلما ،ونلى
اإلاجخمو عزاء واؾخٓغاع.
وفى بؾاع ما ًمً٘ ؤن حؿهم به اإلآغعاث الضعاؾُت في الجامهت مً حهمُٔ للثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت لضي
شبابها ؤًػاَ ،ةهه ًجب ػٍاصة الهىاًت بهظه اإلآغعاث وجدضًثها وبصزا ٛحهضًالث نلحها بما ًدؿٔ والخؿىع الهلمي
والخ٘ىىلىجي بدُث جخػمً هظه اإلآغعاث ؤمىعا مً ؤهمها( :ببغاهُم.)92 :2002 ،
 جىمُت شهىع خب الىؾً والاهخماء له ،والخطخُت في ؾبُله نىض الؿالب مما ًٓىي لضحهم الاؾخهضاص للجهىع
باإلاهام التي ٌههض بلحهم بها ،وٍجهلهم ْاصعًٍ نلى جدمل اإلاؿئىلُاث التي جلٓى نلى ناجٓهم ،وفى ٗل ألاخىاٛ
ًاصون ما ًؿلب مجهم جدُٓٓه بغغا وؤماهت ،ماصام طل ٚشغنُا وفى قل الهغٍ والٓىاهحن الؿاثضة واإلاهمى ٛبها.
 ؤن جٙىن اإلآغعاث التي ًضعؾها الؿالب في الٙلُاث اإلاسخلُت مغجبؿت اعجباؾا وزُٓا ونػىٍا باخخُاحاتهم
اإلاؿخٓبلُت ،ونلى ؤن حهالج اإلاُاهُم اإلاخػمىت في هظه اإلآغعاث مهالجت حضًضة نلى غىء الُ٘غ اإلاهاضغ.
ً جب ؤن جخػمً جل ٚاإلآغعاث ما ٌؿانض الؿالب نلى الاؾدُهاب والخمً٘ الخ٘ىىلىجي ونلى مماعؾت الخُاة
الخهاوهُت ،ونلى اٖدؿاب مهاعاث اإلاداَكت نلى البٓاء ونلى الازخُاع اإلانهي اإلاىاؾب لهم ،ونلى الخمً٘ مً
الخهلم الظاحي ،ونلى الخُ٘حر والابخٙاع في خل اإلاش٘الث واجساط الٓغاعاث ،ونلى الخىاضل ،ونلى اٖدؿاب
اإلاىاؾىت الطالخت نلى اإلاؿخىٍحن اإلادلى والهالمي ،ونلى اٖدؿاب مٓىماث الؿلىٕ الخمُض والتربُت ألازالُْت
ونلى ما ًبرػ الاهخمام بةوؿاهُت ؤلاوؿان.
 بزػام اإلاىاهج واإلآغعاث الضعاؾُت بطُت صوعٍت إلاا حؿُغ نىه هخاثج الضعاؾاث الهلمُت ،وطل ٚلخدضًض حىاهب
الؿلىٕ التي جدخاج بلى حهضًلٖ ،ظا نضم الاْخطاع نلى الجاهب اإلاهغفي والترٖحز نلى وخضة الؿلىٕ ؤلاوؿاوي.
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ً
وبهظا جدٓٔ اإلآغعاث الضعاؾُت هضَا ؤؾمى مً ؤهضاٍ الخهلُم الجامعي هى حهمُٔ وجإضُل الثٓاَت الهغبُت
ً
ً
ً
ً
ً
ؤلاؾالمُت في هُىؽ الؿالب ،مً زال ٛبنضاصهم بنضاصا مخٙامال نلمُا وهُؿُا واحخمانُا وٍىاػن بحن اإلاهغَت الىكغٍت
والخؿبُُٓت ،وٍغبؿهم بىؾجهم ومخًحراث نطغهم.
 -0الرٍادة العالبُت:
حهنى لٙل مجمىنت مً الؿالب نػى هُئت جضعَـ ًغحو بلى الؿالبي إلاداوعتهم والخهغٍ نلى مُىلهم
ً
واججاهاتهم وؤَٙاعهمَُٓ ،..ىم بخىححههم جىححها ؾلُماٖ ،ما ًمً٘ ؤن ٌؿانضهم نلى الخًلب نلى بهؼ اإلاش٘الث
الضعاؾُت والصخطُت مما ًدبب الؿالب في ؤؾخاطه وبالخالي ٗلُخه وحامهخهٖ ،ما ًمً٘ ؤن ٌهمٔ نػى هُئت الخضعَـ
ً
ً
بهؼ الُٓم ؤلاؾالمُت التي جىحه ؾلىٕ الشباب الجامعي جىححها ؾلُما بهُضا نً الخُاعاث والثٓاَاث الىاَضة التي
ْض جاصي بالشباب بلى الاهدغاٍ وبالخالي بلى غهِ الاهخماء ،مً هىا جخطح ؤهمُت الضوع الظي ًمً٘ لهػى هُئت
الخضعَـ في الجامهت ؤن ًٓىم به.
وجبضو ؤهمُت الغٍاصة الؿالبُت لشباب الجامهتَ ،هم في خاحت بلى الخىحُه الىُس ي والثٓافي والاحخماعي" ،ألن
مجخمهىا الهغبي ٌهاوى الهضًض مً الكىاهغ الؿلبُتٗ ،الغٗىص الاْخطاصي والاحخماعي والؿُاس ي والثٓافي ،ختى وضل
الخا ٛفي الهطغ الخالي بلى خالت مً خاالث الخسلِ بإبهاصها اإلادشاب٘ت والتي هغي مكاهغها في الهُمىت البحروْغاؾُت
والخُاوث الاحخماعي ،وغُٔ الٓانضة ؤلاهخاحُت ،وهضع ؤلامٙاهاث الاْخطاصًت للمجخمو ،وجطضًغ عئوؽ ألامىا ٛالهغبُت
بلى الخاعج" (حجاػي ،)127 :2001،نالوة نلى الاهبهاع باإلاكاهغ البراْت وألاهماؽ الؿؿدُت مً الخػاعة الًغبُت،
والانخٓاص بإن الخؿىع ،والخمحز ،والخٓضم مىىؽ بالًغب ،وخاو ٛحمهىع مً اإلاخهلمحن ووؾاثل ؤلانالم الخإُٖض نلى ؤن
الخػاعة الًغبُت هي ؤنلى خػاعة بوؿاهُت (نؼ الضًً ،)70 :1984 ،ألامغ الظي جإزغ به ٖثحر مً ؤبىاء اإلاجخمو والؾُما
بهؼ شباب الجامهت ،وهظا ما ؤٖضجه هخاثج بخضي الضعاؾاث" ،ؤن ؾاْاث الشباب وببضاناجه جخهغع لل٘ثحر مً
الػًىؽ التي جؼٍض مً اخخماالث قهىع ؤنغاع الايتراب نلُه ،بل وحهغغه ألمغاع هُؿُه ونطبُت لشهىعه
باإلخباؽ وال٘بذ وال٘أبت ،ونضم اؾخؿانخه الخُِ٘ مو ألاوغام والكغوٍ" (الٙاشِ ،وآزغون.)119 :1987 ،
 -8الخدمت املىخبُت:
ً
ً
ً
ونلى الغيم مً صوع اإلا٘خبت في بنضاص الشباب بنضاصا مهغَُا وزٓاَُاَ ،هي لم حهض في الىْذ الغاهً مغٖؼا
لخسؼًٍ ال٘خب ،ول٘جها جؿىعث بلى ؤن ؤضبدذ م٘خبت شاملت وبىىٕ مهلىماث بما جػمه مً ٖخب وْىي بشغٍت
وماصًت حؿهم في الخىمُت الثٓاَُت بمٓضاع ما ٌؿخُاص مجها ،ولِؿذ ب٘مُت ال٘خب واإلاجلضاث َحها (ٗاَىع،)22 :1998 ،
ً٘دؿب ؾالب الجامهت مً زال ٛاإلا٘خبت مجمىنت مً الخبراث والُىاثض الهلمُت والُىُت والثٓاَُت التي جطٓل
مىاهبهم َحزصاصوا حهمٓا في اإلاهغَت ،مما ًُُض مجخمههم وزٓاَتهم ،ومً هظه الخبراث والُىاثض ،بشًا ٛالهٓل في
ً
ألانما ٛالتى جىمى الخُ٘حر والخإمل ،بنضاص الشباب للمؿاهمت الُهالت – مؿخٓبال – في جؿىٍغ الهلم نً ؾغٍٔ جغبُتهم
نلى ؤؾالُب البدث الهلمي (صوها آحشاًضا وآز ــغون ،)29 :1996 ،اإلاداَكت نلى الؿالب مً شغاء ال٘خب الخاعحُت
التي ْض ًبث في بهػها بهؼ اإلاهلىماث التي ْض ال جخُٔ مو نُٓضجىا وُْمىا ؤلاؾالمُت ،مما ًٙىن له ؤزغه الؿيئ نلى
ً
الاهخماء َُػهُه ،باإلغاَت ؤن ٖثحرا مً ال٘خب الخاعحُت مغجُهت الثمً ال ًٓضع نلى شغائها الؿالب َُجضها مخىَغة
له في م٘خبخهَ ،حزصاص خبا لٙلُخه واهخماء لها (نؿُت ،)99 :1990 ،نالوة نلى ؤمىع ؤزغي ٖثحرة ٖخهىص الىكام
والخيؿُٔ والترجِب واخترام الًحر وجٓضًغ ُْمت الىْذ.
ً
ً
مً هىا حهض اإلا٘خبت الجامهُت نىطغا هاما مً نىاضغ اإلادخىي الثٓافي واإلاهغفي للؿالبَ ،هي حهؼػ صوع
اإلآغعاث الضعاؾُت وؾغٍٓت الخضعَـ وجىححهاث ألاؾاجظة واليشاؽ الؿالبي ،ألامغ الظي ٌؿخلؼم مً اإلا٘خبت الجامهُت
"جىَحر اإلاىاص اإلاغحهُت والضعاؾُت اإلاؿلىبت لخًؿُت ما جم جضعَؿه صازل حجغة الضعاؾت وٖظل ٚجلبُه الاخخُاحاث التي
هزيو

()56

وعي بعض طالبات الجاهعات السعودية بقين الوواطٌة في الفكر
التربوي اإلسالهي ودور كليات التربية في تعزيزها

الوجلة العربية للعلوم وًشر األبحاث ــ هجلة العلوم التربوية والٌفسية ــ الوجلد الرابع ــ العدد الثاهي واألربعوى ــ ديسوبر 4242م

لم ًخم جلبُتها في اإلاىهج ؤو في اإلاداغغة ؤو في يحر طل ٚمً اإلاطاصع الخهلُمُت بالٙلُت ،وجخػمً هظه اإلاىاص ٖخب اإلاغاحو
الهامت واإلاخسططت والضوعٍاث ومؿبىناث الهُئاث والجمهُاث واإلاؿبىناث الخٙىمُت واليشغاث والخغاثـ والشغاثذ
الخهلُمُت ويحرها مً الهلىم واإلاهاعٍ (نؿُت ،)99 :1990 ،وبهظا جٓىم اإلا٘خبت بضوع الخًظًت الغحهُت ،ؾىاء إلاا
اٖدؿبه الؿالب مً مهاعٍ وزبراث ؤو إلاا َاتهم مً طل ٚؤزىاء جؿبُٔ اإلاىهج الضعاس ي بطىعة نملُت وجؿبُٓه جضنى بلى
الدشىٍٔ والتروٍج.
ٖما ؤن اإلا٘خبت مً زال ٛصوعها الخثُُٓي والخهلُمي ال جسضم الؿالب والباخثحن َدؿب ،بل ًمخض وشاؾها
لخضمت اإلاجخمو ،مً زال ٛالتربُت اإلاؿخمغة للجماهحر
 -5إلاسهاماث التربىٍت التي جلدمها رعاًت الشباب بالجامعت لخعمُم وجأصُل املىاظىت والثلافت العربُت
إلاسالمُت:
 ؤلاؾهاماث الىْاثُت :وجىطب نلى خماًت الشباب مً ٗل ألازؿاع الغوخُت والبضهُت التي جػغ بالشباب
ٗاالهدغاٍ الهٓضي والش ٚالضًني والاهدال ٛالخلٓي ،واللجىء للمسضعاث ،والهلل وألامغاع الهػىٍت (ضالح،
ً
 )74 :1985وهظه ؤهم ؤلاؾهاماث التربىٍت التي جٓضمها عناًت الشباب بالجامهت للؿالب ،ألجها جىَغ ٖثحرا مً
الجهض واإلاا ،...ٛالظي ًبظ ٛنىضما ًٓو بهؼ الشباب في بغازً بهؼ الهلل والاهدغاَاث ،وجٙىن هظه
ؤلاؾهاماث في شٙل جىححهاث وهطاثذ مً زال ٛالىضواث واإلااجمغاث الخثُُُٓت التي جىضح ؤزؿاع بهؼ الهلل
وألامغاع الؿلىُٖت والاحخمانُت ٗاإلاسضعاث والُ٘غ الخؿغفي والهىِ والايتراب الثٓافيٖ ،ما جٙىن هظه
ؤلاؾهاماث في شٙل ؤنما ٛوؤَها ٛبحغاثُت جٓضمها عناًت الشباب للؿالب جٓحهم بها مً هظه الهلل وألازؿاع،
ٖدؿً اؾخًالَ ٛغايهم َُما ًُُض وبث الغوح الجمانُت وعوح الُغٍٔ في هُىؾهم مً زال ٛألاوشؿت اإلاخىىنت
التي ًاصوجها في بؾاع الخهالُم ؤلاؾالمُت.
 ؤلاؾهاماث البىاثُت :وتهضٍ بلى ضٓل شخطُت الشباب وجٙىًٍ ونحهم ؤلاؾالمي الؿلُم وبىاء مهاعَهم وناصاتهم
وُْمهم الثٓاَُت والخلُٓت والاحخمانُت (ضالحٖ )75 :1985 ،ما حؿعى بلى جٙىًٍ الُغص الظي ٌشاعٕ مشاعٖت
َهالت بهٓله وْلبه وٍضه في شئىن مجخمههَ ،خىؾُو مجاالث اإلاشاعٖت في الخُاة وحهمُٓها مً ؤهم مؿئىلُاث
ً
الخيشئتٗ ،اإلاشاعٖت بالُ٘غ والخىحُه وببضاء الغؤي وْض جٙىن بالهمل ؤو جٓضًم الٓضوة وْض جٙىن بهما حمُها
(الىجُخي .)99 :1988 ،وهظا ٌهني جٙىًٍ شخطُت مخٙاملت وانُت ،في ٗاَت الىىاحي الهٓضًت واإلاهغَُت والثٓاَُت
وألازالُْت والُٓمُت والاحخمانُت ،....جىؿلٔ في خغٖتها مً الىعي ؤلاؾالمي اإلاؿدىحر.
 ؤلاؾهاماث الهالحُت :وتهضٍ بلى مؿانضة الشباب الظًً وْهىا بالُهل في بهؼ اإلاش٘الث الاحخمانُت
والصخطُت والضًيُت والؿلىُٖت وألازالُْت ،...نلى بضالح ؤخىالهم والغحىم بلى حاصة الخٔ والخحر والطىاب
وجدُٓٔ الؿىاء البضوي والىُس ي والاحخماعي (ضالح ،)75 :1985 ،وبالخالي ًخدىلىن مً ْىة مهؿلت يحر ْاصعة
نلى الهؿاء ونالت نلى اإلاجخمو بلى ْىة صَو حؿانض نلى بىاء اإلاجخمو وجٓضمه .وَشهغون الشباب بخٓضًغ الظاث
وؤن لهم هضَا في الخُاة ٌؿهىن بلى جدُٓٓه ومجخمو ًجب اإلاداَكت نلُه ونلى زٓاَخه وهىٍخه.
ً
ثاهُا -الدراساث السابلت:
 -1دراست ظالبت وعبُداث ( :)0314هضَذ الضعاؾت الخالُت اؾخٓطاء ؤزغ اؾتراجُجُت الغخالث اإلاهغَُت (الىٍب
واإلاضهُت في بٖؿاب ُْم اإلاىاؾىت ومُاهُم الخُاهم ّ
ّ
ّ
والؿالم الهالمي لضي
الىؾىُت
ٗىَؿذ) ؤزىاء جضعَـ التربُت
ؾالباث الطِ الخاؾو ألاؾاس ي ،وجإلُذ نُىت الضعاؾت مً ( )74ؾالبت ،وْؿمذ بلى مجمىنخحن ألاولى ججغٍبُت
جإلُذ مً ( )37ؾالبت حهلمذ باؾخسضام اؾتراجُجُت الغخالث اإلاهغَُت( الىٍب ٗىَؿذ(  ،والثاهُت غابؿت وجإلُذ
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ّ
ؾاالي
مً(  )37ؾالبت ،حهلمذ بالؿغٍٓت الخٓلُضًت ،واؾخسضم جدلُل الخباًً ألاخاصي اإلاطاخب لئلحابت نً
الضعاؾت ،وْض ؤقهغث هخاثج الضعاؾت وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت لطالح اإلاجمىنت الخجغٍبُت التي حهلمذ
باؾتراجُجُت (الىٍب ٗىَؿذ) نلى ٗل مً مُٓاؽ ُْم اإلاىاؾىت ومُٓاؽ مُاهُم الخُاهم والؿالم الهالمي.
 -2دراست اللحعاوي ( :)0314هضَذ الضعاؾت الخهغٍ بلى ُْم اإلاىاؾىت الغْمُت اإلاخػمىت في مٓغع جٓىُاث الخهلُم مً
وحهت هكغ ؤنػاء هُئت الخضعَـ بجامهت ألامحرة هىعة ،وحامهت اإلال ٚزالض ،وال٘شِ نما بطا ٗان هىإ َغوّ بحن
ُْم اإلاىاؾىت الغْمُت اإلاخػمىت في مٓغع جٓىُاث الخهلُم بجامهت ألامحرة هىعة ،وحامهت اإلال ٚزالض ،وال٘شِ نً
جإزحر بهؼ اإلاخًحراث الضًمًغاَُت (الجيـ ،وؾىىاث الخبرة ،والجامهت(  ،وجم اؾخسضام اإلاىهج الىضُي الخدلُلي،
وضممذ الباخثت اؾدباهت جخٙىن مً (َٓ )53غة جخىػم بلى حؿهت مداوع لُٓم اإلاىاؾىت الغْمُت ،وازخحرث نُىت
نشىاثُت جخٙىن مً ( )23نػى هُئت جضعَـ بٓؿم جٓىُاث الخهلُم في حامهتي ألامحرة هىعة ،واإلال ٚزالض ،وجىضلذ
الضعاؾت بلى ؤن ُْم اللُاْت الغْمُت والىضى ٛالغْمي والاجطاالث الغْمُت ومدىع ألامُت الغْمُت والصخت والؿالمت
الغْمُت وألامً الغْمي اإلاخػمىت في مٓغع جٓىُاث الخهلُم في حامهت ألامحرة هىعة ٖبحرة ،بِىما ٗاهذ الٓىاهحن الغْمُت
والخٓىّ واإلاؿئىلُاث الغْمُت مخىؾؿت ،وٗاهذ ُْم الخجاعة الغْمُت غهُُت ،بِىما حاءث ُْم الاجطاالث الغْمُت
في مٓغع جٓىُاث الخهلُم اإلآغع في حامهت اإلال ٚزالض ٖبحرة ،ؤما ُْم اللُاْت الغْمُت والىضى ٛالغْمي والخٓىّ
واإلاؿئىلُاث الغْمُت والصخت والؿالمت الغْمُت وألامً الغْمي مخىؾؿت ،وٗاهذ ُْم الٓىاهحن الغْمُت غهُُت،
بِىما حاءث ُْم الخجاعة الغْمُت مىهضمت ،وجبحن وحىص َغوّ في اؾخجاباث اإلابدىزحن في مداوع( اللُاْت الغْمُت،
والىضى ٛالغْمي ،والٓىاهحن الغْمُت ،ومدى ألامُت الغْمُت ،والخجاعة الغْمُت) حهؼي إلاخًحر الجامهت لطالح حامهت
ألامحرة هىعة ،بِىما لم جكهغ َغوّ في اؾخجاباث اإلابدىزحن نلى (مدىع الاجطاالث الغْمُت ،والخٓىّ واإلاؿئىلُاث
الغْمُت ،والطالة والؿالمت الغْمُت ،وألامً الغْمي) ٖما جبحن وحىص َغوّ لطالح ؤلاهار في اؾخجاباث اإلابدثىًٍ
خى( ٛمدىع مدى ألامُت الغْمُت ،والخجاعة الغْمُت(  ،ولم جكهغ َغوّ في باقي اإلاداوع ،ولم جكهغ َغوّ حهؼي إلاخًحر
ؾىىاث الخبرة بال نلى مدىع مدى ألامُت.
 -3دراست الحضُف ( :)0314هضٍ البدث :مهغَت مضي ُْام ؾالب زالث زاهىي في مضًىت الغٍاع بىاحباث
اإلاىاؾىت ججاه ؤهُؿهم ،وججاه اإلاىاؾىحن واإلآُمحن اإلاؿلمحن ،وججاه اإلآُمحن يحر اإلاؿلمحن ،وججاه الىؾً؛
واؾخسضم اإلاىهج الىضُي اإلاؿخي؛ وجٙىن مجخمو البدث مً حمُو الؿالب الؿهىصًحن في الطِ الثالث الثاهىي
في اإلاضاعؽ الثاهىٍت الهامت ،الجهاعٍت ،الخٙىمُت في مضًىت الغٍاع الخابهت لىػاعة التربُت والخهلُم ونضصهم ()8381
ً
ؾالبا ،وازخحرث الهُىت بالؿغٍٓت الؿبُٓت الهشىاثُت بيؿبت) (%10مً اإلاجخمو ألاضلي ؤي ما مجمىنه ()864
ً
ً
ؾالبا؛ واؾخسضم مُٓاؽ اإلاىاِْ ؤصاة للبدث ،والظي جم بىائه لهظا الًغع؛ وٗاهذ ؤبغػ الىخاثج هي :ؾالب زالث
زاهىي في مضًىت الغٍاع ًٓىمىن بىاحباث اإلاىاؾىت بطىعة نامت ،ؾالب زالث زاهىي في مضًىت الغٍاع ًٓىمىن
بىاحباث اإلاىاؾىت الخُطُلُت ججاه ؤهُؿهم ،وججاه اإلآُمحن يحر اإلاؿلمحن ،وججاه اإلاىاؾىحن واإلآُمحن اإلاؿلمحن،
وججاه الىؾً ،حاء جغجِب مداوع الىاحباث خؿب ُْام ؾالب زالث زاهىي بها ٗالخالي :ألاو :ٛواحباث اإلاىاؾىت
ججاه الىُـ؛ الثاوي :واحباث اإلاىاؾىت ججاه اإلآُمحن يحر اإلاؿلمحن؛ الثالث :واحباث اإلاىاؾىت ججاه اإلاىاؾىحن
واإلآُمحن اإلاؿلمحن؛ الغابو :واحباث اإلاىاؾىت ججاه الىؾً.
 -4دراست العنزي ( :)0312هضَذ الضعاؾت بُان صوع مهلم اإلاغخلت الثاهىٍت في جدُٓٔ ُْم اإلاىاؾىت والاهخماء لضي
الؿالب ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي ،وانخمضث نلى الاؾدباهت في حمو البُاهاث ،وجٙىهذ نُىتها مً
حمُو ؤَغاص مجخمو البدث اإلاخمثل في حمُو مشغفي اإلاىاص الضعاؾُت في ٗاَت مٙاجب الخهلُم الخابهت لئلصاعة الهامت
ً
للخهلُم بمىؿٓت خاثل ونضصهم ( )80مشغَا ،وجىضلذ الضعاؾت بلى ؤن صوع اإلاهلم في بٖؿاب ُْم الاهخماء
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ً
واإلاىاؾىت ٗان مغجُهاٖ ،ما ؤشاعث الضعاؾت بلى وحىص ؤزغ إلاخًحر الخبرة في طل ،ٚونضم وحىص ؤزغ إلاخًحر الخسطظ
في هظا الضوع.
 -5دراست زٍادة ( :)0312هضَذ بُان صوع ال٘شاَت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في وشغ ُْم اإلاىاؾىت مً زالٛ
اؾتراجُجُاتها مً بغامج وؾُاؾاث واضخت مؿخمضة مً حهالُمها مً الضًً ؤلاؾالمُت ،واؾخسضمذ الضعاؾت
ً
اإلاىهج الىضُي ،وانخمضث نلى الاؾدباهت في حمو البُاهاث ،وجٙىهذ نُىتها مً (َ )56غصا مً ؤَغاص ال٘شاَت،
وجىضلذ الضعاؾت بلى ما ًلي :ضغح ما ًؼٍض نً  %69نً خث الخىكُم ال٘شُي نلى الخهغٍ نلى جاعٍش وزٓاَت
هكم اإلاجخمهاث اإلادلُت مما ًدٓٔ ُْم الدؿامذ والخهاٌش مو آلازغٖ ،ما بُيذ الخماؽ والُسغ لضي ال٘شاَحن
ازىاء جإصًت اليشاؽ الىؾني ومهغَت عمىػ ؾُاصة الضولتٖ ،ما ؤشاعث بلى صوعها ال٘بحر في الخغص نلى وشغ زٓاَت
اإلاشاعٖت والىعي الؿُاس ي مً زال ٛحهؼٍؼ الاهخساباث اإلاسخلُت صازلها وألازظ بمبضؤ الشىعي وجؿبُٔ مبضؤ
الدؿاوي.
 -6دراست الرفاعي ( :)0315هضٍ البدث بلى الخهغٍ نلى صوع مهلماث عٍاع ألاؾُا( ٛواْو اإلاماعؾت وبمٙاهُت
الخؿبُٔ) في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت لضي ألاؾُا .ٛولخدُٓٔ هظا الهضٍ اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىضُي ،وجٙىهذ
ؤصاة البدث مً اؾدباهت طاث مدىعًٍ (واْو اإلاماعؾت وبمٙاهُت الخؿبُٔ) نلى واْو ()54نباعة .وجٙىن مجخمو
البدث مً حمُو مهلماث عٍاع ألاؾُا ٛالخٙىمُت في مضًىت م٘ت اإلا٘غمت والبالٌ نضصهً ( )291مهلمت .ؤما
نُىت الضعاؾت َشملذ ( )220مهلمت؛ وجم جدلُل ؤلاخطاء الىضُي لالؾدباهت بىاؾؿت بغهامج  ،SPSSوطل ٚمً
زال :ٛمهامل ؤلُا ٖغوهبار والخجؼثت الىطُُت لُٓاؽ زباث ؤصاة البدث  -مهامل اعجباؽ بحرؾىن لخؿاب
الطضّ والاحؿاّ الضازلي -مٓاًِـ الجزنت اإلاغٖؼٍت – ومٓاًِـ الخًحر -وازخباع (ث) لضعاؾت َغوع الضعاؾت،
وْض ؤقهغث هخاثج البدث ما ًلي :وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي الضاللت ( )05 .0بحن مخىؾؿاث
الُئاث الهمغٍت مىغو البدث حهؼي إلاخًحر الهمغ لطالح الُئاث الهمغٍت ألانلى ،وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت
نىض مؿخىي الضاللت ( )05 .0بحن مخىؾؿاث الُئاث الخبرة مىغو البدث حهؼي إلاخًحر نضص ؾىىاث الخبرة ألانلى
لطالح الُئاث طواث الخبرة ألانلى ،وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي الضاللت ( )05 .0بحن
ً
مخىؾؿاث الُئاث اإلااهل الهلمي مىغو البدث حهؼي إلاخًحر اإلااهل الهلمي لطالح الُئاث ألانلى نلمُا.
 -7دراست خعاب ( :)0318اؾتهضَذ الضعاؾت الخهغٍ نلى :صوع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في جىمُت زٓاَت الاهخماء وحهؼٍؼ
الاهخماء ٖؿلىٕ لضي ؾالب الخهلُم الثاهىي ،باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،وُِٖ ًمً٘ جُهُل صوع ؤلاصاعة
اإلاضعؾُت في حهؼٍؼ الاهخماء لضي ؾالب الخهلُم الثاهىي ٖما اؾتهضَذ الضعاؾت الخدٓٔ مً وحىص َغوّ طاث صاللت
بخطاثُت بحن آعاء مضًغي اإلاضاعؽ واإلاشغَحن التربىٍحن حهؼي بلى مخًحري الىقُُت والخبرة ،وْض اؾخسضمذ
الضعاؾت اإلاىهج الىضُي ،الظي ًدىاؾب مو ؾبُهت الضعاؾت الخالُت ،ولخدُٓٔ ؤهضاٍ الضعاؾت جم جطمُم
اؾدباهت حؿتهضٍ الخهغٍ نلى صوع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في حهؼٍؼ الاهخماء لضي ؾالب الخهلُم الثاهىي ،زم جٓىحن
الاؾدباهت وجؿبُٓها نلي نُىت مً مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت واإلاشغَحن التربىٍحن (مً الجيؿحن) باإلصاعة الهامت
للتربُت والخهلُم باإلخؿاء بلًذ َ 206غصا ،وْض جىضلذ الضعاؾت بلي مجمىنت مً الىخاثج مً ؤهمها :ؤن اإلاخىؾـ
الهام إلادىع حهؼٍؼ زٓاَت الاهخماء لضي الؿالب حاء مغجُها وٖظل ٚحاء اإلاخىؾـ الهام لخهؼٍؼ ؾلىٕ الاهخماء لضي
الؿالب مغجُها ؤًػا ،وْض ٖشُذ الضعاؾت نً وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت بحن اؾخجاباث مضًغي اإلاضاعؽ
واإلاشغَحن التربىٍحن جبها إلاخًحر الىقُُت وطل ٚلطالح مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت ،في خحن ٖشُذ نً نضم وحىص
َغوّ طاث صاللت بخطاثُت بحن اؾخجاباث مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت واإلاشغَحن التربىٍحن جبها إلاخًحر الخبرة.
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 -8دراست الشاماوي ( :)0310هضَذ بلى الخهغٍ نلى صوع ؤنػاء هُئت الخضعَـ بجامهت ؾُبت في حهؼٍؼ ُْم
اإلاىاؾىت لضي ؾالبهم ،واؾخسضم الباخث اؾدباهت للخطى ٛنلى البُاهاث ،وجٙىن مجخمو الضعاؾت مً حمُو
ً
ؤنػاء هُئت الخضعَـ في ٗلُتي التربُت والهلىم وبلٌ نضصهم ( )270نػىا ونػىة هُئت جضعَـ ،اؾخجاب مجهم
( )139وْض جىضلذ الضعاؾت بلى ؤن جٓضًغاث ؤنػاء هُئت الخضعَـ في مماعؾت صوهم في حهؼٍؼ ُْم اإلاىاؾىت لضي
ؾالبهم حاءث بضعحت ٖبحرة نلى بهضي ُْمت الاهخماء واخترام الٓىاهحن بِىما حاءث مخىؾؿت نلى بهض الغمىػ
الىؾىُت ،وجبحن نضم وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت حهؼي إلاخًحر الجيـ ومخًحر الازخطاص الهملي في خحن
وحضث َغوّ طاث صاللت بخطاثُت حهؼي بلى مخًحر الجيؿُت لطالح الؿهىصًحن.
 -9دراست جُدوري ( :)0310هضَذ بلى الخهغٍ نلى صوع ؤنػاء هُئت الخضعَـ بجامهت ؾُبت في جىمُت ُْم
اإلاىاؾىت الهاإلاُت لضي ؾلبت اإلاغخلت الجامهُت ،واؾخسضم الباخث الاؾدباهت في حمو البُاهاث ،وْض جٙىهذ نُىت
البدث مً ( )163نػىا ،وؤقهغث هخاثج الضعاؾت وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت بحن ؤنػاء هُئت الخضعَـ
َُما ًخطل بضوعهم في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت الهاإلاُت لضي ؾالبهم حهؼي إلاخًحر الخسطظ لطالح التربُتٖ ،ما
ؤقهغث الىخاثج وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت بحن ؤنػاء هُئت الخضعَـ َُما ًخهلٔ بضوعهم في جىمُت ُْم
اإلاىاؾىت الهاإلاُت لطالح الظٗىعَُ ،ما ؤقهغث الىخاثج نضم وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت بحن ؤنػاء هُئت
الخضعَـ في مماعؾتهم لضوعهم في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت الهاإلاُت حهؼي إلاخًحر الضعحت الهلمُت.
 -10دراست زٍدان ( :)0311هضَذ بلى الخهغٍ نلى واْو الضوع التربىي إلاغاٖؼ الشباب في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت ووغو
ً
جطىع مٓترح لخُهُل هظا الضوع في اإلاجخمو الي ،وفي ؾبُل هظا الهضٍ ْضمذ الضعاؾت جدلُال إلاُهىم اإلاىاؾىت
وؤهم مٓىماتها وؤهضاٍ مغاٖؼ الشباب وزضماتها ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي ،وْامذ الضعاؾت بخؿبُٔ
اؾدباهت مىحهت بلى نُىت مً الشباب وٖظا نُىت مً الٓاثمحن نلى زضماث مغاٖؼ الشباب بمداَكت صمُاؽ خُث
بلٌ حجم الهُىت ( )..2نػىا مً الشباب و( ).5نػىا مً الٓاثمحن نلى زضماث جل ٚاإلاغاٖؼ ،وْضمذ الضعاؾت
مجمىنت مً الخىضُاث والىخاثج لخُهُل صوع مغاٖؼ الشباب في غىئها.
 -11دراست الغامدي ( )0332هضَذ بلى :جدضًض مُهىم اإلاىاؾىت ،والُٓم اإلاغجبؿت بها في ؤلاؾالم ،جدضًض مُهىم ألامً
الُ٘غي ،وؤهمُخه في ؤلاؾالم ،الىْىٍ نلى الهالْت بحن ُْم اإلاىاؾىت وألامً الُ٘غي لضي نُىت مً ؾالب اإلاغخلت
الثاهىٍت بم٘ت اإلا٘غمت ،وجم اؾخسضام اإلاىهج الىضُي ،و َّ
جٙىن مجخمو الضعاؾت مً ؾالب الطِ الثالث الثاهىي،
بمضاعؽ الخهلُم الهام وألاهلي بمضًىت م٘ت اإلا٘غمت ،والبالٌ نضصهم ( )3337ؾالب "الضلُل ؤلاخطاجي ،بصاعة
حهلُم البىحن بم٘ت اإلا٘غمت" ،زم جم ازخُاع نُىت نشىاثُت مً ؤولئ ٚالؿالب الظًً بلٌ نضصهم ( )8.3زماهماثت
وزالزت ؾالب ،واؾخسضم الباخث اؾدباهت مً بنضاصه ٖإصاة للضعاؾت ،وٗان مً ؤهم هخاثج الضعاؾت :وحىص نالْت
اعجباؾُت لُٓم اإلاىاؾىت وألامً الُ٘غي لضي ؾالب الطِ الثالث (بضعحت مغجُهت) ،وحىص َغوّ طاث صاللت
مهىىٍت لُٓم اإلاىاؾىت وألامً الُ٘غي َُما ًخهلٔ بهباعاث اإلادىع ألاو ٛوالثاوي والؿاصؽ والؿابو بحن الؿالب
الظًً ًضعؾىن في مباوي خٙىمُت والؿالب الظًً ًضعؾىن في مباوي مؿخإحغة لطالح اإلاباوي اإلاؿخإحغة ،وحىص
َغوّ طاث صاللت مهىىٍت لُٓم اإلاىاؾىت وألامً الُ٘غي َُما ًخهلٔ بُٓم حهكُم الخغمحن الشغٍُحن بحن ؾالب
الخسطظ الشغعي وؾالب الخسطظ الهلمي لطالح ؾالب الخسطظ الشغعي.
 -12دراست أبى سلُمت ( :)0332هضَذ بلى ببغاػ مالمذ اإلاىاؾىت في الُ٘غ التربىي ؤلاؾالمي ،وال٘شِ نً صعحت ُْام
ٗلُاث التربُت بضوعها في جضنُم اإلاىاؾىت لضي ؾلبتها ،وبُان ؤزغ مخًحراث الضعاؾت نلى صعحت ُْام ٗلُاث التربُت
بضوعها في جضنُم اإلاىاؾىت مً وحهت هكغ ؾلبتها ،واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضُي الخدلُل للخطى ٛنلى
ً
اإلاهلىماث لئلحابت نً ؤؾئلت الضعاؾتٖ ،ما بلًذ نُىت الضعاؾت ( )478ؾالبا وؾالبت في الجامهاث الُلؿؿُيُت،
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وبلٌ اإلاجخمو ألاضلي ( )9558ؾالبا وؾالبت ،وٗاهذ ؤصاة الضعاؾت نباعة نً اؾدباهت ،وٗان مً ؤهم الىخاثج :ؤن
ٗلُاث التربُت لها صوع في جضنُم اإلاىاؾىت لضي ؾلبتها ،وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت لضي ٗلُاث التربُت في
جضنُم اإلاىاؾىت بحن ؤَغاص اإلاؿخىي ألاو ٛواإلاؿخىي الغابو لطالح اإلاؿخىي الغابو ،وحىص َغوّ طاث صاللت
بخطاثُت لضي ٗلُاث التربُت في جضنُم اإلاىاؾىت حهؼي لىىم اإلااؾؿت الخهلُمُت خُث ٗاهذ الىدُجت ألاَػل
لطالح حامهت ألاػهغ.
 -13دراست زرزورة ( :)0334جىاولذ جطمُم بغهامج مٓترح لخىمُت زطاثظ اإلاىاؾىت الطالخت لضي الؿالب اإلاشاعٖحن
في الىاصي الطُُي ،وطل ٚمً زال ٛجىمُت الشهىع باالهخماء واإلاؿئىلُت الاحخمانُت واإلاداَكت نلى اإلاٙاهت الهامت،
وؾبٓذ الضعاؾت نلى ( )24ؾالبت مً مضاعؽ الثاهىٍت الُىُت بىاث بمغٖؼ شغبحن مداَكت الضْهلُت ،ؤنماعهً مً
( )18 -16ؾىت ،وجىضلذ الضعاؾت بلى ؤهه جىحض نالْت طاث صاللت بخطاثُت بحن البرهامج اإلآترح ،وجىمُت الشهىع
باالهخماء واإلاؿئىلُت الاحخمانُت والشهىع بُٓمت اإلاداَكت نلى اإلامخلٙاث الهامت.
ُ
صوع التربُت الىؾىُت في جىمُت اإلاىاؾىت في اإلاجخمو الؿهىصي .وانخمض
 -14دراست الحفظي ( :)0332هضَذ بلى جإُٖض ِ
الباخث في هظه الض اؾت نلى اإلاىهج الىضُي الخدلُليٖ ،ما انخمض نلى اإلاىهج الخاعٍخي ،ومً ؤهم الىخاثجّ :
الخ ُ
إُٖض
ع
ِ
ِ
ً
ً
والغقي بها ،ؤنّ
التربُ َت الىؾىُتّ
ّ
واضخا في جىمُت اإلاىاؾىت ّ
نلى ؤن للتربُت الىؾىُت بٙل ؤبهاصها وجؿبُٓاتها ؤزغا
َ
ّ َ
َ
ّ
ّ
الاهخماء للىؾً والانتزاػ به،
للىؾىُت ،والتربُت للمىاؾىت؛ خُث بن التربُت للىؾىُت حهني
جخػمً التربُت
ُ
ً
الض ُ
والُ٘غٍت ،ومً َز َّم ّ
ّ
َام نىهّ ،
ّ
ّ
وؤما التربُت للمىاؾىت َخهني حهغٍِ ََ
وألازالُْت
الُٓمُت
وبمىجؼاجه ،وبمىكىمخه
َ
ّ
ّ
وجدم ِل
اإلاىاؾً ماله مً خٓىّ وما نلُه مً واحباث ،ومً ز َّم جؼوٍضه باإلاهاعاث الالػمت للمشاعٖت الُان ِلت،
َ
ّ ّ
ّ
الؿهىصيٌ ،
الىؾىُت في اإلاجخمو ّ
ّ
ّ
اإلاىاؾ ِىت ،بط ال جؼ ُ
اٛ
وجدض إلبغاػ
عهان جغبى ٌي،
ؤن التربُت
اإلاؿاولُت والالتزام،
ٍ
ً
ً
ًّ
ًّ
وؤجها ال جؼا ٛجدخاج بلى جػاَغ حهىص الهالم ّ
نملُتّ ،
مماعؾت ّ
الضًني مو عحل
َ٘غٍت – هاْطت  -ؤٖثر مجها
هكغٍت
ِ
ّ
ّ
ربُت؛ إلبغاػ ّ
الى ّ
ّ
ّ
الت ّ
ٖىبخت زغحذ مً ؤعغها الؿُبت ،ولِؿذ
الىؾىُت
كغٍت
الؿُاؾت ،مو الُلؿُي ،وعحل
ٍ
ً
ً
مؿخىعصة ؤو مؿلىبت مً الخاعج.
 -15دراست عُىري ( :)0335هضَذ بلى الىْىٍ نلى صوع اإلاضعؾت ألاؾاؾُت في الجمهىعٍت الهغبُت الُمىُت في جدُٓٔ
مُهىم ُْم اإلاىاؾىت لضي ؾالبها ،وٖظل ٚالخهغٍ نلى صوع البدث التربىي في جضنُم صوع اإلاضعؾت في طل،ٚ
وجٙىهذ ؤصاة الضعاؾت مً اؾدباهت جػمىذ في ْؿمها ألاو ٛبُاهاث شخطُت نً اإلاُدىضحن وألازغي نً بهؼ
حىاهب البِئت الخهلُمُت التي حؿانض نلى جىمُت ُْم اإلاىاؾىت لضي الخالمُظ والٓؿم الثالث نً صوع اإلاضعؾت في
جىمُت ُْم اإلاىاؾىت لضي الخالمُظ ،وجىضلذ الضعاؾت في هخاثجها بلى :ؤن اإلاضعؾت حؿخؿُو ؤن جٓىم بضوع ّ
َها ٛفي
مجا ٛجىمُت ُْم اإلاىاؾىت لضي ؾالبها مً زال :ٛصوع اإلاهلم في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت نً ؾغٍٔ الٓضوة الخؿىت
ؤمام جالمُظه ،وُْامه بضوع اإلاغبي الُاغل الظي جخجؿض َُه جل ٚالُٓم ،اإلاىاهج واإلآغعاث الضعاؾُت ،زاضت جلٚ
اإلاهىُت بالهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت واللًاث خُث ًمً٘ ؤن ًدخىي مػمىجها نلى الُٓم التي ًخػمجها مُهىم
اإلاىاؾىت ،وُُُٖت جىمُتهاٖ ،ما بُيذ الضعاؾت الضوع الُها ٛللمضعؾت في جىمُت وحهؼٍؼ الاهخماء بإهىانه :ؤلاؾالمي،
الىؾني ،الٓىمي.
 -16دراست جىٍل وَسخمر ،وحىػٍِ ٗاهً ) Joel Westheimer & Joseph , (2004اإلاىاؾىت الطالخت والازخُاع
الؿُاس ي ومهغَت ألاهضاٍ وْض هضَذ جل ٚالضعاؾت بلى :الخهغٍ نلى ُُُٖت بنضاص وجغبُت اإلاىاؾً الطالح،
وُُُٖت ُْام اإلاىاؾً بهملُاث الازخُاع الؿُاس ي .وْض جىضلذ الضعاؾت بلى هخاثج ومجها :غغوعة جدضًض الُٓم
الضًمٓغاؾُت وجىمُتها لضي الؿالب ،جىمُت اإلاؿئىلُت لضي اإلاىاؾىحن ،ػٍاصة اإلاشاعٖت في ألانما ٛالىؾىُت في
اإلاجخمو اإلادلي.
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 -17دراست لى لىٍدٌ ( Lee, Lioydl )0338اؾتهضٍ الضعاؾت الخهغٍ نلى الهىٍت الثٓاَُت لـ صاًً ” “Dineفي الٓغن
الخاصي والهشغًٍ وعٖؼث الضعاؾت نلى ُُُٖت ُْام مىاؾني  Dineاإلاهاضغًٍ بالخهغٍ نلى آلازغًٍ مً مىاؾً
 Dineوُِٖ ًجهلىن ؤهُؿهم مخمحزًً نً الثٓاَاث وألاحىاؽ ألازغي وؾبٓذ الضعاؾت مُٓاؽ الهىٍت مً بنضاص
ً
الباخث نلى نُىت مٙىهت مً ؤزنى نشغ مشاعٗا مً ؾٙان ( Dineوهى ؤمه مً ألامغٍُ٘حن ألاضلُحن الظًً ٌؿ٘ىىن
في مىؿٓت الجىاهب ألاعبهت للىالًاث اإلاخدضة) (والًت ٗىلىعاصو ،صهُىم٘ؿُٙى ،وؤعٍؼوها ،وؤوجه).وجىضلذ الضعاؾت
بلى نضة هخاثج مجها :ؤن ؾالب الجامهت وزغٍجى الجامهت بـ ”ٌ “Dineهِشىن خُاة مىُغصة ومؿخٓلت ومسخلُت نً
بهػهم البهؼ ول٘جهم ال ًؼالىن ًغجبؿىن ببهػهم البهؼ نبر الهىٍت الثٓاَُت لـ ” ،“Dineألاؾغة وألاؾُا ٛلهم
جإزحر ؤٖثر في جٙىًٍ الهىٍت مً جإزحر الخهلُم الجامعي ،اإلاشاعٗىن فى الضعاؾت ًاٖضون نلى اؾخمغاع هىٍت ”،“Dine
ً
ؤن ٖثحرا مً اإلاىخمحن بلى ”ً “Dineطلىن باؾخسضام اللًت الضاًيُت ” “Dine Langوَهغَىن جاعٍش ْباثلهم وَهغَىن
ال٘ثحر مً الجىاهب الثٓاَُت ألازغي الخاضت باالعجباؽ ألاوعبي ألامغٍٙي.
 -18دراست جىن ( Gwon )0330اؾتهضَذ الضعاؾت الخهغٍ نلى ؾُاؾت وتهُئت الخٙىمت الٙىعٍت إلاىاحهت جدضًاث
نالم مهىلم وُُُٖت التروٍج إلخؿاؽ الهىٍت الىؾىُت الٙىعٍت واؾتهضَذ الخهغٍ نلى مضي جإزحر الهىإلات نلى
الهىٍت الىؾىُت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي الخدلُلي وطل ٚلخدلُل اإلادخىي الثٓافي ل٘خب اللًت
ؤلاهجلحزًت ،وجىضلذ الضعاؾت بلى نضة هخاثج مجها :ؤن خغٖت نىإلات ٗىعٍا والتي قهغث في ٖخب لًت الضعاؾت
(ؤلاهجلحزًت) ًمً٘ ؤن جاصي بلى قهىع هىٍت وؾىُت ٗىعٍت حضًضة ،بضالخاث حهلُم 1995م ؤلاهجلحزًت جمً٘ مً
َهم الثٓاَت الهاإلاُت ،قهىع اللًت ؤلاهجلحزًت في الؿىّ الهاإلاُت ؤصث بلى الخماؽ هدى حهلُم اللًت ؤلاهجلحزًت في
ُ
ٗىعٍا ،جىحض بهؼ الاْتراخاث إلاسؿؿي اللًت وال٘خاب اإلاىهجُحن في ٗىعٍا تهضٍ بلى ػٍاصة وعى الثٓاَت غمً
ؾُاّ حهلُم اللًت ألاحىبُت.
 -19دراست مىهىز ( Munoz )0330اؾتهضَذ الضعاؾت الخهغٍ نلى مضي اخخُاف ألامغٍٙي ألاضلي واليؿاء
الهؿباهُاث بهىٍتهم الثٓاَُت في ػواج نغقي ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي للىْىٍ نلى واْو الهىٍت
ً
الثٓاَُت لليؿاء الهؿباهُاث ،وجىضلذ الضعاؾت بلى نضة هخاثج مجها :اخخُاف اليؿاء اإلاتزوحاث نغَُا بهىٍتهم
ً
مؿخٓبال في ػٍجاث ْاصمتً ،دخُل ألامغٍٙي ألاضلي نلى الهىٍت الثٓاَُت في الؼٍجاث الهغُْت ،الهىٍت الاحخمانُت
ً
جمثل ماشغا آزغ في الؼواج الهغقي ،الاحخمانُىن الظًً ًيخٓلىن بلى بِئت ْض جازغ نلى اؾخٓغاع الهىٍت الثٓاَُت
لٙل مً آلاباء وؤَغاص ناثلتهم بما َحهم ألاؾُا.ٛ
 -20دراست هاوهى ( Naoko )0330اؾتهضَذ الضعاؾت الخهغٍ نلى جإزحر الخهلُم نلى الهىٍت الثٓاَُت لؤلَغاص
ً
ً
اإلاسخلؿحن زٓاَُا ونغُْا وُُُٖت جإزحر هىٍتهم الثٓاَُت نلى صعاؾتهم ،واؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت ؾبٓذ نلى
ً
نُىت مٙىهت مً ( )65ؾالبا مً ؤضل ًاباوي ويحر ًاباوي (مسخلؿى الهغّ) وجىضلذ الضعاؾت بلى نضة هخاثج مجها:
جغُٖب هخاج الهىٍت الثٓاَُت ال ًمً٘ َدطه بضون الاوهٙاؽ الضًىامُٙى للمماعؾاث الُىمُت في مٙان ووْذ
مهحن ،جإزغ الهىٍت الثٓاَُت للؿالب الظًً هم مً جغار مسخلـ حاء مً آباء ًاباهُحن ويحر ًاباهُحن نلى صعاؾتهم،
ً
ً
ً
ًازغ الخهلُم ؾىاء ٗان عؾمُا ؤو حهلُما زاضا ؤو ججاعب ًدطل نلحها الؿالب نلى هىٍتهم الثٓاَُت.
 -21دراست سىٍر لىي ( Sauer - Lou )0330اؾتهضَذ الضعاؾت ال٘شِ نً الخدضًاث الثٓاَُت للطغاناث الىُؿُت
إلاىاؾني الغٍِ مً الهىىص ألامغٍٙان في خاحاتهم للخُِ٘ مو البِئت اإلاضهُت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي
ً
ؤلاٗلُيُٙي وؾبٔ نلى نُىت مٙىهت مً (َ )12غصا مً الٓباثل مجهم ( )7بهار و( )5طٗىع جتراوح ؤنماعهم ما بحن
ً
( ).7 - 23ؾىت ،وجىضلذ الضعاؾت بلى نضة هخاثج مجها :الانخٓاصاث اإلاىاؾبت زٓاَُا والخاضت بهلم ألامغاع
والؿلىُٖاث جخهاعع مو الىمىطج (ألامغٍٙي ـ ألاوعوبي) بٙىجها مىُخدت نلى اإلاهالجحن ،مهغَت جاعٍش الهىىص
هزيو

()62

وعي بعض طالبات الجاهعات السعودية بقين الوواطٌة في الفكر
التربوي اإلسالهي ودور كليات التربية في تعزيزها

الوجلة العربية للعلوم وًشر األبحاث ــ هجلة العلوم التربوية والٌفسية ــ الوجلد الرابع ــ العدد الثاهي واألربعوى ــ ديسوبر 4242م

ألامغٍٙان ؤضبدذ مإلىَت مو الهاصاث الثٓاَُت ،للهمالء الهىىص اإلاؿانضًً صوع في جدغٍغ الاجطا ٛبالهىٍت
الثٓاَُت.
 -22دراست ظراوهت (0331م)  Tarawnehاؾتهضَذ الضعاؾت الخهغٍ نلى الهىٍت الثٓاَُت للبضو في حىىب ألاعصن
والخهغٍ نلى ؤؾلىب خُاتهم مً خُث ناصاتهم وؤزغ الاؾدُؿان الجضًض نلحهم ومضي جإزغهم بىماطج اإلاؿخىؾىاث
الًغبُت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي للىْىٍ نلى ؤؾلىب خُاة البضو وحمو اإلاهلىماث خى ٛناصاتهم
وجٓالُضهم والُٓم واإلاىعوزاث الخاضت بهىٍتهم ،وجىضلذ الضعاؾت بلى نضة هخاثج مجها :ػاص ؤلاخؿاؽ بالهىٍت
اإلاغجبؿت باألماًٖ اإلاؿخىؾىت للبضو ،حهٓض الهالْت بحن الثٓاَت والؿً٘ والهىٍت نىض جىؾحن البضو في حىىب
ألاعصن ،للجالُت صوع في جدؿحن مُهىم البضو بضوع الٓػاًا اإلاسخلُت والتي جخهلٔ بةؾٙاجهم ،ؤؾلىب خُاة الهاثالث
ً
البضوٍت للمؿخىؾىت ؤٖثر جىىنا بحن الٓضًم والخضًث.
الخعلُم على الدراساث السابلت:
ًدبحن مً نغع الضعاؾاث الؿابٓت جىىنها في ؤهضَها ونُىتها ،خُث بن مجها ما جىاو ٛاإلاىاؾىت بهضٍ الخىكحر
لها وبُان واْهها ؤو صعحت جىاَغها لضي شغاثذ مهُىت مً اإلاجخمو ومجها ما جىاولها في نالْتها ببهؼ اإلاخًحراث ،ومجها ما
ً
ً
جىاو ٛجدضًاتها وُُُٖت الخًلب نلحها ومجها ما عٖؼ نلى الاهخماء بانخباعه بهضا عثِؿُا مً ؤبهاص اإلاىاؾىت
ٖما ًخطح مً نغع الضعاؾاث الؿابٓت ؤهمُتها باليؿبت للضعاؾت الخالُت خُث جخُٔ مهها في الاهخمام
بٓػُت اإلاىاؾىت وغغوعة جىمُتها وبالخالي اؾخُاصث مجها الضعاؾت الخالُت في حاهبها الىكغي وفي بنضاص ؤصواث الضعاؾت
وبحغاءاتها بلى ؤجها جسخلِ نجها في الخؿبُٔ ومجخمو الضعاؾت ونُىتها.

 -0إجراءاث الدراست املُداهُت:
 -1مىهج الدراست:
اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي ،وطل ٚإلاالءمخه لؿبُهت الضعاؾت ،والظي ٌهخمض نلى حمو اإلاهلىماث
ً
والبُاهاث والخٓاثٖٔ ،ما ؤهه ٌؿخسضم لىضِ الىاْو ،وحهخم ؤًػا بخدضًض الكغوٍ والهالْاث التى جىحض بحن
الخٓاثٔ.
 -0مجخمع الدراست وعُىتها:
ًخإلِ اإلاجخمو الظي اشخٓذ مىه نُىت الضعاؾت مً حمُو الؿالب بٙلُاث التربُت بسمـ مً الجامهاث
الؿهىصًت .وْض جم ازظ نُىت نشىاثُت بلٌ حجمها ( )500ؾالبت بىاْو  100ؾالبت مً ٗل حامهت ،وٍىضح الجضوٛ
الخالي جىػَو نُىت الضعاؾت ؤَ الجامهت والُغْت الضعاؾُت.
جدوٌ ( )1جىزَع عُىت الدراست وفم الجامعت والفركت الدراسُت
الجامعت
جامعت أم اللري بمىت
جامعه امللً عبد العسٍس بجدة
جامعت إلامام سعىد بالرٍاض
جامعت جبىن بدبىن
جامعت الباحت بالباحت

املسخىي الاوٌ
53
53
53
53
53

املسخىي الثاوي
53
53
53
53
53

املجمىع
133
133
133
133
133

املجمىع

053

053

533
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أداة الدراست:
جػمىذ ؤصاة الضعاؾت ؤعبهت مداوع ،جىاو ٛاإلادىع ألاو ٛالىعي بُٓمت الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت ،وٍىضعج
جدخه ( )10نباعاث ،اإلادىع الثاوي جىاو ٛالىعي بإهمُت اللًت الهغبُت ،وٍىضعج جدخه ( )10نباعاث ،وجىاو ٛاإلادىع الثالث
الىعي بإهمُت اإلاىاؾباث الضًيُت ،وٍىضعج جدخه ( )10نباعاث ،وجىاو ٛاإلادىع الغابو صوع ٗلُاث التربُت ،وٍىضعج جدخه
( )10نباعاث .وؤمام ٗل نباعة مً هظه الهباعاث ازخُاعاث زالر هي :وهم-بلى خض ما -ؤبضا وهظه الازخُاعاث جإزظ
الخٓضًغاث  1-2-3نلى الترجِب.
ثباث الاسدباهت :جم خؿاب زباث الاؾدباهت باؾخسضام مهامل ؤلُا ،وطل ٚباؾخسضام البرهامج ؤلاخطاجي ()،SPSS
وٍىضح الجضو ٛالخالي هخاثج طل ٚوالظي ًخطح مىه جمخو الاؾدباهت بُٓم زباث مغجُهت ومغغُت.
جدوٌ ( )0كُم معامالث ثباث الاسدباهت بعرٍلت ألفا
معامل ألفا
البعد
0.87
الىعي بُٓمت الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت
0.86
الىعي بإهمُت اللًت الهغبُت
0.88
الىعي بإهمُت اإلاىاؾباث الضًيُت
0.89
صوع ٗلُاث التربُت
صدق الاسدباهت:
ؤ -ضضّ اإلاد٘محن :انخمضث الضعاؾت نلى الطضّ الكاهغي ،وبهض بنضاص الاؾدباهت فى ضىعتها ألاولُت جم نغغها
نلى مجمىنت مً الؿاصة اإلاد٘محن مً ؤؾاجظة التربُت (ملخٔ ،)1وْض ؤبضي اإلاد٘محن مالخكاث ججاه ضُايت
ً
بهؼ الهباعاث واْترخىا نضصا مً الخهضًالث وؤلاغاَاث التى اؾخُاصث مجها الباخثت نىض ضُايت الطىعة
الجهاثُت لالؾدباهت.
ب -ضضّ الخٙىًٍ الُغض ي :جم اؾخسضام ؾغٍٓت ضضّ الخٙىًٍ الُغض ي خُث جم جٓضًغ مهامالث الاعجباؽ بحن صعحت
ٗل بهض والضعحت الٙلُت لالؾدباهت وحمُهها ُْم مغجُهت وصالت نىض مؿخىي صاللت  ،0.01وٍىضح الجضو ٛالخالي
هخاثج طل.ٚ
جدوٌ ( )0معامالث الارجباط بين درجت ول بعد والدرجت اليلُت لالسدباهت
معامل الارجباط بالدرجت اليلُت
البعد
0.71
الىعي بُٓمت الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت
0.68
الىعي بإهمُت اللًت الهغبُت
0.68
الىعي بإهمُت اإلاىاؾباث الضًيُت
0.73
صوع ٗلُاث التربُت
 -0ألاسالُب إلاحصائُت:
جم الانخماص نلى اإلاخىؾؿاث الخؿابُت باإلغاَت بلى جدلُل الخباًً اإلاخهضص ،وجمذ حمُو اإلاهالجاث
ؤلاخطاثُت باؾخسضام البرهامج ؤلاخطاجي ).SPSS (v12
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 -8هخائج الدراست املُداهُت:
 هخاثج الؿاا ٛألاو ٛوهطه :ما صعحت وعي ؾالباث ٗلُاث التربُت بُٓم اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت في حهؼٍؼها؟.
ولئلحابت نً الؿاا ٛجم اؾخسضام اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والجضو ٛالخالي ًبحن هخاثج طل.ٚ
جدوٌ ( )8املخىسعاث الحسابُت لىعي العالباث بلُم املىاظىت بالجامعاث السعىدًت ودور ولُاث التربُت
في حعسٍسها
الىعي بأهمُت
دور ولُاث
الىعي بلُمت الثلافت الىعي بأهمُت
املىاسباث
الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
التربُت
اللغت العربُت
العربُت إلاسالمُت
الدًيُت
27.47
27.33
27.26
27.66
حامهت ؤم الٓغي بم٘ت
27.41
27.60
27.41
27.74
حامهه اإلال ٚنبض الهؼٍؼ بجضة
27.90
27.64
27.92
27.56
حامهت ؤلامام ؾهىص بالغٍاع
27.73
27.74
27.85
27.24
حامهت جبىٕ بدبىٕ
27.59
27.55
27.57
27.36
حامهت الباخت بالباخت
ًخطح مً الجضو ٛالؿابٔ ؤن الؿالباث بالجامهاث الؿهىصًت نلى وعي مغجُو بُٓم اإلاىاؾىتَ ،جمُو
مخىؾؿاث الؿالباث بالجامهاث اإلاسخلُت جضوع خى ٛالضعحت اإلاخىؾؿت؛ َجهاًت ٗل بهض  30صعحت والضعحت اإلاخىؾؿت
 ،20ومً اإلاالخل في الجضو ٛالؿابٔ ؤن هظه اإلاخىؾؿاث جٓترب مً الجهاًت الهكمى لٙل بهض.
ً
ً
وٍمً٘ جُؿحر الىدُجت الؿابٓت في غىء ؤن التربُت الىؾىُت حؿاهم في بٖؿاب الىاشئت ْضعا مشترٗا مً
الثٓاَت الىؾىُت ،وجؼوصهم باإلاُاهُم والُٓم الالػمت لخهمُٔ الاهخماء والىالء للىؾً ،وهظه اإلاؿئىلُت اإلالٓاة نلى ناجٔ
التربُت الىؾىُت ،جخؿلب ؤن ًٙىن الشباب نلى صعحت ٖبحرة مً الىعي بىؾجهم.
والجامهت نً ؾغٍٔ هكمها وجٓالُضها وحهلُمها وؤبداثها وبغامجها الثٓاَُت واإلاُضاهُتْ ،اصعة ؤن ججهل مً
الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت وجىمُت ُْم اإلاىاؾىت لِؿذ َٓـ مجمىنت مً الاهخماماث ؤلاؾالمُت ٖدُل ما جِؿغ مً
آي الظٖغ الخُ٘م ؤو بهؼ ألاخاصًث الىبىٍت ،ؤو جإُٖض اإلاداَكت نلى الهباصاث ،ؤو جإُٖض الالتزام بالُػاثل ؤلاؾالمُت،
وبهما الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت واإلاىاؾىت التي ًجب ؤن حهمٓها وجاضلها الجامهت في هُىؽ شبابها هي ؾلىٕ حي
وهمىطج هاؾٔ لٙل ما ًطلح ؤمغ ؤلاوؿان في مهاشه ومهاصه.
َالجامهت بما جٓضمه مً حهلُم وزٓاَت ًجهالن اإلاخهلم لضًه الٓضعة نلى اإلاىاػهت بحن ؾمىخه ٖةوؿان
وغغوعاث الخُاةَُ ،دٓٔ طل ٚجىاػهه الاحخماعي وَهض ٛمً ؾلىٖه هدى ألاَػل في بؾاع مىكىمت احخمانُت
اْخطاصًت ،لظا ًيبغي ؤن حهضٍ الخهلُم الجامعي بلى جؼوٍض اإلاخهلم باإلاهاعاث الهلمُت وؤلاوؿاهُت التي حؿانضه نلى
مىاحهت اإلاؿالب الخُاجُت واإلاؿخٓبلُت له ٖةوؿان ،ونلى مىاحهت اخخُاحاث اإلاجخمو آلاهُت واإلاؿخٓبلُت في مجاٛ
ؤلاهخاج والخضماث وٖظا ًيبغي ؤن جيهئ الجامهت الُغص اإلاىاؾبت ٗي ًخضعب اإلاخهلم نلى اجساط الٓغاعاث الخُ٘مت
الهٓالهُت ،ولِشاعٕ مشاعٖت بًجابُت بىاءة في الهمل الهملي الجامعي ختى ًٙىن لضًه الٓضعة نلى جدلُل اإلاىاِْ
بمىغىنُت في شتى اإلاجاالث الؿُاؾُت والاْخطاصًت والاحخمانُت وبهظا ال جىُطل الجامهت نً اإلاجخمو وجخٓىْو نلى
هُؿها بحجت ؤن صوعها مىدطغ َٓـ في الجاهب الهلمي مً زال ٛهٓل اإلاهغَت للؿالب (ببغاهُم.)78 :2002 ،
وجخُٔ هظه الىدُجت مو صعاؾت الخػُِ ( :)2018التي جىضلذ بلى ؤن ؾالب زالث زاهىي في مضًىت الغٍاع
ًٓىمىن بىاحباث اإلاىاؾىت بطىعة نامت ،ؾالب زالث زاهىي في مضًىت الغٍاع ًٓىمىن بىاحباث اإلاىاؾىت الخُطُلُت
ججاه ؤهُؿهم ،وججاه اإلآُمحن يحر اإلاؿلمحن ،وججاه اإلاىاؾىحن واإلآُمحن اإلاؿلمحن.
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ً
مغجُها.

ٖما جخُٔ مو صعاؾت الهجزي ( :)2017التي جىضلذ بلى ؤن صوع اإلاهلم في بٖؿاب ُْم الاهخماء واإلاىاؾىت ٗان

وجخُٔ ٖظل ٚمو صعاؾت زؿاب ( )2014التي ؤشاعث بلى ؤن اإلاخىؾـ الهام إلادىع حهؼٍؼ زٓاَت الاهخماء لضي
الؿالب حاء مغجُها وٖظل ٚحاء اإلاخىؾـ الهام لخهؼٍؼ ؾلىٕ الاهخماء لضي الؿالب مغجُها ؤًػا.
 لئلحابت نً الؿاا ٛالثاوي الظي هظ نلى ما ًلي :هل جىحض َغوّ في صعحت وعي ؾالباث ٗلُاث التربُت بُٓم
اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت في حهؼٍؼها حهؼي بلى مخًحري (الجامهت – الُغْت)؟
جم اؾخسضام جدلُل الخباًً اإلاخهضص وٍىضح الجضو ٛالخالي هخاثج طل.ٚ
جدوٌ ( )5هخائج جحلُل الخباًً املخعدد الخخالف وعي العالباث بلُم املىاظىت باخخالف الفركت والجامعت
والخفاعل بُنهما
املصدر

الجامعت

الفركت

الجامعت* الفركت

الخعأ

ألابعاد
الىعي بلُمت الثلافت العربُت إلاسالمُت
الىعي بأهمُت اللغت العربُت
الىعي بأهمُت املىاسباث الدًيُت
دور ولُاث التربُت
الىعي بلُمت الثلافت العربُت إلاسالمُت
الىعي بأهمُت اللغت العربُت
الىعي بأهمُت املىاسباث الدًيُت
دور ولُاث التربُت
الىعي بلُمت الثلافت العربُت إلاسالمُت
الىعي بأهمُت اللغت العربُت
الىعي بأهمُت املىاسباث الدًيُت
دور ولُاث التربُت
الىعي بلُمت الثلافت العربُت إلاسالمُت
الىعي بأهمُت اللغت العربُت
الىعي بأهمُت املىاسباث الدًيُت
دور ولُاث التربُت

مجمىع
املربعاث
1.982
2.167
.377
1.504
.126
.261
.084
.111
.575
1.052
.983
1.535
147.017
134.897
118.452
200.851

مسخىي
درجاث مخىسغ
"ف"
الداللت
الحرٍت املربعاث
.160 1.651 .495
4
.098 1.968 .542
4
.816
.390
.094
4
.453
.918
.376
4
.518
.419
.126
1
.330
.949
.261
1
.555
.349
.084
1
.604
.270
.111
1
.751
.479
.144
4
.432
.955
.263
4
.398 1.016 .246
4
.443
.936
.384
4
.300
490
.275
490
.242
490
.410
490

ًخطح مً الجضو ٛالؿابٔ ما ًلي:
ً
 ال جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت في مؿخى وعي الؿالباث بُٓم اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت جبها إلاخًحر
الجامهت.
ً
 ال جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت في مؿخى وعي الؿالباث بُٓم اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت جبها إلاخًحر
الُغْت.
ً
 ال جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت في مؿخى وعي الؿالباث بُٓم اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت جبها للخُانل
(الجامهت * اإلاؿخىي الضعاس ي).
لٓض بُيذ هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت ؤن الؿالباث نلى وعي ٖبحر بُٓم اإلاىاؾىت وٖظل ٚبضوع ٗلُاث التربُت،
َجمُو اإلاخىؾؿاث اْتربذ مً الجهاًت الهكمى لٙل بهضٖ ،ما بُيذ الىخاثج ؤهه ال جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت في
ً
مؿخى وعي الؿالباث بُٓم اإلاىاؾىت وصوع ٗلُاث التربُت جبها إلاخًحر الجامهت والُغْت والخُانل بُجهما.
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بن هخاثج الضعاؾت الخالُت جخُٔ مو الىاْو الظي حهِشه الؿالباث بٙلُاث التربُت بالجامهاث اإلاسخلُت في
اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًتٖ .ما حه٘ـ هظه الىدُجت خُٓٓت نضم الازخالٍ بحن الجامهاث اإلاسخلُت باإلامل٘ت الهغبُت
الؿهىصًت مً الىاخُت الُ٘غٍت والُلؿُُت ومً الىاخُت الهملُتَ ،الجامهاث باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت حؿدىض بلى
ً
ؤَٙاعا جخهاعع
َلؿُت صًيُت ،وبالخالي مىاهجها جخىأَ مو هظه الُلؿُت ،مً خُث ؤجها ال حؿمذ بىحىص مىاهج جدمل
مو هظه الُلؿُت.

الخىصُاث وامللترحاث:
في غىء الىخاثج التي ؤؾُغث نجها الضعاؾت الخالُت جىص ي الباخثت وجٓترح باآلحي:
 -1ؤن جخطِ ألاوشؿت الؿالبُت بالخىىم إلاشاعٖت ؤٖبر نضص ممً٘ مً الؿلبت
 -2ؤن جخػمً اإلآغعاث الضعاؾُت في مدخىاها ُْم اإلاىاؾىت ٗالغوح الجمانُت والالتزام بمهاًحر اإلاجخمو وهكمه.
 -3ؤن جدُذ ألاوشؿت الؿالبُت الُغص إلااؾؿاث اإلاجخمو للمشاعٖت َحها.
 -4ؤن حؿمذ ألاوشؿت الؿالبُت بمشاعٖت ؤولُاء ألامىع ً
حىبا بلى حىب مو الؿالباث.
 -5ؤن حهؼػ ألاوشؿت الؿالبُت مُاهُم اإلاىاؾىتٗ ،الهىٍت والاهخماء واإلاشاعٖت الؿُاؾُت.
 -6ؤن جىمي اإلآغعاث الضعاؾُت ْضعة الؿالبت نلى الخمؿ ٚبدٓىْها.
 -7ؤن جىمي اإلآغعاث الضعاؾُت لضي الؿالباث مبضؤ خغٍت الخهبحر نً الغؤي وزٓاَت الخىاع ؤلاًجابي.
 -8ؤن ًخؿابٔ ؾلىٕ ألاؾخاط الجامعي مو ؤَٙاعه في اإلاىاِْ الخهلُمُت.
 -9ؤن ًخهامل ألاؾخاط الجامعي بٓضع مً اإلاغوهت والدؿامذ والخهامل بهٓالهُت مو الؿلبت.
 -10ؤن ًدترم ألاؾخاط الجامعي اؾخٓاللُت الؿالباث وجُ٘حرهً.
 -11الخإُٖض نلى مىاضلت اجداصاث الؿلبت وألاوشؿت الؿالبُت بخُاء اإلاىاؾباث الىؾىُت؛ إلاا لظل ٚمً ؤهمُت في
عبـ الؿالباث بٓػاًا وؾجهم.
 -12بحغاء صعاؾاث ممازلت نلى نُىاث ؤزغي مثل الضعاؾاث الهلُا والؿالباث في مغاخل الخهلُم ْبل الجامعي.
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-
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الُترة مً  29بلى  30ؤبغٍل 1997م ،اإلاجلض الثاويٗ ،لُت التربُت ،حامهت خلىان.
ػعػوعة ،ؤماوي ضالح ( )2008بغهامج مٓترح لخضنُم صوع اإلاضعؾت في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت لضي ؾالبها في نطغ
الهىإلات الثٓاَُت ،اإلااجمغ الهلمي الثاهىي الثامً نشغٗ ،لُت الخضمت الاحخمانُت ،حامهت خلىان.
ػٍاصةٗ ،ىزغ ( )2016صوع ال٘شاَت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في يغؽ ْؿم اإلاىاؾىت صعاؾت مُضاهُت ،مجلت حُل الهلىم
ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت ،مغٖؼ حُل البدث الهلمي ،الجؼاثغ ،الهضص ً 21ىهُى.
ػٍضان ،ؤؾامت مدمىص ( )2011الضوع التربىي إلاغاٖؼ الشباب في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت :عئٍت مؿخٓبلُت .صعاؾاث
جغبىٍه وهُؿُت :مجلت ٗلُت التربُت بالؼْاػٍٔ ، -م .73
ؾلُمان ،ؾهض ؤخمض ؾلُمان (" )1992الخيشئت الؿُاؾُت في ٖخب اإلاىاص الاحخمانُت باإلاغخلت الابخضاثُت" ،مجلت
ٗلُت التربُت ،حامهت نحن شمـ ،الهضص ( ،)16الجؼء الثاوي1992 ،م.
ؾلُمانً ،ديى نؿُت ،هاًِ ،ؾهُض نبضه (2001م) حهلُم الضعاؾاث الاحخمانُت ،ؽ ،2صاع الخهلُم ،صبي.
الشاماوي ،ؾىض بً الفي ( )2012صوع ؤنػاء هُئت الخضعَـ بجامهت ؾُبت في حهؼٍؼ ُْم اإلاىاؾىت لضي ؾالبهم .
عؾالت الخلُج الهغبي -الؿهىصًت ،ؽ  ،33م .125
الشبُني ،مدمض ( )2000ؤضى ٛالتربُت الاحخمانُت والثٓاَُت والُلؿُُت -عئٍت خضًثت للخىَُٔ بحن ألاضالت
واإلاهاضغة ،الٓاهغة :صاع الُ٘غ الهغبي.
الشغٍِ ،عٍم (2008م) صعحت مماعؾت ؤلاصاعة اإلاضعؾُت لضوعها في جىمُت الىؾىُت لضي ؾالباث اإلاغخلت الثاهىٍت مً
وحهت هكغ الؿالباث واإلاهلماث بالهاضمت اإلآضؾت ،عؾالت ماحؿخحر  ،حامهت ؤم الٓغيٗ ،لُت التربُت.
ضالح ،مدمض نؼمي ( )1985الخإضُل ؤلاؾالمي لغناًت الشباب ،صاع الصخىة ،الٓاهغة
الطبري ،هحرَاها خؿحن مدمض ( )2018صوع الخهلُم الجامعي في جدُٓٔ الاهخماء ٖمخًحر احخماعي للخىمُت ،اإلااجمغ
الضولي الغابو لٙلُت التربُت حامهت ألاػهغ " الخهلُم وجدضًاث الٓغن الىاخض والهشغًٍ ،الخهلُم الجامعي"ٗ ،لُت
التربُت ،حامهت ألاػهغ2018 /4 /24 -22 ،م.
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ؾالبت ،هاصي مدمض يالب ،ونبُضاث ،هاوي خخمل مدمض ( )2018ؤزغ اؾتراجُجُت الغخالث اإلاهغَُت ؤزىاء جضعَـ
التربُت الىؾىُت واإلاضهُت في بٖؿاب ُْم اإلاىاؾىت ومُاهُم الخُاهم والؿالم الهالمي لضي ؾالباث الطِ الخاؾو
ألاؾاس ي في ألاعصن ،مجلت الجامهت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث التربىٍت والىُؿُت ،شئىن البدث الهلمي والضعاؾاث
الهلُا بالجامهت ؤلاؾالمُت ،يؼةَ ،لؿؿحن.
نبض الغاػّ ،مدؿً لبِب وٍىوـ ،ؤخمض ( )1994اهخماماث اليشء والشباب الي ومهىْاث بشبانها ،وػاعة
الشباب ،ؤلاصاعة الهامت للبدىر.
نبض الىصوص ،م٘غوم ( )2004ؤلاؾهاماث اإلاخىْهت للخهلُم الجامعي في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت ،مجلت مؿخٓبل التربُت
الهغبُت ،حامهت اإلاىطىعة ،الهضص .32
نؼ الضًًً ،ىؾـ ــِ ( )1984الخدضي الخػاعي والًؼو الُ٘غي – ماطا ًغٍض التربىٍىن مً ؤلانالمُحن ،م٘خب
التربُت لضو ٛالخلُج ،الؿهىصًت ،حؼء.3
نؿُت ،نبض الهؼٍؼ مدمض ( )1990حهمُٔ الاهخماء لضي شباب الجامهاث آلُت في بؾاع اإلاىهج ؤلاؾالمي( ،صٖخىعاه
يحر ميشىعة)ٗ ،لُت التربُت ،حامهت ألاػهغ.
نلي ،ؾهُض بؾمانُل ( )2011اإلاىاؾىت في ؤلاؾالم ،صاع الؿالم لليشغ ،الٓاهغة.
نماعة ،مدمض (1988م) غغوعاث ال خٓىّ ،صاع الشغوّ ،حضة.
الهمغي ،ؤخمض ؾىٍلم ( )1985معجم الهلىم الؿُاؾُت اإلاِؿغ ،الٓاهغة ،الهُئت الُت الهامت لل٘خاب.
الهجزي ،مدمض ؾماح مؿىض .)2017( .صوع مهلم اإلاغخلت الثاهىٍت في حهؼٍؼ ُْم اإلاىاؾىت لضي الؿالب مً وحهت
هكغ اإلاشغَحن التربىٍحن ،مجلت ٗلُت التربُت بإؾُىؽ ،اإلاجلض  ،33الهضص ألاوً ،ٛىاًغ
نُىعيَ ،غج نمغ ( )2005صوع اإلاضعؾت ألاؾاؾُت في جىمُت ُْم اإلاىاؾىت لضي الخالمُظ ،صعاؾت مٓضمت لىضوة
الؿُاؾت الخهلُمُت هدى الخدى ٛالضًمٓغاؾي واإلاىاؾىت اإلادؿاوٍت ،نضن.
الًامضي ،نبض الغخمً بً نلي الخمىص (1430هـ) ُْم اإلاىاؾىت لضي ؾالب اإلاغخلت الثاهىٍت بم٘ت اإلا٘غمت ونالْتها
باألمً الُ٘غي مً مىكىع جغبىي بؾالمي "صعاؾت مُضاهُت" ،عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعةٗ ،لُت التربُت ،حامهت ؤم
الٓغي.
الٓدؿاوي ،ؤمل مؿُغ ( )2018مضي جػمحن ُْم اإلاىاؾىت الغْمُت في مٓغع جٓىُاث الخهلُم مً وحهت هكغ
ؤنػاء هُئت الخضعَـ ،مجلت الجامهت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث التربىٍت والىُؿُت ،شئىن البدث الهلمي والضعاؾاث
الهلُا بالجامهت ؤلاؾالمُت ،يؼةَ ،لؿؿحن..
ْغواوي ،زالض هكمي ( )2010الاججاهاث اإلاهاضغة للتربُت نلى اإلاىاؾىت ،حامهت الٓضؽ اإلاُخىخت
.http://www.qou.edu./Arabic/indexon1-23-2020
الٙاشِ ،نلي وآز ــغون ( )1987الخًحر الاحخماعي وايتراب الشباب الخػغي -الهما ،ٛؤٗاصًمُت البدث الهلمي
والخ٘ىىلىحُان( ،اإلاجالـ الىىنُت) ،مجلـ بدىر الهلىم الاحخمانُت والؿٙان ،شهبت التربُت ونلم الىُـ
باالشترإ مو ٗلُت التربُت حامهت ألاػهغ.
ٗاَىع ،مدمض نبض الغخُ ــم ( )1998اإلا٘خباث اإلاضعؾُت وحهؼٍؼ صوعها اإلاؿخٓبلي في اإلاجاالث التربىٍت والثٓاَُت،
مجلت التربُت ،اللجىت الىؾىُت الٓؿغٍت للتربُت والثٓاَت والهلىمْ ،ؿغ ،نضص .125
الٙىاعي ،نلي زلُُت ( )2001مُهىم اإلاىاؾىت في الضو ٛالٓىمُت ،مجلت اإلاؿخٓبل الهغبُت ،الهضص ،2البدغًٍ.
اإلاجالـ الٓىمُت اإلاخسططــت ( )1977صوع ألاػهغ في وشغ الثٓاَت ؤلاؾالمُت وجدُُ ــل الٓغآن ال٘غٍم ،جٓغٍغ
اإلاجلـ الٓىمي للخهلُم والبدث الهلمي ،الضوعة الغابهت ،ؤٖخىبغً -ىلُى ،الٓاهغ
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،32  الهضص، مجلت الخضمت الاحخمانُت،) اإلاىهج ؤلاؾالمي في جدُٓٔ اإلاىاؾىت1989(  نبض الهؼٍؼ نبض هللا،مسخاع
. الٓاهغة، صاع الؿبانت الخضًثت،الؿىت الخاؾهت
، نالم ال٘خب،) الاججاهاث الخضًثت في الخهلُم الجامعي اإلاهاضغ وؤؾالُب جضعَؿه2002(  مدمض مىحر،مغس ي
.الٓاهغة
، حامهت ؤلاؾ٘ىضعٍت، مجلت ٗلُت التربُت،) هدى جإضُل بؾالمي للتربُت الهغبُت1992(  نلى بً مدمض،اإلاطىعي
.م1992 ،1 نضص،5مجلض
. الٓاهغة،) الُٓم في الُ٘غ الًغبي "عئٍت وجدلُل" صاع الُ٘غ الهغبي2005(  نبض الىصوص،م٘غوم
، مجلت البدىر ألامىُت،هـ) الهُٓضة ؤلاؾالمُت ونالْتها بالىؾىُت وخٓىّ اإلاىاؾىت1426(  نلي خؿحن،مىس ى
. الغٍاع، َهض ألامىُتٚ ٗلُت اإلال،31  الهضص،14ج
.8 ؽ، بحروث، صاع الجهػت الهغبُت،) ألاؾـ الاحخمانُت للتربُت1998(  مدمض لبُــب،الىجُخي
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