دور رللة الثقافية يف نشر الثقافة اإلسالمية
دراسة على مجهور اجمللة بسلطنة عمان

ٚتعة بن خلفاف بن صاٌف البطراين

ْتث مقدـ لنيل درجة الدكتوراه يف اإلعبلـ اإلسبلمي

جامعة العلوـ اإلسبلمية ا١تاليزية
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اإلقرار
بًسم هللا الرٛتن الرحيم

إنٍت أقر كأعًتؼ ،أف ىذا البحث من عملي كجهدم الشخصي ،أما ا١تقتطفات كاالقتباسات فقد أشرت
إُف مصادرىا يف ىامش البحث.
التاريخ ُٗ :ديسمرب َُِٗ التوقيع:
االسمٚ :تعة بن خلفاف بن صاٌف البطراين
الرقم اٞتامعيَُُُْْٖ :
العنواف  :سلطنة عماف ٤ /تافظة مسقط

ب

الشكر والتقدير
اٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات كابلعمل بطاعتو تطيب اٟتياة كتنزؿ الربكات ،كالصبلة كالسبلـ
على أشرؼ ا١ترسلُت سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت  ، ..اٟتمد هلل الذم من علي بفضلو كمنتو
ككرمو على إ٘تاـ ىذا البحث فلو اٟتمد كلو الشكر من قبل كمن بعد ..
فبعد ىذه الرحلة العلمية اليت قضيتها بُت أركقة الكتب كا١تصنفات كاألْتاث كالدراسات  ،كبُت
أساتذيت الكراـ أهنل كمن معينهم الصايف أرتشف اٟتكم كالعلم كالتوجيو  ،فقد سهل هللا علي االنتهاء من
كتابة ىذه الرسالة  ،ك( ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف )  ،فمن منطلق ىذه اآلية الكرٯتة أزجي أٝتى
عبارات الشكر كالعرفاف كالتقدير ألستاذم الفاضل الدكتور  /أٛتد عبد ا١تلك بقسم الدعوة كالقيادة
كاإلدارة ا١تشرؼ الرئيس على ىذه الرسالة على ما بذلو ِف من جهد  ،كعلى نصحو كإرشاده ؛ فقد كاف
كراء ىذا العمل مشرفا كموجها كمشجعا ِف حىت خرجت الرسالة يف حلتها اٟتالية .
كما ال يفوتٍت يف أف أتقدـ ابلشكر اٞتزيل لؤلستاذ الدكتور داتو ذك الكفل عبد الغٍت ا١تشرؼ
الثاين على ىذه الرسالة على ما قدمو ِف كذلك من توجيهات كارشادات قيمة كمفيدة  ،كما ال يسعٍت
إال أف أشكر إدارة اٞتامعة كعميد كلية القيادة كاإلدارة  ،كما ال يسعٍت إال أف أشكر االستاذ الدكتور
أٛتد بن ابراىيم الكندم األستاذ يف كلية العلوـ التطبيقية بوالية نزكل بسلطنة عماف على ما قدمو ِف من
توجيهات قيمة أثرت ىذ البحث معينا كعلما  ،كما ال بد ِف أف أتقدـ ابلشكر اٞتزيل إُف كزارة األكقاؼ
كالشؤكف الدينية بسلطنة عماف اليت أاتحت ِف الفرصة إلكماؿ دراسيت  ،كالشكر موصوؿ اُف ا١تديرية
العامة للوعظ كاإلرشاد بوزارة األكقاؼ .
كفق هللا اٞتميع ١تا ٭تب كيرضى  ،كنسألو سبحانو أف يتقبل عملي ىذا خالصا لوجهو الكرمي إنو
ٝتيع قريب ٣تيب الدعاء .
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ABSTRAK
Peranan majalah "Budaya" dalam penyebaran kajian budaya Islam terhadap khalayak
pembaca majalah. Majalah "Budaya" adalah majalah budaya suku tahunan berkaitan
dengan penyebaran budaya Islam autentik yang berfungsi untuk memberi pencerahan
kepada masyarakat, untuk memvisualisasikannya hak-haknya, dan tugas-tugasnya
secara seimbang dan wacana yang menyedarkan dengan mengambilkira setiap seni
dalam cara-cara menyebarkan nilai-nilai, etika, kepercayaan, pendidikan rohani dan
pemikiran sadar seimbang bagi membina individu, masyarakat dan negara. Kajian ini
dilancarkan untuk menentukan sejauh mana pengaruh majalah Budaya terhadap nilai,
tingkah laku dan intelektual pembaca majalah, iaitu, guru dan pelajar institusi Pusat
Pengajian Budaya dan Sains Islam Sultan Qaboos. Kajian ini bertujuan untuk
mengenal pasti peranan Majalah Budaya dalam menyebarkan budaya Islam kepada
khalayak pembaca majalah, guru dan pelajar. Komuniti kajian ini terdiri daripada para
guru dan para pelajar institusi Pusat Pengajian Budaya dan Sains Islam Sultan
Qaboos. Kajian ini berdasarkan pendekatan analisa deskriptif. Untuk mencapai
matlamat kajian, pengkaji menggunakan soal selidik sebagai alat pengumpulan data
untuk menilai dan menganalisa soal selidik menerusi program analisis statistik
(SPSS). Kajian ini mencapai antara natijah-natijah yang terpenting: bahawa peranan
majalah Budaya dalam penyebaran budaya Islam dari perspektif guru menghasilkan
fokus majalah yang lebih tinggi kepada kemajuan pemikiran Islam seimbang namun
menggugat peranannya untuk mempromosikan bidang pendidikan rohani, dan majalah
ini menyuburkan cinta hakiki kepada Allah Yang Maha Kuasa dalam hati. Majalah ini
bertujuan untuk mewujudkan kepercayaan yang benar dalam hati pembacanya. Purata
Aritmetik menunjukkan bahawa peranan majalah Budaya dari perspektif para pelajar,
berubah-ubah antara (3.81) dan had maksimum teras pertama iaitu fokus peranan
majalah dalam penyatuan manhaj Islam dalam Aqidah Islamiah. Ini menunjukkan
keupayaan majalah untuk menyampaikan kepada pelajar mengenai penyatuan manhaj
Islam melalui aqidah. Walau bagaimanapun, majalah ini kurang memupuk nilai-nilai
diri para pelajar. Selanjutnya, penyelidikan ini menyumbang kepada pembangunan
komuniti institusi pengajian Islam dan para guru di Kesultanan Oman.
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ادللص
إ ىف ٣تلة الثقافية ىي ٣تلة ثقافية فصلية ،تعٌت بنشر ثقافة إسبلمية أصيلة تعمل على تنوير اجملتمع ،كتبصَته

ٔتا لو من حقوؽ ،كٔتا عليو من كاجبات أبسلوب متزف كخطاب مستنَت أيخذ من كل فن بطرؽ ،فهي
كسيلة من كسائل نشر القيم كاألخبلؽ كالعقيدة كالًتبية الركحية كالفكر الواعي ا١تتزف الذم يبٍت الفرد
كاجملتمع كالوطن ،كقد انطلق ىذا البحث ١تعرفة مدل أتثَت ٣تلة الثقافية عقداي كركحيا كسلوكيا كفكراي
على ٚتهور اجمللة كىم ا١تعلموف كالطلبة اب١تعاىد اإلسبلمية التابعة ١تركز السلطاف قابوس العاِف للثقافة
كالعلوـ .ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على دكر ٣تلة الثقافية يف نشر الثقافة االسبلمية بُت ا١تعلمُت
كالطلبة ،كتكوف ٣تتمع الدراسة من ا١تعلمُت كالطلبة يف معاىد السلطاف قابوس التابعة ١تركز السلطاف
قابوس العاِف للثقافة كالعلوـ .اعتمدت ىذه الدراسة على ا١تنهج الوصفي التحليلي كا١تنهج التأرٮتي،
كحىت تتحقق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث االستبانة كأداة ٞتمع البياانت ،كمت تفريغ االستباانت
كٖتليلها ابستخداـ برانمج التحليل اإلحصائي (  ،)SPSSكقد توصلت الدراسة اُف نتائج أ٫تها  :أف دكر
٣تلة الثقافية يف نشر الثقافة االسبلمية من كجهة نظر ا١تعلمُت نتج عنها اف أعلى دكر ٢تا ىو يف ٤تور
دكر اجمللة يف تنمية الفكر االسبلمي ا١تتزف ،كاهنا تضعف يف دكرىا لتعزيز ٣تاالت الًتبية الركحية ،كأف
عز كجل ،كتسعى اجمللة اُف تثبيت العقيدة الصحيحة يف قلوب
اجمللة ترسخ يف القلوب اٟتب اٟتقيقي هلل ٌ
الناس ،كاتضح من ا١تتوسطات اٟتسابية لدكر ٣تلة الثقافية من كجهة نظر الطلبة تراكحت بُت (ُٖ)ّ.
كحد أعلى للمحور االكؿ كىو ٤تور دكر اجمللة يف ترسيخ منهج اإلسبلـ يف العقيدة االسبلمية ،كيدلل

ذلك على مقدرة اجمللة يف الوصوؿ للطلبة يف ترسيخ منهج االسبلـ ابلعقيدة اال اف اجمللة تفتقر اُف تنمية
القيم يف نفوس الطلبة ،كيساىم ىذا البحث يف بناء ٣تتمع ا١تعاىد اإلسبلمية من الطلبة كا١تعلمُت بسلطنة
عماف.
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ABSTRACT
The role of the magazine "Cultural" in the dissemination of Islamic culture study on
the audience of the magazine."Cultural" magazine is a quarterly cultural magazine,
which is concerned with the dissemination of an authentic Islamic culture that works
to enlighten the community, to visualize it with its rights, and its duties in a balanced
manner and an enlightened discourse that takes from every art in ways that are means
of spreading values, ethics, creed, spiritual education and balanced conscious thought
that builds the individual, society and nation. This research was launched to determine
the extent to which the cultural magazine was influenced by the intellectual,
behavioral and intellectual values of the magazine's readership, namely, teachers and
students of the Islamic institutes of the Sultan Qaboos Higher Center for Culture and
Science. This study aimed to identify the role of the Cultural Magazine in spreading
Islamic culture to the audience of the magazine, teachers and students. The study
community consists of teachers and students at the Sultan Qaboos Institutes of the
Sultan Qaboos Higher Center for Culture and Science. This study was based on the
analytical descriptive approach. In order to achieve the objectives of the study, the
researcher used the questionnaire as a data collection tool for abstracting and
analyzing questionnaires using statistical analysis program (SPSS). The study reached
the most important results: The role of the cultural magazine in the dissemination of
Islamic culture from the point of view of teachers resulted in the highest role is the
focus of the role of the magazine in the development of balanced Islamic thought and
undermining its role to promote the areas of spiritual education, and that the magazine
entrenched hearts in true love of God Almighty. The magazine seeks to establish the
correct faith in the hearts of people. As for the role of the cultural magazine from the
point of view of the students, it ranged from (3.81) at maximum of the first axis,
which is the focus of the role of the magazine in the consolidation of the Islamic
approach in the Islamic faith. This is evidenced by the ability of the magazine to reach
students in the consolidation of Islamic doctrine. Nevertheless, the magazine lacks the
development of values in the hearts of students. Further, this research contributes to
building of a community of Islamic institutes of students and teachers in the Sultanate
of Oman.
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قائمة احملتوايت
الصفحة

المحتوى

قائمة اجلداول
الصفحة

اجلدول

ٕٖ
ِٗ
ّٗ
ٔٗ

جدكؿ ّ ُ ،جدكؿ مورجاف َُٕٗ
جدكؿ ّ ِ ،ثبات استبانة الطلبة
جدكؿ ّّ ،ثبات استبانة ا١تعلمُت
جدكؿْ ُ ،درجة ا١توافقة
جدكؿِْ ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية حملاكر االستبانة من كجهة نظر ا١تعلمُت
جدكؿْ3 ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور األكؿ
جدكؿْْ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور الثاين

ٕٗ
ٗٗ
َُُ

جدكؿْٓ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور الثالث
جدكؿْٔ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور الرابع
جدكؿْٕ ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كقيمة (ت) للمؤىل العلمي
جدكؿْٖ ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية يف ٤تاكر االستبانة ١تتغَت ا٠تربة العملية

َُّ
َُٓ
َُٖ
َُُ

جدكؿْٖٗ ،تليل التباين األحادم يف ٤تاكر االستبانة كفقا ١تتغَت ا٠تربة العملية
جدكؿْ10 ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية حملاكر االستبانة من كجهة نظر الطلبة
جدكؿُُْ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور األكؿ

ُُُ
ُُِ
ُُْ

جدكؿُِْ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور الثاين
جدكؿُّْ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور الثالث
جدكؿُْْ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور الرابع
جدكؿُْٓ ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية يف ٤تاكر االستبانة ١تتغَت الصف الدراسي

ُُٔ
ُُٖ
َُِ
ُِِ

جدكؿُْٖٔ ،تليل التباين األحادم يف ٤تاكر االستبانة كفقا ١تتغَت الصف الدراسي.
جدكؿُْٕ ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية يف ٤تاكر االستبانة ١تتغَت ا١تعهد
جدكؿُْٖٖ ،تليل التباين األحادم يف ٤تاكر االستبانة كفقا ١تتغَت ا١تعهد

ُِّ
ُِْ
ُِٓ

جدكؿُْٗ ،نتائج اختبار  LSDللفركؽ يف احملور االكؿ
جدكؿَِْ ،نتائج اختبار  LSDللفركؽ يف احملور الرابع

ُِٔ
ُِٕ

ز

قائمة األشكال
الصفحة

الشكل

ُِ
ُّ

الشكل ُِ ،صورة ٣تلة الثقافية
الشكل ُ ّ ،خارطة سلطنة عماف
الشكل ُ ُ ،أ٪توذج الدراسة
الشكل ْ1 ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية حملاكر االستبانة من كجهة نظر ا١تعلمُت
الشكل ِْ ،منحٌت التوزيع الطبيعي الستجاابت ا١تعلمُت على فقرات احملور االكؿ

ُٓ
ٖٗ
ََُ

الشكل ّْ ،منحٌت التوزيع الطبيعي الستجاابت ا١تعلمُت على فقرات احملور الثاين
الشكل ْْ ،منحٌت التوزيع الطبيعي الستجاابت ا١تعلمُت على فقرات احملور الثالث
الشكل ْٓ ،منحٌت التوزيع الطبيعي الستجاابت ا١تعلمُت على فقرات احملور الرابع
الشكل ْ6 ،منحٌت التوزيع الطبيعي ألداة الدراسة من كجهة نظر الطلبة

َُِ
َُْ
َُٔ
ُُّ

الشكل ْٕ ،منحٌت التوزيع الطبيعي الستجاابت الطلبة على احملور االكؿ
الشكل ْٖ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور الثاين
الشكل ْٗ ،ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات احملور الثالث

ُُٓ
ُُٕ
ُُٗ

ح

قائمة ادلالحق
ادللحق
ادللحق أ

الصفحة

طلب ٖتكيم االستبانة

ُٕٓ

ادللحق ب

قائمة احملكمُت

ُٖٓ

ادللحق ج

استبانة ا١تعلم يف صورهتا األكلية

ُٗٓ

ادللحق د

استبانة الطالب يف صورهتا األكلية

ُٔٔ

ادللحق ه

استبانة ا١تعلم يف صورهتا النهائية

ُِٕ

ادللحق و

استبانة الطالب يف صورهتا النهائية

ُٖٕ

ادللحق ز

رسالة ا١تشرؼ لتسهيل مهمة البحث

ُْٖ

رسالة من مركز السلطاف قابوس العاِف للثقافة كالعلوـ لتسهيل مهمة الباحث

ُٖٓ

ادللحق ط

شهادة ا١تشاركة يف مؤ٘تر ّتامعة آؿ البيت

ُٖٔ

ادللحق ي

شهادة ا١تشاركة ّتامعة العلوـ اإلسبلمية ا١تاليزية كلية القرآف كالسنة

ُٕٖ

شهادة ا١تشاركة يف ٣تلة القناطر

ُٖٖ

شهادة اللغة اال٧تليزية

ُٖٗ

ادللحق ح

ادللحق ك
ادللحق ل

ط

قائمة ادلصادر وادلراجع
ادلراجع الاربية
القرآف الكرمي.
إبراىيم أنيس كآخركف .ا١تعجم الوسيط٣ .تمع اللغة العربية .تركيا :ا١تكتبة االسبلمية .
أبو حرب .٭تِت كآخركف .ََُِ .التصنيف ا٠تماسي للقيم اإلنسانية من منظور إسبلمي .سلطنة
عماف :جامعة السلطاف قابوس.
أبو ٛتاد .زايد كآخركف .ََِٖ .معاَف يف الثقافة اإلسبلمية .األردف :دار النفائس.
أبو زيد .عثمافََِْ .ـ .مقومات صحافة اجمللة٣ .تلة األمن كاٟتياة :الرايض.
أبو عرجة .تيسَت  ُٗٗٗ .ـ .الصحافة ا١تعاصرة .االمارات العربية ا١تتحدة :دار الكتاب اٞتامعي.

أبو ٭تِت .دمحم كآخركف .ََِٔ .الثقافة اإلسبلمية ثقافة ا١تسلم كٖتدايت العصر طٔ .األردف :دار
ا١تناىج .
إجبلؿ .خليفةُُٖٗ .ـ .الرسائل الصحفية كٖتدايت اجملتمع االسبلمي ا١تعاصر .القاىرة :مكتبة
اال٧تلو.

أركوف .دمحم .ُٖٗٗ .اترٮتية الفكر العريب اإلسبلمي .طّ .الدار البيضاء :ا١تركز الثقايف العريب.
األشقر .عمر سليماف عبدهللا٨ .ََِِ .تو ثقافة إسبلمية أصيلة .طُِ .عماف األردف :دار النفائس.
إقباؿ .دمحمَََِ .ـٕ .تديد التفكَت الديٍت يف اإلسبلـ .طِ .القاىرة :دار ا٢تداية.

آؿ سبالك .أٛتد بن منصور .ََِّ .العقيدة اإلسبلمية .طِ .مصر  :دار الرضا.
األلورم .آدـ عبدهللا .َُٖٗ .نظاـ التعليم العريب كاترٮتو يف العاَف اإلسبلمي .بَتكت :دار العربية
للطباعة.
الربغوث .عبدالعزيز٨ .ََُِ .تو منظور حضارم يف دراسة دكر الدين يف تشكيل القيم الثقافية.
مسقط :جامعة السلطاف قابوس.
التويب .خليفة بن ٛتود بن أٛتد .ََِٖ .الصحافة الثقافية يف سلطنة عماف" ٣تلة نزكل ٪توذجا ".
رسالة ماجستَت يف اإلعبلـ .كلية اآلداب كالعلوـ االجتماعية .سلطنة عماف :جامعة السلطاف

قابوس.
جدك .ليلى أٛتد دمحم .ََِٓ .الثقافة اإلسبلمية كالقضااي ا١تعاصرة .رسالة ماجستَتٚ .تهورية السوداف:
جامعة القرآف الكرمي كالعلوـ اإلسبلمية.
اٞترجاين .علي بن دمحم بن علي .َُْٓ .التعريفات .طُ .بَتكت :دار الكتاب العريب.
اٞتندم .أنور .ُٖٗٗ .معلمة اإلسبلـ .اٞتندم أنور .طِ .القاىرة :دار الصحوة للنشر كالتوزيع.
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اٞتوادم .دمحم .ََِّ.ا١توسوعة اإلسبلمية العامة .القاىرة :كزارة األكقاؼ ا١تصرية.
اٞتوىرم .إٝتاعيل بن ٛتاد .ُٗٗٓ .الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية .طِ .بَتكت :دار العلم
للمبليُت.

حجاب .دمحم منَتََِّ .ـ .ا١توسوعة اإلعبلمية .القاىرة .اجمللد الثالث :دار الفجر للنشر كالتوزيع.
ٛتادات .دمحم حسن دمحم .ََِٔ .قيم العمل كااللتزاـ الوظيفي لدل ا١تديرين كا١تعلمُت يف ا١تدارس .ط
.1عماف .األردف :دار اٟتامد للنشر كالتوزيع.
اٟتمداف .عبد العزيز ٛتد . َُِِ .الفجوة بُت الثقافة اإلسبلمية كالفكر كالثقافة الغربية كأثرىا على

اجملتمعات الغربية .رسالة دكتوراةٚ .تهورية السوداف :جامعة أـ درماف اإلسبلمية.
اٟتميدم .عبدالواحد أٛتد انجي .َُِّ .أثر الثقافة اإلسبلمية يف استقرار اجملتمع اليمٍت دراسة كصفية
ٖتليلية .رسالة دكتوراة يف الثقافة اإلسبلميةٚ .تهورية السوداف.كلية الدعوة اإلسبلمية :جامعة أـ

درماف اإلسبلمية.
حول .سعيد .ُِٗٗ .تربيتنا الركحية .القاىرة :مكتبة كىبة.
ا٠تطيب .عز الدين .ُْٖٗ .نظرات يف الثقافة اإلسبلمية .طُ .عماف األردف :دار الفرقاف.
ا٠تليلي .أٛتد بن ٛتد .َُِٔ .برىاف اٟتق .طُ .سلطنة عماف :الكلمة الطيبة.

ا٠تليلي .أٛتد بن ٛتد .َُِٕ .القيم اإلسبلمية كدكرىا يف تقدمي اٟتلوؿ للمشكبلت البيئية العا١تية.
طُ .سلطنة عماف  :الكلمة الطيبة.
ا٠توالدة .انصر أٛتد كآخركفٖ .َُِْ .تليل احملتول يف ا١تناىج كالكتب ا١تدرسية .طُ .األردف :زمزـ

انشركف.
الدمَتم .مصطفى .الصحافة يف ضوء اإلسبلـ .مكة ا١تكرمة :مكتبة الطالب اٞتامعي.
ديفلَت .ملفُت ؿ – رككيتش .ساندرابوؿ .ترٚتة.كماؿ عبد الرؤكؼ .ُٗٗٗ .نظرايت كسائل اإلعبلـ.
طّ .القاىرة  :الدار الدكلية للنشر كالتوزيع .

زقزكؽ٤ .تمود ٛتدم .َُِٕ .أتمبلت يف أزمة الفكر اإلسبلمي ا١تعاصر .طُ .القاىرة  :دار الفكر
العريب.
الزانيت .عبد اٟتميد الصيد .ُّٗٗ .أسس الًتبية اإلسبلمية يف السنة النبوية .طِ .ليبيا :الدار العربية
للكتاب.
الزينٝ .تيح عاطف .ُّٖٗ .الثقافة كالثقافة اإلسبلمية .بَتكت لبناف :دار الكتاب اللبناين مكتبة
ا١تدرسة.
سرحاف .منَت ا١ترسي .ُُٖٗ .يف اجتماعيات الًتبية .طّ .بَتكت لبناف  :دار النهضة العربية.
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ميسر .َُِِ .اإلعبلـ اإلسبلمي كقواعد تقوٯتو .طُ .دمشق :دار القلم.
سهيلَّ .
السيدٝ .تَت السيد .ََِِ .مدخل إُف دراسة الثقافة اإلسبلمية .القاىرة :جامعة األزىر.
السيد .عزمي طو .كايد قرعوش كآخركف .ُٗٗٔ .الثقافة اإلسبلمية .طُ .عماف األردف :دار ا١تناىج.

الشنفرم .سهيل بن ساَف بن سهيل .ََِّ .معاَف اٟتركة األدبية يف ٣تلة الغدير .رسالة ماجستَت يف
اآلداب .كلية اآلداب كالعلوـ االجتماعية .سلطنة عماف :جامعة السلطاف قابوس.
الصرايرة .دمحم ٧تيب .ََِّ .كسائل االتصاؿ اٞتماىَتية كفرضية كضع ا٠تطة كترتيب االىتمامات.
مستلة من أْتاث الَتموؾ .سلسلة .العلوـ االنسانية كاالجتماعية .اجمللد التاسع .العدد األكؿ( ب

) .األردف :جامعة الَتموؾ .
الصمدم .خالد .ََِٖ .القيم االسبلمية يف ا١تنظومة الًتبوية .ا١تغرب .اسيسكو .ا١تنظمة االسبلمية
للًتبية كالعلوـ كالثقافة.

الصواعي .خالد بن سعيد بن عامر .ََِٓ .دكر الصحافة العمانية يف ترتيب أكلوايت االىتماـ
ابلقضااي احمللية لدل الرأم العاـ .رسالة ماجستَت يف اإلعبلـ .القاىرة :جامعة القاىرة.
عماف :دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع.
الضامن .منذر عبد اٟتميد .ََِٕ .أساسيات البحث العلميٌ .
عاطف العبد – زكي عزمي .ُّٗٗ .األسلوب اإلحصائي كاستخداماتو يف ْتوث الرأم العاـ كاالعبلـ.
القاىرة :دار الفكر العريب.
العاين .فؤاد توفيق .ُّٗٗ .الصحافة اإلسبلمية كدكرىا يف الدعوة .طُ .بَتكت :مؤسسة الرسالة.
عبد اٟتميد٤ .تسنٕ .ُٗٗٔ .تديد الفكر االسبلمي .الوالايت ا١تتحدة االمريكية .ىَتفدف :فَتجينيا.

عبد اٟتميد .دمحم .ََِْ .البحث العلمي يف الدراسات اإلعبلمية .طِ .القاىرة :دار عاَف الكتب
كالنشر كالتوزيع.
عبد اٟتميد .دمحم .ُّٗٗ.دراسة اٞتمهور يف ْتوث االعبلـ .القاىرة :عاَف الكتب.
عبد الكرمي زيداف .ُٕٗٔ .أصوؿ الدعوة .طّ .العراؽ :جامعة بغداد.

العبدهللا .مي .ََِٔ .نظرايت االتصاؿ .طُ .بَتكت :دار النهضة العربية .
عبدا١تلك .أٛتد .َُِٖ .مدخل إُف اإلعبلـ كالصحافة .ماليزاي :جامعة العلوـ اإلسبلمية ا١تاليزية.
العربم .عبدالناصر بن أٛتد .ََِٗ .الصحافة العسكرية يف سلطنة عماف ا١تفهوـ كاألىداؼ

كالوظائف .رسالة ماجستَت يف الصحافة .كلية اآلداب .سلطنة عماف :جامعة السلطاف قابوس.
عفيفي .دمحم الصادؽ ُٖٗٗ .الفكر االسبلمي .القاىرة :مكتبة ا٠تا٧تي.
عقيل .السيد دمحم .ََِْ .مدخل اُف دراسة الفكر اإلسبلمي .القاىرة :دار اٟتديث.
علياف .شوكت دمحم .ُٗٗٔ .الثقافة اإلسبلمية كٖتدايت العصر .طِ .الرايض :دار الشواؼ.
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عماف :مكتبة الفبلح
عمر .السيد أٛتد مصطفى .ََِٖ .البحث العلمي مفهومو إجراءاتو كمناىجوَّ .
للنشر كالتوزيع.
العمرم .اندية شريف .ُٖٗٓ .أضواء على الثقافة اإلسبلمية .بَتكت :مؤسسة الرسالة.

عويس .عبد اٟتليمُّٗٗ .ق .العدد ُٗ .الرايض٣ :تلة الفيصل.
الغناـ .عبدالعزيز .ُِٕٗ .مدخل يف علم الصحافة .القاىرة :دار النجاح للطباعة كالنشر.
القصايب .عزة  .َُِْ .الصحافة الفنية يف سلطنة عماف دراسة يف ٖتليل ا١تضموف كالتحدايت .طُ .
سلطنة عماف :دار االنتشار العريب .

قطب .دمحم .ُِٗٗ .منهج الًتبية اإلسبلمية .القاىرة :دار الشركؽ.
القليٍت .سوزاف .َََِ .علم النفس اإلعبلمي ا١تداخل النفسية لئلعبلـ .القاىرة :جامعة عُت مشس.
الكندم .عبدهللا بن ٜتيس .ََُِ .اإلسهامات الثقافية كا١تهنية لركاد العهد األكؿ من اتريخ الصحافة

العمانية .سلطنة عماف٣ .تلة الدراسات العمانية العدد ُٔ  :كزارة الًتاث كالثقافة.
كنعاف .أٛتد علي .ُٗٗٓ .أدب األطفاؿ كالقيم الًتبوية .طُ  .دمشق :ا١تطبعة العلمية.
ليلى كآخركفٖ .ُّٖٗ.تليل ا١تضموف يف الدراسات االعبلمية .القاىرة :العريب للنشر كالتوزيع.
دمحم.كماؿ الدين إماـ .ا١تركنة يف االعبلـ االسبلمي .القاىرة٣ .تلة الدعوة العددٕٓٗ  :جامعة األزىر.

٥تيمر .فوزم  .ُّٖٗ .الصحافة العمانية نشأهتا كتطورىا كإتاىاهتا .سلطنة عمافْ :تث مطبوع على
اآللة الكاتبة.
مذكور.علي أٛتد  .ََِِ.منهج الًتبية يف التصور اإلسبلمي .طِ .القاىرة :دار الفكر العريب.

مركة .أديب .ُُٗٔ .الصحافة نشأهتا كتطورىا .بَتكت :دار مكتبة اٟتياة.
مسيعد .نبيل .مناىج البحث.كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية .قسم الفلسفة .ابكستاف :جامعة ابجي
٥تتار عنابة.
ا١تشاقبة .بساـ عبدالرٛتن .َُِْ .نظرايت اإلعبلـ .األردف :دار أسامة للنشر كالتوزيع.
منظورٚ .تاؿ الدين دمحم بن مكرـ ابن منظور .َُِٖ .لساف العرب .بَتكت :دار صادر.
ا١توسوم .شرب بن شرؼ .َُِّ .قضااي اجملتمع العماين يف ظل العو١تة .سلطنة عماف :مركز مسقط
لتنمية االبداع كاالستشارات االدارية كاالجتماعية.

نيب .مالك .َََِ .مشكلة الثقافة .طْ .بَتكت لبناف :دار الفكر ا١تعاصر.
النيسابورم .مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم .صحيح مسلمٖ .تقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي .بَتكت:
دار إحياء الًتاث العريب.
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