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 دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها

 فروانةمحمد يحيى حامد / الدكتور

 أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية المساعد

 فلسطين-والتكنولوجياالكلية الجامعية للعلوم 

 :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم 

، وتم توزيعها على عينة عشوائية الهدف قام الباحث بإعداد استبانةولتحقيق هذا  طلبتها،الحوار لدى 
 .وطالبة من طلبة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ( طالبا  011قوامها )

أن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية قيم الحوار لدى طلبتها خلصت الدراسة إلى 
، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية %01دون المستوى المطلوب والمقبول تربويا  

وال توجد فروق  ،ار لدى طلبتها تعزى لمتغير الجنسوجيا في تنمية بعض قيم الحو الجامعية للعلوم والتكنول
تها ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلب

لوم وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للع ،تعزى لمتغير المستوى الدراسي
 والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير مكان السكن.

 الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. –قيم الحوار  –قيم الكلمات المفتاحية: 
Abstract 
 

The study aimed to identify the role of the University College of Science 

and Technology in developing some of the students' values of discourse. In 

order to achieve this target, the researcher prepared a questionnaire that was 

distributed to a random sample of (100) male and female students of the 

University College of Science and Technology. 

The researcher found out that the role of the University College of 

Science and Technology in developing the students' values of discourse was 

educationally unacceptable about 70%. There are no statistically significant 

differences in the role of the University College of Science and Technology in 

developing some of the values of discourse among students due to the gender 

variable. There are no statistically significant differences in the role of the 

University College of Science and Technology in developing some of the values 

of discourse among students due to the study level variable. There are no 

statistically significant differences in the role of the University College of 
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Science and Technology in developing of some of the values of discourse 

among students due to the residence place variable. 

Keywords: values - the values of dialogue - University College of Science and 

Technology. 

 النظرية:المقدمة والخلفية 
تسعى كافة المؤسسات التعليمية بتربيته وتنمية كافة و يعتبر الطالب الجامعي محور العملية التعليمية؛ 

 جوانب الشخصية لديه، ليكن قادرا  على تحقيق التغيير المنشود، والحافظ على الهوية اإلسالمية.
 تماعية، السيما وأن التربية نظام اجتماعيوالتربية السليمة البد أن توجهها قيما  وآدابا  ترتبط بالنظم االج
 .(0) سن، واأللوان، والميول، واالتجاهاتينبع من فلسفة األمم، واالختالف فطري نظرا  الختالف األل

االختالف في وجهات النظر، وتقدير األشياء، والحكم عليها أمر فطري طبيعي، إذ يستحيل بناء الحياة، 
قات االجتماعية بين الناس ذوي القدرات والمهارات المتساوية، وكأن حكمة والتقدم فيها، وقيام شبكة العال

 (.2ان ذلك خلقيا  أم مكتسبا  )هللا سبحانه وتعالى اقتضت أن بين الناس فروقا ، واختالفات، سواء أك
 .(3) )(118) يَ َزاُلوَن ُُمَْتِلِفيَ َوَلْو َشاَء رَبَُّك ََلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوال ): لذا قال سبحانه وتعالى

فَاْسَتِبُقوا ): قضى هذا االختالف بين بني آدم، قوله سبحانه وتعالى ودليل آخر على أن هللا سبحانه وتعالى
يًعا فَ يُ نَ بِ ُئُكم ِبَا ُكنُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفونَ  َراِت ۚ ِإََل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم َجَِ  .(4) ((84) (اْْلَي ْ

الباحث أنه من الصعوبة فض االختالف بدون التحلي بقيم حوار جيدة فاعلة، حيث توصلت نتائج ويرى 
( إلى أن أدب االختالف له أثرا  في تنمية مهارات الحوار. حتى أن هناك آداب في 2102دراسة )الفرا، 

 االختالف بمثابة قيم وآداب للحوار الجيد.
اآلراء للوصول إلى أهداف مقصودة فهو عملية تتضمن  حيث أن الحوار وسيلة لنقل األفكار وتبادل

 (.2تبادل المعرفة )المحادثة بين أفراد أو مجموعات على اختالف توجهاتهم وأفكارهم من أجل 

                                                 
)هندد ماجددد الفددرا، إثددراء محتددوى التربيددة المدنيددة فددي ضددوء أدب االخدتالف وأثددرح فددي تنميددة مهددارات الحددوار لدددى طلبددة الصدد  السددادس  0

 (0، ص 2102بمحافظة خانيونس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر بغزة، 
العلميدددة للكتددداب اإلسدددالمي، الريددداض، المملكدددة العربيدددة  )طددده جدددابر العلدددواني، أدب االخدددتالف فدددي اإلسدددالم، الطبعدددة الخامسدددة، الددددار 2

 (00، ص 0992السعودية، إصدارات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، 
 (001)سورة هود، اآلية:  3
 (41)سورة المائدة، اآلية:  4
واتخاذ القرار لدى مديرات مدارس التعليم العام بمديندة مكدة المكرمدة، رسدالة  )غزية بنت غزاي العتيبي، الحوار التربوي كآلية االتصال 2

 (24، ص 2110ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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فالحوار محادثة بين طرفين أو أكثر يعرض فيها كل طرف أفكارح ويبين موقفه ويقدم قرائنه بقصد توضح 
ى نتائج، أو قناعة مشتركة، أو تغليب رأي على آخر، أو ترجيح فكرة فكرته وتدعيم رأيه، أو الوصول إل

(. وهذا يدلل على أن الحوار من المفاهيم األكثر رقيا  في تعامل البشر، لما له من أثر في 6على أخرى )
 تدعيم الحياة اإلنسانية، لذلك اهتم التربويون بالحوار آدابا ، ومهارات.

وعناصر العملية التربوية، الحوار كثقافة، وقيمة تربوية عظمى ُتعنى وتظهر أهمية الحوار بين أفراد 
كسابها للمتعلمين، والنهوض بمستوياتهم العقلية، والنفسية، واالجتماعية؛ مما يجعلهم  المدرسة بتقديمها، وا 

 (.0لمجتمع ورقيه )لبنة صالحة ل
ه في ظل عصر االتساع المعرفي، وأهمية الحوار في المؤسسات األكاديمية تظهر في الحاجة الملحة إلي

الذي تراكمت فيه المعارف اإلنسانية، مما يجعل المتعلم يشعر بفجوة بين ما يمتلكه من معلومات، وبين 
ن ما هو جديد؛ وهو ما يتطلب تنمية قدرة المتعلمين على فتح قنوات اتصال فكري ثقافي اجتماعي دائم، م

 كاديمية تعد من أكثر المؤسسات نقال  للمعرفة.. خاصة أن المؤسسات األأجل سد هذح الفجوة
 وقام الباحث بمراجعة بعض األدبيات التربوية المتعلقة بأهمية الحوار بالنسبة لطلبة الجامعات والكليات

أن الحوار يسهم في تنمية تفكير المتعلمين، ويساعدهم على تنظيم أفكارهم؛ حيث إن له  (1جوزي  )فأورد 
ل البنية المعرفية، وا عادة تنظيم الخبرات والمواق  التي يواجهها المتعلم، وينمي لدى أثرا  كبيرا  في تشكي

المتعلم المهارات االجتماعية التي يحتاجها في تعامله مع اآلخرين، بطريقة مهذبة إيجابية؛ منها: مهارات 
ناء، اإلقناع، كما يزيد الحوار، حسن االستماع، حرية إبداء اآلراء، واحترام آراء اآلخرين، قبول النقد الب

قيم الحوار تسهم في إحداث قناعات ورؤى جديدة لدى و الحوار على تفاعلهم، واندماجهم في الحياة، 
المتعلم، بما يجعله قادرا  على اتخاذ القرارات، وعالج المشكالت التي تواجهه، كما يحقق الحوار الفهم 

( على أن قيم الحوار وسيلة بناء 9كد المشوخي )لمتعلم، وأالسليم، واإلدراك الواسع لما يدور حول ا
إلى أن قيم الحوار تسهم في اكتساب المتعلم المفاهيم حول نفسه، وحول  الشخصية السوية، ويشير العبيد

اآلخرين، وحول البيئة المحيطة؛ شريطة أن تكون لهذح المفاهيم قيمة وظيفية في حياة المتعلم، وفي غرس 
                                                 

6 (Rosenbaum Toni, Effective Communication Skills for Highway and Public Work Office, Ithaca, 

CLRP No. 5-8, New York, 2005, p. 102). 
)أمدداني الحدددارثي، فاعليدددة اسدددتخدام اسددتراتيجيات مختدددارة فدددي تددددريس مددادة الحدددديث والثقافدددة اإلسدددالمية لتنميددة الدددوعي بمفددداهيم الثقافدددة  0

القددرى، اإلسددالمية ومهددارات الحددوار لدددى طالبددات الصدد  األول الثددانوي بمدينددة مكددة المكرمددة، رسددالة دكتددوراح غيددر منشددورة، جامعددة أم 
 (.029، ص 2103المملكة العربية السعودية، 

8 (Josef, Boehle Inter, Religious Cooperation in a Global age: from a clash of civilizations to a 

Dialogue of civilizations, ph. D thesis, university of Birmingham, UK, 2001, pp. 229 – 230). 
 (.04 – 03، ص 2119)عبد هللا بن سليمان المشوخي، الحوار وآدابه في اإلسالم، الطبعة األولى، مكتبة العبيكان، الرياض،  9
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على أن الحوار يبث روح التعاون واأللفة والمحبة  (، وأكد العطوي 01) ة األصيلةاألخالق والقيم اإلنساني
 .(00) والتكافل بين أفراد المجتمع

الحوار من أهم شروط التواصل بين البشر؛ إذ من خالله يستطيع اإلنسان التعبير عن ويرى الباحث أن 
من خالل تحاورح وتواصله أفكارح، وميوله، ويلبي حاجاته ورغباته، وهو وسيلة لنمو معارفه، وزيادة خبراته؛ 

دارة النقاشات البناءة، فالحوا ر أداة من أدوات مع محيطه، والتحلي بقيم الحوار تسهم في فض االختالف وا 
التفكير والبحث وتحلي الطالب بقيم الحوار يجعله قادرا  على تنظيم المعلومات، وعرضها بأسلوب حضاري 
راقي. وقيم الحوار في المؤسسات األكاديمية كفيلة بتوثيق الصلة بين أطراف العملية التعليمية من إدارة، 

 وعاملين وطلبة.
عنى ولها أثرا  في نفوس الطلبة يجب أن يقوم كل فرد بواجباته حيث ولكي تكون العملية التعليمية ذات م

أن اكساب الطالب قيم الحوار يجب أن يكون وفق منظومة متكاملة، فإدارة الكلية يجب أن تقيم الندوات 
وتدير نقاشات تشجع الطلبة على التحلي بقيم الحوار، وعلى عضو هيئة التدريس أن يلتزم بقيم الحوار في 

مع طلبته كونه القدوة التي يسعى الطالب الكتساب المعرفة من خالله، كذلك فإن المناهج الدراسية  تعامله
يجب أن تتضمن موضوعات تتعلق بقيم الحوار، وسبل تنميته لدى الطالب. فمن هنا تأتي فكرة الدراسة 

لحوار لدى طلبتها. للكش  عن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم االحالية 
خاصة وأن الكلية أصبحت أحد المؤسسات التعليمية الرائدة في قطاع غزة، وتسعى لتحقيق االبداع والتميز 

 كونها تعيش في سوق تنافسي.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يجمع التربويون على أهمية تنمية وتعزيز الحوار ومهاراته وقيمه، بسبب مواجهة ما يقع في حياتنا اليومية 
من سلبيات ومشاحنات، يكمن سببها في تخلي أطراف الحوار عن األسلوب األمثل في إدارة الحوار، 

المجتمع، وكذلك غيابه في  وغياب ثقافته بين المتحاورين، ومن المؤكد بأن غياب ثقافة الحوار بين أفراد
المؤسسات التربوية يظهر مدى الخلل في العمل، وضع  صالبة وتماسك المجتمع. فاإلنسان ال يحقق 

                                                 
العبيدد، تعزيدز ثقافدة الحدوار ومهاراتده لددى طدالب المرحلدة الثانويدة الددواعي والمبدررات واألسداليب، مركدز الملدك عبدد  عبد هللا)إبراهيم  01

 (.063 – 061، ص 2101طني، إدارة الدراسات والبحوث والنشر، المملكة العربية السعودية، العزيز للحوار الو 
)أحمددد عبددد هللا العطددوي، واقددع ممارسددة أعضدداء هيئددة التدددريس فددي جامعددة تبددوك لمهددارات الحددوار مددن وجهددة نظددر الطددالب، رسددالة  00

 (.24، ص 2102ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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ذاته وال ينتج المعرفة إال بااللتقاء والحوار مع اآلخرين، والتفاعل معهم، إذ بالحوار تتولد األفكار الجديدة 
 (.02المفاهيم ) غنىفي ذهن المتعلم، وبه تتضح المعاني، وتُ 

ومن خالل عمل الباحث بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا منذ نشأتها الحظ والزال يالحظ بعض 
المظاهر السلبية في حوار الطالب الجامعي مع اآلخرين، خاصة في ظل االنقسام الفلسطيني، والذي 

قيم الحوار لدى الطالب الجامعي يجب بدورح أثر سلبا  على ثقافة الحوار وأهدافه، ويرى الباحث أن تنمية 
أن تكون هدفا  من أهداف الكلية، وهو واجب أخالقي ووطني يجب أن يأخذح القائمين على المؤسسات 

 األكاديمية بعين االعتبار.
وتنمية قيم الحوار يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة، بحيث يمارس عضو هيئة التدريس مسؤولياته 

ال، وتنمية مهارات وقيم الحوار لدى الطلبة الجامعيين، وعلى إدارة الكلية أن تتيح في إدارة الحوار الفع
مساحات للحوار الفعال، وتقيم األنشطة الالمنهجية التي تعزز قيم الطلبة، كذلك فإن المناهج الدراسية 
ه يجب أن تخطط بشكل جيد، ويجب أن تتضمن موضوعات تثري معرفة الطلبة، وتنمي ميوله واتجاهات

 نحو الحوار الفعال والرقي بمنظومة القيم لدى الطلبة.
ورغم قدم موضوع القيم، وقيم الحوار إال أنها ذات أهمية بالغة، ومنظومة قيم الحوار متغيرة من حين 
آلخر، ومن مؤسسة ألخرى، ومن مجتمع آلخر؛ وبالتالي فإن دراسة قيم الحوار ووسائل تنميتها يجب أال 

خاصة  وأن التكنولوجيا الحديثة أثرت في مستوى وثقافة الحوار لدى الشباب تتوق  عن حدا معين 
 الفلسطيني.

وشعورا  من الباحث بمسؤولياته تجاح طلبة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، والحاجة الماسة لتفعيل دور 
ما دور الكلية لتالي: الكلية في تنمية قيم الحوار تأتي الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس ا

 الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها؟
 وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:

 ؟%01ض قيم الحوار لدى طلبتها عن هل يقل دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بع .0
طات درجات أفراد العينة حول دور الكلية في تنمية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوس .2

 بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(؟ 

                                                 
)أماني سعد الحارثي، فاعلية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس مدادة الحدديث والثقافدة اإلسدالمية لتنميدة الدوعي بمفداهيم الثقافدة  02

اإلسددالمية ومهددارات الحددوار لدددى طالبددات الصدد  األول الثددانوي بمدينددة مكددة المكرمددة، رسددالة دكتددوراح غيددر منشددورة، جامعددة أم القددرى، 
 (.01، ص 2103مملكة العربية السعودية، ال
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الكلية في تنمية  .3
 اني(؟ بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير المستوى الدراسي )األول، الث

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول دور الكلية في تنمية  .4
 ؟)خان يونس، رفح، غزة( منطقة السكنبعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير 

 أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى:

نمية بعض قيم به الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في ت الكش  عن مقدار ونسبة الدور التي تقوم .0
 الحوار لدى طلبتها.

التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطلبة حول دور الكلية الجامعية في تنمية بعض قيم  .2
 الحوار لدى طلبتها باختالف متغير الجنس.

الجامعية في تنمية بعض قيم  التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطلبة حول دور الكلية .3
 .المستوى الدراسيالحوار لدى طلبتها باختالف متغير 

التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطلبة حول دور الكلية الجامعية في تنمية بعض قيم  .4
 الحوار لدى طلبتها باختالف متغير مكان السكن.

 أهمية الدراسة:
تتناوله؛ حيث يعتبر الحوار وآدابه وقيمه من أكثر العوامل التي  تستمد الدراسة أهميتها من الموضوع الذي

تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي بناء  يتناسب مع متطلبات العصر. وتنمية قيم الحوار لدى 
 الطالب الجامعي يثري معارفه، ويعزز الوحدة الفلسطينية التي غابت لسنوات.

على إدارة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا والقائمين على وتفيد نتائج الدراسة الحالية القائمين 
المؤسسات األكاديمية في قطاع غزة؛ حيث تبصرهم حول الدور الفعلي الذي تقوم به في تنمية بعض قيم 

 الحوار، بما ينعكس على قدرة متخذي القرار لتعديل المسار واالهتمام بقيم الطلبة.
مخططي المناهج الدراسية، حيث تلفت انتباههم حول أهمية المناهج الدراسية وتفيد نتائج الدراسة الحالية 

في تنمية قيم الحوار لدى الطلبة، وهذا من شأنه أن يعزز قدراتهم في صياغة وتحديد أهداف المناهج 
 الدراسية والموضوعات الواجب عرضها من خاللها.

ينية بشكل عام، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية كما تفيد الدراسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسط
الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خالل استطالع آراء الطلبة حول أدوراهم في تنمية بعض قيم 
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دريس واألساليب المتبعة في ضوء تصور الطلبة لدور الحوار، وهذا يفيدهم في إعادة النظر في طرق الت
 الحوار. عضو هيئة التدريس في تنمية قيم

وتقدم الدراسة إطارا  نظريا  وميدانيا  حول قيم الحوار يثري المكتبة العربية ويفتح آفاقا  لدراسات وبحوث 
 مستقبلية في مجال قيم الحوار.

 حدود الدراسة:
تسعى الدراسة للكش  عن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية  الحدود الموضوعية: -0

 لدى طلبتها. بعض قيم الحوار
 (.2103/2104أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ) الحدود الزمنية: -2
 ُطبقت الدراسة في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة خانيونس. الحدود المكانية: -3
ية الجامعية للعلوم اقتصرت الدراسة على جميع طلبة المنتظمين بالدراسة في الكلالحدود البشرية:  -4

  والتكنولوجيا بمحافظة خانيونس.
 مصطلحات الدراسة:

يقصد الباحث بمصطلح الدور في الدراسة الحالية السلوك المتوقع من الكلية الجامعية للعلوم  الدور:
والجهد المبذول من أجل تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها وضمن المجاالت التالية )مناخ والتكنولوجيا 

 الكلية، وعضو هيئة التدريس، والمناهج الدراسية(.
للقيم؛ حيث يعرفها بأنها: معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية  تبنى الباحث تعري  الزهرانيالقيم: 

وعامة وتتصل من قريب بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة ويمتصها الفرد من بيئته الخارجية ويقيم 
 .(03) رز بها أفعاله ويتخذها هاديا  مرشدا  له ولتصرفاتهمنها موازين يب

محادثة بين طرفين أو أكثر يغلب عليها الهدوء والبعد عن الجدل يعرف الباحث الحوار بأنه  الحوار:
العقيم والتعصب والخصومة يعرض فيها كل طرف ما لديه من أفكار ودالئل وبراهين للوصول إلى 

 .ن جميع األطرافقناعات مشتركة ومتفق عليها م
يعرف الباحث قيم الحوار بأنها مجموعة من المعايير، والمبادئ اإلسالمية التي تنظم عالقة  قيم الحوار:

الطالب بمحيطه االجتماعي، وتعزز نقل األفكار، وتبادل اآلراء، وصوال  لنقاط اتفاق، وحقائق سليمة حول 
 الموق  الحواري.

                                                 
القادر الزهراني، إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة  )مهرة بنت عبد 03

 (.01، ص 2100مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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وتقع  ،تمنح درجتي البكالوريوس والدبلوم: كلية جامعية حكومية تقنية والتكنولوجياالكلية الجامعية للعلوم 
 .(04) في محافظة خان يونس

 الدراسات السابقة:
حيث السابقة ذات العالقة الدراسات  سح التربوي العثور على عدد مناستطاع الباحث من خالل عملية الم

 لي:رتبها من الحديث إلى القديم تنفيذها كما ي
هدفت إلى تحديد فاعلية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس مادة ( بدراسة 1023الحارثي )قام 

الحديث، والثقافة اإلسالمية لتنمية الوعي بمفاهيم الثقافة اإلسالمية ومهارات الحوار لدى طالبات الص  
 األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة، ولتحقيق األهداف تم استخدام المنهج التجريبي، وكانت عينة الدراسة

( طالبة تم تقسيمهن عشوائيا  إلى ثالث مجموعات األولى تدرس باستراتيجية العص  90عبارة عن )
الذهني، والثانية درست باستراتيجية المناقشة النشطة، والثالثة درست بالتعلم التعاوني، وكانت أدوات الدراسة 

 ( سؤاال .30عي بمهارات الحوار )( سؤاال ، مقياس الو 22عبارة عن: اختبار الوعي بالمفاهيم اإلسالمية )
وأظهرت النتائج أن هناك فروقا  في متوسط درجات الطالبات في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار 
الوعي بمفاهيم الثقافة اإلسالمية لصالح التطبيق البعدي، وتبين أيضا  أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

بيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار الوعي بمهارات الحوار، لصالح بين متوسط درجات الطالبات في التط
التطبيق البعدي، وتبين أن االستراتيجيات الثالث المختارة لها فاعلية وتأثير ذو داللة إحصائية في رفع 

 .(02) الوعي بمفاهيم الثقافة اإلسالمية وتنمية مهارات الحوار لدى الطالبات
هدفت إلى تحديد آداب االختالف الالزم توافرها في محتوى التربية ة ( بدراس1021وقام أبو جزر )

اإلسالمية للمرحلة الثانوية في ضوء الفكر اإلسالمي، ولتحقيق األهداف استخدمت الباحثة المنهج 
( طالبا ، وطالبة تم اختيارهم عشوائيا ، وتم إعداد قائمة 441الوصفي، وكانت عينة الدراسة عبارة عن )

ختالف الواجب أن يتضمنها محتوى التربية اإلسالمية، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها، بآداب اال
أن القائمة النهائية آلداب االختالف تكونت من أربعة مجاالت أساسية وهي: المجال العلمي والعملي، 

 المجال األخالقي، المجال االجتماعي، المجال النفسي.

                                                 
 (.2103)دليل الكلية الجامعية العلوم والتكنولوجيا،  04
)أماني سعد الحارثي، فاعلية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس مدادة الحدديث والثقافدة اإلسدالمية لتنميدة الدوعي بمفداهيم الثقافدة  02

دكتددوراح غيددر منشددورة، جامعددة أم القددرى،  اإلسددالمية ومهددارات الحددوار لدددى طالبددات الصدد  األول الثددانوي بمدينددة مكددة المكرمددة، رسددالة
 .2103المملكة العربية السعودية، 
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اإلسالمية للص  الثاني عشر على نسب أعلى من محتوى كتاب التربية وحظي محتوى كتاب التربية 
اإلسالمية للص  الحادي عشر في تضمن آداب االختالف، فيما احتلت آداب االختالف االجتماعية 

 .(06) المرتبة األولى
هدفت إلى الكش  عن مدى إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة ( دراسة 1022أجرت الزهراني )و 

ر من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات، ولتحقيق األهداف تم استخدام المنهج الوصفي الحوا
المسحي، وكانت أداة الدراسة األساسية عبارة عن استبانة، طبقت على عينة عشوائية طبقية بلغ قوامها 

( %02قع )( معلمة، بوا236( من إجمالي المشرفات التربويات، و)%31( مشرفة تربوية، بنسبة )62)
، وكشفت الدراسة عن أن مستوى ممارسة من إجمالي المعلمات في مدينة مكة المكرمة، للمرحلة االبتدائية

الحوار لدى المشرفات التربويات من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمستوى متوسط، وتبين 
توسط، وتبين أن هناك فروقا  تعزى أن درجة إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار جاء بمستوى م

 .(00) لمتغير مسمى العمل لصالح المشرفات التربويات
هدفت إلى الكش  عن دور كتب الثقافة اإلسالمية المدرسية للصفين بدراسة  (1020المواجده )وقام 

الباحث تقديم األول الثاني والثاني الثانوي في نشر ثقافة الحوار والتسامح مع اآلخر في األردن، وحاول 
تصني  مقترح لمبادئ الحوار والتسامح مع اآلخر الواجب تضمينها في الكتب المدرسية، ولتحقيق 
األهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة هي ذاتها مجتمع الدراسة وهو 

ي، وصن  الباحث مبادئ الحوار عبارة عن كتب الثقافة اإلسالمية المدرسية للص  األول والثاني الثانو 
( مبدأ، ثم أعد بطاقة لتحليل محتوى الكتب في ضوء هذح المبادئ، فأظهرت النتائج 00والتسامح إلى )

 .(01) عدم تضمين كتب الثقافة اإلسالمية لمبادئ الحوار والتسامح مع اآلخر بالمستوى المطلوب
رسة طلبة الدراسات العليا ألدب االختالف هدفت التعرف إلى مدى مما( بدراسة 1002وقام أبو عودة )

في اإلسالم من وجهة نظر أساتذتهم في الجامعات الفلسطينية والكش  عن الفروق في آراء أعضاء 
هيئات التدريس حسب بعض المتغيرات الشخصية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج 

                                                 
االخددتالف المتضددمنة بمحتددوى التربيددة اإلسددالمية للمرحلددة الثانويددة فددي ضددوء الفكددر اإلسددالمي ومدددى  جددزر، آداب)منددى محمددد أبددو  06

 (2101ن، اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطي
الزهراني، إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة  رعبد القاد)مهرة بنت  00

 (.2100مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
سددالمية المدرسددية فددي حددوار الحضددارات مددن خددالل نشددر ثقافددة الحددوار والتسددامح مددع اآلخددر فددي )بكددر المواجدددح، دور كتددب الثقافددة اإل 01

 (.2101األردن، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، 
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( عضو 021ارة عن استبانة طبقت على عينة بلغت )الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة األساسية عب
 هيئة تدريس في الجامعة اإلسالمية، وجامعة األزهر، وجامعة األقصى.

وكشفت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة طلبة الدراسات العليا ألدب االختالف في اإلسالم بلغ ما نسبته 
 فروق تعزى للمؤسسة التعليمية، وال (، وتبين أنه ال توجد فروق تعزى لمتغير التخصص، وال12.31%)

 .(09) فروق تعزى لمتغير الدرجة العلمية
هدفت إلى الكش  عن دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية الحوار فقام بدراسة  (1002باوزير )أما 

الوطني لدى طالب المرحلة الثانوية في محافظة جدة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت 
( معلما  من معلمي التربية اإلسالمية 222أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( من المجتمع الكلي للدراسة، وتم اختيار جميع مشرفي التربية اإلسالمية %00يمثلون ما نسبته )
دوار التي يقوم بها معلم ( مشرفا ، فأشارت نتائج الدراسة إلى أن األ29بمحافظة جدة، والبالغ عددهم )

التربية اإلسالمية في تنمية الحوار الوطني جاءت بدرجة مرتفعة قبل وأثناء الدرس، وبعد االنتهاء من 
الدرس، وكش  النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا  في تقديرات العينة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، 

 .(21) ير الوظيفةلصالح الدراسات العليا، ولم تظهر فروق تعزى لمتغ
إلى تأصيل ثقافة الحوار من وجهة النظر اإلسالمية، وبيان  (:1002جبران ومساعدة )وهدفت دراسة 

أهميته في حل المشكالت الطالبية داخل الجامعات، ولتحقيق األهداف قام الباحثان بتحديد المقصود 
بالحوار وبيان أبرز مقوماته من المنظور اإلسالمي، وطرح بعض المواق  المتعدد للحوار في القرآن 

، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وبأسلوب مكتبي تحليلي، وخلصت الدراسة الكريم، والسنة النبوية
إلى أن هناك تأثيرا  لرسوخ ثقافة الحوار في المؤسسات التربوية وانتشار األمن والطمأنينة بين أفرادها، كما 

بية في مختل  أشارت النتائج أن هناك حاجة ماسة إلى اعتماد منهجية الحوار كأسلوب لحل المشكالت الطال
 (.20وار في معالجة المشكالت الطالبية )المؤسسات التربوية، وقام الباحثان بطرح مدخل يعتمد على الح

                                                 
)خالددد فددؤاد أبددو عددودة، مدددى ممارسددة طلبددة الدراسددات العليددا ألدب االخددتالف فددي اإلسددالم مددن وجهددة نظددر أسدداتذتهم فددي الجامعددات  09

 (.2119تير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، الفلسطينية، رسالة ماجس
)عادل باوزير، دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية قدرات الحوار الدوطني لددى طلبدة المرحلدة الثانويدة، الريداض، مركدز الملدك عبدد  21

 (.2119العزيز للحوار الوطني، المملكة العربية السعودية، 
كليدة الشدريعة وليد مساعدة، ثقافة الحوار من المنظور اإلسالمي وأهميته فدي حدل المشدكالت الطالبيدة فدي الجامعدات، و  جبران)علي  21

 (2119، جامعة اليرموك، إربد، والدراسات اإلسالمية
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هددفت إلدى تعدرف الددور الفعدال والمدأمول للجامعدات الفلسدطينية فدي تعزيدز بدراسزة  (1002) المززينوقام 
قدديم التسددامح لدددى طلبتهددا مددن وجهددة نظددر الطلبددة، بوصددفها مؤسسددات وطنيددة تربويددة واجتماعيددة، واسددتخدم 

فقددرة، موزعدددة علددى سدددتة  14الباحددث المدددنهج الوصددفي التحليلدددي حيددث قدددام بتصددميم اسدددتبيان اشددتمل علدددى 
ان مجتمع الدراسة عبارة عن طلبة جامعة األزهر، طلبة جامعة األقصى، طلبة الجامعة محاور رئيسية، وك

اإلسالمية، واخدتص ممدن هدم فدي مرحلدة التخدرج )المسدتوى الرابدع، المسدتوى الخدامس(، والمسدجلين للفصدل 
 2391طالبا  وطالبة، منهم  2101، والبالغ عددهم نحو 2111/2119الدراسي الثاني من العام الجامعي 

طالبدا  وطالبدة،  294طالبة، وقد قام بتطبيق أداة الدراسدة علدى عيندة عشدوائية طبقيدة قوامهدا  3411طالبا ، 
مددددن مجتمددددع الدراسددددة، وقددددام بتحليدددل البيانددددات مددددن خددددالل األسدددداليب اإلحصددددائية المناسددددبة،  %2مدددا يمثددددل 

الجامعددات الفلسددطينية  وخلصددت الدراسددة إلددى مجموعددة مددن النتددائج كددان أهمهددا أن ثقافددة التسددامح تسددود فددي
، وتبددين أن قدديم التسددامح االجتمدداعي هددي %01.12بمحافظددات قطدداع غددزة بدرجددة متوسددطة إذ بلغددت نحددو 

أكثددر قدديم التسددامح شدديوعا ، وأكثددر القدديم التددي تعمددل الجامعددات الفلسددطينية علددى تعزيزهددا لدددى الطلبددة، وقددد 
، تليهددا قدديم %01.40العلمددي بنسددبة  ، تليهددا قدديم التسددامح%00.01جدداءت بدرجددة متوسددطة بلغددت نسددبتها 

، تليهدددا قددديم التسدددامح الفكدددري والثقدددافي بدرجدددة أقدددل مدددن متوسدددطة وبلغدددت %01.30التسدددامح الدددديني بنسدددبة 
، وأن دور الجامعدات %61.01، وكانت قيم التسامح السياسي هدي األقدل شديوعا  وبنسدبة بلغدت 69.32%

ح لدددى الطلبددة يتددراوح مددا بددين ضددعي  ومتوسددط الفلسددطينية بمحافظددات قطدداع غددزة فددي تعزيددز قدديم التسددام
، كمدا تبدين وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي دور الجامعدات الفلسدطينية %62.20وبنسبة بلغت نحدو 

 .(22) في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها تعزى لمتغير الجامعة وكانت هذح الفروق لمصلحة جامعة األزهر
عرفة آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في أهمية هدفت إلى م( دراسة 1002وأجرى محمود )

تنوع وتعدد اآلراء، مع تأصيل ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتوضيح دور المؤسسات التربوية في 
براز اآلداب  تنشئة المسلم المعاصر على إتاحة الفرصة لآلخرين في التعبير عن آرائهم ومناقشتهم فيها، وا 

بها اإلسالم في احترام أصحاب وجهات النظر المختلفة، وعدم تحقيرهم أو سبهم، أو التقليل من  التي يأمر
شأنهم، وقام الباحث باتباع المنهج الوصفي في الدراسة، وكانت أهم األدوات عبارة عن مقابالت شخصية 

 لتربوية السابقةالستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، إضافة إلى مراجعة األدبيات ا
وأهم النتائج التي اشتملت عليها الدراسة أن االختالف في الرأي والتنوع إذا كان ملتزما  بالضوابط الخلقية يسهم 
في اإلحساس بالقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع اإلسالمي، وأن تنوع اآلراء واختالفها 

                                                 
، غير منشدورة ، رسالة ماجستيردور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهمالمزين، محمد حسن ) 22

 (2111جامعة األزهر بغزة، 
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مشكالت، وأن اختالف اآلراء واالجتهادات يسهم في إثراء الحياة يساعد على طرح البدائل وحلول متعددة لل
الفكرية بما يتضمنه تنوع في األفكار واالتجاهات، وتبين أن الهدف من االختالف في اآلراء تحقيق مصلحة 

 .(23) مع االلتزام بعدم مخالفة العقيدة والتشريعات اإلسالمية العام،المجتمع المسلم وتحقيق النفع 
 على الدراسات السابقة:التعقيب 

تناولت الدراسات السابقة مجموعة من األهداف فكانت هناك دراسات تستهدف تنمية مهارات الحوار من 
(، وهدفت دراسة )أبو جزر، 2103خالل استخدام استراتيجيات تدريس مناسبة مثل دراسة )الحارثي، 

مي للمرحلة الثانوية، أما دراسة ( إلى تحديد آداب االختالف في ضوء الفكر التربوي االسال2102
( فهدفت إلى الكش  عن اسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار، وهدفت دراسة 2100)الزهراني، 
( إلى تحديد دور كتب الثقافة االسالمية في نشر ثقافة الحوار والتسامح، وقام )أبو 2101)المواجدح، 
لجامعات الفلسطينية ألدب االختالف، أما )باوزير، ( بدراسة للكش  عن ممارسة طلبة ا2119عودة، 
( فهدفت إلى الكش  عن دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية الحوار الوطني، وهدفت دراسة 2119

( إلى تأصيل ثقافة الحوار ودورها في عالج المشكالت الطالبية، وقام )المزين، 2119)جبران ومساعدة، 
( فقام 2111فلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها، أما )محمود، ( بدراسة دور الجامعات ال2119

بدراسة هدفت إلى معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ألهمية التنوع وتعدد اآلراء وتأصيل 
 ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية.

لخالفات ونشر التعددية وتقبل وتوصلت معظم الدراسات السابقة إلى أهمية الحوار ودورح في فض ا
اآلخرين، وتبين أن اإلسالم اهتم بقيم الحوار، وشدد على حتمية االختالف، ودور الحوار في الوصول إلى 
نقاط اتفاق، كذلك بينت بعض الدراسات بأن طريقة التدريس تؤثر في نشر ثقافة الحوار، وبينت بعض 

في تنمية الحوار بين الطالب، وأظهرت بعض الدراسات الدراسات بأن دور معلم التربية اإلسالمية مهم 
بأن الكتب االسالمية يجب أن تتضمن قيم الحوار وأشارت بعض الدراسات بأن أعضاء هيئة التدريس 

 مطالبين بنشر ثقافة الحوار بين الطالب.
دراسات أخرى  تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تناولها لموضوع قيم الحوار، وتتفق مع

( في أنها تناقش دور الجامعة في تنمية قيم الحوار، لكن الدراسة الحالية 2119مثل دراسة )المزين، 
تختص بأنها تطبق على أحد الكليات الحكومية في قطاع غزة، وأنها تأتي لدراسة دور مناخ الكلية وعضو 

                                                 
)محمود محمود، دور المؤسسات التربوية في تنشدئة المسدلم المعاصدر علدى االلتدزام بداآلداب الخلقيدة عندد االخدتالف مدن وجهدة نظدر  23

لثالدث، المملكدة العربيدة (، العددد ا21، المجلدد )2111أعضاء هيئة التدريس بكليدة التربيدة، مجلدة العلدوم التربويدة والدراسدات اإلسدالمية، 
 السعودية(.
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الطلبة. كما تكمن خصوصية الدراسة  هيئة التدريس والمناهج الدراسية في تنمية بعض قيم الحوار لدى
 الحالية في أنها تأتي من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.

 المنهجية واإلجراءات:
 الدراسة: منهج

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، القدائم علدى أسداس وصد  الظدواهر قيدد الدراسدة وصدفا  دقيقدا ، 
واسددددتخالص النتددددائج والتعميمددددات والعالقددددات دون تدددددخل وجمددددع البيانددددات حولهددددا بهدددددف تبويبهددددا وتحليلهددددا 

 قائمة وممارسات أحداث يتناول الذي المنهج الباحثين بمجرياتها، ويعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه

 (.24) والتحليل بالوص  معها يتفاعل أن الباحث وعلى مجرياتها في الباحث دون أن يتدخل للدراسة ومتاحة
 مجتمع الدراسة:

 2103/2104يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المقيدين للفصل الدراسي األول من العام الجدامعي 
 وطالبة.( طالبا 2411ظة خانيونس، والبالغ عددهم نحو )في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بمحاف

 عينة الدراسة:
 تنقسم عينة الدراسة إلى قسمين أساسيين وهما:

( طالبا وطالبة من الكلية 31حيث قام الباحث باختيار عينة استطالعية بلغت نحو ) االستطالعية:العينة 
 الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بهدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة.

( طالب وطالبدة مدن الكليدة الجامعيدة للعلدوم 011قام الباحث باختيار عينة عشوائية بلغت ) العينة الفعلية:
 تكنولوجيا، وكانت خصائصهم الشخصية كما بالجداول التالية:وال

 عينة الدراسة حسب متغير الجنس (2الجدول رقم )
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
 (.40، ص 2113، )دون دار نشر(، غزة، تصميم البحث التربوي )إحسان األغا ومحمود األستاذ،  24

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 الجنس
 49.11 49 ذكور
 20.11 20 إناث

 20000 200 اإلجمالي
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 عينة الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي (1الجدول رقم )
 

 
 
 
 

 عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن (3الجدول رقم )
 
 
 
 
 

 
( فقدرة تتدوزع علدى مجداالت الدراسدة 31قام الباحدث بتصدميم اسدتبانة مكوندة مدن )أداة الدراسة "االستبانة": 

الثالثة، وهي: مناخ الكلية، عضو هيئة التدريس، المناهج الدراسية، وقام بالتأكد مدن صددق فقراتهدا وثباتهدا 
 من خالل عدة إجراءات وهي:

 األداة:صدق 
ويقصد  ،أو األداة سوف تقيس الظواهر التي أعدت من أجل قياسها االستبانةالصدق يعني التأكد من أن 

بالصدق أيضا  شمول المقياس لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح الفقرات 
م الباحث بحساب صدق ، ولقد قاخدمهاوالمفردات من ناحية أخرى، بحيث تكون مفهومة لكل من يست

 ، واتبع ألجل ذلك عدة طرق كالتالي:ةاألدا 
 صدق االتساق الداخلي:

يقصد بالصدق الداخلي أن تعبر فقرات االستبانة عن الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، بمعنى آخر أن 
الرتبداط بدين تكون الفقرات صادقة لما وضعت ألجل قياسه، ويتم هذا األمر من خالل احتساب معدامالت ا

كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه، وكانت نتائج الصدق الداخلي لجميع فقرات 
 االستبانة كما هو موضح بالجدول التالي:

 
 
 

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 المستوى الدراسي
 21.11 21 األول
 21.11 21 الثاني

 20000 200 اإلجمالي

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 مكان السكن
 32.11 32 رفح

 62.11 62 خان يونس
 3.11 3 غزة

 20000 200 اإلجمالي
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 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد األول والدرجة الكلية لفقراته (4الجدول رقم )
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.000 0.707** يسود مناخ الكلية روح التعاون بين جميع الطلبة. 1

 0.000 0.617** يوجد روح الحوار بين الطلبة. 2

 0.000 0.614** يوجد روح الحوار بين الطلبة والعاملين بالكلية. 3

 0.007 0.480** يسود العدل واألمانة بين الطلبة. 4

 0.000 0.694** عالقات اجتماعية محفزة لتدعيم قيم الحوار بين الطلبة.توجد  5

 0.001 0.565** قوانين وأنظمة الكلية تراعي كافة األفكار واالنتماءات للطلبة. 6

 0.030 0.396* االنتماء الوطني والمصلحة العامة أساس كل حوار بين الطلبة. 7

 0.004 0.507** كاملة داخل الكلية. يسمح للطلبة أن يعبروا عن آرائهم بحرية 8

 0.002 0.552** تعقد الكلية ندوات لتدعيم قيم الحوار لدى الطلبة. 9

 0.037 0.382* تعقد الكلية مسابقات المنهجية للطلبة تقوم على توظي  قيم الحوار. 10

 0000مستوى داللة * االرتباط دال إحصائيًا عند  0002** االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
( بمعنى 1.12( يتضح لنا أن جميع قيم االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة )4من خالل الجدول رقم )

أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ، وهذا يدلل على أن فقرات البعد األول تتمتع بصدق اتساق داخلي 
 مناسب.

 فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية لفقراتهمعامالت االرتباط بين كل فقرة من  (0الجدول رقم )
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.000 0.781** يحرص عضو هيئة التدريس على نشر جو من الحوار أثناء المحاضرة. 1

 0.002 0.551** يعزز لدى الطلبة الثقة بالنفس. 2

 0.000 0.791** يطبق قيمة التواضع وحسن الخلق أثناء المحاضرة. 3

 0.000 0.706** ينمي لدى الطلبة مهارات ضبط النفس في المواق  الحوارية. 4

 0.000 0.616** تتوافق سلوكياته وأساليبه مع أفكارح وما يعرضه أثناء المحاضرة. 5

 0.001 0.590** يستخدم طرق تدريس مناسبة تعزز قيم الحوار لدى الطلبة. 6

ن 7  0.000 0.649** كانت مخالفة آلرائه. يتقبل آراء الطلبة وا 

 0.002 0.547** يتطرق للقضايا الوطنية في إطار تدعيم الحوار والمناقشة. 8

 0.002 0.541** نمى لدي مبدأ الحوار الهادف. 9

 0.000 0.748** نمى لدي العمل بروح الفريق. 10

 0000دال إحصائيًا عند مستوى داللة * االرتباط  0002** االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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( بمعنى 1.12( يتضح لنا أن جميع قيم االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة )2من خالل الجدول رقم )
أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ، وهذا يدلل على أن فقرات البعد الثاني تتمتع بصدق اتساق داخلي 

 مناسب.
 اط بين كل فقرة من فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية لفقراتهمعامالت االرتب (6الجدول رقم )

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الفقرات م.
 0.000 0.736** تتضمن المناهج الدراسية مهارات الحوار الجيد. 1

 0.000 0.822** تتضمن مواضيع تعزز قيم الحوار. 2

 0.000 0.616** تحتوي على آيات قرآنية. 3

 0.004 0.509** على أحاديث نبوية شريفة.تحتوي  4

 0.002 0.537** تعزز الوحدة الوطنية. 5

 0.002 0.544** تناقش مشكالت المجتمع وقضاياح وحلها في جو من الحوار الجيد. 6

 0.047 0.365* توضح أهمية تبني الطلبة لمبادئ الحوار الجيد. 7

 0.046 0.367* تعمل على تنمية شخصية الطلبة. 8

 0.000 0.776** تنمي مهارات الحوار الجيد لدى الطلبة. 9

 0.036 0.384* تراعي القدرات الذهنية للطلبة. 10

 0000* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0002** االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
( بمعنى 1.12من مستوى الداللة )( يتضح لنا أن جميع قيم االحتمال كانت أقل 6من خالل الجدول رقم )

أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ، وهذا يدلل على أن فقرات البعد الثالث تتمتع بصدق اتساق داخلي 
 مناسب.

 الصدق البناء:
يقصد بالصدق البناء أن تعبر األبعاد عن الدرجة الكلية لألداة، بمعنى أن تكون أبعاد االستبانة قادرة على 

وضعت ألجل قياسه، ويتم هذا األمر من خالل احتساب معامالت االرتباط بين كل بعد من قياس ما 
 أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لفقراتها، والجدول التالي يبين لنا النتائج:

 معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لفقراته (7الجدول رقم )
 (.Sigقيمة ) رتباطمعامل اال  األبعاد م.
 0.000 0.845** مناخ الكلية. 1

 0.000 0.857** عضو هيئة التدريس. 2

 0.000 0.843** المناهج الدراسية. 3

 0000* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  0002** االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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( بمعنى 1.12االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة )( يتضح لنا أن جميع قيم 0من خالل الجدول رقم )
أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا ، وعليه فإن األبعاد صادقة لما وضعت ألجل قياسه، وأن االستبانة 

 تتمتع بصدق بناء مناسب.
 ثبات األداة:

م الباحث بالتأكد من يقصد بالثبات االستقرار في النتائج في حالة إعادة تطبيقها على مجتمع الدراسة، وقا
 ثبات االستبانة من خالل الطرق التالية:

 طريقة التجزئة النصفية:
وتقوم هذح الطريقة على أساس تقسيم البعد أو االستبانة إلى فقرات فردية الرتب، فقرات زوجية الرتب، 
 واحتساب معامل االرتباط بينهما، ومن ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لتصحيح المعامل

(Brown Coefficient -Spearmen :وذلك حسب المعادلة )
1

2

R

R وكانت النتائج كما في الجدول ،
 التالي:

 معامالت االرتباط بين )الفقرات زوجية الرتب، الفقرات فردية الرتب( (2الجدول رقم )
 (.Sigقيمة ) التصحيح معامل االرتباط األبعاد م.
 0.00 0.763 0.617 مناخ الكلية. 1

 0.00 0.856 0.748 عضو هيئة التدريس. 2

 0.00 0.707 0.547 المناهج الدراسية. 3

 0.00 0.825 0.702 الدرجة الكلية

من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن معامالت االرتباط بين الفقرات الفردية رتب والفقرات زوجية رتب 
 مرتفعة، بمعنى أن االستبانة تتمتع بثبات مرتفع. كانت دالة ومرتفعة، وكانت معامالت التصحيح

 طريقة ألفا كرونباخ:
حيث تم احتساب معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لفقراته، وكانت النتائج 

 كما بالجدول التالي:
 الكلية لفقراته معامالت ألفا كرونباخ كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة (2الجدول رقم )

 معدل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد م.
 %81.85 0.670 10 مناخ الكلية. 1

 %90.94 0.827 10 عضو هيئة التدريس. 2

 %86.55 0.749 10 المناهج الدراسية. 3

 %93.86 0.881 30 الدرجة الكلية
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(، وبلغ معامل 1.6كرونباخ كانت أعلى من )من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن جميع معامالت ألفا 
، وهو معدل %93.16، وعليه فإن معدل الثبات يساوي 1.110ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة 

 مرتفع جدا ، يؤكد ثبات االستبانة.
 طريقة الترميز:

الت أساسية فقرة موزعة على ثالثة مجا 31كانت األداة األساسية للدراسة عبارة عن استبانة مكونة من 
وكانت االستبانة مصممة على أساس سلم تدرج خماسي الترتيب، وتم إدخال البيانات وترميزها إلى 

 Statisticalالحاسب اآللي عبر برنامج رزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية المعروف ب )

Program For Social Sciences:حسب الجدول التالي ،) 
 البياناتتصحيح  (20الجدول رقم )

بدرجة كبيرة  االستجابة
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
 منخفضة جداً 

 1 2 3 4 5 الترميز
 

 المعالجات اإلحصائية:
لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها تم استخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية المناسبة 

 وهي كالتالي:
 والنسب المئوية.التكرارات  -0
 المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، الوزن النسبي. -2
 اختبار كولمجروف سمرنوف الختبار اعتدالية البيانات. -3
 اختبار ت للعينة الواحدة. -4
 اختبار ت للفروق بين مجموعتين. -2
 اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث مجموعات فأكثر. -6

 نتائج الدراسة:
تهدف الدراسة إلى الكش  عن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى 

، وطالبة من طلبة طالب 011 عينة بلغتاستبانة على طلبتها، ولتحقيق األهداف قام الباحث بتطبيق 
 الكلية.

الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في اإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس والذي ينص على: ما دور الكلية 
 تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها؟
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ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بإجراء اختبار ت للعينة الواحدة، للتعرف على مدى موافقة العينة 
على محاور االستبانة، وهل وصل متوسط استجاباتهم لدرجة الحياد أم ال، والجدول التالي يبين لنا 

 ئج:النتا
 (22الجدول )

 نتائج اختبار ت للعينة الواحدة لكل بعد من أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لفقراتها

 األبعاد م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 0.006 2.833 63.68 0.6494 3.184 مناخ الكلية. 1

 0.000 5.563 67.76 0.6864 3.388 عضو هيئة التدريس. 2

 0.000 6.434 68.42 0.6543 3.421 المناهج الدراسية. 3

 0.000 5.885 66.62 0.5624 3.331 الدرجة الكلية

 (2022تساوي ) 0000(، ومستوى داللة 22ت الجدولية عند درجات حرية )
فقرات االستبانة كانت من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة االحتمال الستجابات العينة على جميع 

، بمعنى أن المتوسط الحسابي دال إحصائيا  ولم يصل لدرجة الحياد 1.12أقل من مستوى الداللة 
(، وكانت قيمة ت موجبة، بمعنى أن العينة توافق على محتوى أبعاد وفقرات االستبانة، أي 3المعروفة )

قيم الحوار لدى الطلبة، والجدير بالذكر أن أن للكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا دور في تنمية بعض 
، وهي نسبة متوسطة، أي أن الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تنمية بعض %66.62الوزن النسبي بلغ 

 قيم الحوار لكنها بنسب متوسطة، ولم ترتق للمستوى المطلوب.
وهي نسبة متوسطة وال ترتقي ، %63.61وكان الوزن النسبي لمناخ الكلية ودورح في تنمية قيم الحوار 

للمستوى المطلوب، كذلك بلغ الوزن النسبي لدور عضو هيئة التدريس في تنمية بعض قيم الحوار 
، وهي أيضا  نسبة متوسطة ولم ترتقي للمستوى المطلوب والمقبول تربويا ، كما كان دور المناهج 60.06%

 .%61.42الدراسية بنفس المستوى وبلغ ما نسبته 
نرى بضرورة أن تتخذ الكلية استراتيجيات وآليات لتعزيز المناخ الجامعي والدراسي بما يحقق قيم  ومن هنا

 الحوار بين الطلبة، خاصة وأن المجتمع الفلسطيني بحاجة لتعزيز القيم بشتى أنواعها خاصة قيم الحوار.
يعزز قيم الحوار لدى كما أن على عضو هيئة التدريس استخدام االستراتيجيات والطرق التدريسية بما 

الطلبة، فهو قدوة الطلبة، وعليه أن يستمع آلرائهم وينمي لديهم مبدأ النقد البناء، كذلك على إدارة الكلية 
 االهتمام بالمناهج الدراسية بحيث تتضمن قيم الحوار الالزمة للطلبة.
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ت االستبانة، والجدول التالي وقام الباحث بالتعرف على المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرا
 يبين لنا النتائج لفقرات البعد االول مناخ الكلية:

 المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول (21الجدول )

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 65 0.9783 3.25 التعاون بين جميع الطلبة.يسود مناخ الكلية روح  1

 73.4 0.93263 3.67 يوجد روح الحوار بين الطلبة. 2

 62.8 1.110283 3.14 يوجد روح الحوار بين الطلبة والعاملين بالكلية. 3

 65.2 1.078907 3.26 يسود العدل واألمانة بين الطلبة. 4

 62.4 1.04717 3.12 الحوار بين الطلبة.توجد عالقات اجتماعية محفزة لتدعيم قيم  5

 62.4 1.121687 3.12 قوانين وأنظمة الكلية تراعي كافة األفكار واالنتماءات للطلبة. 6

 63 1.076611 3.15 االنتماء الوطني والمصلحة العامة أساس كل حوار بين الطلبة. 7

 59.2 1.213726 2.96 يسمح للطلبة أن يعبروا عن آرائهم بحرية كاملة داخل الكلية. 8

 64.8 1.138136 3.24 تعقد الكلية ندوات لتدعيم قيم الحوار لدى الطلبة. 9

10 
تعقد الكلية مسابقات المنهجية للطلبة تقوم على توظي  قيم 

 الحوار.
2.93 1.182832 58.6 

(، 2رقم )من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن أعلى الفقرات من حيث الوزن النسبي كانت الفقرة 
، وهي نسبة مرتفعة، تؤكد على أن طلبة %03.4والقائلة )يوجد روح الحوار بين الطلبة(، بوزن نسبي بلغ 

(، والقائلة )تعقد 01الكلية لديهم روح الحوار، بينما كانت أقل الفقرات من حيث الوزن النسبي الفقرة رقم )
، وهي نسبة %21.6وار( وبوزن نسبي بلغ الكلية مسابقات المنهجية للطلبة تقوم على توظي  قيم الح

 منخفضة تؤكد على أن الكلية ال تهتم بعقد الفعاليات والمسابقات الهادفة لتعزيز قيم الحوار.
وبشكل عام كانت تقديرات العينة على كافة فقرات بعد مناخ الكلية ودورح في تنمية قيم الحوار لدى الطلبة 

بويا ، وأن مناخ الكلية غير مهيأ بالدرجة المطلوبة لتعزيز قيم متوسطة، ولم ترتق للمستوى المقبول تر 
 الحوار لدى الطلبة، كما أن القوانين واألنظمة ال تراعي تنمية قيم الحوار لدى الطلبة بالشكل المطلوب.

والجدول التالي يبين لنا المتوسط الحسابي والوزن النسبي لتقديرات العينة على جميع فقرات البعد الثاني 
 المتعلق بدور عضو هيئة التدريس في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة:
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 المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني (23الجدول رقم )

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

1 
جو من الحوار أثناء يحرص عضو هيئة التدريس على نشر 

 المحاضرة.
3.4 1.119163 68 

 70.8 1.038842 3.54 يعزز لدى الطلبة الثقة بالنفس. 2

 76 0.887625 3.8 يطبق قيمة التواضع وحسن الخلق أثناء المحاضرة. 3

 69.2 0.989031 3.46 ينمي لدى الطلبة مهارات ضبط النفس في المواق  الحوارية. 4

 68.6 0.97706 3.43 وأساليبه مع أفكارح وما يعرضه أثناء المحاضرة.تتوافق سلوكياته  5

 69.6 0.969015 3.48 يستخدم طرق تدريس مناسبة تعزز قيم الحوار لدى الطلبة. 6

ن كانت مخالفة آلرائه. 7  64.4 1.124385 3.22 يتقبل آراء الطلبة وا 

 59.2 1.081712 2.96 والمناقشة.يتطرق للقضايا الوطنية في إطار تدعيم الحوار  8

 64.4 1.040396 3.22 نمى لدي مبدأ الحوار الهادف. 9

 67.4 1.169088 3.37 نمى لدي العمل بروح الفريق. 10

(، 3من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن أعلى الفقرات من حيث الوزن النسبي كانت الفقرة رقم )
، وهي نسبة مرتفعة، %06الخلق أثناء المحاضرة(، بوزن نسبي بلغ والقائلة )يطبق قيمة التواضع وحسن 

(، والقائلة )يتطرق للقضايا الوطنية في إطار 1أما أدنى الفقرات من حيث الوزن النسبي فكانت الفقرة رقم )
، وهي نسبة أقل من المستوى المطلوب، وهنا %29.2تدعيم الحوار والمناقشة(، وكانت بوزن نسبي بلغ 

التدريس بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا وفي كافة الجامعات والمعاهد الفلسطينية مطالب  عضو هيئة
بتعزيز قيم الحوار لدى طلبته وغرسها ثقافة في نفوسهم، السيما وأنه القدوة األولى لطلبته، وعليه أن يبذل 

 جهودا  استثنائية لتحقيق ذلك.
الحسابي والوزن النسبي لتقديرات العينة على جميع فقرات البعد الثالث والجدول التالي يبين لنا المتوسط 

 المتعلق بدور المناهج الدراسية في تنمية قيم الحوار لدى الطلبة:
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث (24الجدول رقم )

المتوسط  الفقرات م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 69.8 1.039571 3.49 تتضمن المناهج الدراسية مهارات الحوار الجيد. 1

 66.6 0.995495 3.33 تتضمن مواضيع تعزز قيم الحوار. 2

 79 1.048086 3.95 تحتوي على آيات قرآنية. 3

 76.6 1.025483 3.83 تحتوي على أحاديث نبوية شريفة. 4

 63.8 1.228409 3.19 الوحدة الوطنية.تعزز  5

 61.4 1.148165 3.07 تناقش مشكالت المجتمع وقضاياح وحلها في جو من الحوار الجيد. 6

 65.8 0.977474 3.29 توضح أهمية تبني الطلبة لمبادئ الحوار الجيد. 7

 69.4 0.999545 3.47 تعمل على تنمية شخصية الطلبة. 8

 66.8 1.046591 3.34 الجيد لدى الطلبة.تنمي مهارات الحوار  9

 65 1.140397 3.25 تراعي القدرات الذهنية للطلبة. 10

(، 3من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن أعلى الفقرات من حيث الوزن النسبي كانت الفقرة رقم )
(، والقائلة 4الفقرة رقم )، يليها %09والقائلة )تحتوي المناهج الدراسية على آيات قرآنية(، بوزن نسبي بلغ 
، بينما كانت أدنى الفقرات %06.6)تحتوي المناهج الدراسية على أحاديث نبوية شريفة(، بوزن نسبي بلغ 

(، والقائلة )تناقش مشكالت المجتمع وقضاياح وحلها في جو من 6من حيث الوزن النسبي الفقرة رقم )
 نى من المستوى المطلوب.، وهي نسبة أد%60.4الحوار الجيد(، بوزن نسبي بلغ 

وبشكل عام كانت التقديرات على معظم فقرات البعد الثالث أدنى من المستوى المطلوب وعليه فإن إدارة 
الجامعة ومخططي المناهج الدراسية اتخاذ خطوات لألمام بخصوص تضمين القيم في المناهج الدراسية 

مجتمع وتناولها بطرق حوارية، كما أنهم مطالبين وتطويرها لتتفق مع الواقع الفلسطيني ومعالجة قضايا ال
 بتعزيز القيم الدينية واإلسالمية التي ترسخ الحوار والمشورة.

اإلجابة على السؤال الفرعي األول والذي ينص على: "هل يقل دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا 
 ؟".%70في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها عن 

 هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي: ولإلجابة على
 .%01ال يقل دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها عن 
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وللتحقق من الفرض السابق قام الباحث باختبار ت للعينة الواحدة، وقام بتحديد المتوسط األدنى وهو 
(، لكل بعد من أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لالستبانة، فكانت %01(، وما يعادله وزن نسبي )3.2)

 النتائج كما بالجدول التالي:
 (20الجدول )

 نتائج اختبار ت للعينة الواحدة لكل بعد من أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لفقراتها

 األبعاد م.
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 0.000 4.866- 63.68 0.6494 3.184 مناخ الكلية. 1

 0.106 1.632- 67.76 0.6864 3.388 عضو هيئة التدريس. 2

 0.230 1.207- 68.42 0.6543 3.421 المناهج الدراسية. 3

 0.003 3.005- 66.62 0.5624 3.331 الدرجة الكلية

 (2022تساوي ) 0000داللة ( ومستوى 22قيمة ت الجدولية عند درجات حرية )
، وهي أقل من مستوى 1.113من خالل الجدول السابق يتبين أن قيمة االحتمال لكافة أبعاد االستبانة 

(، وعليه فإن الوزن 3.2، بمعنى أن المتوسط الحسابي دال إحصائيا  ولم يصل لدرجة )1.12الداللة 
فإنه ال يمكن قبول الفرض السابق، ونؤكد ، وكانت قيمة االختبار سالب، وعليه %66.62النسبي بلغ 

على أن الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ال تقوم بدورها في تنمية قيم الحوار بالمستوى المطلوب 
(، ومن هنا %01والمقبول تربويا ، والذي حددح الباحث بناء على األدب التربوي والدراسات السابقة بنسبة )

الكلية إدارة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس بالقيم خاصة قيم الحوار، حيث  يؤكد الباحث بضرورة اهتمام
والكلية  أثبتت النتائج أن الكلية ال تقوم بالدور المطلوب والمقبول في تعزيز وتنمية قيم الحوار لدى الطلبة.

على طيني االنقسام الفلسوتعيش حالة من االستنزاف وأثر الجامعية للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة حكومية 
 وأداء مواردها البشرية، وهذا انعكس على دورها في تنمية قيم الحوار لدى طلبتها.قوانينها وسياساتها 

اإلجابة على السؤال الثاني والذي ينص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية 
 تعزى لمتغير الجنس؟".الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة 

 ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار 

 لدى الطلبة تعزى لمتغير الجنس.
ان المستقلتان، فكانت النتائج كما بالجدول وللتحقق من الفرض السابق قام الباحث باختبار ت للعينت

 التالي:
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 (200نتائج اختبار ت للفروق بين مجموعتين )ذكور، إناث(، و)ن =  (26الجدول )

المتوسط  العدد الجنس األبعاد م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 مناخ الكلية. 1
 0.6338 3.27 49 ذكور

1.325 0.188 
 0.6594 3.1 51 إناث

 عضو هيئة التدريس. 2
 0.6448 3.22 49 ذكور

-2.485 0.015 
 0.6918 3.551 51 إناث

 المناهج الدراسية. 3
 0.6374 3.296 49 ذكور

-1.898 0.061 
 0.6539 3.541 51 إناث

 الدرجة الكلية
 0.5467 3.262 49 ذكور

-1.207 0.230 
 0.5746 3.397 51 إناث

 (2022تساوي ) 0000( ومستوى داللة 22ت الجدولية عند درجات حرية ) قيمة
من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة االحتمال لكافة أبعاد االستبانة كانت أكبر من مستوى الداللة 

، بمعنى أنه ال توجد فروق في متوسطات تقديرات العينة على دور الكلية الجامعية للعلوم 1.12
جيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة من وجهة نظرهم باختالف متغير الجنس، وأن العينة والتكنولو 

ناثا ، استجابوا بنفس الكيفية تقريبا ، ولعل ذلك يرجع كونهم يدرسون بنفس الكلية، ويتلقون نفس  ذكورا  وا 
لقوانين، والجدير بالقول المناهج الدراسية خاصة في متطلبات الكلية، كما أنهم يخضعون لنفس األنظمة وا

بأن العينة لم تظهر بينهم فروق على بعد مناخ الكلية كونهم من نفس الكلية، ولم تظهر فروقا  في 
تقديراتهم على بعد المناهج الدراسية ألنهم يخضعون لجزء كبير من المناهج المتشابهة خاصة متطلبات 

هيئة التدريس، وكانت تلك الفروق لصالح اإلناث،  الكلية، بينما ظهرت فروقا  في تقديراتهم على بعد عضو
ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة تعامل عضو هيئة التدريس مع الطلبة، فال يمكن له أن يتعامل مع الذكور 

؛ نظرا  الختالف الذكر عن األنثى في المواق  االجتماعية، واختالفهم في التركيبة كما يتعامل مع اإلناث
الذكر، وعلى عضو هيئة التدريس أن يكن حريصا  عند تعامله مع اإلناث، النفسية فاألنثى أرق من 

، فظهرت فروقا  خاصة وأن معظم األكاديميين العاملين بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا من الذكور
 وكانت لصالح اإلناث.
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في دور الكلية اإلجابة على السؤال الثالث والذي ينص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟".

 ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي:
الحوار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم 

 لدى الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
وللتحقق من الفرض السابق قام الباحث باختبار ت للعينتان المستقلتان، فكانت النتائج كما بالجدول 

 التالي:
 (200نتائج اختبار ت للفروق بين مجموعتين )المستوى األول، المستوى الثاني(، و)ن =  (27الجدول )

المتوسط  العدد المستوى  األبعاد م.
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 مناخ الكلية. 1
 0.6259 3.008 50 األول

-2.802 0.006 
 0.6302 3.36 50 الثاني

 عضو هيئة التدريس. 2
 0.7795 3.326 50 األول

-0.902 0.369 
 0.580 3.45 50 الثاني

 المناهج الدراسية. 3
 0.7570 3.338 50 األول

-1.272 0.206 
 0.5272 3.504 50 الثاني

 الدرجة الكلية
 0.6153 3.224 50 األول

-1.928 0.057 
 0.4870 3.438 50 الثاني

 (2022تساوي ) 0000( ومستوى داللة 22قيمة ت الجدولية عند درجات حرية )
، 1.12أبعاد وفقرات االستبانة أكبر من من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة االحتمال لكافة 

بمعنى أنه ال توجد فروق في متوسطات تقديرات العينة لدور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية 
بعض قيم الحوار لدى الطلبة باختالف متغير المستوى الدراسي األول، الثاني، ولعل ذلك يرجع كون 

الدراسي إال أنهم يخضعون لنفس األنظمة ولنفس أعضاء هيئة التدريس  العينة برغم اختالفهم في المستوى 
 ولنفس المناهج الدراسية.

والجدير بالذكر أنه لم تظهر فروق في متوسطات تقديرات العينة على بعد عضو هيئة التدريس، وبعد 
وق لصالح طلبة المناهج الدراسية، بينما ظهرت فروق في تقديرات العينة لمناخ الكلية، وكانت تلك الفر 

المستوى الثاني ولعل ذلك يرجع إلى كون طلبة المستوى الثاني يكونوا قد تعرفوا على أصدقاء من داخل 
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الكلية، ويكونوا قد تشبعوا من قيم الكلية وأنظمتها وتعودوا على المناخ الجامعي أكثر من طلبة المستوى 
 األول فظهرت فروق لصالحهم.

والذي ينص على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية اإلجابة على السؤال الرابع 
 الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار لدى الطلبة تعزى لمتغير السكن؟".

 ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي:
للعلوم والتكنولوجيا في تنمية بعض قيم الحوار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية 

 لدى الطلبة تعزى لمتغير السكن.
وللتحقق من الفرض السابق قام الباحث باختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث مجموعات 

 فأكثر، فكانت النتائج كما بالجدول التالي:
 (200ثة مجموعات )السكن(، و)ن = نتائج اختبار تحليل التباين للفروق بين ثال  (22الجدول )

مجموع  مصدر التباين األبعاد م.
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

قيمة 
(Sig.) 

 مناخ الكلية. 1
 0.900 2 1.800 بين المجموعات

 0.412 97 39.955 داخل المجموعات 0.118 2.184

  99 41.754 اإلجمالي

 التدريس.عضو هيئة  2
 0.193 2 0.387 بين المجموعات

 0.477 97 46.259 داخل المجموعات 0.668 0.405

  99 46.646 اإلجمالي

 المناهج الدراسية. 3
 0.240 2 0.479 بين المجموعات

 0.432 97 41.907 داخل المجموعات 0.576 0.555

  99 42.386 اإلجمالي

 الدرجة الكلية
 0.163 2 0.327 المجموعاتبين 

 0.319 97 30.987 داخل المجموعات 0.601 0.511

  99 31.314 اإلجمالي

( لكل بعد من 1.12من خالل الجدول السابق يتضح لنا أن قيم االحتمال كانت أكبر من مستوى الداللة )
الفرضية السابقة، وأنه ال توجد فروق أبعاد االستبانة وللدرجة الكلية لفقراتها، وعليه فإنه ال يمكن رفض 

ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات العينة لدور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية 
 بعض قيم الحوار لدى طلبتها باختالف متغير مكان السكن.
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ة والقوانين، كما ولعل ذلك يرجع كونهم برغم اختالفهم في مكان السكن إال أنهم يخضعون لنفس األنظم
وجدير بالذكر  أنهم يخضعون لنفس المناخ الدراسي واألكاديمي، ويدرسون نفس المناهج الدراسية تقريبا .

أن قطاع غزة مساحة صغيرة يعيش سكانها وفق نسق اجتماعي متقارب جدا  تجمعهم العديد من العادات 
 والتقاليد، والتي انعكست بدورها على تقديرات الطلبة.

 النتائج:
أظهرت النتائج أن دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية قيم الحوار لدى طلبتها دون  -0

 .%01المستوى المطلوب والمقبول تربويا  
أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في  -2

 دى طلبتها تعزى لمتغير الجنس.تنمية بعض قيم الحوار ل
أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في  -3

 تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
للعلوم والتكنولوجيا في  أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الكلية الجامعية -4

 تنمية بعض قيم الحوار لدى طلبتها تعزى لمتغير مكان السكن.
 التوصيات:

سالمية وتربوية خاصة قيم  -0 ضرورة أن تتضمن المساقات والمقررات الدراسية على قيم دينية وا 
 الحوار.

 ضرورة إقامة الندوات الهادفة لتعزيز روح التعاون والحوار بين الطلبة. -2
 طاء الحرية للطلبة لطرح أفكارهم وآرائهم حول الموضوعات التي تهمهم.ضرورة إع -3
إعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تقوم بطرح القضايا الخاصة بالمجتمع الفلسطيني، وتعزيز  -4

 ثقافة الحوار بين الطلبة من خاللها.
 لمشكالته. ضرورة أن تهتم المناهج الدراسية بقضايا المجتمع الفلسطيني، وطرح حلوال   -2

 المقترحات:
دور الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في تعزيز قيم  ة إجراء دراسات مماثلة للتعرف إلىضرور  -0

 التسامح.
ضرورة إجراء دراسات لتحليل محتوى المناهج الدراسية في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في   -2

 طني.ضوء بعض القيم مثل الحوار، قيم االنتماء الو 
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دور الجامعات والمعاهد الفلسطينية في تعزيز قيم الحوار  إلى ضرورة إجراء دراسات مقارنة للتعرف -3
 بين طلبتها.

دور المدرسة في تنمية القيم لدى طلبة المراحل التعليمية  ة إجراء دراسات مماثلة للتعرف إلىضرور  -4
 المختلفة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

231 

 المراجع:المصادر قائمة 

 القرآن الكريم.
 أواًل: المصادر والمراجع العربية.

 ( الكتب:2)
العبيد، تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة الثانوية الدواعي والمبررات  عبد هللاإبراهيم 

واألساليب، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إدارة الدراسات والبحوث والنشر، المملكة 
 .2101العربية السعودية، 

 .2113غزة، إحسان األغا ومحمود األستاذ، تصميم البحث التربوي، )دون دار نشر(، 
طه جابر العلواني، أدب االختالف في اإلسالم، الطبعة الخامسة، الدار العلمية للكتاب اإلسالمي، 
الرياض، المملكة العربية السعودية، إصدارات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، الواليات 

 .0992المتحدة األمريكية، 
به في اإلسالم، الطبعة األولى، مكتبة العبيكان، الرياض، عبدهللا بن سليمان المشوخي، الحوار وآدا

2119. 
 .2103الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، دليل الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، 

 :( المجالت والدوريات1)
ار بكر المواجدح، دور كتب الثقافة اإلسالمية المدرسية في حوار الحضارات من خالل نشر ثقافة الحو 

(، العدد 24، المجلد )2101والتسامح مع اآلخر في األردن، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، 
 .2211 – 2202(، ص: 1)

محمود محمود، دور المؤسسات التربوية في تنشئة المسلم المعاصر على االلتزام باآلداب الخلقية عند 
العلوم التربوية والدراسات  االختالف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، مجلة

 (، العدد الثالث، المملكة العربية السعودية.21، المجلد )2111اإلسالمية، 
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 :الرسائل العلمية (3)
أحمد عبد هللا العطوي، واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة تبوك لمهارات الحوار من وجهة 

القرى، المملكة العربية السعودية،  نظر الطالب، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم
2102. 

أماني سعد الحارثي، أماني سعد محمد، فاعلية استخدام استراتيجيات مختارة في تدريس مادة الحديث 
والثقافة اإلسالمية لتنمية الوعي بمفاهيم الثقافة اإلسالمية ومهارات الحوار لدى طالبات الص  

لة دكتوراح غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة، رسا
 .2103السعودية، 

(. مدى إسهام النشاط الطالبي في تنمية الحوار لدى طالب المرحلة 2101باحارث، أحمد محمد أحمد. )
غير  الثانوية من وجهة رواد النشاط ومديري المدارس في محافظة الليث، رسالة ماجستير

 القرى، المملكة العربية السعودية. ، جامعة أممنشورة
خالد فؤاد أبو عودة، مدى ممارسة طلبة الدراسات العليا ألدب االختالف في اإلسالم من وجهة نظر 
أساتذتهم في الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، 

2119. 
نمية قدرات الحوار الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية، عادل باوزير، دور معلم التربية اإلسالمية في ت

 .2119الرياض، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المملكة العربية السعودية، 
الحوار من المنظور اإلسالمي وأهميته في حل المشكالت الطالبية في  مساعدة، ثقافةعلي جبران، وليد 

 .2119الجامعات، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، إربد، 
غزية بن غزاي العتيبي، الحوار التربوي كآلية االتصال واتخاذ القرار لدى مديرات مدارس التعليم العام 

ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، بمدينة مكة المكرمة، رسالة 
2110. 

محمد حسن المزين، دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم، 
 .2111، جامعة األزهر بغزة، غير منشورة رسالة ماجستير
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لتربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في ضوء منى محمد أبو جزر، آداب االختالف المتضمنة بمحتوى ا
، الجامعة اإلسالمية غير منشورة الفكر اإلسالمي ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستير

 .2101بغزة، 
القادر الزهراني، إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار من وجهة نظر المشرفات  مهرة بنت عبد

، جامعة أم القرى، غير منشورة مكة المكرمة، رسالة ماجستيرالتربويات والمعلمات بمدينة 
 .2100المملكة العربية السعودية، 

هند ماجد الفرا، إثراء محتوى التربية المدنية في ضوء أدب االختالف وأثرح في تنمية مهارات الحوار لدى 
بغزة،  طلبة الص  السادس بمحافظة خانيونس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر

2102 
 والمراجع األجنبية: المصادر-نياً ثا

Josef, Boehle Inter, Religious Cooperation in a Global age: from a clash of 

civilizations to a Dialogue of civilizations, ph. D thesis, university of 

Birmingham, UK, 2001, available at: www.jboehle@compuserve.com. 

Rosenbaum Toni (2005): Effective Communication Skills for Highway and 

Public Work Office, Ithaca, CLRP No. 5-8, New York, 2005. 
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