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دور اجلامعات الفلسطينية في ترسيخ ثقافة احلوار اجملتمعي من وجهة نظر طلبتها وسبل تعزيزه

The Role of Palestinian Universities in Instilling
the Culture of Community Dialogue from the Perspective of Students and Ways to Strengthen it.

Abstract:

:ملخص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور اجلامعات الفل�سطينية
يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها و�سبل
 وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي لتحقيق،تعزيزه
 و�أعدا ا�ستبانة جلمع بيانات الدرا�سة مكونة من،�أهداف الدرا�سة
 وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل،) فقرة موزعة على �أربعة جماالت35(
:النتائج التالية
♦ ♦�أن الدرجة الكلية لدور اجلامعات الفل�سطينية يف
تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها كان بوزن
. بدرجة متو�سطة ن�سب ًيا،)52.02%( ن�سبي
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقدير �أفراد عينة الدرا�سة لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ
ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغريات
.) التخ�ص�ص، اجلامعة،الدرا�سة (اجلن�س
:♦ ♦تو�صي الدرا�سة بجملة من التو�صيات منها
♦ ♦توفري بيئة جامعية ي�سود مناخها احلوار ومفاهيمه
لتفعيل ثقافة احلوار املجتمعي ولغته بني مكونات اجلامعات
.وحميطها االجتماعي
♦ ♦انتهاج منط �إداري مبني على لغة احلوار لرت�سيخ ثقافة
.احلوار املجتمعي عند خمرجات اجلامعات
 ثقافة- اجلامعات الفل�سطينية:الكلمات املفتاحية
. احلوار املجتمعي-احلوار

The study aimed to identify the role of
Palestinian universities in consolidating the
culture of community dialogue from the perspective
of students and ways of to strengthen it. The
researchers use the analytical descriptive method
to achieve the goals of the study. Consequently,
to collect the data, they prepared a questionnaire
consisting of (35) items in (4) fields.
The study reached the following:
The total degree of Palestinian universities in
consolidating the culture of community dialogue
from the perspective of their students was (52.02%)
, that is in average degree.
There is no statistically significant differences
between the means of study sample members'
estimation to the role of Palestinian universities in
consolidating the culture of community dialogue
due to the study variables (gender, university,
specialization, or study level)
Provide university environment with climate
of dialogue and its concepts to activate the culture
and language of community dialogue between
universities and social components.
Pursue administrative methods based on
the language of dialogue to embed a culture of
community dialogue at universities outputs.
Key words: Palestinian universities- culture of
dialogue- community dialogue
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متح�رضة" (اللبودي .)8 :2003 ،لذلك يطمح الرتبويون �إىل
�أن تكون ثقافة احلوار عند كل فرد من �أفراد املجتمع ،ملا لها
من �أهمية يف تنمية ذاته وحتقيق طموحه ،فثقافة احلوار تعد
"عملية تتوافر فيها �إمكانات احلوار مع النف�س واحلوار مع الآخر
والإميان بوجوده وحقوقه واملحافظة على ترقية املعلومة
واحلديث بني الطرفني والفهم لطبيعة احلوار و�أهدافه و�آدابه"
(العبري.)6 :2008 ،
وي�ؤكد (الطيار� )2010 ،أن احلوار �أ�ضحى عملية حيوية
لنقل الأفكار بني املجتمعات ،وتنمية القناعات ال�شخ�صية
لدى الأفراد ،نحو ق�ضايا حمددة معينة ،و�أ�سلوب ح�ضاري
حلل امل�شكالت ،ولعل �أف�ضل امليادين خ�صوبة من �أجل تعزيز
ثقافة احلوار وتنميتها ،هو ميدان الرتبية والتعليم ،ومن داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية الكربى "املدر�سة واجلامعة" ،وهي
امل�ؤ�س�سات التي من خاللها ينت�رش الوعي ،وتغر�س املفاهيم،
وتزداد اخلربات ،وتنمو القدرات وت�صقل �شخ�صية الفرد وخ�صاله.
ويعد احلوار املجتمعي �أ�سلو ًبا من الأ�ساليب الناجحة يف
املجتمع ،حيث تقبل اخلالف واالختالف ب�سماحة و�سعة �صدر
كبريا ،ومن املبادئ الرئي�سة
بني فئات املجتمع ،وي�شمل
جمهورا ً
ً
التي جتب مراعاتها يف عملية احلوار االهتمامات والآراء ،لذلك
ي�ستلزم الأمر �إيجاد فهم م�شرتك للم�شكالت الرئي�سة يف املجتمع،
وحتديد االحتياجات ،وتعبئة الأفراد ،وتوحيد �أ�صواتهم من �أجل
�إحداث التغيري املن�شود.
ويعد و�سيلة للإ�صالح الداخلي يف املجتمعات ،وي�ؤكد
مقومات اال�ستقالل واالكتمال الذاتي ،كما يي�رس ترابط
امل�صالح على املدى القريب والبعيد لأطراف احلوار (�أبو املجد،
.)74 :2006
واجلديد يف ثقافة احلوار ظهورها على �سطح االهتمام
ب�صفة دائمة مقارن ًة مبا قبل ذلك؛ لأن الإنرتنت وو�سائل االت�صال
احلديثة قد غدت و�سيلة للحوار بني الأفراد واملجتمعات ب�صورة
مل ي�ألفوها خالل تاريخ الب�رشية ،و�إن متركز االهتمام ب�شكل
تقدما (ال�سيد.)42 :2008 ،
�أ�سا�س يف الدول الأكرث ً
ويعد احلوار من الأهمية مبكان بحيث يعود بالفائدة على
كثري من فئات املجتمع وم�ؤ�س�ساته وميكن تلخي�ص �أهمية احلوار
املجتمعي فيما ي�أتي:
Ú Úيعمل على �إتاحة الفر�ص �أمام املجتمعات املحلية
واجلمعيات الأهلية وامل�س�ؤولني احلكوميني لال�شرتاك يف حوار
والت�شاور حول ق�ضايا املجتمع ذات الأولوية.
Ú Úيعمل على ت�شجيع التطبيق العملي ملمار�سات احلكم
الداخلي ومهارات التفاو�ض والتعاون ال �سيما يف جمال التعرف
�إىل احتياجات املجتمع واهتماماته و�أولوياته.
Ú Úيعمل على تو�سيع نطاق فر�ص التعبري عن �أ�صوات
القاعدة ال�شعبية (�أبو املجد.)74 :2006 ،
Ú Úحتريك التفاعالت االجتماعية للواجهة البناءة
الإيجابية للت�صدي للق�ضايا وامل�شكالت االجتماعية القائمة

مقدمة:
أ�سا�سا لبناء احل�ضارات الإن�سانية،
تعد ثقافة احلوار � ً
و�رضورة من �رضورات احلياة االجتماعية ،فهي و�سيلة الإن�سان
للتعبري عن حاجاته ،ورغباته ،وميوله ،و�أحا�سي�سه ،ويعد
احلوار من �أهم �أ�شكال التوا�صل الفكري :والثقايف ،واالجتماعي،
الذي تطلبه احلياة املعا�رصة يف املجتمع ،ملا له من �آثار يف
تنمية قدرة الأفراد على التفكري والتحليل واال�ستدالل والإبداع
وامل�شاركة يف حتقيق حياة متح�رضة (العبيد.)18 :2009 ،
ويعد احلوار املجتمعي مدخلاً تنمو ًيا ي�ساعد النا�س
يف تفهم ق�ضايا جمتمعهم وف ًقا للأولوية ،ويعد �أحد الأن�شطة
التنموية الرامية �إىل دعم املوارد الب�رشية وتوظيفها من خالل
دفع امل�شاركة الفعالة بني الأفراد والوحدات االجتماعية الأخرى،
يكِّن الكل من
حيث يتيح تنا�سق حركة الأجزاء وتناغمها مبا مُ َ
حتقيق �أهدافه ،ودوره الوظيفي من خالل تر�شيد القرارات التي
تعك�س تكامل ر�ؤى الأفراد والوحدات املختلفة وتوازنها (الغمري،
.)1382 :2007
وتعد اجلامعات من �أرقى املحا�ضن للأجيال ال�شابة
ومنارات للعلم والفكر ،وتقوم بدور حيوي يف حياة جمتمعاتها،
ما جعل بع�ضهم ي�صفها ب�أنها املحرك الأ�سا�س للنمو االقت�صادي
والتقدم االجتماعي ،وامل�صدر اجلوهري لبناء كيان املجتمع
الفكري واملعريف ،لهذا �أ�صبحت الآمال معلقة على اجلامعات يف
حتقيق م�ستقبل �أف�ضل ل�شعوب العامل املختلفة ،يف ع�رص �أ�صبحت
فيه ثورة العلم واملعرفة �أكرث �أهمية من الرثوات الطبيعية،
واملوارد املادية (الثبيتي.)470 :2003 ،
ويرى الباحثان �أن اجلامعات قادرة على ن�رش ثقافة
احلوار ،وغر�س مفاهيمه عند طلبتها ،ونتيجة لأهمية احلوار
املجتمعي ،والدور احليوي للجامعات يف م�ساهمتها بالتنمية
تكر�ست الدرا�سة حوله ،وت�شري اجلهود ال�سابقة �إىل �ضعف
ال�شاملة ّ
ثقافة احلوار ب�شكل عام عند طلبة اجلامعات الفل�سطينية ،فت�شري
درا�سة (�سكر� )2013 ،إىل �رضورة �إيجاد �سبل مقرتحة لالرتقاء
بواقع ثقافة احلوار وانت�شارها داخل اجلامعات ،وقامت الباحثة
البو�سعيدية ( )2007بدرا�سة بعنوان" :التعليم ودوره يف تنمية
ثقافة احلوار جتربة �سلطنة عمان" ،وت�شري درا�سة (العنزي،
� )2011إىل �ضعف امل�صداقية والأمانة ،و�ضعف الإدراك بكون
أمرا طبيع ًيا ،و�ضعف اختيار الوقت املنا�سب للحوار،
اخلالف � ً
يعد ذلك �أكرب املعيقات لن�رش ثقافة احلوار عند الطلبة ،وتو�صي
درا�سة (الطيار )2010 ،ب�رضورة االهتمام بن�رش ثقافة احلوار
داخل البيئة التعليمية.
ويعد احلوار من �أهم �أ�س�س احلياة االجتماعية ومن
�رضوراتها ،فهو و�سيلة الإن�سان للتعبري عن حاجاته ورغباته
وميوله و�أحا�سي�سه ومواقفه وم�شكالته ،وطريقة لت�رصيف �ش�ؤون
حياته املختلفة" ،كما �أن احلوار و�سيلة الإن�سان يف تنمية �أفكاره
وجتاربه وتهيئته للعطاء والإبداع وامل�شاركة يف حتقيق حياة
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الطالب املعلمني تخ�ص�ص الإعالم الرتبوي ،وا�ستخدم الباحث
املنهج التجريبي وقام ب�إعداد اختبار وبطاقة مالحظة ،وطبق
االختبار على عينة من الطلبة ،وخل�صت الدرا�سة �إىل نتائج
�أهمها :تقدم الطالب املعلمني معرف ًيا با�ستخدام الربنامج الذي
أي�ضا �أهمية
�أعده الباحث ل�صالح املجموعة التجريبية ،وبينت � ً
تدري�س احلوار ،والتدريب على مهاراته ،منذ املراحل الأوىل
من التعليم� .أما درا�سة �سكر ( )2013وهدفت �إىل الك�شف عن
درجة قيام �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الإعالم ونظرياتها
يف اجلامعات الفل�سطينية بدورهم يف تعزيز ثقافة احلوار لدى
طلبتهم من وجهة نظرهم ،وكذلك التعرف �إىل �سبل تطوير هذا
الدور ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،م�ستعي ًنا
ب�أداتني للدرا�سة اال�ستبانة واملقابلة ال�شخ�صية ،و�أ�سفرت الدرا�سة
عن النتائج التالية� :أن الدرجة الكلية لدور �أع�ضاء هيئة التدري�س
بكليات الإعالم ونظرياتها يف تعزيز ثقافة احلوار ح�صلت على
أي�ضا وجود فروق ذات
وزن ن�سبي ( ،)63% .67وبينت الدرا�سة � ً
داللة �إح�صائية لدور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف تعزيز ثقافة احلوار
تعزى ملتغري اجلن�س (ذكور� ،إناث) ،حيث كانت الفروق ل�صالح
أي�ضا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لدور
الإناث ،وبينت � ً
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف تعزيز ثقافة احلوار تعزى ملتغري مكان
ال�سكن وملتغري اجلامعة .بينما �أجرى (�إ�سماعيل و�آخرون)2012 ،
درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل دور الربامج احلوارية بالف�ضائيات
العربية يف �إعداد ال�شباب اجلامعي امل�رصي باملعلومات حول
�أحداث ثورة  25يناير ،اعتمدت الدرا�سة على املنهج امل�سحي،
ومتثل عينة الدرا�سة ( )400طالب وطالبة ،و�أ�سفرت الدرا�سة
عن النتائج التالية :تعر�ض ال�شباب اجلامعي للربامج احلوارية،
و�أثبتت النتائج وجود عالقة بني تعر�ضهم لتلك الربامج
بالف�ضائيات و�إمدادهم باملعلومات حول �أحداث ثورة 25
يناير ،و�أن �أغلبية ال�شباب اجلامعي يعتمدون على الربامج
احلوارية كم�صدر مهم للح�صول على املعلومات حول الأحداث
املتعلقة بثورة  25يناير� .أما درا�سة (وينتون )Winton, 2010
فهدفت �إىل التعرف �إىل مفهوم احلوار وطرقه وو�سائله و�أهدافه،
و�أهمية ا�ستخدامه ،وا�ستخدمت هذه الدرا�سة املنهج التحليلي،
و�أداة الدرا�سة جمموعات احلوار ،و�أجريت هذه الدرا�سة بجامعة
والية (بافلو) بنيويورك ،حيث ا�ست�ضافت تلك اجلامعة ()8
جمموعات من احلوار مع املواطنني ب�ش�أن احتماالت �سيا�سات
املدار�س العامة يف الوالية ،وقام الباحث بتق�سيم امل�شاركني
�إىل جمموعات �صغرية وطلب منهم م�شاركة �أفكارهم وخرباتهم
حول املدر�سة النموذجية ،ومت ت�سجيل تلك الأفكار واخلربات عن
طريق موجه �أو قائد احلوار ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج من
�أهمها� :أن ا�ستخدام احلوار ذو فاعلية كبرية يف بناء �سيا�سة ذات
�أبعاد �إيجابية يف منو وتطور العملية التعليمية ،وتو�صلت كذلك
�إىل �أن �سيا�سة احلوار متكن امل�ؤ�س�سات التعليمية غري احلكومية
من حت�سني عملية التعليم والتعلم� .أما درا�سة الطيار ()2010
فهدفت �إىل التعرف �إىل درجة ا�ستخدام املعلمني واملعلمات
للحوار احلر داخل املدر�سة ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي
التحليلي ،وكانت �أداة الدرا�سة اال�ستبانة ،وقد طبقت على عينة

يف املجتمع وخا�صة ال�رصاعات منها ،وهذا ما �أكدته درا�سة
(.)Hobbs Mary & Melindo, 2000
Ú Úله �أهمية يف معاجلة امل�شكالت ال�سيا�سية وحماولة
تقريب وجهات النظر بني جماعات املجتمع املختلفة ،وهذا ما
�أكدته درا�سة (.)Much I Sue, Ed, 2000
Ú Úمدخل مهم يف بناء القدرات ال�سيا�سية واالقت�صادية
لل�شباب ،وهذا ما �أكدته درا�سة) الغمري.)2007 ،

مربرات استخدام احلوار اجملتمعي:
Ú Úالبعد الأول :وهو �إمداد النا�س باملعارف واالجتاهات
التي ت�ساعدهم يف التفكري بعمق وب�صرية يف املو�ضوعات التي
ت�شغلهم ،وب�صفة خا�صة املعقد منها والأكرث �صعوبة.
Ú Úالبعد الثاين :احلاجة �إىل االبتكار الدائم لأ�ساليب
نوعا من التفاهم والتعاون امل�شرتك من
جديدة ،ويتطلب ذلك ً
خالل احلوار الذي يعطي الفر�صة للأفكار ب�أن تخرج ،ودون قيود
عليها من خمازنها يف العقول الب�رشية ،وعندما تخرج الأفكار ال
بد من �أن يتم نوع من االمتزاج بني هذه الأفكار املمتزجة.
Ú Úالبعد الثالث :العمل على �سيادة الفكر اجلماعي،
والق�ضاء على االعتبارات اخلاطئة ،ميكنان الفرد من التعاون
واالت�صال بالآخرين (هالل.)16 :2007 ،

القواعد التنظيمية للحوار الفعال:
للحوار اجليد حمددات وقواعد تنظيمية يجب االلتزام بها
يف �إجراء العملية احلوارية وهي:
�Ú Úإعداد خطة للحوار :يعد �إعداد خطة للحوار من �أَ ْوىل
املحددات والقواعد التنظيمية للعملية احلوارية والتي ت�سهم يف
الو�صول �إىل حوار جيد ومثمر.
Ú Úحتديد مو�ضوع احلوار :عملية حتديد مو�ضوع احلوار
تعد املحدد الأهم والذي يوجه احلوار لتحقيق �أهدافه؛ لأن احلوار
دون مو�ضوع جدل عقيم وكالم بال معنى.
Ú Úحتديد املفاهيم :كي ي�ستمر احلوار ويعطي مراده ال بد
من �أن تت�ضح املفاهيم لدى املتحاورين ،وتكون الر�ؤية موحدة
حول املفاهيم التي يتحاورون فيها.
مثمرا ال بد من
Ú Úحتديد الأهداف :لكي يكون احلوار
ً
وجود �أهداف حمددة ووا�ضحة لدى املتحاورين" ،وللحوار
غايتان �إحداهما قريبة والأخرى بعيدة� ،أما غاية احلوار القريبة
التي تطلب لذاتها دون اعتبار �آخر ،فهي حماولة فهم الآخرين،
�أما الغاية البعيدة فهي �إقناع الآخرين بوجهة نظر معينة"
(الها�شمي.)186 :2003 ،
ومن خالل االطّ الع على الأدب الرتبوي ،ح�صل الباحثان
على بع�ض الدرا�سات العربية والأجنبية التي لها عالقة مبو�ضوع
الدرا�سة ،منها درا�سة �سعيد ( )2012التي هدفت �إىل �إعداد برنامج
تدريبي مقرتح يف تنمية مهارات احلوار باللغة العربية لدى
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مقدارها (� )1959شملت املعلمني واملعلمات مبراحل التعليم
الثالث يف خم�س مدن موزعة على مناطق تعليمية خمتلفة يف
اململكة العربية ال�سعودية ،وخل�صت الدرا�سة �إىل نتائج �أهمها:
�أن ا�ستخدام املعلم للحوار مع املتعلمني كان متو�سطً ا مييل �إىل
ال�ضعف ،و�أن ا�ستثمار الأن�شطة وح�ص�ص االنتظار �ضعيف ،بينما
كان التزام املعلم ب�آداب احلوار مرتف ًعا ،و�أظهرت الدرا�سة وجود
فروق دالة �إح�صائ ًيا يف متغري اجلن�س ل�صالح املعلمة ،وتفوقت
أي�ضا دالة يف متغري
ع�سري على جدة والريا�ض ،وظهرت الفروق � ً
اخلربة ل�صالح ذوي اخلربة (� )15سنة ف�أكرث ،ومل تكن الفروق دالة
يف متغريي امل�ؤهل الرتبوي والتخ�ص�ص� .أما درا�سة ال�سكارنة
( )2010فهدفت �إىل التعرف �إىل مدى �أهمية دور امل�ؤ�س�سات
الأهلية والتعليمية يف ثقافة احلوار ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل العوامل التي توثر
يف ثقافة احلوار :بيئة اجلامعة وع�ضو هيئة التدري�س والطالب
دورا بار ًزا يف
واملواد الدرا�سية ،وبينت � ً
أي�ضا �أن للجامعات ً
ثقافة احلوار ،والذي يظهر من خالل املحا�رضات ال�صفية
وامل�ؤمترات وور�ش العمل والن�شاطات الالمنهجية واملهرجانات
واالحتفاالت واللقاءات العامة والرحالت الرتفيهية اجلماعية
والندوات الثقافية والعلمية واحتادات الطلبة.
�أما درا�سة املزين ( )2009هدفت �إىل معرفة واقع ثقافة
الت�سامح يف اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات غزة ،وا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وقام بت�صميم ا�ستبانة
ا�شتملت على ( )84طالبا وطالبة ،بلغ عدد جمتمع الدرا�سة
( )5878طال ًبا وطالبة من طلبة اجلامعات ،وبلغت عينة الدرا�سة
( )294طال ًبا وطالبة من جامعة الأزهر ،والإ�سالمية ،والأق�صى،
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية �إىل� :أن دور اجلامعات
الفل�سطينية مبحافظات غزة يف تعزيز قيم الت�سامح لدى الطلبة
يرتاوح ما بني �ضعيف �إىل متو�سط ،وبن�سبة بلغت (.)2% .62
أي�ضا وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف دور اجلامعات
وبينت � ً
الفل�سطينية مبحافظات غزة يف تعزيز قيم الت�سامح لدى طلبتها
تعزى ملتغري اجلامعة ل�صالح جامعة الأزهر ،ثم الإ�سالمية ،كما
يوجد فروق دالة �إح�صائ ًيا تعزى ملتغري التخ�ص�ص ،واجلن�س.
لكن درا�سة حممد ( )2008هدفت �إىل التعرف �إىل دور الرتبية
يف تدعيم ثقافة احلوار مع الآخر ،والتعرف �إىل دور الرتبية
يف مواجهة التع�صب ،والتطرف الفكري ،والعقائدي ،وا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن �أن
ؤثرا يف مواجهة االختالف بني الأفراد
دورا بار ًزا وم� ً
للرتبية ً
واملجتمعات ،وتدعو �إىل احلوار مع الآخر ل�صالح املجتمع
الإن�ساين ،وبينت �أهمية الوعي مبفهوم الدميقراطية واحلوار
فعال لتنمية ثقافة احلوار مع الآخر،
ما ميكن �أن يكون مدخلاً
اً
ودرا�سة �سعد الدين ( )saad El-Dine, 2004هدفت �إىل التعرف
�إىل دور اجلامعات اللبنانية وقوانينها يف تبني وتعزيز ثقافة
احلوار الإ�سالمي امل�سيحي ،والتعاي�ش امل�شرتك لدى اللبنانيني،
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد �أ�سفرت الدرا�سة
عن ق�صور اجلامعات اللبنانية وانح�سار دورها يف تناول احلوار
والعي�ش امل�شرتك ،و�أن املناهج اجلامعية بحاجة �إىل تدعيمها

بالنماذج امل�رشقة يف التاريخ.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعترب مو�ضوع ثقافة احلوار املجتمعي من املو�ضوعات
الرئي�سة التي يجب االهتمام به ،حيث ا�ست�شعر الباحثان احلاجة
�إىل احلوار املجتمعي يف ظل ما ي�سود العامل العربي ،واملجتمع
الفل�سطيني من تغليب ثقافة القوة على احلوار للو�صول �إىل
نقطة �سواء يلتقي عندها جميع الأفراد ،وحتى �أن هناك �ضعفًا
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف تعزيز ثقافة احلوار ويف مقدمتها
اجلامعات؛ وهذا ما �أ�شارت �إليه نتائج الندوة التي عقدت
عام ( )2015املو�سومة بـ "دور الهيئات املحلية والبلديات
الفل�سطينية يف خلق حوار جمتمعي مع اجلمهور" ،وامل�ؤمتر الذي
عقد يف عام ( )2012املو�سوم بـ "التعلم والتوا�صل من �أجل
الت�سامح واحلوار والت�صالح املجتمعي" ،لذلك اهتم الباحثان
بالتعرف �إىل دور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار
املجتمعي لدى الطلبة ،وتقدمي مقرتحات و�سبل لالرتقاء برت�سيخ
ثقافة احلوار املجتمعي عند طلبة اجلامعات الفل�سطينية.
تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة التالية:
● ●ما دور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار
املجتمعي من وجهة نظر طلبتها؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة
لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي
من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغريات الدرا�سة (اجلن�س–
التخ�ص�ص -اجلامعة)؟
● ●ما �سبل تعزيز دور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ
ثقافة احلوار املجتمعي لدى طلبتها؟

فرضيات الدراسة:
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور
اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي تعزى
ملتغري اجلن�س (ذكر� ،أنثى).
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور
اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي تعزى
ملتغري التخ�ص�ص (علوم �إن�سانية ،علوم تطبيقية).
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور
اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي تعزى
ملتغري اجلامعة (الإ�سالمية ،الأق�صى).

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق ما ي�أتي:
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دور اجلامعات الفلسطينية في ترسيخ ثقافة احلوار اجملتمعي من وجهة نظر طلبتها وسبل تعزيزه

● ●التعرف �إىل دور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ
ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها.
● ●الك�شف عن داللة الفروق بني متو�سطات تقديرات �آراء
العينة لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار
�أفراد ّ
املجتمعي تعزى ملتغريات الدرا�سة (اجلن�س – التخ�ص�ص-
اجلامعة).
● ●تقدمي مقرتحات لتطوير دور اجلامعات الفل�سطينية يف
تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي لدى طلبتها.

النقا�ش حول �أمر معني ،وقد ي�صالن �إىل نتيجة ،وقد ال يقنع
ويكون لنف�سه موقفًا
�أحدهما الآخر ،ولكن ال�سامع ي�أخذ العربة
ّ
(النحالوي.)206 :2004 ،
وعرفه (البكران )23 :2008 ،ب�أنه "�إنتاج خِ طابي
و�سلوكي ي�ستند �إىل قيم حية ي�ؤدي فيه احلوار الدور الأ�سا�س".
◄◄ثقافة احلوار:
عرفته (البو�سعيدية )80 :2007 ،ب�أنها :قيمة �أخالقية
متمثلة يف التفاعل بني �أفراد �أو جمتمعات ،وتبادل الأفكار
واخلربات ووجهات النظر بينهم ،لتحقيق غايات و�أهداف حمددة
من قبل.
◄◄احلوار املجتمعي:
هو عملية جذب �أطراف املجتمع كافة يف �شبكة تفاعل
خمطط لها �سلفًا ،تعمل على تنظيم وتوفري املوارد املجتمعية
املتاحة كافة للو�صول �إىل الهدف املحدد ،وتراعي زيادة وعي
الأفراد بالق�ضايا املهمة يف جمتمعهم وزيادة التفاعل بني
�أطرافه كافة (جمعة.)97 :2004 ،
ويعرفه (ثابت )10 :2006 ،ب�أنه "اجتاه يعنى بتوفري
املهارات الأ�سا�سية الالزمة لتجميع ممثلي اجلهات املختلفة من
�أ�صحاب امل�صلحة امل�شرتكة من �أجل تعبئتهم نحو ق�ضاياهم
ذات الأولوية.
ويرى (� )Heideman، 2004: 3316أن احلوار املجتمعي
عملية تتم بني �أطراف خمتلفة لتحقيق التوازن بني احلماية
االجتماعية والتحديث بني املتاح والقيود.
ويرى الباحثان �أن احلوار املجتمعي :هو عبارة عن ثمرة
التفاعل الناجت عن دور �إدارة اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة احلوار
بني الطلبة وفئات املجتمع؛ لتعميق معاين االت�صال والتوا�صل
فيما بينهم بغية حتقيق الأهداف املحددة م�سبقاً ،مبا يعود على
اجلميع بالفائدة والنفع.

أهمية الدراسة:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من خالل ما يلي:
Ú Úيعد مو�ضوع الدرا�سة (ثقافة احلوار املجتمعي) من
�أهم الق�ضايا الع�رصية التي تطغى على الفكر العاملي واملحلي
وحاجة البيئة الفل�سطينية له.
�Ú Úأنها ت�سلط ال�ضوء على دور اجلامعات كواحدة من �أهم
امل�ؤ�س�سات الرتبوية التي تعد حما�ضن الأجيال ال�شابة ومنارات
للعلم والفكر.
Ú Úمعرفة مدى حت�صني ال�شباب الفل�سطيني باملرحلة
اجلامعية بر�صيد ثقافة احلوار املجتمعي يحميه من االجتاهات
الفكرية املنحرفة.
Ú Úقد ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة( :املحا�رضون -مديرو
اجلامعات – الباحثون -وزارة الرتبية والتعليم).

حدود الدراسة:
�أجريت هذه الدرا�سة يف �إطار احلدود الآتية:
Ú Úح ّد املو�ضوع :يقت�رص مو�ضوع الدرا�سة على ثقافة
احلوار املجتمعي من خالل املحاور التالية :الأول -دور �إدارة
اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة احلوار بني الطلبة وفئات املجتمع،
الثاين -البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة ،الثالث -تطوير
التنظيم امل�ؤ�س�سي والتعليمي ،الرابع -تفعيل دور الطالب
ملمار�سة ثقافة احلوار املجتمعي.
Ú Úاحل ّد الب�رشي :تقت�رص الدرا�سة على طلبة اجلامعات
الفل�سطينية.
Ú Úاحل ّد امل�ؤ�س�ساتي :اجلامعة الإ�سالمية ،والأق�صى.
Ú Úاحل ّد املكاين :تقت�رص الدرا�سة على حمافظات غزة.
Ú Úاحل ّد الزماين :طبقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي .2015 - 2014

منهج الدراسة:
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان با�ستخدام
املنهج الو�صفي التحليلي ،لو�صف الظاهرة وبيان العالقات بني
مكوناتها ،والآراء التي تطرح حولها ،والعمليات التي تت�ضمنها.

جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة اجلامعات
الفل�سطينية يف حمافظات غزة ،بالف�صل الدرا�سي الثاين للعام
الدرا�سي ( ،)2015 – 2014والبالغ عددهم ( )3500طالب
وطالبة من الطلبة امل�سجلني يف ال�سنة الثالثة وال�سنة الرابعة،
وذلك ح�سب الإح�صاءات يف جامعتي الأق�صى والإ�سالمية عرب
يو�ضح توزيع �أفراد املجتمع
املوقع الإلكرتوين ،واجلدول رقم (ّ )1
ح�سب الفرع واجلن�س.

مصطلحات الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان يف الدرا�سة امل�صطلحات التالية:
◄◄احلوار :هو �أن يتناول احلديث طرفان �أو �أكرث عن طريق
ال�س�ؤال واجلواب ،ب�رشط وحدة املو�ضوع �أو الهدف ،فيتبادالن
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جدول رقم ()1
توزيع أفراد المجتمع حسب الفرع والجنس.

الإ�سالمية

الأق�صى

املجموع

اجلن�س
ذكر

458

708

1166

�أنثى

919

1417

2336

1377

2125

3502

املجموع

خام ًسا :أداة الدراسة:
أوالً -االستبانة
بعد االطالع على الأدب الرتبوي ،ويف �ضوء الدرا�سات
ال�سابقة املتعلقة مب�شكلة الدرا�سة ،ويف �ضوء ا�ستطالع �آراء
عينة من املتخ�ص�صني عن طريق املقابالت ال�شخ�صية؛ ا�ستطاع
الباحثان بناء ا�ستبانة يف �صورتها الأولية ،وقد بلغ عدد فقراتها
بعد �صياغتها الأولية ( )38فقرة موزعة على �أربعة جماالت،
حيث �أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي.

رابعًا :عينة الدراسة:
Ú Úعينة الدرا�سة اال�ستطالعية :قام الباحثان باختيار
عينة ع�شوائية ا�ستطالعية قوامها ( )25طال ًبا وطالبة من
املجتمع الأ�صلي بهدف التحقق من �صالحية الأداة للتطبيق على
�أفراد العينة امليدانية يف البيئة الفل�سطينية.
Ú Úعينة الدرا�سة الفعلية :ا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )175طال ًبا وطالبة للعام الدرا�سي ( ،)2015 - 2014وقد
وزعت اال�ستبانة على �أفراد املجتمع بن�سبة ( ،)4.9%واجلدول
يو�ضح توزيع �أفراد العينة ح�سب متغرياتها:

ثانياً -املقابلة
�أجرى الباحثان بع�ض املقابالت ،مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية (الإ�سالمية ،والأق�صى)،
للتعرف �إىل �سبل تطوير دور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ
ثقافة احلوار املجتمعي لدى الطلبة.
● ●�صدق اال�ستبانة:
وقام الباحثان بتقنني فقرات اال�ستبانة؛ وذلك للتحقق من
�صدق �أداة الدرا�سة ،وقد مت التحقق من �صدق فقرات اال�ستبانه
بطريقتني:
 �صدق املحكمني :قام الباحثان بعر�ض اال�ستبانة يف
�صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني ت�ألفت من ()10
�أع�ضاء من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية،
وا�ستنا ًدا �إىل التوجيهات التي �أبداها املحكمون قام الباحثان
ب�إجراء التعديالت التي اتفق عليها املحكمون ،حيث مت تعديل
�صياغة بع�ض الفقرات وحذف (( 3فقرات ،وعلى �ضوء تلك الآراء
�أ�صبح عدد فقرات اال�ستبانة ( )35فقرة.
 �صدق االت�ساق الداخلي:
جرى التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة
بتطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية ،ومت ح�ساب معامل
ارتباط بري�سون بني كل فقرة من فقرات اال�ستبانة ،كما يف
اجلدول رقم (.)3

جدول رقم ()2
يوضح عينة الدراسة حسب الجامعة والجنس والتخصص

ا�سم املتغري
اجلامعة

العدد

الن�سبة
املئوية

فئات
املتغري
الإ�سالمية

69

39.5

الأق�صى

106

60.5

175

100%

طالب

87

49.7

طالبة

88

50.3

175

100%

86

49.2

89

50.8

175

100%

املجموع الكلي
اجلن�س

املجموع الكلي
التخ�ص�ص

علوم
تطبيقية
علوم
�إن�سانية

املجموع الكلي

الجدول رقم ()3
معامل االرتباط بين كل فقرة ومجالها ومستوى الداللة للمجاالت الثالثة

املجال الثاين

املجال الأول

املجال الرابع

املجال الثالث

رقم
الفقرة

م�ستوى
االرتباط

م�ستوى الداللة

رقم الفقرة

م�ستوى
االرتباط

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

م�ستوى
االرتباط

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

م�ستوى
االرتباط

م�ستوى
الداللة

1

**0.570

0.000

1

**0.682

0.000

1

**0.618

0.000

1

**0.689

0.000

2

**0.696

0.000

2

**0.676

0.000

2

**0.791

0.000

2

**0.713

0.000

3

**0.729

0.000

3

**0.722

0.000

3

**0.733

0.000

3

**0.695

0.000

4

**0.727

0.000

4

**0.709

0.000

4

**0.716

0.000

4

**0.714

0.000
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املجال الثاين

املجال الأول

املجال الرابع

املجال الثالث

رقم
الفقرة

م�ستوى
االرتباط

م�ستوى الداللة

رقم الفقرة

م�ستوى
االرتباط

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

م�ستوى
االرتباط

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

م�ستوى
االرتباط

م�ستوى
الداللة

5

**0.674

0.000

5

**0.694

0.000

5

**0.746

0.000

5

**0.711

0.000

6

**0.646

0.000

6

**0.726

0.000

6

**0.726

0.000

6

**0.737

0.000

7

**0.633

0.000

7

**0.644

0.000

7

**0.707

0.000

7

**0.705

0.000

8

**0.622

0.000

8

**0.728

0.000

8

**0.672

8

9

**0.549

0.000

9

**0.709

0.000

9

**0.751

9

10

**0.631

0.000

** دالة إحصائيًا عند ()α ≥ 0.05

الجدول رقم (:)4

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن جميع فقرات اال�ستبانة لكل
جمال من املجاالت الأربعة مرتبطة ارتباطً ا ذا داللة �إح�صائية،
وهذا يدلل على �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة.
طريقة التجزئة الن�صفية:
مت ا�ستخدام طريقة التجزئة الن�صفية حل�ساب ثبات
اال�ستبانة بعد جتريبها على عينة ا�ستطالعية من جمتمع
الدرا�سة بلغ عددها ( )25طال ًبا وطالبة ،وقد مت ح�ساب معامل
الثبات وبلغ (.)0.886ومت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة مبعامل
(�ألفا كرونباخ) حيث بلغت ( ،)0.834وهذه القيم تدل على �أن
اال�ستبانة تتميز بثبات مرتفع.
املحك املعتمد:
لتحديد املحك املعتمد يف الدرا�سة ،فقد مت حتديد طول
اخلاليا يف مقيا�س (ليكرت اخلما�سي) من خالل ح�ساب املدى
بني درجات املقيا�س ( ،)4=1 - 5ومن ثم تق�سيمه على �أكرب
قيمة يف املقيا�س للح�صول على طول اخللية �أي (،)0.80=5 /4
وبعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة �إىل �أقل قيمة يف املقيا�س (بداية
املقيا�س وهي واحد �صحيح (وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه
اخللية ،وهكذا �أ�صبح طول اخلاليا كما هو مو�ضح يف اجلدول
الآتي (ملحم.)42 :2000 ،

يوضح المحك المعتمد في الدراسة

طول اخللية

الوزن الن�سبي املقابل له

درجة املوافقة

من 1 – 1.80

من %36 - %20

قليلة جداً

�أكرب من 2.60 - 1.80

�أكرب من %52 - %36

قليلة

�أكرب من 3.40 – 2.60

�أكرب من %68 - % 52

متو�سطة

�أكرب من 4.20 – 3.40

�أكرب من %84 - %68

كبرية

�أكرب من 5 - 4.20

�أكرب من %100 - %84

كبرية جداً

نتائج الدراسة:
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة:
ين�ص ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة على "ما دور
اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي من
وجهة نظر الطلبة؟ " للإجابة على ال�س�ؤال ،مت ح�ساب املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي ال�ستجابات �أفراد
العينة ،و�سيتم عر�ض نتائج هذا ال�س�ؤال وف ًقا ملحاوره كما يلي:
Ú Úاملجال الأول :دور �إدارة اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة
احلوار بني الطلبة وفئات املجتمع.

جدول ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

1.009

52.4

10

59.6

3
8

م

املجال الأول :دور �إدارة اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة احلوار بني الطلبة وفئات املجتمع

1

تقوم بتحديد ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها اال�سرتاتيجية وفق لغة احلوار.

2.62

2

حتث على التطبيق الفعلي ملبد�أ امل�شاركة يف �صنع القرار.

2.98

1.127

3

ت�شجع التناف�س الإيجابي لتطوير املهارات الأ�سا�سية للحوار.

2.85

1.067

57

4

ت�شجع الطلبة على تقدمي �أفكارهم ومقرتحاتهم لتطوير ثقافة احلوار.

2.97

1.129

59.4

4

5

تدعو الحرتام الآراء واملواقف املخالفة بني الطلبة.

2.85

1.090

57

7

218

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

1.034

55.2

9

57.2

6
1

م

املجال الأول :دور �إدارة اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة احلوار بني الطلبة وفئات املجتمع

6

تعزز التفاعل الإيجابي بني الطالب وفئات املجتمع ككل.

2.76

7

ت�ضع قواعد ومنطلقات حتكم �سلوك الطالب يف ممار�سات احلوار.

2.86

0.957

8

تعمل على تهيئة املناخ التنظيمي املحفز للحوار املجتمعي الهادف.

3.11

0.985

62.2

9

تقوم بعقد دورات تدريبية متخ�ص�صة لتنمية مهارات احلوار الهادف.

2.92

1.238

58.4

5

10

تدعو للقيام ب�إجراء درا�سات للحوار يف امليدان الرتبوي.

3.10

1.097

62

2

29.011

6.951

58.02

املجموع الكلي

Ú Úاملجال الثاين :البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة.
جدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

1.128

56.4

6

62.2

2
7

م

املجال الثاين :البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة.

1

توثيق ال�صلة مع الطلبة مبا يعزز الثقة بني مكونات اجلامعة املختلفة.

2.82

2

ت�صميم برامج لتوعية الطلبة ب�أهمية احلوار املجتمعي.

3.11

1.113

3

تقوية دور الإعالم اجلامعي بن�رش ثقافة احلوار على م�ستوى اجلامعة.

2.79

1.127

55.8

4

دعوة الطلبة للم�شاركة يف فعاليات الأن�شطة املجتمعية داخل اجلامعة وخارجها.

2.58

1.146

51.6

9

5

تعمل على �إقامة حما�رضات وحلقات نقا�ش لن�رش ثقافة احلوار بني الطلبة.

2.74

1.129

54.8

8

6

العمل على توعية البيئة اجلامعية ب�أهمية احلوار.

3.02

1.014

60.4

4

7

تعريف الطلبة ب�أ�ساليب �إدارة احلوار عرب و�سائل الإعالم اجلامعي.

3.06

1.068

61.2

3

8

تفعيل دور و�سائل الإعالم اجلامعي يف تهيئة الطلبة لتقبل احلوار املجتمعي.

3.15

1.031

63

1

9

ت�سعى و�سائل الإعالم اجلامعي لت�صميم برامج وعقد لقاءات مع الطلبة.

2.94

1.102

58.8

5

26.222

6.887

52.4

املجموع الكلي

Ú Úاملجال الثالث :تطوير التنظيم امل�ؤ�س�سي والتعليمي.
جدول ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد عينة الدراسة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

1.138

56.8

7

62.2

5
1

م

املجال الثالث :تطوير التنظيم امل�ؤ�س�سي والتعليمي.

1

االهتمام بتدعيم عالقات تنظيمية طيبة ما بني العاملني والطلبة.

2.84

2

تقوم مبنح حوافز للمحاورين املبدعني من املعلمني والطلبة.

3.11

1.229

3

�إقامة م�سابقات �سنوية على م�ستوى الطلبة والإدارات لأف�ضل ممار�سة حوارية.

3.33

1.201

66.6

4

ت�شجيع التوا�صل لتبادل الأفكار ووجهات النظر يف املمار�سات احلوارية.

3.10

1.010

62

6

5

و�ضع معايري لتقومي املمار�سات احلوارية و�أ�ساليب �إدارة احلوار.

3.23

0.969

64.6

3

6

تقوم ب�إ�صدار ن�رشات تربوية خا�صة باحلوار ثقاف ًة ومهار ًة.

3.31

1.107

66.2

2

7

تعقد ندوات وحلقات نقا�ش وور�ش عمل لتفعيل �أ�س�س ومبادئ ثقافة احلوار.

3.13

1.211

62.6

4

22.045

5.661

44.08

املجموع الكلي
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Ú Úاملجال الرابع :تفعيل دور الطالب ملمار�سة ثقافة احلوار املجتمعي.
جدول ()8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد عينة الدراسة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

1

تو�ضيح احلاجة �إىل التغيري يف �سيا�سات احلوار لدى الطلبة.

3.01

1.039

60.2

5

2

العمل على تنمية ثقافة احلوار املجتمعي لدى الطلبة.

3.05

0.987

61

4

3

تدعيم القيم الإ�سالمية والإن�سانية لدى املتحاورين.

2.67

1.132

53.4

9

4

تنمية االلتزام التنظيمي لدى الطلبة عند ممار�سة احلوار.

2.93

1.061

58.6

7

5

تدريب الطلبة على �أن�سب الأ�ساليب يف املمار�سات احلوارية.

3.07

1.000

61.4

3

6

الت�شجيع على تطبيق مبد�أ امل�شاركة يف �صنع القرارات.

3.12

1.035

62.4

2

7

�إعطاء املزيد من احلرية يف �إبداء الر�أي داخل اجلامعة.

3.15

1.072

63

1

8

ا�ستخدام لغة اخلطاب التي تعك�س الثقة بني الطلبة وفئات املجتمع.

2.99

1.006

59.8

5

9

ت�سعى لتوفري اجلو املالئم للغة احلوار املتميز بني املعلمني والطلبة.

2.89

1.188

58

8

26.88

6.763

53.7

املجال الرابع :تفعيل دور الطالب ملمار�سة ثقافة احلوار املجتمعي.

م

املجموع الكلي
جدول ()9

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمجاالت االستبانة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

1

دور �إدارة اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة احلوار بني الطلبة وفئاته.

29.011

6.9513

58.02

1

2

البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة.

26.222

6.8875

52.4

3

3

تطوير التنظيم امل�ؤ�س�سي والتعليمي.

22.045

5.6617

44.08

4

4

تفعيل دور الطالب ملمار�سة ثقافة احلوار املجتمعي.

26.868

6.7636

53.7

2

104.14

22.913

52.02

املجاالت

م

املجموع الكلي

◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحثان ب�صياغة �أربعة فرو�ض وهي:
Ú Úالفر�ض الأول من فرو�ض الدرا�سة :وين�ص على" :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري
اجلن�س (ذكر� ،أنثى) ".
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض قام الباحثان با�ستخدام اختبار " "T.testواجلدول ( )9يو�ضح ذلك:
جدول رقم ()10
المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة  Tالمحسوبة تعزى لمتغير الجنس

املجاالت
الأول

الثاين

العدد (ن)

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

اجلن�س
ذكر

87

29.3908

6.64088

�أنثى

88

28.6364

7.26380

ذكر

87

27.1149

6.71067

�أنثى

88

25.3409

6.98420

220

قيمة ()T

الداللة

0.717
0.717

0.474
0.474

1.713
1.713

0.088
0.088
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اجلن�س

املجاالت
الثالث
الرابع

املجموع الكلي

العدد (ن)

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكر

87

22.2069

5.26979

�أنثى

88

21.8864

6.05042

ذكر

87

27.0230

5.92585

�أنثى

88

26.7159

7.53223

ذكر

87

105.7356

20.99084

�أنثى

88

102.5795

24.68874

قيمة ()T

الداللة

0.374
0.374

0.709
0.709

0.300
0.300

0.765
0.765

0.911

0.364

Ú Úالفر�ض الثاين من فرو�ض الدرا�سة :وين�ص على" :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري
اجلامعة (الإ�سالمية ،الأق�صى) ".
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض قام الباحثان با�ستخدام اختبار " "T.testواجلدول ( )10يو�ضح ذلك:
جدول رقم ()11
المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة  Tالمحسوبة تعزى لمتغير الجامعة

املجاالت

اجلامعة

الأول

الثاين

الثالث
الرابع

املجموع الكلي

العدد (ن)

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الإ�سالمية

69

27.4783

6.64567

الأق�صى

106

30.0094

6.99455

الإ�سالمية

69

24.7681

6.77179

الأق�صى

106

27.1698

6.82777

الإ�سالمية

69

21.2754

5.48228

الأق�صى

106

22.5472

5.74561

الإ�سالمية

69

25.0435

6.16068

الأق�صى

106

28.0566

6.90042

الإ�سالمية

69

98.5652

22.34520

الأق�صى

106

107.7830

22.64719

قيمة )(T

الداللة

 2.386-2.412- -

0.018

 2.281-2.285- -

0.024

 1.457-1.471- -

0.147

 2.943-3.014- -

0.004

2.645- -

0.009

Ú Úالفر�ض الثالث من فرو�ض الدرا�سة :والذي ين�ص :على "ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()α ≥ 0.05
بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري
التخ�ص�ص (علوم �إن�سانية ،علوم تطبيقية) ".
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض قام الباحثان با�ستخدام اختبار " "T.testواجلدول ( )11يو�ضح ذلك:
جدول رقم ()12
المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة  Tالمحسوبة تعزى لمتغير التخصص

املجاالت
الأول

الثاين

العدد (ن)

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

التخ�ص�ص
علوم �إن�سانية

89

28.7753

7.14104

علوم تطبيقية

86

29.2558

6.78265

علوم �إن�سانية

89

25.5955

6.82362

علوم تطبيقية

86

26.8721

6.93295

221

قيمة ()T

الداللة

 0.4560.457- -

0.649
0.649

1.2281.227-

0.221
0.221

د .سليمان حسني املزين
أ .حامد نعيم القدرة

دور اجلامعات الفلسطينية في ترسيخ ثقافة احلوار اجملتمعي من وجهة نظر طلبتها وسبل تعزيزه

املجاالت
الثالث

الرابع

املجموع الكلي

العدد (ن)

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

التخ�ص�ص
علوم �إن�سانية

89

22.1573

5.85410

علوم تطبيقية

86

21.9302

5.48751

علوم �إن�سانية

89

26.7191

7.05979

علوم تطبيقية

86

27.0233

6.48070

علوم �إن�سانية

89

103.2472

23.56918

علوم تطبيقية

86

105.0814

22.31497

قيمة ()T

الداللة

0.265
0.265

0.792
0.791

 0.297-0.297- -

0.767
0.767

0.528- -

خا�صة بها مواكب ًة الإعالم اجلديد ،فكل جامعة �أ�صبحت لها
�صفحات �إلكرتونية عرب ال�شبكات االجتماعية ،فمن خاللها
ت�سعى اجلامعات لن�رش ثقافة احلوار املجتمعي عند طلبتها،
وجاءت الفقرة رقم ( )2والتي ن�صت على "ت�صميم برامج لتوعية
الطلبة ب�أهمية احلوار املجتمعي" فاحتلت املرتبة الثانية بوزن
ن�سبي قدره ( )62.2%وبدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك
�إىل :دعم جمال�س الطلبة والأطر الطالبية ب�إن�شاء برامج توعوية
تو�ضح �أهمية احلوار املجتمعي ون�رش مفاهيمه ،وا�ست�شعار �إدارة
اجلامعات م�س�ؤولياتها جتاه املجتمع املحلي بتخريج طلبة
يحملون ثقافة احلوار املجتمعي ،ومتويل بع�ض امل�ؤ�س�سات
املحلية والدولية للربامج التوعوية داخل اجلامعات.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
الفقرة رقم ( )4والتي ن�صت على "دعوة الطلبة للم�شاركة
يف فعاليات الأن�شطة املجتمعية داخل اجلامعة وخارجها" فقد
احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره ( )51.6%بدرجة
قليلة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :ضعف الكادر الإعالمي
يف متابعة الأن�شطة املقامة داخل اجلامعة وخارجها ،التي
تفيد الطلبة يف تر�سيخ املفاهيم املجتمعية؛ منها لغة احلوار
املجتمعي ومفاهيمه ،واهتمام املوظفني ب�أعمالهم داخل
اجلامعة فقط وال ينظرون �إىل ما يحقق �أهداف اجلامعة جتاه
املجتمع املحلي ،والفقرة رقم ( )5والتي ن�صت على "تعمل على
�إقامة حما�رضات وحلقات نقا�ش لن�رش ثقافة احلوار بني الطلبة"
فقد احتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي قدره ()54.8%
وبدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :ضعف �إقبال الطلبة
على امل�شاركة يف ح�ضور اللقاءات العامة التي تقيمها اجلامعة،
و�ضعف الكادر الأكادميي الذي يقيم املحا�رضات العامة �أو �أنه
غري حمبوب لدى الطلبة.
يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال
كانتا:
الفقرة رقم ( )3والتي ن�صت على "�إقامة م�سابقات �سنوية
على م�ستوى الطلبة والإدارات لأف�ضل ممار�سة حوارية" فقد
احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره ( )66.6%وبدرجة
متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :أنه دليل على اهتمام بع�ض
اجلامعات يف ن�رش ثقافة احلوار املجتمعي و�إدراك ت�أثريه يف

مناقشة النتائج:
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول:
يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال
كانتا :الفقرة رقم ( )8والتي ن�صت على "تعمل على تهيئة املناخ
التنظيمي املحفز للحوار املجتمعي الهادف" فاحتلت املرتبة
الأوىل بوزن ن�سبي قدره ( )62.2%وبدرجة متو�سطة ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل :اهتمام اجلامعات ب�إقامة �أن�شطة حوارية بني
الطالب لتقريب وجهات النظر بني �أطياف ال�شعب الفل�سطيني،
وحتفز �إدارات اجلامعات الأطر الطالبية وجمال�س الطلبة على
ن�رش ثقافة احلوار املجتمعي.
بينما جاءت الفقرة رقم ( )10والتي ن�صت على "تدعو
للقيام ب�إجراء درا�سات للحوار يف امليدان الرتبوي" احتلت
املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره ( )62%بدرجة متو�سطة،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :إدراك اجلامعات �أهمية �إجراء الدرا�سات
العلمية لتفعيل ثقافة احلوار وتر�سيخها داخل اجلامعة وخارجها.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا :الفقرة رقم ( )1والتي ن�صت على "تقوم بتحديد
ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها اال�سرتاتيجية وفق لغة احلوار"
احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره ( )52.4%وبدرجة
متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل :اهتمام اجلامعات ب�صياغة
ر�ؤيتها ور�سالتها وفق معايري اجلودة و�إغفال لغة احلوار �ضمن
تخطيطها اال�سرتاتيجي ،والفقرة رقم ( )6والتي ن�صت على
"تعزز التفاعل الإيجابي بني الطالب وفئات املجتمع ككل"
فاحتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي قدره ()55.2%
وبدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل :الأزمة املالية التي
متر بها اجلامعات الفل�سطينية ،حيث تعمل �إدارة اجلامعة على
تقليل الأن�شطة التحفيزية للطلبة لتوفري بع�ض خم�ص�صات مالية
لت�سيري �أعمالها.
يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن �أعلى فقرتني يف هذا
املجال كانتا :الفقرة رقم ( )8والتي ن�صت على "تفعيل
دور و�سائل الإعالم اجلامعي يف تهيئة الطلبة لتقبل احلوار
املجتمعي" فاحتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره ()63%
وبدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :أن اجلامعات
الفل�سطينية �أ�صبحت تهتم ب�إن�شاء حمطات ف�ضائية وحملية
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املجتمع الفل�سطيني ،وجاءت الفقرة رقم ( )6والتي ن�صت على
"تقوم ب�إ�صدار ن�رشات تربوية خا�صة باحلوار ثقاف ًة ومهار ًة"
فقد احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره ( )66.2%وبدرجة
متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن معظم اجلامعات لها
جريدة ت�صدر عن �إدارة اجلامعة ،حتاول اجلامعة من خاللها ن�رش
ثقافة احلوار ،لكن الأمر يحتاج �إىل خطة مدرو�سة حتي يكون
الأداء �أف�ضل ،فكلما ر�سخت ثقافة احلوار عند ال�شاب اجلامعي
كان الت�أثري �إيجاب ًيا يف املجتمع.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
الفقرة رقم ( )5والتي ن�صت على "االهتمام بتدعيم
عالقات تنظيمية طيبة ما بني العاملني والطلبة" التي احتلت
املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره ( )56.8%بدرجة متو�سطة،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل :افتقار اجلامعات الفل�سطينية �إىل عن�رص
التوازن بني �أهداف املنهاج اجلامعي وبني متطلبات املجتمع
املحلي وبني التغريات العاملية ،وهي تهتم ببع�ض اجلوانب
وتغفل عن البع�ض الآخر لرت�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي عند
ال�شباب اجلامعي ،والفقرة رقم ( )6والتي ن�صت على "ت�شجيع
التوا�صل لتبادل الأفكار ووجهات النظر يف املمار�سات
احلوارية" التي احتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي قدره
( )62%بدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل :ق�صور نظرة
�إدارات اجلامعات لأ�ساليب الت�شجيع على تبادل الأفكار الإبداعية
يف ن�رش ثقافة احلوار ب�شكلها العملي �أمام الطلبة ،واهتمام
اجلامعات يف ت�سيري الأعمال اليومية ،وعدم �إدراك �أهمية حتفيز
الطلبة على تبادل الأفكار ووجهات النظر لرت�سيخ ثقافة احلوار
ون�رشه.
يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال
كانتا:
الفقرة رقم ( )7والتي ن�صت على "�إعطاء املزيد من احلرية
يف �إبداء الر�أي داخل اجلامعة" فقد احتلت املرتبة الأوىل بوزن
ن�سبي قدره ( )63%وبدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك
�إىل :اقتناع �إدارات اجلامعات الفل�سطينية بذلك؛ من �أجل تخفيف
حدة اال�ستقطاب احلزبي بني �أطياف ال�شعب الفل�سطيني ،وتقريب
وجهات النظر ،وت�شخي�ص احتياجات الطلبة يف ظل االنق�سام
الفل�سطيني واحل�صار املفرو�ض على ال�شعب الفل�سطيني.
وجاءت الفقرة رقم ( )6والتي ن�صت على "ت�شجيع على
تطبيق مبد�أ امل�شاركة يف �صنع القرارات" فاحتلت املرتبة الثانية
بوزن ن�سبي قدره ( )62.3%وبدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان
ذلك �إىل :املمار�سة الفعلية للجامعات الفل�سطينية لثقافة احلوار
ب�شكله العملي من خالل �إتاحة الفر�ص للطالب مببد�أ امل�شاركة
يف �صنع القرارات ،وحماولة حتقيق هدف اجلامعات الفل�سطينية
يف تخريج طالب قادر على اتخاذ القرارات يف حياته امل�ستقبلية.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا :الفقرة رقم ( )3والتي ن�صت على "تدعيم القيم
الإ�سالمية والإن�سانية لدى املتحاورين" فاحتلت املرتبة الأخرية

بوزن ن�سبي قدره ( )53.4%وبدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان
ذلك �إىل� :أن املجتمع الفل�سطيني يعاين من �ضعف القيم بني
�أفراده فيحتاج �إىل جمهود كبري يف تعزيز ذلك ،واالهتمام يف
بع�ض الأحيان ب�إبراز �إجراء �أن�شطة فقط دون �أهداف للن�شاط.
والفقرة رقم ( )9والتي ن�صت على "ت�سعى لتوفري اجلو
املالئم للغة احلوار املتميز بني املعلمني والطلبة" التي احتلت
املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي قدره ( )58%وبدرجة
متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل :اهتمام اجلامعات بجودة
التعليم و�إ�شغال �أع�ضاء هيئة التدري�س مبعايري جودة التعليم،
وقلة الوقت املتاح لأع�ضاء هيئة التدري�س يف �إنهاء املادة
التدري�سية املطلوبة منهم.
ويت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن الدرجة الكلية لدور
اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي من
وجهة نظر طلبتها كان بوزن ن�سبي ( ،)52.02%وبدرجة
متو�سطة ن�سب ًيا ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :أن املتطلبات
اجلامعية من املواد الدرا�سية ال تت�ضمن مقررات متخ�ص�صة �أو
وحدة درا�سية منها تركز على تنمية ثقافة احلوار ومهاراته،
ونق�ص خربة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية باجلامعات الفل�سطينية
يف ممار�سة احلوار املجتمعي ،و�أن الأ�ساليب امل�ستخدمة لتعلم
الطلبة يف �أغلب الأحيان تعتمد على الطرق التقليدية ،وبذلك تغفل
عن ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار والنقا�ش ب�شكله العملي لدى الطلبة.
تتفق هذه النتيجة مع درا�سة (ال�سعيد )2008 ،بتدين ثقافة
احلوار عند طلبة اجلامعات العربية.
ويت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن املجال الأول "دور �إدارة
اجلامعة يف تر�سيخ ثقافة احلوار بني الطلبة وفئات املجتمع" قد
ح�صل على املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي (� )58.02%أي بدرجة
متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل :افتقار اجلامعات الفل�سطينية
خلطة ا�سرتاتيجية مدرو�سة لتعزيز ثقافة احلوار لدى طالبها،
و�ضعف التوا�صل بني �إدارة اجلامعة والطلبة لتقييم مدى حتقيق
الأهداف املرجوة من الطالب والهيئة التدري�سية.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أن املجال الثالث "تطوير
التنظيم امل�ؤ�س�سي والتعليمي" ح�صل على املرتبة الأخرية بوزن
ن�سبي (� )44.08%أي بدرجة قليلة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
عدم توفري البيئة الداعمة للحوار داخل اجلامعات الفل�سطينية،
والقوانني اجلامعية غري داعمة لتطوير التنظيم امل�ؤ�س�سي
والتعليمي وفق ثقافة احلوار اجلامعي ،و�ضعف التن�سيق مع
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف ح�ضور اللقاءات احلوارية التي تعقد
داخل اجلامعات ليكونوا مناذج للطلبة.
◄◄مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين:
النتائج املو�ضحة يف جدول رقم ( )10تبني �أن القيمة
االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار" -Tلعينتني م�ستقلتني" �أكرب
من ( )α ≥ 0.05جلميع املجاالت والدرجة الكلية ،وبذلك ميكن
ا�ستنتاج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقدير �أفراد العينة لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة
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 ا�ستخدام و�سائل الإعالم اجلديد لتوعية طلبة اجلامعات
ب�أهمية ثقافة احلوار املجتمعي وتعزيزه لديهم من خالل الإف�ساح
لهم بالتعبري عن �آرائهم ونبذ التع�صب والت�شدد.
 �إعداد برامج تعليمية تنمي الثقة بالذات لدى ال�شباب؛
ليكونوا قادرين على التحاور وتقبل الآخر ،والت�أكيد على قيم
التعددية احلزبية.
 تنظيم دورات تدريبية للأخ�صائيني االجتماعيني
واملعنيني ،بذلك للتعرف �إىل كيفية �إقامة حوار جمتمعي ناجح
تكون نتائجه وا�ضحة ت�شبع احتياجات ال�شباب من خالل تناول
مو�ضوعات يرغبون باحلديثفيها.
 تن�سيق اجلامعات مع �أهل االخت�صا�ص من م�ؤ�س�سات
حكومية �أو �أهلية لال�ستفادة من خرباتهم يف هذا املجال،
ومعرفة �أ�ساليب جديدة يف تهيئة املناخ اجلامعي لن�رش ثقافة
احلوار املجتمعي لدى الطلبة.

احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري اجلن�س،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :أن الربامج اجلامعية املقدمة للطلبة
واحدة ال تختلف بخالف اجلن�س يف جميع اجلامعات الفل�سطينية.
ومن النتائج املو�ضحة يف جدول رقم ( )11تبني �أن القيمة
االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار" -Tلعينتني م�ستقلتني" �أكرب
من ( )α ≥ 0.05جلميع املجاالت والدرجة الكلية ،وبذلك ميكن
ا�ستنتاج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقدير �أفراد العينة لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة
احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري اجلامعة،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل :توافق الربامج التعليمية للجامعتني
جزءا من منظومة التعليم العايل الفل�سطيني� ،إ�ضافة
باعتبارها ً
�إىل تعاون الأ�ساتذة فيما بينهم ف�ضلاً عن �أن �رشيحة الطلبة
متوافقة بحكم القرب اجلغرايف والتداخل ال�سكاين فيما بينهم.
بينما بينت النتائج املو�ضحة يف جدول رقم (� )12أن القيمة
االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار" -Tلعينتني م�ستقلتني" �أكرب
من ( )α ≥ 0.05جلميع املجاالت والدرجة الكلية ،وبذلك ميكن
ا�ستنتاج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقدير �أفراد العينة لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة
احلوار املجتمعي من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري التخ�ص�ص،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :أن جميع التخ�ص�صات باجلامعات
الفل�سطينية ت�شتمل على ما يعمق ثقافة احلوار املجتمعي يف
تكوينها النظري� ،إ�ضافة �إىل �أن الربامج اجلامعية لها �أ�سا�س
نظري متمثل يف متطلبات اجلامعة ،وبالتايل توظف خلدمة هذا
امل�سار ،وتوافر برامج من العلوم امل�شرتكة يف متطلبات اجلامعة
التي يدر�سها الطلبة كافة بغ�ض النظر عن التخ�ص�ص.
◄◄ال�س�ؤال الثالث:
وين�ص على "ما �سبل تعزيز دور اجلامعات الفل�سطينية
يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي"؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان ب�إجراء مقابالت
مع بع�ض �أ�ساتذة اجلامعات لتقدمي مقرتحات لتطوير دور
اجلامعات الفل�سطينية يف تر�سيخ ثقافة احلوار املجتمعي،
وا�ستخل�ص الباحثان املقرتحات التالية:
 عقد دورات تدريبية للعاملني باجلامعات لرت�سيخ
ثقافة احلوار املجتمعي.
 توفري بيئة جامعية ي�سود مناخها احلوار ومفاهيمه؛
لتفعيل ثقافة احلوار املجتمعي ولغته بني مكونات اجلامعات
وحميطها االجتماعي.
 بث روح العمل اجلماعي عند تطبيق �أن�شطة تعزز ثقافة
احلوار املجتمعي.
 توفري بيانات ومعلومات كافية عن مدى انت�شار ثقافة
احلوار املجتمعي يف البيئة اجلامعية ب�صفة م�ستمرة.
 عقد ور�ش عمل ولقاءات عامة داخل اجلامعات لتعريف
ال�شباب اجلامعي بثقافة احلوار املجتمعي.

توصيات الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان:
1انتهاج منط �إداري مبني على لغة احلوار لرت�سيخ ثقافة
احلوار املجتمعي عند خمرجات اجلامعات.
2ت�ضمني املناهج واملقررات اجلامعية املزيد من م�ضامني
ثقافة احلوار املجتمعي ومفاهيمه.
3تبني فل�سفة وا�ضحة للحوار تقوم على جملة من الأهداف
واملجاالت وال�ضوابط والآداب التي حددها الدين الإ�سالمي.
4تنفيذ برامج توعوية دورية لتفعيل ثقافة احلوار و�إ�شاعتها
بني الطلبة ،وت�رشيبهم �أ�س�س احلوار املجتمعي الفعال.
�5رضورة �إ�رشاك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلمعيات
الأهلية يف تعزيز ثقافة احلوار املجتمعي.
6تنظيم حوارات ب�صفة م�ستمرة داخل اجلامعات لزيادة
وعي ال�شباب ب�أهمية امتالك ثقافة احلوار املجتمعي يف
تقدم املجتمع نحو العاملية واحل�ضارة املن�شودة.
7الت�شجيع على �إجراء البحوث والدرا�سات العلمية على
م�ستوى املجتمع للتعرف �إىل احتياجات ال�شباب ،لإ�شباعها
يف �ضوء ثقافة احلوار املجتمعي.

املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر العربية
�1 .1إ�سماعيل ،حممود والغزاوي� ،آمال والد�سوقي ،زكريا
( :)2012دور الربامج احلوارية بالف�ضائيات العربية يف
�إعداد ال�شباب اجلامعي امل�رصي باملعلومات حول �أحداث
ثورة يناير ،درا�سات الطفولة ،يناير ،مج� ،1ص �ص - 46
.55
2 .2البكران ،فهد ( :)2008مقالة بعنوان " ثقافة احلوار.
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املفهوم وامل�صطلح" ،ن�رشت بتاريخ 2008/11 /16
يف موق ع �http: // www. aleqt. com/ 2008/ 11/ 16/ ar

 ،2015 /3 /25جامعة غزة.
1414العبيد� ،إبراهيم عبد اهلل ( :)2008تعزيز ون�رش ثقافة احلوار
ومهاراته لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ر�سالة دكتوراة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك
�سعود :الريا�ض.
1515العنزي� ،سعود (" :)2011م�س�ؤولية معلمي املرحلة الثانوية
يف تنمية مهارات احلوار الرتبوي لدى الطالب مبحافظة
حفر الباطن من وجهة نظر املديرين واملعلمني" ،ر�سالة
ماج�ستري ،كلية الرتبية ،جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،اململكة العربية ال�سعودية.
1616الغمري ،حممد �أبو النجا ( :)2007احلوار املجتمعي وبناء
قدرات ال�شباب يف ظل العوملة واملتغريات العاملية ،امل�ؤمتر
العلمي الدويل الع�رشون ،اخلدمة االجتماعية بني املتغريات
املحلية والعاملية ،جامعة حلوان ،كلية اخلدمة االجتماعية،
املجلد الثالث 12 - 11 ،مار�س� ،ص �ص .1502 - 1376
1717اللبودي ،منى �إبراهيم ( :)2003احلوار فنياته
وا�سرتاتيجياته و�أ�ساليب تعلمه ،مكتبة وهبة :القاهرة.
1818حممد ،حممد ن�رص ( :)2008دور الرتبية يف تدعيم ثقافة
احلوار مع الآخر ،امل�ؤمتر العلمي العربي الثالث بعنوان
التعليم وق�ضايا املجتمع املعا�رص ،جامعة �سوهاج-
م�رص� 21 20-أبريل مج.2
�1919أبو املجد ،كمال ( :)2006حوار ال مواجهة ،الهيئة العامة
للكتاب :القاهرة.
2020املزين ،حممد ح�سن ( :)2008دور اجلامعات الفل�سطينية
يف تعزيز قيم الت�سامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم ،ر�سالة
ماج�ستري ،كلية الرتبية ،جامعة الأزهر :غزة.
2121ملحم� ،سامي ( )2000مناهج البحث يف الرتبية وعلم
النف�س ،عمان :دار املي�رسة للن�رش والتوزيع والطباعة.
2222ندوة عقدت عام ( )2015املو�سومة بـ "دور الهيئات
املحلية والبلديات الفل�سطينية يف خلق حوار جمتمعي مع
اجلمهور
2323النحالوي ،عبدالرحمن (� :)2004أ�صول الرتبية الإ�سالمية
و�أ�ساليبها ،دار الفكر :دم�شق.
2424الها�شمي ،مبارك (" :)2003جذور التفكري احلواري يف
الثقافة العربية" ،ورقة عمل مقدمة �إىل امل�ؤمتر العلمي
الثامن "احلوار مع الذات" من ،2003 /7 /30 - 28
جامعة فيالدلفيا :عمان.
2525هالل ،حممد ( :)2007مهارات �إدارة احلوار واملناق�شة،
مركز تطوير الأداء والتنمية ،عامل الكتب :القاهرة.
http: // www. alwatanvoice. com/ arabic/ content/"2626

ticle_164427. html

3 .3البو�سعيدية� ،أمل ( :)2007التعليم ودوره يف تنمية ثقافة
احلوار جتربة �سلطنة عمان ،توا�صلُ -عمان ،ع.7
4 .4ثابت ،ف�ؤاد ( :)2006دليل املفاهيم التنموية ،احتاد
جمعيات التنمية االقت�صادية ،عامل الكتب :القاهرة.
5 .5الثبيتي ،مليحان (" :)2003اجتاهات الأكادمييني الإداريني
و�أع�ضاء هيئة التدري�س نحو البحث العلمي والتدري�س
واملكاف�آت يف ثالث جامعات عربية خليجية ،جملة جامعة
امللك �سعود -للعلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالميةhttp: ،
// repository. ksu. edu. sa/ jspui/ handle/ 123456789/
12881

6 .6جمعة ،ح�سني حممد ( :)2004اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
الأهلية ،اجلهات املانحة الدولية ،مكتب الدرا�سات
واال�ست�شارات الهند�سية :القاهرة.
�7 .7أبو حطب ،ف�ؤاد و�صادق� ،آمال ( :)2010مناهج البحث
وطرق التحليل الإح�صائي يف العلوم النف�سية والرتبوية
واالجتماعية ،مكتبة الأجنلو امل�رصية :القاهرة.
�8 .8سعيد ،حممد ال�سيد ( :)2012فعالية برنامج تدريبي مقرتح
يف تنمية مهارات احلوار باللغة العربية لدى الطالب
املعلمني ،جملة القراءة واملعرفة –م�رص ،ع .141
 -9 .9ال�سكارنة ،بالل (" :)2010دور اجلامعات يف ثقافة
احلوار والت�سامح" مقالة مقدمة مل�ؤ�س�سة الفكر العربي
ن�رشت بتاريخ  2010 /12 /9يف موقع http: // www.
arabthought. org

�1010سكر� ،أحمد ريا�ض ( :)2013دور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
كليات الإعالم ونظرياتها باجلامعات الفل�سطينية يف تعزيز
ثقافة احلوار لدى طلبتهم ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية،
جامعة الأزهر :غزة.
1111ال�سيد ،فاطمة علي ( :)2008ثقافة احلوار لدى طالب كليات
الرتبية يف م�رص درا�سة ميدانية ،جملة درا�سات يف التعليم
اجلامعي ،العدد � 18أغ�سط�س� ،ص �ص .489 - 424
1212الطيار ،ب�سمة (" :)2010احلوار يف الرتبية والتعليم ،مدى
ا�ستخدام املعلمني واملعلمات للحوار احلر داخل املدر�سة"
درا�سة ميدانية ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية ،جامعة امللك
�سعود :الريا�ض.
1313عبد الواحد ،م�ؤمن ( :)2015ت�أثري مواقع التوا�صل
االجتماعي على ال�شباب اجلامعي ،ورقة بحثية مقدمة لليوم
الدرا�سي بعنوان "الإعالم والرتبية تكامل و�إبداع" بتاريخ

print/ 730465. html

2727م�ؤمتر بعنوان التعلم والتوا�صل من �أجل الت�سامح واحلوار
225

 سليمان حسني املزين.د
 حامد نعيم القدرة.أ

دور اجلامعات الفلسطينية في ترسيخ ثقافة احلوار اجملتمعي من وجهة نظر طلبتها وسبل تعزيزه

 نظمت م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع بتاريخ،والت�صالح املجتمعي
www. alwatanvoice. com/ arabic/ .2012 /10 /3
content/ print/ 322183. html

 املصادر االجنبية:ثانيا
1. Saad El- Dine Mohammad (2004): " The Role

of the universitites in fostering the Islamicchristian mutual living and Dialogue, central
European University CEU) , Budapest,
Hungary, 12 and 13 November
2. Hobbs Mary Melinda (2000): Cultural Diversity
and the Search for Common Grounds: A Social
Construction Perspective on Collaborative
Resource. Management Planning in South
Western Colorado, the University of Wiscins in
Madison, PGD.
3. Much I Sue, Ed (2000): Making the Connection:
A Guide to Involveing Policy Maker in a
Community Dialogue on Education, p. 21.
4. Winton , Sue (2010): "Democracy in Education
through community based Policy Dialogues",
University at Buffalo, New York. (ERIC
Document Reproduction Service No. EJ910135.

226

