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أ

شكر وتقدير
ِن عذابي لَشَدِيدٌ" (إبراهيم.)7 :
م إ َّ
َنكُمْ وَلَئِن كَ َفرْتُ ْ
كرْتُمْ لََأزِيد َّ
َبكُمْ لَئِن شَ َ
"وَإِذْ تَأَذَّنَ ر ُّ
الحمد هلل والصالة والسالم على معلم البشرية الخير محمد رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
بإحسان إلى يوم الدين.

كم يسعدني في هذه اللحظات األخيرة أن أتوجه بالشكر والحمد هلل حمداً كثي اًر طيباً مباركاً

يليق بجالله وعظيم سلطانه الذي بتوفيقه تتم الصالحات .ففي هذه اللحظة التي تكاد فيها كل

الصعوبات والمتاعب تتحول إلى أمل في إتمام ونجاح هذا العمل ،وانطالقاً من كل المعاني السامية،

فإنني أتشرف بتقديم خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى معلمي الدكتور الفاضل /فايز علي األسود،
والدكتور /محمد هاشم أغا ،اللذان تفضال باإلشراف على هذه الدراسة ،فوجدت من العطاء الوافر،
والعلم الزاخر ،والنصح السديد ،والتوجيه الرشيد ،ورحابة الصدر ،وحسن المعاملة ما أعانني على إتمام
هذا الجهد ،فجزاهم اهلل عني خير الجزاء.
وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور /محمد عليان ،والذي كان لتوجيهاته األثر البالغ في

إتمام هذه الدراسة .كما أتوجه بالشكر والتقدير وعظيم االمتنان للدكتور /جبر إبراهيم الداعور ،على
تشجيعه لي منذ أن كانت هذه الدراسة فكرة.
كما وأتقدم بجزيل الشكر لرئاسة جامعة األزهر ،وعمادة الدراسات العليا ،وعمادة كلية التربية

وعلى رأسها الدكتور الفاضل /سفيان أبو نجيلة ،عميد الكلية ،وقسم أصول التربية وكافة األساتذة.

وال يفوتني أن أتقدم بعميق الشكر والتقدير لألستاذين الكريمين ،األستاذ الدكتور /عامر

يوسف الخطيب ،والدكتور /صهيب كمال األغا ،عضوي لجنة المناقشة على تكرمها الفاضل بقبول
مناقشة رسالتنا ،وتحملهما عناء قراءتها وتقويمها ،واثرائها بمالحظاتهم القيمة ،حتى يكتمل العمل
ويصل إلى سواء السبيل ،داعياً اهلل أن يجزل لهم المثوبة والعطاء.

كما ال يفوتني التقدم بالشكر ألحبائي أ .منذر الفراني ،أ .جواد العطل ،اللذان كانا لتشجيعهما

لي حاف اًز إلكمالي للدراسة ،و د .حازم عيسى الذي قام بمراجعة المعالجات اإلحصائية ،وأ .رامي

حسين الذي قام بمراجعة الرسالة لغوياً ،ولكل من األخوة األحباء ،أ .عالء الشريف ،أ .باسم

العجرمي ،أ.نعيم أبو غلوة ،أ .عالء القطناني ،أ .أحمد عطا اهلل ،أ .سامر الديب الذين وقفوا بجانبي
إلخراج هذا العمل المتواضع لحيز الوجود.


ب

كما أتوجه بالشكر الجزيل والثناء العطر لمن قضى اهلل في محكم تنزيله لهما بخفض جناح

الذل ،للوالدين الكريمين (أبو يحيي ،وأم يحيي) على حسن التربية ،والتوجه ،والدعاء في دياجي الليل،
جزاهما اهلل عني ما جزى به والداً عن ولده ،وأعانني على برهما ،ورد شيء من معروفهما ،أطال اهلل
بعمرهما ،وجعل رحمته وسكينه دائما عليهما ما طلعت شمس وما غربت.

كما وأتقدم بخالص شكري إلى إخواني وأخواتي الذين قدموا لي كل دعم معنوي ،د .يحيي

الداعور ،وم .إسماعيل الداعور ،وصبروا على انشغالي عنهم بالدراسة ،وكتابة هذه الرسالة.

وأخي اًر أتقدم بالشكر لكل من ساعدني ولم يبخل علي بالعطاء أو الدعاء ،وجزاهم اهلل عنى خير الجزاء.
هذا جهدي فإن كنت قد أصبت فهذا توفيق من اهلل وان كنت قد أخطأت فهذا مني ومن الشيطان
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ذ

ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت الدراسة التعرف إلى أهم األدوار التربوية للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي لدى

الطلبة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؛ وذلك من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي،
وشملت الدراسة األسئلة التالية:
 .1مااا أكثاار األدوار التربويااة شاايوعاً التااي تمارسااها الجامعااة فااي مواجهااة التعصااب الحزبااي لطلبتهااا
من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية ؟

 .2هاال تختلااف متوسااطات درجااات أعضاااء الهيئااة التدريسااية لاادور الجامعااة فااي مواجهااة التعصااب
الحزبااي لاادى طلبتهااا وفق ااً لمتغي اراتهم التصاانيفية (الجاانس – الجامعااة –ساانوات الخب ارة– الدرجااة

العلمية)؟

 .3ه اال يوج ااد أث اار للتفاع اال ب ااين متغيا ارات الد ارس ااة (الج اانس – الجامع ااة –س اانوات الخباارة– الدرج ااة
العلمية) على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي؟

 .4ما سبل تفعيل وتطوير الدور التربوي للجامعات في مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها؟
هذا وقد تم تطبيق الدراسة على عينة من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعتي األزهر والقدس

المفتوحة بغزة ،بلغ قوامها ( )245عضو هيئة تدريسية ،بواقع ( )18عضو من جامعة القدس

المفتوحة ،و( )147عضو من جامعة األزهر ،حيث تم جمع البيانات عبر استبانة تكونت من ()44
فقرة ،قسمت إلى ثالث أبعاد (رؤية وفلسفة الجامعة ،األنشطة التربوية ،االتصال والتواصل

المجتمعي) ،تمثلت في بيان آراء أعضاء الهيئة التدريسية لمعرفة دور الجامعتين في مواجهة التعصب
الحزبي لدى الطلبة ،من إعداد الباحث ،عبر استخدام األساليب اإلحصائية (المتوسطات واالنحراف
المعياري واألوزان النسبية ،معامل ارتباط بيرسون ،اختبار "ت" ،تحليل التباين األحادي والثنائي،
ومعامالت "ألفا لكرونباخ ،جتمان وسبيرمان بروان") لتحليل البيانات ،والتي جاء أبرز نتائجها :أن

الوزن النسبي لممارسة الجامعة لدورها التربوي بمستوى مرتفع بلغ ( ،)%21.34بينما بمستوى

منخفض بلغ ( ،)%14.73في حين بلغ في المستوى المتوسط ( .)%12.13هذا وبينت عدم وجود
فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )4.45 ≤ αفي متوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية الذكور

ومتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية اإلناث على استبيان الدور التربوي للجامعة في مواجهة

التعصب الحزبي .كما وبين عدم وجود فروق في متوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة
األزهر ومتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة القدس المفتوحة .إضافة إلى ذلك فقد أظهرت

الدراسة أيضاً عدم وجود فروق في استجابات العينة على االستبيان تعزى لسنوات خبرت العينة .وأخي اًر
أظهرت الدراسة عدم وجود أثر دال إحصائيا للتفاعل بين المتغيرات التصنيفية للعينة المستهدفة من
ر

أعضاء الهيئة التدريسية (الجنس ،الجامعة ،سنوات الخبرة ،الدرجة العلمية) على الدور التربوي للجامعة
في مواجهة التعصب الحزبي كدرجة كلية ،وكدرجة كلية لألبعاد (رؤية وفلسفة الجامعة ،األنشطة
التربوية ،االتصال والتواصل المجتمعي) ،مما أعطى صورة واضحة على أن النتائج التي خرجت بها

هذه الدراسة قد اجمع عليها كافة أعضاء الهيئة التدريسية بمختلف جامعاتهم وجنسهم ودرجاتهم العلمية

وخبراتهم التربوية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتطوير فلسفة ورؤية الجامعة ،واعطاء المساحات
الكافية ألعضاء الهيئة التدريسية بممارسة كافة أنشطتها السياسية واالجتماعية والثقافية داخل أسوار

الجامعة بعيدا عن التخوف أو القلق من إدارة الجامعة ،وكذلك تكثيف الندوات المؤتمرات العلمية داخل
الجامعة والتي يقودها الشباب والكادر الطالبي لطرح موضوع التحزب السياسي ،وما يترتب عليه من

تعصب أعمى.

ز

Abstract
This study aimed at recognizing the most important educational roles
of university in facing Partisanship among students according to the point of
view of the academic staff, through using the descriptive analytical approach.
The study included the following questions:

1. What educational roles more commonly practiced by the University in
the face of Partisanship for students from the perspective of faculty
members?

2. What is the prevalence range of educational roles that university
practices in facing Partisanship for students (Gender- UniversityExperience- Degree)?

3. Is there a trace of the Partisanship between the variables of the study
(Gender- the University- Experience- Degree) on the educational role
of the University in the face of party intolerance?

4. What are the ways of developing and activating the university

educational role in developing tolerance attitudes to face Partisanship
among university students?

The study was applied on a sample of (205) from academic staff from

Al-Azhar University and Al-Quds Open University; (98) from Al-Quds Open
University and (107) from Al-Azhar University. Data was collected by two
forms built by the researchers; primary data form and academic staff opinion

about the educational role of the university in facing Partisanship among
students. Data was analyzed by using the suitable statistical methods,
means, standard deviations, relative weights, coefficient of linear correlation,
T test, one way anova, two way anova and alpha cronbach, Jetman,
Sparman Brown transactions.

The most important finding was that the relative weight of university

practicing its educational role was in a high range as (26.34%) and in a low

range as (10.73%), whereas the mean was (62.93%). Findings shoed that

س

there was no statistical differences at (α≤ 0.05) in the means of the male
academic staff and female academic staff on the questionnaire of the
university educational role in facing party intolerance, as well as there was

no statistical differences in the means of Al-Azhar University staff and AlQuds Open University staff and there was no differences in the sample
responses on the questionnaire related to their years of experience.

Findings also showed that there was no a statistical effect of the

interaction among the classified variables of the target sample of the

academic staff (gender "male- female", university "Azhar- Al-Quds Open

University", years of experience less than 5 years- from 5 to 10 yearsmore that 10 years", qualification "master- assistant professor- associate
professor")on the university educational role in facing party intolerance as a
total degree and as

a total degree for the dimensions (philosophy of

university, educational activities, community communication) which gave a

clear picture that the findings of this study were approved by the academic
staff whatever their universities, gender, qualification ,and their years of
experience were.

The study suggested that its necessary to take care of developing the

philosophy of the university and giving more space for the academic staff to
practice all their political, social and cultural activities inside the university
away from fear or worry from the administration of the university. It also

suggested to hold more seminars and scientific conferences inside the
university led by youth and students in order to talk about the political
partisanship and its consequence the blind intolerance.
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مقدمة الدراسة
بع،

تسعى التربية دوماً إلى إعداد إنسان قادر على التكيف مع الواقع اتمتمعاعا والفيعالا الم عي

يععص حتعب ط م ع ألمععات ارمعة وت ور ععا كوناعا تعكععو ال اآععر وتسعمو إلععى أللعا ر بععة لاععا

تيوم على حساو تربية اإلنسان نواة الممتم ارولية تربية ت ي ة شاملة و ريتعة علعى تنشع ت ،ولع

مب ععادق وق ععيم ممتمع عع ،وو ن عع ،وم ععلفرة ل ععا تع ععديت س ععلوك ،مع ع التاكي ععد وات ت ععا عل ععى ويت عع ،وكيان عع،

الفيالا وحداتاا لا ذلك الملسساط التعليمية التربوية عموماً والتعليم المامعا بت ة خاتة باعتبار عا

الملسسععة التربويععة التععا تل ععت ال لبععة لبنععاا الممتمعععاط ومانععة التعلععيم مععن حم عت الماععن وحسععما ا ليولعع،
تعالى ﴿يرلَ ِ ٱللَّ ،ٱلَِّذين اامنوْا ِمنكم وٱلَِّذين حوتوْا ِ
ٱلعل َم َد َر ََٰمط﴾ (سورة المجادلة ،آية.)11 :
َ
َ َ
َ ََ
ولعت الن ام التربوي و وا د من ارن مة المتعددة لا الممتم

يلفر لي ،ويتافر بع ،وان حيعة

خ ععة إلتععم  ،مععن حمععت مواكبععة ت ععور المعرلععة وتسععارعاا ومواماععة الت ععدياط الم ي ععة بعع ،ت بععد لاععا
معن ارخععذ بعععين اتعتبععار تلععك ارن مععة اتقتتعادية واتمتماعيععة والسياسععية واإلعمميععة والفياليععة آععمن

إ ار كلا شامت (مصطفى األسعد.)11 :0222 ،

كمععا حن المامعععاط مععن ح ععم ملسسععاط إعععداد وتا يععت الكعوادر البشعرية إلععى مانع

قععدرتاا علععى

الم ال ععة علععى الت عراص الفيععالا ليمععة وتنييتعع ،ونيلعع ،إلععى ارميععات الناش ع ة لمكانععة المامعععة وسععمعتاا
تتمفت لا تميز ومدارة وخبرة حعآاا ي ة التدريو وبمدى ا معام ومواكبتام وان تا ام علعى الت عور

التينا والمعرلا وبمدى تلبيعتام ت تيامعاط ممتمععاتام لعالنمو والت عور المانعا لعآعو ي عة التعدريو
وامداده بالمديد من المعرلة حتبح آرورة من آروراط المعاترة ومواكبة الت ور

(محمود أبو وطفة.)3 :0220 ،

والتعليم المامعا يمفت حخ ر م ار ت التعليم وحشعد ا تعافي اًر وحبععد ا عميعاً لعا تومياعاط ركعة

ال كر واتتما اط بوم ،عام وت شك حن موق المامعة من الممتم ي ت مر وناً بيدرتاا على ت وير
ن ساا وت وير حعآاا الكادر التدريسا لياا وبالتالا ت وير بيعة اردوار المتوقع معنام ممارسعتاا

لتمديعد ركعة ال كعر الناقعد لعا حبنا اعا وذلعك حن الت عوير آعماناً لمسعتم اررية والبيعاا .وان مقعاً معن عذا
الم ل

ومن ح مية التعلعيم واسعتناداً إلعى دور المامععة لعا ت عوير دور عآعو ي عة التعدريو لياعا معن

حمععت إعععداد ال ال ع

المععامعا الععذي تشععكل ،اليععوم ليكععون عععدة القععد وعععالم المسععتيبت لععا ععروف باتععط

المامعة وحعآاا ي ة التدريو لياا م البين بارخذ بيد لبتام ن و مم ية ت وراط العتر ال اآر
بمستمدات ،ال ديفة وفورات ،العلمية والتكنولومية المتم ية لا لتعرة الت عوت والتقييعر العذي تعيشع ،ارمعة

اآلن

يص يوامع ،التعلعيم اليعاً علعى مسعتوى الععالم لتعرة تقييعر وتكيعف ت مفيعت لاعان نتيمعة تيدمع ،ن عو

ممتم يعتمد على المعرلة واكتسا

المعارف وت ديفاا واستخداماان بسب
2

"الت عور الاا عت لعا ممعات

المعلوماط واتتتاتط ارمر الذي يت ل

مواماة ذا الت دي وآرورة التعامت م

ركة المسعتيبت

وت ورات ،ومت لبات ،كا نست ي حن ن ي ربنا نا المزيعد معن التيعدم ونآععاا لعا المكانعة ارلآعت لعا
ذا العالم" (لمياء أبو جاللة.)3 :0223 ،

عذا و نعاك ممموعععة معن الميومعاط والختععا ت والتع اط الشختعية والمانيععة باإلآعالة إلععى
حن يت لعى باعا ارسعتاذ المعامعا والتعا تعلفر

ممموعة المعايير وارنما والنمعاذ السعلوكية التعا يمع

لا حدا  ،وسلوك ،اركاديما وعمقات ،وت اعمت ،م إدارت ،وزمم  ،و لبت ،وبالتعالا يعلفر علعى نواتمع،

التعليمي ععة والعلمي ععة وعل ععى ذل ععك لع ع ن دور حس ععتاذ المامع ععة يمع ع

حن يتت ععف بممموع ععة م ععن التع ع اط

الشختية واركاديمية كميوماط ومعايير حساسية إذا حرادط المامعة بلوغ ح دالاا

(علي عبد ربه وعباس أديبي.)99 :1991 ،

كمععا ويمفععت التعتع

موآععوعاً مععن الموآععوعاط الختععبة والمامععة لععا التعراص التربععوي

واتمتماعا ال ديص والمعاتر لاا التا ت كعم التعامعت بعين مختلعف المماععاط متمعفم لعا العمقعاط
بعين ارشعخات العذين ينتمعون إلعى عذه المماععاط والتوقععاط التعا يكوناعا حعآعاا كعت مماععة ععن

حعآاا المماععاط ارخعرى سعواا لعا ذلعك قيمعا إيمابيعة م آعلة تبعدو لعا المعودة والتعداقة والتععاون
السلبا والعداوة والن ور من قبعت حعآعاا مماععة

والتعا ف حو الييم السلبية التا تتمفت لا التعت

معينة آد مماعة حخرى (معتز عبد اهلل.)7 :1999 ،
لععا ععين يعععد التعتع

عن ،بشتى ال عر

ال زبععا والععذي يعنععا (تبنععا لكععر سياسععا معععين واتسععتماتة لععا الععدلا

واإليمعان بانع ،عو الو يعد التع يح الاعادف وتععوبة تيبعت ارلكعار ارخعرى المقعايرة

لعع ،و القععي الشععديد مععن حيععة م اولععة لنيععده وعععدم اترتيععاا ليشععخات الععذين تتبععاين معتيععداتام و ألرال ععم

لاذه ارلكار و المعتيداط السياسية التا يتبنا ا ال رد .كما ات
لا تعري  ،للتعت

لل ة حو ال ز حو المماعة التا ينتس

م معا حورده (عادل الدمخي)0221 ،

إلياا ال رد واتنتتار لاا بال

والبا عت

واآ اا ت ة العتمة واليداسة علياا وذكر مزايا ا وم اسناا ومااممة غير ا بذكر عيوباعا وسعي اتاا

ويع م زب ،وي تير غيره.

وم ععن خ ععمت خبع عرة البا ععص وات ععم عل ععى ارد

الترب ععوي ل ععا ت ععاريأ للسع ع ين ل ن عع ،ي ععرى حن

الممتم ال لس ينا اسعت ا حن ي عال علعى ويتع ،الو نيعة وتماسعك ،اتمتمعاعا سعنواط عوات إت حن
ذا التماسك تخلل ،م ا ر عدة من التعت

ومعا حنتمع ،معن مشعا د عنعف حلمعط بعالممتم كانعط تنعذر

بنتععا و وخيمععة لتتععت ارمععور إلععى الكارفععة ليمععا يعععرف باتنيسععام السياسععا ومععا تععمه مععن م ععا يم ومععن

3

ممارساط كرسعط اتنيسعام ومعدط ألفعاره لتتعت إلعى نسعيمنا اتمتمعاعا وتكعرو م عا يم ال زبيعة الآعيية

والتعت

ال زبا كعنوان للمر لة.

و ععذا مععا حكدتعع ،العديععد مععن الد ارسععاط كد ارسععة (عمررر شررل  0212 ،والععذي بينععط حن مسععتوى
اتتما اط التعتبية لدى لبة المامعاط لا م ال اط غزة قعد ومعد بعوزن نسعبا ( %4..6ود ارسعة

(حسني عوض ومحمد عبد العزيز 0212 ،العذي ومعدط حن نسعبة اتتما عاط التعتعبية لعدى ال لبعة
بععوزن نسععبا ( 46.46و عا نسععبة مرت عععة ل ععد مععا ود ارسععة (هشرراع عبررد اهلل 1991 ،والتععا بينععط

"ومعود عمقعة ارتبا يعة سععالبة دالعة إ تعا ياً بععين اتتمعاه السعوي ن عو التعتع
ليمن الن سا

ال زبعا واشعبا ال امععة

يص تلكد ذه النتيمة ان الة اتنيسام التا يمر باا الشار ال لسع ينا ت يعده الشععور

بععارمن و ععذ مععا يسععاعد علععى نمععو التعتع

ال زبععا ود ارسععة (جررالل بيررومي 1993 ،التععا حكععدط حن

الشختععية المت رلععة تتميععز ببنيععة ن سععية تتسععم بالتعت ع

التتععل

السععي رة التنععالو غيععر الش عريف

آعف ارنا الممود ال زبا الن ور من القموض .وان دت على شاا ليدت على حن التعت

ال زبا

لعدى لبععة المامععاط مرت ع ل عد مععا وحيآعا مععا نلمسع ،بشععكت مباشعر مععن سعلوكياط المامعععاط لعا منع

بعض ارنش ة ال مبية التا تتنالا م تومااتاا ال زبية والذي تبعد عن ارسو الديمي ار يعة ك لسع ة

منامية للتعليم العالا.

ومن المدير ذكره حن المامعاط ت ييتتر دور ا على التدريو والب ص العلمعا ليع

دور ا لا بص الروا ال وارية التعاونية والتا تستند على توميع ،علمعا ار
ممتمع الشعبا

بعت يمتعد

لالمامععاط التعا تسعتي

الععذين سيشعكلون لععا المسعتيبت النخبعة المفي ععة اليياديعة المعرليععة والنخبعة التربويععة حي

النخبة المنتمة لمن ال بيعا حن يكون لاا الدور ال عات والملفر لا ركة خل اتنسمام بين الممتم

ال لس ينا من ت ة ومت اعلة ايمابيا م ختوتياط اآلخرين وت يك ا حن تكون ذه اتتما عاط عبعر
العلم المادي ل سع

بعت إناعا تت لع

برناممعا شعامم يعلمن لقعة مديعدة للتخا ع

بشعتى الوسعا ت عبعر

اإلعععمم المععامعا حو باتتتععات المباشععر م ععن خععمت (الم اآ عراط والنععدواط والمععلتمراط واتن مق ععة
ارول ععى لب ععص ععذه ال ععروا تيتآ ععا معرل ععة حساس ععية بآ ععرورة ا تع عرام الع عرحي وال ك ععر اآلخ ععر ولك ععا تتع عوالر

المعرل ععة تبع ععرز ال امعععة المل ععة إلع ععى إنشع ععاا للسع ع ة خاتع ععة لعععا المامع ععاط ال لس ع ع ينية تكعععون ممفلععع،
باستراتيميتاا لا كالعة نشعا اط المامععة .كمعا حن التععرف علعى عذه الموانع

ال عوامز الن سععية التععا يييماععا الماععت والتعت ع
والنزعاط اتستبدادية.

معن بيععة اآلخعر يزيعت

وتفبتاععا السياسععاط والمتععالح اتقتتععادية
بععين البشععر ل

إذا كعان دور المامععاط بار ميععة المشعار إلياععا لع ن السعلات العذي ي ععرض ن سع ،ععو كيعف يمكععن

للمامعاط حن تيوم باذا الدور على الوم ،اركمت؟
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مشكلة الدراسة

ان مقاً من اليتور الذي ي ار لا قيام المامعاط ال لسع ينية بعدور ا التربعوي المنعو باعا لعا

مواما ععة التعتع ع

ال زب ععا ل ععدى لبتا ععا و ععذا م ععا حكدت عع ،العدي ععد م ععن الد ارس ععاط كد ارس ععة (عمرررر شرررل ،

 ،)0212ودراسة (حسني عوض ومحمرد عبرد العزيرز )0212 ،ود ارسعة (هشراع عبرد اهلل،)1991 ،
كمععا وبينععط حن إتيععان المامعععاط لععدور ا يت ل ع

قياماععا بععدور ريععادي لععا تعزيععز وترشععيد عمقععة الفيالععة

والتربية بالعلم وانماا فيالة اآلخر وت وير وت عيت خ اباا التربوي واتمتماعا وتعديت للس تاا اتم،

البا ع عص إل ععى إمع عراا الد ارس ععة ال الي ععة والت ععا ععدلط إل ععى معالم ععة ععذا اليت ععور ال ععذي تش ععاده المامع ععاط
ال لس ينية وللتتدي لاذه المشكلة تم ت ديد السلات الر يو التالا

ما الدور التربوي للجامعات الفلسطينية في مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها ،من وجهة

نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

ويت ر من ذا السلات الر يو ارس لة ال رعية التالية
 .6مععا حكفععر اردوار التربويععة شععيوعاً التععا تمارسععاا المامعععة لععا مواماععة التعتع

ال زبععا ل لبتاععا

من وماة ن ر حعآاا ي تاا التدريسية ؟

 ..ععت تختلععف متوس ع اط درمععاط حعآععاا الاي ععة التدريسععية لععدور المامعععة لععا مواماععة التعت ع

ال زبععا لععدى لبتاععا وليعاً لمتقيعراتام التتععني ية (المععنو – المامعععة –سععنواط الخدمععة– الدرمععة

العلمية ؟

 .4ععت يومععد حفععر للت اعععت بععين متقي عراط الد ارسععة (المععنو – المامعععة –سععنواط الخدمععة– الدرمععة
العلمية على الدور التربوي للمامعة لا مواماة التعت

ال زبا؟

 .6ما سبت ت عيت وت وير الدور التربوي للمامعاط لا مواماة التعت

ال زبا لدى لبتاا؟

فروض الدراسة

 .6ت تومد لرو ذاط دتلعة إ تعا ية عنعد مسعتوى دتلعة ) (0.05 ≥ αبعين متوسع اط درمعاط
تيدير حعآاا الاي ة التدريسية لدور المامعة التربوي لا مواماة التعت

تعزى للمنو (ذكر حنفى .

ال زبا لدى لبتاعا

 ..ت تومد لرو ذاط دتلعة إ تعا ية عنعد مسعتوى دتلعة ) (0.05 ≥ αبعين متوسع اط درمعاط
تيدير حعآاا الاي ة التدريسية لدور المامعة التربوي لا مواماة التعت

تعزى لمتقير المامعة (ارز ر اليدو الم تو ة .
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ال زبا لدى لبتاعا

 .4ت تومعد لعرو ذاط دتلعة إ تعا ية عنعد مسعتوى دتلعة ) (0.05 ≥ αبعين متوسع اط درمعاط
تيدير حعآاا الاي ة التدريسية لدور المامعة التربوي لا مواماة التعت

ال زبا لدى لبتاعا

تعزى لمتقير سنواط الخدمة (حقت من  5سنواط من  61 -5سنواط حكفر من  61سنواط .

 .6ت تومعد لعرو ذاط دتلعة إ تعا ية عنعد مسعتوى دتلعة ) (0.05 ≥ αبعين متوسع اط درمعاط
تيدير حعآاا الاي ة التدريسية لدور المامعة التربوي لا مواماة التعت

ال زبا لدى لبتاعا

تعزى لمتقير الدرمة العلمية (مامستير حستاذ مساعد حستاذ مشارك وحستاذ دكتور .

 .5ت يومععد حفععر دات إ تععا ياً عنععد مسععتوى ) (0.05 ≥ αللت اعععت بععين المععنو (ذكععر -حنفععى
والمامع ععة (ارز ععر – الي ععدو الم تو ععة عل ععى ال ععدور الترب ععوي للمامع ععة ل ععا مواما ععة التعتع ع

ال زبا (رلية وللس ة المامعة -ارنشع ة التربويعة -اتتتعات والتواتعت الممتمععا معن وماعة
ن ر حعآاا الاي ة التدريسية.

 .4ت يومعد حفععر دات إ تععا ياً عنععد مسععتوى ) (0.05 ≥ αللت اعععت بععين المععنو (ذكععر  -حنفععى

الخدمة (اقت من خمو سنواط – من خمو الى عشر سنواط – اكفر من عشر سنواط على
الع ععدور التربع ععوي للمامعع ععة لع ععا مواماع ععة التعت ع ع

ال زبع ععا (رليع ععة وللس ع ع ة المامعع ععة -ارنش ع ع ة

التربوية -اتتتات والتواتت الممتمعا من وماة ن ر حعآاا الاي ة التدريسية.

 .7ت يومععد حفععر دات إ تععا ياً عنععد مسععتوى ) (0.05 ≥ αللت اعععت بععين المععنو (ذكععر  -حنفععى

والدرمة العلمية (مامستير – اسعتاذ مسعاعد – اسعتاذ مشعارك علعى العدور التربعوي للمامععة لعا

مواما ععة التعتع ع

ال زب ععا (رلي ععة وللسع ع ة المامع ععة -ارنشع ع ة التربوي ععة -اتتت ععات والتوات ععت

الممتمعا من وماة ن ر حعآاا الاي ة التدريسية.

 .8ت يومد حفر دات إ تعا ياً عنعد مسعتوى ) (0.05 ≥ αللت اععت بعين المامععة (ارز عر – اليعدو
الم تو ة و الدرمة العلمية (مامستير – اسعتاذ مسعاعد – اسعتاذ مشعارك علعى العدور التربعوي

للمامعععة لععا مواماععة التعتع

ال زبععا (رليععة وللس ع ة المامعععة -ارنش ع ة التربويععة -اتتتععات

والتواتت الممتمعا من وماة ن ر حعآاا الاي ة التدريسية.

 .9ت يومد حفر دات إ تعا ياً عنعد مسعتوى ) (0.05 ≥ αللت اععت بعين المامععة (ارز عر – اليعدو
الم تو ة والخدمة (اقعت معن خمعو سعنواط – معن خمعو العى عشعر سعنواط – اكفعر معن عشعر
سععنواط على الععدور التربععوي للمامعععة لععا مواماععة التعت ع

ال زبععا (رليععة وللس ع ة المامعععة-

ارنش ة التربوية -اتتتات والتواتت الممتمعا من وماة ن ر حعآاا الاي ة التدريسية.

 .61ت يوم ععد حف ععر دات إ ت ععا ياً عن ععد مس ععتوى )α

≥

 (0.05للت اع ععت ب ععين الدرم ععة العلمي ععة

(مامستير– حستاذ مساعد– حستاذ مشارك والخدمة (اقت من خمو سنواط – معن خمعو إلعى
عشععر سععنواط – حكفععر مععن عشععر سععنواط علععى الععدور التربععوي للمامعععة لععا مواماععة التعتع
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ال زبا (رلية وللس ة المامعة -ارنش ة التربوية -اتتتات والتواتت الممتمعا من وماة
ن ر حعآاا الاي ة التدريسية.

أهداف الدراسة
 .6التعععرف إلععى درمععة ممارسععة المامعععة لععدور ا التربععوي لععا مواماععة التعت ع
ن ر حعآاا ي تاا التدريسية.

ال زبععا مععن وماععة

 ..التعععرف إلععى مععدى شععيو اردوار التربويععة التععا تمارسععاا المامعععة لععا مواماععة التعتع

ال زبععا

من وماة ن ر حعآاا ي تاا التدريسية.

 .4الكشف عما إذا كان ناك لرو بعين درمعاط ألراا حعآعاا الاي عة التدريسعية لعدور المامععة لعا
مواماة التعت

ال زبا لدى لبتاا ولياً لمتقيراتام التتني ية.

 .6تياغة بعض الميتر اط التا قد تسام لا ت عيت وت عوير العدور التربعوي للمامععاط لعا تنميعة
اتما اط التسامح لمواماة التعت

ال زبا لدى لبة المامعاط.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في كونها:

 .6تسل الآوا على حدوار وماام المامعاط ال لس ينية غيعر التيليديعة ومعدى ح ميعة عذه اردوار
للوتوت بشري ة الشبا

الم بة واإلخاا.

المتعلم ن و حل يآاا حمت بقد مديعد وممتمع متماسعك قعا م علعى

 ..تسعتعرض ألراا ووماعاط ن عر حعآععاا الاي عة التدريسعية لعا للسع ة المامععة التعا ينتمعون إلياععا
م بيان أل ار ام واتماه حلكار م ومعتيداتام للوتوت إلعى المسعتوى ال يييعا المن عذ لعا مواماعة

التعت

ال زبا.

 .4بيععان المسععتوى ال يييععا الممععارو للمامعععاط ال لس ع ينية لععا معالمععة أللععاط امتماعيععة قععد تكععون
تاتلط لا الممتم ال لس ينا بشكت عام والممتم ال مبا بشكت خات.

 .6ت اوت الوتوت إلى أل ارا وحلكار مديدة قد تفري دور المامعاط لا التتدي للتعت

ال زبعا

وتنما اتما اط التسامح لديام لما ل ،ارفر الكبير لا خل انتمعاا يييعا للمامععة بعيعداً ععن

اتنتماا التعتبا.

 .5ععذا وباإلآععالة إلععى حن الممتمع ال لسع ينا ومععا يمععر بعع ،مععن الععة اتنيسععام وات تيععان والتععا
حل ععرزط م ععا ر امتماعي ععة غريب ععة عل ععى ممتمعن ععا ح ما ععا ا ععور التعتع ع
وال زبا وكبط ألراا اآلخرين وحلكار م ونشا اتام.
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ال زب ععا والسياس ععا

حدود الدراسة

لا الوقط التا تتمفت لي ،دود مشكلة الدراسة لا ممموعة ارس لة وال روض الذي ينوى

البا ص الت ي مناا تتمفت دود الدراسة لا مستوى تعميم النتا و ول

باآلتا

دود معينة يمكن تر ا

 اقتترط ذه الدراسة على بيان الدور التربوي للمامعاط ال لس ينية والمتمفت لا مدى ممارسة
المامعة لدور ا التربوي لا مواماة التعت
ي تاا التدريسية.

ذه الدراسة على عينة عشوا ية

 تم ت بي

ال زبا وسبت تنميتاا من وماة ن ر حعآاا
بيية من حعآاا الاي ة التدريسية بمامعتا

(ارز ر– واليدو الم تو ة كعينة ممفلة للمامعاط ال لس ينية.

 تم ت بي

ذه الدراسة لا ال تت الدراسا الفانا من العام المامعا .16. -.166م.

مصطلحات الدراسة
 .1الدور التربوي:

 تعرلعع( ،لميرراء أبررو جاللررة )11 :0223 ،بانعع ،عبععارة عععن ممموعععة ارنشع ة التععا ييععوم باععا
عآ ععو ي ععة الت ععدريو الم ععامعا م ععن تومي عع ،وارش ععاد ترب ععوي ل لبت عع ،م ععن خ ععمت الم اآع عراط

اا داخت المامعة حو خارماا باعتباره
والندواط والملتمراط واللياااط ال مبية والمما يرية سو ً
معلماً ومربياً ومومااً ل لبت ،وانساناً مت اعمً م مت لباط واقع.،
ويعرررف الباحررر ئجرائيررا الرردور التربرروي للجامعررات :بأنرره "رليععة وللسع ة المامعععة وحنشع تاا التربويععة
واتتالاا وتواتلاا م الممتم الم لا ول استراتيميتاا التربوية.

 رؤية وفلسفة الجامعة :و ا ممموعة ات داف التا ت كماا ارن معة واليعوانين والعن م التعا
تآعععاا المامعععة كاسععاو لععا الوتععوت الععى مسععتوى متيععدم بععارداا مععن خععمت تن ععيم ألليععة
التعامت م مو ياا و لبتاا واتنش ة العامة التا ت دص بالمامعة.

 األ نشرررررطة التربويرررررة :و ع ععا كالع ععة اتنش ع ع ة المتعليع ععة بالم اآ ع عراط النع ععدواط والمع ععلتمراط
وارنش ة ال مبية داخت رم المامعة.

 االتصرررال والتواصررررل المجتمعرررري :ععا ممموع ععة الس ععلوكياط الت ععا تي ععوم با ععا المامع ععة لني ععت
المعلومععاط والمعععانا واآلراا إلععى السععيا اتمتمععاعا الخععات باععا بالآععت السععبت والوسععا ت
والتافير لا حلكار م وأل ار ام واقناعام بما برلية وللسع ة المامععة بشعتى ال عر لقويعة كانعط

حو غير لقوية.
ج
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 .0التعصب:

 تعرل( ،الموسوعة العربية العالمية )13 -10 :1991 ،بان ،عبارة عن العرحي السعلبا تمعاه
حل عراد ينتمععون إلععى ممموعععة امتماعيععة معينععة

وتشوي ،واسااة وت سير بت وتما ت الوقا

يععص ين ععو ارل عراد المتعتععبون إلععى ت ريععف

التا تتعارض م أل ار ام الم ددة سل اً.

 وقععد عرلع( ،أحمررد برردوي )111 :1979 ،بانعع ،غلععو لععا الععتعلم بشععخت حو لكعرة حو مبععدح حو
عييدة ب يص ت يد مكاناً للتسامح وقد يلدي إلى العنف واتستماتة.

 .3التعصب الحزبي:
 و ععو التعت ع

لل ععة حو ال ععز حو المماعععة التععا ينتس ع

إلياععا ال ععرد واتنتتععار لاععا بععال

والبا ععت واآع اا تع ة العتععمة واليداسععة علياعا وذكععر مزايا ععا وم اسععناا ومااممععة غير ععا
بذكر عيوباا وسي اتاا ويع م زب ،وي تير غيره (عادل الدمخي.)3 :0221 ،

 كم ععا وع ععرف عل ععى حن عع ،التش ععدد ل ععز حو مماع ععة وحخ ععذ ارم ععر بش ععدة وعن ععف مع ع ع ععدم قب ععوت
المخععالف لل عرحي ورلآعع ،و ععو يعنععا كععذلك اتنييععاد ونت عرة ال ععز حو المماعععة س عواا كععانوا

م يين حم مخ ين (المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.)1 :0212 ،

ويعرفها الباحر ئجرائيا بأنه رلض اآلخر وعدم قبول ،واتستما إلي ،وترك التمرد واإلنتاف لا
ال كم علي ،والتشدد لا التعامت مع ،ونيده بالذ التور وتكوين تورة وا ار معين لآلخر مشبو ة
بكفير من ارخ اا والمقال اط رناا قا مة على حسو وا ية غير سليمة.
الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي:

ويعرفه الباحر بأنه :ممموعة ارنش ة وال عالياط والسلوكياط التا تيوم باا إدارة المامعة حو

تسمح حن يمارساا عآو الاي ة التدريسية م

لبتاا من خمت )اإلدارة المامعية -الاي ة التدريسية-

المناا المامعا -ارنش ة ال مبية لا إ ار للس ة المامعة واستراتيميتاا باعتباره معلماً ومربياً

ومومااً ل لبت ،وانساناً مت اعمً م ت وراط واق السيا اتمتماعا لا مواماة رلض اآلخر وعدم
قبول ،واتستما إلي ،وترك التمرد واإلنتاف لا ال كم علي ،والتشدد لا التعامت مع ،ونيده بالذ

التور وتكوين تورة وا ار معين لآلخر مشبو ة بكفير من ارخ اا والمقال اط رناا قا مة على

حسو وا ية غير سليمة.

ويقرراس ئجرائيررا :بالدرمععة التععا ي تععت علياععا الم ععوت علععى اسععتبانة الععدور التربععوي للمامعععة لععا
مواماة التعت

ال زبا من وماة ن ر حعآاا ي تاا التدريسية الذي سيعده البا ص.
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة
ويشتمل على:
 تمهيد
 الدراسات المتعلقة بالدور التربوي للجامعات
 تعقيب على دراسات هذا المحور
 الدراسات المتعلقة بالتعصب الحزبي
 تعقيب على دراسات هذا المحور
 تعليق عام على دراسات جميع المحاور

الفصل الثاني
الدراسات السابقة
تمهيد
يستعرض هذا الفصل الدراسات السابقة في البيئتين العربية واألجنبية التي تمكن الباحث من

االطالع عليها مما توفر لديه في المكتبات المحلية والدوريات األجنبية عبر الشبكة العنكبوتية،
والمتعلقة بمجال الدراسة الحالية؛ وذلك لبيان ما وصلت إليه نتائج هذه الدراسات ،والتي يأمل أن

تساعده في صياغة ومناقشة نتائج فروضه ،حيث ينوي الباحث توضيح النقاط اآلتية في نتائج

الدراسات السابقة إن وجدت ،عبر استعراضها من األحدث إلى األقدم دون فصل الدراسات العربية عن
األجنبية ،وسيتم تناول هذه الدراسات من خالل محورين اثنين وذلك كما يلي:
المحور األول :يتناول الدراسات المتعلقة بالدور التربوي للجامعات.
المحور الثاني :يتناول الدراسات المتعلقة بالتعصب الحزبي.

كما يهدف منها إلى االسترشاد بأنسب األساليب اإلحصائية المناسبة للتحقق من فروض

الدراسة ،واالطالع على األدوات المستخدمة لقياس المتغيرات محل الدراسة ،هذا باإلضافة إلى التحقق
من حجم العينة المناسب لهذه الدراسة من خالل إجماع الدراسات على عينة محددة يستطيع الباحث

من خاللها االطمئنان على نتائج دراسته المنبثقة من عينة دراسته.
وفيما يلي عرض لهذه الدراسات من خالل المحورين االثنين التي تم تحديدها:
 .1المحور األول :الدراسات المتعلقة بالدور التربوي للجامعات
دراسة محمد المزين ( )9002التي هدفت التعرف إلى دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز
قيم التسامح لدى الطلبة المتوقع تخرجهم من وجهة نظرهم ،على عينة عشوائية من طلبة جامعة
(األزهر – اإلسالمية  -األقصى بغزة ،بلغت ( 492طالب وطالبة  ،عبر استخدام أداة االستبيان

الستطالع آراء العينة حول دور الجامعة في تعزيز قيم التسامح ،وفق المنهج الوصفي التحليلي،

حيث بينت أ برز النتائج أن دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح تراوح بين مستوى
ضعيف ومتوسط بوزن نسبي ( ، %12.46وكما بينت النتائج وجود فروق إحصائية بين

الجامعات الثالثة لصالح األزهر ثم األقصى في دور الجامعة بتعزيز قيم التسامح ،وكذلك فروق

دالة إحصائيا في دور الجامعات الثالثة في تعزيز قيم التسامح الفكري والثقافي والسياسي والعلمي
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لصالح جامعة األزهر ،بينما لم تظهر النتائج أي فروق في دور الجامعة بتعزيز قيم التسامح
الديني واالجتماعي ،باإلضافة إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في آراءهم نحو دور الجامعة.

دراسة فؤاد العاجز ( )9002فهدفت الكشف عن أهم القيم التي تنميها الجامعة اإلسالمية لدى
طلبتها ،على عينة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة بمختلف كلياتهم ،بلغ قوامها ( 202طالب
وطالبة ،بواقع ( 422طالب ،و( 474طالبة ،تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،عبر
استخدام استبيان القيم من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .ودلت أبرز النتائج إلى أن

أهم قيمتين تنميها الجامعة لدى طلبتها (الشعور بالرضا بقضاء اهلل وقدره واإلعتقاد بأن رضا اهلل من
رضا الوالدين  ،كما وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المستوى األكاديمي
على استبيان القيم لصالح أعلى مستوى ،وكذلك في متغير الكلية لصالح الكليات اإلنسانية ،في حين

لم تظهر فروق دالة إحصائيا في استجابات الطالب تعزى لمتغير الجنس والمنطقة التعليمية.
بينما استهدفت دراسة محمد سعد الدين ) )M. Saad el- Dina, 2004التعرف إلى دور
الجامعات اللبنانية وقوانينها في تبني وتعزيز الحوار اإلسالمي المسيحي ومساهمتها في تحقيق

التعايش المشترك لدى اللبنانيين ،على المجتمع اللبناني والذي شمل عينة الدراسة ،عبر استخدام
استبانة للتعرف على دور الجامعات المعنية بالدراسة ،وذلك وفق المنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت
الدراسة إلى نتائج أهمها :قصور الجامعات اللبنانية وانحصار دورها في تناول قضايا الحوار والتسامح
والعيش المشترك ،وأن المناهج الجامعية بحاجة إلى تنقية من العبء الثقيل الذي يخلو من النماذج

المشرقة في التاريخ ومن الصبغة الحضارية القائمة عن العدالة وحقوق الغير ،وأن المشكلة دائما تكمن
في قلة الحوار والتسامح والتعايش المشترك والمتبادل بين المسلمين والمسيحين ،وأن األديان مساءة

لالستعمال الجيد وهي بحاجة إلى كشف المحتوى الحقيقي لكل دين ومعناه وشرائعه ،وأن دور التعليم

الديني ورجال الدين في حقل الحوار اإلسالمي المسيحي والتعايش المشترك ال زال ضعيفا وال يفي
بحاجة المجتمع من نشر وتعميم القيم الدينية الصحيحة القائمة على احترام اآلخر وقبوله بدينه
ومعتقداته وقيم التعاطف والتعاون والتسامح والمشاركة ،وكذلك ضرورة تكامل مختلف المؤسسات

والمحاور ،وضرورة توظيف المشاكل المفتوحة في التعليم الجامعي كتلك التي تتطلب مشاريع ووسائل

مخترعة تؤدي إلى الحلول غير العادية من أجل تعميم وممارسة مفاهيم الحوار والتسامح والتعايش

المشترك بدال من النظريات المجردة.

دراسة هدى درباشي ( )9002هدفت التعرف إلى دور الجامعات الفلسطينية بغزة في تنمية
النسق القيمي لدى الطلبة ،على عينة عشوائية طبقية من طلبة جامعات (األزهر– اإلسالمية–
األقصى بغزة ،بلغت ( 100طالب وطالبة بواقع ( 402من طلبة الجامعة اإلسالمية – (462
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من طلبة جامعة األزهر– و( 680من طلبة جامعة األقصى ،عبر استخدام أداه االستبيان من
إعداد الباحث لتحقيق هدف الدراسة ،وفق استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وقد بينت أبرز

النتائج أن القيم الدينية تأتي في قمة الهرم القيمي ثم القيم االجتماعية وأخي ار االقتصادية ،كما

وجدت فروقا إحصائية بين الطلبة والطالبات في توفر القيم الدينية واالجتماعية والثقافية لصالح

الطالب (الذكور  ،وهذا من جانب آخر لم تظهر النتائج فروقا إحصائية بين الثالث جامعات في
درجة إسهام الجامعة في تنمية النسق القيمي كما يراها الطالب ،بينما أظهرت فروقا بين الجامعات
لصالح جامعة األزهر في دور األستاذ الجامعي والمنهج واألنشطة الطالبية في تنمية النسق

القيمي.
هذا وسعت دراسة لمياء أبو جاللة ( )9002التعرف إلى دور أعضاء الهيئة التدريسية في
مواج هة تحديات العولمة وسبل تطويره من وجهة نظرهم ،لدى عينه عشوائية طبقية من أعضاء
الهيئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،بلغ قوامها ( 422عضو هيئة تدريسية ،وذلك عبر
استخدام استبانه دور أعضاء الهيئة التدريسية في مواجهة تحديات العولمة من إعداد الباحثة ،وفق

استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،حيث جاءت أبرز النتائج في أن أكثر األدوار شيوعا لدى
أعضاء الهيئة التدريسية البعد التربوي ثم البعد الثقافي ثم االجتماعي وأخي ار التطبيقي بأوزان نسبية

تراوحت بين ( ، %76.20 - %18.06كما أظهرت فروقا دالة إحصائيا في ممارسة أعضاء

الهيئة التدريسية لدورهم التربوي في مواجهة التحديات في األبعاد (الثقافي – االجتماعي – التربوي

 والتطبيقي تعزي للمتغيرات التصنيفية وذلك لصالح الكليات األدبية ،في حين لم تظهر الدراسةفروقا تعزي لسنوات الخبرة في استجابات أعضاء الهيئة التدريسية.
وهدفت دراسة محمد أغا ( )9009الكشف عن دور كليات التربية في تحقيق الديمقراطية

وحقوق اإلنسان والمواطنة ،على عينة من (طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في

الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة (جامعة األزهر ،اإلسالمية ،األقصى ،والقدس المفتوحة ذو
المستوى األول والرابع بمختلف تخصصاتها ،بلغ قوام عينة الطلبة ( 242طالب وطالبة ،وعينة

أعضاء هيئة التدريس ( ، 80تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،عبر استخدام استبيان دور
كليات التربية في تنمية المواطنة من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .ودلت أبرز النتائج

إلى أن الدرجة الكلية لالستبانة قد حصلت على درجة مقبول في تحقيق كافة الجوانب ،حيث أن هناك

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 0.06بين المستوى األول والرابع ،كما ودلت النتائج إلى
افتقار المحتوى للمفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمواطنة ومحدودية األنشطة والمشاركة من قبل
األساتذة واإلدارة مع طلبتهم ،وأن هناك قصور في التقويم والتعليم التقليدي في طرائق وأساليب
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التدريس ،أما بخصوص مدى تحقيق جوانب التربية المدنية تعزى لمتغير نوع الجامعة ،فقد أظهرت
نتائج الطلبة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوع الجامعة وأبعاد االستبانة ،بينما من

وجهة نظر األساتذة فقد وجدت أن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى أقل من ( 0.02في بعد

المواطنة لصالح أساتذة جامعة األقصى ثم جامعة األزهر ثم الجامعة اإلسالمية وأخي ار جامعة القدس
المفتوحة ،ولربما يعود ذلك إلى أن عدد ساعات مقررات متطلبات كلية التربية بجامعة األقصى أكثر
من الجامعات األخرى ،هذا وباإلضافة كونها أحدث الجامعات ويسعى العاملون بها إلى إثبات ذاتها
وقدرتها من خالل تفاعل نشط مع طلبتها ،وقد يكون اكتسب العاملون بها خبرة من الجامعات األخرى

إضافة إلى خبرتهم.
ومن جهة أخرى هدفت دراسة محمد نجيب ( )1221التعرف إلى الدور الثقافي للجامعات
األردنية من خالل دراسة نموذج جامعة فيالدلفيا عن طريق الوقوف على ما تحققه من توافق ثقافي

بين الدارسين وتطوير إيجابي للمستويات الثقافية لديهم .كما وتهدف الدراسة إلى الوقوف على أثر

الجامعة في تطوير استراتيجية التفكير اإلبداعي كسمة مميزة للعصر الجامعي الذي تسعى الجامعة
إلى إعداد الشباب لدخوله والتأثير فيه ،هذا وقد استخدم الباحث أسلوب المسح االرتباطي ومقاييس

مقننة تم تعريبها وتطويرها لتناسب البيئة األردنية بهدف الوقوف على المستوى الثقافي للطلبة من
خالل العينة التي اختارها للدراسة ،حيث اختار الباحث في هذه الدراسة العينة العشوائية الطبقية التي

تمثل المجتمع تمثيال صادقا .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط ذو داللة إحصائية ضعيفة
بين المستويات الثقافية للطلبة وبين متغيرات الدراسة (الجنس ،المستوى الدراسي ،المعدل التراكمي

وكانت على النحو التالي :الجنس ( 0.004ومستوى الدراسة في الجامعة ( 0.62ومعدل الطالب

التراكمي في الجامعة ( 0.602وهذه النتائج تأكد على أن الدور الثقافي للجامعة في تحقيق التوافق
بين الدارسين ،وفي تطوير مستوياتهم الثقافية ،وفي تطوير استراتيجية التفكير اإلبداعي وهو دور

ضعيف جدا إلى حد يمكن تجاهله.

أما دراسة عامر الخطيب ( )1221فسعت إلى معرفة دور كليات التربية في غزة في خدمة
المجتمع ومدى كفايتها في تحقيق رسالتها في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة والتحديات التي
تواجهها والطموحات التي يتوقعها الشعب الفلسطيني منها ،على عينة من أعضاء هيئة التدريس في

كليات التربية في جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التربية الحكومية ،بلغ قوامها ( 80عضو
في هيئة التدريس ،تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،عبر استخدام استبيان من إعداد

الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .ودلت أبرز النتائج إلى إمكانية تفعيل دور كليات التربية بما

يحقق تنمية المجتمع في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية بإعداد المعلمين أكاديميا
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وثقافيا ومهنيا ورفع مستواهم والقيام بإعداد األبحاث والدراسات من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة
لمعالجة المشكالت ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ،وقد بينت الدراسة بأن استراتيجية

خدمة المجتمع ما زالت عشوائية ،وكليات التربية الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى استراتيجية واضحة

المعالم يمكن تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها في خطوات محددة ،وكذلك بينت استجابات العينة
بتدني االرتباط بين أبحاثهم ومشكالت المجتمع ،كذلك أكدت الدراسة على أن هناك شبه إجماع لهيئة

التدريس على عدم وجود خطة لحصر مشكالت المجتمع مما ترتب عليهم معالجة المشكالت بصورة
عشوائية.

هذا وقام ماركو وميلنجر ) )Marker & Mehlinger, 1994كما ورد في دراسة محمد
أغا ( 4004بدراسة سعت للكشف عن دور المؤسسات التربوية في تدعيم المواطنة بمدن شيكاغو
ونيويورك وأنديانا ،عبر استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،من خالل عرض فيلم وثائقي حول المشاهد

السيئة للطالب لمجموعة من األساتذة والمهتمين من التربويين واالجتماعيين والسياسيين ،باإلضافة إلى

استخدام تحليل ( 6800صحيفة بما تحتوي من مشاكل واضطرابات والتعصب العنصري .وتوصلت
الدراسة إلى نتائج أهمها :أن نسبة ( %10يعملون في أعمال تطوعية ومتفاعلون مع النظام السياسي

واألمريكي ،إال أن البعض اآلخر غير متعاون وخاصة المهاجرين الذين وصلوا مؤخ ار إلى أمريكا ألنهم
غير راغبين في المواطنة ومنهم السود والفقراء ،كما دلت أن الطلبة في المؤسسات التربوية يدركون

تصرفاتهم السيئة محملين بذلك القوانين والسياسة أساسا لتصرفاتهم وكذلك أعضاء الهيئة التدريسية،

كون المؤسسات التربوية أصبحت كالشركات الخاصة فيها الطلبة يتنافسون وأعضاء الهيئة التدريسية
موظفون.
وفي السياق نفسه هدفت دراسة أحمد حسنين ( )1211للكشف عن دور كليات التربية في
تدعيم السلوك الديمقراطي لدى طلبتها ،على عينة من طلبة جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية ذو

المستوى األول والرابع بمختلف تخصصاتها ،بلغ قوامها ( 212طالب وطالبة ،بواقع ( 622طالب،
و( 424طالبة ،تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،عبر استخدام استبيان األنماط القيادية
من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .ودلت أبرز النتائج إلى عدم وجود دور واضح

للكلية في تدعي م القيم الديمقراطية ،كما لم تقم كليات التربية في تنمية أي من القيم ذات الصلة

بالديمقراطية (احترام اآلخر ،قبول االختالف ،التسامح ،حسن االستماع ،وأدب الحوار  ،ولم يكن هناك

تأثير للتخصص الدراسي إال في بعض الكليات ،كما لم يكن لمتغير الجنس أي مالمح في المستوى
األول بينما ظهر قليال في المستوى الرابع.
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تعقيب على دراسات المحور األول:
من خالل استعراض الباحث لدراسات المحور األول والتي اهتمت بالدور التربوي للجامعات

الفلسطينية يمكن إجمال النقاط التي توصلت إليها الدراسات السابقة من حيث:

 موضوع الدراسة وأهدافها :من المالحظ أن غالبية الدراسات السابقة في هذا المحور تباينت مع
الدراسة الحالية في التعرف على الدور التربوي للجامعات الفلسطينية ،فمنها ما اختص بالطلبة ،و

من هذه الدراسات التي تناولت الطالب المعلم دراسة (محمد المزين )9002 ،التي هدفت إلى
التعرف على دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى الطلبة المتوقع تخرجهم من
وجهة نظرهم ،ودراسة (فؤاد العاجز )9002 ،التي جاءت لتبين أهم القيم التي تنميها الجامعة

اإلسالمية لدى طلبتها ،كما وجاءت دراسة (هدى درباشي ،)9002 ،للتعرف إلى دور الجامعات

الفلسطينية بغزة في تنمية النسق القيمي لدى الطلبة ،ودراسة (محمد نجيب )1221 ،التي كان

هدفها التعرف إلى الدور الثقافي للجامعات األردنية من خالل دراسة نموذج جامعة فيالدلفيا عن
طريق الوقوف على ما تحققه من توافق ثقافي بين الدارسين وتطوير إيجابي للمستويات الثقافية

لديهم ،ودراسة (أحمد حسنين )1211 ،للكشف عن دور كليات التربية في تدعيم السلوك
الديمقراطي لدى طلبتها .في حين هناك دراسات أخرى تناولت الدور التربوي للجامعات الفلسطينية
من جانب أعضاء هيئة التدريس ومن هذه الدراسات دراسة (لمياء أبو جاللة )9002 ،والتي
هدفت التعرف إلى دور أعضاء الهيئة التدريسية في مواجهة تحديات العولمة وسبل تطويره من
وجهة نظرهم ،ودراسة (عامر الخطيب )1221 ،والتي سعت إلى معرفة دور كليات التربية بغزة
في خدمة المجتمع ومدى كفاياتها في تحقيق رسالتها في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة
والتحديات التي تواجهها والطموحات التي يتوقعها الشعب الفلسطيني منها .ومن المالحظ أن هناك
دراسات طبقت على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،ومن هذه الدراسات دراسة (محمد أغا،

 )9009والتي هدفت إلى الكشف عن دور كليات التربية في تحقيق الديمقراطية وحقوق اإلنسان
والمواطنة .كما وهناك دراسات طبقت على المؤسسات التربوية والمجتمعات المحلية ،ومن هذه

الدراسات دراسة محمد سعد الدين ( )M. Saad el- Dina, 2004والتي هدفت التعرف إلى

دور الجامعات اللبنانية وقوانينها في تبني وتعزيز الحوار اإلسالمي المسيحي ومساهمتها في

تحقيق التعايش المشترك لدى اللبنانيين ،ودراسة ماركو وميلنجر ( Marker & Mahlinger,

 )1994والتي هدفت للكشف عن دور المؤسسات التربوية في تدعيم المواطنة بمدن شيكاغو
ونيويورك وأنديانا .أما الدراسة الحالية فكانت هدفها هو الكشف عن الدور التربوي للجامعات

الفلسطينية في مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية،

وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
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 المنهج المستخدم في الدراسة :من الجدير ذكره أن غالبية دراسات هذا المحور استخدمت المنهج

الوصفي التحليلي مثل دراسة (محمد المزين ،)9002 ،دراسة (فؤاد العاجز ،)9002 ،دراسة
محمد سعد الدين ( ،)M. Saad el- Dina, 2004دراسة (هدى درباشي ،)9002 ،دراسة

(لمياء أبو جاللة ،)9002 ،دراسة (محمد أغا ،)9009 ،دراسة (عامر الخطيب،)1221 ،

دراسة ماركو وميلنجر (( ،)Marker & Mehlinger, 1994أحمد حسنين ،)1211 ،في
حين هناك دراسة استخدمت المنهج المسحي االرتباطي وهي دراسة (محمد نجيب ،)1221 ،وفي
الدراسة الحالية استخدم الباحث كما في بعض الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي وذلك

ليتعرف على األدوار التربوية التي تقوم بها الجامعات الفلسطينية في مواجهة التعصب الحزبي
لدى طلبتها من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.

 مجتمع وعينة الدراسة :اشتركت هذه الدراسة في عينتها أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات مع

دراسة (لمياء أبو جاللة ،)9002 ،دراسة (عامر الخطيب ،)1221 ،وهناك دراسات تناولت
الطلبة ،منها دراسة (محمد المزين )9002 ،والتي اقتصرت على عينة عشوائية من طلبة جامعة
(األزهر ،اإلسالمية ،األقصى بغزة بلغ قوامها ( 492طالب وطالبة ،ودراسة (فؤاد العاجز،

 )9002فقد اقتصرت على عينة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة بمختلف كلياتها ،وقد بلغ

قوامها ( 202طالب وطالبة ،ودراسة (هدى درباشي )9002 ،فقد اقتصرت على عينة عشوائية
طبقية من طلبة جامعات (األزهر ،اإلسالمية ،األقصى بغزة ،بلغ قوامها ( 100طالب وطالبة،

ودراسة (أحمد حسنين )1211 ،اقتصرت على عينة من طلبة جامعة أسيوط بجمهورية مصر
العربية ذو المستوى األول والرابع بمختلف تخصصاتها ،بلغ قوامها ( 212طالب وطالبة ،وفي

المقابل فقد شملت دراسة (محمد أغا )9009 ،على عينة من طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية
بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية (األزهر ،اإلسالمية ،األقصى ،القدس المفتوحة ذو
المستوى األول والرابع بمختلف تخصصاتها ،حيث بلغ قوام عينة الطلبة ( 242طالب وطالبة،

وعينة أعضاء هيئة التدريس ( 80عضو من الهيئات التدريسية .وقد اتفقت الدراسة الحالية مع

دراسة كل من (محمد أغا ،)9009 ،ودراسة (عامر الخطيب .)1221 ،وقد اقتصرت الدراسة
الحالية على عينة من جامعتي (األزهر ،والقدس المفتوحة  ،والتي بلغ قوامها ( 402عضو هيئة

تدريس ،كان منها ( 607من جامعة األزهر ،و( 98من جامعة القدس المفتوحة.

 أداة الد ارسة :تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،وكان تنوعها يتفق وطبيعة تلك
الدراسات ،حيث هناك دراسات استخدمت االستبانة كأداة للدراسة مثل دراسة (محمد المزين،

 ،)9002دراسة (فؤاد العاجز ،)9002 ،ودراسة (لمياء أبو جاللة ،)9002 ،ودراسة (محمد

أغا ،)9009 ،ودراسة (محمد نجيب ،)1221 ،ودراسة (عامر الخطيب ،)1221 ،ودراسة
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(أحمد حسنين .)1211 ،في حين قامت دراسة ماركو وميلنجر ( Marker & Mehlinger,

 )1994بعرض فيلم وثائقي حول المشاهدة السيئة للطالب لمجموعة من األساتذة والمهتمين من
التربويين واالجتماعيين والسياسيين ،باإلضافة إلى استخدام تحليل ( 6800صحيفة بما تحتوي

من مشاكل واضطرابات والتعصب العنصري كأداة للدراسة .أما الدراسة الحالية فقد استخدم الباحث
استبيان للتعرف إلى آراء أعضاء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجامعات الفلسطينية في مواجهة
التعصب الحزبي لدى طلبتها وكان من إعداد الباحث.
 نتائج الدراسة :اتفقت الدراسات التي قامت بوصف دور الجامعات في تعزيز الدور التربوي لدي
الجامعات بأنواعها بأن هناك ضعف في دورها التربوي بأنواعها لدى طلبتها ،ففي حين أكدت

دراسة (فؤاد العاجز )9002 ،أن أهم قيمتين تنميها الجامعة لدى طلبتها (الشعور بالرضا بقضاء
اهلل وقدره واالعتقاد بأن رضا اهلل من رضا الوالدين  ،أظهرت دراسة (محمد المزين )9002 ،أن
دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز الدور التربوي تراوح بين مستوى ضعيف ومتوسط ،وأكدت

دراسة (محمد نجيب )1221 ،أن دور الجامعة في تطوير المستوى الثقافي لدى طلبتها ضعيف
جدا ،وتباينت الدراسات من حيث دور الجامعة في تعزيز الدور التربوي لدي طلبتها ،ففي حين
أظهرت دراسة (محمد المزين )9002 ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدور التربوي

للجامعات الثالث ،أظهرت دراسة (محمد أغا )9009 ،عدم وجود هذه الفروق ،من جانب آخر
أكدت دراسة محمد سعد الدين ( )M. Saad el- Dina, 2004ضرورة تعميم وممارسة مفاهيم
الحوار والتسامح بدل من النظريات المجردة ،وأكدت دراسة (عامر الخطيب )1221 ،على أن

كليات التربية الفلسطينية بحاجة إلى استراتيجية واضحة في خدمة المجتمع ،واتفقت دراسة كال من

(محمد المزين )9002 ،ودراسة (فؤاد العاجز )9002 ،ودراسة (أحمد حسنين )1211 ،في
عدم وجود فروق بين الجنسين في آرائهم نحو الدور التربوي للجامعة ،اختلفت دراسة (هدى

درباشي )9002 ،في وجود هذه الفروق ،وأشارت دراسة كال من (فؤاد العاجز )9002 ،ودراسة

(لمياء أبو جاللة )9002 ،إلى وجود فروق بين الكليات في دور الهيئة التدريسية في تعزيز
الدور التربوي لصالح الكليات اإلنسانية ،وأظهرت كال من دراسة (محمد أغا )9009 ،ودراسة

ماركو وميلنجر ( )Marker & Mehlinger, 1994على محدودية المشاركة من األساتذة

والمنهاج في الدور التربوي للجامعات تجاه طلبة الجامعة.
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 .9المحور الثاني :الدراسات المتعلقة بالتعصب الحزبي
هدفت دراسة عمر شلح ( )9010التعرف إلى األساليب الحزبية وعالقتها باالتجاهات التعصبية،
على عينة عشوائية طبقية من طالب الجامعات الفلسطينية (األزهر– األقصى -اإلسالمية بلغ قوامها
( 6007طالب بواقع ( 276طالب من جامعة األزهر – ( 222طالب من جامعة األقصى –
( 242طالب من الجامعة اإلسالمية ،وذلك عبر استخدام مقياس االتجاهات التعصبية من إعداد

الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .حيث بينت أبرز النتائج أن مستوى االتجاهات التعصبية
جاءت بوزن نسبي ( ، %14.2في حين ظهرت أبعاد االتجاهات التعصبية وفق مستوى الشيوع
بالتعصب التنظيمي بمقدمة االتجاهات التعصبية والتعصب الفكري في نهاية االتجاهات التعصبية،

كما دلت النتائج بوجود فروق بين الجنسين في مستوى االتجاهات التعصبية لصالح الذكور.
دراسة (جميل الطهراوي 9001 ،والتي هدفت التعرف إلى عالقة االتجاهات التعصبية ببعض
المتغيرات النفسية في إطار عملية السالم ،على عينة عشوائية طبقية من طلبة الجامعات الفلسطينية

في محافظات غزة بلغ قوامها ( 222طالب بواقع ( 484ذكر 414 ،أنثى  ،وذلك عبر استخدام
مقياس االتجاهات التعصبية من إعداد الباحث ،حيث جاءت ابرز النتائج أن التعصب لألطر الطالبية

جاء بوزن نسبي ( ، %28.62والذي دل على وجود تعصب للكتل الطالبية بالجامعات الفلسطينية

بدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتائج ارتباط موجب دال إحصائيا بين االتجاهات التعصبية وكل من

(الدوجماطيقية  -التسلطية – التوكيدية – والقلق  .باإلضافة إلى الفروق الدالة إحصائيا بين الجنسين
في مستويات االتجاهات التعصبية لصالح الذكور.

هذا وهدفت دراسة علي الشكعة ( )9002إلى تحديد مستوى سمة التعصب لدى طلبة جامعة
النجاح الوطنية وعالقتها ببعض المتغيرات ،حيث استخدم عينة الدراسة والتي قوامها ( 6229طالبا
وطالبة في مختلف التخصصات بالجامعة ،وتم االختيار العشوائي لها ،عبر استخدام استبيان من

إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .وأظهرت النتائج أن سمة التعصب لدى طلبة جامعة
النجاح كانت قليلة ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية إلى ( %24.08وأن

سمة التعصب لدى الطالبات كانت أعلى ،وقد أظهرت الدراسة أيضا أن مستوى التعصب ضد الطلبة
ممن كان آباؤهم من أصحاب المؤهل العلمي العالي أعلى من الطلبة الذين كان آباؤهم من أصحاب

المؤهل األقل.
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ونجد أن دراسة لوسكن ) )Luskin, 2004قد هدفت الكشف عن مدى نجاح مشروع
ستانفورد التطبيقي للتسامح ،وكان المشروع يتضمن دراسات عملية ودورات تدريبية على التسامح

والغف ارن ،كذلك الوقوف على أثر هذا المشروع على حالة المتدربين وعالقاتهم المتبادلة .فكانت الدراسة

األولى في مشروع ستانفورد للتسامح ،طبقت على ( 429من البالغين ،في منطقة خليج سان

فرانسيسكو ،وبلغ متوسط أعمار أفراد العينة ( 26سنة ،واستمر البحث والتقييم والمتابعة لمدة أربع
أشهر ونصف ،بعد ست أسابيع من دورة تدريبية ،وكانت مدة اللقاء الواحد ( 90دقيقة ،وانصب
البحث على قياس آثار التسامح والغفران على العالقات اإلنسانية واالجتماعية ،لدى المتدربين .عبر

استخدام استبيان من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .وقد توصلت نتائج التقييم والمتابعة
إلى :انخفاض في المشاعر السلبية بنسبة ( ، %70وانخفاض معدل الغضب بنسبة (، %62
وتخفيض ما نسبته ( %47في أعراض اإلجهاد البدني (عودة الوجه ،الدوخة ،األرق ،الصداع ،إفساد

المعدة ،إلخ  ،كما تحققت زيادة قدرها ( %22في تسامح األشخاص ممن نالهم األذى ،وارتفعت نسبة
االستعداد للتسامح والمغفرة ،في حاالت افتراضية إلى ( . %602أما الدراسة الثانية في مشروع

ستانفورد ،طبقت على أشخاص من ايرلندا الشمالية ،ثم استقدامهم إلى ستانفورد ،وكانت العينة تتكون
من خمس نساء اثنتان من الكاثوليك ،وثالث من البروتستانت ،وهؤالء النسوة كانت أربع منهن قد فقدن

أحد أفراد األسرة في عملية قتل ،وتم إخضاع هؤالء النسوة إلى برنامج عالجي لمدة أسبوع ،يتعلمن فيه
كيفية التسامح والمغفرة .وكانت نتائج التقييم والمتابعة الذي استمر لمدة ست أشهر :حدوث انخفاض

في الشعور باألذى والم اررة بنسبة ( ، %10وانخفاضا في الشعور بالغضب بنسبة ( ، %42وما نسبته

( %24انخفاضا في االكتئاب ،و( %20انخفاضا في أعراض اإلجهاد ،وحدوث زيادة في التفاؤل
نسبتها ( ، %48و( %20زيادة في مسامحة األشخاص الذين تسببوا لهم باألذى واأللم .والدراسة
الثانية في مشروع ستانفورد للتسامح ،طبقت على ( 67شخصا من الرجال والنساء ،من ايرلندا

الشمالية 9( ،كاثوليك ،و( 8بروتستانت ،وكان قد قتل أحد أفراد األسرة ،لكل رجل وامرأة منهم ،وتم
إخضاعهم لنفس التدريب ،ولمدة أسبوع .وقد أظهرت النتائج :انخفاض في الشعور باألذى واأللم،

نسبته ( ، %27وحدوث انخفاض بنسبة ( %66في مستوى االكتئاب ،وانخفاض بنسبة ( %22في
أعراض اإلجهاد الجسدي ،بينما حدث زيادة في الحيوية الجسدية وفي الطاقة والشهية وأنماط النوم،

بنسبة ( . % 64والدراسة الرابعة في مشروع ستانفورد للتسامح ،وكان التقييم فيها قد انصب على دراسة
أثر التدريب على التسامح والصفح لدى العاملين على الخدمات المالية والمستشارين ،وكانت العينة قد
تكونت من مستشاري ونواب للرئيس لثالث عشرة شركة أميركية ،وقد أعطيت لمدة يوم واحد في مجال

الحاالت العاطفية ،مع التركيز على التسامح والصفح ،وقد تابع كل مستشار ونائب رئيس ،أربع
باحثين ولمدة تزيد على السنة .وقد أسفرت النتائج :انخفاض في أعراض اإلجهاد ،بنسبة (، %40
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وزيادة قدرها ( %68.2في إجمالي المبيعات ،قياسا بالشركات األخرى في السوق ،وزيادة نسبتها

( %62.2في المبيعات اإلجمالية ،خالل العام ،للشركات عينها.

بينما هدفت دراسة محمد بيومي ( )9002إلى الكشف عن األبعاد االجتماعية التي أدت إلى
ظهور التعصب ،وطبقت هذه الدراسة على عينه قوامها ( 200طالب وطالبة من المنتمين وغير
المنتمين لجماعات إسالمية ومن العاملين وغير العاملين ،وقد استخدمت استمارة أسئلة مكونة من

( 620سؤال من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن

مفهوم التعصب عند ( %29من المنتمين إلى جماعات إسالمية يعتبر معاداة الماركسية واإللحاد،
وغير المنتمين اعتبروا أن التعصب هو شطحات عن الدين ،وأن الفئات العمرية لكبيرة كانت ربطت

مفهوم التعصب بمعناه الديني والسياسي ،وأن أكثر الناس تطرفا هم الجماعات الدينية ويليها الجماعات
السياسية ثم المفكرين فالشباب فالطلبة فالعمال .ونفى جميع أفراد العينة أن يكون لهم عالقة بالتعصب

أو المتطرفين أو أي ممارسات متطرفة.

في حين هدفت دراسة هالك ) )Halk, 2003للكشف عن أثر برنامج تعليمي تدريسي قائم
على تدريس مبدأ الالتعصب والالعنف ،على عينة من طلبة جامعة نيويورك بمختلف تخصصاتها،
بلغ قوامها ( 662طالب وطالبة يحملون أصوال أوروبية وأمريكية ،بواقع ( 27طالب ،و( 27طالبة،
مقسمين على أربع مجموعات (مجموعتين تجريبية وضابطة لذوي األصول األوروبية ( ،ومجموعتين
تجريبية وضابطة لذوي األصول األمريكية  ،عبر تطبيق البرنامج التعليمي لمدة ثالث شهور،

باستخدام اختبار قبلي بعدي (التعصب ،والعنف من إعداد الباحث ،وفق المنهج التجريبي .ودلت أبرز

النتائج إلى أن المجموعات التجريبية أظهرت تماسكا معرفيا عاليا ،ونمو باالتجاهات االيجابية نحو
فلسفة (الالتعصب ،والالعنف  ،كما وحقق البرنامج السقف األعلى لغاياته فيما يتعلق باالتجاهات،

بينما لم يحقق البرنامج األهداف المنشودة بشكل كامل فيما يتعلق بالجوانب السلوكية بشكل يعزى

للجنس (ذكر ،وأنثى .

كما وقامت أسماء عفيفي ( )9009بدراسة هدفت التعرف إلى طبيعة التعصب بأنواعه المختلفة
وعالقته بمدى تحقيق الفرد لذاته ،وطبقت هذه الدراسة على عينة قوامها (400

طالب وطالبة من

جامعة عين شمس ،واستخدمت الباحثة األدوات اآلتية :مقياس التعصب من إعداد الباحثة واختبار

التوجه الشخصي وقياس تحقيق الذات ،تعريب وتقنين :طلعت منصور وفيوال الببالوي ( ، 6981وفق
المنهج الوصفي التحليلي .وكانت نتائج الدراسة التي توصلت إليها أنه توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين

التعصب واشباع الحاجة إلى تحقيق الذات وتوجد فروق دالة بين متوسطات درجات الذكور واإلناث
ألبعاد التعصب لصالح الذكور.

11

وفي السياق نفسه هدفت دراسة عطاف أبو غالي ( )1222التعرف إلى العالقة بين
االتجاهات التعصبية وأسباب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء لدى طلبة الجامعة ،وقد استخدمت

الباحثة عينة للدراسة مكونة من ( 478كان منهم ( 664ذكور و( 611إناث من طالب وطالبات
كلية التربية في جامعة األزهر بغزة ،وقد استخدمت الباحثة مقياسين :األول االتجاهات التعصبية من

إعداد الباحثة ،والثاني مقياس المعاملة الوالدية لـ "شايفر ايرل" ،وقامت بتقنينه بما يتناسب والبيئة

الفلسطينية ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .وقد كشفت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين االتجاهات التعصبية وبين درجات التقبل والرفض للمعاملة الوالدية ،وكذلك كشفت الدراسة أن أكثر

االتجاهات التعصبية شيوعا كانت االتجاهات التعصبية النوعية يليها االتجاهات التعصبية الدينية ،ثم
االتجاهات التعصبية االجتماعية ،وكانت االتجاهات التعصبية السياسية هي األقل في الدراسة.
ونجد أن دراسة حسين سرمك ومفيد رؤوف ( )1221قد هدفت إلى دراسة مظاهر التعصب
لدى طلبة جامعة القاهرة ،وقياس درجة التعصب لدى عينة من طلبة الجامعة باستخدام مقياس

التعصب المستنبط من اختبار الشخصية متعدد األوجه ،وأجريت الدراسة على عينة بلغت (644

طالب وطالبة في جامعة القاهرة ،تراوحت أعمارهم بين  42 -68سنة ،عبر استخدام استبيان من
إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .وبينت الدراسة ارتفاع درجة التعصب بين طالب جامعة

القاهرة ،واتضح أن  %26من اإلناث ،و %28من الذكور يأخذون موقعهم في أعلى مراتب التعصب
في المقياس المذكور ،وأن سمة التعصب عند اإلناث أعلى منها عند الذكور.

كما وهدفت دراسة معتز عبد اهلل ( )1998التعرف إلى سمة التعصب وعالقتها بنمط السلوك
أو مركز التحكم عند طلبة جامعة القاهرة ،فقد تناولت الدراسة عينة مكونة من ( 269طالبا وطالبة،

عبر استخدام استبيان من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .حيث أظهرت نتائج الدراسة
أن هناك مجاالت نوعية لسمة التعصب ،وهي (مجال الرفض دون اعتبارات منطقية ،ومجال التمسك

بوجهة النظر الشخصية ،ومجال االندفاعية ،ومجال التحيز ،ومجال البعد االنفعالي  ،كما ارتبطت

سمة التعصب ارتباطا موجبا داال بنمط السلوك "أ" وارتباطا سلبيا داال بمركز التحكم في التدعيم.

في حين قام هشــام عبد اهلل ( )1222بدراسة هدفت الكشف عن طبيعة االتجاهات السائدة حول
ظاهرة التعصب وكذلك التعرف على الفروق في االتجاه نحو التعصب تبعا لمتغيرات الجنس والمستوى
الدراسي ونوع العمل .ولقد طبقت الدراسة على عينة قوامها ( 267فردا منهم ( 628ذك ار و(629
أنثى تراوحت أعمارهم فيما بين  69ـ  20عاما وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين ،عينة الطالب (414

وعينة العاملين ( 22فردا واستخدمت الدراسة أداتين تمثلت في :مقياس االتجاه نحو التعصب ،وكان

من إعداد الباحث ،ومقياس حاجات األمان النفسي ،إعداد صالح الدين حمدي .وفق المنهج الوصفي
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التحليلي .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا عند مستوى (0.06

بين االتجاه نحو التعصب واشباع الحاجة لألمن النفسي ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا
بين االتجاه السوي نحو التعصب الفكري واشباع الحاجة لألمن النفسي ،كما أنه ال يوجد تأثير دال

إحصائيا لمتغير الجنس والتفاعل بين الجنس والمستوى الدراسي على إشباع الحاجة لألمن النفسي.

هذا وقام جالل بيومي ( )1222بدراسة هدفت إلى توضيح معالم البنية النفسية المميزة للشخصية
المتطرفة في عالقتها بمستوى النضج النفسي االجتماعي في مرحلة الشباب ،وقد طبقت الدراسة على

عينة قوامها ( 800طالبا وطالبة بالجامعة ،تتراوح أعمارهم فيما بين ( 42 -40عاما ،واستخدم
الباحث مقياس التعصب من إعداده ،ومقياس النضج النفسي االجتماعي للشباب من إعداده أيضا.
وفق المنهج الوصفي التحليلي .وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقات سالبة دالة إحصائيا بين
درجات الطالب في كل مقاييس التعصب الفرعية ومقاييس النضج النفسي االجتماعي ،كما تشير إلى

أن الشخصية المتطرفة تتميز ببنية نفسية تتسم بالتعصب ،التصلب ،السيطرة ،المغايرة ،ضعف األنا،
الجمود الفكري ،النفور من الغموض.

في حين قام فاروق عثمان ( )1222بدراسة هدفت إلى التحقق من أثر التفكير الناقد في تخفيف
درجات التعصب ،لدى عينة عشوائية من طلبة جامعة البحرين ،بلغت ( 666طالب وطالبة ،عبر
استخدام برنامج قائم على التفكير اإلبداعي ،طبق على العينة بعد تقسيمهم إلى ثالث مجموعات

(األولى مجموعة تجريبية جماعية ( ،الثانية مجموعة تجريبية فردية ( ،والثالثة مجموعة ضابطة  ،وفق
المنهج التجريبي .حيث جاءت أبرز النتائج مبينة انخفاض مستوى التعصب في المجموعة التجريبية
الجماعية التي مارست عملية التفكير الناقد في صورة جماعية ،وكذلك دلت إلى أن ممارسة التفكير

الناقد بصورة فردية أدى إلى انخفاض دال إحصائي في درجة التعصب لدى المجموعة التجريبية
الفردية ،بينما لم تظهر النتائج إلى حدوث تغيير دال إحصائيا لدى أفراد المجموعة الضابطة في

مستوى التعصب

كما وهدفت دراسة سعد عبد الرحمن ( )1229التعرف إلى اتجاهات طالب كلية التربية
بالمنيا نحو المدافعة "التعصب" ،وقد تكونت العينة من ( 426طالبا وطالبة من كلية اآلداب بالمنيا،
وقد أعد الباحث مقياس االتجاهات نحو المدافعة ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .وأشارت نتائج
الدراسة إلى أن التعصب العائلي أعلى بين المسلمين ،بينما ال توجد فروق بين أبناء الريف والحضر،
وكذلك التعصب الديني كان أقوى عند أبناء الريف أكثر من المدينة ،وعند الذكور أكثر من اإلناث من

المسلمين عن المسيحيين  ،كذلك بينت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في التعصبات
الرياضية والمثالية والوطنية.
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بينما هدفت دراسة معتز عبد اهلل ( )1220التعرف إلى االتجاهات التعصبية وأهم أشكالها
ومدى عموميتها ،وقد أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت ( 20طالبا وطالبة من جامعتي القاهرة

وعين شمس عام ( ، 6990عبر استخدام استبيان من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي.
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنها أكدت على عمومية االتجاهات التعصبية عند طالب

الجامعة ،وأكدت أيضا على أن اتجاه المحافظة يعتبر محكا جيدا لالتجاهات التعصبية في إطار

الثقافة المصرية.

ونجد دراسة محمد المرسي ( )1212تهدف الكشف عن عالقة الجماعة بالتعصب ،والعالقة
بين التعصب ونوعية الجماعة ،والفروق بين الطالبات ،واشتملت الدراسة على عينة مكونة من (600
طالبا ،و( 629طالبة من المستوى الثالث في جامعة المنصورة ،وقد بلغت العينة الكلية ( 429طالبا
وطالبة من تخصصات لغة عربية ولغة انجليزية ولغة فرنسية ومواد اجتماعية ،عبر استخدام استبيان

من إعداد الباحث ،وفق المنهج الوصفي التحليلي .وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين الجماعات الصغيرة والجماعات الكبيرة ،حيث كانت الجماعات الصغيرة أكثر تعصبا من
الجامعات الكبيرة ،وكذلك أظهرت الدراسة على أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب

والطالبات في التعصب ،إذ أظهرت الدراسة أن الطالبات أكثر تعصبا من الطالب.
كما وقام الكاتائي ) )Alqataee, 1986بدراسة هدفت الكشف عن العالقة بين التعصب
والتزمت العقلي من جهة والنمو األخالقي ونمو األنا من جهة أخرى ،على عينة من طلبة أربع

جامعات بالمستوى الرابع في المملكة العربية السعودية بمختلف تخصصاتها ،بلغ قوامها ( 462طالب

وطالبة ،تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،عبر استخدام مقياس الدجماطيقية لروكيتش،
والنموذج المختصر من إكمال الجمل ،ومقياس التفكير األخالقي ،وقائمة بيم ،وفق المنهج االرتباطي.

ودلت أبرز النتائج إلى أن العالقة بين التعصب والتزمت العقلي وك ٌل من نمو األنا والضمير والنمو

األخالقي هي عالقة عكسية دالة إحصائيا ،وأن التعصب والتزمت العقلي هو بناء ثقافي داخلي قد تم

تدعيمه تجريبيا ،كما وأشارت النتائج إلى وجود أثر لالنتماء الجامعي على درجات التعصب والتزمت
العقلي ،واختالف هذا األثر باختالف المتغيرات التصنيفية ،ومن جهة أخرى دلت النتائج وجود عالقة

موجبة وضعيفة للدور المرتبط بالجنس مع النمو األخالقي ،في حين لم يرتبط دور الجنس بالتعصب
والتزمت العقلي ونمو األنا.
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تعقيب على دراسات المحور الثاني:
من خالل استعراض الباحث لدراسات المحور الثاني والتي اهتمت بالتعصب الحزبي يمكن إجمال

النقاط التي توصلت إليها الدراسات السابقة من حيث:

 موضوع الدراسة وأهدافها :تبين أن الدراسات التي توصل إليها الباحث فيما يتعلق بالتعصب
الحزبي انصب اهتمامها على دراسة التعصب بشكل عام واالتجاه نحو التعصب ،مثل دراسة

(عمر شلح 9010 ،و(عطاف أبو غالي )1222 ،و(هشــام عبد اهلل 1222 ،و(معتز عبد

اهلل 1220 ،و(سعد عبد الرحمن ، 1229 ،وكذلك حاولت أن تظهر مستوى التعصب لدى
الفئات المستهدفة مثل دراسة (علي الشكعة 9002 ،و (حسين سرمك ومفيد رؤوف، 1221 ،
ومن جهة أخرى قامت بعض الدراسات األخرى على إظهار العالقات التي تربط التعصب مع

بعض المتغيرات األخرى مثل دراسة (أسماء عفيفي )9009 ،و(عطاف أبو غالي)1222 ،

و(معتز عبد اهلل )1998 ،و( Alqataee, 1986و (محمد المرسي ، 1212 ،والبعض
اآلخر حاول أن يظهر الفروق بين فئات العينات مثل دراسة (جالل بيومي ، 1222 ،فيما حاولت

دراسة ) )Luskin, 2004ان تبين مدى نجاح مشروع تطبيقي حول التسامح ،وكذلك دراسات

(فاروق عثمان 1222 ،و( Halk, 2003التي حاولت بيان أثر بعض المتغيرات على
التعصب.

 المنهج المستخدم في الدراسة :من الجدير ذكره أن غالبية دراسات هذا المحور استخدمت المنهج

الوصفي التحليلي مثل دراسة (عمر شلح ،)9010 ،دراسة (علي الشكعة ،)9002 ،دراسة

لوسكن ( )Luskin, 2004دراسة (محمد البيومي ،)9002 ،دراسة (أسماء عفيفي،)9009 ،

دراسة (عطاف أبو غالي( ،)1222 ،حسين سرمك ومفيد رؤوف ،)1221 ،دراسة (معتز عبد

اهلل ،)1221 ،دراسة (هشام عبد اهلل ،)1222 ،دراسة (جالل بيومي ،)1222 ،دراسة (سعد
عبد الرحمن ،)1229 ،دراسة (معتز عبد اهلل ،)1220 ،دراسة (المرسي ،)1212 ،وهناك

دراسات استخدمت المنهج االرتباطي وهي دراسة الكاتائي ( ،)Alqataee, 1986في حين هناك

دراسات استخدمت المنهج التجريبي ،مثل دراسة (فاروق عثمان ،)1222 ،ودارسة هالك

( ،)Halik, 2003وفي الدراسة الحالية استخدم الباحث كما في بعض الدراسات السابقة المنهج
الوصفي التحليلي وذلك للتعرف على مستوى درجة التعصب الحزبي في الجامعات الفلسطينية.
 مجتمع وعينة الدراسة :اشتركت هذه الدراسة في عينتها الجامعات الفلسطينية مع دراسة (عمر

شلح )9010 ،والذي أجرى دراسته على جامعة (األزهر ،األقصى ،اإلسالمية  ،دراسة (علي

الشكعة )9002 ،أجرى دراسته بجامعة النجاح الوطنية ،دراسة هالك ( )Halk, 2003أجرى
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دراسته بجامعة نيويورك ،دراسة (أسماء عفيفي )9009 ،أجرى دراسته بجامعة عين شمس،

دراسة (عطاف أبوغالي )1222 ،أجرى دراسته بكلية التربية بجامعة األزهر بغزة ،دراسة (حسين
سرمك ومفيد رؤوف )1221 ،أجرى دراسته بجامعة القاهرة ،دراسة (معتز عبد اهلل)1221 ،
أجرى دراسته بجامعة القاهرة ،دراسة (فاروق عثمان )1222 ،أجرى دراسته بجامعة البحرين،

دراسة (سعد عبد الرحمن )1229 ،أجرى دراسته بجامعة المنية ،دراسة (معتز عبد اهلل)1220 ،
أجرى دراسته بجامعتي القاهرة وعين شمس ،دراسة (محمد المرسي )1212 ،أجرى دراسته

بجامعة المنصورة ،دراسة الكاتائي ( )Alqataee, 1986أجرى دراسته بالمملكة العربية

السعودية ،ومن المالحظ أن جميع هذه الدراسات اختلفت في مجتمع الدراسة وعينتها مع الدراسة
الحالية والتي طبقت على جامعتي (األزهر ،والقدس المفتوحة  ،إال أننا نجد بأن دراسة (عمر

شلح ،)9010 ،ودراسة (عطاف أبو غالي 1222 ،طبق دراستهم على جامعة األزهر ،ولم
يتطرقوا لجامعة القدس المفتوحة ،وهذا ما يميز الدراسة الحالية.
 أداة الدراسة :تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،وكان تنوعها يتفق وطبيعة تلك
الدراسات ،حيث هناك دراسات استخدمت مقياس االتجاهات التعصبية من إعداد الباحث مثل

دراسة (عمر شلح )9010 ،ودراسة (علي الشكعة ،)9002 ،ودراسات أخرى قام الباحث بإعداد
استبيان مثل دراسة (معتز عبد اهلل )1220 ،ودراسة (سعد عبد الرحمن )1229 ،ود ارسة (محمد

المرسي ،)1212 ،أما دراسة (جالل بيومي )1222 ،فقد استخدم استمارة أسئلة مكونة من 620
سؤال ،وفي نفس السياق فإن دراسة الكاتائي ) )Alqataee, 1986استخدمت مقياس
الدجماطيقية لروكيتش ،والنموذج المختصر من إكمال الجمل ،ومقياس التفكير األخالقي ،وقائمة

بيم ،وفق المنهج االرتباطي ،واستخدمت دراسات أخرى مقاييس معربة مثل دراسة (أسماء عفيفي،

 )9009التي استخدمت مقياس التعصب من إعدادها واختبار التوجه الشخصي وقياس تحقيق
الذات ،تعريب وتقنين :طلعت منصور وفيوال الببالوي ( ،)1212ومن جهة أخرى قام هالك

( )Halk, 2003بتطبيق اختبار قبلي بعدي (التعصب ،والعنف من إعداده على أربع مجموعات
(مجموعتين تجريبية وضابطة لذوي األصول األوروبية ( ،ومجموعتين تجريبية وضابطة لذوي

األصول األمريكية  ،عبر تطبيق برنامج تعليمي لمدة ثالث شهور ،واستخدمت دراسة (فاروق

عثمان )1222 ،برنامج قائم على التفكير اإلبداعي طبق على العينة بعد تقسيمهم إلى ثالث

مجموعات (األولى مجموعة تجريبية جماعية ( ،الثانية مجموعة تجريبية فردية ( ،والثالثة مجموعة
ضابطة .
 نتائج الدراسة :تباينت الدراسات المتعلقة بالتعصب الحزبي في مستوى سمة التعصب لدى طلبتها

ففي حين أظهرت دراسة كال من (عمر شلح )9010 ،ودراسة (حسين سرمك ومفيد رؤوف،
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 )1221ارتفاع درجة التعصب بين طلبة الجامعة سواء في جامعة األزهر بفلسطين أو في جامعة
القاهرة بجمهورية مصر العربية ،جاءت دراسة (علي الشكعة )9002 ،لتظهر تدني مستوي
التعصب لدى طلبة جامعة النجاح بفلسطين ،وعمومية االتجاهات التعصبية لدى طلبة الجامعات

كما أظهرته دراسة (معتز عبد اهلل ،)1220 ،ومن جهة أخرى أظهرت العديد من الدراسات وجود
عالقة ارتباطية سالبة بين التعصب الحزبي واشباع الحاجة إلى تحقيق الذات كما أظهرته دراسة

(أسماء عفيفي ،)9009 ،واشباع الحاجة لألمن النفسي كما أظهرته دراسة (هشام عبد اهلل،
 ،)1222ومقياس النضج النفسي كما أظهرته دراسة (جالل بيومي ،)1222 ،وبينت دراسة

(عمر شلح )9010 ،أن التعصب الديني جاء في مقدمة االتجاهات التعصبية وجاء التعصب

الفكري في نهاية االتجاهات ،بينما دراسة (جالل بيومي )1222 ،أن الجماعات الدينية أكثر

تطرفا يليها السياسية ثم المفكرين ،بينما أشارت دراسة (عطاف أبو غالي )1222 ،أن االتجاهات
التعصبية النوعية جاءت في مقدمة االتجاهات التعصبية يليها االتجاهات التعصبية الدينية وأقلها

االتجاهات التعصبية السياسية ،وفي نفس السياق أظهرت دراسة (جالل بيومي )1222 ،أن
الشخصية المتطرفة تتميز ببنية قوية وتتسم بالتعصب ،أما فيما يتعلق بمتغير الجنس فقد اتفقت
كال من دراسة (علي الشكعة )9002 ،ودراسة (حسين سرمك ومفيد رؤوف )1221 ،ودراسة

(محمد المرسي )1212 ،أن درجة التعصب عند الطالبات أعلى من الطالب وأختلف ذلك مع

دراسة كال من دراسة (أسماء عفيفي )9009 ،ودراسة (سعد عبد الرحمن )1229 ،التي أظهرت

أن درجة التعصب عند الطالب أعلى من الطالبات ،بينما أظهرت دراسة كل من (هشام عبد اهلل،

 )1222ودراسة الكاتائي ) )Alqataee, 1986عدم وجود فروق بين درجة التعصب عند كل

من الطالب والطالبات .أما في الدراسات التجريبية كما في دراسة هالك ( )Halk, 2003فقد

أظهرت النتائج أن المجموعات التجريبية أظهرت تماسكا معرفيا عاليا ،ونمو باالتجاهات االيجابية
نحو فلسفة (الالتعصب ،والالعنف  ،وأكدت ذلك دراسة (فاروق عثمان )1222 ،عندما أظهرت

انخفاض مستوى التعصب لدي المجموعة التجريبية.
تعليق عام على الدراسات السابقة:
بعد االطالع على ما توفر من دراسات عربية وأجنبية سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة
الحالية ،اختار الباحث أوثقها صلة بدراسته ،حيث تناولت األبعاد والمحاور المختلفة لموضوع الدراسة،
فمنها ما دار حول الجامعات وأدوارها التربوية في إكساب الطلبة أنماطا مختلفة من القيم وتنميتها
لديهم ،ومنها ما تناول شريحة الشباب الجامعي والسمات الشخصية لديهم وعالقتهم بالمسئولية
االجتماعية والسلوك الخلقي ،كما تناولت المنظومات القيمية السائدة لدى طلبة الجامعات .حيث

امتازت الدراسات السابقة بـ:
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 الدراسات السابقة انقسمت ما بين دراسات ركزت على الدور التربوي للجامعات الفلسطينية
ودراسات تناولت التعصب الحزبي.

 تنوعت المناهج المتبعة في الدراسات السابقة وركزت على المنهج الوصفي التحليلي.
 أن غالبية الدراسات السابقة كانت عينتها من الطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية.
 تنوع أدوات الدراسة ما بين االستبانة والعروض الوثائقية وتحليل الصحف.

 تباينت الدراسات السابقة من حيث نتائجها فمنها ماأظهر ارتفاع مستوى التعصب الحزبي لدى
طلبة الجامعات ومنهم من أظهر ارتفاعه.

 أظهرت بعض الدراسات أن الطالبات أكثر تعصبا من الطلبة في حين أظهرت دراسات أخرى
أن الطالب أكثر تعصبا من الطالبات ،وأخرى عدم وجود فرق بينهم.

 أظهرت غالبية الدراسات السابقة أن هناك ضعف في الدور التربوي للجامعات ،ومحدودية
المشاركة من األساتذة والمنهاج في الدور التربوي للجامعات اتجاه طلبة الجامعة
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
 أنها تناولت مفهوم التعصب الحزبي كمفهوم مستقل قائم ،وليس كما في الدراسات السابقة التي
تعاملت معه كمفهوم جزئي مترابط مع تكوينه العام ،وهذا يعطي لمفهوم التعصب الحزبي

مساحة كبيرة من البحث والتحقق العلمي ،وكذلك الخروج بتوصيات ومقترحات تالمس بشكل

حقيقي متطلبات هذا المفهوم.

 في اللحظة التي اتفقت فيها الدراسة الحالية مع كثير من الدراسات باستخدام مفهوم الدور
التربوي للجامعات؛ إال إنها أخذت بعدا مختلفا في تناول هذا المفهوم ،إذ اعتمدت على

تكوينات فرضيات جديدة ،لم يسبق أن تناولتها أي من الدراسات السابقة ،مثل (رؤية وفلسفة

الجامعة ،واألنشطة التربوية ،وآلية خلق آليات االتصال والتواصل المجتمعي .

 كما أن هذه الدراسة قامت على تعريفات إج ارئية مختلفة بنيت على أساسها قواعد جمع

البيانات استنادا إلى استبيان قادر على معالجة التعريف اإلجرائي المنشود ،والذي يخدم أسس
وأهداف الدراسة موضوع البحث.

 الوقت الذي تم فيه إعداد هذه الدراسة في ظل استمرار أجواء االنقسام األمني ،والتشرذم
السياسي ،والقمع الذي يمارس من األحزاب السياسية ضد األخرى.
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جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:
 بيان الجوانب التي تم البحث فيها في مجال األدوار التربوية والتعصب الحزبي.
 بناء اإلطارين النظري والعملي للدراسة.

 ساعدت في تحديد واختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي.
 ساعدت في صياغة مشكلة الدراسة ،واعداد فروضها وأدواتها.

 أعطت صورة واضحة عن األدوار التربوية للجامعات الفلسطينية ،باإلضافة إلى الدور
المفترض أن يقوم به عضو هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

 أتاحت الفرصة في التعرف إلى األدوات البحثية والخطوات الواجب اتباعها عند إعداد أدوات
الدراسة وخاصة االستبيان.

 التعرف إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة واإلفادة منها.

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها وتقديم التوصيات والمقترحات.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري

 الدور التربوي للجامعات.
 التعصب الحزبي.

الفصل الثالث
اإلطار النظري
تمهيد
يُعد ُاالتفاق ُعلى ُالمفاهيم ُوالمصطلحات ُالمستخدمة ُفي ُأي ُإطار ُنظري ُأو ُدراسة ُهو ُبمثابةُ

الخطوةُاألولىُلتحقيقُوحدةُاالنطالقُمنُأرضُواحدة؛ُليتمُالتصرفُتباعاً ُنحوُباقيُعناصرُهذاُ

اإلطارُ(وفاء كاملُ ُ.)4 :8002 ،

هذا ُويشتق ُاإلطار ُالنظري ُلهذه ُالدراسة ُمن ُالتراث ُالتربوي ُواألدبيات ُذات ُالعالقة ُبحركةُ
الً ُللتنبؤُ،كماُيشتقُمنُالبحوثُالتيُقامتُعلىُفكرةُرفعُ
النظرياتُالتربويةُالحديثةُ،باعتبارهاُمدخ ُ
دورُالجامعاتُفيُمواكبةُالتطوراتُواالحداثُبالسياقُاالجتماعيُ،وبالمجملُالعامُمنُكلُماُكتبُ

حولُمتغيراتُالدراسةُ،لذلكُفإنُالباحثُسيتناولُمفهومُالدورُالتربويُللجامعاتُ،ومفهومُالتعصبُ
بشكلُعامُمعُالتركيزُعلىُالتعصبُالحزبيُبشكلُخاصُ .
 .1المحور األول :الدور التربوي للجامعات
 .1.1تمهيد

من ُالمشهور ُأن ُالجامعات ُوهيئتها ُالتدريسية ُلها ُدور ُتربوي ُكبير ُمن ُخالل ُماتطرحه ُهذهُ

الجامعات ُمن ُدورات ُوبرامج ُتعليمية ُوتربوية ُومهنية ُتسهم ُبدور ُكبير ُفي ُتلبية ُمتطلبات ُوحاجاتُ
المجتمعُ ،وتسهم ُفي ُالرقي ُبالطلبة ُوالعملية ُالتربوية ُلمواكبة ُالتقدم ُالحضاري ُالمتسارعُ ،وخلق ُكادرُ

بشرىُمدربُومؤهلُلمعالجةُكافةُالمشكالتُالتربويةُالمجتمعيةُ ُُ.

لذاُيؤديُالتعليمُدو اًرُهامُاًُفيُتطويرُالمجتمعُوتنميتهُوذلكُمنُخاللُإسهامُمؤسساتهُفيُتخريجُ

الكوادرُالبشريةُالمدربةُعلىُالعملُفيُكافةُالمجاالتُوالتخصصاتُالمختلفةُوتعدُالجامعةُمنُأهمُ
هذهُالمؤسساتُحيثُيناطُبهاُمجموعةُمنُاألهدافُتتدرجُتحتُوظائفُرئيسيةُثالثةُهيُ:التعليمُ،

البشريةُوالبحثُالعلميُ،إضافةُإلىُخدمةُوتنميةُالمجتمعُ
إعدادُالقويُ ُ

(إبراهيم السمادوني وسهام أحمدُ .)11 :8002 ،

كماُوتُعدُالجامعةُمنُ أهمُالمؤسساتُاالجتماعيةُالتيُتؤثرُوتتأثرُبالجوُاالجتماعيُالمحيطُبهاُ،
ُوالمهنيةُ
فهي ُمن ُصنع ُالمجتمع ُمن ُناحيةُ ،ومن ُناحية ُأخرى ُهي ُأداته ُفي ُصنع ُقيادته ُالفنية ُ
والسياسية ُوالفكريةُ ،ومن ُهنا ُكانت ُلكل ُجامعة ُرسالتها ُالتي ُتتولى ُتحقيقها ُفالجامعة ُفي ُالعصورُ
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الوسطي ُتختلف ُرسالتها ُوغايتها ُعن ُالجامعة ُفي ُالعصر ُالحديث ُوهكذا ُلكل ُنوع ُمن ُالمجتمعاتُ

جامعتهُالتيُتناسبهُ(عبد الرحمن العيسوي ،د .تُ .)10 :

ُفعملية ُالتعليم ُبشكل ُعامُ ،والتعليم ُالجامعي ُبشكل ُخاص ُذات ُأبعاد ُكبيرة ُوخطيرة ُفي ٍ
ُآنُ

ُواجتماعية ُواقتصادية ُونفسيةُ،
واحدُ ،ألن ُالعملية ُالتعليمية ُالتعلمية ُمرتبطة ُبأبعاد ُتربوية ُوثقافية ُ
ُوجيل ُمعين؛ ُلذا ُفإن ُإدراكُ
باإلضافة ُإلى ُكونها ُعملية ُدائمة ُمستمرة ُليست ُمرتبطة ُبزمان ُومكان ُ

الواقع ُالتعليمي ُليس ُمقصو اًر ُعلى ُالتربويين ُوحدهمُ ،وانما ُهو ُواجب ُيخص ُكل ُمن ُيهتم ُبمستقبلُ

شعبهُومصيرهُ .

اء ُكانُذلكُ
أضفُإلىُذلكُفإنُالجامعةُتقدمُخدماتهاُبشكلُمباشرُلألفرادُفيُالمجتمعُسو ً

فيُصورةُبرامجُتعليميةُتفويضيةُأوُتكامليةُأوُفيُصورةُبرامج ُتدريبيةُأوُبرامجُإلعادةُالتأهيلُ،أوُ

برامجُتحويليةُتعرضُلمهنُمطلوبةُبالمجتمعُالُيتوفرُلدىُاألفرادُمتطلباتهاُ،ولقدُأدىُذلكُإلىُربطُ

الجامعة ُبحركة ُالحياة ُالمتطورة ُواكساب ُالعلم ُقيمته ُاالجتماعية ُبل ُوالمعرفية ُأيضاًُ ،وبذلك ُيتصلُ
التعليمُباحتياجاتُالمجتمعُومجرياتُاألحداثُبهُ(عمر األسعدُ ُ.)11 :8000 ،

وبذلكُتوفرُالجامعةُمناخاً ُيتيحُممارسةُالديمقراطيةُوفىُالمشاركةُالفعالةُفيُالرأيُوالعملُ،

كماُتنمىُلدىُالمتعلمينُالقدرةُعلىُالمشاركةُواإلسهامُفيُبناءُالمجتمعُوحلُمشكالتهُُ،كماُتنمىُ
لديهمُالرغبةُالجادةُفيُالبحثُعنُالمعرفةُوتحدىُالواقعُواستمرارُالمستقبلُفيُإطارُمنهجُعلميُ

دقيقُيراعىُالظروفُاالجتماعيةُواالقتصاديةُوالسياسيةُللمجتمعُ(مجدي إبراهيمُ .)11 :8008 ،

ويمكن ُالقول ُأن ُالجامعة ُتصل ُبالسياق ُاالجتماعي ُإلى ُالرقى ُوالتقدم ُعن ُطريق ُربطهاُ

باحتياجات ُالمجتمع ُواالهتمام ُبمشاكله ُوهمومهُ ،األمر ُالذي ُيجعل ُالمجتمع ُدائم ُاالزدهار ُومواكبُاًُ

لتطورات ُالعصر ُوقاف اًز ُعن ُالعقبات ُالتي ُتحول ُبينه ُوبين ُالرقيُ .كما ُأن ُالجامعة ُبما ُتقدمه ُمنُ
كفاءاتُمدربةُتعتبرُعامالًُأساسياًُفيُمعالجةُكافةُالمشكالتُالتيُتنبعُمنُوالىُالمجتمعُ ُ.
 .1.8الواقع التربوي في العالم اإلسالمي والعربي
إن ُالمطلع ُعلى ُاألدب ُالتربوي ُيجد ُأن ُموضوع ُالتربية ُوتنمية ُالمتعلم ُوفق ُسمات ُالمنهجُ

الجديدُهوُموضوعُالساعةُالذيُيشغلُبالُالعلماءُوالمفكرينُوالتربويينُالغيورينُ،وقدُعقدتُمنُأجلهُ
المؤتمراتُوالندواتُالعالميةُكيفُالُوهوُالموضوعُالحاسمُالذيُيقررُمستقبل ُاألمةُاإلسالميةُ،حيثُ

أنُماُوصلُإليهُالواقعُالتربويُفيُالعالمُالعربيُواإلسالميُمنُذلُواهانةُوفرقةُوخصامُلمُيكنُإالُ

بسببُ عدمُإتباعناُلمنهجُاهللُسبحانهُوتعالىُفيُنظمناُالتعليميةُوالتربويةُ،ولنُيكونُهناكُحلُجذريُ
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إال ُبالعودة ُإلى ُالتربية ُاإلسالمية ُفي ُبناء ُاإلنسان ُالجديد ُالذي ُهو ُالهدف ُاألول ُواألخير ُللعمليةُ

التربويةُ .

وسنقدم ُهناُبعضُالمالحظاتُفيُعدةُنقاطُموجزةُتعطيُمنُخاللهاُتصو ُاًرُللوضعُالتربويُ

والتعليميُفيُكثيرُمنُالدولُالعربيةُواإلسالميةُ ُ.

 .1فقدان ُاإلطارُالفكريُوالثقافيُالموحدةُلألهدافُالواضحةُفيُالنظامُالتربويُأوُالتعليميُفيُأمتناُ
العربيةُ.حيثُأنهُالُيستندُعلىُرؤيةُفكريةُواضحةُتنبعُمنُالمبادئُوالقيمُاإلسالميةُ،أوُمنهجُ
واضحُينظمُشئ ُونُالحياةُالدينيةُوالدنيويةُ،يرجعُإليهماُويكونانُمعيا اًرُللصوابُوالخطأُ.وبالتاليُ
عدمُوجودُأهدافُواضحةُتحددُالمستقبلُالقريبُأوُالبعيدُلألمة.
 .2ضعف ُالذاتيةُواألصالةُاإلسالميةُ.لقدُضعفُلدىُالعربُوالمسلمونُذاتيتهمُوأصالتهمُوهويتهمُ
بينُاألممُاألخرىُنتيجةُالفتقادهمُلالطارُالفكريُاإلسالميُالعامُ،واألهدافُوالمنهجُالتربويُالذيُ
استندُأساساًُإلىُالكتابُوالسنةُ.
 .3استيراد ُالمادةُاالعالميةُمنُأعداءُاإلسالمُ،وماُساعدُعلىُزيادةُالمشكلةُعمليةُالبثُالمباشرُ
والتطُورُالهائلُفيُمجالُعملياتُاالتصال.
 .4انعدام ُالتعاون ُوالتنسيق ُوالتكامل ُبين ُالمسؤولين ُفي ُالمؤسسات ُاالعالمية ُوبين ُالمسؤولين ُفيُ
المؤسساتُالتربوية.
 .5إهمال ُاللغة ُالعربية ُالتي ُتعتبر ُوعاء ُالثقافة ُومستودعُالعلمُ ،واللغة ُالعربية ُهي ُأكثر ُمن ُذلك؛ُ
ألنهاُلغةُالقرآنُالكريمُالذيُيعدُينبوعُالثقافةُاإلسالميةُوروحهاُ،وهوُمحورُعلومُاإلسالمُومبادئهُ
وقيمهُ(محمد خياط.)22 -24 :1991 ،
ُومماُسبقُيمكنُالقولُأنُالعالمُاإلسالميُوالعربيُيفتقرُلرؤيةُفكريةُواضحةُوشاملة ُنابعةُ
من ُالمبادئ ُالقيم ُاالسالمية ُفي ُنظامه ُالتربوي ُوالتعليمي ُالحاليُ ،ويعتمد ُبشكل ُكبير ُعلى ُماتنتجهُ
الحضارات ُالمعادية ُلالسالم ُوالتىُتجعلُعدمُتطبيق ُالعرب ُوالمسلمين ُلتعاليم ُوأفكار ُالدين ُالحنيفُ
والتىُلهاُدورُكبيرُعندماُيتمُأتباعهاُفيُانتاجُواقعُتربويُأصيلُوقادرُعلىُمواجهةُوتخطيُأيُمنُ
المشكالتُالتيُتواجهُالمجتمعُ .
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 .1.1نشأة الجامعات الفلسطينية وتطورها

ترجع ُنشأة ُالجامعات ُالفلسطينية ُإلى ُعاملين ُرئيسينُ ،األولُ :رغبة ُالشعب ُالفلسطيني ُاألكيدةُ

واص ارره ُعلى ُتحصيل ُالعلمُ ،وهو ُما ُتحقق ُمتابعته ُللتعليم ُالعالي ُفي ُالجامعات ُالعربية ُواألجنبيةُ.

والثانيُ :إدراك ُالقيادات ُالوطنية ُالفلسطينية ُبأن ُاحتياجات ُالشعب ُالفلسطيني ُوأولوياته ُالتعليمية ُتحتُ
االحتاللُتحتمُايجادُمؤسساتُوطنيةُللتعليمُالجامعيُوالعاليُ،علىُاألرضُالفلسطينيةُُ ُ

(إبراهيم أبو لغدُ .)3:1993 ،

وقد ُبدأت ُالمحاوالت ُالفلسطينية ُالجادة ُإلنشاء ُجامعة ُعربية ُفي ُفلسطين ُفي ُالعام ُ(ُ،)1331
عندما ُتبنى ُالمؤتمر ُاإلسالمي ُفي ُالقدس ُمشروع ُبتأسيس ُجامعة ُإسالمية ُكبرى ُفي ُالقدسُ ،وكان ُقدُ

اتفق ُعلى ُتسميتها ُ"جامعة ُالمسجد ُاألقصى" ُأمال ُفي ُأن ُتصبح ُنبراسُاً ُللعالم ُاإلسالميُ ،غير ُأنُ
حكومةُاالنتدابُالبريطانيُأحبطتُالمحاولةُبمنعهاُجمعُاألموالُالالزمةُإلنجازُالمشروعُ ُ

(محمد دروزة  ،ب ت ُ .)14:

واستمرت ُمحاوالت ُالفلسطينيينُ ،إلنشاء ُجامعة ُرغم ُالمنع ُوالقمع ُمن ُقبل ُحكومة ُاالنتدابُ
البريطانيُ ،ففي ُالعام ُ(ُ)1341كانت ُمحاولة ُ"جورج ُشبيرة ُ"ُإلقامة ُجامعةُعربية ُفي ُالقدس ُأن ُتنجحُ
الً ُمع ُالحركة ُالصهيونيةُ،
لوال ُالضغوط ُالصهيونية ُعلى ُحكومة ُاالنتداب ُالبريطاني ُالمتواطئة ُأص ُ
والتي ُكانت ُقد ُسهلت ُوسمحت ُللصهاينة ُبإقامة ُجامعة ُعبرية ُيهودية ُفي ُالقدسُ ،يمنع ُالعرب ُمنُ

االلتحاق ُبهاُ ،وكان ُذلك ُفي ُالعام ُ(ُ .)1325وبعد ُنكبة ُعام ُ(ُ ،)1341وخالل ُفترة ُاإلدارة ُالمصريةُ
أبوابهاُ
لقطاع ُغزةُ ،كانت ُهناك ُمحاولة ُإلنشاء ُجامعة ُفي ُقطاع ُغزة ُتحمل ُاسم ُ"جامعة ُالسالم ُ"تفتح ُ ُ

للطلبة ُمن ُمختلف ُالبلدانُ ،غير ُأن ُهذه ُالمحاولة ُأيضُاً ُلم ُيكتب ُلها ُالنجاحُ ،نظ ُاًر ُلالضطراباتُ

السياسية ُواألمنية ُوالعسكريةُ ،إضافة ُإلى ُقلة ُالمواردُ .أما ُفي ُالسبعينات ُمن ُالقرن ُالماضي ُشهدتُ
المحاوالت ُتطو ُاًرُملحوظاًُ ،حيث ُبدأت ُحركة ُالتوسع ُفي ُالتعليم ُالعالي ُتتوالى ُبهدف ُاستيعاب ُاألعدادُ

الكبيرةُمنُحملةُالثانويةُالعامةُمنُالطلبةُالفلسطينيينُ،ففيُالعامُ(ُ)1311افتتحتُأولُكليةُجامعيةُ

للشريعة ُبالخليل ُ(جامعة ُالخليل ُاإلسالمية)ُ ،وفي ُالعام ُ(ُ )1312ارتقت ُالدراسة ُفي ُبيرزيت ُإلىُ
المستوى ُالجامعيُ ،وفي ُعام ُ(ُ )1313أعلن ُعن ُتأسيس ُجامعة ُبيت ُلحمُ ،ثم ُتطورت ُكلية ُالنجاحُ

الوطنية ُإلى ُجامعة ُالنجاح ُالوطنية ُبنابلس ُمع ُبدايات ُالعام ُ(ُ ،)1311وفي ُالعام ُ(ُ)1311تأسستُ
أول ُجامعة ُفي ُمحافظات ُغزةُ ،وهي ُالجامعة ُاإلسالميةُ ،كما ُتأسست ُكلية ُالدعوة ُوأصول ُالدين ُفيُ

القدس ُوكلية ُالتمريض ُالعربية ُفي ُالبيرة ُفي ُالعام ُ(ُ ،)1313ثم ُانبثق ُعن ُمعهد ُاألزهر ُالديني ُبغزةُ
جامعةُاألزهرُفيُالعامُ((ُ)1331فؤاد العاجزُ .)841 -812 :8001 ،
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وفي ُمنتصف ُالعام ُ(ُ)1331باشرت ُجامعة ُالقدس ُالمفتوحة ُبفتح ُأبوابها ُفي ُالمقر ُالرئيسيُ

لها ُفي ُالقدس ُأمام ُالطلبةُ ،ثم ُشرعت ُفي ُإنشاء ُ"ست" ُمناطق ُتعليمية ُتابعة ُلها ُفي ُبعض ُالمدنُ
الفلسطينيةُالرئيسيةُليصبحُعددُفروعهاُفيُالعامُالدراسيُ(ُ)2004-2003اثنىُعشرُفرعُاًُفيُاثنتيُ

عشرةُمنطقةُتعليميةُ،تمثلُ(ثالثةُوعشرين)ُمرك ُاًزُتعليميُاًُفيُفلسطينُ،إضافةُإلىُأربعةُمراكزُخارجُ

فلسطينُومركزانُدراسيانُفيُدولةُاإلماراتُالعربيةُ،ومثلهاُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُ ُ

(جامعة القدس المفتوحةُ .)1 :8009 ،

كما ُوتطور ُ"معهد ُالمعلمين" ُبغزةُ ،والذي ُتأسس ُفي ُالعام ُ(ُ )1355تحت ُإدارة ُالحكمُ
المصريُ،إلىُكليةُجامعيةُعامُ(ُ،)1331عرفتُباسمُ"كليةُالتربيةُالحكومية"ُوقدُخرجتُالمئاتُمنُ

المدرسين ُالباحثين ُوذوي ُالكفاءة ُالعلمية ُوالتربوية ُالعاليةُ ،إلى ُجانب ُبعض ُاألفواج ُمن ُحملةُ
البكالوريوس ُفي ُالتخصصات ُالتربوية ُالنوعية ُالمختلفة ُ(اآلدابُ ،العلومُ ،العلوم ُالنوعية)ُ ،ثم ُتحولتُ

الكلية ُإلى ُجامعة ُاألقصى ُفي ُالعام ُُ ،1333لتنطلق ُمع ُبدايات ُالعام ُالدراسي ُ(ُ)2001-2000
بالعملُكجامعةُتضمُأربعةُكلياتُتربويةُونوعيةُ(جامعة األقصىُ .)1 :8004 ،

واستجابة ُلألعداد ُالكبيرة ُوالمتزايدة ُمن ُخريجي ُالثانوية ُالعامة ُالفلسطينيينُ ،اندفع ُالقائمونُ
على ُالسياسات ُالتعليمية ُإلى ُاإلسراع ُفي ُتوسيع ُالجامعاتُ ،األمر ُالذي ُأدى ُبهم ُإلى ُاالتجاه ُنحوُ

إيجاد ُتخصصات ُأكاديمية ُتقليديةُ ،دون ُالتأكد ُمسبقُاً ُمن ُمالءمتها ُللمرحلة ُالتنموية ُواالستثنائية ُالتيُ

يمر ُبها ُالمجتمع ُالفلسطيني ُفي ُاألراضي ُالمحتلةُ ،وقد ُفرض ُاالحتالل ُوال ُزال ُيفرض ُقيودُاً ُمشددةُ
على ُتنقل ُطلبة ُالعلم ُبين ُأجزاء ُالضفة ُالغربيةُ ،وبين ُغزة ُوالضفة ُالغربيةُ ،مما ُحال ُدون ُالتحاقُ

األكثرية ُمنهم ُبالجامعات ُالعربية ُواالستفادة ُمنهاُ ،األمر ُالذي ُاضطر ُالجامعات ُالفلسطينية ُإلىُ
التركيز ُعلى ُالكمُ ،وقبول ُأعداد ُكبيرة ُمن ُالطلبةُ ،وتوفير ُفرص ُالتعليم ُألكبر ُعدد ُممكن ُمنهمُ ،للحدُ

منُهجرتهمُورحيلهمُعنُالوطنُ،ورغمُكلُالظروفُالمحيطةُوالمعيقةُبهاُإالُأنُهذهُالجامعاتُقامتُ
وماُزالتُتق ُومُبدورُرياديُ(فواز عقلُ .)2 :1921 ،
 .1.4نشأة جامعتي األزهر والقدس المفتوحة
حيثُأنُعينةُالدراسةُالتيُأجرىُالباحثُالدراسةُعليهاُهماُجامعتيُ(األزهرُبغزةُ -والقدسُ

المفتوحة)؛ُلذاُسيكونُحديثناُعنُنشأةُكلُجامعةُعلىُحداُ ُ.
ُ
ُ
ُ
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.1.4.1

نشأة جامعة األزهر بغزة

تأسست ُجامعةُاألزهرُعام ُ(1332ُ -1331م)ُعلىُأرضُمعهد ُفلسطين ُالدينيُاألزهريُ،

بقرار ُمن ُالقيادة ُالفلسطينية ُالمتمثلة ُبمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُأثناء ُوجودها ُفي ُتونسُ ،وذلكُ
لإلسهامُفيُإتاحةُفرصةُالتعليمُالجامعيُألكبرُعددُممكنُمنُالشبابُالفلسطينيُ،للمحافظةُعلىُ

بقائهمُداخلُالوطنُ،ومنعهمُمنُالهجرةُإلىُالخارجُطلباًُللعلمُ،وقدُبدأتُالجامعةُمسيرتهاُفيُ(-11

ُ )1331-10بكليتي ُالشريعة ُوالقانون ُوالتربيةُ ،وقد ُوضعت ُمناهجها ُالدراسية ُطبقاً ُلمناهج ُجامعةُ
األزهرُالشريف ُبالقاهرةُ ،ثم ُتتابع ُتطويرها ُبإنشاءُكليات ُجديدةُ ،ففيُالعامُ(ُ )1332تم ُإنشاء ُأربعُ

كلياتُأخرىُهيُ:كليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُ،كليةُالعلومُوكليةُالزراعةُ،وكليةُالصيدلةُ،وفيُالعامُ
(ُ)1333أنشأتُكليةُاالقتصادُوالعلومُاإلداريةُ،وفيُالعامُ(ُ)1331أنشأتُكليةُالدراساتُالمتوسطةُ،
وفيُالعامُ(ُ)1331تمُإنشاءُكليةُالعلومُالتطبيقيةُ،وتمتُفيُالعامُ(ُ)1333الموافقةُعلىُإنشاءُكليةُ
طب ُفلسطينُ ،فرعُجامعةُاألزهرُ ،حيث ُباشرُطلبة ُكلية ُالطبُفي ُدراستهم ُاألكاديميةُ،وفي ُالعامُ

(ُ)2001أنشأتُكليةُهندسةُالحاسوبُوتكنولوجياُالمعلوماتُ،وأخي اًرُفيُعامُ(ُ)2001تمُإنشاءُكليةُ
طبُاألسنانُ(الدليل العام لجامعة األزهرُ .)80 :8009 ،

وتعتمد ُجامعة ُاألزهر ُنظام ُالساعات ُالمعتمدةُ ،ويوجد ُبها ُبرنامج ُللدراسات ُالعليا ُوالبحثُ

العلميُ ،وتمنح ُدرجة ُالماجستير ُفي ُمعظم ُالتخصصاتُ ،كما ُيوجد ُبها ُبرنامج ُالدبلوم ُالمتوسطُ
بتخصصاتُمختلفةُ .وتضمُالجامعةُمكتبةُكبيرةُتحتويُعلىُكتبُومراجعُودورياتُعلميةُفيُشتىُ

التخصصاتُ،تلبيةُلحاجاتُالطلبةُوالباحثينُ،وأنشأتُالجامعةُعدةُمختبراتُلإلفادةُمنهاُ،كمختبرُ
المياه ُوالتربةُ ،ومختبر ُتحليل ُاألغذيةُ ،ومختبر ُالبحوث ُالتحليلية ُالدوائيةُ .وتتمتع ُالجامعة ُبشبكةُ
عالقات ُواسعةُ ،وباعتراف ُعربي ُودولي ُكبيرُ ،وتنسج ُعالقات ُمتنوعة ُمع ُاالتحادات ُوالمنظماتُ

والشبكاتُالعربيةُوالدوليةُالمختلفةُ،فالجامعةُتمتازُبعضويتهاُفيُ ُ:
 اتحادُالجامعاتُالعربية.
 اتحادُالجامعاتُاإلسالميةُ.
 االتحادُالدوليُلرؤساءُالجامعات.
 الشبكةُالعربيةُاألوروبيةُللبحوثُالعلمية.

 االتحادُالدوليُلجامعاتُحوضُالبحرُاألبيضُالمتوسط.
 المنظمةُالعربيةُللمسؤولينُعنُالقبولُوالتسجيلُفيُالجامعاتُالعربية.
ُ
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كماُتمتازُجامعةُاألزهرُبعالقاتُتوأمةُمعُجامعةُ"اكسُمرسيليا" ُوجامعةُ"دانكرك"ُبفرنساُ،

وجامعة ُ"قناة ُالسويس" ُوجامعة ُ"القاهرة" ُبمصرُ ،وتربطها ُعالقات ُتعاون ُأكاديمي ُمع ُعدد ُمنُ
الجامعاتُاألجنبيةُوالعربيةُ،مثلُجامعةُ"بومبست"ُبمانشسترُفيُبريطانياُ،وجامعةُ"فيلبسُماربورج"ُ

بألمانياُ ،وجامعةُ"فيربي" ُفي ُبروكسل ُببلجيكاُ .وتتمتع ُجامعةُاألزهر ُبعالقات ُتعاون ُمع ُالعديدُمنُ

المراكزُالعلميةُالعالميةُمثلُالمركزُالبريطانيُ،والمركزُالفرنسيُ،ومركزُاألمديسيت ُ

(الدليل العام لجامعة األزهرُ ُ.)82 :8009 ،

.1.4.8

نشأة جامعة القدس المفتوحة

تأسستُجامعةُالقدسُالمفتوحةُعلىُأرضُفلسطينُبقرارُمنُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُفيُ

بداية ُعام ُ(ُ ،)1331وبرغم ُكل ُالصعوبات ُوالتحديات ُالماثلة ُأمام ُالشعب ُالفلسطينيُ ،استطاعتُ
الجامعة ُإنجاز ُالكثير ُمن ُمهامها ُوأهدافهاُ ،وما ُزالت ُتواصل ُجهودها ُلالرتقاء ُبالمستوى ُاألكاديميُ

الً ُعنُ
والرسالةُالمجتمعيةُالتيُتؤديهاُ .فمنذُإنشاءُالجامعةُ،ونظ اًرُللمرونةُفيُنظامهاُالتعليميُ،فض ُ

جودتهُوحداثتهُ،تضاعفُعدد ُالطلبةُليصلُإلىُماُيزيدُعلىُُ 51ألفُطالبُوطالبةُيتوزعونُعلىُ

اثنينُوعشرينُمرك اًزُدراسياًُمنتشرةُفيُأرجاءُالوطنُ،هذاُإلىُجانبُالمساعيُالحثيثةُللجامعةُلتوسيعُ
إطارُخدماتهاُالتعليميةُخارجُالوطنُ،فلهاُحالياًُمركزانُدراسيانُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُ،وهناكُ
نيةُإلنشاءُمراكزُأخرىُفيُالخارجُ(دليل جامعة القدس المفتوحةُ .)9 :8010 ،

هذاُوتهدفُالجامعةُمنُخاللُتبنيُفلسفةُالتعليمُالمفتوحُوالتعلمُعنُبعدُإلىُإيصالُالعلمُ

والمعرفة ُإلى ُشرائح ُالمجتمع ُكافةُ ،فقد ُشرعت ُالجامعة ُاألبواب ُأمام ُالطلبة ُمن ُالموظفين ُوالعمالُ
والمزارعين ُوربات ُالبيوتُ ،وطلبة ُالثانوية ُالعامة ُالجددُ ،لاللتحاق ُببرامجها ُالخمسة ُوهيُ ،برنامجُ

التربيةُ،وبرنامجُالعلومُاإلداريةُواالقتصاديةُ،وبرنامجُالحاسوبُ،وبرنامجُالتنميةُاالجتماعيةُوبرنامجُ

الزراعةُ،معُاألملُفيُزيادةُهذهُالبرامجُإلىُتخصصاتُأخرىُ،هذاُفضالًُعنُوجودُعددُمنُالمراكزُ
العلميةُوالتدريبيةُالمتخصصةُالتيُتسهمُفيُتعزيزُالمهاراتُالتكنولوجيةُوالحصيلةُالمعرفيةُللدارسينُ

والمجتمعُالمحليُفيُسبيلُبناءُاإلنسانُالفلسطينيُ،وتمكينهُمنُبناءُمؤسساتهُالوطنيةُعلىُأسسُ
منُالكفاءةُوالجدارةُتؤهلهُلتجسيدُحلمهُبالحريةُواالستقاللُوالعدالة ُ

ُ (ُ .) http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=8: 80/10/8011

ويمكنُالقولُأنُالشعبُالفسططينيُبطرغمُالسطنواتُالططوالُالتطىُتعطرضُفيهطاُمطنُقبطلُاالحطتاللُ

طابُالمعرفططةُبشططتىُالوسططائلُوالطططرقُمططنُخططاللُ
ُ
ُوالعديططدُمططنُالجهططاتُ،إالُأنططهُحططرصُعلططىُالططتعلمُواكتسط
إنشائهُللمؤسساتُالتعليميةُخاصةُالجامعيةُمنهاُوالتىُسارتُبخطىُمتسارعةُوالذيُيتضحُفيُواقعناُ
الحططاليُمططنُخططاللُانتشططارُالعديططدُمططنُالجامعططاتُوالكليططاتُالمتوسطططةُوالعليططاُس طواءُالحكوميططةُمنهططاُأوُ
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الخاصط ططةُوالتط ططيُاسط ططتطاعتُبط ططدورهاُتلبيط ططةُاحتياجط ططاتُالمجتمط ططعُالفلسط طططينيُفط ططيُكافط ططةُقطاعاتط ططهُوكافط ططةُ
محافظاتهُبقدرُامكاناتهاُالمتاحةُ ُ.
 .1.2مفهوم الجامعة
.1.2.1

الجامعة لغة

ورد ُفي ُمختار ُالصحاح (ُ )8000باب ُجمعُ :جمع ُالشيء ُالمتفرق ُفاجتمعُ ،وبابه ُقطعُ،

وتجمع ُالقومُ ،أي ُاجتمعوا ُمن ُهناُوهناكُ ،والجمع ُاسم ُلجامعة ُالناسُ ،ويجمعُعلى ُجموعُ ،والموضعُ:
مجمع ُبفتح ُالميم ُالثانية ُأو ُكسرهاُ ،والجمع ُأيضُاً ُالدقلُ -أردأ ُالتمرُ ،الواحدة ُدقلةُ -ويوم ُالجمعةُ

بسكون ُالميم ُأو ُضمهاُ ،يوم ُالعروبة ُويجمع ُعلى ُجمعات ُوجمعُ ،والمسجد ُالجامعُ ،وان ُشئت ُقلتُ:

مسجد ُالجامعُ ،بمعنى ُمسجد ُاليوم ُالجامع ُوأجمع ُاألمر ُإذا ُعزم ُعليهُ ،واألمر ُمجمعُ ،ويقال ُأجمعُ
أمرك ُوال ُتدعه ُمنتش اًرُ ،قال ُتعالى"ُ :فأجمعوا ُأمركم ُوشركاءكم ُجمع ُمن ُهنا ُوهناُ ،وان ُلم ُيجعلُ

كالشيء ُالواحدُ ،واستجمع ُالسيل ُأي ُاجتمع ُمن ُكل ُموضعُ ،وجمع ُجمع ُجمعاء ُفي ُتوكيد ُالمؤنثُ،
تقولُ:رأيت ُالنسوة ُجمع ُغير ُمصروفُ:وهو ُمعرفة ُبغير ُاأللف ُوالالمُ ،وكذلك ُما ُيجري ُمجراه ُمنُ

التواكيدُ ،ألنه ُتوكيد ُللمعرفةُ ،وكذلك ُأجمعونُوجمعاءُوجمعُ ،ال ُيكون ُأحدها ُتابعُاًُإال ُتأكيدُاًُلما ُقبلهُ،
وأجمعون ُجمع ُأجمعُ ،وأجمع ُواحدُ ُفي ُمعنى ُجمعُ ،وليس ُله ُمفرد ُمن ُلفظهُ ،والمؤنث ُجمعاء ُوكانُ
ينبغيُأنُيجمعواُجمعاءُباأللفُوالتاءُ،كماُجمعواُأجمعُباأللفُوالنونُ،ولكنهمُقالواُفيُجمعهاُجمعُ،

ويقالُ :جاء ُالقوم ُبأجمعهم ُبفتح ُالميم ُوضمهاُ ،أيضُاً ُكما ُيقالُ :جاءوا ُبأكلبهمُ ،وأكلبهم ُجمع ُكلبُ،
وجميعُُيؤكدُبهُأيضاًُ،فيقالُ:جاءواُجميعاًُ،والمجتمعُضدُالمتفرقُ(محمد الرازيُ .)18 :8000 ،

وجاء ُفي ُالمصباح ُالمنير (ُ )8000وجامعةُ ،كما ُيسمع ُفي ُقول ُالمناديُ :الصالة ُجامعةُ
حال ُمن ُالصالةُ ،والمعنى ُعليكم ُالصالة ُفي ُحال ُكونها ُجامعة ُالناسُ ،وهكذا ُكما ُقيل ُللمسجد ُالذيُ
تصلى ُفيه ُالجمعةُ ،الجامع ُألنه ُيجمع ُالناس ُلوقت ُمعلومُ ،وكان ُُ يتكلم ُبجوامع ُالكلمُ ،أي ُبكلماتُ

جمعتُأنواعُالحمدُوالثناءُعلىُاهللُتعالىُ(أحمد الفيوميُ .)10 :8000 ،

وورد ُفي ُالقاموس ُالمحيط (ُ )1921الجمعُ :تأليف ُالمتفرق ُوصنف ُمن ُالتمر ُأو ُالنخلُ،
جمعُ ،يوم ُعرفةُ ،وأيام ُمنىُ،
والقيامةُ ،والصمغ ُاألحمرُ ،وجماعة ُالناسُ ،وجموع ُجمع ُالجمعُ ،ويوم ُ ٍ
والمجموعُجمعُمنُهناُوهناُ،وانُلمُيجعلُكالشيءُالواحدُ،والجمعُضدُالمتفرق...وقدرُجامعُوجامعةُ
وجماعُ ،وجمع ُجامعة ُوجماع ُجمعُ ،والجامعة ُالغلُ ،العطش ُالشديد ُوح اررة ُالجوفُ ،...وجماع ُالناسُ

كرمانُ ،أخالطهم ُمن ُقبائل ُشتىُ ،ومن ُكل ُشيء ُمجتمع ُأصلهُ ،وكل ُما ُتجمع ُوانضم ُبعضه ُإلىُ
بعضُ،والمجمعُموضعُالجمعُ(مجد الدين الفيروزُ .)119 :1921 ،
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وجاءُفيُالمنجدُفيُاللغةُواألعالم (ُ)1911الجامعةُ:اسمُيطلقُعلىُالمؤسسةُالثقافيةُالتيُ
تشمل ُعلى ُمعاهد ُالتعليم ُالعاليُ ،في ُأهم ُفروعهُ ،كالالهوت ُوالفلسفة ُوالطب ُوالحقوق ُوالهندسةُ
واآلداب (مجمع اللغة العربيةُ .)101 :1911 ،
.1.2.8

الجامعة اصطالحا

تباينتُالتعريفاتُاالصالحيةُللجامعةُ،تبعُاًُالختالفُالرؤىُوالفلسفاتُومجاالتُالبحثُوزواياُ

النظرُإلىُالجامعةُ،واستنادُاًُللوظائفُواألهدافُالتيُتناطُبهاُفيُالبلدانُالمختلفةُ .

تُعرفها ُ(و ازرة ُالتربية ُوالتعليم ُالعالي ُالفلسطينية) ُبأنها"ُ:المؤسسات ُالتي ُتضم ُكل ُمنها ُما ُالُ
يقلُعنُثالثُكلياتُجامعيةُ،وتقدمُبرامجُتعليميةُتنتهيُبمنحُدرجةُالبكالوريوسُ،والليسانسُ-الدرجةُ

الجامعية ُاألولىُ -والجامعة ُأن ُتقدم ُبرامج ُللدراسات ُالعلياُ ،تنتهي ُبمنح ُدرجة ُالدبلوم ُالعالي ُأوُ

الماجستيرُأوُالدكتوراهُ،ويجوزُلهاُتقديمُبرامجُتعليميةُتنتهيُبمنحُشهادةُالدبلومُ،وفقُأنظمةُالدبلوم"ُ ُ
(وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية2 ،88 :8991 ،أ)ُ .

وتعرف ُالجامعة ُبأنها"ُ:مؤسسة ُللتعليم ُالعاليُ ،تتكون ُمن ُكلية ُللفنون ُالحرة ُُ"Liberal Arts

(الفنونُالعقلية)ُوالعلومُ،وأيضُاًُمدارسُمهنيةُوأخرىُللدراساتُالعلياُ،ولهاُحريةُالتصرفُفيُشئونهاُ،
ويتمتع ُأفرادها ُبحرية ُالتعليم ُوالمناقشةُ ،دون ُتدخل ُخارجيُ ،ويلتزم ُأعضاء ُهيئة ُالتدريس ُبهاُ

بمستوياتُعلميةُوأخالقيةُرفيعةُ،ولهاُسلطةُمنحُالدرجاتُفيُمختلفُمجاالتُالدراسةُ

(فايز مينا.)22 :2008 ،

كماُتعرفُالجامعةُعلىُأنها"ُ:تمثلُمجتمعُاًُعلميُاًُيهتمُبالبحثُعنُالحقيقةُ،وتتمثلُوظائفهاُ

األساسيةُفيُالتعليمُوالبحثُالعلميُوخدمةُالمجتمعُالمحيطُبها"ُ(أحمد أبو ملحم.)28 :8992 ،

وتعرفُالجامعةُبأنها"ُ:المؤسسةُاالجتماعيةُالتربويةُالعلميةُالثقافيةُالتيُأوجدهاُالمجتمعُمنُ

أجلُتحقيقُأهدافهُوغاياتهُ،منُخاللُإيجادُوسيطُمنظمُ،يساعدُعلىُتنميةُشخصيةُالفردُمنُجميعُ
جوانبها ُالجسمية ُوالعقلية ُواالنفعالية ُوالروحيةُ ،بشكل ُمتكامل ُومتوازنُ ،وتمكنه ُمن ُاكتساب ُالقيمُ

واالتجاهات ُوالمعارف ُواألنماط ُالسلوكية ُالتي ُتجعله ُفردُاً ُسويُاً ُوتحميه ُمن ُاالنحراف ُوالفسادُ ،والخللُ

القيميُالذيُأوجدتهُعواملُالهدمُفيُالمجتمع"ُ(فؤاد العاجزُ .)999 :2002 ،
ُ
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 .1.1الدور التربوي للجامعات
.1.1.1
أ-

رؤية وفلسفة الجامعات

رسالة الجامعات

تولي ُجميع ُدول ُالعالم ُأهمية ُكبرى ُللتعليم ُالعاليُ ،الجامعيُ ،باعتباره ُمن ُأهم ُالدعائمُ
األساسية ُللنهوض ُبالعنصر ُالبشريُ ،إيمانُاً ُمنها ُبأن ُالمورد ُالبشري ُهو ُأساس ُالتقدم ُواالزدهارُ ،أليُ
بلد ُوأي ُأمة ُمن ُاألممُ ،وواقع ُالحياة ُاليومية ُيفيد ُبأن ُالمجتمع ُالذي ُيريد ُالنهوض ُمن ُتخلفه ُواللحاقُ

بحركة ُالتاريخُ ،ليس ُأمامه ُإال ُأن ُيفهم ُلغة ُالعصر ُالذي ُيعيش ُفيهُ ،ويتحدث ُبهاُ ،وأن ُيستوعبُ
منجزاتهُ(عبد الفتاح تركيُ .)8 -1 :8000 ،

ولما ُكان ُالتعليم ُهو ُالسبيل ُإلى ُالنهضة ُوتجاوز ُحالة ُالتخلف ُإلى ُالنماء ُوالتقدمُ ،فإن ُالتعليمُ

الجامعي ُهو ُالرافعةُ ،والعنصر ُالفعال ُفي ُاستيعاب ُمنجزات ُالعصرُ ،واإلسهام ُفيهاُ ،والتعليم ُالعاليُ

كنظام ُمتكامل ُيشمل ُالجامعات ُوالمعاهد ُالعليا ُوالكليات ُوالمؤسسات ُالبحثيةُ ،والمراكز ُالعلميةُ

المتخصصةُ،وهوُالعمودُالفقريُللتقدمُاالجتماعيُواالقتصاديُفيُالمجتمعُ .
والجامعة ُكمؤسسة ُاجتماعية ُلها ُرؤية ُورسالة ُوأهداف ُتتفق ُوالتعليم ُالعاليُ ،والترخيصُ

الممنوح ُلهاُ ،مع ُاإلقرار ُبأن ُالرسالة ُواألهدافُ ،يمكن ُأن ُتختلف ُنسبياًُ ،من ُمؤسسة ُألخرىُ ،وهيُ

موافقُعليهاُمنُقبلُمجلسُاألمناءُ .
ب-

رؤية الجامعات

عادةً ُإلى ُرسالة ُالتعليم ُالعاليُ ،والى ُالرغبة ُفي ُتجاوزُ
تستند ُرؤية ُالجامعة ُالمستقبلية ُ ُ

التحديات ُوالنهوض ُوالريادةُ ،بمواكبة ُركب ُالتقدمُ ،واعتبار ُالحضارة ُالعربية ُاإلسالمية ُرائدُاً ُأساسيُاًُ

لإلبداع ُوالتميزُ ،وبالموائمة ُبين ُعراقة ُالماضيُ ،وآمال ُالمستقبلُ ،ضمن ُرؤية ُشمولية ُتسعى ُللوصولُ

إلى ُجامعة ُرائدة ُقادرة ُعلى ُتلبية ُاحتياجات ُالمجتمعُ ،بما ُيمكنها ُالقيام ُبه ُمن ُتطوير ُنوعي ُللمواردُ

البشرية ُفي ُالمجاالت ُالمعرفية ُالذهنيةُ ،والعلمية ُالتطبيقيةُ ،والروحية ُالقيمية ُ(سمير أبو عيشة،
 )2 :8002والُبدُلرسالةُالجامعةُمنُشروطُأساسيةُوهيُ :

 أنُتكونُاألهدافُحقيقيةُ،وتحددُضمنُإمكانياتُالمؤسسةُ .
 الرسالةُواألهدافُمفهومةُومتفقُعليهاُلدىُالمشرفينُعلىُالمؤسسةُ،وكذلكُالعاملينُفيهاُ .

 تقوم ُالجامعة ُبتقييم ُهذه ُالرسالة ُواألهدافُ ،بشكل ُدوريُ ،وتستخدم ُنتائج ُالتقييم ُفي ُالتخطيطُ
للمؤسسةُ(ربحي أبو سنينة.)3 :4002 ،
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وللجامعة ُرسالة ُسالمُ ،وتحقق ُالجامعة ُهذه ُالرسالة ُمن ُخالل ُمزايا ُالنشاط ُالعلمي ُالذيُ

يتضمنُمبدأُالوحدةُالعقليةُفيُاإلنسانيةُ،والعلمُيوحدُكذلكُبينُأبناءُالوطنُمهماُاختلفتُأحزابهمُأوُ

دياناتهمُ،إلىُالسالمُوالمحبة ماييهُالنسونُ(ُ .)Mayhe Lanson, 1964: 60

ومهمة ُالجامعة ُال ُتقتصر ُوال ُينبغي ُلها ُأن ُتقتصر ُعلى ُالتعليم ُالتقليديُ ،بل ُيجب ُأن ُتمتدُ

على ُارتياد ُاالفاق ُالبعيدة ُوالمجهولةُ ،فمهمة ُالجامعة ُعظيمةُ ،ودقيقةُ ،والبحث ُالعلمي ُفي ُجميعُ

المجاالت ُيربي ُعادة ُالعمل ُوتواصله ُإلى ُأن ُيصل ُإلى ُأخر ُما ُيمكن ُالوصول ُاليه ُمن ُالحقيقةُ
الستكشافُطريقُالحقُوالصوابُلإلنسانُأينماُكانُ،امتدادُاًُمنُارضُالوطنُإلىُالعالمُلتقويمُالخطأُ
بقدرُالمستطاعُ .

والجامعات ُمعاهد ُللدراسة ُوالتدريب ُوالبحوث ُوهي ُتساهم ُعن ُطريق ُتجميع ُهذه ُالمعرفةُ

ونشرها ُفي ُتحقيق ُهذه ُاألغراضُ ،والشعور ُبالمسؤولية ُللوصول ُبمجموعها ُإلى ُحياة ُأفضلُ ،والعنايةُ
بمستقبل ُالفرد ُوبذاتهُ ،وتنمية ُالقيم ُوالمثل ُاالجتماعية ُبحيث ُتصبح ُكرامة ُاإلنسان ُغاية ُتعمل ُلهاُ

الًُوبحيثُيكونُالجامعيونُنموذجاُلهذاُالفهمُاالخالقيُاألصيلُ .
الًُالُقوُ
الجامعاتُفع ُ

وقد ُقال ُالرئيس ُالراحل ُجمال ُعبد ُالناصر"ُ:أن ُالجامعات ُليس ُأبراجُاً ُعاجيةُ ،ولكنها ُطالئعُ

متقدمةُتستكشفُطريقُالحياة"ُ(ثريا ملحسُ ُ.)11 -10 :1921 ،

ومن ُخالل ُاالطالع ُعلى ُاألدب ُالمتعلق ُبالجامعة ُودورها ُفي ُالمجتمعُ ،وجد ُأن ُالجامعةُ

تسعيُفيُتأديةُرسالتهاُباسميُمعانيهاُإلىُماُيليُ :
 االرتقاءُبالفكرُاالنسانيُفيُأرفعُمستوياته.

 استثمارُوتنميةُأهمُثرواتُالمجتمعُوأغالهاُقيمةُ،وهيُالثروةُالبشريةُ.
 بعثُالحضارةُوالتراثُالتاريخيُللشعبُوتقاليدهُاألصلية.
 مراعاةُالمستوىُالرفيعُللتربيةُالدينيةُوالخلقيةُوالوطنيةُ.
 االنسالخُمنُقبضةُالركوضُوالتخلفُالحضاريُ،واالنسحابُإلىُروحُالعصر.
 البحث ُعن ُالحقيقة ُوتعليمها ُونصرتها ُسواء ُكانت ُهذه ُالحقيقة ُمادية ُأم ُأخالقيةُ ،دينية ُأمُ
اجتماعيةُ،سياسيةُأمُاقتصادية.
 مواجهة ُمشاكل ُالمجتمع ُالسياسية ُواالجتماعية ُوالثقافية ُواالقتصاديةُ ،والعمل ُعلى ُترصينُ
وحدةُالمجتمعُاالجتماعيةُ(رياض األغا ونهضة األغا.)57:1997 ،
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ويضيفُ(فواز عقل )1921 ،إلىُذلكُمايليُ :
 تنمية ُشخصية ُالفرد ُوقيمه ُاالخالقية ُوالدينية ُعلى ُأساس ُتقدير ُاحترام ُاإلنسانُ ،وتحقيقُ
التكاملُبينُالفردُوالمجتمع.
 توطيدُمفهومُالتعليمُمنُأجلُالبقاءُ،وتحقيقُعمليةُالرقيُاالجتماعيُ.
 الحفاظُعلىُالذاتيةُالثقافيةُ،وصونُالتراثُالوطنيُ،والتعبيرُعنُالوجدانُالوطني.
 قيادةُالمجتمعُوالتأثيرُفيهُ،والتفاعلُمعهُ،وعدمُالخضوعُلهيمنتهُ(فواز عقلُ .)6:1986 ،
وبمراجعة ُاآلراء ُالسابقة ُحول ُرسالة ُالجامعةُ ،تتضح ُاألهمية ُالكبرى ُللجامعة ُكمؤسسةُ

اجتماعيةُوتربويةُوعلميةُوثقافيةُ،تمتدُأدوارهاُووظائفهاُإلىُأبعدُمنُمجالُالتعليمُوالبحثُالعمليُإلىُ

االضطالع ُبخدمة ُالفرد ُوالمجتمعُ ،والعمل ُفي ُمجال ُالخدمة ُالعاملةُ ،والتي ُبدورها ُتتطلب ُمن ُأساتذةُ

الجامعات ُوهيئاتها ُالمختلفة ُعدم ُالترفع ُعن ُمعالجة ُقضاياهم ُاالجتماعيةُ ،والمبادرة ُإلى ُدراستهاُ
واالنخراطُفيهاُواقتراحُالحلولُوالمعالجاتُبشأنهاُ ُ.

وبالرجوع ُإلى ُخلفية ُالدراسة ُالحالية ُومقدمتهاُ ،يتضح ُالدافع ُالذي ُحذا ُبالباحث ُإلى ُاختيارُ

موضوع ُدراسته ُبما ُيعكس ُتطلعه ُإلى ُدور ُالجامعات ُالفلسطينية ُوهيئاتها ُالمختلفة ُواسهاماتها ُفيُ
تداركُالوضعُالفلسطينيُالداخليُالمأزومُ .
ُ
ج-

رؤية جامعة األزهر ورسالتها

تختصُجامعةُاألزهرُبغزةُبكلُماُيتعلقُبالتعليمُالعاليُوالبحثُالعلميُ،وماُيترتبُعليهُفيُ
مجاالتُالعلومُالتطبيقيةُوالنظريةُوالعلومُاإلنسانيةُ،وتقومُعلىُحفظُالتراثُاإلسالميُودراستهُوتحليلهُ

ونشرهُ ،وتؤدي ُرسالة ُالدين ُاإلسالمي ُالسمح ُإلى ُالناسُ ،وتعمل ُعلى ُإظهار ُحقيقة ُأثره ُفي ُتقدمُ
البشرُ،كماُتهتمُببعثُالحضارةُالعربيةُوالتراثُالعلميُوالفكريُوالروحيُلألمةُالعربيةُ،وتعملُعلىُ

تزويدُالمجتمعُالفلسطينيُبوصفهُجزءاً ُمهماً ُمنُاألمتينُاإلسالميةُوالعربيةُبالعلماءُالمؤهلينُتأهيالًُ

علمياًُفيُتخصصاتهاُ،وفقُمنهجيةُعلميةُمتميزةُبحيثُيجمعونُبينُاإليمانُباهللُوالثقةُبالنفسُوقوةُ
الروحُوالتفقهُفيُالعقيدةُوالشريعةُولغةُالقرآنُ،ولديهمُالكفايةُالعلميةُوالعمليةُوالمهنيةُ.
كما وتسعى جامعة األزهر إلى تحقيق األهداف التالية:
 توفيرُفرصُالتعليمُالعاليُللشبابُالفلسطيني.
 تعويدُالطالبُعلىُأسلوبُالحوارُوتقديرُقيمةُالرأيُالمخالف.
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 صقل ُشخصية ُالمتخصص ُبحيث ُيتذوق ُحب ُالمعرفة ُواالعتزاز ُبأصالة ُحضارتهُ
اإلسالميةُوقدرتهاُعلىُالتغييرُالهادف.
 تشجيعُالبحثُالعلميُورعايته.
يزُاالنتماءُلهُ،وترسيخُمفهومُالحريةُ،وتقديسُقيمةُالعمل.
ُ
 تعميقُحبُالوطنُوتعز
 تنمية ُالحس ُبمفهوم ُاألمةُ ،وغرس ُعادة ُالعمل ُالمنتج ُوالمشاركة ُالجماعية ُوتعزيزُ
قيمةُاإلنجاز.
 تأصيل ُالعمل ُالذاتي ُلألمةُ ،والتخلص ُمن ُالتبعية ُالعلمية ُواستئناف ُمسيرة ُالعلومُ
اإلسالميةُفيُمختلفُالعلومُوالمعارفُوالفنون.
 تشجيعُالعملُالتطوعيُوخدمةُالمجتمعُ،وتمكينُالتواصلُبينُالجامعةُوالبيئةُالمحليةُ
(الدليل العام لجامعة األزهر.)82 :8009 ،
د-

رؤية جامعة القدس المفتوحة ورسالتها

تتلخص رؤية ورسالة جامعة القدس المفتوحة خالل الفترة ( )8010 -8002بما يلي:
 نشرُوتطبيقُفلسفةُالتعلمُالمفتوحُومبادئه ُوأساليبهُ،وفقُأحدثُالمستجداتُالمعرفيةُ
والتكنولوجياُفيُهذاُالمجالُ ُ.
 منح ُدرجة ُالماجستير ُفي ُتخصصات ُمرتبطة ُبحاجات ُالمجتمع ُالفلسطيني ُوالبلدانُ
العربيةُ،إضافةُإلىُدرجةُالبكالوريوسُفيُالبرامجُالقائمةُ ُ.
الشعبُالفلسطينيُوأبناءُاألمةُالعربيةُ
ُ
 توفيرُخدماتُالتعليمُالجامعيُالمفتوحُألبناء ُ
وغيرهمُ ُ.
 توفير ُبيئة ُتشجع ُعلى ُحرية ُالتفكير ُوالتعبير ُوتجنب ُالصراعات ُاإليديولوجيةُ
والسياسيةُ ُ.
 توفيرُالبرامجُاألكاديميةُوالتخصصاتُالتيُتلبيُمتطلباتُالتنميةُوحاجاتُالمجتمعُ ُ.
 توظيف ُاللقاءات ُالصفية ُوتوفير ُمزيج ُمن ُالوسائط ُالتعليمية ُالمتنوعة ُالمطبوعةُ
والمرئيةُوالمسموعةُوالمحوسبةُوااللكترونيةُلدعمُتعلمُالدارسينُ ُ.
التعليمُالمتمحورُحولُالمتعلمُ"الدارس"ُ ُ.
ُ
 تطبيقُمبدأُ
 الحرصُعلىُأنُيكونُمستوىُالبرامجُاألكاديميةُومستوىُالخريجينُيضاهيُأوُيفوقُ
تلكُالموجودةُفيُالجامعاتُالتقليديةُ ُ.
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 متابعةُتطويرُالكتبُالدراسيةُمنُحيثُالمحتوياتُالعلميةُومنُحيثُاألسلوبُالذيُ
يشجعُالتعلمُالمفتوحُ ُ.
 زيادة ُاالهتمام ُبالتطبيقات ُالعملية ُالمنصوص ُعليها ُفي ُالبرامج ُاألكاديمية ُكالتربيةُ
والتنميةُاالجتماعيةُوغيرهاُ ُ.
 إضافةُبرامجُوتخصصاتُجديدةُحسبُالحاجةُ ُ.
 تقديم ُبرامج ُمتنوعة ُللتعليم ُالمستمر ُمدى ُالحياة ُتؤدي ُإلى ُمنح ُشهادات ُالدبلومُ
بمستوياتُمختلفةُ،وتعادلُبساعاتُمعتمدةُ ُ.
 السعيُالحثيثُلتحويلُجامعةُالقدسُالمفتوحةُإلىُجامعةُالكترونيةُ ُ.
 توظيف ُالكوادر ُالبشرية ُالمؤهلة ُوالمدربة ُوتطبيق ُأحدث ُالتقنيات ُالتي ُتوفرهاُ
التكنولوجياُوخاصةُتكنولوجياُالمعلوماتُواالتصاالتُ ُ.
 االلتزامُبالسعيُالحثيثُلتطبيقُمبدأُالجودةُالشاملةُفيُالجامعةُ،وتوفيرُماُيلزمُلذلكُ
منُكوادرُمؤهلةُواموالُوتدريبُ ُ.
 تشجيعُقدراتُالعاملينُالمهنيينُليؤدواُواجباتهمُبمستوىُعالُمنُالنوعيةُ،وبماُيتفقُ
معُالبندينُ(ُ)10ُ،3أعالهُنصاًُوروحاًُ ُ.
 تشجيعُاألبحاثُوالدراساتُ،واإلنتاجُالفكريُواإلبداعيُعامةُ.
 زيادةُالتعاونُوالترابطُمعُالمؤسساتُالتربويةُواالجتماعيةُواالقتصاديةُمحلياً ُواقليمياًُ
وعالميُاً
(.)http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=8: 80/10/8011
ه-

أهداف الجامعات

يرىُالمتخصصونُأنُللجامعةُثالثةُمجموعاتُمنُاألهدافُوتتلخصُفيُاألهدافُالتاليةُ :
 أهداف معرفيةُ:وهىُتتناولُماُيرتبطُبالمعرفةُتطو ُاًرُأوُتطوي ُاًرُأوُانتشا ُاًر.

 أهداف اقتصاديةُ :والتي ُمن ُشأنها ُأن ُتعمل ُعلى ُتطوير ُاقتصاد ُالمجتمع ُوالعملُ
علىُتزويده ُبماُيحتاجُإليهُمنُكوادر ُبشريةُوماُيحتاجُإليهُمنُخبراتُفيُمعاونتهُ
للتغلبُعلىُمشكالتهُاالقتصاديةُوتنميةُماُيحتاجُإليهُمنُمهاراتُوقيمُاقتصادية.
 أهداف اجتماعيةُ :والتي ُمن ُشأنها ُأن ُتعمل ُعلى ُاستقرار ُالمجتمع ُوتخطى ُماُ
يواجههُمنُمشكالتُاجتماعيةُ(عبدالسالم عبد الغفار.)14 :1991 ،
33

كماُوتتمثلُاألهدافُاالجتماعيةُفيماُيلي:

 تزويدُالمجتمعُبحاجاتهُمنُالقوىُالعاملةُالمدربةُتدريباُيتناسبُوطبيعةُتغيرُ
المهن.

 تدريب ُالطالب ُعلى ُممارسة ُاألنشطة ُاالجتماعية ُمثل ُمكافحة ُاألميةُ،
اإلدمانُ،نشرُالوعيُالصحيُوغيرها.

 تكوينُالعقليةُالواعيةُلمشاكلُالمجتمعُعامةُوالبيئةُالمحليةُخاصة.
 ربطُالجامعاتُبالم ُؤسساتُاإلنتاجيةُفيُعالقةُمتبادلة.

 الربطُبينُنوعيةُاألبحاثُالعلميةُومشاكلُالمجتمعُالمحلى.
 تفسيرُنتائجُاألبحاثُونشرهاُلالستفادةُمنهاُفيُالمجتمعُ.

 إجراءُاألبحاثُالبيئيةُالشاملةُالتيُتعالجُبعضُالمشكالتُالمتداخلةُ

(إيناس حسن.)281 :1992 ،

وهكذا ُفيمكن ُالقول ُأن ُأهداف ُالجامعات ُفي ُالمجتمعات ُالديمقراطية ُالبد ُأن ُتختلف ُعنُ

أهدافها ُفي ُالمجتمعات ُالتسلطيةُ ،حيث ُالفكر ُالسياسي ُللنظام ُوالذي ُتمتد ُفيه ُاألهداف ُوالسياساتُ

الالزم ُتحقيقهاُ ،لما ُبين ُمن ُالمجتمعات ُمن ُاختالفات ُولذلك ُيجب ُصيانة ُاألهداف ُالتعليمية ُبماُ
يتناسبُمعُماُحدثُمنُتغيرُفيُأوضاعُالعالمُحيثُالتوجهُالديمقراطيُ .
.1.1.8

األ نشطة التربوية

تعدُاألنشطةُالتربويةُهيُمجموعة الفعالياتُوالسلوكياتُواألنشطةُالمنهجيةُوالالمنهجيةُالتيُ

تقومُبهاُإدارةُالجامعةُأو ُتسمحُأن ُيمارسها ُعضو ُالهيئة التدريسية ُمع ُطلبتها ُبحيث ُتشكل ُمناخاًُ
وبيئةُسليمةُلتحقيقُهذهُاألهدافُ،وهذاُماُسيقودناُللحديثُعنُبعضُالمدخالتُالتدريسيةُوالمنهاجُ

واألنشطةُالطالبيةُ،والتيُتتمثلُفيُ(اإلدارةُالجامعيةُ-الهيئةُالتدريسية ُ-المنهاجُالجامعيُ-األنشطةُ

الطالبية)ُ :

أ-

دور اإلدارة الجامعية

تسعىُاإلدارةُالجامعيةُفيُالجامعاتُالفلسطينيةُالىُلعبُدورُالوسيطُالمنظمُالذيُيساعدُ
على ُتنمية ُشخصية ُالفرد ُمن ُجميع ُجوانبه ُالشخصيةُ ،العقلية ُواالنفعالية ُوالروحيةُ ،بشكل ُمتكاملُ

ومتوازنُ ،وتعمل ُعلى ُإكسابه ُالقيم ُواالتجاهاتُ ،وأنماط ُالسلوك ُالتي ُتجعل ُمنه ُفردًا ُسوياً ُفيُ

المجتمعُ ،باإلضافة ُإلى ُحمايته ُمن ُاالنحراف ُوالفساد ُوالخلل ُالقيمي ُالذي ُتسببه ُعوامل ُالهدم ُفيُ

المجتمعُ(فؤاد العاجز.)199 :8001 ،
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ب-

دور الهيئة التدريسية

الهيئة ُالتدريسية ُهي ُالهيئة ُالتي ُتضم ُأعضاء ُالتدريس ُفي ُالجامعةُ ،وعضو ُهيئة ُالتدريسُ

وكل ُمن ُيعمل ُويشغل ُوظيفة ُمدرسُ ،أستاذ ُمساعدُ ،أستاذ ُمشاركُ ،أو ُأستاذ ُفي ُإحدى ُالجامعاتُ
المعترفُبهاُ،أوُماُيعادلُهذهُالمسمياتُفيُالجامعاتُالتيُتستعملُمسمياتُمغايرةُ ُ

(جامعة الملك عبد العزيزُ .)112 :1924 ،

ويعدُعضوُهيئةُالتدريسُالجامعيُالعنصرُاألساسيُوالجوهريُفيُالعمليةُالتعليميةُ،حيثُ

يقودُالعملُالتربويُوالتعليميُ،ويتعاملُمعُالطالبُمباشرةُ،مماُيكونُاألثرُاألكبرُفيُتكوينهمُالعلميُ

واالجتماعي ُوالقيميُ ،كما ُيحمل ُعضو ُهيئة ُالتدريس ُرسالة ُالجامعة ُالعلمية ُوالعملية ُفي ُخدمةُ

المجتمعُوتحقيقُأهدافهُ،لذلكُيجبُاالهتمامُباألستاذُالجامعيُمنُحيثُالتطويرُوالتقويمُ

(طه النعيميُ .)829 :1922 ،

كما ُأنُالمعلمُيؤثرُتأثي اًرُسلبياًُكبي اًرُفيُتوجيهُأفكارُواتجاهاتُطالبهُفيُحاضرهمُومستقبلُ

حياتهمُ،وبالتاليُفإنُعملُاألستاذُالجامعيُيتطلبُالخبراتُوالمهاراتُالواسعة ُ

ُ(ُ .)Leper, 1989: 118- 128

هذاُُوالُزالتُهناكُحاجةُماسةُلتفعيلُعالقاتُإنسانيةُمباشرةُبينُاالساتذةُوالطالبُ،باعتبارُ

األستاذ ُالجامعي ُقدوة ُللطالبُ ،يستطيع ُتوجيهه ُفي ُالمشاكل ُالتي ُتعترضهُ ،ويمكنه ُتقديم ُالنصحُ
الواجبُلهُ،ويرشدهُإلىُسبلُالحصولُعلىُالمعلوماتُ،واألهمُفيُهذهُالعالقةُهوُمساعدةُاألستاذُ

الجامعي ُللطالب ُفي ُاكتساب ُاالتجاهات ُوالميول ُوالقيم ُااليجابية ُالتي ُتتناسب ُمع ُطبيعة ُالمجتمعُ،

ومعُالمتغيراتُالتيُتفرضُنفسهاُعلىُالواقع (أحمد حسنُ .)811 :8001 ،

كماُويؤكدُالبعضُعلىُضرورةُوأهميةُالعالقةُالمباشرةُبينُاألستاذُالجامعيُوالطالبُ،بقولهُ:

األستاذُالجامعيُرائدُلطالبهُيعاونهمُفيُحلُمشكالتهمُ،وفيُتكوينُشخصيةُناضجةُمتكاملةُ،ويفتحُ

أمامهم ُأبواب ُاألمل ُفي ُمستقبل ُزاهرُ ،فهو ُالقدوة ُوالمثل ُاألعلىُ ،وبغير ُوجود ُعالقة ُمباشرة ُبينُ
االساتذة ُوالطالبُ ،يصبح ُمن ُالعسير ُتحقيق ُاألهداف ُالتربوية ُواالجتماعيةُ ،وبالتالي ُهناك ُحاجةُ

ملحةُلكيُيصبحُالمناخُالجامعيُأكثرُمالءمةُ(حسين بهاء الدين.)11 -12 :1991 ،
ج-

دور المنهاج الجامعي

يمثلُمحتوىُالمنهاجُوالموادُالدراسيةُالبنيةُالمعرفيةُاألساسيةُلتعليمُالطالبُ،حيثُتقومُعلىُ

أساسها ُمعظم ُفعاليات ُالتعليم ُوالتعلم ُواألنشطة ُالتعليميةُ ،من ُتفاعالت ُونقاشات ُوقياس ُوتقويمُ
لتحصيل ُالطالبُ ،وبالتالي ُيمكن ُلهذا ُالمحتوى ُوفي ُجميع ُالمقررات ُالدراسية ُأن ُيسهم ُفي ُتنميةُ
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االتجاهات ُااليجابية ُلدى ُطلبتهاُ ،ويلعب ُدو اًر ُتربوياً ُهاماً ُفي ُاكساب ُالطالب ُالقيم ُالروحيةُ
واالجتماعيةُوالتربويةُ(السيد الخميسيُ .)101 :1991 ،

ويرىُالبعضُأنُالمناهجُالدراسيةُفيُالجامعاتُالُتلتقيُمعُاهتماماتُالشبابُ،والُتقومُبالردُ

علىُاستفساراتهمُوتساؤالتهمُوتفسيرُالظواهرُالتيُتحيطُبمجتمعهمُ،وبالتاليُفهيُالُتساعدهمُعلىُ
فهمُواقعهمُفهماً ُموضوعياًُواقعياًُ،مماُيؤديُبهمُإلىُكبتُقدراتهمُوطاقاتهمُ،عنُاإلسهامُفيُتطويرُ
العملياتُالبنائيةُفيُالمجتمعُ(نادية رضوانُ ُ.)141 :1991 ،

كما ُويرى ُبعض ُالتربويون ُأنه ُينبغي ُأن ُيتم ُتنسيق ُخطة ُالتعليم ُالجامعي ُفي ُأهدافهاُ

واتجاهاتهاُوجوانبُالنشاطُاالجتماعيُمعُأهدافُواتجاهاتُالطلبةُمنُخاللُوضع ُالبرامجُوالمحتوىُ
العلميُ،المنهاجُ،وفاعليةُالكتبُوغيرهاُمنُالمسائلُالنوعيةُالتيُتتطلبُوضعُمعاييرُتفرضُتحقيقُ

كفاية ُمعينة ُفي ُالتعليم ُالجامعيُ ،واعادة ُالنظر ُفي ُالكم ُالضخم ُمن ُالكتب ُوالمقررات ُوالوسائلُ
المكدسةُ،ومواجهةُاألفكارُالقديمةُالمتواترةُلماُفيهاُمنُسطحيةُوتجريدُ،وبعدُعنُالواقعُاالجتماعيُ

الذيُيعيشهُالمجتمعُومجابهةُاألفكارُوالقيمُاالجتماعيةُالهابطةُوالمحيطةُبالمتعلمينُ ُ

(نبيل تويجُ .)11 :1992 ،

د-

دور األنشطة الطالبية

ال ُيقتصر ُدورُالتربية ُالحديثةُعلى ُما ُيقدم ُداخلُقاعة ُالمحاضراتُ ،بهدف ُتنمية ُالطالبُ

عقلياً ُوقيمياً ُوسلوكياً ُواجتماعياًُ ،فهناك ُكثير ُمن ُاألهداف ُيتم ُتحقيقها ُمن ُخالل ُاألنشطة ُالطالبيةُ

التلقائيةُالتيُيمارسهاُالطالبُداخلُالجامعةُ،ولهذهُاألنشطةُإمكانيةُكبيرةُفيُتنميةُبعضُالجوانبُ
التي ُال ُيتسع ُوقت ُالتعليم ُفي ُالقاعات ُإلنجازهاُ ،خاصة ُتلك ُالجوانب ُالمتعلقة ُبتنمية ُقيم ُالحريةُ

والتعاون ُوالعمل ُالجماعيُ ،واقامة ُالعالقات ُالفعالة ُبين ُالطالبُ ،وبينهم ُوبين ُمعلميهمُ ،حيث ُيقومُ
النشاط ُغالباً ُعلى ُحري ة ُاختيار ُالطالب ُوتلقائيتهمُ ،ويوافق ُرغباتهم ُواهتماماتهم ُبما ُيمكن ُأن ُيوفرُ
إمكانيةُحقيقيةُلإلسهامُفيُالتسامحُالفكريُبينُالطالبُ،الُسيماُاألنشطةُالثقافيةُوالعقليةُالتيُتقومُ
على ُالتفكير ُوالبحث ُوالتعبير ُوالحوار ُالحر ُاآلمن ُفيما ُبين ُالطالب ُأنفسهمُ ،وبينهم ُوبين ُأساتذتهمُ

وبينُضيوفُالجامعةُمنُأخلُالفكرُوالرأيُوالسياسةُ(السيد الخميسيُ .)92 :1991 ،

وقدُتنوعتُاألنشطةُالطالبيةُالثقافيةُوالمجتمعيةُوالوطنيةُفيُالجامعاتُالفلسطينيةُومحيطهاُ

ونجحت ُفي ُإفشال ُسياسات ُاالحتالل ُالرامية ُفي ُبث ُقيم ُسلبيةُ ،والتفريق ُبين ُالطلبة ُوزمالئهمُ،

ومحاولة ُإسقاط ُبعض ُالطلبة ُأمنياً ُوأخالقياًُ ،فعقدت ُالندوات ُوالمؤتمرات ُونظمت ُاألنشطة ُالطالبيةُ
والثقافية ُوالعلمية ُواالجتماعية ُداخل ُالحرم ُالجامعي ُوخارجهُ ،مما ُأسهم ُفي ُالمحافظة ُعلى ُالقيمُ
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والتراثُوالمبادئُالوطنيةُواألخالقيةُفيُالمجتمعُ،وقدُنجحُالطالبُكماُنجحتُالجامعاتُفيُاالنفتاحُ

علىُالمجتمعُوالتفاعلُااليجابيُمعُقضاياهُوهمومهُ،بلُلعبتُالجامعاتُالفلسطينيةُمنُخاللُطالبهاُ
ومجالسُالطلبةُوعماداتُشؤونُالطالبُفيهاُدو اًرُقيادياًُفيُتنميةُالمجتمعُ،وتعزيزُصمودهُوتصليبُ

جبهتهُالداخليةُفضالًُعنُالمحافظةُعلىُقيمتهُوتراثهُوترسيخُهويتهُالوطنيةُوالثقافيةُ ُ

(صالح الزرو.)11 :1929 ،

وتضمنت ُاألنشطة ُالطالبية ُفي ُالجامعات ُالفلسطينية ُأنشطة ُأكاديمية ُمتنوعة ُتراعي ُميولُ

الطالبُواتجاهاتهمُ،وتوفرُفرصاًُلممارسةُوتعزيزُالكثيرُمنُالقيمُاإلسالميةُوالعربيةُالرفيعةُكمساعدةُ
اآلخرين ُوالمواساة ُوالمشاركة ُوالتعاونُ ،وحسن ُالتدبيرُ ،والمبادرة ُوالصدق ُواألمانة ُواالنتماء ُوالجهادُ
الديمقراطيةُوتقبلُالنقد ُوالنقدُالذاتيُ ،وغيرهاُ
واإليثارُ،وحريةُالرأيُوالثقة ُبالنفس ُواالعتزاز ُبالهويةُو ُ

منُالقيمُالروحيةُواإلنسانيةُواألخالقيةُبشكلُعام (هدى درباشيُ .)140 :8004 ،

وتقوم ُاألنشطة ُالطالبية ُعلى ُالحرية ُوالتلقائية ُوالمشاركة ُوالتعاون ُبين ُالطالب ُوزمالئهمُ،

وللزمالء ُوالرفاقُغالباً ُدور ُكبير ُفي ُالتأثيرُعلى ُالفرد ُواكسابه ُالقيم ُواألخالقُ،فمن ُخالل ُالتفاعلُ

فيما ُبينهم ُيكتسبون ُاالتجاهات ُوالمعايير ُوالقيم ُالتي ُتمثل ُإطا اًر ُمرجعياً ُللطلبة ُفي ُإصدار ُاألحكامُ
ع لى ُمختلف ُمظاهر ُالسلوكُ ،حيث ُيسعى ُالطالب ُإلى ُأن ُيرى ُاألشياء ُواألمور ُمن ُخالل ُمنظورُ

الجماعةُوتوقعاتهمُ(فؤاد العاجزُ .)191 :8001 ،

ويعرض ُمنذر ُنصرُاهلل (ُ)1999ألواناًُونماذجُلألنشطةُالطالبيةُفيُالجامعاتُالفلسطينيةُ،

فيُ"تقريرُالنشاطاتُالتربويةُفيُمؤسساتُالتعليمُالعالي"ُومنهاُ ُ:

 األنشطة العلمية والثقافيةُ :كالمعارض ُوالمهرجانات ُالسنوية ُوالندوات ُالدينية ُوالثقافيةُ،
والمؤتمراتُالسياسيةُ،والمحاضراتُوالمسابقاتُ...الخ.
 األنشطة التعليمية والتدريبيةُ:كالدوراتُوورشاتُالعمل.
 األنشطة االجتماعيةُ :كاالحتفاالت ُالفنية ُوالترفيهية ُوحفالت ُبداية ُالعام ُالدراسي ُوحفالتُ
تخريجُالطالبُواحتفاالتُالفوزُبانتخاباتُمجالسُالطالبُوغيرها.
 األنشطة المجتمعيةُ :كالمشاركة ُفي ُالفعاليات ُالجماهيرية ُوالقيام ُبحمالت ُالتشجير ُداخلُ
الجامعةُوخارجهاُ،وتنظيمُواستقبالُالرحالتُالوافدةُمنُالجامعاتُالمحليةُواألجنبيةُ،وحمالتُ
التبرع ُبالدم ُومهرجانات ُالتسويق ُالفلسطينيُ ،وتكريم ُالمناضلين ُوزيارة ُالمستشفيات ُوعيادةُ
الجرحى ُوأسر ُالشهداءُ ،والمعسكرات ُالصيفية ُوالعمل ُالتطوعي ُفي ُالمؤسسات ُالمحليةُ
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والمشاركةُفيُاألعمالُالمجتمعيةُواحتفاالتُتكريمُالطلبةُالمتفوقينُ،ومعارضُالتراثُالوطنيُ
والشعبيُوغيرُذلك.
 األنشطة الدينيةُ :كإحياء ُالمهرجانات ُاإلسالمية ُوالمناسبات ُالدينية ُ(اإلسراء ُوالمعراجُ ،رأسُ
السنةُالهجريةُ،والسنةُالميالدية)ُوحفلُإفطارُرمضانيُ،ومسابقاتُحفظُالقرآنُالكريمُ،وعملُ
المجالتُالدينيةُونشراتُوندواتُتتناولُالقضاياُاإلسالميةُالمختلفة.
 األنشطة السياسية :كإقامة ُالمهرجانات ُواالعتصامات ُوالمشاركات ُالسياسية ُفي ُمختلفُ
المناسبات ُالسياسية ُوالوطنية ُ(يوم ُالقدسُ ،ذكرى ُالنكبةُ ،تأبين ُالشهداء) ُوتنظيم ُالمعارضُ
والندواتُواالحتجاجاتُذاتُالصلة.
 األنشطة الرياضية والرحالت الترفيهية.
 األنشطة المتنوعة في المناسبات الخاصةُ :كإحياءُذكرىُالشهداءُواالستيطان ُويومُاألرضُ،
ويومُالبيئةُ،ويومُالكرامةُ،ويومُالمرأةُوعيدُالعملُ،واحياءُذكرىُالمجازرُ،وماُإلىُذلك
(منذر نصر اهلل.)10 -10 :1999 ،
وعلي ططهُيمك ططنُالق ططولُأنُالجامع ططاتُالفلس طططينيةُتتمي ططزُباألنش طططةُاألكاديمي ططةُالت ططيُت ارع ططيُمي ططولُ

واتجاهاتُورغباتُوقدراتُالطلبةُ،منُخاللُتوفيرُكلُماُمنُشأنهُصقلُشخصيتهمُالمستقلةُوالنابعةُ
مططنُالقططيمُالعربيططةُواالسططالميةُوالتططىُتعططززُلططديهمُقططيمُالمشططاركةُوالتعططاونُوالتسططامحُفيمططاُبيططنهمُفططيُكافططةُ

األنشطةُالمنهجيةُوالالمنهجيطةُ،ولقطدُلعطبُالمنهطاجُوالمطوادُالد ارسطيةُفطيُجامعاتنطاُالفلسططينيةُدو اًرُهامطاًُ

فيُتعزيزُالبنيةُالمعرفيةُللطلبةُمنُخاللُالتفاعلُوالنقطاشُالطذيُيسطهمُفطيُتنميطةُاالتجاهطاتُاإليجابيطةُ
لديهمُ،والبدُهناُأنُيتالئمُالمنهاجُواألنشطةُالالمنهجيطةُمطعُقطيمُالمجتمطعُوأنُتكطونُقطادرةُعلطىُمواكبطةُ

التقططدمُوالتطططورُالحضططاريُالمحططيطُبنططاُكططيُنسططتطيعُالوصططولُإل طىُمجتمططعُمنططتجُومتسططامحُ،وألعضططاءُ

الهيئةُالتدريسيةُدورُبار اًزُفيُإكسابُالطلبةُاالتجاهاتُولذلكُيجبُأنُيتسمواُبروحُالتسامحُواإلنتماءُ
وتغليبُالمصلحةُالعلياُللمجتمعُكيُيكسبوهمُاتجاهاتُايجابيةُقادرةُعلىُتنميةُوتطويرُالمجتمعُ .
.1.1.1

االتصال والتواصل المجتمعي

إن ُاتصال ُالجامعات ُبمجتمعاتها ُوتقديم ُمجموعة ُمن ُاألدوار ُواألنشطة ُوالخدمات ُلهذاُ

المجتمعُأصبحُأمر ُضروريُتفرضهُالمتغيراتُالمعاصرةُ ،فلمُيعدُقيامُالجامعةُبخدمةُمجتمعهاُأم ُاًرُ

اختياريُاًُكماُفيُجامعاتُدولُالعالمُالثالثُ،كماُأنُعضوُهيئةُالتدريسُمطالبُبدورُحيويُفيُتقديمُ

الخدماتُالمجتمعيةُويجبُأنُيراعىُذلك ُعندُاختيارهُواعدادهُوتقويمهُ ،والوقوفُعلىُأهمُالمعوقاتُ
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التيُتحولُدونُقيامهُبهذهُاألدوارُعلىُالوجهُاألمثلُواقتراحُالحلولُلتلكُالمعوقاتُبهدفُتفعيلُدورُ

عضوُهيئةُالتدريسُبالجامعاتُفيُمجالُخدمةُالمجتمعُ

(إبراهيم السمادوني وسهام أحمدُ .)10 :8002 ،

أ-

عالقة الجامعة بالمجتمع المحلي

تأخذ ُالعالقة ُبين ُالجامعة ُوالمجتمع ُصيغة ُخاصة ُبسبب ُما ُتتميز ُبه ُأهدافها ُوفعاليتهاُ
ومدخالتهاُ ،وأهم ُجوانب ُهذا ُالتمييز ُأن ُالعنصر ُاألساسي ُفي ُهذه ُالعالقة ُهو ُالعنصر ُالبشرىُ،

فالجامعةُتستقطبُمنُالمجتمعُأعلىُفئاتهُعلماُوثقافةُ(العلماءُوالمفكرين)ُ

(محمد حسنُ .)29 :1990 ،

والعالقة ُ بينُالجامعةُوالمجتمعُعالقةُعضويةُلهاُأبعادُكثيرةُ،وهىُعالقةُتقوىُوتشتدُفيُ

بعضُاألحيانُ،وتضعفُوتهنُفيُأحيانُأخرىُ ،وهىُفيُكلتا ُالحالتين ُتتأثرُتأث ُاًر ُمباش ُاًر ُأو ُغيرُ

مباشر ُبنظم ُالحكم ُالمختلفة ُوالفلسفات ُالتي ُتق ُوم ُعليها ُهذه ُالنظمُ ،حيث ُأن ُكل ُتغيير ُيط أر ُعلىُ
ٍُ

المجتمع ُإنماُينعكسُعلىُالجامعةُ،كماُأنُكلُتطورُيصيبُالجامعةُيصاحبهُتغييرُفيُالمجتمعُ
الذيُنعيشُفيهُ،واألزمةُالتيُتنشأُبينُالجامعةُوالمجتمعُإنماُتنشأُنتيجةُالخالفُحولُ ُ:
 الدورُالذيُتقومُبهُالجامعةُبالفعلُُوالمفروضُأنُتحرصُعليهُلتظلُجامعةُ .
 الدورُالذيُاختارهُلهاُرجالُالسياسة.

 الدورُالذيُيحتاجهُالمجتمعُبالفعلُ،ويرىُأنهُمنُاألولوياتُالتيُينبغيُأنُتضطلعُبه.

ويرىُالبعضُأنُمنُأهمُالمسلماتُالتيُتقومُعليهاُعالقةُالجامعةُبمجتمعهاُهيُأنُالجامعةُ

الُتنفصلُعنُالمجتمعُ،وأنُعالقةُالجامعةُبالمجتمعُهيُعالقةُالجزءُبالكلُ،فالُتوجدُالجامعةُأبداًُ

من ُفراغُ،بلُلكلُإقليمُخاصُبهاُ ،وبيئةُمعينةُتؤثرُبطريقُمباشر ُوغيرُمباشرُفيُطبيعتهاُونوعيةُ
األنشطةُالمختلفةُالتيُتقومُبهاُسواءُأكانتُأنشطةُتعليميةُأوُبحثيةُأوُإرشاديةُ ،ومنُثمُفإنُغايةُ

الجامعة ُالحقيقي ة ُومبرر ُوجودها ُهو ُخدمة ُالمجتمع ُالذي ُتوجد ُفيه ُومعنى ُذلك ُأن ُارتباط ُالجامعةُ
بمجتمعها ُيعطيها ُشرعيتها ُويبرر ُوجودها ُحيث ُإنه ُليس ُأخطر ُعلى ُالجامعة ُمن ُأن ُتنفصل ُعنُ

مجتمعهاُوتنحصرُداخلُجدرانهاُتنقلُالمعرفةُدونُارتباطُوثيقُبالمجتمعُوقضاياهُ

(نادية جمال الدين.)12 :1921 ،

ُ
ُ
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ومن ُخالل ُالتطور ُالتاريخيُلتطورُالجامعةُوعالقتها ُبالمجتمع ،يمكن تمييز خمس مراحل

تاريخية لعالقة الجامعة بالمجتمع ،وذلك وفقُ :

 المرحلة األولىُ:وهىُالتيُتبدأُبنشأةُالجامعاتُفيُالعصورُالوسطىُحيثُكانتُالجامعاتُالُ
تهتم ُإال ُبالدراسات ُالفلسفية ُوالالهوتيةُ ،وكانت ُالجامعات ُفي ُتلك ُالمرحلة ُتكاد ُتكون ُمنفصلةُ
تمامُاًُعنُالمجتمعُ .

 المرحلة الثانية :وهى ُفي ُعصر ُالنهضة ُواالكتشافات ُالجغرافيةُ ،وفيها ُبدأت ُالجامعات ُتهتمُ
بالبحثُفيُالعلومُبغرضُالتعرفُعلىُأسرارُالطبيعةُواحياءُالفنونُالقديمةُوتطويرها.


المرحلة الثالثةُ:هي ُالمرحلة ُالتي ُنتجت ُعن ُالثورة ُالصناعية ُوالتكنولوجية ُوفيها ُظهر ُكثيرُ

من ُالمشاكل ُاالجتماعية ُواالقتصادية ُوالسياسية ُوظهرت ُالحاجة ُإلى ُاالهتمام ُبالدراساتُ
الهندسيةُوغيرُذلكُوتحولتُالجامعاتُمنُجامعاتُتعنىُبفكرُالرجلُالحرُإلىُجامعاتُتعنىُ
بإعداد ُالشباب ُللمهن ُالرفيعة ُالمختلفة ُوتعد ُمراكز ُلآلداب ُوالعلوم ُالفلسفية ُوالدينية ُوالقانونيةُ،

وانما ُقطعت ُشوطاً ُكبي ُاًر ُفي ُالدراسات ُالعلمية ُوالتطبيقية ُالمرتبطة ُبالحياة ُاالقتصاديةُ

االجتماعية.

 المرحلة الرابعةُ :فالمرحلة ُالرابعة ُلعالقة ُالجامعة ُبالمجتمع ُفقد ُفرضتها ُالعديد ُمن ُالظروفُ
والتغيرات ُالعالمية ُوالمحلية ُحتى ُأصبح ُالمجتمع ُيواجه ُحاجات ُمن ُنوع ُجديدُ ،وعلى ُالجامعةُ

إما ُأن ُتستجيب ُللحاجات ُأو ُتنعزل ُعن ُالمجتمعُ ،وهذه ُالحاجات ُتتعلق ُبمشاكل ُالبيئة ُوقطاعُ
اإلنتاج ُوالخدمات ُباإلضافة ُإلى ُالحاجات ُالخاصة ُبأفراد ُالمجتمعُ ،وهذا ُيعنى ُأال ُتقتصرُ

الجامعة ُخدماتها ُعلى ُأبنائها ُأو ُخريجها ُفقطُ،بلُتمتدُخدماتهاُألبناء ُالمجتمع ُجميعُاًُمنُغيرُ
طالبهاُ ،وذلك ُليجدوا ُفي ُرحابها ُالعلم ُوالثقافة ُوالمعالجة ُالعلمية ُلمشكالتهم ُاالجتماعيةُ ،وهذاُ
يعنى ُأن ُتصبح ُالعالقة ُبين ُالجامعة ُوالمجتمع ُعالقة ُوثيقة ُبحيث ُتمتد ُالجامعة ُخارج ُأسوارهاُ

وتتداخل ُفي ُالمجتمعُ ،وكذلك ُيمتد ُالمجتمع ُفروعه ُداخل ُالجامعة ُبحيث ُتستطيع ُالجامعة ُأنُ
تحتلُمشكالته.

 المرحلة الحاليةُ :من ُحياة ُالعالم ُتتسم ُبسرعة ُالتطور ُوالتغيير ُمما ُيجعل ُمهمة ُالجامعة ُفيُ
مجتمعهاُأدقُوأصعبُلمالحظةُهذاُالتطورُ(إيمان العكل.)200 -99 :4002 ،
ب-

مبررات االهتمام ببرامج المجتمع المحلي

يمر ُعالمنا ُاليوم ُبمجموعات ُمن ُالمتغيرات ُوالتحديات ُالعالمية ُفي ُالنواحي ُالعلميةُ

واالقتصاديةُواالجتماعيةُوالثقافيةُومعُأنُالتغيرُهوُسنةُالحياةُإالُأنُماُيميزُهذهُالمتغيراتُفيُ
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العصرُالحديثُعنُالتغيراتُالسابقةُ،هيُسرعةُالتغيرُمنُناحيةُوشموليتهُوعالميتهُوتعددُأبعادهُمنُ
ناحيةُأخرىُوأهمُهذهُالتغييراتُهيُ ُ:

 التغيرُالسريعُواالنفجارُالمعرفيُ .

 التقدمُالتقنيُالذيُأحدثُتطو ارُسريعاُوملحوظاُفيُوسائلُاالتصال.
 االنفجارُالسكاني.

 تطورُمفهومُالعملُوزيادةُالتخصصُفيُالمهن.
 اختزالُوقتُالعملُوزيادةُوقتُالفراغ.

كما يضاف أيضا إلى هذه التغي ارت تغيرات أخرى ال تقل أهمية منها:
 التطورُالمتسارعُفيُالدراساتُالتربويةُوالنفسيةُ .
 كفاءةُوسائلُالمواصالتُوالبثُالمباشر.

 تآكلُمخزونُالعالمُمنُالطاقةُالتقليديةُوالحاجةُإلىُالبحثُعنُمصادرُجديدُومتجددة.
 التلوثُالبيئيُالذيُبدأُي ُؤثرُفيُتوازنُالطقسُعلىُسطحُاألرض.
 ظهورُأمراضُجديدةُتتطلبُأساليبُجديدةُلمواجهتها.

 ارتفاعُالمستوىُالمهارىُالذيُتتطلبهُاألعمالُوالمهنُ(حسين قورة.)9 -1 :8912 ،
ُوعليهُيمكنُالقولُأنُهذهُالتغيراتُقدُأثرتُعلىُالعمليةُالتعليميةُالتربويةُفيُمختلفُمراحلُ

التعليم ُوأنواعهُ ،حيث ُتصيب ُالجامعات ُبتحمل ُالعبء ُاألكبر ُفي ُتكوين ُقيادات ُالمجتمع ُأكثر ُمنُ

غيرهاُ.ومنُهناُيمكنُالتأكيدُعلىُأنُمنُوظيفةُالجامعةُخدمةُالمجتمعُلذا؛ُفهيُتقومُبتنميةُالقدراتُ

لدى ُالمتعلمينُ ،والذين ُيشكلون ُمحمور ُالعملية ُالتعليمية ُوالتربويةُ ،وهذا ُما ُيدفعنا ُإلى ُالتطرقُ

لإلتجاهاتُالحديثةُلدورُالجامعةُفيُخدمةُالمجتمعُ .
ج-

االتجاهات الحديثة لدور الجامعة في المجتمع المحلي

تُعدُخدمةُالجامعةُللمجتمعُهيُالترجمةُالفعليةُلوظائفُالجامعةُمنُأجلُتكيفُاألفرادُمعُ

المتغيراتُالسريعةُفيُعالمُالعلمُوالتكنولوجياُ،وأيضُاً ُمعُالحاجاتُالثقافيةُالمتزايدةُالتيُتمتُنتيجةُ
اتساعُوقتُالفراغُوالتسهيالتُالتيُخدمتهاُوسائلُاالتصالُالحديثةُ .

وقد ُخطت ُبعض ُالدول ُخطوات ُكبيرة ُلجعل ُالجامعة ُفي ُخدمة ُالمجتمع ُالمحلىُ ،ففيُ

جمهوريةُالصينُالشعبيةُقامتُكلياتُالتربيةُبالتعاونُمعُدوائرُالتربيةُالمحليةُبتقديمُمحاضراتُعنُ
كيفيةُالحفاظُعلىُالصحةُالعامةُ،وعنُالجيناتُوعنُاألخالقُوعلمُنفسُالطفلُ،وتقدمُهذهُالكلياتُ
تلكُالمحاضراتُألولياءُاألمورُالملحقينُبمدارسُاآلباءُ

(مكتب التربية العربي لدول الخليج.)11 -12 :1921 ،
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وفى ُالتعليم ُالعالي ُاألمريكي ُتعتبر ُوظيفة ُالخدمة ُالعامة ُإحدى ُالوظائف ُالثالثة ُالرئيسةُ

للتعليم ُالعالي ُبجانب ُكل ُمن ُالتدريس ُوالبحث ُالعلمي ُوكذلك ُالوضع ُفي ُمعظمُالجامعات ُاألجنبيةُ
فجامعة ُكوستاريكا ُ ُ The university of costaricaتحدد ُوظيفتها ُاألساسية ُفي ُتقديم ُالمعرفةُ
واالستجابةُلالحتياجاتُالفعالةُواألساسيةُلتنميةُالمجتمعُحيثُينصُميثاقُالجامعةُالصادرُفيُعامُ

ُ1340علىُأنُوظائفهاُتتمثلُفيماُيليُ :
 التعليم.
 البحث.
 الخدمةُالعامة.
 اإلبداعُالفني.
 نشرُالمعرفة.

 التنميةُالمهنيةُوالروحيةُُ(ُ .) WWW. Ucr.ac.sr:82/10/8011
وفىُاليابانُتقدمُالكلياتُالمتوسطةُ ُُ junior collegesحواليُ(ُ )500كليةُبرامجُتستغرقُ

عامين ُفي ُميادين ُتتصل ُبتنمية ُالمجتمع ُوالعمل ُعلى ُخدمتهُ ،وهذه ُالبرامج ُتتمثل ُفي ُتعليم ُاألفرادُ

حفظُالطعامُ،والتربيةُفيُرياضُاألطفالُ(بوشامب إدورُ .)20 -49 :1922 ،

وأشار ُمرجان ُأنه ُجاء ُفي ُأحد ُالتقارير ُالصادرة ُعن ُدور ُالجامعات ُاليابانية ُفي ُالمجتمعُ

المحلى ُأن ُالقدر ُالمتحقق ُفي ُاإلسهام ُفي ُأنشطة ُالمجتمع ُبين ُكل ُمن ُالجامعات ُالعامة ُوالخاصةُ

محدودُوضئيلُللغايةُوذلكُعلىُالرغمُمنُضخامةُأبحاثهاُالتقليديةُ(ُ .)Morgan, 1999: 443

كماُقامتُجامعةُواليةُميتشجانُُ ُ Michigan state universityبتقديمُخدماتهاُللمجتمعُ

وخاصةُفيُالمجالُالزراعيُألنهاُتسمىُكلياتُمنحُاألراضيُوبدأتُتقديمُمقرراتُخاصةُفيُالزراعةُ
حتى ُتأسس ُاتحاد ُالخدمات ُالممتدة ُفي ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكيةُ ،وفى ُالعشرينات ُتم ُإلحاق ُهذهُ

المق ُررات ُبوحدة ُجديدة ُللتعليم ُالمستمرُ ،ثم ُتطورت ُهذه ُالوحدة ُلتشمل ُمجاالت ُعديدة ُاستجابةُ
للمشكالتُالتيُتواجهُاألفرادُوالمجموعاتُوالمجتمعُاألكبرُبصفةُعامةُ(ُ .)Milliam, 1998: 70

كماُتقومُالجامعاتُالروسيةُبتقديمُخدماتهاُللمجتمعُالخارجيُواعتبارهاُعملُتطوعيُ،وتشملُ

هذهُالخدماتُماُيليُ:الفصولُالمسائيةُوتنظيمُمقرراتُمهنيةُللعامةُتتضمنُمهاراتُالقيادةُ،ومهاراتُ
االتصالُ،ومهاراتُالخطابُالعامُ،كذلكُيتمُتشجيعُأعضاءُهيئةُالتدريسُفيُمختلفُالمجاالتُعلىُ
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إيجادُعالقةُطيبةُمعُالهيئاتُوالمؤسساتُالمحليةُمثلُالمدارسُالمحليةُوالمكتباتُوالمتاحفُواألنديةُ

الرياضيةُوالمؤسساتُالصناعيةُ(ُ .)Olga, 49- 67

ولقدُعملتُبعضُالدولُعلىُإنشاءُكلياتُخاصةُتسعىُإلىُخدمةُالمجتمعُتسمىُبكلياتُ

المجتمع ُكما ُفي ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكيةُ ،أو ُالكليات ُالمتوسطة ُكما ُفي ُاليابانُ ،وتشكل ُتلكُ
الكلياتُقوةُرئيسيةُفيُخدمةُالمجتمعُ(كروسون باترشياُ .)11 :1921 ،

وفىُمصرُينصُقانونُتنظيمُالجامعاتُعلىُهدفُخدمةُالمجتمعُ ،ويحددُوظيفةُالجامعةُ

بأنهاُتختصُبكلُماُيتعلقُبالتعليمُالجامعيُوالبحثُالعلميُالذيُتقومُبهُكلياتهاُومعاهدهاُفيُسبيلُ

خدمة ُالمجتمع ُواالرتقاء ُبه ُحضاريُاً (قانون تنظيم الجامعاتُ .)8 :1921 ،وبذلك ُاستحدثتُ

الجامعاتُوظيفةُنائبُرئيسُالجامعةُلشئونُالبيئةُوخدمةُالمجتمعُُ،وكذلكُوكيلُالكليةُلنفسُالفرصُ
يدلُعلىُمدىُأهميةُتحقيقُهدفُخدمةُالمجتمعُعلىُمستوىُالجامعاتُالمصريةُ .

أماُجامعةُاألزهرُفتهتمُبالبحثُالعلميُوخدمةُالمجتمعُ،وذلكُعنُطريقُتوفيرُاإلمكاناتُ

البحثية ُالمعملية ُوالمعامل ُالمركزية ُبالكليات ُالمختلفةُ ،وتحظى ُالبحوث ُالتطبيقية ُباهتمام ُخاصُ
ألهميتها ُفي ُربط ُالجامعة ُبالمجتمعُ ،وتضم ُالجامعة ُعدد ُكبي ُاًر ُمن ُالمراكز ُالعلمية ُالمتخصصةُ
ووحدات ُالبحوث ُالتي ُأنشئت ُبغرض ُالقيام ُبالدراسات ُالمتخصصة ُفي ُمختلف ُالمجاالت ُالطبيةُ

واإلنسانيةُوماُبينمهماُمنُتخصصاتُ(دليل جامعة األزهرُ .)1 :8009 ،

ُويؤكد ُالباحث ُعلى ُما ُسبق ُأن ُللجامعات ُدو اًر ُهاماً ُفي ُتطور ُورقي ُالمجتمع ُوأن ُتقومُ

بمهامهاُفيُخدمتهُوذلكُمنُخاللُوضعُالبرامجُوالخططُالتيُمنُشأنهاُتلبيةُاحتياجاتُ ُومتطلباتُ
المجنمعُ ،بما ُيتناسب ُمع ُإمكانياتهُ ،مما ُيترتب ُعليه ُوجود ُعالقة ُتكاملية ُتبادلية ُبين ُالجامعةُ
ومؤسساتُالمجتمعُاألهليةُوالرسميةُمنهاُ،وهذاُالدورُاليعتمدُعلىُالمكانُالجغرافيُللجامعةُسواءُ

فيُفلسطينُأوُفيُالعالمُالعربيُأوُاألجنبي؛ُلذاُفإنُخدمةُالمجتمعُيشكلُبؤرةُالدورُالجامعيُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
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 .8المحور الثاني :التعصب الحزبي
 .8.1تمهيد

منُالجديرُذكرهُأنُالشارعُالفلسطينيُعامةُوالغزيُمنهُخاصةُيعانيُمنُحاالتُاإلنقسامُ

السياسيُوالتيُأفرزتُمظاهرُعدةُمنُمظاهرُالتعصبُكانُأهمهاُممارسةُالقمعُالفكريُوالحزبيُبينُ
مختلفُاألحزابُالسياسيةُالموجودةُعلىُالساحةُ،وماُتالُذلكُمنُمفاهيمُتعصبيةُكرستُاالنقسامُ

وأزدلت ُآثارها ُعلى ُالنسيج ُاالجتماعيُ ،الذي ُبات ُيعاني ُمنها ُالشعب ُالفلسطيني ُمن ُويالت ُهذاُ

االنقسامُ .

يُعد ُالتعصب ُموضوعُاً من ُالموضوعات الخصبة والمهمة في التراث التربوي ُواالجتماعي

الحديث والمعاصرُ ،فهي التي تحكم ُالتعامل بين ُمختلف الجماعات متمثالً ُفي العالقات ُبينُ
األشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعاتُوالتوقعات التي يكونها أعضاء كل جماعة عنُأعضاء

الجماعات األخرىُ،سواء كان ذلكُقيمُاً إيجابية مفضلة تبدو في المودةُوالصداقة والتعاون والتعاطفُ،
أو قيماًُسلبيةًُتتمثل في التعصب السلبيُوالعداوة والنفور من قبل أعضاء جماعة معينة ضدُجماعة

أخرىُ(معتز عبد اهللُ .)1 :1929 ،

وفي ُهذا ُالمحور ُسيتعرض ُالباحث ُالجزء ُالثاني ُمن ُإطاره ُالنظري ُوالمتعلق ُبالتعصبُ

الحزبيُ،محاوالً ُأنُيعرضُشكلُومفهومُالتعصب ُبشكلهُالعام ُليصلُمنُخاللهُإلىُمفهوم ُالتعصبُ

الحزبيُ ،وذلك ُمن ُخالل ُسرد ُما ُعرض ُوكتب ُعن ُهذا ُالمفهوم ُفي ُقواميس ُاللغةُ ،وفلسفة ُالكتبُ

ونتائجُالدراساتُالبحثيةُالتيُأجريتُفيُالمجالُنفسهُ،إضافةً ُإلىُاستعراضُالنظرياتُوالدينامياتُ

المفسرةُللتعصبُ .

 .8.8مفهوم التعصب ()Prejudice
.8.8.1

التعصب لغة

مشتقُمنُالعصبيةُ،والعصبيةُتعنيُأنُيدعوُالرجلُإلىُضرورةُعصبتهُ"جماعته"ُوالتآلبُ

معهمُعلىُمنُيعاديهمُظالمينُكانواُأوُمظلومينُ .

وفي ُ"المنجد" ُالعصبية ُهيُ :شدة ُارتباط ُالمرء ُبعصبته ُأو ُجماعتهُ ،والجد ُفي ُنصرتهاُ

والتعصبُلمبادئهاُ(المنجد في اللغة واإلعالم ،ط ،48باب عصبةُ .)202 :

كماُأنهُيأتيُبمعنىُالشدةُيقالُلحمُعصبُ:صلبُشديدُ،وأتعصبُأشتدُ،والعصبُ:الطيُالشديدُ،

وعصب ُرأسه ُوعصبهُتعصيباًُ :شده ُواسم ُما ُشد ُبه ُالعصابةُ.ومنُأمثالُالعربُ :فالنُال ُتعصبُ

سلماتهُ ،يضرب ُمثالً ُللرجل ُالشديد ُالعزيز ُالذي ُال ُيقهر ُوال ُيستذل ُ(عادل دمخي.)12 :8002 ،
ومنهُقولهُعزُوجلُ"هذاُيومُعصيب"ُأيُشديد.

33

.8.8.8

التعصب اصطالحا

هناكُتعريفاتُعديدةُوكثيرةُللتعصبُ،سواءُكانتُفيُمعاجمُالفلسفةُ،أوُعلمُاالجتماعُ،أوُ

علمُالنفسُ،وسيقومُالباحثُبوضعُبعضاًُمنُهذهُالتعريفاتُألهميتهاُفيُهذهُالدراسةُ .

يعرف ُعلى ُأنه ُ"اتجاه ُنفسي ُمشحون ُانفعالياًُ ،أو ُعقيدة ُأو ُحكم ُمسبق ُأو ُفي ُ(األغلبُ

واألعم)ُضدُجماعةُأوُشيءُأوُموضوعُ،والُيقومُعلىُسندُمنطقيُأوُمعرفةُكافيةُأوُحقيقةُعلميةُ

بلُربماُيستندُإلىُأساطيرُوخرافات"ُ(حامد زهران.)111 :1911 ،

فيُحينُيعرف ُعلىُأنه ُ"أحكامُمسبقةُغيرُقائمةُعلىُدليلُعن ُشخصُأوُجماعةُمحبوبةُ

أوُمكروهةُمعُالميلُإلىُالقيامُبسلوكُيتفقُمعُهذهُاألحكام"(ُ ُ.)Kline berg, 1968: 445

بأنهُالتشددُوأخذُاألمرُبشدةُوعنفُوعدمُ
ُ
كماُويعرفه ُ(معتز عبد اهللُ )21 -21 :1991 ،
ُ
قبول ُالمخالف ُورفضه ُواألنفة ُمن ُأن ُيتبع ُغيره ُولو ُكان ُعلى ُصوابُ .وكذلك ُالتعصب ُهو ُنصرةُ
قومه ُأو ُجماعته ُأو ُمن ُيؤمن ُبمبادئه ُسواء ُكانوا ُمحقين ُأم ُمبطلينُ ،وسواء ُكانوا ُظالمين ُأوُ

مظلومينُ ُ.
ويعرف ُأيضاً ُبأنهُ"نمطُمنُالعداءُفيُالعالقاتُبينُاألفراد ُوهوُموجهُضدُجماعةُككلُأوُ

إلىُأفرادهاُ،وهوُيشبعُوظيفةُغيرُمنطقيةُمعينةُفيُصاحبُهذاُاالتجاه"

(ُ .)Ackerman & Jahoda, 1950: 2- 3

فيُحينُيعرفُبأنه ُ"نتاجُاتجاهُعنصريُ،غالباًُماُيكونُسالباًُ(أوُمضاداً)ُ،ينحوُبالفردُإلىُ

أنُيتخذُق ارراتهُمصحوبةُبشحنةُانفعاليةُغيرُعاديةُ،أيُأعلىُوأكثرُمنُذلكُاالنفعالُالذيُيصاحبُ

االتجاهُالنفسيُالعاديُ،واالتجاهُالعنصريُهوُماُيتكونُنتيجةُخبرةُالعنصرُالذيُقدُيكونُ -أيُهذاُ

العنصرُ-الدينُوالعقيدةُأوُالمميزاتُالموروفولوجيةُمثلُ(اللون)ُالتيُترجعُإلىُاألصلُأوُالقوميةُأوُ
اللغةُوالتقاليدُالحضارية"ُ(سعد عبد الرحمنُ .)114-111 :1910 ،

كما ُوعرفه ُالبعض ُفي ُقاموس ُأكسفورد ُُ Oxfordبأنه ُاعتقاد ُبالحب ُأو ُ(عدم ُالحب) ُدونُ

مبرراتُأوُأساليبُمنطقيةُ،ومنُأهمُأشكالهُالسلبيةُالتعصبُالعنصريُالذيُيوجهُضدُاألفرادُ،أوُ

الجماعاتُالتيُتختلفُفيُاللونُ،أوُالساللةُ،أوُالمستوىُاالقتصاديُ(هورنبايُ .)11 :1990 ،
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يرىُالباحثُ ُوبعدُاستعراضهُلمفهومُالتعصبُأنُغالبيةُالتعريفاتُالسابقةُاعتمدتُعلىُأنُ

التعصبُقائمُعلىُاتجاهُماُضدُاآلخرُمثلُ(سعد عبد الرحمنُ.)1910 ،أوُتفكيرُسلبيُضدُاآلخرُ

مثلُ(ُ،)Alport, 1958و(هورنباي .)1990 ،أوُسلوكُعدوانيُمثلُ(معتز عبد اهلل.)1991 ،

وفيُضوءُماُسبقُيمكنُتعريفُالتعصبُالحزبي ُإجرئيُاً ُعلىُأنه ُُرفضُاآلخرُوعدمُقبولهُ

واالستماعُإليهُوتركُالتجردُواإلنصافُفيُالحكمُعليه والتشددُفيُالتعاملُمعهُونقدهُبألذعُالصورُ،
وتكوين ُصورة ُواطار ُمعين ُلآلخر مشبُوهة ُبكثير ُمن ُاألخطاء ُوالمغالطات ُألنها ُقائمة ُعلى ُأسسُ

ُواهيةُغيرُسليمةُ .

 .8.1ديناميات التعصب
يؤديُالتعصب ُوظيفةُنفسيةُخاصةُ،تتلخصُفيُالتنفيسُعماُيحتاجُفيُالنفسُمنُكراهيةُ

وعدوان ُمكبوتُ ،وذلك ُعن ُطريق ُعمليتي ُالنقل ُواإلبدال ُدفاعاً ُعن ُالذات ُوعمن ُتحبه؛ ُفالمتعصبُ

إذنُيجنيُفيُموقعهُكسباًُ،وغيرُأنُهذاُالكسبُالُيختلفُعماُيجنيهُالعصابيُمنُسلوكهُالشاذ؛ُأيُ
أنهُكسبُوهميُناقصُ،يفوتُعلىُصاحبهُفرصةُحلُإشكالهُحالًُرشيداًُواقعياًُمجدياًُ(ُ...مصطفى

زيور .)814 :1921 ،ويؤديُالتعصبُبالشخصُألنُيكونُمتهو اًرُ،ويفسدُمالحظتهُغيرُالمنحازةُ
وتفكيرهُالناقدُ(ُ .)Akolkar, 1960: 243

ويُعد ُالتعصب ُإسقاطُنقائض ُالفرد ُ ُومشاعر ُالذنبُلديه ُعلى ُاآلخرينُ ُ ،وتقول ُنظريةُ"كبشُ

الفداء"ُأنُاإلحباطُيسببُالعدوانُ،ويكونُهناكُمحاولةُلكفُالعدوانُضدُالمصدرُالحقيقيُلإلحباطُ.

وقدُيغيبُأوُالُيعرفُمصدرُاإلحباطُ،وهذاُيسببُإزاحةُالعدوانُعلىُجماعةُأخرىُ(حامد زهران،

ُ .)112 :8001فالعاملُالسيكولوجيُلدينامياتُالتعصبُُهوُالدافعُ،والتعصبُيساعدُعلىُتبريرُ
حاجاتُاألمنُ،المكانةُ،التعويضُلألمانيُ(ُ .)Bonner, 359: 25

كما ُيؤكد ُالبعض ُعلى ُأن ُالتعصب ُمعناه ُحب ُالذات ُأو ُعشق ُالذات ُ(النرجسية)ُ ،ويقولُ

إمبري ُُ E. R Embreeفي ُكتابه ُ(أمريكا ُالسمراء)"ُ :أن ُالتعصب ُنوع ُمن ُأنواع ُالنرجسيةُ

ُ Narcissisnأوُعشقُالذاتُ،فمغاالةُاألفرادُفيُحبهمُألنفسهمُأوُإعجابهمُبهاُوبكلُماُيماثلهاُأمرُ
يلوذُبهاُ،تجنحُبهمُإلىُضروبُمختلفةُمنُكرهُومقتُاألفرادُاآلخرينُالذينُيختلفونُعنهمُاختالفاًُ

بيناًُ(فؤاد السيد.)821 :1921 ،

 .8.4العوامل التي تؤدي إلى التعصب

منُخاللُالتراثُاألدبيُوالتربوي ُيمكنُالقولُأنُهناكُبعضُالعواملُتؤديُإلىُالتعصبُ،

وهذهُالعواملُتمثلتُفيُالتاليُ ُ:
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.8.4.1

عوامل شخصية مرتبطة بالفرد مباشرة (تنم عن الصراع وعدم التوافق)

 اإلحباط والعدوانُ:وضح (محمود الزياديُ)1920 ،أنُاإلحباطُالذيُيولدُعدواناًُمنُالممكنُ
أن ُيساعد ُفي ُتكوين ُاالتجاهات ُالتعصبية؛ ُذلك ُأن ُالعدوان ُقد ُال ُيرتبط ُمنطقياً ُبالموقفُ
المحبطُ،بلُمنُالممكنُأنُيزاحُهذاُالعدوانُعلىُجماعةُمعينةُ،فتكونُفرصةُلتكوينُاتجاهُ
تعصبيُيبرزُهذاُالعدوان ،كماُوردُلدىُ(عمر شلح.)40 :8010 ،
 الحاجات الشخصيةُ :يرى ُسارجت ُووليامسون ُ(ُ )1922أن ُالتعصب ُيرجع ُإلى ُعدد ُمنُ
األسبابُالثقافيةُ،تلعبُدورهاُعلىُأساسُمنُالحاجاتُالتيُتجعلُالفردُيشعرُبالدوافعُللعملُ
علىُإشباعهاُ(أحمد سالمة وعبد السالم عبد الغفار.)121 :1994 ،
ومنُالحاجاتُالشخصيةُالملحةُ،حاجةُالفردُلألمنُوالطمأنينةُ،األمرُالذيُالُيتحققُإالُمنُ

لفظُورفضُاالختالطُبأعضاءُالجماعةُالخارجيةُ،محافظاًُبذلكُعلىُحدودُآمنةُمطمئنةُبينهُوبينهمُ،
وذلكُعنُطريقُالتعصبُوالتحاملُ(سعد عبد الرحمنُ .)181 :1910 ،

 السمة التسلطيةُ :إن ُقيم ُالشخصية ُالمتسلطة ُوالطريقة ُالتي ُيتفاعل ُبهاُ ،يبدو ُأنها ُتساعدُ
علىُتكوينُالتعصبُنحوُجماعاتُخارجية؛ُفعادةُماُنجدهاُتؤكدُ-أيُالشخصيةُالتسلطيةُ-
علىُالقوةُوالسلطةُوالمركزُوالسيادةُ،فإنُكبتُعدوانيتهاُ،والتعصبُنحوُالجماعاتُالخارجيةُ
المتسلطةُالتيُأقرهاُالمجتمعُ،يعطيُمخرجاًُومتنفساًُلهذهُالعداواتُ
(عادل األشولُ .)111 :1921 ،
.8.4.8

العوامل االجتماعية "التي تحيط الفرد" وتشمل:

ُأ -العوامل الثقافيةُ:حتىُيتوافقُالفردُمعُمجتمعهُالُبدُمنُأنُيمتصُمنهُالكثيرُمنُالمعتقداتُ
واالتجاهاتُوالقيمُوالمعاييرُالسائدةُفيهُ،ومنُثمُيصبحُالتعصبُثمناًُلدخولُالفردُفيُاإلطارُ
االجتماعيُوالتجاوبُمعُماُفيهُمنُقيمُلمسايرةُأنماطُالثقافةُالسائدةُفيهُ
(محمد أبو العال.)19 :1991 ،
ب -العوامل االجتماعية وتشمل:
 االختالفاتُفيُالمظهرُأوُالشكلُ.
 الجهلُ،أيُنقصُالمعرفةُبماهيةُالجنسياتُ،حتىُيصاحبُالتعصبُكلُعواملُالعزلةُ
الماديةُواالجتماعيةُ،والتيُيدرجهاُالبعض ُمنُضمنُنتائجُالتعصبُ،إالُأنهاُمنُأسبابهُ
أيضاًُ،ألنهاُتساعدُعلىُالجهلُالذيُبدورهُيخدمُالتعصب.
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 التنافسُعلىُالعملُ،فاتجاهاتُالعداوةُضدُالهنودُالغربيينُلمُتشكلُفيُبريطانياُإالُعندُ
زيادةُنسبةُالبطالة.
 التنافسُعلىُالمركزُاالجتماعيُ،بينُأعضاءُاألقليةُواألغلبية.
 التغيير ُاالجتماعي ُالسريعُ ،حيث ُيصاحب ُعادة ُاختالل ُملموس ُفي ُالنظم ُوالمؤسساتُ
االجتماعيةُوالقيمُالتيُيؤمنُبهاُالفردُ،كماُيصاحبُهذهُالسرعةُشيءُمنُعدمُاالتزانُ
والقلقُعندُاألفرادُ،فيلجأونُإلىُالتعصبُكوسيلةُلتغطيةُهذاُالقلقُواختاللُالقيم.
عتبرُالجماعةُالغريبةُكمجموعةُمعاديةُوأنهمُأقلُ
ُ
 عدمُالثقةُوالخوفُمنُالغرباءُ،بحيثُت
شأناًُ،حتىُيثبتُأعضائهاُعكسُذلكُ،فاألفرادُالذينُلمُيعرفوهمُمنُقبلُينظرُإليهمُبعدمُ
الثقةُ(عطاف أبو غالي.)22 :1999 ،
 .8.2التخفيف من التعصب ومقاومته

لقدُنشطتُالبحوثُوالدراساتُلتخفيفُالتعصبُومقاومتهُ،ومنُبينُتلكُالعوامل ُالتيُيمكنُ

أنُتستخدمُفيُتخفيفُالتعصبُماُيليُ ُ:

 تشجيعُاالختالطُ،وتعريفُالعناصرُالبشريةُلشتىُالطرقُإلزالةُالفوارقُالتيُتقومُعلىُ
جهل ُالناس ُبعضهم ُالبعضُ ،وذلك ُبتقريب ُالشقة ُبين ُاألفراد ُوالجماعات ُوالشعوبُ
المختلفة.
 التعليمُالتعاونيُ،يعتبرُأفضلُطريقةُلمحاربةُالتمييزُالعنصريُ،حيثُأنهُعلىُالتالميذُ
أنُيتعلمواُويتعاونواُمعُبعضهمُلفهمُمشاكلُمعينة.
 بث ُروح ُالتعاون ُبين ُأفراد ُالمجتمعُ ،عن ُطريق ُالتربية ُالتقدمية ُوالتنشئة ُاالجتماعيةُ
السليمةُمنذُالطفولةُالمبكرة.
 إشراك ُالفرد ُفي ُعضوية ُجماعة ُليس ُفيها ُتعصب ُضد ُالجماعة ُالتي ُيتعصب ُالفردُ
ضدها.
 إظهار ُعي ُوب ُالتعصب ُومضاره ُبالنسبة ُللمتعصبين ُأنفسهمُ ،واستخدام ُوسائل ُاإلعالمُ
والدعايةُفيُهذاُالصدد.
 نشر ُالمبادئ ُالديمقراطية ُالصحيحة ُبين ُالناس ُكافة ُلتعزيز ُاالطمئنان ُلدى ُاألقلياتُ
الضعيفة.
 القضاءُعلىُأسبابُالتعصب (حامد زهران.)881 :8001 ،
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ُوهناك ُعدة ُعوامل ُيجب ُأن ُتوضع ُفي ُالحسبان ُمن ُأجل ُاالتصال ُبين ُالجماعات ُوهذهُ

العواملُهيُ ُ:

 المساواةُفيُالمكانةُلتخفيفُالتعصب.
 اإليمانُباألهدافُالعامةُالمشتركة.
 النجاحُيساهمُفيُتخفيفُالتعصب.
 المشاركةُفيُصنعُالقرار (.)Gergan & Gergan, 1981: 153
ويلخصُالبعضُتأثيراتُاالتصالُالرئيسةُفيُالتاليُ ُ:

 اتصالُالمكانةُالمتساويةُمحتملُأنُيخففُالتعصب.
 كسرُالقوالبُالنمطيةُالتيُتبينُجماعاتُاألقليةُفيُأدوارُغيرُمرتبطةُبهمُعادةُتخففُ
التعصب.
 االتصاالتُالتيُتجلبُجماعاتُاألقليةُواألغلبيةُفيُنشاطاتُفعالةُمعُبعضهمُتخففُ
التعصبُ(.)Bloom, 1971: 164
رغمُهذهُاألساليبُالتيُتخففُمنُالتعصبُإالُأنُالباحثُيرىُويدعمُويستندُعلىُحكمةُ

(درهمُوقايةُخيرُمنُقنطارُعالج)ُ،فمعرفةُاألسبابُالتيُتحبطُالشبابُخاصةُضروريُإزالتهاُ،ومنُ
ثمُتنميةُاالتجاهاتُنحوُتغليبُالمصلحةُالعامةُأوُمصلحةُالوطنُفوقُالمصلحةُالفئويةُ .
 .8.1محكات التعصب
حينماُينتميُاألفرادُإلىُجماعةُمعينةُتتفاعلُبصورةُجماعيةُأوُفرديةُمعُجماعةُأخرىُأوُ

مع ُاألعضاء ُاآلخرين ُللجماعة ُنفسها ُبمفاهيم ُالتوحد ُبالجماعة ُنكون ُبصدد ُمثال ُللسلوك ُبينُ
الجماعاتُ،وهناُيعرفُالبعضُالجماعةُعلىُأساسُمجموعةُمنُالمحكاتُالخارجيةُوالداخليةُ ُ.

أ -المحكات الخارجية للجماعةُ :والتي ُتمثل ُالدالالت ُالخارجية ُوالتي ُتضفي ُصفات ُخاصة ُعلىُ
أعضاءها ُمثل ُجماعة ُاألعمال ُالكتابية ُبأحد ُالمؤسسات ُأو ُمرضى ُمصحة ُمعينة ُأو ُأعضاءُ

شركاتُأوُمجموعاتُطالبية.

ُب -المحكات الداخلية للجماعةُ :فيعبرُعنهاُبالتوحدُبالجماعةُوالتيُيتطلبُالوصولُإليهاُمنُتوفرُ
مكونينُأساسيينُيرتبطانُبمكونُثالثُ،وهذهُالمكونات:




المكون المعرفيُ:ويقصدُبهُاإلدراكُأوُالوعيُبعضويةُالشخصُفيُالجماعة.
المكون التقويميُ:ويقصدُبهُإرتباطُهذاُالوعيُببعضُالتوجهاتُالقيمية.

التوظيف االنفعاليُ:والذيُيكونُناتجُتداخلُالمكونُالمعرفيُبالمكونُالتقويميُ

(معتز عبد اهلل.)11 -11 :1929 ،
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حيث ُيستنتج ُمن ُهذا ُالتصور ُبمحكات ُالجماعة ُفي ُالتعصب ُأن ُدراسة ُالعالقات ُبينُ

الجماعاتُوماُيحكمهاُمنُأشكالُمختلفةُمنُالتفاعلُتمثالنُموضوعاً ُخاصاً ُتتفاعلُفيهُالعملياتُ
الخاصةُبالفردُأوُداخلُالفردُواألخرىُالخاصةُبالجماعةُ،وهذاُيتيحُالفرصةُللوقوفُعلىُالكيفيةُالتيُ
تتشكلُأوُتتغيرُبهاُاإلدراكاتُوالتوقعاتُالمتبادلةُبينُاالفرادُفيُعالقاتهمُوكذلكُفيُاتجاهاتهمُنحوُ

إصباغُسلوكُماُ،منُخاللُوجودُحدودُبينُالجماعاتُتميزُكلُمنهاُاألخرىُبشكلُيحددُهويتهاُ

بدقةُ(.)Brewer & Kramar, 1985: 219

 .8.1التوجهات الفلسفية والنظريات المفسرة للتعصب

لقدُتعددتُالنظرياتُالتيُفسرتُالتعصبُ،وبالُشكُأنُكلُنظريةُلهاُرؤيتهاُوفلسفتهاُفيُ

تفسير ُظاهرة ُالتعصبُ ،وسيعرض ُالباحث ُفي ُالصفحات ُالتالية ُرؤية ُهذه ُالنظريات ُفي ُتفسيرهاُ

للتعصبُ .

.8.1.1

النظريات الدينامية النفسية "مدارس التحليل النفسي"

"تنسب ُهذه ُالنظريات ُإلى ُرائد ُمدرسة ُالتحليل ُالنفسي ُفرويد ُوالذي ُيرى ُأن ُاألشخاصُ

يتمسكونُبمعتقداتُواتجاهاتُلتبريرُاحتياجاتهمُالالشعوريةُ،أيُأنُالنظريةُالديناميةُتفسرُالتعصبُ

فيُضوءُماُنسميهُبميكنزماتُالدفاعُ،خاصةُاإلسقاط؛ُفعجزناُعنُحلُمشكالتناُواحساسناُبالضعفُ
نسقطهُعلىُاآلخرينُونراهمُدونناُ،وطبقاً ُلهذهُالنظرياتُفإنُالتعصبُ"يتطورُلدىُأشخاصُيعانونُ
من ُخلل ُأو ُضعف ُفي ُبنية ُالشخصيةُ ،وهذا ُالتوجه ُال ُيقبل ُالتعصب ُعلى ُأنه ُشيء ُطبيعي ُبلُ

يفترضُأنهُينشأُمنُالقلقُالشديدُوعدمُاألمانُعندُاألشخاصُُ ُ"...

(عبد السالم الشيخُ ُ.)811 :1998 ،

وسيستعرض الباحث نظريات تفسر التعصب من وجهة نظر مدارس التحليل النفسي:
أ -نظرية اإلحباط /العدوان "كبش الفداء"

تتلخص ُهذه ُالنظرية ُكما ُيراها ُعلماء ُالتحليل ُالنفسي ُفي ُأن ُالتعصب ُيقوم ُبتأدية ُوظيفةُ
نفسية ُخالصةُ ،كنوع ُمن ُالتنفيس ُللفرد ُالمتعصبُ ،وذلك ُلما ُيعانيه ُمن ُإحباطات ُوكراهية ُوعدوانُ

مكبوت؛ ُ "فحياةُالفردُفيُهذاُالمجتمعُالمعقدُمليئةُبأنواعُاالحباطاتُوالصراعاتُوالقلقُ،ومثلُهذهُ
المواقف ُاإلحباطية ُتثيرُأنواع ُالعداوةُ،وتبحثُعنُطريق ُسهلُلتنطلقُوتعبر ُعن ُنفسهاُ،وحينُالُ
يمكنهاُالتعبيرُعنُالصراعاتُوالقلقُواإلحباطُإزاءُالجماعاتُالكبيرةُأوُالمجتمعُالعامُ،فإنهاُتوجهُ
هذا ُالقلق ُواإلحباط ُوالكراهية ُإلى ُأفراد ُاألقليات ُأو ُالجماعة ُالعنصريةُ ،عن ُطريق ُالحيل ُالدفاعيةُ

الالشعورية ُوعمليات ُاإلسقاط ُواإلبدالُ ،فتصبح ُجماعةُاألقلياتُأو ُالجماعة ُالعنصرية ُبمثابةُ"كبشُ

الفداء"ُالتيُيسقطُعليهاُعدوانُوكبتُالجماعاتُاألخرى"ُ(خليل معوضُ .)124 :1999 ،
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ب -نظرية الشخصية التسلطية
"ترتبطُهذهُالنظريةُبأبحاثُالشخصيةُالتسلطيةُالتيُقامُبهاُ"أدرنوُوزمالؤه"ُفيُمحاولةُلفهمُ

أسباب ُاالتجاهات ُالمعادية ُللسامية ُولليهود ُعلى ُوجه ُالتحديد ُفي ُعام ُ(ُ ،)1330وسلوك ُاإلذعانُ

الخاصُباأللمانُنحوُهتلرُ(ُ"...معتز عبد اهللُ .)110 :1929 ،

ويصف ُ"أدرنو" ُهذه ُالشخصية ُ"بأنها ُتتميز ُبمجموعة ُمن ُالسمات ُالتي ُتتصف ُباالمتثالُ

المطلق ُلقيم ُوأحكام ُالجماعة ُ(التعصب ُالفكري) ُوالخضوع ُألحكامها ُوالحض ُعلى ُالعدوان ُواإليمانُ

المطلق ُبالغيبياتُ ،وفرض ُالرأي ُالسائد ُفي ُالجماعة ُعلى ُاآلخرين ُوالميل ُإلى ُالتدمير ُواالستخفافُ
باآلخرين ُواإلسقاط ُواالنشغال ُالجنسيُ ،وتوصل ُ"أدرنو ُوزمالؤه" ُإلى ُأن ُالقسوة ُوالعقاب ُالشديد ُفيُ

ممارسة ُالتنشئة ُالوالدية ُتؤديُإلىُخلق ُالشخصيات ُالتسلطية ُالملئية ُبالعداوةُوالتعصبُ ،وعليه ُفإنُ

ُالعداوة ُتجاه ُوالديهمُ ،وألن ُوالديهمُ
ُ
اآلباء ُالتسلطيين ُالذين ُيستخدمون ُنظاماً ُقاسياً ُوحباً ُقليالً ُإلى
(معاقبون) ُوال ُيستطيعون ُالتعبير ُعن ُعدائهمُ ،وألن ُآباءهم ُينتظرون ُمنهم ُأن ُيكونوا ُأسوياءُ ،لكنُ

األطفال ُال ُيستطيعون ُالتعبير ُعن ُعدم ُاألمن ُبصراحةُ ،فيكبتون ُعداءهم ُأو ُقصور ُمشاعرهمُ،
فيوجهونهاُمنُخاللُالتعصبُنحوُجماعاتُاألقليةُالمختلفةُ(ُ"...معتز عبد اهللُ .)112 :1929 ،
.8.1.8

النظريات المعرفية

تؤكد ُهذه ُالنظريات ُعلى ُأهمية ُالعمليات ُالمعرفية ُالتي ُتحدث ُلدى ُاألفراد ُفي ُنشأة ُونموُ

االتجاهاتُالتعصبيةُ،وانُاختلفتُطبيعةُهذهُالعملياتُالمعرفيةُوديناميتهاُمنُنظريةُألخرىُ،ومنُ

أمثلةُهذهُالنظرياتُماُيليُ ُ:

أ -نظرية السلوك بين الجماعات

"تؤكد ُهذه ُالنظرية ُعلى ُالدور ُالتي ُتؤديه ُالعمليات ُالمعرفية ُفي ُتحديد ُأفكار ُاألفراد ُعنُ
الجماعات ُالداخلية ُ(التي ُينتمون ُإليها) ُوالجماعات ُالخارجية ُ(التي ُال ُينتمون ُإليها) ُوالموجودة ُفيُ

المجتمعُ ،وتستعين ُهذه ُالنظريات ُبمفاهيم ُمعرفية ُمثل ُالتصنيف ُإلى ُفئاتُ ،وباإلدراك ُاالجتماعيُ،
إضافة ُإلى ُدراسة ُالقوالب ُالنمطية ُالتي ُيكونها ُاألفراد ُفي ُالجماعات ُعن ُبعضهم ُالبعضُ ،وأشكالُ
التحيزاتُالتيُتوجدُبينُهذهُالجماعاتُوماُيترتبُعلىُذلكُمنُتمييز؛ُأيُأنهاُتهتمُبدورُالتصوراتُ

الفعليةُوالمخططاتُالعقليةُفيُتوجيهُمعالجةُالمعلوماتُعنُاألشخاصُواألحداثُاالجتماعيةُ،وماُقدُ
يط أر ُعليها ُمن ُتشويهات ُإدراكية ُتؤدي ُإلى ُتحيزات ُمعرفية ُمنظمة ُتصاحبُ -غالبُاًُ -عملية ُتكوينُ

االنطباعاتُعنُاألشخاصُاآلخرين؛ُفحينماُتقومُمجموعةُمنُاألشخاصُبعمليةُتكوينُانطباعُمحددُ

عنُشخصُآخرُ،يغلبُأنُيؤديُذلكُإلىُحدوثُتشوهاتُفيُاإلدراكُ،مماُيجعلهمُيستجيبونُغالباًُ
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لمعظمُالمنبهاتُالسائدةُاستجابةُمفرطةُ،وتؤديُهذهُالمحاوالتُنفسهاُإلىُحدوثُالتعصبُوتكوينُ

القوالبُالنمطية(ُ"...حسن الجباليُ .)420 :8001 ،
ب -نظرية اتساق المعتقدات

من ُخالل ُهذه ُالنظرية ُيعتبر ُ"تعصب ُالمعتقدات ُهو ُالظاهرة ُاألكثر ُعم ُوميةُ ،والتي ُينبغيُ

توجيه ُاالهتمام ُإليها ُبينما ُالتعصب ُالعنصري ُيمكن ُتحليله ُوارجاعه ُإلىُتعصب ُالمعتقداتُ ،ويرجعُ
الفضل ُإلى ُ"روكتيش" ُفي ُتقديم ُهذه ُالنظرية ُمن ُخالل ُبحوثه ُالمتعددة ُعن ُالجمود ُالعقلي ُوضيقُ

األفقُوطبيعةُالتفكيرُالقطعي؛ُحيثُتقومُنظريتهُعلىُأساسُمفهومُالجمودُفيُعالقتهُبمفهوميُتفتحُ
الذهنُوانغالقهُ،وأشارتُهذهُالبحوثُإلىُأنُاألفرادُيفضلونُ(يحبون)ُاألشخاصُالذينُيشبهونهمُفيُ

معتقداتهمُعنُأولئكُالذينُيختلفونُعنهمُ."...ويمكنُالقولُ"أنُفكرةُروكيتشُعنُالتعصبُتتمثلُفيُ
التمكن ُفي ُمدى ُالتشابه ُبين ُاالتجاهات ُوالمعتقداتُ ،وما ُيؤدي ُذلك ُإلى ُالتجاذب ُالشخصي ُبينماُ

عندماُتزدادُاالختالفاتُفإنُالكرهُوالتعصبُيزدادُ،أيُربطناُحبناُوكرهناُأليُشخصُوفقاًُللمعتقداتُ

أكثرُمنُالعنصر(ُ"...معتز عبد اهللُ .)180 -112 :1929 ،
.8.1.1

نظريات التعلم

تتناولُنظرياتُالتعلمُالمختلفةُالتعصبُعلىُأساسُ"أنهُاتجاهُيتمُتعلمهُواكتسابهُبالطريقةُ

التيُتكتسبُبهاُسائرُاالتجاهاتُوالقيمُالنفسيةُواالجتماعية؛ُحيثُيتمُتناقلهُبينُاألشخاصُكجزءُمنُ
المحصلةُالكبرىُلمعاييرُالثقافيةُ،التيُيتمُنقلهاُمنُالطفلُخاللُعمليةُالتنشئةُاالجتماعية(ُ"...أحمد

عطوةُ.)894 :1991 ،ومنُنظرياتُالتعلمُالتيُسيعرضهاُالباحثُماُيليُ ُ:
أ -نظرية التعلم االجتماعي

"يتزعمُهذاُاالتجاهُ"باندوراُوالترزُوآخرون"ُ،حيثُيعتقدُأصحابُهذاُاالتجاه ُأنُالكثيرُمنُ

السلوكُمكتسبُمنُخاللُعمليةُالتعلمُعنُطريقُالمالحظةُ،وأنُماُيتعلمهُالمالحظُهوُتمثيالتُ

فيُالذاكرةُ،لكيُترشدُالسلوكُفيماُبعد"...
ُ
رمزيةُألفعالُالنموذجُ،وتسجيلُرموزُماُيكتسبُ

(لويس مليكةُ .)18 :1929 ،

والتعصبُهناُ"ينقلُبواسطةُتأثيراتُالنموذج؛ُحيثُيسمعُالطفلُالوالدينُيتكلمونُعنُالسودُ

بطريقةُتحطُمنُقدرهمُأوُيرىُمنُيكبرهمُيسحقُالطفلُاألسودُ،فالوالدانُوكلُماُهوُأكبرُمنُالطفلُ

يشكلونُنماذجُالطفلُالكتسابُاتجاهاتُالعداءُنحوُالسودُمنُخاللُالمالحظةُ،وكذلكُيعدُالتقليدُأوُ
التوحدُمتغي اًرُهاماًُفيُتعلمُالطفلُلالتجاهاتُالتعصبيةُ،فهمُيقضونُوقتاًُطويالًُمعُآبائهمُ،وبعدُفترةُ
منُالوقتُيبدأونُفيُاالعتقادُبأنُماُيشاهدونهُمنُسلوكُآبائهمُهوُالصحيحُوالنموذجُالذي ُينبغيُ

أنُيتمثلوهُويستجيبواُفيُإطارهُ،وانُلمُتكنُهناكُمحاولةُمنظمةُومدروسةُللتأثيرُفيهمُمنُقبلُآبائهمُ
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وتحدث ُنفس ُهذه ُالعملية ُمع ُجماعات ُاألقران ُوالمدرسينُ ،وأي ُقنوات ُأخرى ُمهمة ُللتعلم ُفي ُحياةُ

الطفل(ُ"...معتز عبد اهللُ .)110 :1998 ،

ب -نظرية االشتراط الفعال واالشت ارط الكالسيكي
كلتاُهاتينُالنظرتينُ"لهماُدورُمهمُفيُاكتسابُاالتجاهاتُالتعصبيةُمنُخاللُعمليةُالترابطُ

والتدعيمُالمختلفةُ،وهوُدورُيتكاملُمعُدورُالتعلمُاالجتماعيُبشكلُيصعبُمعهُالفصلُبينهماُفيُ
أحيانُكثيرةُفيُمواقفُعملية"ُ،وكذلكُيمكنُتعلمُاالتجاهاتُالتعصبيةُمنُخاللُالتشريطُالكالسيكيُ،
ويتضحُذلكُمنُخاللُدراسةُ"ستانسُورفاقه"ُعلىُمجموعةُمنُطالبُالجامعةُمنُقومياتُمختلفة؛ُ
حيث ُأوضحت ُالنتائج ُأنه ُحينما ُتزاوجت ُالقومية ُالسويدية ُبكلمات ُايجابية ُقدر ُالطالب ُاألشخاصُ

السويديينُبصورةُأكثرُتفصيالًُ(تأييداً)ُ،وذلكُمقارنةُبماُقامواُبهُبالنسبةُللقوميةُاأللمانيةُالتيُترتبطُ
بهذهُالكلماتُااليجابيةُ،وحينماُحدثُالعكسُوتزاوجتُالقوميةُالسويديةُبكلماتُسلبيةُ،قدرهاُالطالبُ

تقدي اًرُأقلُتفضيالًُ(تأييداً)ُمنُتقديرهمُللقوميةُاأللمانية"ُ(معتز عبد اهلل.)182 -184 :1929 ،

ومنُالمرجحُأنُتحدثُالتعصباتُمنُخاللُالتشريطُالفعالُ،وذلكُمنُخاللُاستحسانُأوُ

عدمُاستحسانُالوالدينُوالمعلمينُواألقرانُلسلوكُما؛ُفاالتجاهاتُالتيُتنسجمُمعهمُيتمُتعزيزهاُ،بينماُ

االتجاهات ُالتي ُتنحرف ُوال ُتنسجم ُمع ُاتجاهاتهم ُيتم ُمعاقبتهاُ ،وهذا ُما ُتوصل ُإليه ُالبعضُ ،بأنُ
التعصبُللبيضُمنُالجنوبيينُاكتسبُبشكلُكبيرُبهذهُالطريقةُ .
.8.1.4

نظريات الصراع بين الجماعات

تركزُهذهُالنظرياتُعلىُمعرفةُمتىُوكيفُينشأُالتعصبُفيُمجتمعُمعينُ،أوُثقافةُمعينةُ،

أو ُجماعة ُمعينةُ ،نتيجة ُأشكال ُالصراع ُالمختلفة ُالتي ُتنتج ُمن ُتفاعل ُالجماعات ُككل ُوليس ُعلىُ

األفرادُ ،ولكن ُبوصفهم ُأعضاء ُفي ُجماعات ُمعينةُ ،وحول ُهذا ُالعنوان ُهناك ُعدة ُتفسيرات ُمتباينةُ
لتنشئةُالتعصبُتدورُجميعهاُحولُأهميةُالصراعُبينُالجماعاتُبشكلُأوُبآخرُ،وأهمُهذهُالنظرياتُ

ماُيليُ ُ:

أ -نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات
إذا ُحدث ُأن ُجماعتين ُهددت ُكل ُمنهما ُاألخرى ُبصورة ُواقعيةُ ،فحينئذ ُيمثل ُالتهديد ُأقوىُ

سببُسيكولوجيُلنشئةُالتعصبُلدىُاألفرادُ،وذلكُعلىُأساسُدرجةُالتهديدُ،بمعنىُأنُاألفرادُاألكثرُ

عرضةُللتهديدُيكونونُأكثرُعرضةُلنشأةُالتعصبُلديهمُ .
ُ
ُ
ُ
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ب -نظرية الصراع بين الريف والحضر
إنُانتقالُاألشخاصُمنُالحياةُالريفيةُإلىُالحياةُالحضريةُفيُالمدنُيصحبهُأنواعُكثيرةُمنُ

الخوفُوالقلقُمنُأنُالُيستطيعُاألشخاصُالوصولُإلىُهذاُالمستوىُالذيُتتطلبهُالحياةُالحضريةُ،
أو ُمن ُالفشل ُفي ُالوصول ُإلى ُالمستوى ُالجيد ُالذي ُوصل ُإليه ُقاطني ُالمناطق ُالحضرية ُالذينُ
يصبحونُمصدرُكراهيةُبالنسبةُلهمُ،فاليهودُمصدرُكراهيةُمنُقبلُالبيضُفيُالمجتمعاتُالغربيةُ

ألنهمُيمثلونُرمزُالحياةُالمدنيةُوانُالبيضُيتخوفونُمنُمنافستهمُ .
ج -نظرية الحرمان النفسي

يؤدي ُالحرمان ُالنسبي ُإلى ُالخصومة ُبين ُالجماعاتُ ،حيث ُيشعر ُاألشخاص ُبالرغبة ُفيُ

تحقيقُموضوعُمعينُالُيتوفرُلديهمُ،لكنهُيتوفرُلجماعاتُأخرىُتمتلكهُ،ويشعرونُبأنُفيُمقدورهمُ

تحقيق ُ،إالُأنُالظروفُالُتساعدهمُفهمُأقدرُمنُاآلخرينُ،لكنهمُالُيمتلكونُرأسُالمالُالذيُيمكنهمُ
منُإقامةُمشروعاتهمُ،وفيُالعديدُمنُالثقافاتُيكونُذلكُهوُشعورُالمرأةُ،حيثُتعتقدُأنُالمجتمعُ

ينظرُإليهاُنظرةُأقلُتقدي اًرُمنُالرجلُ،منُحيثُاألجرُأوُتوليُالمناصبُالعلياُأوُأنُمكانهاُالطبيعيُ

هوُالبيتُ .

وتنطبقُهذهُالنظريةُعلىُماُهوُسائدُفيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ،وخاصةُفيُالمناطقُ

الجنوبيةُمنهاُ،حيثُيمنعُاختالطُالبيضُبالسودُويخصصُللسودُمدارسُخاصةُمنتزهاتُومالهيُ
وآماكنُعامةُأخرىُخاصةُبهاُ،ويمنعونُمنُارتيادُاألماكنُالمماثلةُالمخصصة ُللبيضُ،والُشكُأنُ
هذاُالسلوكُعززُمشاعرُالتعصبُعندُالطرفينُ،وجعلهاُسمةُمنُسماتُالبيئةُاألمريكيةُوخاصةُبينُ

المناطق ُالجنوبية ُمن ُالواليات ُالمتحدة ُورغم ُالتشريعات ُاألمريكية ُالمتتالية ُبمنع ُالتعصب ُالعنصريُ

ضدُالسودُإالُأنُنمطُالحياةُاالجتماعيةُالتيُيحياهاُالسودُوالبيئةُالفقيرةُالمتخلفةُالتيُيعيشُفيهاُ

معظمهم ُتبقي ُعلىُاالختالف ُالطبقي ُوتعزيز ُمشاعر ُالتعصب ُالمتبادلُ ،الذي ُيؤديُإلىُمزيدُمنُ
التباعدُبينُالجماعاتُالملونةُمنُجهةُ،والبيضُمنُجهةُأخرىُ،ويؤديُإلىُزيادةُالشعورُالقبليُفيماُ

بينهم(ُ...حسن الجباليُ .)419 :8001 ،

د -نظرية التهديد الجماعي في مقابل االهتمام الفردي
ترىُهذهُالنظريةُأنُالميكانيزمُاألساسيُالذيُيمثلُمفتاحُالتفسيرُهوُاعتقادُأعضاءُإحدىُ

الجماعاتُأنُحياتهاُمهددةُأوُمستهدفةُمنُقبلُجماعاتُأخرىُ،وهذاُيعكسُاالهتمامُالذاتيُالمتمثلُ
فيُاهتماماتُاألفرادُكلُحسبُرغباتهُوأمانيهُالخاصة؛ُفالتعصبُيتمثلُبشكلُرئيسيُفيُمجموعةُ
االتجاهاتُالجماعيةُ،الخاصةُبالكيفيةُالتيُتحكمُأسلوبُالتفاعلُبينُالجماعاتُفيُالمجتمعُ،وليسُ
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الكيفية ُالتي ُتسير ُبها ُحياة ُالشخص ُومشاعره ُالخاصةُ ،أي ُكل ُما ُيحكم ُهذه ُالعملية ُالشعورُ

الجماعيُ-الذاتيُ،بالكراهيةُلذاُأكدُ"بيتجرو"ُعلىُأهميةُالشعورُالجماعيُبالكراهيةُ .

فالتعصب ُيتمثل ُبشكل ُرئيسي ُفي ُمجموعة ُمن ُاالتجاهات ُالجماعية ُالخاصة ُبالكيفية ُالتيُ

تحكم ُأسلوب ُالتفاعل ُبين ُالجماعات ُفي ُالمجتمعُ ،وليس ُبالكيفية ُالتي ُتسير ُبها ُحياة ُالشخصُ

ومشاعرهُالخاصةُ(معتز عبد اهللُ .)102 :1929 ،
.8.1.2

النظرية البيئية

تناديُهذهُالنظريةُأنُالتعصبُهوُاتجاهُيكتسبهُالطفلُ،أيُيتعلمه؛ُفالطفلُيتعلمُأنُهناكُ

فيُمجتمعه ُفئاتُمختلفةُ،ويتعلمُأنه ُينتمي ُإلى ُفئة ُمعينةُ ،ويتعلم ُأن ُلكل ُفئةُصفاتهاُ،ويتعلم ُأنُ
يسلكُسلوكاً ُمعيناً ُحيالُهذهُالفئاتُ،ويتعلمُأنهُلكيُيحصلُعلىُرضاُالجماعةُوقبولهاُلهُعليهُأنُ
يسلك ُالسلوك ُالذي ُاصطلحت ُعليه؛ ُفإن ُتعصب ُضد ُفئة ُمعينة ُفعليه ُأن ُيتعصب ُضد ُهذه ُالفئةُ

فالموافقةُأمرُهامُ،وهكذاُفتعصبُالفردُماُهوُإالُانعكاسُلماُيتعلمهُأثناءُنموهُفيُالبيئةُالتيُينتميُ

إليهاُ(باسم ولي وآخرونُ .)812 :8004 ،
.8.1.1

النظرية الفينومينولوجية

تعتمدُهذه ُالنظريةُفيُتفسيرهاُللتعصبُعلىُأساسُالخدمة ُالحاضرةُللموقفُالذيُيمرُبهُ

الفردُ،آخذاًُفيُاالعتبارُجميعُالعواملُوالقوىُالمؤثرةُفيُالموقفُالحاضر؛ُفسلوكُالفردُفيُموقفُماُ
يعتمد ُعلى ُإدراكه ُلذلك ُالموقفُ ،ويدخل ُفي ُتحديد ُإدراكه ُللموقف ُالحقائق ُالموضوعيةُ ،وعلى ُهذاُ

األساسُقدُيهاجمُالفردُجماعةُأوُفردُينتميُإلىُجماعةُمعينةُألنهُيرىُفيهُتهديداًُلهُأوُمثي اًرُلقلقلهُ
وكراهيتهُ،أوُيرىُفيهُصفاتُغيرُمقبولةُ،والفردُقدُيسلكُهذاُالسلوكُإماُألنُاآلخرينُيتصفونُفعالًُ

بالصفاتُالتيُتثيرُالكراهيةُأوُاالحتقارُ،واماُلوجودُعواملُذاتيةُمرتبطةُبالمتعصبُتؤثرُفيُإدراكهُ،

وتجعله ُيرى ُفي ُهؤالء ُاآلخرين ُما ُيثير ُكراهيته ُأو ُاحتقارهُ ،واما ُلوجود ُالعاملين ُمعاًُ ،ومثال ُذلكُ
األمريكيُاألبيضُيصفُمثلُالغشُوالخداعُ،خاصةُفيُالمجالُاالقتصاديُ ُ

(خليل المعايطة.)818 :8000 ،

الشخصية التعصبية والسلوك
يُشكلُالتعصبُسمةُمنُسماتُالشخصيةُالبشريةُكماُأشارتُدراساتُعدةُمثلArgyle, (ُ:
 ُ)1961والتيُدلتُإلىُأنُالمتعصبُيميلُإلىُالعنفُويدخلُفيُأحزابُوتنظيماتُسياسيةُوفكريةُ

متطرفةُوتتميزُشخصيتهُبالعدوانيةُوعدمُتقبلُاآلخرينُ،ويهتمُبالمنزلةُاالجتماعيةُويعملُعلىُحبُ
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الظهورُمنُخاللُامتالكهُللسيطرةُوالقوةُوتتمازجُشخصيتهُبالثالثيةُ(العدوانُ،القلقُ،والهدوء)ُوالذيُ
يتحولُفيماُبعدُإلىُ(تهميشُ،إقصاءُ،وتسلطية)ُضدُالجماعاتُاألخرى

(حامد زهرانُ .)119 :8001 ،

وقد درج في التراث األدبي والتربوي والنفسي على تسمية خمس درجات تعبر سلوكيا عن التعصب:

أسلوب ُكالمي ُمعارض ُ(ُ )Antilocutionأو ُالتعبير ُاللفظي ُالحاد ُ(ُ )Antipathyوالتجنبُ

والتمييزُعنُطريقُاستثناءُأعضاءُالجماعةُالمقصودةُمنُبعضُالحقوقُاإلجتماعيةُ،والعدوانُالفعليُ

(ُ،)Physical Attackوبالفعلُ(ُ،)Exteminationوأضافواُسلوكياتُذاتُمستوىُأدنىُللتعبيرُعنُ
التعصب ُمنهاُ :نبرة ُالصوت ُ(ُ ،(Voice Toneوعدم ُاحترام ُالحيز ُالشخصي ُلآلخرُ ،والتمييزُ

اإلسنادي ُ(ُ )Attributional Biasمثل ُتفسير ُالسلوك ُالسلبي ُبإعتباره ُناتجاً ُعن ُمالبسات ُالموقفُ
الذيُكانواُفيهُويحدثُالعكسُللسلوكُاإليجابيُ(جون دكت.)109 :8000 ،

نالحظُمماُسبقُأنُالتعصبُيحملُأنانيةُاألناُمماُيعملُعلىُعزلُالمتعصبُعنُاآلخرينُ،

ولهذاُفمشكلةُالتعصبُذاتُأثرُبالغُفيُالحراكُوالتفاعلُاالجتماعيُ ُ.

تشيرُكثيرُمنُالدراساتُأنُالتعصبُمكتسبُ،فالُأدلةُتشيرُإلىُأنهُغريزيُأوُفطريُفيُ

النفس ُاإلنسانيةُ ،ولكنه ُمكتسب ُمتعلم ُكناتج ُاجتماعيُ .تسهم ُعوامل ُمعينة ُفي ُبلورتهُ ،ويأتي ُعلىُ

رأسهاُعواملُالتنشئةُاالجتماعية ُ(حامد زهرانُ .)11 :8001 ،والتيُتختلفُدرحاتُالتعصبُوفقهاُ
بحسبُاالختالفاتُفيُنفسُالفردُوتجاربهُالمتعددةُ(الموسوعة العربية العالميةُ .)18 :1991 ،

فالتعصبُينموُمعُالفردُتدريجياًُ،منُخاللُعدمُالتالزمُمعُالجماعاتُاألخرىُ،األمرُالذيُ

يجعل ُالفرد ُيلصق ُفيها ُما ُيشاء ُمن ُتهم ُتؤدي ُإلى ُتكريس ُالتعصبية ُلديهُ ،فالتعصب ُموجود ُفيُ
الشخصيةُمنذُالطفولةُبحيثُتكونُمتمحورةُحولُالذاتُ،ثمُتنعكسُعندُاإلندماجُمعُالجماعةُ" We-

ُ،"Feelingوبعدُذلكُتتضحُبصورةُجليةُماُبينُالجماعاتُوخصوصاًُإذاُماُلعبتُالظروفُالخاصةُ
بالتنشئةُاالجتماعيةُدو اًرُفيُتعزيزُوتعميقُاالختالفاتُبينُالجماعاتُ(حامد زهران.)42 :8001 ،

وعلى ُاعتبار ُأن ُالجماعة ُمن ُوجهة ُنظر ُنفسية ُتعني ُاالحقاد ُلمجموعة ُمن ُاألفراد ُفي ُاألحاسيسُ
والمشاعرُ،منُأجلُتحقيقُأهدافُمعينةُ،تتقلبُفيهاُطرقُالتحقيقُ،وتزدادُفيهاُحدةُالمشاعرُ:إذُ

يعملُالفردُمنُخاللُذلكُعلىُتهميشُوتعطيلُالقدراتُالشخصيةُالفرديةُلصالحُالجماعةُ(انتصار

اردُللتعصبُعلىُاعتبارُأنُالمجارةُهيُ
ُا
يونسُ .)808 :1914 ،منُهناُندركُعدمُالعقالنيةُكمو

التيُتلعبُالدورُاألكبرُفيُتعزيزهُوتعميقهُ(معتز عبد اهللُ .)18 -11 :1991 ،
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يبدو ُأن ُالفرد ُيتوكأُعلى ُحزبه ُوجماعاتهُلماُتوفره ُمنُإشباع ُحاجاته ُالنفسية ُمثلُاالنتماءُ

االرتقاءُنحوُ
وشعورُالفردُبوجودُناصرُلهُ،وكذلكُالحاجةُإلىُاألمنُبإزالةُعواملُالتهديدُالشخصيُ،و ُ
تحقيقُالهدفُالمشتركُ ،ووفقُماُجاءُهناُفالجماعةُتشكلُ"اإلطارُالمرجعيُالذيُيحدثُفيُداخلهُ

التفاعلُاالجتماعي" ُ ُ ،ويشكلُالسلوكُالذيُيقومُعلىُوجودُمعاييرُمشتركةُاألساسُالتنفيذيُالمعبرُ
عنُوحدة ُالجماعةُ ،فللمعايير ُدورُفي ُتحديدُالسلوك ُالمقبولُ ،والتي ُيحددُمن ُخاللها ُالعقاب ُعلىُ

الفردُالذيُيخرجُعنها ُ(انتصار يونس .)819 -810 :1914 ،فالسلوكُهوُمجموعةُمنُالعاداتُ
التيُتحددُنوعيةُاألعمالُواألنشطةُالتيُيمارسهاُالفردُ(عبد الكريم بكارُ .)42 :8008 ،

هذهُسماتُتؤديُفيُالنهايةُإلىُحصولُأزمةُفيُالشخصيةُتلتقيُبصورةُواضحةُمعُظاهرةُ

التعصبُ:إذُيخافُالمتعصبُمنُفقدانُمركزهُاالجتماعيُ،حيثُيتوهمُبذلكُ،أوُحينُيفقدهُفعلياًُ،

ويميلُكذلكُإلىُالعدوانُ(ُ)Aggressionالذيُيقومُعلىُإنزالُاألذىُباآلخرينُ،إماُباإليذاءُالجسديُ

أوُاللفظيُ(أحمد راجحُ .)211 :1910 ،ويتأتىُالعدوانُنتيجةُإحباطُسابقُ،حيثُيؤديُفيُالنهايةُ
ُوال ُتهتمُ
إلى ُسلوكيات ُمضطربة ُومسالك ُخطيرة ُقد ُتصل ُبالمتعصب ُإلى ُحد ُاالنتقام ُوالثأرُ .كما ُ
الشخصية ُالعدوانية ُالمتعصبة ُبالمجتمعُ ،وال ُتتقبل ُقيمه ُومعاييره ُالسائدة ُفيهُ ،وتعبر ُالشخصية ُعنُ

ذلك ُبصورة ُالتمرد ُوالعدوانية ُواالنحراف ُقد ُيصل ُاألمر ُإلى ُحد ُتشكيل ُمجتمع ُخاص ُبهم ُحسبُ

توافقهمُفيُأشكالُوصورُاالنحرافُالمختلفةُ(سعد رياضُ .)119 -112 :8002 ،

ومنُالصورُالتيُيتصفُبهاُالمتعصبُالجمودُ(ُ)Fixationمنُخالل ُإمعانُالفردُبتكرارُ

تصرف ُم ٍ
تحجر ُمع ُعلمه ُبأنه ُخطأُ ،بما ُيمكن ُأن ُنطلق ُعليه ُالعناد ُاألعميُ ،المبني ُعلى ُرفضُ
اآلخرُوتهميشُآرائهُ،ومنهاُالتبريرُ(ُ)Rationalizationحيثُيقومُالشخصُبانتحالُأسبابُمعقولةُ

لتبريرُخطئهُ،لكنهاُأسبابُغيرُحقيقيةُ،كفشلُاللطالبُفيُامتحانُماُ،فيدعيُأنُاالمتحانُوسيلةُ
غير ُعادلة ُللتمييز ُفي ُالكفايات ُ(أحمد راجحُ .)221 -224 :1910 ،ويشكل ُاإلسقاطُ

(ُ )Projectionسمة ُمن ُالسمات ُالتعصبية ُ"فهو ُيشير ُإلى ُميكانزم ُ(آلية) ُدفاعي ُيهدف ُإلى ُحلُ
صراعُداخليُعنُطريقُنسبةُأوُإسنادُالدفعاتُأوُالسماتُغيرُالمقبولةُوالمكبوتةُإلىُآخرين"ُ .وماُ
دام ُالكبت ُوالصراع ُالداخلي ُللدفعات ُغير ُالمقبولة ُيعتبر ُمظه اًر ُمن ُمظاهر ُالحياة ُاالجتماعيةُ

اإلنسانيةُ ،فيمكن ُاعتبار ُاإلسقاط ُميكانزماً ُشائعاً ُيكمن ُخلف ُالميل ُاإلنساني ُلتكوين ُصورة ُنمطيةُ

جامدةُسلبيةُللجماعةُالخارجيةُ،وبذلكُيكرههُويحقدُعليهمُ(جون دكتُ.)122 :8000 ،يالحظُهناُ
أن ُالتبرير ُيختلف ُعن ُاإلسقاططُ ،فالتبرير ُيحمل ُوجهة ُنظر ُدفاعيةُ ،في ُحين ُاإلسقاط ُيحمل ُوجهةُ
نظرُهجوميةُبتلفيقُالتهمُللغيرُ:ألنُذلكُيخففُالشعورُبالذنبُ،وكذلكُاإلسقاطُيعميُالشخصُعنُ
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رؤيةُحقيقتهُ،ويجهلهُبعيداًُعنُنقدُاآلخرينُلهُمماُيمكنناُفيُالنهايةُمنُوصفهُبأنهُحيلةُدفاعيةُيلجأُ
إليهاُالمتعصبُإلخفاءُالكثيرُمنُعيوبهُ(أحمد راجحُ .)222 -224 :1910 ،

 .1الدور التربوي للجامعات الفلسطينية في مواجهة التعصب الحزبي
 .1.1مفهومه

مجموعة األنشطة ُوالفعاليات ُوالسلوكيات ُالتي ُتقوم ُبها ُإدارة ُالجامعة ُأو ُتسمحُأن ُيمارسهاُ

عضوُالهيئة التدريسيةُمعُطلبتها من خاللُ)اإلدارةُالجامعيةُ-الهيئةُالتدريسية ُ-المنهاجُالجامعيُ-
األنشطة ُالطالبية)ُ ،في ُإطار ُفلسفة ُالجامعة ُُواستراتيجيتها ،باعتباره معلمُاً ومربيُاً وموجهُاً لطلبته،

وانسانُاً متفاعالً ُمع ُتطوراتُواقعُالسياق ُاالجتماعيُفيُمواجهةُرفضُاآلخرُوعدمُقبولهُواالستماعُ
إليه ُوترك ُالتجرد ُواإلنصاف ُفي ُالحكم ُعليه والتشدد ُفي ُالتعامل ُمعه ُونقده ُبألذع ُالصورُ ،وتكوينُ

المغالطاتُألنهاُقائمةُعلىُأسسُواهيةُغيرُ
ُ
صورةُواطارُمعينُلآلخر مشبُوهةُبكثيرُمنُاألخطاءُو

سليمةُ .

 .1.8أبعاده

ويشملُثالثُأبعادُ(رؤيةُوفلسفةُالجامعةُ-األنشطةُالتربويةُ-االتصالُوالتواصلُالمجتمعي) ُ

.1.8.1

البعد األول (رؤية وفلسفة الجامعة)

وهيُمجموعةُاالهدافُالتيُتحكمهاُاألنظمةُوالقوانينُوالنظمُالتيُتضعهاُالجامعةُكأساسُ

فيُالوصولُالىُمستوىُمتقدمُباألداءُ،منُخاللُتنظيمُآليةُالتعاملُمعُموظفيهاُوطلبتهاُواالنشطةُ

العامةُالتيُتحدثُبالجامعةُ،والمتمثلةُفيُ :

بيةُوالسماحُباألنشطةُالحزبيةُالمختلفةُ .
 إيمانُالجامعةُبالتعدديةُالحز ُ
 قيامُالجامعةُبالعديدُمنُالندواتُالسياسيةُالتيُتناقشُاآلثارُالسلبيةُللتعصبُالحزبي.

 تشجيعُالجامعةُلطلبتهاُعلىُمتابعةُالندواتُوالمؤتمراتُالحزبيةُالمختلفةُبشكلُمستمرُ .
 اصدارُالجامعةُللنشراتُالتيُتحملُنصوصُالمواثيقُالدوليةُوالمحليةُعنُتعدديةُاألحزابُ .

 حث ُالجامعة ُألعضاء ُهيئتها ُالتدريسية ُعلى ُالمشاركة ُفي ُالندوات ُالتي ُتقيمها ُاألحزابُ
المختلفةُبالجامعةُوخارجهاُ .

 حرصُالجامعةُعلىُبيانُاحتياجاتُاآلخرين ُمنُطلبتها ُوفقاً ُألفكارهمُفيُأيُلقاءُعلميُاوُ
ثقافيُ .
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 سماح ُالجامعة ُلموظفيها ُبإعداد ُمقاالت ُسياسية ُعبر ُالمواقع ُاإللكترونية ُالتابعة ُلألحزابُ
السياسيةُالمختلفةُ،تظهرُمنُخاللهاُايمانُالجامعةُبضرورةُالتعددديةُالحزبيةُ .

 تشجيعُالجامعةُلموظفيهاُإلى ُالتطرقُعبر ُالمحاضراتُإلىُإنجازاتُالفصائلُالسياسيةُبالُ
تمييزُ،أوُبيانُاللونُالحزبيُلعضوُالهيئةُالتدريسيةُ .

 قيام ُالجامعة ُبحث ُموظفيها ُإلى ُتشجيع ُطلبتهم ُبالمشاركة ُالفعالة ُوالبناءة ُفي ُالمواقعُ
اإللكترونيةُالحزبيةُ .

 قيامُالجامعةُبمهرجاناتُسياسيةُتناقشُالتطوراتُالسياسيةُعلىُالساحةُالمحليةُبحضورُكافةُ
األطرافُالسياسيةُ .

 تحفيزُالجامعةُموظفيهاُعلىُالمشاركةُفيُاللقاءاتُالسياسيةُفيُالجامعاتُاألخرى.

 تتيحُالجامعةُلم ُوظفيهاُبالتطرقُفيُالمحاضراتُإلىُإنجازاتُاألحزابُالسياسيةُبشكلُعامُ .
 تدفع ُالجامعة ُموظفيها ُمن ُأعضاء ُهئيتها ُالتدريسية ُعلى ُإعداد ُدراسات ُعلمية ُتبحث ُفيُ
المكوناتُالفلسفيةُُلألحزابُالمختلفةُعلىُالصعيدُالمحليُوالجامعيُ .

.1.8.8

البعد الثاني (األنشطة التربوية)

وهيُكافةُاألنشطةُالمتعلقةُبالمحاضراتُ ،الندوات والمؤتمراتُُ،واألنشطةُالطالبية ُداخلُحرمُ

الجامعةُ،والمتمثلةُفيُ :

 قيام ُالجامعة ُبين ُالحين ُواآلخر ُبتوزيع ُمنشورات ُعلمية ُدورية ُلبيان ُاآلثار ُالسلبية ُلوسائلُ
اإلعالمُالحزبيةُ .

 سماحُالجامعةُلكافةُاألحزابُالسياسيةُبالقيامُبكافةُأنشطتهاُالحزبيةُداخلُأسوارُالجامعةُ .

 دفع ُالجامعة ُأعضاء ُهيئتها ُالتدريسية ُلبيان ُالفرق ُبين ُاالنتماء ُوالتعصب ُالحزبي ُأثناءُ
المحاضراتُ .

 توفرُالجامعةُالمساحةُالكافيةُلموظفيهاُوطلبتهاُبفرصةُالحوارُواالستماعُللفكرُوالفكرُاألخر
 سعيُالجامعةُإلىُتوضيحُأهميةُالفوارقُالفكريةُوالسياسيةُلألحزابُ .

 سماحُالجامعةُلموظفيهاُللقيامُبدراساتُاستطالعيةُلتحديدُاتجاهاتُالطلبةُالتعصبيةُ .

 تشجيعُالجامعةُأعضاءُهيئتهاُالتدريسيةُعلىُتنبيهُالطلبةُإلىُمضامينُالمعلوماتُواللقاءاتُ
التعبويةُالتيُتندرجُضمنُالمطالبُالحزبيةُ .
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 توفرُالجامعةُأماكنُمخصصةُلإلعالناتُالحزبيةُداخلُأسوارُالحرمُالجامعيُ .

ُواُنجازاتها ُخاللُ
 سماح ُالجامعة ُألعضاء ُهيئتها ُالتدريسية ُبالنظر ُإلى ُإخفاقات ُالجامعة ُ
المحاضراتُاليوميةُمستندةُإلىُقاعدةُمنُيعملُيخطئُومنُالُيعملُالُيخطئُ .

 سماحُالجامعةُلموظفيهاُبتقديمُالمقترحاتُالالزمةُلنشرُثقافةُالتعدديةُالحزبيةُ .
 تتيحُالجامعةُألعضائهاُبرصدُاألنشطةُالحزبيةُالمخالفةُلنظمُالجامعةُ .

 تواصلُالجامعة ُمع ُالمؤسساتُاألخرى ُمن ُالمجتمعُالمدني ُحول ُآلية ُتفعيل ُالدورُالتربويُ
لطلبتهاُفيُمواجهةُالتعصبُالحزبيُ .

 سعي ُالجامعة ُباستمرار ُإلى ُإيجاد ُقنوات ُاتصال ُفعالة ُمع ُالجامعات ُاألخرى ُوان ُاختلفتُ
عنهاُ .

 تدفع ُالجامعة ُلموظفيها ُإلى ُتوجيه ُالطلبة ُنحو ُفهم ُأبعاد ُالشخصية ُاإلنسانية ُمن ُخاللُ
التحاورُوسماعُالرأيُاآلخرُ .
.1.8.1

البعد الثالث (االتصال والتواصل المجتمعي)

هيُمجموعةُالسلوكياتُالتيُتقومُبهاُالجامعةُلنقلُالمعلوماتُوالمعانيُواآلراءُإلىُالسياقُ

االجتماعيُالخاصُبهاُبأفضلُالسبلُوالوسائلُ،والتأثيرُفيُأفكارهمُوآرائهمُ،واقناعهم ُبرؤيةُوفلسفةُ
الجامعةُ،بشتىُالطرقُلغويةُكانتُاوُغيرُلغويةُ،والمتمثلةُفيُ :

 سعي ُالجامعة ُإلى ُبيان ُأهمية ُالمساجد ُكمعلم ُديني ُوليست ُمعلم ُحزبي ُمن ُخالل ُكافةُ
األنشطةُالتيُتقومُبهاُ .

 تشجيعُالجامعةُطلبتهاُللمشاركةُفيُالمناسباتُاالجتماعيةُلدىُالمجموعاتُالطالبيةُالمختلفةُ
حزبيُاًُ .

 قيامُالجامعةُببناءُجسورُاالتصالُوالتواصلُمعُالجامعاتُاألخرىُالمختلفةُفكريُاًُ .
 بيانُالجامعةُللدورُالدينيُالحترامُاآلخرينُمنُخاللُأنشطةُموظفيهاُ .
 تشجيعُالجامعةُطلبتهاُإلىُالمشاركةُفيُالمناسباتُالحزبيةُالمختلفةُ .

 تهتم ُالجامعة ُبالدراسات ُالتي ُتبين ُبعض ُالمظاهر ُالنفسية ُكاالغتراب ُالنفسي ُالناتج ُعنُ
االنقسامُالسياسيُ .

 تدفع ُالجامعة ُبطلبتها ُفي ُالمنافسة ُالفعالة ُفي ُتقديم ُالخدمات ُالمجتمعية ُأكثر ُمن ُاألفكارُ
التنظيميةُ .

 تؤكدُالجامعةُلموظفيهاُبالعملُبعيداًُعنُسياسةُالحزبُالواحدُ .
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 مشاركة ُالجامعة ُفي ُالحفالت ُوالندوات ُالمجتمعية ُالتابعة ُلألحزاب ُعلى ُاختالف ُألوانهاُ
السياسيةُ .

 تشجيعُالجامعةُأعضاءُهيئتهاُالتدريسيةُبربطُاألحداثُالسياسيةُبالمساقاتُالتدريسيةُ .

 توفيرُالجامعةُالعديدُمنُاللقاءاتُالمجتمعيةُبينُالطلبةُومؤسساتُالمجتمعُالمدنيُلالستفادةُ
منُخبراتهمُالمجتمعيةُ .

 تمنعُالجامعةُفلسفةُهيمنةُالحزبُالواحدُعلىُاستراتيجيةُعملهمُ .

 تشجيع ُالجامعة ُألعضاء ُهيئتها ُالتدريسية ُعلى ُتنبيه ُالطلبة ُإلى ُمضامين ُالمعلوماتُ
واللقاءاتُالتعبويةُالتيُتندرجُضمنُالمطالبُالحزبيةُ .
ومنُهناُيتحددُفاعليةُدورُالجامعاتُالفلسطينيةُ،ودورُالجامعاتُومكانتهاُمنُخاللُتشكيلُ

المجتمعُالفلسطينيُالذيُينبذُالتعصبُغيرُالمبررُ،والذيُيتسمُبالخصائصُالتاليةُ :

 يساوي ُبين ُجميع ُأفراده ُوطوائفه ُوتنظيماته ُوأحزابه ُالسياسية ُفي ُالحقوق ُوالواجبات ُعلىُ
اختالفُانتماءاتهمُالسياسيةُواالجتماعيةُوالدينيةُ .

 الُيتحيزُبينُطائفةُأوُتنظيمُأوُحزبُعنُآخرُإالُبمقدارُماُيقدمهُلوطنهُوخدمةُمجتمعهُ .
 ال يعطيُامتيازاتُلفئةُأوُتنظيمُأوُحزبُدونُغيرهُ .

 يعملُعلىُإذابةُالطوائفُوالتنظيماتُفيُإطارُالوحدةُالوطنيةُفيُمجتمعُمستقرُومتماسكُ
يؤمنُبالتعدديةُفيُإطارُالوحدةُالوطنيةُ(عامر الخطيبُ .)81 :8001 ،

هذاُويعدُالتعصبُالفرديُوالفئويُوالحزبيُفيُالمجتمعُالفلسطينيُمنُالمشكالتُالمجتمعيةُ
السلبي ةُالذميمةُألنهُيضعفُالروابطُاالجتماعيةُواالقتصاديةُوالسياسيةُوالروابطُالمهنيةُ،حيثُيشيعُ

فيهاُالتنافسُوالكراهيةُوالتفككُوالحقدُ،كماُويتضمنُالتعصبُلدىُاألفرادُأوُالطوائفُأوُالتنظيماتُ

أوُاألحزابُالسياسيةُالكثيرُمنُالمشكالتُالمتشعبةُوالمتنوعةُوالمعقدةُوالتيُمن ُأهمهاُالصراعُبينُ
األحزاب ُوالتنظياتُ -عدم ُاالستقرار ُفي ُالنظام ُالسياسي ُواالجتماعي ُواالقتصاديُ -تنمية ُاالنقسامُ

يةُالضميرُومشاكلُالعدلُوالحريةُ -المصلحةُالعامةُ
ُ
الوطنيُوالتفتتُ -الدينُوالمجتمعُوالتفكيرُ -حر
والخاصةُ .
هذاُوفيُخضمُهذهُالمشكالتُيبحثُالشعبُالفلسطينيُعنُذاتهُبينُذاكرةُالماضيُوآفاقُ

المستقبلُ ،حيث ُأن ُالشعب ُالفلسطيني ُبكل ُفئاته ُوتنظيماته ُوأحزابه ُالسياسية ُاستطاع ُتجسيد ُنفسهُ

علىُالخريطةُالسياسيةُوالجغرافيةُبفضلُجهودُجميعُأبنائهُوتنظيماتهُوأحزابهُ،وبمقدارُتضامنُهذهُ

الجهودُتتعاضمُمكانةُالشعبُالفلسطينيُعربياً ُواسالمياً ُوعالمياًُ،وهذاُسيؤديُبالضرورةُإلىُاقترابُ
حصولناُعلىُحقوقناُالمشروعةُوبزوغُفجرُدولتناُالمستقلةُوعاصمتهاُالقدسُالشريفُ.وهذاُالُيتحققُ
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إالُمنُخاللُنبذُجميعُتنظيماتهُوأحزابهُللتعصبُوالعنفُفيماُبينهماُوتركيزُجهودهاُعلىُمواجهةُ

االحتاللُاالسرائيليُلتحريرُوطنناُ ،وبعدُالتحريرُتتقاسمُالتنظيماتُواألحزابُالسياسيةُبشائرُالنصرُ
عندُنضوجها ُ.ومنُهناُيظهرُأهميةُالتربيةُالنظاميةُمنُجامعاتُومعاهدُومدارسُودورُالتربيةُغيرُ
النظاميةُمنُأسرةُومسجدُووسائلُإعالمُفيُمواجهةُالتعصبُالحزبيُوالقضاءُعليهُ

(عامر الخطيبُ .)8009 ،

بناء ُعلى ُما ُسبقُ ،يمكن ُالقول ُأنه ُيلقي ُعلى ُعاتق ُالجامعة ُوالهيئة ُالتدريسية ُالمسؤليةُ
ُو ً

األدبية ُواألخالقية ُوالوطنية ُفي ُسبيل ُمحاربة ُالتعصب ُبكافة ُأشكاله ُوكل ُظاهرة ُمن ُشأنها ُالسيرُ
بالطلبة ُنحو ُالتعصبُ ،ومن ُالواجب ُعليهم ُالعمل ُبكل ُالطرق ُوالوسائل ُلترسيخ ُسمة ُالتسامح ُلديُ

طلبتهمُمماُيؤديُبهمُإلىُالمحبةُواالنتماءُلجامعتهمُولوطنهمُ ُومماُيسهمُفيُجعلُالمناخُالتعليميُ
أكثرُانتاجيةُويعكسُآثارهُعلىُالبيئةُالمحيطةُوعلىُالمجتمعُبشكلُعامُ .
ُ
ُ
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الفصل الرابع
المنهج واإلجراءات
 منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة

 أدوات الدراسة
 خطوات الدراسة

 األسللي اإلحصلئية

الفصل الرابع
المنهج واإلجراءات
تمهيد
يتناول هذا الفصل اإلطار التطبيقي للدراسة ،من حيث اإلجراءات الميدانية التي اتبعها الباحث في

دراست ه الحالية كمنهج الدراسة والخطوات المتبعة في اختيار العينة وخصائصها ،وكذلك إلقاء الضوء

على أدوات الدراسة المستخدمة في جمع البيانات ،باإلضافة لألساليب اإلحصائية المستخدمة في

معالجة البيانات.

 .1منهج الدراسة
استتتخدا الباحتتث فتتي الد ارستتة الحاليتتة المتتنهج الوصتتفي ،والتتذ يعتترع علتتى أنتته أحتتد أحتتكال التحليتتل

والتفستتير العلمتتي المتتنفا لوصتتع فتتاهر أو محتتكلة محتتدد  ،وتصتتويرها كمي تا عتتن طري ت جمتتع بيانتتات
ومعلومات مقننة عن الفاهر أو المحكلة وتصنيفها وتحليلها واخضتاعها للد ارستة الدقيقتة (عبدد الدرحم

نفر لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها ،وذلتك
عدس .)423 :9111 ،وقد استخدا الباحث هذا المنهج ا
من خالل وصع الفاهر محل الدراسة ،وبيان مستوى انتحارها.

 .2مجتمع الدراسة
يحتمل مجتمع الدراسة على جميع أعضاء الهيئة التدريسية العتاملين بجامعتة اأزهتر بزتز ،وجامعتة

القدس المفتوحة بمحاففات غز  ،والبالغ عددها ( ،)187والجدول ( )7يوضح توزيع مجتمع الدراسة.
جدول ()1
يبي توزيع أفراد مجتمع الدراسة ( = )187
الجنس

ذكور

إنلث

المجموع

جلمعة األزهر -غزة

262

22

227

جلمعة القدس المفتوحة

034

64

024

المجموع

622

82

187

الجلمعة
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 .3عينة الدراسة وخصلئصهل
 .3.1العينة االستطالعية للدراسة :والتي تهدع إلى التأكد من سالمة وصالحية أدوات الدراسة
المستخدمة بالدراسة ،من خالل حساب الصد

والثبات لهذه اأدوات ،حيث قاا الباحث

بتطبي أدوات الدراسة على عينة عحوائية من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة اأزهر بزز ،

وجامعة القدس المفتوحة بفرعيها حمال غز  ،وغز  ،بلغ قوامها ( )33عضو هيئة تدريسية،
منها ( )78عضو من أعضاء جامعة اأزهر )71( ،عضوا من أعضاء جامعة القدس

المفتوحة .وبعد جمع استمارات االستبانة تا استبعاد عدد ( )3استمارات لعدا اكتمال
االستجابات عليها ،ليصبح العدد اإلجمالي لالستمارات المسترد ( )34استمار.

 .3.2عينة الدراسة الميدانية :والتي تهدع إلى اإلجابة على تساؤالت الدراسة ،والتحق

من

فروضها ،حيث تا اختيار العينة بطريقة العينة العحوائية الطبقية النسبية ،والتي تمثلت بت

( )224عضو هيئة تدريسية من العاملين بجامعتي اأزهر في غز  ،والقدس المفتوحة بفرعيها
حمال غز وغز  ،بواقع ( )%26من مجتمع الدراسة ،وبعد جمع استمارات االستبانات تا
استبعاد عدد ( )73استمار لعدا اكتمال االستجابات عليها ،ليصبح العدد اإلجمالي

لالستمارات المسترد ( )243استمار  ،جاء توزيعها على النحو الموضح بجدول (:)2
جدول ()2
يبي الخصلئص الديموغرافية لعينة الدراسة ( = )202
ذكر

أنثى

المجموع

البيل
األزهر بغزة

83

22

741

القدس المفتوحة

12

72

28

المجموع

760

07

243

ملجستير

88

22

771

الدرجة

أستلذ مسلعد

32

72

17

العلمية

أستلذ مشلرك

76

7

71

المجموع

763

02

243

أقل م خمس سنوات

03

23

14

سنوات

م خمس إلى عشر سنوات

31

70

37

الخدمة

أكثر م عشر سنوات

82

2

80

المجموع

760

07

243

الجلمعة
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 .4أدوات الدراسة

 .4.1استملرة البيلنلت األولية:

م إعداد البلحث :وقد تضمنت البيانات الديموغرافية التالية :الجنس ،الجامعة ،الدرجة

العلمية ،سنوات الخدمة.

 .4.2استبلنة آراء أعضلء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجلمعة في مواجهة التعص
الحزبي لدى طلبتهل

م إعداد البلحث.

 .4.2.1وصف االستبلنة:
تقيس هذه االستبانة مستوى الفرو الفردية بين أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية فتي

آرائها حول الدور التربتو للجامعتة فتي مواجهتة التعصتب الحزبتي لتدى طلبتهتا ،والتذ يتمثتل فتي ثتالث
محاور رئيسية هما:

 رؤية وفلسفة الجلمعة :ويندرج تحته ( )73فقر تقيس أراء أعضاء الهيئة التدريسية ،حتول
دور رؤية الجامعة وفلسفتها في مواجهة التعصب الحزبي.

 األنشددطة التربويدددة :وينتتدرج تحتتته ( )70فقتتر تقتتيس أراء أعضتتاء الهيئتتة التدريستتية ،حتتول
النح تتاط ال تتذ تق تتوا ب تته الجامع تتة ف تتي تنمي تتة الجان تتب الترب تتو واأك تتاديمي ،ض تتمن مق تتررات
الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.

 االتصددددلل والتواصدددددل المجتمعدددددي :وينت تتدرج تحتت تته ( )73فقت تتر تقت تتيس أراء أعضت تتاء الهيئت تتة
التدريست تتية ،حت تتول دور الجامعت تتة فت تتي تنميت تتة االتصت تتال والتواصت تتل االجتمت تتاعي ،والمحت تتاركة

المجتمعية في مواجهة التعصب الحزبي.

بحيث تكتون مجمتو فقترات االستتبيان ( )04فقتر  ،هتذا وتنتدرج تحتت كتل فقتر متن فقترات االستتبيان
خمسة أوزان على مقياس ليكارت تبدأ من (دائم ا ،كثي ار ،أحيان ا ،قلتيالا ،نتاد ار) بحيتث تتتدرج درجتات هتذه
االختيتتارات متتن ()7 - 3؛ ومتتا علتتى المجيتتب علتتى هتتذا االستتتبيان ستتوى قتتراء البنتتود ووضتتع إجابتتته

حسب التدرج الذ يراه مناسبا معه.

 .4.2.2طريقة تصحيح االستبلنة
في حالة اإلجابة على فقر من فقرات االستتبيان متثال (دائمت ا ،كثيت ار) فإنهتا تعتبتر أن الجامعتة تتؤد

ه تتذا ال تتدور بح تتكل جي تتد ،أم تتا اختي تتار م تتثالا (قل تتيالا ،ن تتاد ار) فإنه تتا تعتب تتر أن الجامع تتة ل تتديها تقص تتير به تتذا

الجان تتب ،أم تتا االس تتتجابة عل تتى (أحيانت تا) فإنه تتا تفي تتد ب تتأن دور الجامع تتة ف تتي مواجه تتة التعص تتب الحزب تتي
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متوستطة ،كمتا وتتتراو درجتات رؤيتة وفلستتفة الجامعتة متتا بتين ( )63 -73درجتة ،أمتتا درجتات اأنحتتطة

التربوية فتتراو ما بين ( )14 – 70درجتة ،فتي حتين تتتراو درجتات االتصتال والتواصتل المجتمعتي متا
بتتين ( )63 – 73درجتتة ،كم تتا وتمثتتل درجتتات الحس تتا لطبيعتتة دور الجامعتتة وفت ت التصتتنيع الخماس تتي

( ≤ 7.44التدور المتتنخفد جتتدا <  ≤ 7.84( ،)7.84التتدور المتتنخفد <  ≤ 2.64( ،)2.64التتدور

المتوسط<  ≤ 3.04( ،)3.04الدور المرتفع ≤  ≤ 0.24( ،)0.24الدور المرتفع جدا ≤ .)3.44
 .4.2.3توزيع الفقرات

قاا الباحث بتوزيع الفقرات على بعد رؤية وفلسفة الجلمعة (،72 ،76 ،73 ،74 ،1 ،0 ،7

 ،)31 ،30 ،37 ،28 ،23 ،22بعد األنشطة التربوية (،26 ،23 ،24 ،71 ،70 ،77 ،8 ،3 ،2

 ،)04 ،38 ،33 ،32 ،22بعد االتصلل والتواصل المجتمعي (،20 ،27 ،78 ،73 ،72 ،2 ،6 ،3
.)32 ،36 ،33 ،34 ،21
 .4.2.4إجراءات الصدق للدراسة الحللية :وقد قاا الباحث بحساب صد االستبيان بثالث
طر :
أ -الصدق الظلهري (المحكمي )

تا عرد االستبيان على ( )74محكمين الموضحة أسمائها في ملح ( ،)7والعاملين في أقساا

أصول التربية ،علا النفس ،وقسا المناهج وطر التدريس ،حيث طلب منها تحديد مدى حمولية

الفقرات التي تا صياغتها أبعاد االستبانة في ضوء المعايير والتعريفات اإلجرائية ،كما طُلب منها
تحديد مدى صالحية كل عبار لقياس ذلك البعد ،والتعلي

التحكيا على حصول معفا الفقرات على درجة اتفا

كلما تطلب اأمر .وقد أسفرت نتائج

بين المحكمين تزيد عن ( ،)%84وتبين من

خالل ذلك أن معفا عبارات االستبيان جيد  ،وتحمل صدقا فاهريا جليا ،ومالئمة للتطبي

على

مجتمع الدراسة .كما وقاا الباحث بتعديل صياغة بعد الفقرات ،بناء على مالحفات واقتراحات
بعد أعضاء لجنة التحكيا ،ثا تا التأكد من سالمتها لزوي ا.
 الصدق البنلئيقد تا حساب الصد البنائي بطريقة االتسا الداخلي عبر استخداا معامل ارتباط بيرسون وذلك
من خالل معرفة مدى ارتباط فقرات االستبيان مع الدرجة الكلية لالستبيان ،ثا مدى ارتباط فقرات
االستبيان مع أبعادها ،وكذلك مدى ارتباط الدرجات الكلية لألبعاد مع الدرجة الكلية لالستبيان.
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 -1-حسل

درجة كل فقرة م فقرات االستبلنة مع الدرجة

قيم معلمالت ارتبلط بيرسو بي

الكلية لالستبلنة في صورته األولية ،وذلك وفق مل هو موضح بجدول (.)3
جدول ( :)3يبي قيم معلمالت ارتبلط بيرسو

بي الدرجة الكلية ودرجلت فقرات استبلنة آراء أعضلء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجلمعة
رقم

معلمل

رقم

معلمل

رقم

معلمل

رقم

معلمل

الفقرة

االرتبلط

الفقرة

االرتبلط

الفقرة

االرتبلط

الفقرة

االرتبلط

7

**4.176

2

**4.624

3

**4.327

0

**4.133

3

**4.684

6

**4.126

1

**4.144

8

**4.101

2

**4.112

74

**4.606

77

**4.622

72

**4.180

73

**4.163

70

**4.823

73

**4.868

76

**4.163

71

**4.123

78

**4.822

72

**4.304

24

**4.821

27

**4.603

22

**4.142

23

**4.084

20

**4.168

23

**4.112

26

**4.133

21

**4.133

28

**4.836

22

**4.122

34

**4.823

37

**4.830

32

**4.634

33

**4.617

30

**4.136

33

**4.638

36

**4.124

31

**4.180

38

**4.131

32

**4.136

04

**4.131

** تحير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند ()4.47 ≤ α

تحير البيانات في الجدول الساب

* تحير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية ()4.43 ≤ α

إلى أن جميع فقرات االستبانة مرتبطة مع الدرجة الكلية

لالستبانة عند مستوى داللة إحصائية ( ،)4.43 ≤ αمما يؤكد اتسا جميع الفقرات مع الدرجة الكلية
لالستبانة ،وتمتع الفقرات بصد بنائي عالي.

 -2حسل قيم معلمالت االرتبلط بي درجة كل فقرة م فقرات االستبلنة مع الدرجة الكلية ألبعلداالستبلنة ،وذلك وفق مل هو موضح بجدول (.)4
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جدول ( :)4يبي قيم معلمالت االرتبلط بي
كل فقرة م فقرات استبلنة آراء أعضلء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجلمعة والدرجة الكلية للبعد
البعد

رؤية
وفلسفة
الجلمعة

معلمل االرتبلط

رقم

معلمل

رقم

معلمل

رقم

معلمل

رقم

الفقرة

االرتبلط

الفقرة

االرتبلط

الفقرة

االرتبلط

الفقرة

7

**4.663

0

**4.173

1

**4.174

74

**4.127

73

**4.162

76

**4.131

72

**4.367

22

**4.168

23

**4.832

28

**4.868

37

**4.823

30

**4.122

31

**4.106

-

2

**4.300

3

**4.122

8

**4.623

77

**4.173

األنشطة

70

**4.166

71

**4.121

24

**4.273

3

**4.360

التربوية

26

**4.112

22

**4.134

32

**4.148

33

**4.613

38

**4.840

04

**4.876

االتصلل
والتواصل
المجتمعي

3

**4.313

6

**4.122

2

**4.878

72

**4.842

73

**4.832

78

**4.873

27

**4.173

20

**4.843

21

**4.103

34

**4.824

33

**4.602

36

**4.132

32

**4.144

-

** تحير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند ()4.47 ≤ α

تحير البيانات في الجدول الساب

* تحير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية ()4.43 ≤ α

إلى أن جميع فقرات االستبانة مرتبطة مع أبعادها عند

مستوى داللة إحصائية ( ،)4.47 ≤ αمما يؤكد اتسا

بصد بنائي عالي أيض ا.
 -3-حسل

جميع الفقرات مع اأبعاد ،وتمتع الفقرات

قيم معلمالت االرتبلط بي الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية لبلقي األبعلد

والدرجة الكلية لالستبلنة ،وذلك وفق مل هو موضح في جدول رقم (.)2
جدول ( :)2يبي قيم معلمالت ارتبلط

كل بعد مع بلقي األبعلد ،والدرجة الكلية الستبلنة آراء أعضلء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجلمعة
االتصلل والتواصل

الدرجة الكلية

المجتمعي

لالستبلنة
**4.216

األبعلد

األنشطة التربوية

رؤية وفلسفة الجلمعة

**4.222

**4.202

األنشطة التربوية

-

**4.233

**4.287

االتصلل والتواصل المجتمعي

-

-

**4.280

** تحير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند ()4.47 ≤ α
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تحير البيانات في الجدول الساب إلى أن الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد االستبانة مرتبطة

مع الدرجة الكلية لباقي اأبعاد ،والدرجة الكلية لالستبانة عند مستوى داللة إحصائية (،)4.47 ≤ α
مما يؤكد اتسا جميع اأبعاد مع بعضها البعد ،وتمتعها بصد بنائي عالي ،وحتى يطمئن الباحث

إلى أن قيا معامالت االرتباط المرتفعة ناتجة عن اتسا الفقرات مع بعضها ،وليس ناتج عن االرتفا

العالي لمجموعة فقرات دون اأخرى ،تا احتساب قيا متوسطات معامالت االرتباط كما يوضحها
الجدول (.)6
جدول ( :)6يبي متوسطلت قيم معلمالت ارتبلط

بنود كل بعد مع بعدهل ،والدرجة الكلية الستبلنة آراء أعضلء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجلمعة
فقرات البعد

متوسط ارتبلطلت الفقرات

رؤية وفلسفة الجلمعة

**4.134

األنشطة التربوية

**4.123

االتصلل والتواصل المجتمعي

**4.167

الدرجة الكلية لالستبيل

**4.132

** تحير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند ()4.47 ≤ α

يتضح من الجدول الساب  ،أن قيا متوسطات ارتباط الفقرات مع أبعادها تتراو ما بين

( )4.167 -4.123وكذلك قيمة متوسطات ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لالستبانة بلزت

( )4.132وهي قيا ارتباطيه عالية لكيهما ،وذلك استنادا إلى ما ذكره كالرك وواطسون ( & Clark
 )Watson, 1995إلى أن االتسا الداخلي للفقرات مع البعد يجب أن يكون بمتوسط حسابي يتراو

ما بين ( ،)4.34- 4.04أما للفقرات مع الدرجة الكلية المتوسط الحسابي الرتباطات فيجب أن ال يقل
عن قيمة تتراو ما بين (( )4.24 – 4.73أمحمد تعيزة ،)21 :2002 ،وبالنفر إلى المتوسطات

الحسابية الرتباطات الفقرات مع أبعادها أو مع الدرجة الكلية ،يستطيع الباحث أن يتأكد من أن
االرتباطات عالية ومطمئنة على أن االستبانة يتمتع بصد االتسا الداخلي العالي.
ج -صدق المقلرنة الطرفية

قد تا حساب الصد التمييز بداللة الفرو ما بين أقل الدرجات وأعلى الدرجات بعد توزيعها

على مجموعتين تمثل كل مجموعة نسبة ( )%21من العينة الكلية ،عبر استخداا اسلوب مان ويتني
( ،)Mann – Whitney U Test( )Uوذلك كون نسبة ( )%21اقل من  23فرد لذا تعتبر البيانات
ال معلمية ،وف ما هو موضح بجدول (.)1
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جدول ( :)7يبي الفروق بي مجموعتي منخفض ومرتفعي الدرجلت لكل بعد م أبعلد

استبلنة آراء أعضلء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجلمعة ،بلستخدام أسلو مل ويتني ()U
متوسط

مجموع

الرت

الرت
36.4

البعد

المجموعة

العدد

رؤية وفلسفة

منخفضي الدرجات على البعد

8

0.34

الجلمعة

مرتفعي الدرجات على البعد

8

72.34

744.4

األنشطة

منخفضي الدرجات على البعد

8

0.34

36.4

التربوية

مرتفعي الدرجات على البعد

8

72.34

744.4

االتصلل

منخفضي الدرجات على البعد

8

0.34

36.4

مرتفعي الدرجات على البعد

8

72.34

744.4

منخفضي الدرجات على الدرجة الكلية

8

0.34

36.4

مرتفعي الدرجات على الدرجة الكلية

8

72.34

744.4

والتواصل
الدرجة الكلية

قيمة U

قيمة Z

4.444

-3.363

4.444

-3.313

4.444

-3.368

4.444

-3.366

قيمة
الداللة
دالة عند
4.47

دالة عند
4.47
دالة عند
4.47

دالة عند
4.47

من الجدول الساب  ،نالحف أن قيمة ( )Uللدرجة الكلية أبعاد االستبانة جميعها دالة إحصائيا

عند مستوى داللة إحصائية ( ،)4.47 ≤ αمما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية بين

المجموعتين ،وكذلك قيمة ( )Uللدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائي ا عند مستوى داللة إحصائية (α

≤  ،)4.47مما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ،بمعنى أن الدرجة الكلية
لجميع اأبعاد وكذلك الدرجة الكلية لالستبانة قادر على التمييز ما بين المجموعة العليا بالدرجات

والمجموعة الدنيا بالدرجات ،وهذا يعطي صور واضحة عن تمتع استبانة آراء أعضلء الهيئة التدريسية

للدور التربوي للجلمعة بالصد التمييز العالي.
 .4.2.4.1إجراءات ثبلت االستبلنة :وقد قاا الباحث بحساب معامل ثبات االستبانة
بطريقتين:
أ -طريقة التجزئة النصفية
والتي يسعى الباحث من خاللها ،إلى مقارنة نتائج قيا الثبات المحسوب بطريقة التجزئة

النصفية مع قيا الثبات المحسوبة بطريقة التباين (معامل ألفا كرونباخ) ،والتأكد من أن معامل الثبات

بكلتا الطريقتين مرتفع.

وكما أن الثبات بطريقة التجزئة النصفية يتطلب أن تكون المجموعتين (الجزأين) متجانسين

تمام ا ،أن هذا اأسلوب يعتمد على نموذج (التوازن) وهو أكثر صرامة من نموذج (طاو) الذ يعتمد

علية معامل ألفا كرونباخ للثبات .تا تقسيا كل بعد إلى مجموعتين متجانستين الحتساب معامل
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االرتباط بينهما عبر استخداا درجات المجموعتين ،والتي ينتج معامل ثبات نصع البعد (ر ½) ،وتلي

ذلك استخداا معامل سبيرمان بروان للمجموعتين المتساويتين ،ومعامل جتمان للتجزئة النصفية
للمجموعتين الزير متساويتين ،وذلك من خالل اإلجراءات التالية:
 -7تا إيجاد مجمو الدرجات على كل فقر من فقرات كل بعد.

 -2تا تقسيا البعد المتكون من عد فقرات إلى مجموعتين متساويتين في مجمو درجات الفقرات،
مع اأخذ بعين االعتبار إذا كان البعد مكون من عدد فرد

يتا احتساب أحد الفقرات في

كلتا المجموعتين ،على أن تكون هذا الفقر هو العامل المحترك عند إجراء التجزئة النصفية.

 -3تا التأكد من أن المجموعتين متجانستين ،عبر اختبار (ت) لمجموعتين مترابطتين ،لمعرفة إذا
وجد فرو بين المجموعتين أا ال.
عليه فقد تمكن الباحث من اجراء الثبات بين المجموعتين لهذا البعد بطريقة التجزئة

النصفية ،عبر استخداا درجات المجموعتين ،في حساب معامل االرتباط بينهما ،والتي ينتج معامل
ثبات نصع البعد (ر ½) ،وتلي ذلك استخداا معامل جتمان للتجزئة النصفية للمجموعتين الزير

متساويتين ،والجدول ( )8يوضح معامل ثبات البعد اأول.

جدول ( :)2يبي قيم معلمالت االرتبلط

بي نصفي البعد ،والدرجة الكلية لالستبلنة ،ومعلمل الثبلت بعد التعديل
البعد

معلمل ارتبلط نصفي االستبلنة

معلمل الثبلت بعد التعديل

رؤية وفلسفة الجلمعة

4.827

4.244

األنشطة التربوية

4.803

4.243

االتصلل والتواصل المجتمعي

4.826

4.237

الدرجة الكلية لالستبيل

4.824

4.202

ومن الجدل الساب

نالحف أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لألبعاد تراوحت ما

بين ( )4.237 – 4.244وهي معامالت ثبات مرتفعة ،اما معامل الثبات للدرجة الكلية لالستبانة فبلغ
( )4.202وهو قيمة مرتفعة يطمئن لها الباحث.
 معلمل ألفل كرونبلخ :Cronbach Alphaتعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات مواقع االستبيان ،وتوضيح مدى التجانس بين فقرات

االستبانة ،حيث يحير كالرك وواطسون ( )Clark & Watson, 1995إلى أن معامل ألفا المرتفع
يعكس االتسا الداخلي للفقرات مع البعد إذا كان معامل ألفا قدر ( )4.84بمتوسط حسابي للفقرات
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يتراو ما بين ( ،)4.34- 4.04أما للفقرات مع الدرجة الكلية فإن معامل ألفا يعكس االتسا الداخلي

إذا كان قريب إلى ( )4.84بمتوسط حسابي الرتباطات الفقرات مع الدرجة الكلية لالستبانة تتراو ما

بين (( )4.24 – 4.73أمحمد تعيزة.)21 :2002 ،

لذا قاا الباحث بحساب معامل الثبات لكل بعد ،ثا قاا بحساب معامل ثبات االستبانة ككل،
والجدول اآلتتتي يوضح قيا معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد والدرجة الكلية لالستبانة:
جدول ( :)9يبي قيم معلمل ثبلت ألفل كرونبلخ

ألبعلد استبلنة آراء أعضلء الهيئة التدريسية لدور الجلمعة في مواجهة التعص الحزبي
األبعددلد

عدد مواقف البعد

قيمة ألفل

متوسط االرتبلطلت

البعد األول :رؤية وفلسفة الجلمعة

73

4.273

**4.134

البعد الثلني :األنشطة التربوية

70

4.276

**4.123

البعد الثللث :االتصلل والتواصل المجتمعي

73

4.232

**4.167

الدرجة الكلية لالستبيل

04

4.214

**4.132

تحير البيانات في الجدول الساب إلى أن قيا معامل الثبات إلجابات المبحوثين على اأبعاد

مقارنة مع متوسط االرتباطات ،تفهر ثبات ا مرتفع ا ،حيت تراوحت ما بين ()4.232 – 4.273
بمتوسط حسابي تراو ما بين ( ،)4.167 – 4.123مما يدفع إلى الحكا بان معامل ألفا المرتفع يدلل

على مستوى تجانس المواقع ،كما تعكس القاسا المحترك بينها لكل بعد ،وتعكس حمول الفقرات

للمحتوى بحكل جيد ،وبالتالي صد

محتوى عالي ،أما معامل الثبات المحسوب للدرجة الكلية

لالستبانة فيحير إلى انه مرتفع ( )4.214بمتوسط ارتباطات ( ،)4.132وهو دليل على مدى تجانس
الفقرات مع بعضها وتمتعها بثبات عالي لالستبانة.

كما ويالحف أيض ا أن معامل الثبات المحسوب للدرجة الكلية لالستبانة عبر معامل الثبات

بطريقة التباين ( ،)4.214متجانس مع معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ( ،)4.232مع ارتفا

كليهما مقارنة بمتوسط االرتباطات ما بين االبعاد والدرجة الكلية لالستبانة ( ،)4.132مما يدل إلى أن
االستبانة يتصع بثبات قياسي عالي نسبيا بكلتا الطريقتين.
هذا وباإلضافة إلى تقارب معامل الثبات في طريقة التباين وطريقة التجزئة النصفية ،وان

اختلفت نسبيا وبحكل طفيع الختالع عدد الفقرات وكذلك العتماد معامل ألفا على نموذج (طاو)

بينما تعتمد التجزئة النصفية على نموذج (التوازن) وهو أكثر صرامة من نموذج (طاو) ،وهذا يدل

أيضا على أن االستبانة يتصع بثبات بكلتا الطريقتين.
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ويستنتج مما سب أن أدا الدراسة أوفت بالحروط اأيدومترية لالختبار الجيد ،وأنها تفي بأغراد

الدراسة ،بذلك تكون قد حاففت على الصور اأولية لها بدون تزيير ،وبذلك تصبح هي نفسها الصور
النهائية لالستبانة ملح (.)3
.2

األسللي اإلحصلئية المستخدمة بللدراسة
 .3.7المتوسطات واالنحراع المعيار والنسب المئوية :لمعرفة خصائص العينة ومستوى حيو

الفاهر محل البحث لدى العينة (وهي لإلجابة على السؤال اأول والثاني من أسئلة الدراسة).

 .3.2معلمل ارتبلط بيرسو  :لمعرفة طبيعة العالقة بين كل متزيرين من متزيرات الدراسة
 .3.3معلدلة سبيرمل بروا  :لحساب ثبات أدوات الدراسة.
 .3.0معلمل ألفل كرونبلخ :لقياس ثبات أدا الدراسة.

 .3.3إختبار (ت) " " t-testلعينتي مستقلتي  :لبيان االختالع بين استجابات أفراد العينة في
متزيرات الدراسة اأساسية باختالع خصائصها الديموغرافية والمتعلقة فقط (بالجنس–
الجامعة).

 .3.6أسلو تحليل التبلي األحلدي ( :)One-Way Analysisوهو الذ

يعتمد على بيان

تأثير متزير مستقل واحد به أكثر من مستويين على متزير تابع متصل ،حيث يفيد هذا
اأسلوب باإلجابة على الفرود المتعلقة بالفرو بين متزيرين لهما أكثر من مستويين.

 .3.1أسلو

تحليل التبلي الثنلئي ( :)Two-Way Analysisوهو الذ

يعتمد على بيان

تأثير متزيرين مستقلين مكونين من عد مستويات على متزير تابع متصل.

 .3.8اختبلر شيفيه :وذلك للكحع عن اتجاه الفرو لدى العينة إذا وجدت.
.6

خطوات الدراسة
 .6.1بعد أن قاا الباحث باالطال على ألت ارث اأدبي والدراسات السابقة ذات العالقة بمفاهيا
الدراسة ،تا تعريع مفاهيا الدراسة وخصائصها والمتزيرات المرتبطة بها.

 .6.2تا جمع البيانات من خالل أدوات الدراسة (استمار البيانات اأولية ،استبانة آراء أعضاء
الهيئة التدريسية للدور التربو للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي).

 .6.3تا استخراج مؤحرات صد وثبات أدوات جمع البيانات.

 .6.0تا معالجة البيانات عبر استخداا مجموعة اأساليب اإلحصائية وف
اإلحصائي ( )SPSSالتي عمد الباحث على استخدامها للتحق

حزمة البرنامج

من فرضيات الدراسة

واإلجابة على تساؤالتها ،حيث اعتمد الباحث مستوى الداللة اإلحصائية (.)4.43 ≤ α
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الفصل اخلماس

عرض النتمائج وتفسريهما

 نتائج السؤال األول وتفسيره.

 نتائج السؤال الثاني وتفسيره.
 نتائج السؤال الثالث وتفسيره.
 نتائج السؤال الرابع وتفسيره.
 توصيات الدراسة.

 مقترحات الدراسة.

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها

تمهيد

لتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة من أعضاء الهيئة التدريسية
بجامعتي (األزهر ،والقدس المفتوحة) بغزة ،والتي بلغ قوامها ( )502عضو هيئة تدريسية ،بواقع ()87

عضو من جامعة القدس المفتوحة ،و( )708عضو من جامعة األزهر ،والتي ورد ذكرها بالتفصيل في
الفصل الرابع ،كما تم تفريغ البيانات التي حصل عليها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم

االجتماعية  ،SPSSوتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية منها المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية ،واختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،وذلك لبيان االختالف بين استجابات أفراد

العينة في متغيرات الدراسة األساسية ،وذلك بالتحقق من فروض الدراسة:

أوالً :عرض النتائج ومناقشتها

قام الباحث في هذا الفصلل بعلرض نتلائج الد ارسلة ،وذللك بعلد اإلجابلة عللى التسلا الت والتحقلق

من الفروض باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لكل منها ،كما تم تفسير ومناقةة النتائج التي يتم
التوصل إليها في ضوء ملا ورد ملن التلراث التربلو واألدبلي باإلطلار النرلر  ،ونتلائج الد ارسلات السلابقة

من خالل أوجه االتفاق أو االختالف بينها.
 السؤال الول /ما أكثر الدوار التربوية شيوعاً (قيد الدراسة) التي تمارسها الجامعة في مواجهة
التعصب الحزبي لطلبتها من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية ؟

لإلجابة على هذا الس ال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان

النسبية لدرجات أفراد العينة على األبعاد الثالثة للدور التربو (ر ية وفلسفة الجامعة– األنةطة

التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) ،والجداول التالية ( )01- 00 – 01تبين ذلك:
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جدول ( :)01يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لدرجات أفراد العينة على فقرات بعد رؤية وفلسفة الجامعة (ن= )512
فقرات بعد رؤية وفلسفة الجامعة
تؤمن الجامعة بالتعددية الحزبية وتسمح بالنشطة المختلفة
تقيم الجامعة العديد من الندوات السياسية التي تناقش اآلثار
السلبية للتعصب الحزبي
تشجع الجامعة طلبتها على متابعة الندوات والمؤتمرات الحزبية
المختلفة بشكل مستمر
تصدر الجامعة نشرات تحمل نصوص المواثيق الدولية والمحلية عن
تعدد الحزاب
تحث الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية للمشاركة في الندوات التي
تقيمها الحزاب المختلفة
تحرص الجامعة لبيان احتياجات اآلخرين وفقاً لفكارهم في أي لقاء
مع الطلبة

تسمح الجامعة لموظفيها بالقيام بمقاالت سياسية عبر المواقع
اإللكترونية التابعة لألحزاب السياسية المختلفة
تشجع الجامعة موظفيها إلى التطرق في المحاضرات إلى انجازات
الفصائل السياسية بال تميز.
تحث الجامعة موظفيها إلى تشجيع طلباتهم بالمشاركة الفعالة
والبناءة في المواقع اإللكترونية الحزبية.
تقيم الجامعة مهرجانات سياسية تناقش التطورات السياسية على
الساحة المحلية بحضور كافة الطراف السياسية
تحفز الجامعة موظفيها على المشاركة في اللقاءات السياسية في
الجامعات أخرى
تسمح الجامعة لموظفيها بالتطرق في المحاضرات إلى انجازات
الحزاب السياسية بشكل عام
تدفع الجامعة موظفيها على إعداد دراسات علمية تبحث في
المكونات الفلسفية لألحزاب
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المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.21

1.126

% 2..1

األول

2.65

1.125

%35

العاةر

2.73

1.090

%3..2

السابع

2.45

1.373

%.4

2.68

1.091

%35.2

الثامن

2.86

1.041

%3..1

الثالث

2.91

1.241

%35.1

الثاني

2.57

1.185

%30..

2.67

1.132

%35..

التاسع

2.76

1.154

%33.1

السادس

2.79

1.094

%33.5

الرابع

2.60

1.158

%31

2.78

1.078

%33.2

الترتيب

الثالث
عةر

الثاني
عةر

الحاد
عةر
الخامس

يتضح من الجدول السابق أن الفقرة التي تنص على (تؤمن الجامعة بالتعددية الحزبية وتسمح

بال نشطة المختلفة) جاءت في أعلى سلم بعد رؤية وفلسفة الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي بوزن

نسبي ( )%2..1بمستوى كبير ،يليه الفقرة التي تنص على (تسمح الجامعة لموظفيها بالقيام بمقاالت

سياسية عبر المواقع اإللكترونية التابعة لألحزاب السياسية المختلفة) بوزن نسبي ( )%35.1بمستوى

متوسط ،فيما جاءت الفقرة التي تنص على (تصدر الجامعة نشرات تحمل نصوص المواثيق الدولية

والمحلية عن تعدد الحزاب) في أدنى السلم بوزن نسبي ( )%.4بمستوى متوسط ،يسبقها الفقرة التي

تنص على (تشجع الجامعة موظفيها إلى التطرق في المحاضرات إلى انجازات الفصائل السياسية بال تميز)
بوزن نسبي ( )%30..بمستوى متوسط.
وجاءت نتائج الس ال األول الخاص ببعد ر ية وفلسفة الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي

متفقة مع دراسة كل من (محمد المزيني ،)5112 ،ودراسة (هدى الرياشي ،)5112 ،في وجود

تفاوت حول ر ية وفلسفة الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها ،وتختلف مع دراسة (أحمد

حسين )0292 ،والتي أرهرت عدم وجود دور لر ية وفلسفة الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي
لدى طلبتها.
ويستخلص الباحث أن أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات يرون بأنه يمكن للجامعة أن

تعمل على مواجهة التعصب الحزبي من خالل أن تعمل إدارة الجامعات على السماح للطلبة
وللمحاضرين بأن يمارسوا نةاطاتهم الحزبية المتعددة بحرية مطلقة طالما أنها ال ت ثر على سير
العملية األكاديمية حيث أن ذلك يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بةكل حر دون التعرض للقمع

واالمتهان مما يساعد ذلك على التسامح بين الجميع ويبعدهم عن التعصب ،في حين يرى أعضاء

الهيئة التدريسية انه ليس بالضرورة أن يتطرق المحاضرون النجازات الفصائل من خالل المحاضرات
الن ذلك ي ثر على التعليم وال داعي له.
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جدول ( :)00يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لدرجات أفراد العينة على فقرات بعد النشطة التربوية (ن= )512
فقرات بعد النشطة التربوية
تقوم الجامعة بين الحين واآلخر بتوزيع منشورات علمية دورية لبيان
اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم الحزبية
تسمح الجامعة لكافة الحزاب السياسية بالقيام بكافة أنشطتها الحزبية
داخل أسوار الجامعة
تدفع الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية لبيان الفرق بين االنتماء
والتعصب الحزبي أثناء المحاضرات
توفر الجامعة المساحة الكافية لموظفيها وطلبتها بفرصة الحوار
واالستماع للفكر والفكر الخر
تسعى الجامعة إلى توضيح أهمية الفوارق الفكرية والسياسية لألحزاب
تسمح الجامعة لموظفيها للقيام بدراسات استطالعية لتحديد اتجاهات
الطلبة التعصبية
تشجع الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية على تنبيه الطلبة إلى
مضامين المعلومات واللقاءات التعبوية التي تندرج ضمن المطالب

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

2.20

1.107

%...1

2.97

1.200

 %34..الخامس

2.55

1.160

%30

2.74

1.101

%3..5

التاسع

2.69

1.103

%35.5

العاةر

2.76

1.146

%33.1

الثامن

3.15

1.167

%25

الترتيب
الرابع
عةر

الثالث
عةر

الثاني

الحزبية
توفر الجامعة أماكن مخصصة لإلعالنات الحزبية داخل أسوار الحرم
الجامعي
تسمح الجامعة لموظفيها بتقديم المقترحات الالزمة لنشر ثقافة التعددية
الحزبية

3.05

1.222

%20

2.68

1.100

%35.2

الرابع
الحاد
عةر

تسمح الجامعة لعضاء هيئتها التدريسية بالنظر إلى إخفاقات الجامعة
وانجازاتها خالل المحاضرات اليومية مستندة إلى قاعدة من يعمل يخطئ

2.80

1.228

%32

السادس

ومن ال يعمل ال يخطئ
تتيح الجامعة لعضائها برصد النشطة الحزبية المخالفة لنظم الجامعة
تتواصل الجامعة مع المؤسسات الخرى من المجتمع المدني حول آلية
تفعيل الدور التربوي لطلبتها في مواجهة التعصب الحزبي
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2.59

1.102

%30.5

2.77

1.050

%33..

الثاني
عةر

السابع

فقرات بعد النشطة التربوية
تسعى الجامعة باستمرار إلى إيجاد قنوات اتصال فعالة مع الجامعات
الخرى وان اختلفت عنها
تدفع الجامعة لموظفيها إلى توجيه الطلبة نحو فهم أبعاد الشخصية
اإلنسانية من خالل التحاور وسماع الرأي الخر

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

3.16

1.082

25.1

األول

3.13

1.152

21.2

الثالث

الترتيب

يتضح من الجدول السابق أن الفقرة التي تنص على (تسعى الجامعة باستمرار إلى إيجاد قنوات

اتصال فعالة مع الجامعات الخرى وان اختلفت عنها) جاءت في أعلى سلم بعد النشطة التربوية في

مواجهة التعصب الحزبي بوزن نسبي ( )%25.1بمستوى كبير ،يليه الفقرة التي تنص على (تةجع
الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية على تنبيه الطلبة إلى مضامين المعلومات واللقاءات التعبوية التي تندرج
ضمن المطالب الحزبية) بوزن نسبي ( )%36بمستوى كبير ،فيما جاءت الفقرة التي تنص على (تقوم

الجامعة بين الحين واآلخر بتوزيع منشورات علمية دورية لبيان اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم الحزبية) في

أدنى السلم بوزن نسبي ( )%..بمستوى متوسط ،يسبقها الفقرة التي تنص على (تدفع الجامعة أعضاء

هيئتها التدريسية لبيان الفرق بين االنتماء والتعصب الحزبي أثناء المحاضرات) بوزن نسبي ()%30

بمستوى متوسط.

وجاءت نتائج الس ال األول الخاص ببعد األنةطة التربوية في مواجهة التعصب الحزبي متفقة

مع دراسة كل من ماركو وميلنجر ( ،)Maeker & Mehlinger, 1994والتي أرهرت بأن هناك
دور لألنةطة التربوية في مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها.

ويستخلص الباحث بأن الجامعات عندما تتواصل مع بعضها البعض وتنسق العمل فيما بينها

بةكل سلس دون األخذ بعين االعتبار لالختالفات الحزبية بينها من ةأن ذلك أن يعزز روح التسامح
بين القائمين على تلك الجامعات وكذلك ينعكس هذا بدوره على الهيئة التدريسية وكذلك الطالب في

هذه الجامعات ويجعلهم منفتحين على بعضهم البعض ويساعدهم في البعد عن التعصب .وال ةك أن
الضعف في الدور اإلعالمي للجامعة المنوط بها من خالل توزيع المنةورات العلمية الدورية لبيان

اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم الحزبية جاء عامالً م ث اًر في رهور هذا الجانب في الفقرات األقل

ةيوعاً.
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وتدعيماً لذلك فإن للمحاضر الدور الرئيس في تقديم العلم للطلبة وبالتالي جاء دور المحاضر

في التفريق بين االنتماء والتعصب الحزبي في المرتبة األخيرة كون المحاضر الذ

يتطرق لألمور

الحزبية في الغالب سيفسر حديثه على انه ينتمي لحزب معين فبالتالي يبتعد المحاضرين عن ذلك.
جدول ( :)05يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لدرجات أفراد العينة على فقرات بعد االتصال والتواصل المجتمعي (ن= )512
المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

2.48

1.092

%.4.2

3.00

1.153

%21

الرابع

3.16

1.150

25.1

األول

تبين الجامعة الدور الديني الحترام اآلخرين من خالل أنشطة موظفيها

2.93

1.092

%35.3

الخامس

تشجع الجامعة طلبتها إلى المشاركة في المناسبات الحزبية المختلفة

2.61

1.016

%31.1

2.79

1.029

%33.5

الثامن

3.09

1.039

%20.5

الثاني

2.91

1.245

%35.1

السادس

3.05

1.093

%20

الثالث

2.86

1.151

%3..1

السابع

2.47

1.144

%.4..

2.73

1.281

%3..2

العاةر

2.76

1.098

%33.1

التاسع

فقرات بعد االتصال والتواصل المجتمعي
تسعى الجامعة إلى بيان أهمية المساجد كمعلم ديني وليست معلم حزبي
من خالل كافة النشطة التي تقوم بها
تشجع الجامعة طلبتها للمشاركة في المناسبات االجتماعية لدى
المجموعات الطالبية المختلفة حزبياً

تقوم الجامعة ببناء جسور االتصال والتواصل مع الجامعات الخرى
المختلفة فكريا

تهتم الجامعة بالدراسات التي تبين بعض المظاهر النفسية كاالغتراب
النفسي الناتج عن االنقسام السياسي
تدفع الجامعة بطلبتها في المنافسة الفعالة في تقديم الخدمات المجتمعية
أكثر من الفكار التنظيمية
تسمح الجامعة موظفيها بالعمل بعيداً عن سياسة الحزب الواحد

تشارك الجامعة في الحفالت والندوات المجتمعية التابعة لألحزاب على
اختالف ألوانها السياسية
تشجع الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية بربط الحداث السياسية مع
فحوى المحاضرة التي يلقيها
توفر الجامعة العديد من اللقاءات المجتمعية بين الوجهاء والعشائر
وطلبتها لالستفادة من خبراتهم المجتمعية
تمنع الجامعة ففلسفة هيمنة الحزب الواحد على إستراتيجية عملهم
تشجع الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية على تنبيه الطلبة إلى مضامين
المعلومات واللقاءات التعبوية التي تندرج ضمن المطالب الحزبية
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الترتيب
الثاني
عةر

الحاد
عةر

الثالث
عةر

يتضح من الجدول السابق أن الفقرة التي تنص على (تقوم الجامعة ببناء جسور االتصال

والتواصل مع الجامعات الخرى المختلفة فكريا) جاءت في أعلى سلم بعد االتصال والتواصل المجتمعي في

مواجهة التعصب الحزبي بوزن نسبي ( )%25.1بمستوى كبير ،يليه الفقرة التي تنص على (تدفع

الجامعة بطلبتها في المنافسة الفعالة في تقديم الخدمات المجتمعية أكثر من الفكار التنظيمية) بوزن نسبي

( )%20.5بمستوى كبير ،فيما جاءت الفقرة التي تنص على (توفر الجامعة العديد من اللقاءات

المجتمعية بين الوجهاء والعشائر وطلبتها لالستفادة من خبراتهم المجتمعية) في أدنى السلم بوزن نسبي

( )%.4.1بمستوى متوسط ،يسبقها الفقرة التي تنص على (تسعى الجامعة إلى بيان أهمية المساجد

كمعلم ديني وليست معلم حزبي من خالل كافة النشطة التي تقوم بها) بوزن نسبي ( )%.4.2بمستوى

متوسط.

وجاءت نتائج الس ال األول الخاص ببعد االتصال والتواصل المجتمعي في مواجهة التعصب

الحزبي متفقة مع دراسة كل من (محمد نجيب ،)0229 ،دراسة (عامر الخطيب ،)0221 ،ودراسة

(لمياء أبو جاللة ،)5116 ،والذين أكدوا على أهمية االتصال والتواصل المجتمعي في مواجهة
التعصب الحزبي لدى طلبتها.
ويفسر الباحث ذلك ،بأن تواصل الجامعات مع بعضها وان اختلفت فكرياً كما أسلفنا عامل

هام وضرور لمواجهة التعصب من خالل ذلك التواصل الذ

يتيح للجامعات إيصال ما لديها من

مالحرات وآراء للجامعات األخرى وان تناقش بةكل سليم يتميز بروح التسامح والود فهذا من ةأنه
مواجهة التعصب بجميع أةكاله ،وتستطيع الجامعات أيضاً مواجهة التعصب من خالل العمل على
عقد لقاءات بين الوجهاء والعةائر المختلفة والطلبة مما يسهم في استفادة الطلبة من الخبرات العديدة

له الء وكذلك يعزز من تواصلهم مع مجتمعهم ويجعلهم يةعرون بالحرص عليه .وهذا يدل على أن

الجامعة ال تقوم بالدور المنوط بها ،حيث دورها ضعيف ضعفاً واضحاً ،حيث أنها لم توضح لطالبها
أهمية دور المساجد الحقيقي المتمثل في توعية وتعليم المصلين جوانب الدين الحق ،وتوعيتهم بجوانب

العقيدة والفقه والسلوك الصحيح السو .

89

جدول ( :)06يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة على استبيان الدور التربوي للجامعات الفلسطينية (ن= )512
المتغير

عدد الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

رؤية وفلسفة الجامعة

05

51.5.

4.24

%31.3.

الرابع

النشطة التربوية

0.

54.11

00.15

%32.15

الثاني

االتصال والتواصل المجتمعي

05

52.55

01.51

%%32.22

األول

الدرجة الكلية للدور التربوي

.1

015.41

51.15

%3...2

الثالث

يتضح من الجدول السابق أن أنةطة الجامعة المتعلقة باالتصال والتواصل المجتمعي جاءت
في أعلى سلم الدور التربو للجامعات في مواجهة التعصب الحزبي بوزن نسبي ( )%32.22بمستوى

متوسط ،يليه األنةطة التربوية بوزن نسبي ( )%32.15بمستوى متوسط ،فيما جاءت ر ية الجامعة
وفلسفتها في أدنى السلم بوزن نسبي ( )%31.3.بمستوى متوسط.

مما يدل إلى أن أفراد العينة من أعضاء الهيئة التدريسية يرون أن أكثر األنةطة التي يمكن
ممارستها للحد من التعصب الحزبي هي االتصال والتواصل المجتمعي يليها األنةطة المنهجية ثم

ر ية وفلسفة الجامعة.

حيث يرى الباحلث أن أغللب أعضلاء الهيئلة التدريسلية فلي الجامعلات يمكنهلا مواجهلة التعصلب
بةكل أفضل عندما تعتمد ر ية الجامعة وفلسفتها على بنود وخطط وبلرامج يمكلن ملن خاللهلا التصلد

للتعصللب وكللذلك يمكللن أن نواجلله التعصللب مللن خللالل التواصللل بةللكل مسللتمر مللع المجتمللع المحلللي
ولةراكه في العملية التربوية للجامعة مملا يسلاعد عللى بنلاء جسلور الثقلة بلين الطلبلة والجامعلة المجتملع
الذ ينتمون إليه مما يجعلهم يتسمون بالتسامح ويبتعدون عن التعصب.
 السؤال الثاني /هل تختلف متوسطات درجات أعضاء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجامعة
في مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتهم وفقاً لمتغيراتهم التصنيفية (الجنس ،الجامعة ،الدرجة

العلمية ،سنوات الخدمة)؟

ولإلجابة على هذا التسا ل تم االعتماد على صياغة الفروض الصفرية التالية:
الفرض الول /ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.12 ≤ αفي متوسطات

درجات أعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الفكري تعزى للجنس

(ذكر -أنثى) لدى أفراد العينة.
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وللتحقق من هذا الفرض تمت المقارنة بين متوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية الذكور

(ن=  )02.ومتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية اإلناث (ن=  ).0في درجاتهم على استبيان
الدور التربو للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي باستخدام إختبار (ت) للفروق بين متوسطات
درجات عينتين مستقلتين ،حيث استخدم الباحث هذا االستبيان اإلحصائي البارومتر بسبب اعتدالية

توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق ،إضافة إلى أن عدد أفراد العينة يزيد عن ثالثين فرداً،

األمر الذ يحقق ةروط استخدام إختبار (ت) (صالح عالم ،)501 :5112 ،والجدول ( )0.يوضح
الفروق بين متوسطي درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث في توجهاتهم السببية عبر استخدام

إختبار ( )Independent Samples T Testللفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين.
جدول ( :)02يبين قيم اختبار (ت)

لمتوسط درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث في رأيهم لدور الجامعة بمواجهة التعصب الحزبي
(ن=)512
البعد

الذكور

اإلناث

إختبار  Tللفرق بين

ن = 032

ن = 20

مجموعتين

م

ع

م

ع

قيمة ت

الداللة

رؤية الجامعة وفلسفتها

55.1.

4..1

51.1.

4..5

1.351

1.332

النشطة التربوية

54.03

00.13

54..4

01.04

1.0..

1.521

االتصال والتواصل المجتمعي

52.5.

01.34

52..5

4.05

1.010

1.404

الدرجة الكلية للدور التربوي

014.14

51.25

015.1.

15.0.

1.021

1.5.5

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )113عند مستوى داللة  ،0.42 = 1.13عند مستوى داللة 1.35 = 1.10

يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ف) للدرجة الكلية لالستبيان وجميع أبعادة الثالثة (ر ية

الجامعة وفلسفتها -األنةطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) غير دالة إحصائياً عند مستوى
داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،لذا سيتم اخذ قيم (ت) لمجموعتين
غير متجانستين ،والذ تبين إنها غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.13 ≤ αمما يةير إلى

انه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αفي متوسط درجات أعضاء الهيئة

التدريسية الذكور ومتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية اإلناث على استبيان الدور التربو للجامعة
في مواجهة التعصب الحزبي .وهذا يوضح أن الذكور واإلناث يتمتعون ب أر متساو في ر يتهم للدور

التربو للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.
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وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع كل من دراسة (هشام عبد اهلل ،)0223 ،ودراسة (محمد

المزيني ،)5112 ،ودراسة (فؤاد العاجز ،)5113 ،ودراسة (أحمد حسنين ،)0292 ،والتي أرهرت
جميعها عدم وجود فروق بين الجنسين للدور التربو للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.
هذا واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة كل من (عمر شلح ،)5101 ،ودراسة (أسماء عفيفي،

 ،)5115ودراسة (سعد عبد الرحمن ،)0225 ،والتي أرهرت جميعها فروق بين الجنسين لصالح
الذكور حول الدور التربو للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي .كما واختلفت مع دراسة كل من

(علي الشكعة ،)5112 ،ودراسة (حسين سرمك ومفيد رؤوف ،)0229 ،ودراسة (محمد المرسي،

)0292ـ والتي أرهرت جميعها وجود فروق بين الجنسين لصالح اإلناث للدور التربو للجامعة في
مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها.
وبذلك يتضح للباحث ،بأن الجنس لم يكن له تأثير في آراء أعضاء الهيئة التدريسية كون
الذكور واإلناث يتمتعون بنفس الثقافة العلمية والتربوية والتي كان لها الدور األكبر في آرائهم وألنهم

يعايةون نفس الرروف االجتماعية والتربوية في الجامعات.

الفرض الثاني /ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.12 ≤ αفي متوسطات
درجات أعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الفكري تعزى للجامعة

(الزهر -القدس المفتوحة) لدى أفراد العينة.

وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام إختبار (ت) ()Independent Samples T Test
إليجاد الفروق بين متوسطي درجات أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة األزهر وأعضاء الهيئة التدريسية

بجامعة القدس المفتوحة في ر يتهم لدور جامعتهم بمواجهة التعصب الحزبي ،كما مبين في الجدول.
جدول ( :)02يبين قيم اختبار (ت)

لمتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية بجامعتي (الزهر – القدس المفتوحة) في دور الجامعة بمواجهة
التعصب الحزبي (ن= )512
البعد

جامعة الزهر

جامعة القدس المفتوحة

إختبار  Tللفرق بين

ن = 011

ن = 29

مجموعتين

م

ع

م

ع

قيمة ت

الداللة

رؤية الجامعة وفلسفتها

33.81

9.32

31.84

10.03

1.450

غير دالة

النشطة التربوية

40.11

10.63

38.23

11.41

1.215

غير دالة

االتصال والتواصل المجتمعي

37.18

10.06

36.43

10.59

.519

غير دالة

الدرجة الكلية للدور التربوي

111.11

29.08

106.52

31.10

1.089

غير دالة
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ف) للدرجة الكلية لالستبيان وجميع أبعادة الثالثة (ر ية

الجامعة وفلسفتها -األنةطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) غير دالة إحصائياً عند مستوى
داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،لذا سيتم اخذ قيم (ت) لمجموعتين
غير متجانستين ،والذ تبين إنها غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.13 ≤ αمما يةير إلى

انه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αفي متوسط درجات أعضاء الهيئة

التدريسية لجامعة األزهر ومتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة القدس المفتوحة على

استبيان الدور التربو للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي .وهذا يوضح أن أعضاء الهيئة التدريسية
بالجامعتين يتساوون في ر يتهم للدور التربو للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.

وتتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسة (لمياء أبو جاللة )5116 ،في عدم وجود فروق بين

الجامعات في ر ية أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة للدور التربو في مواجهة التعصب الحزبي.

هذا وتختلف مع دراسة (محمد المزيني ،)5112 ،ودراسة (هدى رياشي ،)5112 ،التي

أرهرتا وجود فروق بين الجامعات في ر ية أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة للدور التربو في
مواجهة التعصب الحزبي لصالح جامعة األزهر.
وهذا يوضح أن فلسفة الجامعة في مواجهة لها الدور األكبر في مواجهة التعصب حسب وجهة
نرر أعضاء الهيئة التدريسية ولم يختلفوا في ذلك الن الوضع االجتماعية التربو والبيئة االجتماعية
لهم واحدة مما ساعد ذلك على أن يكون لهم ر ية واحدة ألنهم كما يتضح يعايةون نفس الرروف من

كل النواحي.

الفرض الثالث /ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.12 ≤ αفي متوسطات
درجات أعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الفكري تعزى لسنوات

الخدمة (اقل من خمس سنوات -من خمس إلى عشر سنوات -أكثر من عشر سنوات) لدى

أفراد العينة.

وللتحقق من هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين األحاد

()One- Way ANOVA

إليجاد الفروق بين متوسطي درجات أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة األزهر وأعضاء الهيئة التدريسية
بجامعة القدس المفتوحة في ر يتهم لدور جامعتهم بمواجهة التعصب الحزبي ،كما هو مبين في جدول

(.)02
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جدول ( :)03يبين قيم تحليل التباين االحادي
لمتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية آلرائهم في دور الجامعة بمواجهة التعصب الحزبي تبعاً لسنوات
خبرتهم (ن= )512

درجات

متوسط

قيمة (ف)

الحرية

المربعات

المحسوبة

بين المجموعات

177.186

2

88.593

داخل المجموعات

18989.516

202

94.008

المجموع

19166.702

204

بين المجموعات

160.801

2

80.400

داخل المجموعات

24637.755

202

121.969

المجموع

24798.556

204

بين المجموعات

208.724

2

104.362

داخل المجموعات

21434.301

202

106.110

المجموع

21643.024

204

بين المجموعات

1501.997

2

750.998

داخل المجموعات

183087.594

202

906.374

المجموع

184589.590

204

البيان
رؤية وفلسفة
الجامعة

النشطة التربوية

االتصال والتواصل
المجتمعي

الدرجة الكلية

مجموع المربعات

.942

.659

.984

.829

قيمة الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح من الجدول السابق ،ان قيم إختبار (ف) للدرجة الكلية لالستبيان واالبعاد الثالثة ،غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،وهذا
يةير إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αفي متوسط اراء اعضاء الهيئة

التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي تبعاُ لعدد سنوات خبرتهم.

الفرض الرابع /ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.12 ≤ αفي متوسطات
درجات أعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي تعزى لدرجة العلمية

(ماجستير – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك) لدى أفراد العينة.

وللتحقق من هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين األحاد

()One- Way ANOVA

لفحص أثر إليجاد الفروق بين متوسطي درجات أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة األزهر وأعضاء
الهيئة التدريسية بجامعة القدس المفتوحة في ر يتهم لدور جامعتهم بمواجهة التعصب الحزبي ،كما هو

مبين في جدول (.)0.

87

جدول ( :)01يبين قيم تحليل التباين الحادي
لمتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية آلرائهم في دور الجامعة بمواجهة التعصب الحزبي تبعاً للدرجة
العلمية (ن= )512

درجات

متوسط

قيمة (ف)

قيمة

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

174.490

2

87.245

داخل المجموعات

18992.213

202

94.021

المجموع

19166.702

204

بين المجموعات

172.044

2

86.022

داخل المجموعات

24626.512

202

121.913

المجموع

24798.556

204

االتصال

بين المجموعات

333.233

2

166.616

والتواصل

داخل المجموعات

21309.792

202

105.494

المجتمعي

المجموع

21643.024

204

بين المجموعات

1927.069

2

963.535

داخل المجموعات

182662.521

202

904.270

المجموع

184589.590

204

البيان
رؤية وفلسفة
الجامعة
النشطة
التربوية

الدرجة الكلية

مجموع المربعات

.928

.706

1.579

1.066

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح من الجدول السابق ،أن قيم إختبار (ف) للدرجة الكلية لالستبانة واألبعاد الثالثة ،غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،وهذا
يةير الى انه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αفي متوسط اراء اعضاء الهيئة

التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي تبعاً للدرجة العلمية.

واختلفت نتيجة الدراسة الحالية التي أةارت إلى عدم وجود فروق حول آراء أعضاء الهيئة

التدريسية في مواجهة التعصب الحزبي تبعاً للدرجة العلمية مع دراسة (فؤاد العجز ،)5113 ،والتي
أرهرت أن هناك فروق حول آراء أعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي

لصالح المستوى األكاديمي األعلى.
ويمكن تفسير ذلك بأن التعصب يةكل ةيء سيء للجميع من أعضاء الهيئة التدريسية وان

الرغبة في مواجهته والتخلص منه موجودة لدى أعضاء الهيئة التدريسية بنفس القدرة ولم يكن لعدد
سنوات الخدمة أو للدرجة العلمية دور في ذلك الن التعصب ال يحتاج لسنوات عديدة من الخدمة
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ولطبيعة الدرجة العلمية كي يدرك الفرد انه من األمور السلبية والتي ت ثر بةكل سيء على أ مجتمع
وتةكل له عائق في سبيل التقدم والرقي.

 السؤال الثالث /هل يوجد أثر للتفاعل بين متغيرات الدراسة (الجنس – الجامعة – الدرجة العلمية
– سنوات الخدمة) على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي؟

ولإلجابة على هذا التسا ل تم االعتماد على صياغة مجموعة الفروض التالية:
الفرض الخامس /ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.12 ≤ αللتفاعل بين الجنس

(ذكر  -أنثى) والجامعة (الزهر – القدس المفتوحة) على الدور التربوي للجامعة في مواجهة

التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة -النشطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من
وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي ( )1 X 1لفحص أثر

تفاعل كل من :متغير الجنس (ذكر  -أنثى) ومتغير الجامعة (األزهر – القدس المفتوحة) على

الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة -النشطة

التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) ) ،(Greene & Oliveira, 1999: 146كما
يوضحه الجدول (.)05

جدول (:)09يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ()5X5
لتأثير كل من الجنس والجامعة على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي
المتغير
رؤية
وفلسفة
الجامعة

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

الجنس (أ)

29.864

1

29.864

.318

تفاعل (أ  xب)

47.925

1

47.925

.510

المجموع

240699.000

205

.388

1

الجامعة (ب)
الخطأ

الجنس (أ)

النشطة
التربوية

الجامعة (ب)

1

51.002

18885.831
8.980

تفاعل (أ  xب)

355.068

المجموع

340045.000

الخطأ

24260.094

700

51.002

قيمة ف مستوى الداللة
.543

201

93.959

1

8.980

.074

355.068

2.942

1

201
205

.388

120.697

.003

غير دال

غير دال

المتغير
االتصال
والتواصل
المجتمعي

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

الجنس (أ)

.020

1

.020

1

223.111

الجامعة (ب)

الكلية

22.027

تفاعل (أ  xب)

223.111

المجموع

299704.000

205

3.332

1

الخطأ

الجنس (أ)

الدرجة

1

الجامعة (ب)

21390.015
6.801

تفاعل (أ  xب)

1656.732

المجموع

2616490.00

الخطأ

181826.283

22.027

قيمة ف مستوى الداللة
.000
.207

2.097

201

106.418

1

6.801

.008

1656.732

1.831

1

201
205

3.332

904.608

.004

غير دال

غير دال

0

يتضح من الجدول السابق ،أن قيم اختبار (ف) للدرجة الكلية لالستبيان واألبعاد الثالثة ،غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،وهذا
يةير الى انه ال يوجد اثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αبين الجنس (ذكر ،أنثى) والجامعة

التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس في مواجهة التعصب الحزبي ،أ

أن اعضاء الهيئة التدريسية

(ذكر أو أنثى) ال يختلفون في آرائهم حول دور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي مهما كان
جنسهم (ذكر أو أنثى).

الفرض السادس /ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.12 ≤ αللتفاعل بين الجنس

(ذكر  -أنثى) الخدمة (اقل من خمس سنوات – من خمس الى عشر سنوات – اكثر من عشر

سنوات) على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة-
النشطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي ( )5 X 1لفحص أثر

تفاعل كل من :متغير الجنس (ذكر  -أنثى) ومتغير الخدمة (اقل من خمس سنوات – من خمس

الى عشر سنوات – اكثر من عشر سنوات) على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب

الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة -النشطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) ،كما
يوضحه جدول (:)04
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جدول (:)02يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ()6X5
لتأثير كل من الجنس والخدمة على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي
المتغير
رؤية
وفلسفة
الجامعة

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

الجنس (أ)

9.502

1

9.502

2

.799

الخدمة (ب)

التربوية

االتصال
والتواصل
المجتمعي

الكلية

75.762

151.523

2

18955.088

199

95.252

1

2.184

.100
.795

تفاعل (أ  xب)
المجموع

240699.000

205

71.230

2

24597.421

199

123.60

1

5
37.187

.348

2

73.245

.685

الخطأ

الخدمة (ب)

2.184

تفاعل (أ  xب)
المجموع

340045.000

205

184.377

2

21281.382

199

106.94

1

2
20.190

2

167.15
0
917.93
8

الخطأ

الجنس (أ)

الخدمة (ب)

37.187

2

35.615

39.463

تفاعل (أ  xب)

146.490

المجموع

299704.000

205

1077.381

2

182668.664

199

الخطأ

الجنس (أ)

الدرجة

المربعات

1.599

الجنس (أ)

النشطة

متوسط

قيمة ف

الخدمة (ب)

20.190

تفاعل (أ  xب)

334.316

المجموع

2616490.00

الخطأ

205

0

19.731

92.189

538.69

.008

.018
.288
.160

.862

.022
.587
.182

مستوى
الداللة
غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

3

يتضح من الجدول السابق ،أن قيم اختبار (ف) للدرجة الكلية لالستبيان واألبعاد الثالثة ،غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،وهذا

يةير الى انه ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αبين الجنس (ذكر ،أنثى) والخدمة

(أقل من خمس سنوات ،من خمس -عةر سنوات ،أكثر من عةر سنوات) في مواجهة التعصب
الحزبي ،أ

أن اعضاء الهيئة التدريسية (ذكر أو أنثى) ،وعلى الرغم من تباين سنوات خبرتهم ال

يختلفون في آرائهم حول دور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.
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الفرض السابع /ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.12 ≤ αلتفاعل بين الجنس (ذكر
 -أنثى) والدرجة العلمية (ماجستير – استاذ مساعد – استاذ مشارك) على الدور التربوي

للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة -النشطة التربوية -االتصال
والتواصل المجتمعي) من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي ( )5 X 1لفحص أثر تفاعل

كل من :متغير الجنس (ذكر  -أنثى) ومتغير الدرجة العلمية (ماجستير – أستاذ مساعد – أستاذ
مةارك) على الدور التربو

للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (ر ية وفلسفة الجامعة-

األنةطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) ،كما يوضحه جدول (:)11
جدول ( :)51يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ()6X5

لتأثير كل من الجنس والخدمة على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي
المتغير
رؤية
وفلسفة
الجامعة

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

قيمة ف

الجنس (أ)

64.545

1

64.545

.684

1

97.881

الدرجة العلمية (ب)

244.398

2

الخطأ

18872.376

200

94.362

1

.368

تفاعل (أ  xب)

240699.000

205

الدرجة العلمية (ب)

224.759

2

الخطأ

24569.967

200

122.850

1

2.994

المجموع

الجنس (أ)

النشطة
التربوية

تفاعل (أ  xب)

والتواصل
المجتمعي

الكلية

51.578

1

112.379
51.578

340045.000

الدرجة العلمية (ب)

309.227

2

الخطأ

21300.280

200

106.501

1

107.567

الجنس (أ)

تفاعل (أ  xب)

2.994
9.083

1

299704.000

205

الدرجة العلمية (ب)

2314.427

2

الخطأ

182249.268

200

المجموع

الجنس (أ)

الدرجة

.368

205

المجموع

االتصال

97.881

122.199

تفاعل (أ  xب)
المجموع

107.567
403.570

1

205 2616490.000

709

154.613
9.083

1157.214
403.570
911.246

1.295
1.037

.003
.915
.420

.028

1.452
.085

.118

1.270
.443

مستوى الداللة
غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

يتضح من الجدول السابق ،أن قيم اختبار (ف) للدرجة الكلية لالستبيان واألبعاد الثالثة ،غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،وهذا
يةير الى انه ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αبين الجنس (ذكر ،أنثى) والدرجة

العلمية لعضو هيئة التدريس (ماجستير ،أستاذ مساعد ،أستاذ مةارك) ،في مواجهة التعصب الحزبي،

أ أن أعضاء الهيئة التدريسية (ذكر أو أنثى) ،وعلى الرغم من تباين درجاتهم العلمية ال يختلفون في

آرائهم حول دور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.
الفرض الثامن /ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αللتفاعل بين الجامعة

(الزهر – القدس المفتوحة) و الدرجة العلمية (ماجستير – استاذ مساعد – استاذ مشارك)
على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة -النشطة
التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي ( )1 X 1لفحص أثر

تفاعل كل من :متغير الجامعة (األزهر – القدس المفتوحة) ،ومتغير الدرجة العلمية (ماجستير –

استاذ مساعد – استاذ مشارك) على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (رؤية

وفلسفة الجامعة -النشطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) (Greene & Oliveira,

) ،1999: 146كما يوضحه جدول (:)10

جدول (:)50يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ()6X5
لتأثير كل من الجامعة والدرجة العلمية على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي
المتغير
رؤية
وفلسفة
الجامعة

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

قيمة ف

الجامعة (أ)

88.718

1

88.718

.945

2

46.393

.494

الدرجة العلمية (ب)

199.022

2

الخطأ

18687.060

199

93.905

1

164.490

1.349

56.635

.464

تفاعل (أ  xب)

240699.000

205

الدرجة العلمية (ب)

249.543

2

الخطأ

24267.676

المجموع

الجامعة (أ)

النشطة
التربوية

92.787

تفاعل (أ  xب)
المجموع

164.490
113.269

340045.000

2

199
205

709

99.511

124.772
121.948

1.060

1.023

مستوى الداللة
غير دال

غير دال

المتغير
االتصال
والتواصل
المجتمعي

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

قيمة ف

الجامعة (أ)

51.017

1

51.017

.481

2

80.993

الدرجة العلمية (ب)

360.608

2

الخطأ

21090.535

199

105.983

1

863.597

تفاعل (أ  xب)

299704.000

205

الدرجة العلمية (ب)

2330.662

2

الخطأ

180162.134

199

المجموع

الجامعة (أ)

الدرجة

تفاعل (أ  xب)

الكلية

161.986

المجموع

863.597

1070.712

2616490.00

2

205

180.304

1165.331
535.356
905.337

1.701
.764

.954

1.287
.591

مستوى الداللة
غير دال

غير دال

0

يتضح من الجدول السابق ،أن قيم اختبار (ف) للدرجة الكلية لالستبيان واألبعاد الثالثة ،غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،وهذا
يةير إلى أنه ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αبين الجامعة التي ينتمي إليها
عضو هيئة التدريس (جامعة األزهر ،القدس المفتوحة) ودرجتهم العلمية (ماجستير -أستاذ مساعد،

أستاذ مةارك) في مواجهة التعصب الحزبي ،أ

أن أعضاء الهيئة التدريسية في كلتا الجامعتين ال

يختلفون في آرائهم حول دور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي ،على الرغم من اختالف درجاتهم

العلمية.
الفرض التاسع /ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.12 ≤ αلتفاعل بين الجامعة

(الزهر – القدس المفتوحة) والخدمة (اقل من خمس سنوات – من خمس الى عشر سنوات –
اكثر من عشر سنوات)على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة

الجامعة -النشطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية.

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي ( )5 X 1لفحص أثر

تفاعل كل من :متغير الجامعة (األزهر – القدس المفتوحة) ،ومتغير سنوات الخدمة (اقل من

خمس سنوات – من خمس الى عشر سنوات – اكثر من عشر سنوات) على الدور التربوي
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للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة -النشطة التربوية -االتصال
والتواصل المجتمعي) ) ،(Greene & Oliveira, 1999: 146كما يوضحه جدول (:)11
جدول ( :)55يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ()6X5
لتأثير كل من الجامعة وسنوات الخدمة على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي
المتغير
رؤية
وفلسفة
الجامعة

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

الجامعة (أ)

124.413

1

206.791

2

سنوات الخدمة (ب)

144.547

الخطأ

18623.701

تفاعل (أ  xب)

التربوية

والتواصل
المجتمعي

سنوات الخدمة (ب)

200.392

الخطأ

24167.584

الكلية

.772

1.105

1.083
1.208

340045.000

205

سنوات الخدمة (ب)

204.055

2

5
13.507

.128

الخطأ

20990.397

2

199

213.05
7
105.47
0

تفاعل (أ  xب)

الجامعة (أ)

تفاعل (أ  xب)

293.526

13.507

426.099

2

199
1

299704.000

205

سنوات الخدمة (ب)

1502.350

2

الخطأ

179544.884

199

المجموع

الجامعة (أ)

الدرجة

1

1.329

100.19
9
146.76
6

المجموع

االتصال

72.273
3
103.39

131.48

2

131.489

124.41

199

240699.000

المجموع

المربعات

93.586
6

205

الجامعة (أ)

النشطة

2

متوسط

قيمة ف

تفاعل (أ  xب)
المجموع

691.484

2635.450

2616490.00
0

1
2

205

121.44
3

102.02

9
691.48
751.17
4
1317.7
5
902.23
25

.825

.967

2.020

.766
.833

1.461

مستوى
الداللة
غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

6

يتضح من الجدول السابق ،أن قيم اختبار (ف) للدرجة الكلية لالستبيان واألبعاد الثالثة ،غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،وهذا
يةير الى انه ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αبين الجامعة التي ينتمي إليها
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عضو هيئة التدريس (جامعة األزهر ،القدس المفتوحة) وسنوات خبرتهم (أقل من خمس سنوات ،من

خمس -عةر سنوات ،أكثر من عةر سنوات) في مواجهة التعصب الحزبي ،أ

أن اعضاء الهيئة

التدريسية في كلتا الجامعتين ال يختلفون في آرائهم حول دور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.
الفرض العاشر /ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.12 ≤ αلتفاعل بين الدرجة

العلمية (ماجستير – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك) والخدمة (اقل من خمس سنوات – من

خمس إلى عشر سنوات – أكثر من عشر سنوات) على الدور التربوي للجامعة في مواجهة

التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة -النشطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من
وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين المتعدد ( )5 X 5لفحص أثر

تفاعل كل من :متغير الدرجة العلمية (ماجستير – استاذ مساعد – استاذ مشارك) ،ومتغير

الخدمة (اقل من خمس سنوات – من خمس الى عشر سنوات – اكثر من عشر سنوات) على
الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (رؤية وفلسفة الجامعة -النشطة

التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) ،كما يوضحه جدول (:)15

جدول (:)56يبين نتائج تحليل التباين الثالثي ()6X6
لتأثير كل من الدرجة العلمية والخدمة على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي
المتغير
رؤية
وفلسفة
الجامعة

النشطة
التربوية

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

الدرجة العلمية (أ)

27.933

تفاعل (أ  xب)

346.515

المجموع

240699.000

205

394.792

2

24023.281

196

الخدمة (ب)
الخطأ

2

13.966

.148

4

.918

283.618
18499.913

196

86.629
9
94.387

2

18.561

.151

119.30
6
122.56
2

.973

الدرجة العلمية (أ)
تفاعل (أ  xب)

477.208

المجموع

340045.000

الخطأ

المربعات

2

37.123

الخدمة (ب)

متوسط

قيمة ف
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4

205

141.80

197.39

8

1.502

1.611

مستوى
الداللة
غير دال

غير دال

المتغير
االتصال
والتواصل
المجتمعي

الدرجة
الكلية

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط
المربعات

قيمة ف

الدرجة العلمية (أ)

145.214

2

72.607

.686

تفاعل (أ  xب)

424.506

4

المجموع

299704.000

205

106.12
1
105.83
7

1.003

2809.196

2

178102.887

196

الخدمة (ب)
الخطأ

325.082
20743.237

الدرجة العلمية (أ)

535.743

تفاعل (أ  xب)

3418.896

المجموع

2616490.00

الخدمة (ب)
الخطأ

0

2
196
2
4

205

162.54

3
267.87
1404.5
2
854.72
98
908.68
4

1.536

.295

1.546
.941

مستوى
الداللة
غير دال

غير دال

8

يتضح من الجدول السابق ،أن قيم اختبار (ف) للدرجة الكلية لالستبيان واالبعاد الثالثة ،غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( ،)1.13 ≤ αمما يدل على تجانس المجموعتين ،وهذا
يةير الى انه ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αفي الدرجة العلمية والخدمة لدى
اراء اعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي ،أ

أن اعضاء الهيئة

التدريسية ال يختلفون في آرائهم حول دور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي مها كانت سنوات
خبرتهم قليلة أم كثيرة.
يتضح من خالل ملا سلبق ملن الجلداول اإلحصلائية التلي تبلين طبيعلة التفاعلل بلين كلل ملن الجلنس

وسللنوات الخدمللة والدرجللة العلميللة والجامعللة التللي ينتمللي لهللا أعضللاء الهيئللة التدريسللية لللم يكللن للله اثللر
لفاعليتها في توجه أعضاء الهيئة التدريسية نحو الدور الواجب أن تقوم به الجامعات لمواجهة التعصب

حيللث ان الجامعللة البللد لهللا مللن أن تعتمللد علللى فلسللفة ور يللة واضللحة تعللزز ثقافللة التسللامح وتعمللل فللي
المقاب للل عل للى مواجه للة التعص للب بجمي للع أة للكاله م للن خ للالل م للا له للا م للن دور ترب للو كبي للر وان تع للزز

النةللاطات التربويللة لهللا خاصللة وان الجامعللات هللي الصللرح العلمللي الكبيللر والللذ يضللم بللين جنباتلله فئللة
هامة من فئلات المجتملع وهلم الةلباب فلأن اسلتطاعت الجامعلات مواجهلة التعصلب ونةلر روح التسلامح

تكون بذلك حققت ةيء هام للمجتمع مما يساهم ذلك في تقدم ورقي المجتمع.
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 السؤال الرابع /ما سبل تفعيل وتطوير الدور التربوي للجامعـات فـي تنميـة اتجاهـات التسـامح
لمواجهة التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات؟

وقد تم اإلجابة على هذا الس ال في الفصل الخامس المةار إليه بتوصيات الدراسة.
ثانياً :نتائج الدراسة

 .0جاءت الفقرة التي تنص على أن (تؤمن الجامعة بالتعددية الحزبية وتسمح بالنشطة المختلفة)
جاءت في أعلى سلم بعد رؤية وفلسفة الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي بوزن نسبي

( ،)%2..1يليه الفقرة التي تنص على (تسمح الجامعة لموظفيها بالقيام بمقاالت سياسية عبر

المواقع اإللكترونية التابعة لألحزاب السياسية المختلفة) بوزن نسبي ( ،)%35.1فيما جاءت الفقرة

التي تنص على (تصدر الجامعة نشرات تحمل نصوص المواثيق الدولية والمحلية عن تعدد الحزاب)

في أدنى السلم بوزن نسبي ( )%.4يسبقها الفقرة التي تنص على (تشجع الجامعة موظفيها إلى

التطرق في المحاضرات إلى انجازات الفصائل السياسية بال تميز) بوزن نسبي (.)%30..

 .1جاءت الفقرة التي تنص على أن (تسعى الجامعة باستمرار إلى إيجاد قنوات اتصال فعالة مع

الجامعات الخرى وان اختلفت عنها) جاءت في أعلى سلم بعد النشطة التربوية في مواجهة

التعصب الحزبي بوزن نسبي ( ،)%25.1يليه الفقرة التي تنص على (تةجع الجامعة أعضاء
هيئتها التدريسية على تنبيه الطلبة إلى مضامين المعلومات واللقاءات التعبوية التي تندرج ضمن
المطالب الحزبية) بوزن نسبي ( ،)%36فيما جاءت الفقرة التي تنص على (تقوم الجامعة بين الحين

واآلخر بتوزيع منشورات علمية دورية لبيان اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم الحزبية) في أدنى السلم

بوزن نسبي ( )%..يسبقها الفقرة التي تنص على (تدفع الجامعة أعضاء هيئتها التدريسية لبيان

الفرق بين االنتماء والتعصب الحزبي أثناء المحاضرات) بوزن نسبي (.)%30

 .5جاءت الفقرة التي تنص على أن ( تقوم الجامعة ببناء جسور االتصال والتواصل مع الجامعات الخرى

المختلفة فكريا) جاءت في أعلى سلم بعد االتصال والتواصل المجتمعي في مواجهة التعصب الحزبي
بوزن نسبي ( ،)%25.1يليه الفقرة التي تنص على (تدفع الجامعة بطلبتها في المنافسة الفعالة في

تقديم الخدمات المجتمعية أكثر من الفكار التنظيمية) بوزن نسبي ( ،)%20.5فيما جاءت الفقرة

التي تنص على (توفر الجامعة العديد من اللقاءات المجتمعية بين الوجهاء والعشائر وطلبتها

لالستفادة من خبراتهم المجتمعية) في أدنى السلم بوزن نسبي ( )%.4.1يسبقها الفقرة التي تنص

على ( تسعى الجامعة إلى بيان أهمية المساجد كمعلم ديني وليست معلم حزبي من خالل كافة النشطة

التي تقوم بها) بوزن نسبي (.)%.4.2
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 ..جاء البعد المتعلق باالتصال والتواصل كأحد أبعاد الدور التربو للجامعة في مواجهة التعصب

الحزبي في أعلى السلم بوزن نسبي ( ،)%32.22يليه األنةطة التربوية بوزن نسبي (،)%32.15
فيما جاءت ر ية الجامعة وفلسفتها في أدنى السلم بوزن نسبي (.)%31.3.

 .3بلغ مستوى ةيوع الدرجة المرتفعة لر ية وفلسفة الجامعات كأحد أبعاد الدور التربو للجامعات في
مواجهة التعصب الحزبي كدرجة كلية قد بلغ ( ،)%78.05فيما كانت الدرجة المنخفضة

( ،)%75.50في حين جاءت الدرجة المتوسطة لر ية وفلسفة الجامعة ( .)%97.87أما فيما

يخص مستوى ةيوع الدرجة المرتفعة لألنةطة التربوية للدور التربو للجامعات في مواجهة

التعصب الحزبي كدرجة كلية قد بلغ ( ،)%57.58فيما كانت الدرجة المنخفضة ( ،)%8.89في
حين جاءت الدرجة المتوسطة لألنةطة التربوية ( .)%97.82وكذلك مستوى ةيوع الدرجة

المرتفعة لالتصال والتواصل المجتمعي كأحد أبعاد الدور التربو للجامعات في مواجهة التعصب
الحزبي قد بلغ ( ،)%97.87فيما كانت الدرجة المنخفضة ( ،)%8.58في حين جاءت الدرجة

المتوسطة لالتصال والتواصل المجتمعي (.)%28.05

 .2بلغ مستوى ةيوع الدرجة المرتفعة للدور التربو للجامعات كدرجة كلية لكافة األبعاد قد بلغ
( ،)%59.99فيما كانت الدرجة المنخفضة ( ،)%70.89في حين جاءت الدرجة المتوسطة للدور
التربو للجامعة (.)%95.89

 ..ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αفي متوسط درجات أعضاء الهيئة
التدريسية الذكور ومتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية اإلناث على استبيان الدور التربو

للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.

 .5ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.02 ≤ αفي متوسط درجات أعضاء الهيئة
التدريسية لجامعة األزهر ومتوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة القدس المفتوحة على

استبيان الدور التربو للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي.

 .4ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.02 ≤ αفي متوسط اراء اعضاء الهيئة التدريسية
لدور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي تبعاُ لعدد سنوات خبرتهم.

 .01ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αللتفاعل بين الجنس (ذكر -أنثى) ،والجامعة
التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس (األزهر بغزة– القدس المفتوحة) على الدور التربو للجامعة
في مواجهة التعصب الحزبي (ر ية وفلسفة الجامعة -األنةطة التربوية -االتصال والتواصل

المجتمعي) من وجهة نرر أعضاء الهيئة التدريسية.

 .00ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αللتفاعل بين الجنس (ذكر -أنثى) ،والخدمة
(أقل من خمس سنوات ،من خمس -عةر سنوات ،أكثر من عةر سنوات) في مواجهة التعصب
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الحزبي (ر ية وفلسفة الجامعة -األنةطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من وجهة نرر
أعضاء الهيئة التدريسية.

 .01ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αبين الجنس (ذكر ،أنثى) والدرجة العلمية

لعضو هيئة التدريس (ماجستير ،أستاذ مساعد ،أستاذ مةارك) ،في مواجهة التعصب الحزبي

(ر ية وفلسفة الجامعة -األنةطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من وجهة نرر أعضاء
الهيئة التدريسية.

 .05ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αبين الجامعة التي ينتمي إليها عضو هيئة
التدريس (جامعة األزهر ،القدس المفتوحة) ودرجتهم العلمية (ماجستير -أستاذ مساعد ،أستاذ

مةارك) في مواجهة التعصب الحزبي (ر ية وفلسفة الجامعة -األنةطة التربوية -االتصال
والتواصل المجتمعي) من وجهة نرر أعضاء الهيئة التدريسية.

 .0.ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αبين الجامعة التي ينتمي إليها عضو هيئة

التدريس (جامعة األزهر ،القدس المفتوحة) وسنوات خبرتهم (أقل من خمس سنوات ،من خمس-

عةر سنوات ،أكثر من عةر سنوات) في مواجهة التعصب الحزبي (ر ية وفلسفة الجامعة-

األنةطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من وجهة نرر أعضاء الهيئة التدريسية.

 .03ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )1.13 ≤ αفي الدرجة العلمية والخدمة لدى آراء

أعضاء الهيئة التدريسية لدور الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي (ر ية وفلسفة الجامعة-

األنةطة التربوية -االتصال والتواصل المجتمعي) من وجهة نرر أعضاء الهيئة التدريسية.
توصيات الدراسة

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فيما يتعلق بالدور التربو للجامعات الفلسطينية في
مواجهة التعصب الحزبي ،تم صياغة بعض التوصيات والمقترحات حول مةكلة الدراسة ،تمثلت
باآلتي:

 .0االهتمام بالهيئة التدريسية من حيث تطوير أدائهم في مةاركة الطلبة في األنةطة المختلفة.
 .1مساعدة الهيئة التدريسية علي التصرف بلغة الحوار مع الطلبة وبروح المحبة.

 .5ضرورة العمل على أن تةتمل المناهج الجامعية على مقررات تنبذ العنف والتعصب السياسي.

 ..على الجامعة أن توفر المساحة الكافية لمورفيها وطلبتها فرصة الحوار واالستماع للفكر والفكر
اآلخر.
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 .3تضمين المناهج والمقررات الدراسية المزيد من المواد والمساقات الغنية بمضامين ثقافة وقيم
التسامح.

 .2على عضو هيئة التدريس توجيه الطلبة أثناء المحاضرات نحو فهم أبعاد الةخصية اإلنسانية من
خالل التحاور وسماع ال أر اآلخر.

 ..أ ن يلتزم عضو هيئة التدريس بتنمية مهارات االتصال لدى طلبتهم ،وأن يكونوا قدوة ونموذج
ُيحتذى به.
 .5عقد واعداد دورات تدريبية للهيئة التدريسية لتطوير أدائهم حول خدمة المجتمع.
 .4إنهاء حالة االنقسام ،في المجتمع الفلسطيني ،والعودة إلى الحوار البناء ألنه السبيل الوحيد للتخلي
والبعد عن التعصبية.

 .01السماح ألعضاء الهيئة التدريسية بالنرر إلى إخفاقات الجامعة وانجازاتها من خالل المحاضرات
المستندة إلى قاعدة من يعمل يخطئ ومن ال يعمل ال يخطئ.

 .00إةاعة مناخ تسامحي داخل الجامعة ،وذلك بانتهاج نمط إدار تسامحي ،وترسيخ احترام كرامة
الطلبة ،وتفعيل أجواء التواصل والحوار الحضار داخل الجامعة وفي محيطها االجتماعي.
مقترحات الدراسة
 .0إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية لمعاجلة رواهر التعصب واالنغالق العقلي والعنف
والتطرف ،والحد منه.

 .1إصدار دورية فصلية أو ةهرية ،أو مجلة تحمل عنوان التسامح في الجامعة ،والعمل على نةرها
داخل الحرم الجامعي.

 .5إيالء نتائج هذه االبحاث التربوية واالجتماعية المماثلة األهمية المستحقة ،إذ يمكنها أن تُسهم
بةكل فاعل في معالجة الكثير من قضايا ومةكالت المجتمع.
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المالحق

ملحق ()1
السادة المحكمين
الرقم

اسم المحكم

الرتبة العلمية

الجامعة أو المؤسسة التي يعمل بها

1

عامر الخطيب

أستاذ أصول التربية

جامعة األزهر -غزة

2

منى جبريل

محاضر بكلية التربية

جامعة األزهر -غزة

3

سفيان أبو نجيلة

أستاذ علم النفس المشارك

جامعة األزهر -غزة

4

محمد عليان

أستاذ علم النفس المشارك

جامعة األزهر -غزة

5

رائد الحجار

أستاذ أصول التربية المشارك

جامعة األقصى -غزة

6

سمر أبو شعبان

أستاذ المساعد المناهج وطرق التدريس

جامعة األزهر -غزة

7

إسماعيل بلبل

أستاذ المساعد دراسات إسالمية

جامعة األزهر -غزة

8

حازم عيسى

أستاذ المساعد المناهج وطرق التدريس

جامعة القدس المفتوحة -غزة

9

صالح حماد

أستاذ أصول التربية المساعد

و ازرة التربية والتعليم -غزة

11

ماجد الزيان

أستاذ المساعد المناهج وطرق التدريس

و ازرة األوقاف -الكلية الشرعية

11

رياض سمور

أستاذ أصول التربية المساعد

و ازرة التربية والتعليم -غزة سابقا

12

جمال الفليت

أستاذ المساعد المناهج وطرق التدريس

و ازرة التربية والتعليم -غزة

13

خالد عبد الدايم

أستاذ المساعد المناهج وطرق التدريس

جامعة القدس المفتوحة -غزة

521

ملحق ()2
كتاب تسهيل مهمة الباحث من جامعة القدس المفتوحة

521

ملحق ()3
االستبيان في صورته النهائية
جامع ـ ـ ـ ـة األزهـر – غـزة

عمادة الدراسات العليـا

كليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التربيـ ــة

قسـم أصـ ـ ـ ـ ــول التربيـ ـ ـ ــة

الفاضل

األخ/ت :الدكتور

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
في إطار منهج الدراسات العليا بجامعة األزهر-غزة ،وضمن خطتي لمشروع رسالة الماجستتير فتي
كليتتة التربيتتة – أصتتول التربيتتة ،يطيتتب لتتي مشتتاركتكم معتتي ببض ت دقتتائق متتن وقتتتكم ،متتن ختتالل إبتتدا
وجهة نظركم الشخصية في بيان استجاباتكم على المقياس التالي.
كما نحب أن ننوه لكتم بانتال ي يوجتد إجابتة صتحيحة أو خاطئتة ،فلكتل منتا نظرتتال الخاصتة ألستلوب
تعامل الجامعة م الموضوعات ،إنما المهم هو التعبير الصادق عن أسلوبك ووجهة نظرك بالموضوع.
علما بتان ايستتجابات التتي تبتديها متن ختالل تعاونتك معنتا ستتعامل بدرجتة عاليتة متن السترية ،ولتن
تستخدم إي في أغراض البحث العلمي فقط.

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير،،،

الباحث
يوسف زكريا الداعور

521

البيانات األولية:
برجا تعبئة البيانات التالية ،من خالل وض إشارة ( )Xفي المرب المراد اختياره ،م عدم

ترك أي بيان فارغ لألهمية.
 الجنـــــس:

ذكر ...............

أنثى..............

 الجامعة:

األزهر ..............

القدس المفتوحة ..

 سنوات الخبرة:

أقل من  5سنوات

من  01 -5سنوات
أستاذ مساعد .

 الدرجة العلمية :ماجستير ..

أكثر من  01سنوات
أستاذ دكتور

أستاذ مشارك...

استبيان لقياس آراء أعضاء الهيئة التدريسية للدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي
لدى طلبتها

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

دائما

العبارة

5

تؤمن الجامعة بالتعددية الحزبية وتسمح باألنشطة المختلفة.
تقوم الجامعة بين الحين واآلخر بتوزي منشورات علمية دورية لبيان

اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم الحزبية.

تسعى الجامعة إلى بيان أهمية المساجد كمعلم ديني وليست معلم

حزبي من خالل كافة األنشطة التي تقوم بها.

تقيم الجامعة العديد من الندوات السياسية التي تناقش اآلثار السلبية

للتعصب الحزبي.

تسمح الجامعة لكافة األحزاب السياسية بالقيام بكافة أنشطتها الحزبية

داخل أسوار الجامعة.
تشج

الجامعة طلبتها للمشاركة في المناسبات ايجتماعية لدى

تشج

الجامعة طلبتها على متابعة الندوات والمؤتمرات الحزبية

المجموعات الطالبية المختلفة حزبيا.
المختلفة بشكل مستمر.
تدف

الجامعة أعضا هيئتها التدريسية لبيان الفرق بين اينتما

والتعصب الحزبي أثنا المحاضرات.
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كثي ار أحيانا
4

3

قليال

ناد ار

2

1

م
.9
.11
.11
.12
.13
.14

دائما

العبارة

5

تقوم الجامعة ببنا جسور ايتصال والتواصل م الجامعات األخرى
المختلفة فكريا.
تصدر الجامعة نشرات تحمل نصوص المواثيق الدولية والمحلية عن
تعدد األحزاب.
توفر الجامعة المساحة الكافية لموظفيها وطلبتها بفرصة الحوار
وايستماع للفكر والفكر األخر.
تبين الجامعة الدور الديني يحترام اآلخرين من خالل أنشطة
موظفيها.
تحث الجامعة أعضا هيئتها التدريسية للمشاركة في الندوات التي
تقيمها األحزاب المختلفة.
تسعى الجامعة إلى توضيح أهمية الفوارق الفكرية والسياسية
لألحزاب.

 .15تشج الجامعة طلبتها إلى المشاركة في المناسبات الحزبية المختلفة.
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

تحرص الجامعة لبيان احتياجات اآلخرين وفقا ألفكارهم في أي لقا
م الطلبة.
تسمح الجامعة لموظفيها للقيام بدراسات استطالعية لتحديد اتجاهات
الطلبة التعصبية.
تهتم الجامعة بالدراسات التي تبين بعض المظاهر النفسية كايغتراب
النفسي الناتج عن اينقسام السياسي.
تسمح الجامعة لموظفيها بالقيام بمقايت سياسية عبر المواق
اإللكترونية التابعة لألح ازب السياسية المختلفة.
تسمح الجامعة إلى التحاور والنقاش م

الهادف والبنا .
تدف

طلبتها للتوصل للحوار

الجامعة بطلبتها في المنافسة الفعالة في تقديم الخدمات

المجتمعية أكثر من األفكار التنظيمية.

تشج الجامعة موظفيها إلى التطرق في المحاضرات إلى انجازات

الفصائل السياسية بال تميز.
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كثي ار أحيانا
4

3

قليال

ناد ار

2

1

م

دائما

العبارة

5

 .23تسمح الجامعة لموظفيها بالعمل بعيدا عن سياسة الحزب الواحد.
.24
.25

توفر الجامعة أماكن مخصصة لإلعالنات الحزبية داخل أسوار
الحرم الجامعي.
تحث الجامعة موظفيها إلى تشجي طلباتهم بالمشاركة الفعالة والبنا ة
في المواق اإللكترونية الحزبية.
تسمح

الجامعة ألعضا هيئتها التدريسية بالنظر إلى إخفاقات

 .26الجامعة وانجازاتها خالل المحاضرات اليومية مستندة إلى قاعدة من
يعمل يخطئ ومن ي يعمل ي يخطئ.

.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35

تشارك الجامعة في الحفالت والندوات المجتمعية التابعة لألحزاب

على اختالف ألوانها السياسية.

تقيم الجامعة مهرجانات سياسية تناقش التطورات السياسية على

الساحة المحلية بحضور كافة األطراف السياسية.

تسمح الجامعة لموظفيها بتقديم المقترحات الالزمة لنشر ثقافة

التعددية الحزبية.

تشج الجامعة أعضا هيئتها التدريسية بربط األحداث السياسية م

فحوى المحاضرة التي يلقيها.

تحفز الجامعة موظفيها على المشاركة في اللقا ات السياسية في

الجامعات أخرى.

تتيح الجامعة ألعضائها برصد األنشطة الحزبية المخالفة لنظم

الجامعة.

توفر الجامعة العديد من اللقا ات المجتمعية بين الوجها والعشائر
وطلبتها لالستفادة من خبراتهم المجتمعية.

تسمح الجامعة لموظفيها بالتطرق في المحاضرات إلى انجازات
األحزاب السياسية بشكل عام.
تتواصل الجامعة م المؤسسات األخرى من المجتم المدني حول
آلية تفعيل الدور التربوي لطلبتها في مواجهة التعصب الحزبي.

 .36تمن الجامعة ففلسفة هيمنة الحزب الواحد على استراتيجية عملهم.
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كثي ار أحيانا
4

3

قليال

ناد ار

2

1

م
.37
.38

دائما

العبارة
تدف

5

الجامعة موظفيها على إعداد دراسات علمية تبحث في

المكونات الثقافية لألحزاب.
تسعى الجامعة باستمرار إلى إيجاد قنوات اتصال فعالة م الجامعات
األخرى وان اختلفت عنها.
تشج

الجامعة أعضا

هيئتها التدريسية على تنبيال الطلبة إلى

 .39مضامين المعلومات واللقا ات التعبوية التي تندرج ضمن المطالب
الحزبية.

.41

تدف الجامعة لموظفيها إلى توجيال الطلبة نحو فهم أبعاد الشخصية
اإلنسانية من خالل التحاور وسماع الرأي األخر.
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كثي ار أحيانا
4

3

قليال

ناد ار

2

1

