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صدق اهلل العظيم
البقرة:آية)682
) 

أ

اإلهــــــداء
إلى من ربط اهلل عز وجل طاعته بطاعتهما (والدي الكريمين) حفظهما اهلل وأطال في
عمريهما ومتعهما بالصحة والعافية .
إلى من ساندني ووقف بجانبي شريك حياتي زوجي الحبيب أحمد.
إلى خالتي الغالية أم أحمد وعمي الغالي أبو أحمد
إلى من حلموا معي في طفولتهم وحفظوا ذكريات طفولتي صقر ويونس وخلود
وصفوت ومحمد وفقهم اهلل
إلى أهلي وعشيرتي وأصدقائي وزمالئي جميعا.
إليهم جميعا أهدى ثمرة هذا الجهد المتواضع

الباحثة

ب

شكر و تقدير
صالِحا
قال تعالىَ   :ر ِّ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
َن أَ ْ
ي َوأ ْ
ب أ َْو ِز ْع ِني أ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َك الَِّتي أَ ْن َع ْم َ
َن أ ْ
َع َم َل َ
ين( ﺍلنمﻞ:ﺁية .)٩١
ضاهُ َوأ َْد ِخ ْل ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َب ِاد َك َّ
الصالِ ِح َ
تَْر َ
أحمداهللالعليالقديرحمدالشاكرين،المقرينبفضله،وجليلآالئه،وفيضكرمه،وأسجدلهشك اًر

على ما وهبني من جهد  ومثابرة،حتى تم هذا العمل المتواضع ،فإن كنت قد وفقت فيما قدمت،

فبفضل اهلل  ،وان كانت األخرى سألته السداد والرشاد  ،فحسبي إنني اجتهدت،فالنقص صفة
اإلنسانوالكمالهللوحده،وهوحسبناونعمالوكيل.

وعمادةالدرساتالعليا،
ا
يسعدنيويشرفنيأنأتقدمبجزيلالشكروالتقديرلجامعةاألزهروادارتها،
وعمادةكليةالتربية،وقسمأصولالتربية،وكافةاألساتذةوالعاملينبالكلية.

كماااأتقاادمبع اايمالشااكروالعرفااانإلااىأسااتاذ الــدكتور/صــهيب كمــال األغــاوأسااتاذتيالــدكتور/

سمية سالم النخالة،لماالقياتمنهماامانساعةالصادروحسانالتعااونبتقاديمكثيارمانالتوجيهاات
واإلرش ااادات،وب ااذلالكثي اارلمس اااعدتيعل ااىتخي اايالمص اااعبالعلمي ااةم اانأج االإتم ااامالد ارس ااة
باإلشرافعليها.

وال يفوتني أن أتقدم بالتقدير العميق والعرفان إلى من الدكتور/محمود عبد المجيد عساف

والدكتور/فايز علي األسود لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ،فإنني بحمد اهلل مح و ة بهما
ومستأنسةبمالح تهماالقيمة،وآرائهماالسديدة،إلصالحجوانبالقصورفيهذاالعمل.

وانيالقاًمنكلالمعانيالسامية،فإننيأتشرفبتقديمخالصالشاكروالتقاديروالعرفاانإلاى
أبيوأمياألعزاءلماقدماليمنالدعمالمتواصلأعاننيعلىإتمامهذاالجهد،فجزاهمااهللعني

خيرالجزاء
كماأتقدمبالشكروالتقديرللمكتبةالمركزيةفيالجامعةاإلساالميةلمااقادموهلايوكاذلبمكتباة
ج اواهرالننه ااروفاايجامع ااةاألزهاارومكتب ااةالقاادرالمفتوح ااةفاار  زة،ومرك اازالبح ا والتي ااوير

القيان.
واليفوتنيأنأتقدمبجزيالالشاكروالتقاديرإلاىابانعمايمحمادماجادأباومعيلاقالاذينكاان
لتش ا ااجيعهل ا اايح ا اااف اًزإلكم ا ااالد ارس ا ااتي،واألس ا ااتاذمحم ا اادالس ا اارد ال ا ااذ ق ا ااامب ا ااإجراءالمعالج ا ااات
اإلحصائية،ولمنقامبمراجعةالرسالةلغوياً،ولكلمناألخوةوالزمالءالذينوقفوابجانبيإلخراج
هذاالعملالمتواضعلحيزالوجود.

ج

كماااأتقاادمبالشااكرإلااىالسااادةالمحكمااينلماااقاادموهماانجهاادووق اتوعلاامفاايتحكاايمأدوات
الد ارسااةوتقااديماالقت ارحااات،والشااكرموصااوللكاالماانوقاافبجاوار وأخااصزميلااياألسااتاذأحمااد

سكر،سائل ةًالمولىعزوجلأنيجزيهمخيرجزاء،ﻭﺁخردعواناأنالحمدهللربالعالمين.
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ب

ملخص الرسالة
الممارسات الديمقراطية لدى طلبة كلية التربية في الجامعات بمحافظات غزة وعالقتها
بمهارات الحوار
إعداد  /مجد مجدي فياض أبو معيلق
إشراف
الدكتور/صهيب كمال ألاغا

الدكتور /سمية سالم النخالة

هاادفتالد ارسااةالتعاارفإلااىدرجااةتقااديريلبااةكليااةالتربيااةفاايالجامعاااتلواقااعممارساااتهم
الديمقراييا ا ااة،والكشا ا اافعما ا اااإذاكا ا ااانهنا ا ااابفا ا ااروقذاتداللا ا ااةإحصا ا ااائيةعنا ا اادمسا ا ااتوىداللا ا ااة

().0.0≤ αبااينمتوسااياتدرجاااتتقااديرأف ارادالعينااةلواقااعممارساااتهمالديمقراييااةتعاازىإلااى
المتغيا ارات(:الج اانر،الجامع ااة،المس ااتوىالد ارس ااي)،وك ااذلبالتع اارفإل ااىدرج ااةتق ااديريلب ااةكلي ااة
التربيااةفاايالجامعاااتلمهاااراتالحاوارلااديهم.وذلاابلتحديااديبيعااةالعالقااةباايندرجااةتقااديريلبااة
كليةالتربيةفيالجامعاتلواقعممارساتهمالديمقراييةودرجةتقديرهملمهاراتالحوارلديهم.

ولتحقيقأهدافالدراسةاستخدمتالباحثةالمنهجالوصفي،وقامتبإعداداستبانةتكونت
()45فقرةموزعاةعلاىمحاورين:األولالمتعلاقبالممارسااتالديمقرايياةواشاتملعلاى()61فقارة
موزعةعلى()4مجاالتوالثانيالمتعلقبمهاراتالحواراشتملعلى()02فقرة

وتكا ااونمجتما ااعالد ارسا ااةما اانجميا ااعيلبا ااةكليا اااتالتربيا ااةفا ااي(جامعا ااةاألزها ااروالجامعا ااة

اإلس ااالميةوجامع ااةالق اادرالمفتوح ااة)،المس ااجلينبالفص االالد ارس اايالص اايفيم اانالع ااامالج ااامعي

يالب ا ااويالباااة،وق اادت اامتيبي ااقاالس ااتبانةعلاااىعيناااة
()6104/6101والباااالدعاااددهم(ً )5124
عشوائيةقوامها()481يالبويالبةبنسبة()%1منالمجتمعالكلي.

وقاادتاامجمااعالبياناااتوتحليلهاااباسااتخداماألساااليباإلحصااائية:التك ا اررات،والمتوساايات
الحسااابية،واالنح ارفاااتالمعياريااة،والنساابالمئويااة،ومعاماالاالرتبااايبيرسااون،وساابيرمانب اراون،
ومعاماالألفاااوكرونباااخ،واختبااار"ت"،واختبااار""LSDوتحلياالالتبااايناألحاااد ( One Way

.)ANOVA



حي توصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:
 -0الدرجةالكلية ألفرادالعينةفيالجامعات لواقعممارساتهمالديمقرايية كانت()%22.17
وهيدرجةمتوسيةحي جاءتالمجاالتبالترتيبالتالي :المرتبةاألولى لمجال(الحرية

األكاديمية)بوزننسبي(،)%74.52والمرتبةالثانيةلمجال(المناخالجامعي)بوزننسبي

()%25.71وفيالمرتبةالثالثةالمجال(تكافؤالفرصالتعليمية)بوزننسبي()%21.02
وأخيرامجال(مجالراليلبة)بوزننسبي()%21.82
 -6الدرجة الكلية بتقدير أفراد العينة لمهارات الحوار لديهم بلغت ( )%80.56وهي درجة
كبيرة.
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )α ≥ 1.15بين متوسيات
استجابات أفرادالعينة  لواقعالممارساتالديمقراييةتعزىلمتغيرالجنرلصالحالذكور،
ولمتغيرالجامعةلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≥ 1.15بين متوسيات
استجابات أفراد العينة لواقع الممارسات الديمقرايية تعزى لمتغير المستوى الدراسي

(المستوىاألول-المستوىالثاني–المستوىالثال –المستوىالرابع)"-توجدفروقبين

المستوىاألولوالمستوىالثال لصالحالمستوىاألول  وتوجدفروقبين المستوىاألول
والمستوىالرابعلصالحالمستوىاألولوتوجدفروقبين المستوىالثانيوالمستوىالثال 

المستوىالثانيوالمستوىالرابعلصالحالمستوى

لصالحالمستوىالثاني  وتوجدفروقبين
الثاني.

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≥ 1.15بين متوسيات
استجابات أفراد العينة لمهارات الحوار تعزى لمتغير الجنر أو الجامعة أو المستوى

الدراسي.
 -2توجدعالقةارتباييةموجبة ( )1.41ذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة(≥ 1.15
يريهمعلىمهاراتالحوارليلبة
)αبينتقديرأفرادالعينةلممارساتهمالديمقراييةوبينتقد 
كليةالتربيةفيالجامعاتبمحاف ات زة.

م

في ضوء النتائج أوصت الدراسة:
 تفعياالدورالريااادةالعلميااة(حاواراليلبااةمااعاألساااتذة)ماانخاااللالبارامجواألنشاايةلتنميااةمهاراتالمشاركةوتحملالمسئولية،وذلببمايعنيالن رفيالعالقةالكليةللديمقرايية.

 التخيااييالجياادألنشاايةاليلبااةومشااروعاتالعماالالتيااوعيماانقباالإدارةالجامعااةولاايراألحازابوالتكااتالتاليالبيااة،وذلابماانخااالل:العمالعلااىحمايااةاأليارالفكريااةالوينيااة

لليلبةفيمواجهةالتياراتالفكريةالمغايرة.

 الدعمالماليلمجالراليلبةإلعيائهفرصةالتنو فيالنشاياتاليالبياة ،وتحساينبيئتاهفاايالجامعاااتلتتمتااعبقاادركااافماانالحريااةوالموضااوعيةبعيااداًعاانالتااأثيراتالخارجيااة
واألحزابالسياسية.

 تشكيل فريق عمل فيكلجامعةيبادر للقيام بتبني أساليب تقنياة الحاوارات التربوياة داخالقاعة المحاضرات .
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Abstract
The Democratic Practices of the Students of the Faculty of
Education at Universities and Their Relationship in Gaza
Strip with Negotiation Skills
Majd Majdy Fayyad Abu Moalieq
Dr / Suhaib Kamal Al-Agha

Dr/ Somaia Salem AL- Nakhala


The study aimed to identify the degree of appreciation students of
the of Educational Faculty in the Universities to the reality of democratic
practices, disclosure of whether there were statistically significant
differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between the mean scores
estimate the sample to the reality of democratic practices attributed to
variables (sex, university , study level), as well as to identify the degree of
appreciation students of the Faculty of Education in the universities
Negotiation Skills of to have. in order to determine the nature of the
relationship between the degree of appreciation students of the Faculty of
Education in the Palestinian universities to the reality of democratic
practices and the degree of appreciation for the Negotiation Skills to
have.
To achieve this aims the researcher used the descriptive approach,
and has prepared a questionnaire consisted (45) items distributed on two
axes: the first on democratic practices and included (29) distributed
(distributed 4) areas and the second on the Negotiation Skills (16),
paragraph
The study population consisted of all the colleges of education students in
the (Al-Azhar University - the Islamic University and Al Quds Open
University), Registered semester summer of the academic year (2013/2014)
totaling (5364) students, have used the descriptive method has been applied
to the questionnaire on a sample Random strong (483) students ratio9%.
The data were collected and analyzed using statistical methods: duplicates,
and averages, standard deviations, and percentages, and correlation

س

coefficient Pearson and Spearman Brown, and coefficient alpha Cronbach, and tests "T", and testing "LSD" and (One Way ANOVA)
The researcher has grasped the following conclusion:
1- Total appreciation degree to members of the sample in the

Universities to the reality of democratic practices were (66.07%), a
medium degree where it came from fields in the following order:
first place for the field (Academic freedom) relative weight
(74.56%), and ranked second for the area (University climate)
relative weight (65.70%) and in the third area (of equal educational
opportunities) relative weight (63.16%), and finally the field
(Student council) relative weight (60.86%)
2- The total degree of the respondents appreciated the

Negotiation

Skills have reached (81.52%), which is a large degree.
3- There are statistically significant differences at the level of

significance (0.05 ≥ α) between the averages of students of the
Faculty of Education of Universities responses to the reality of
democratic practices due to the variable in favor of the male sex, and
variable university in favor of Al-Quds Open University.
4- There are statistically significant differences at the level of

significance (0.05 ≥ α) between the averages of students of the
Faculty of Education of Universities responses to the reality of
democratic practices attributed to the study level (Level I. Level II Level III - Level IV) "- There are differences between the first level
and the third level for the first level and there are differences
between the first level and the fourth level in favor of the first level
and there are differences between level II and level III in favor of the
second level and there are differences between the second level and
the fourth level in favor of the second level.
5- There were no statistically significant differences at the level of

significance (0.05 ≥ α) between the mean coating the College of
Education responses to Universities dialogue skills due to the
variable sex or University or level.
6- There is a positive(0.43) correlation statistically significant at the

significance level (0.05 ≥ α) between the exercise of democracy
ع

students and between students estimates on Negotiation Skills for
students of the Faculty of Education in the Universities.
Based on above summarized results the research suggests that:
- Activating the role of scientific leadership (students dialogue with
professors) through programs and activities for the development of
the skills of participation and responsibility, and that means
including the consideration of the overall relationship of democracy.
- Good planning activities for students and volunteer work projects
by the university administration and the student is not a party blocs,
and through: work on the protection of national intellectual
frameworks to the provisions of the students in the face of adversity
intellectual currents.
- Financial support for student councils to give it a chance diversity
in student activities, and improve the environment in the universities
to enjoy sufficient freedom and objectivity away from external
influences and political parties.
- The formation of a working group in each university to initiate
dialogues do adopt educational technology methods inside the
auditorium.
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مصطلحات الدراسة

المقدمة:
صاحبالتغيرالسريعفيتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتواإلعالم،والعولمةبتداعياتها

تأثيركبيرعلىقضاياالديمقراييةوالهويةالثقافية،واختاللمن ومةالقيموقواعادالسالوب،وتناامي

العنفوتفكبالعالقات،وتشاببالمصالح،وضعفالوالءواالنتماء.

ولقدأدركتالمجتمعاتالمختلفةأهميةنشرثقافةالديمقراييةلدورهافيبناءالمجتمعات،

واستقرارهابماتتضمنهمانثقافاةوعااداتوتقاليادون اممؤسسااتيةوحياتياة،وفايتنمياةشاعورأفاراد
المجتمااعبااالوالءواالنتماااءوالر بااةفاايالمشاااركةفاايشاائونالمجتمااعوالحاارصعلااىالصااالحالعااام،
ومقاوم ااةالجم ااودوالس االبيةالت اايانتش اارتب ااينالش ااباب،والحف ااا عل ااىال ااروحاالجتماعي ااة،واحتا ارام

القااانونوااللت ازامبالقيم،ولماااكانااتوال ازلااتالجامعاااتتااؤد دو اًركبي ا اًرفاايتلبيااةحاجاااتالمجتمااع
القائمااةوالمنت ارةولاامتعاادو يفااةالجامعااةمجااردنقاالالمعرفااةوالت ا ار ماانجياالآلخاارباالوتسااعي
لغ ااررالق اايمواتجاه اااتنبيل ااةف ااينف ااوراليلب ااةوته اادفف ااينهاي ااةالمي ااافإل اايخدم ااةالمجتم ااع

وتيويره"(.البشايرةوآخرون)6115:10،
اعتبارتالجامعااةمنااذقااديمالزمااانأهاامالمؤسسااتفاايالمجتمااع،إذتتباوأمكااانالصاادارة،فهااي

مركاازإشااعا لكاالجدياادفاايالفكااروالمعرفااة،وهاايالمنباارالااذ تنيلااقمنااهآراءالمفكارينواألحارار
والعلماااءوالفالساافةورواداإلصااالحوالتيااور،وهاايمؤسسااةاجتماعيااةتااؤثرفاايالجااواالجتماااعي
المحييبهاوتتأثربه،فهيمنتصنعالقياداتالفنيةوالمهنيةوالسياسيةوالفكريةمنخااللالتأكياد
عليأهميةنوعيةالعالقاتالقائمةبيناليلباةوأقارانهموبيانهموباينأعضااءهيئاةالتادريروالتنوياه
إليضرورةالممارساتالديمقرايية،حيا يتكاونالمجتماعالجاامعيمانقاعادةعريضاةماناليلباة

الااذينيمثلااونيالئااعالشاابابالمثقاافماانمختلااففئاااتالمجتمااعوعااددمااناإلداريااينوعااددماان
أعضاااءهيئااةالتاادريرفاايالجامعاااتباإلضااافةإلااىنخبااةماانقااادةالفكااروالعلاامفاايالمجتمااع(.

قمبر)7:6110،

تعتبرالديمقرايية":ﺍصيالحاًيمﻜﻥﺍستخدامهبمعنىﻭﺍسعلﻭصﻑمجتمعحﺭ،وشكل

مﻥﺃش ا ا ا ا ا ا ا اﻜالﺍلحﻜﻡهيحﻜﻡﺍلشعﺏلنفسهبصﻭﺭﺓجماعية،ﻭعاﺩﺓمايﻜﻭﻥﺫلﻙعبﺭحﻜ ا ا ا ا ا ا ا اﻡ

ﺍأل لبيا ااهﻭعا ا اﻥﻁﺭيﻕنﻅاﻡﺍلتصﻭيﺕﻭﺍلتمثيلﺍلنيابي،ﻭهﻭمايعنيتﻭﺯيعﺍلسلﻁاﺕمﻥﺍلقما ا اة
ﺇلاىﺍألفاﺭﺍﺩﺍلمﻭﺍﻁنيﻥ،ﻭتكاونﺍلسياﺩﺓبالفعلفيﺍلمجتمعﺍلحﺭهيللشعﺏﻭمنهتنتقاالللحﻜﻭم اة
ﻭلايﺱﺍلعﻜﺱ"(جقمان)21:0111،
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بالر ممنتنو وتعددالمفاهيمالديمقراييةإالأنهاكفكارإنساانييهادفإلاىإحااللالساالم

والتفاااهمبااينالبشاارحتااىباايناألي ارافالتاايتتباااينفااينسااجهاالفكاار واليااائفيوماانهنااات هاار
أهميةاللغةالمستخدمةفيالحوارمعاآلخرينفهذهاللغة.
والديمقرايياة"التااأتيبعصاااسااحريةباينليلااةوضااحاهاباالهاونتيجااةلعمليااةتراكميااةيكتساابها

الفردبالممارسةالفعليةوألجلتثبيتأرضصلبةلهذهالعمليةالبدمناالهتمامبالقنواتالتايتثار 

األفرادبمهاراتالحوار(.بركات)12:0115،
حي ا يعتباارالح اوار اااهرةإنسااانيةوعالميااةلوجااودهفااي يااراإلنسااانكالمالئكااةوالجاان،وان

االختالففيال أر سنةإلهيةفايحيااةالبشارنتيجاةلتفااوتهمفايالعقاولواإلفهاامواألمزجاة،حيا 
اح َدةًوالي َازلُونم ْختَلِ ِفين*إِ َّالمن ِ
ُمةًو ِ
ُّبلَ َج َع َل َّ
اب.
رُّب َ
رب َ
َ
الن َ
قالاهللتعالىَ :ولَ ْو َش َ
رح َام َ
َْ َ
اء َ
َ َ َ ُ
ارأ َّ َ
(هود)001-008،
كماااتتمثاالأهميتااهباسااتخداممهاااراتالح اوارالبناااءإلشاابا حاجااةاإلنسااانلالناادماجفااي

جماع ااةوالتواص االم ااعاآلخا ارين،ف ااالحواريحق ااقالتا اوازنب ااينحاج ااةاإلنس ااانلالس ااتقالليةوحاجت ااه
ابهةوالفسااادماانالقااول
للمشاااركةوالتفاعاالمااعاآلخ ارين،الهاادفماانالح اوارإقامااةالحجااةودفااعالشا 
وال أر ،فهوتعاونبينالمتحاورينعلىمعرفةالحقيقةوالتوصلإليها،ليكشفكليارفمااأخفاي
علىصاحبهمنها،والسيربيرقاالستداللالصحيحللوصولإلىالحق.

ولعلممارسةالديمقراييةداخلالجامعةخاصةفيكلياتالتربية،يمثلصورةمصغرةلماا

يحد فيالمجتمع،وهذامادفاعالعديادمانالبااحثينللبحا فايهاذاالمجاالمثال(آ اا،)6116،
(الحجار)6111،في زة،و(الزعبي(،)6101،الصامداو والعمار )6111،فاياألردن،وذلاب
لمايمربهالمجتمعالعربيكافاةوالفلسايينيخاصاةمانتفساافايالنسايجالاويني،وانشاارالعدياد

منالنزعاتالتعصبية،في ل يابثقافةالحوار.

ولقد أثبتت تلب التيورات الحديثة ،والعديد من الدراسات مثل دراسة (مسلم،)6118 ،

(حرب)6117،أناليلبةالجامعيينلمالهممندورمستقبليفيالتربيةعلىالديمقراييةبحاجة
ماسة لتحقيق الممارسات الديمقرايية للتغلب على التحديات الراهنة ودفع االستحقاقات الميلوبة

منهم قبل الدخول في حوارات كونية مع اآلخر وتحقيق التواصل داخلياً والتوافق على القواسم
المشتركةالواجبإتباعهاإلنجاحالتعايشوالتفاهمبينجميعالفئاتوالشرائحاالجتماعية.

حي أنقضيةﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةﺇحﺩﻯﺃهﻡﺍلقضاياﺍلتيتهﻡﺍلمجتمعاﺕالتربويةﺍلمعاصﺭﺓ،

ﺇالﺃﻥتﻁبيقهايﻭﺍجهمعﻭقاﺕعﺩيﺩﺓمنهاﺍلتﺭﺍﺙﺍلثقافي،ﻭﺍلﻭﺍقعاالجتماعيﺍلﺫﻱيفتقﺩقياﺱ
مستﻭﻯ الممارسات ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي لﺩﻯ ﻁلبة كليات التربية ،ﻭﺍلﺫﻱ ال يسمح بالمشاركة ،ﻭتحمل
3

ﺍلمسﺅﻭليةﻭﺍلقﺩﺭﺓعلىمماﺭسةﺍلنقﺩﻭﺍلتحليلﻭﺍلتعبيﺭعﻥﺍلﺭﺃﻱ .وهذامادفعالباحثةللبح 

في واقع الممارسات الديمقرايية لدى يلبة كلية التربية في الجامعات بمحاف ات  زة وعالقتها
بمهاراتالحوار.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
إذااعتبرناأنالتربيةعلىالديمقرايية تتيلبالمعرفةوالبيدا وجيةالخاصة بتعليموتربية

اإلنسانعلىثقافةحقوقاإلنسانوالديمقراييةوالحوار والتربيةعليها،فإنهابالتاليتتيلب أرضية
مالئمةلممارستهافي لاإلرادةالحقيقيةلجميعاأليرافر موجودتناقضات متباينةبينها،مما

ييرح من جديد العالقة بين الجامعة والمحيي في الواجهة واشكالية التفاعل الذ يجب أن يتم

بينهمامنأجلإنجاحأ مشرو ويني.

وانيالقاً منالكونيةوالشموليةباعتبارهماالمبدأيناألساسينلمن ومةالشعوب فإنالضمانة
األساسية لحماية هذه الشعوب هي نشر ثقافة الديمقرايية والحوار في أوساي الجماهير والتربية
عليهامنأجلممارستها،حتىتصبحبالفعلممارسةيوميةلألفرادعلىأوسعنياق.وعليهتتحدد

مشكلةالدراسةفياإلجابةعنالسؤالالتالي:

ما واقع الممارسـات الديمقراطيـة لـدى طلبـة كليـة التربيـة فـي الجامعـات بمحافظـات غـزة وعالقتهـا
بمهارات الحوار ؟

ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .0مادرجةتقديريلبةكليةالتربيةفيالجامعاتلواقعممارساتهمالديمقرايية؟
 .6هالتوجادفاروقذاتداللاةإحصااائيةعنادمساتوىداللاة( (.0.0≤ αباينمتوساياتدرجااات
تق ااديرأفا ارادالعين ااةلواق ااعممارس اااتهمالديمقرايي ااةتع اازىإل ااىالمتغيا ارات(:الج اانر،الجامع ااة،

المستوىالدراسي)؟

 .1مادرجةتقديريلبةكليةالتربيةفيالجامعاتلمهاراتالحوارلديهم؟
 .4هالتوجادفاروقذاتداللاةإحصااائيةعنادمساتوىداللاة( (.0.0≤ αباينمتوساياتدرجااات
تقااديرأف ارادالعينااةلمهاااراتالح اوارلااديهمتعاازىإلااىالمتغي ارات(:الجاانر،الجامعااة،المسااتوى

الدراسي)؟

 .5هليوجدعالقةارتباييهدالةإحصائياعندمستوىداللة( (.0.0≤ αبيندرجةتقاديريلباة
كليةالتربيةفيالجامعاتلواقعممارساتهمالديمقراييةودرجةتقديرهملمهاراتالحوارلديهم؟
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فرضيات الدراسة:
ينبثقعنالتساؤلالثانيالفرضياتالتالية:
 .0التوجاادفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة().0.0≤ αبااينمتوسااياتدرجااات
تقديرأفرادالعينةلواقعممارساتهمالديمقراييةتعزىإلىمتغيرالجنر(ذكر،أنثى)

 .6التوجاادفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة().0.0≤ αبااينمتوسااياتدرجااات
تقااديرأف ارادالعينااةلواقااعممارساااتهمالديمقراييااةتعاازىإلااىمتغياارالجامعااة(األزهاار،القاادر

المفتوحة،اإلسالمية)
 .1التوجاادفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة().0.0≤ αبااينمتوسااياتدرجااات
تقااديرأف ارادالعينااةلواقااعممارساااتهمالديمقراييااةتعاازىإلااىمتغياارالمسااتوىالد ارسااي(األول،

الثاني،الثال ،الرابع).
ينبثقعنالتساؤلالرابعالفرضياتالتالية:
 .0التوجاادفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة().0.0≤ αبااينمتوسااياتدرجااات
تقديرأفرادالعينةلمهاراتالحوارلديهمتعزىإلىمتغيرالجنر(ذكر،أنثى).

 .6التوجاادفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة().0.0≤ αبااينمتوسااياتدرجااات
تقديرأفرادالعيناةلمهااراتالحاوارلاديهمتعازىإلاىمتغيارالجامعاة(األزهار،القادرالمفتوحاة،

اإلسالمية)

 .1التوجاادفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة().0.0≤ αبااينمتوسااياتدرجااات
تقااديرأف ارادالعينااةلمهاااراتالح اوارلااديهمتعاازىإلااىمتغياارالمسااتوىالد ارسااي(األول،الثاااني،

الثال ،الرابع)

ينبثقعنالتساؤلالخامرالفرضيةالتالية:
 .0توجدعالقةارتباييهدالةإحصائياعندمستوىداللة().0.0≤ αبيندرجةتقديريلبةكلية
التربيةفيالجامعاتلواقعممارساتهمالديمقراييةودرجةتقديرهملمهاراتالحوارلديهم

ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلﺩﺭﺍسة:
هدفتالدراسةإلىتحقيقاألهدافاآلتية:
 .0التعا اارفإلا ااىدرجا ااةتقا ااديريلبا ااةكليا ااةالتربيا ااةفا اايالجامعا اااتالفلسا اايينيةلواقا ااعممارسا اااتهم
الديمقرايية.
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 .6الكشاافعماااإذاكااانهنااابفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة().0.0≤ αبااين
متوس ااياتدرج اااتتق ااديرأفا ارادالعين ااةلواق ااعممارس اااتهمالديمقرايي ااةتع اازىإل ااىالمتغيا ارات:

(الجنر،الجامعة،المستوىالدراسي)
 .1التعرفإلىدرجةتقديريلبةكليةالتربيةفيالجامعاتالفلسيينيةلمهاراتالحوارلديهم.
 .4الكشاافعماااإذاكااانهنااابفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة().0.0≤ αبااين
متوسااياتدرجاااتتقااديرأف ارادالعينااةلمهاااراتالح اوارلااديهمتعاازىإل اىالمتغي ارات(:الجاانر،

الجامعة،المستوىالدراسي)

 .5الكشفعانيبيعاةالعالقاةبايندرجاةتقاديريلباةكلياةالتربياةفايالجامعااتالفلسايينيةلواقاع
ممارساتهمالديمقراييةودرجةتقديرهملمهاراتالحوارلديهم.

أهمية الدراسة:
 .0تنبثقأهميةهذهالدراسة،منأهميةموضوعها،حي أننااليمكنبحالمناألحاوالأننغفال
هااذاالعصاارالااذ نعيشااه،وتهيئااةالناشاائينماانأبناااءالمجتمااعلمااايمكاانتسااميته"ساالوكيات

المواين ا ااةالعالمي ا ااة"والت ا اايم ا اانأه ا ااممالمحه ا ااامه ا اااراتالحا ا اواروقب ا ااولاآلخ ا ااروالممارس ا ااات
الديمقرايية،فبقدرماتكاونالحضاارةميا ار إنساانيتكاونالديمقرايياةهايالقاعادةالتايتضاع
اإلنسانأماممسؤولياتهالكلياةانيالقااَمانالمجتماعالاذ يعايشفياهإلاىآفااقالارؤىالعالمياة،
وعليااهكانااتصااورةالجامعااةومااايجاار فيهااا،انعكاسااَلماااساايكونعليااهالمجتمااع.كماااأنااهماان

المتوقعأنيستفيدمنهذهالدراسة:

 المس اائولونوالع اااملونف اايالجامع اااتالفلس اايينيةسا اواءعل ااىالمس ااتوىاإلدار أواألكا اااديمي
خاصةفيمجالتحسينالخدماتاليالبية،والنهوضبخدماتها.
 هيئاتالتوجيهالوينيومن ماتالمجتمعالمدنيعنواقاعالممارسااتالديمقرايياةومانأجال
وضعبرامجلتعزيزالديمقراييةولمهاراتالحوار.
 .6إنمايتعرضلهيلبةالجامعاتمنمحااوالتللنيالمانانتمااءهم،ياؤثرفايشخصاياتهمفاي
المسااتقبلوتحااددماادىمساااهمتهبفاعليااةفاايتنميااةمجتمعااه،لااذلبتحاااولالد ارسااةالحاليااةإلقاااء

الضوءعلىممارساتهمالديمقراييةوعالقتهابمهاراتالحوار.
 .1تش ا ا ا ااكلهﺫهﺍلﺩﺭﺍسةحافﺯﺍﹰللﻁلبةللتعﺭﻑﺇلىﺍلمماﺭساﺕﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي ا ا ا ا اةلليلب ا ا ا ااةل ا ا ا ااديهمفي
ﺍلجامعةﻭتشجيعهﻡعلىمهاراتالحوار.

6

 .4إثاراءالمكتبااةالفلساايينيةبمثاالهااذهالد ارساااتالتاايتعتباارماانأولااىالد ارسااات–فاايحاادودعلاام
الباحثة-التيتجمعبينمتغير (الممارساتالديمقرايية-مهاراتالحوار)

حدود الدراسة:
 .0حد الموضوع:التعرفإلىواقعالممارساتالديمقراييةلدىيلبةكلياةالتربياةفايالجامعاات
بمحاف ات زةوعالقتهبمهاراتالحوار.

 .6الحد المؤسسي(:جامعةاألزهر،جامعةالقدرالمفتوحة،الجامعةاإلسالمية).
 .1الحد البشري:يلبةكليةالتربيةفيالجامعاتبمحاف ات زة.
 .4الحد المكاني:محاف ات زة.

 .5الحــد الزمنــي:تاامتيبيااقالشااقالمياادانيماانهااذهالد ارسااةفاايالفصاالالصاايفيللعااامالد ارسااي
(.)6104/6101

مصطلحات الدراسة :
الممارسات الديمقراطية:
 يعرفهااا(الحشااوة)6114،بأنهااا":منﻅﻭمةالعالقاااتﻭﺍلمماﺭساﺕﺍلتﺭبﻭيةﺍلتييقﻭﻡبهايلبا ا ا ااةالجامعا ا ا ااة،بها ا ا ا اﺩفتيسيﺭمماﺭسةﺍلﻁلبةللسلﻭﻙﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيفيحياتهﻡ،ﻭتيسيﺭ
مساهمتهﻡفيتﺭسياﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةفيﺍلمجتمع"(ﺍلحشﻭﺓ)62:6114،

 ويعرفهااا(بركااات)0115،بأنهااا":ن اااموأساالوبفاايالعالقاااتباايناألف ارادوالجماعاااتيضمنلهمحقوقحريةالتعبيروال أر والتن يمفيالجمعياتوالنقاباتممايكفلالمشااركة

الفعليةوالمساواةوالفرصفيصنعالقرار(بركات.)61:0115،

وتعرفها الباحثة إجرائيابأناه":مجموعاةالعالقااتالتاييمارساهااليلباةفايالجامعاات،منخالل
تعاملهﻢمعأقرانهمومعأعضاءﺍلهيئاتالتدريسيةواإلداريين،بإعيائهمالفرصةللتعبيارعنأرائهام

ﻭتفويضهمبعضالصالحيات،إحساسهمبالعدالةوالمساواةوهيالدرجةالكليةالتيسيحصلعليها
المفحوصينمنخاللاالستبانة.

الجامعات الفلسطينية:
تعرفها(و ازرةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسيينية)0118،بأنها":المؤسساتالتيتضمكلمنهاما
ال يقلعن ثال كليات جامعية،وتقدم برامجتعليمية تنتهيبمنح درجةالبكالوريوروالليسانر
الدرجةالجامعيةاألولىوللجامعةأنتقدمبرامجللدراساتالعلياتنتهيبمنحدرجةالدبلومالعاليأو
الماجستير أو الدكتوراه ويجوز لها تقديم برامج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أن مة
7

الدبلوم( .و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسيينية)http://www.moj.gov.ps: 0118 ،

()6101/6/0

مهارات الحوار:
الحوار:
يعرفه(الهيتي)2..4،بأنها":المحادثةبينيرفين،يسوقكالمنهماامانالحادي مااياراهويقتناع
به،ويراجعاليرفاآلخرفيمنيقهوفكرهقاصداًبيانالحقائقوتقريرهامنوجهةن ره"(الهيتي،
)4.:2..4

ويعرفاه(العباود )2..0،بأنااه":المراجعاةباينشخصااينأوأكثار،يغلابعليااهالهادوءوالبعادعاان

الخصومةوالتعصب،وقديشارإليهبأنهالمجادلةالتيهيأحسنكمافيالقرآنالكريم"(العبود ،
)9:2..0
مهارات الحوار:
هبيريقاةمتكافئاةفايمساألةمعيناة
مدىقادرةالماتعلمعلاىالتواصالاللف ايو ياراللف ايماع يار 
الهدوءوالبعدعنالغضابإل هاارالحاقوالحجاةوالبرهاانمانخااللتقاديمأفكاارآراء

ويغلبعليه

لآلخرين(العبيد)11:6117،
االلممارسااةهااذا

ويعرفهااا(سااكر)6101،بأنهااا":القاادرةعلااىتحقيااقنتااائجثابتااةوفعالااةماانخا
النشايوذلبعنيريقاالعتمادعلىمهاراتمتنوعة،متكاملةفيماابينهاافبالتاالييكاونالمقصاود

بمه اااراتالحا اواررص ااداألس اااليب،والوس ااائلالت اايتمكنن ااام اانتحقي ااقالحا اوارالفع ااالف اايالمن اااهج

الد ارسااية،وتنقساامهااذهاألنشاايةإلااىأنشاايةفاايمرحلااةاإلعاادادللح اواروأنشاايةفاايمرحلااةتنفيااذ
الحوار(.سكر)77:6101،
تعرفها الباحثة إجرائيا بأنها":قدرةيلبةكليةالتربيةعلاىإدارةالتواصالماعأقارانهموماعأعضااء
الهيئةالتدريسيةواإلداريينوتقبلآرائهموتشجيعأفكارهمالصحيحةبكلهدوءوالبعدعنالتعصاب
منأجلإ هارالحجةوالبرهانفيإيارمنالودوالتفاهم،وهيالدرجةالكليةالتيسيحصالعليهاا

المفحوصينمنخاللاالستبانة.
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظري للدراسة
 المبحث األول :الجامعات الفلسطينية
 المبحث الثاني :الممارسات الديمقراطية
 المبحث الثالث :مهارات الحوار

املبحث األول
اجلامعات الفلسطينية
 الجامعات العامة
جامعةاألزهر
الجامعةاإلسالمية
جامعةالقدرالمفتوحة
 الجامعات الحكومية (جامعةاألقصى)
 الجامعات الخاصة
جامعةفلسيين
جامعة زة
جامعةاألمةللتعليمالمفتوح
 كليات التربية في الجامعات الفلسطينية العامة
كليةالتربية(جامعةاألزهر)
كليةالتربية(الجامعةاإلسالمية)
كليةالتربية(جامعةالقدرالمفتوحة)

0.

المبحث األول
تعريف الجامعات

الجامعات الفلسطينية

إناصيالحجامعة()Universityمأخوذةمنكلماة()Universitiesوتعناياالتحاادأو

التجمااعالااذ يضاامويجمااعأقااوىاألساارنفااوذاًفاايمجااالالسياسااةفاايالمدينااةماانأجاالممارسااة

السلية.وهكذااساتخدمتكلماة"الجامعاة"لتادلعلاىتجماعاألسااتذةوالياالبمانمختلافالابالد
والشعوب.وقدجاءهذاالتجمععلى راراالتحاداتالصناعيةوالحرفية()Guildsالتيكانت

تقااومباادورتعليماايهااامفاايالعصااورالوساايىوامتاادحتااىالعصاورالحديثااة.وكااانلهااذهاالتحااادات
معاااييرتعليميااةعاليااةواختباااراتقاساايةتعقاادعلااىفت اراتلتضاامنأفضاالأداءتعليمااي(.مرسااي،

)1:6116

وتعرف الجامعة على أنها":تلبالمن مةالتيتحتاو عادداًمانالكليااتويكاونلاديها الباا

كليااةللفنااونالحارةواثنتااانأوأكثاارماانالمااداررأوالكلياااتالمهنيااةوتقاادمبرنامجااًللد ارساااتالعليااا
وتكونقادرةعلىمنحالدرجاتالعلميةفيمختلفمجاالتالدراسية(.الزيود)061:6112،

وتعرفها ااا(البرعا ااي)611:6116،بأنها ااا":تلا اابالمؤسسا ااةالتربويا ااةالتا اايتقا اادمليالبها ااا
الحاص االينعلا ااىشا ااهادةالثانويا ااةالعاما ااةأوما ااايعادله اااتعليم ا ااًن ري ا ااًمعرفي ا ااًثقافي ا ااًيتبنا ااىأسس ا ااً

أيديولوجيااةوانسااانيةيالزمااهتاادريبمهناايفنااي،بهاادفإخ اراجهمإلااىالحياااةالعامااةكااأفرادمنتجااين،
فضااالعاانمساااهمتهافاايمعالجااةالقضاااياالحيويااةالتاايت هاارعلااىفت اراتمتفاوتااةفاايالمجتمااع
وتا ااؤثرعلا ااىتفا اااعالته ا اؤالءاليا ااالبالمختلفا ااةفا اايمجا ااتمعهمبما اااتملكا ااهما اانقا اادراتأكاديميا ااة

وأيديولوجيةوبشرية".

وكم ااايق ااولهاكس اايليHaksilaنق ااالع اان(مرس ااي":)6116،إنالجامع ااةالمثالي ااةكم ااا

أتصورهاهيالجامعاةالتاييساتييعفيهاااإلنساانأنياتعلماليريقاةالتاييساتييعأنيحصالعلاى
المعرفةفيكلميادينها"(مرسي)46:6116،
وعليهفإنالجامعةتقعفيموقعالصدارةلقيادةالمجتمعااتفايعصارالعولماة،وذلابألن

جااوهرفكرتهاااومباارروجودهااامنااذ هورهاااأنهااامكاااناالمتيااازالعقلاايوصااناعةالفكاارواكتشاااف
الحقيقةونقلها،وتعداآلنمنالفاعليناألساسيينفيعمليةتيورالحضاراتاإلنساانية،مانحيا 

كونه اااناقل ااةأومراجع ااةللمعل ااوم،ومستكش اافةللمجه ااول،ومنقب ااةف اايالحاض اارومعييات ااه،وس اااعية
الستش ارافالمسااتقبلوبدائلااه،ومتجاااوزةحاادودالمكااانإلااىآفاااقالعالقااةالقوميااة،باالإنفكرته ااا

00

أصبحتفكرةعولمة،ويندرأننجددولةتخلومنوجودجامعةأوأكثر(.محمود-81:6118،
.)11

وتعاادالجامعااةماانالمؤسساااتالثقافيااةواالجتماعيااةالتاايلهااادوركبياارفاايبناااءالمجتمااع،

وتنميااةق اادراتأفا اراده،وتقوي ااةإرادتهاامف اايالنج اااحوالتف ااوقوالتحصاايلواليم ااوحالد ارس ااي(.األس ااود،

)11:6111

ومنهنايمكنالقولبأنهذاالتغيارالناوعيفايأدوارالجامعاةوضاعهافايقلاباألحادا 

االجتماعيااة،وجعلهاااتقااودالتغيااروتوجااهعمليااةالتنميااة،فهااياليااومتتفاعاالمااعجميااعالمؤسسااات
االجتماعيةاإلنتاجيةفيهادونوسيي.
أقسام الجامعات الفلسطينية:
ااءعلاىمااناصعلياهقاانونالتعلايمالعاالي
تنقسمالجامعاتالفلسيينيةإلاىثالثاةأقساامبن ً

رقاام()00لساانة":0118لكاالمؤسسااةتعلاايمعااالعامااةمجلاارأمناااءولكاالمؤسسااةتعلاايمعااال
خاصةمجلرإدارةويجوزلكلمؤسسةتعليمعالحكوميةتشكيلمجلراستشار ،علىأنتحدد

اختصاصاتوصالحياتهذهالمجالريبقاًألن مةخاصةالتتعارضمعأحكامهاذاالقاانون" .

)21/10/2013 (http://www.plc.gov.ps

يوجاادفاايفلساايينأربااععش ارةجامعااةمعتماادةباإلضااافةإلااىجامعااةاألمااةفااي ازة(لاام

تحصاالعلااىاالعتمااادماانالهيئااةالوينيااةلالعتمااادوالجااودةفاايراماهلل)وسااتعشااركليااةجامعيااة
وتسااععشااركليااةمتوساايةوجميااعهااذهالمؤسساااتتخضااعلااو ازرةالتربيااةوالتعلاايمالعااالي(.الهيئااة

الوينيةلالعتمادوالجودة).والجامعاتالفلسيينيةكماهيمبينةفيالجدولالتالي:
جدول رقم ( )3-4الجامعات الفلسطينية
الرقم

 .6
 .1
 .4
 .5


المؤسسة
جامعات محافظات غزة
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جهة

اإلشراف
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تاريخ
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الجامعةالعربيةاألمريكية

.04



جامعةالقدرالمفتوحة**

الجدولالسابقمنإعدادالباحثةباالعتمادعلىمعلوماتالهيئةالوينيةلالعتمادوالجودة
* يرمعتمدةمنالهيئةالوينيةلالعتمادوالجودة
**يوجدفرو لجامعةالقدرالمفتوحةبمحاف ات زة(.الموقعااللكترونيللهيئةالوينية

لالعتمادوالجودة) http://www.mohe.pna.ps/AQAC.htm(:6104،
الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة:

أوال :الجامعات العامة
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جامعة األزهر
أنشاائتجامعااةاألزهااربغازةفاايالعااام()0110بقارارماانمن مااةالتحرياارالفلساايينية،وقااد

باادأتجامعااةاألزهااربكليتااينفقاايهمااا:كليااةالش اريعةوالقااانون(الحقااوقاآلن)،وكليااةالتربيااةوفااي

العام()0116تمإنشاءأربعكلياتأخرىهي:الصيدلة–الزراعة–العلاوم–واآلداباإلنساانية،
ثمأضايفتلهاافايالعاام()0111كلياةساابعةوهايكلياةاالقتصاادوالعلاوماإلدارياة،أماافايالعاام

()0117فقاادتاامإنشاااءكليااةالعلااوماليبيااةالتيبيقيااةتلبيااةالحتياجاااتالمجتمااعالفلساايينيالقااادر
علااىالخااوضفاايمجااالالتخصصاااتالدقيقااة.وفاايالعااام0111تمااتالموافقااةعلااىإنشاااءكليااة

ياابفلساايينفاار جامعااةاألزهاار،حي ا باشااريلبااةكليااةالياابد ارسااتهماألكاديميااة،وفاايالعااام

()6110ونتيجااةللتيااورالهائاالفاايعلااومالحاسااوبوتكنولوجياااالمعلوماااتكااانلجامعااةاألزهاار
الق ارارالحكاايمفاايإنشاااءالكليااةالعاش ارةبالجامعااةوهاايكليااةالهندسااةوتكنولوجياااالمعلوماااتوذلااب
03

لمواكب ااةالتق اادمالعلم اايوالتي ااورالسا اريعف اايمج ااالالتخصص اااتالعلمي ااة(.دلي االجامع ااةاألزه اار،

.)00:6111

وتحرصجامعةاألزهربغزةعلاىاساتقيابالكفااءاتالعلمياةالقاادرةعلاىاإلساهامفايبنااء
العقليااةالعلميااةماانخاااللالمنهاااجالعلماايالتحليلاايوالنقااد وتعماالالجامعااةعلااىالقيااامبنهضااة
عمرانيةواسعةوساريعةلتاأمينحاجتهاامانالمباانيالمؤقتاةالتايتؤمنهاامرحلياامانتحقياقأهادافها

وأداءرسالتهاألبناءشعبها،كماأنللجامعةدورافيتعميقاالنتماءوحابالاوينوترسايامفااهيم

العملالبناءللعقيدةواألرضواألمة(.العاجز)080:0115،

حي ا انيلقااتجامعااةاألزهاارفااي ااروفصااعبةوسااعتبشااكلميااردنحااوإقامااةالمباااني

المستقلةوالمختبراتالعلميةالحديثةومكتبتهاالجديدةالتيسعتوماتزالالجامعاةجاهادةلتزويادها

بااذخائرالكتاابوالم ارجااعوالاادورياتالعلميااةواألدبيااةفتكااونللباااحثينمرتعاااخصاااينهلااونمنااهالعلاام
والمعرفة.
أمافيمجاالتالدراساتالعليافقدقامتالجامعةبإنشاءبرامجالماجستيرفيتخصصات
اللغةالعربيةوالتربيةوالحقوقوالعلوم،والزراعة،الصيدلةوحرصاًمنالجامعةعلىاإلسهامفيبناء
الدولا ااةخاضا ااتمجا ااالالد ارسا اااتالتأهيليا ااةللم ا اواينالفلسا اايينيوالتيويريا ااةلما ااو فيالمؤسسا ااات

المختلفااةفأنشااأتدائارةالتعلاايمالمسااتمرلهااذاالغاارض.وفاايهااذااإليااارتاامتيااويربرنااامجالاادبلوم
المتوسيإلىكليةالدراساتالمتوسيةالتيتمنحدرجةالدبلومالمتوسيفيمجاالتدراسيةمختلفة
تلبيحاجةالوينفيإيجاداإلنسانالفلسيينيالقادرعلىاإلسهامفيبناءمجتمعهوتيويرهعلى

أسرعلميةمنهجية.
))6104/0/6( )http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp
رسالة جامعة األزهر:
جامعةاألزهر -زةهيمؤسسةتعليمعالفلسيينيةعامة،مساتقلةو يارربحياة،تهادف
إلااىتلبيااةاحتياج اااتالمجتمااعالفلس اايينيوالعرباايماانالما اواردالبش اريةالمؤهل ااةفاايالتخصص ااات

المعرفيااةالمختلفااة،والبحااو العلميااة،والتنميااةالمسااتدامةمااعالتركياازعلااىتو ياافتقنياااتالعصاار
فيتحصيلالعلموالمعرفة،والمحاف ةعلىأصالةالت ار الفلسايينيوالعربايواإلساالمي،وااللتازام
بمب اااددالديمقرايي ااةوحق ااوقاإلنس ااان،وق اايمالعدال ااةوالمس اااواة،وااللتا ازامبحك اامالق ااانونوالش اافافية
والتسامحواالحتراموعدمالتمييزوالتنو ،والشراكةالمجتمعية.
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أهداف جامعة األزهر:
 إعاادادأجيااالمؤمنااةماانالفلساايينيينالمااؤهلينالمنتمااينلت اراثهمالحضااار وألمااتهمالعربيااة
واإلس ااالمية،والمخلص ااينل ااوينهم،الم ااؤمنينبعدال ااةقض اايتهموالتف ااانيم اانأج االتحري اار

مقدساتهم.
 تأهياالالشاابابالفلساايينيواع ادادهنفسااياًوتربوي ااًوعلمي ااًلخدمااةوينااهالكبياارمعتمااداًعلااى
ذاتهوقدراتهبعيداًعنالتقليداألعمىواالتكاليةالبغيضة.

 إذك اااءنزع ااةاالنتم اااءلل ااوينوالمحاف ااةعل ااىالهوي ااةالفلس اايينيةوالتع اارفعل ااىتاريخ ااه
وتضحياتأبياله،وتعزيزاليموحللتحدي والتيوير.

 تشجيعالعلموالعلماءوالبح العلميوارسالالبعثاتإلىالجامعاتاألخرىاألكثارتياو اًر
،لمواكبةاالنفجارالعلميوالتكنولوجي،واألخذبيداليلبةالمبدعين.

 القيامبدورفاعلوفعالفيخدمةالمجتمعالفلسيينيبخاصةوالمجتمعالعربيبعامة.
 تب ا ا ا ا ا ا ااادلالخبا ا ا ا ا ا ا اراتم ا ا ا ا ا ا ااعالجامع ا ا ا ا ا ا اااتالمحلي ا ا ا ا ا ا ااةوالعربي ا ا ا ا ا ا ااةوالعالمي ا ا ا ا ا ا ااةاألخ ا ا ا ا ا ا اارى.
))6104/0/6( )http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp
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الجامعة اإلسالمية:
نشأتالجامعةاإلسالميةبغزةعام()0178انبثاقاعنمعهدفلسيينالديني،الذ أنشئ

عام(،)0154و لتالجامعةحتىعام()0110الجامعةالوحيدةالتيتخدمسكانقيا  زة.

باادأتالجامعااةاإلسااالميةب ااثال كلياااتهااي:كلي ااةالش اريعةالتاايأص اابحتالحقاااكليااةالشااريعة
والقانون،وكليةأصاولالادين،وكلياةاللغاةالعربياةالتايأصابحتالحقااكلياةاآلداب،ون ارالحاجاة

لمجتمعالفلسيينيالماسةإلىالتخصصااتاألخارىفقادتامفايعاام()0181افتتااحثاال كلياات
أخاارىهااي:التربيااة،والتجااارة،والعلااوم،ثاامافتتحااتكليااةالهندسااةعااام()0116وكليااةالتم اريض
ميلااعالعااامالد ارسااي(،)0111-0116وكليااةتكنولوجياااالمعلوماااتفاايالعااامالد ارسااي(-6114
،)6115وكليةاليبميلعالعامالادراسي(.)6117-6112

وعلااىماادارتلاابالساانواتشااهدتالجامعااةتيااورافاايهيئتهااااألكاديميااةواإلداريااةوأعااداد

يلبتهاااوخريجيهااا،إلااىجاناابمرافقهااا،ووحااداتها،ومختبراتهااا،وخاادماتهافاايمجااالالبح ا العلمااي
عالوةعلىعالقاتهاالوينيةواإلقليميةوالعالمية(.الموقعااللكترونايللجامعاة

والتنميةالمجتمعية،

اإلسالمية)6104/0/6() www.iugaza.edu.ps:6106،

وقدتضمنالموقعااللكترونيللجامعةاإلسالميةالمعلوماتالتالية:
00

الجامعااةاإلسااالميةمؤسسااةأكاديميااةمسااتقلةماانمؤسساااتالتعلاايمالعااالي،تعماالبإش اراف

و ازرةالتربي ا ااةوالتعل ا اايمالع ا ااالي،وه ا اايعض ا ااوف ا ااي:اتح ا ااادالجامع ا اااتالعربي ا ااة،ورابي ا ااةالجامع ا ااات
اإلسالمية،واتحادالجامعاتاإلسالمية،ورابيةجامعاتالبحراألبايضالمتوساي،واالتحاادالادولي

للجامعات،وتربيهاعالقاتتعاونبالكثيرمنالجامعاتالعربيةواألجنبية.

وت ااوفرالجامع ااةليلبته اااجا اواًأكاديميا ااًملتزما ااًب ااالقيماإلس ااالميةومراعيا ااًل ااروفالش ااعب

الفلسا اايينيوتقالياااده،وتضا ااعكااالاإلمكانيا اااتالمتاحا ااةلخدما ااةالعملياااةالتعليمياااة،وتهاااتمبالجانا ااب
التيبيقااياهتمامهااابالجاناابالن اار ،كماااوتهااتمبتو ياافوسااائلالتكنولوجياااالمت ا وفرةفاايخدمااة

العمليةالتعليمية.
رسالة الجامعة اإلسالمية:
الجامعةاإلسالميةمؤسسةأكاديميةتسعىللنهوضبالمستوىالعلميوالثقاافيوالحضاار ،

تعماالعلااىمواكبااةاالتجاهاااتالحديثااةفاايالتعلاايمالعااالي،إلااىجاناابالتيااورالتكنولااوجي،وتشااجع
البح العلميوتساهمفيخدمةالمجتمعفيإيارمنالقيماإلسالمية.
(الموقعااللكترونيللجامعةاإلسالمية)6104/0/6() www.iugaza.edu.ps6106،
البرامج والمناهج الدراسية:
تواكبالجامعةالحضارةالعالمياةوالعيااءاإلنساانيواإلنجاازاتالعلمياةوالتكنولوجياة،ومان

أجلذلبتسعىبشكلدائملتحدي مناهجهالمواكبةالتيورالعلميالذ تشهدهحقولالمعرفاةفاي

كالمكاانمانالعاالم،وللجامعااةاإلساالميةثقافاةتادعوإلاىاإلباادا والتياويروالتنمياة،األخاذبساابل
التقدم.
(الموقعااللكترونيللجامعةاإلسالمية)6104/0/6() www.iugaza.edu.ps:6106،
أهداف الجامعة:
رفعمستوىالبرامجالتعليميةفيالجامعةوفقاًلمعاييرالجودة.االرتقاءبالبح العلميودعمهواستثمارهفياتجاهتحقيقالتنميةالمستدامة.تعزيزدورالجامعةفيخدمةوتنميةالمجتمع.ضبيورفعكفاءةاألداءالمؤسسيإدارياًوتقنياً.-االرتقاءبالبيئةالجامعةومستوىالخدماتالمقدمةلليلبةوالعاملين.
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-تدعيمعالقاتالشراكةوالتعاونمعالمؤسساتالمحلياةواإلقليمياةوالدولياة(.الموقاعااللكتروناي

للجامعةاإلسالمية(6101/06/06() www.iugaza.edu.ps:6106،
.1

جامعة القدس المفتوحة:
هيمؤسسةوينيةللتعليمالعاليمركزهامدينةالقدرالشاريف،وتتمتاعبشخصايةاعتبارياة

ذاتاس ااتقاللإدار وم اااليوفن ااي،وتعم االعل ااىتق ااديمخ اادماتهاالتعليمي ااةباس ااتخدامن ااامالتعل اايم
المفتوحوالتعليمعنبعد.

حيا ا ب اادأالتفكي ااربإنش اااءجامع ااةالق اادرالمفتوح ااةع ااام()0175انيالق ااام ااناحتياج اااتالش ااعب

االجتماعيةواالقتصاديةالسائدةفيذلبالوقت.

الفلسيينيللتعليمالعاليفي ل روفهالسكانيةو
وبيل اابم اانمن م ااةالتحري اارالفلس اايينيةقام ااتمن م ااةاليونس ااكوبإع اادادد ارس ااةالج اادوى

لمشرو الجامعةوالتياستكملت()0181وأقرهاالمؤتمرالعاملليونسكو.

وف اايالع ااام()0180أق اارالمجل اارال ااوينيالفلس اايينيمش اارو الجامع ااةإالأنال ااروف
السياس اايةآن ااذابحال ااتدونالمباشا ارةف اايتنفي ااذهحت ااىأواخ اار()0185ح ااينافت ااتحمق اارالجامع ااة

المؤقتفيعمان،وتركزالعملخاللالفترةبين()0110-0185علاىاإلعادادوالتخياييوانتااج
الما اوادالتعليمي ااةم اانميبوعاااةومرئي ااةومس ااموعة(.الموق ااعااللكترونااايالرس ااميلجامع ااةالقااادر

المفتوحة(6104/0/0() www.qou.edu:6106،

وفاايالنصاافالثااانيماانالعااام()0110باشاارتالجامعااةخاادماتهاالتعليميااةفاايفلساايين
متخذةمنالقدرمقرارئيسااًلهااوأنشاأتعشارمناايقتعليمياةتضامتساعةعشارمركازاد ارسايافاي
عددمنالمدنوالمنايقالفلسيينية،وفي زةتأسستجامعةالقدرالمفتوحة()0116وهيتقع

فيمحاف ة زةكفر لجامعةالقدر،ويعتبرمركز زةالتعليميهوالمركزالرئيسي،حيا انبثاق
عنهعدةأفر فيمحاف اتخانيونروالوسيىومنيقةالشمالفيبيتالهيا.

وتشملجامعةالقدرالمفتوحة()4كلياتمختلفةهي(:كليةالتربية–التنمياةاالجتماعياة
واألس ارية–العلااوماإلداريااةواالقتصااادية–التكنولوجياااوالعلااومالتيبيقيااة،كليااةالز ارعااة(.الموقااع

االلكترونيلجامعةالقدرالمفتوحة.)6104/0/0() www.qou.edu:6106،

ثانيا :الجامعات الحكومية:
جامعة األقصى
نشأتجامعةاألقصى(كليةالتربياةالحكومياةساابقا)كامتادادلمعهادالمعلماينالاذ تأسار
عااام()0155تحااتإدارةالحكومااةالمصارية،وكااانالهاادفهااوإعاادادوتأهياالالمعلمااينماانحملااة
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الدبلومالمتوسي،ثمتيورالمعهدإلاىكلياةالتربياةالحكومياةوالتايهادفتلتخاريجمدرساينباحثااين
ذو كفاءةعلمياةوتربيةعالية(.دليلاليالبجامعةاألقصى.)4:6114،

وق اادب اادأتكلي ااةالتربي ااةبأربع ااةتخصص اااته ااي(:اللغ ااةالعربي ااة–اللغ ااةاالنجليزي ااة–

الرياضيات–الكيمياءوالفيزياء)،وفيالعام0118أصبحفيالكلية()01تخصصاًثماساتحداثها
بناااءعلااىحاجااةالمجتمااعالكلااي،كمااايوجاادفاايكليااةالتربيااةبرنااامجللد ارساااتالعليااايماانحدرجااة

الماجستيروالدكتوراهفيتخصصاتمختلفة،وقدتيورتوتوساعتالكلياةفايتخصصااتمختلفاة
(اآلداب،العل ااومالنوعي ااة،العل ااومالتربوي ااة)،وف اايالع ااام0111وافق ااتو ازرةالتربي ااةالتعل اايمالع ااالي
والبح ا العلماايع انتحوياالالكليااةإلااىجامعااةاألقصااىعلااىأنيباادأالعماالبهااامااعبدايااةالعااام

6110-6111وتضمثال كلياتهي:التربية–اآلداب–العلوم،وفىعام()6106بلدعدد

اليلب ااةف اايجامع ااةاألقص ااى()7286يالبا ااًو()07611يالب ااة،ك ااذلببل اادع ااددالع اااملينف ااي
الجامعة()701مو فاًومو فةً(.الدليلاإلحصائيلمؤسساتالتعليمالعالي.)45:6106،
رسالة الجامعة 
جامعااةاألقصااىهاايمؤسسااةتعلاايمعااالحكوميااةفلساايينيةتهاادفإلااىإعاادادإنسااانماازود
بالمعرفة،والمهارات،والقيم،ولدياهالقادرةعلاىالاتعلمالمساتمروتو يافتكنولوجيااالمعلومااتمان

خ اااللبا ارامجبن اااءالق اادرات،والتعل اايمالج ااامعي،والبحا ا العلم ااي،وتنمي ااةوخدم ااةالمجتم ااع.وتلت اازم
جامعااةاألقصااىخاااللتحقيقهااالرؤيتهااابالثقافااةالعربيااة،واإلسااالمية،ومباااددحقااوقاإلنسااانالتااي

تش ااملالمس اائولية،وااللتا ازامبحك اامالق ااانون،والش اافافية،واالحتا ارام،والتس ااامح،والعدال ااة،والمس اااواة،
والتمكين،والمشاركةألصحابالمصلحة.)6104/6/06()http://www.alaqsa.edu.ps(.
رؤية الجامعة
تسعىجامعةاألقصىألنتكونمتميزةبينالجامعاتالفلسيينية،واإلقليميةفيمجاالت

التعليمالجامعي،والبح العلمي،وخدمةالمجتمعالمبنيةعلىثقافةالجودةالشاملة.

(.)6104/6/06() http://www.alaqsa.edu.ps
األهداف اإلستراتيجية
ارالمعرفااة،وتعميااقجااذورها،وخدمااةالمجتمااعالفلساايينيوتيااويره

تسااعىالجامعااةإلااىنشا

خاصااة،والمجتمااعالعرباايواإلنسااانيعامااة،فاايإيااارفلساافةتسااتندإلااىالمفاااهيمالوينيااةوت ا ار 
الحضارةالعربيةواإلسالمية،وتسعىلتحقيقهذاالهدفمنخالل:
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 .0تعزي اازالتي ااويرالمؤسس اايلجامع ااةاألقص ااىم اانخ اااللتحس ااينكف اااءةال اادعمالمس اااندللعملي ااة
التعليميةالتعلميةوالبح العلميوخدمةالمجتمع.

 .6تحسينجودةالبرامجاألكاديميةفيالجامعةمنخاللتوفيربيئةتعليميةتعلميةفاعلة.
 .1المساهمةفيتحسينالمعرفةوالفهمكأسارلدعماتخاذالق ارراتوصنعالسياساتحاولقضاايا
جامعااةاألقص ااىوالمجتم ااعالفلس اايينيم اانخ اااللالتش اابيبم ااعالمؤسس اااتوالم ارك اازالتعليمي ااة
والبحثيةومؤسساتالمجتمعالمدنيعلىالمستوىالمحلىواالقليمىوالعالمي.
 .4المساهمةفيعملياةالتنمياةالمساتدامةللمجتماعالفلسايينيمانخااللتقاديمالخادماتالتعليمياة
والتدريبيا ااةوالبحثيا ااةواالستشا اااريةوالعما االالتيا ا اوعيوذلا ااببالش ا اراكةما ااعالمؤسسا اااتالرسا اامية

ومؤسساتالمجتمعالمدنيوالقيا الخاص.

 .5تي ااويرن ااامتعليم اايمهن اايمتوس ااييرتك اازعل ااىالتمي اازواإلتق ااانويلب ااىاحتياج اااتالمجتم ااع
التنموية.)6104/6/06()http://www.alaqsa.edu.ps(.

ثالثا :الجامعات الخاصة:
.3

جامعة فلسطين:
جامعااةفلساايينهاايجامعااةخاصااةوتعاادمؤسسااةأكاديميااةماانمؤسساااتالتعلاايمالعااالي

الفلس اايينيةتأسس ااتم اانأج االخدم ااةأبن اااءالش ااعبالفلس اايينيف اايال ااداخلوالخ ااارجبش ااكلخ اااص
واليلبةالعربواألجانببشكلعام.
وتحماالجامعااةفلساايينعلااىعاتقهااارسااالةجليلااةوهاايتااوفيرمسااتوىرفيااعوعصاار ماان

التعلاايمالجااامعيعاانيريااقتهيئااةبيئااةتعليميااةتساااندهاتقنياااتحديثااةوالكترونيااةمتكاملااةومناااهج
اؤمنالاادعموالمساااعدةلليااالبلضاامان
وض اوابيوأن مااةأكاديميااةذاتمواصاافاتعالميااة،كماااتا د

المعرفاايوالتواصاالمااعحضاااراتوعلااوم
مسااتوىعااالمااناإلباادا والتميااز،وتهااتمبالبحا العلماايو 
العالم،لترسياقيمالمواينةالصالحةوالتعاونواحترامالغيربمايحققرفاهيةوسعادةاإلنسانية.
أسستجامعةفلسايينبمباركاةمانفخاماةالارئيرال ارحالياسارعرفاات–أباوعماارعاام

(،)6111وبدأتممارسةدورهافيالمجتمعالفلسيينيجنباًإلىجنبمعن يراتهاامانالجامعاات
المحليةفيأوائلشهرماررمنعام()6115فيمدينة زة.

()6104/6/01()http://up.edu.ps/ar/University-46
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وبمباركةمنالرئيرمحمودعبارتمتخصيصأرضللجامعةبمساحة()11دونمفي

مدينة الزهراء وسي قيا  زة ،وبدأت الجامعة فور الحصول على األرض بإنشاء مبانيها
واالستقرارفيها.
()6104/6/01()http://up.edu.ps/ar/University-46
وبعدالعملالمتواصلفيتجهيزبرامجالجامعةوفقاًلمتيلباتو ازرةالتربيةوالتعليمالعالي

والهيئةالوينيةلالعتمادوالجودةوالنوعيةلمؤسساتالتعليمالعاليحصلتالجامعةعلىالترخيص

المبدئي ثم على االعتماد العام للجامعة بتاريا  ،6117/17/05إلى أن حصلت على االعتماد
النهائيلكلياتهاهي:
-الهندسةالتيبيقيةوالتخيييالعمراني.
-تكنولوجياالمعلومات.
-إدارةالمالواألعمال.
-القانونوالممارسةالقضائية.
-اإلعالمواالتصال.
-التربي ا ا ااة.
-يبوجراحةالفمواألسنان.
والي ازالالعماالمسااتم اًرمااعو ازرةالتربيااةوالتعلاايمالعاااليللحصااولعلااىاالعتمااادالنهااائي

لباقيكلياتها.وقداستياعتالجامعاةخااللهاذهالفتارةإتماامبعاضمنشائاتهافايمبناىالخاوارزمي
ومبنااىاباانخلاادون،إلااىأنتوقاافالعماالفاايإنشاااءالمبااانيالمتبقيااةفاايالمدينااةالجامعيااةلجامعااة

فلس اايينوف ااقالتص ااوراتوالمخيي اااتالت اايوض ااعتهاالجامع ااةلمبانيه ااابس اابب ااروفالحص ااار
المفروضعلىقيا  زةومنعموادالبناءمنالدخولإليه.

وجامعةفلسيينمؤسسةعلميةتقومعلىأسارمنالتكاملوالشراكةالحقيقيةمعن يراتها

ماانالمؤسساااتالتعليميااةفاايعمليااةبناااءوتنميااةمجتمااعالمعرفااة،ماانخاااللبناااءواعاادادأجيااال
االبتكااارالعلماايوالمؤهلااةفكري ااً،وعلمي ااً،وتقني ااًعلااىوجااهالخصااوص،فاايبيئااةتعليميااةإبداعيااة،
وبرامجعاليةالكفااءةوالجاودةتادمجباينالعلاومالن رياةوالتيبيقياة،ماعاساتخدامتقنيااتالمعلوماات

فيأحد تيبيقاتهابشاكليعمالعلاىتحويالالجامعاةواليالابإلاىعنصارمباد ومناتجومشاارب
بفاعليةفيعمليةالتنميةومتيلباتها.
()6104/6/01()http://up.edu.ps/ar/University-46
2.

الرؤية:
نتيلع نحو جامعة متميزة ،تستند إلى البح والمعرفة وتو يف التقنيات الحديثة إلعداد

الكوادر ،في شتى المجاالت ضمن معايير الجودة الشاملة لرسم شخصية فلسيينية مميزة واثقة
منفتحةعلىحضاراتالعالموعلومه.
()6104/6/01()http://up.edu.ps/ar/University-46
الرسالة:

جامعةفلسيينمؤسسةتعليمعالفلسيينية،تهدفإلاىإعادادكاوادرمؤهلاةعلميااًومهنيااً

قادرةعلىتلبيةحاجاتالمجتمع،منخاللتهيئةالبيئةالجامعيةوفقمتيلباتالجودةماعمواكباة

المستجداتالعلميةوالتقنيةوتعزيزدورالبح العلمايوالتياورالمعرفاي،وذلابللمسااهمةفايدعام
جهودالتنميةالمستدامةومواكبةركابالحضاارةوالمسااهمةفايصايا ةخارياةالمساتقبلفايإياار

مباددوقيمحضارتناالعريقة)6104/6/01(http://up.edu.ps/ar/University-46 (.
.4

جامعة غزة

جامعااة ازةهاايجامعااةفلساايينيةن امياةأسسااتفاايمدينااة ازةلتكااونمنااارةعلميااةأكاديميااةتقاادم
خ اادماتهاالجامعي ااةللش اابابالفلس اايينيللمس اااهمةف اايتي ااويرالمجتم ااعالفلس اايينيعلميا ااًومهنيا ااً،
وتخااتصبااالتعليمالعاااليوالبح ا العلماايبدايااةماانعلااومالحاسااوبوتكنولوجياااالمعلوماااتوالعلااوم
اإلداريةوالماليةوعلوماالتصالواللغاتوالترجمةوتباعا"بعادذلابفايمجااالتوعلاومأخارىباإذن

اهلل). ( 2/2/2014 ) ( http://www.gu.edu.ps/about/intro

ب اادأتفكا ارةإنش اااءجامع ااةف اايقي ااا  ا ازةل اادىمجموعا اةم اانالشخص ااياتالفلس اايينيةف اايالع ااام
،6115ثمترجمتالفكرةإلىحقيقةوبوشربإنشاءمبانيومرافقالجامعةعلىاألرضالتابعاةلهاا
فيمنيقةتلالهاوىبمديناة ازةوفاينفارالوقاتبوشارفايإجاراءاتتارخيصالجامعاةواعتمادهاا

منو ازرةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسيينية.
)( 2/2/2013 ) ( http://www.gu.edu.ps/about/intro
وفااي6117/7/08حصاالتجامعااة ازةعلااىالتاارخيصالمباادئيلتصاابحمؤسسااةتعلاايم
عالجديدةمعتمدةلدىو ازرةالتربيةوالتعليمالعالي.
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وفي6118/0/67حصلتالجامعةمنالاو ازرةعلاىاالعتماادالعااملتصابحمؤسساةتعلايم

عااالجدياادةباادءاًماانالعااامالد ارسااي،6111/6118ثاامت اواليبعاادذلاابحصااولهاعلااىاالعتماااد

الخاصلكلياتهاوبرامجهاالمعلنة.

تعتماادفلساافةالجامعااةعلااىفلساافةالتعلاايمالعاااليفاايدولااةفلساايينوالمتمشاايةمااعاألن مااة

الحديثةفايالجامعااتالعالمياةالمتميازةلتسااهمفايتعزيازالمصاالحالتعليمياةوالثقافياةواالجتماعياة
واالقتصاديةللشعبالفلسييني.منخاللتعليمالشبابالفلسيينيوتيويرقدراته.
)( 2/2/2014 ) ( http://www.gu.edu.ps/about/intro
وتعتمدجامعة زةأفضلالنماذجاألكاديميةالعالميةوالعربيةللتعليمالجامعي،حي يكون

العلااموالبح ا التيبيقاايفيهاااموضااعتقاادير،ويكااونالااتعلمالفاعااللليالاابموضااعتشااجيع،ويكااون

القبااولمفتوحااًلجميااعاليلبااةالمااؤهلينعلااىأسااارقاادراتهماألكاديميااةواهتمااامهمبااالتعلمفاايسااياق
فلسفةهذهالمؤسسةورؤيتهاوقيمهااألساسيةومهمتهاوأهدافهااالستراتيجية.

إنجامعااة ازةتقاادردوراللغاااتاألجنبيااةومنهااااللغااةاإلنجليزيااةوالفرنساايةوتجاادهافااي
اقتصادالعالمالحدي ،لذلبتقرراستخدامهاللغةاالنجليزيةبصورةمكثفةفيبرامجهااألكاديمية.
إنالجامعةتقادروتادعمالتعلايمالاذ يتميازبالجانابالعملايوالموجاهنحاوالجانابالمهناي

لتأهياالكاالاليلبااةلعقبااالعلااىالااتعلمي اوالالحياااةويكااونلااديهمالقاادرةللحصااولعلااىالمهااارات
الضروريةللتفوقوالتقدمفيمهنهم.
)( 2/2/2014 ) ( http://www.gu.edu.ps/about/intro
وتسا ااعىجامعا ااة ا ازةمنا ااذلح ا ااةانيالقها ااالألخا ااذبأسا اابابالتقا اادموالتيا ااورلتصا اابحما اان

الجامعاااتالمتمي ازةفاايفلساايين.ولتحقيااقهااذهالمكانااةالرفيعااةفااإنذلاابس اوفيتيلاابأنتحقااق
الجامعااةتقاادمافاايفاعليااةأساااتذتهاومو فيهااا،وجااودةمرافقهاااوتيااويرمناهجهااالتشااكلبيئااةيحقااق

فيهااااليلبااةأهاادافهماألكاديميااةوالمهنيااة،لاايمكناألساااتذةوالمو فااونأهاادافهمالو يفيااةماانخااالل
فلسفةالجامعةورؤيتهاوقيمهااألساسيةومهمتهاوأهدافهااإلستراتيجيةوخييهاالسنوية.

وتعماالالجامعااةفاايتيبيااقبرامجهاااالد ارساايةوالبحثيااةن ااامالساااعةالمعتماادة.كااذلبفااإن

الااتعلمالااذاتيليلبااةالجامعااةهااوهاادفومهااارةتسااعىالجامعااةلتحقيقهاااماانخاااللالوصااولإلااى

مص ااادرالمعلوم اااتالمختلف ااةكالمكتب ااةالتقليدي ااةوااللكتروني ااة،وش اابكةالمعلوم ااات،حيا ا يس ااتخدم
اليلبةشبكةمعلوماتالجامعةللتواصلمعأساتذتهمواإليال علىمايحتاجونهمنمعلومات.
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إنجامعة زةفيالمقاماألولهيمؤسسةيكونالتعليموالتعلمفيهاأم اًرعلىدرجاةكبيارة

مااناألهميااة،يااتماختياااراألكاااديميونفيهاااعلااىأسااارقاادرتهمعلااىتعزياازالااتعلمالفاعااللليلبااة.
ويبااذلالمو فااونفيهاااجهاادهمواهتمااامهملمساااعدةاليلبااةليتمكن اواماانتحقيااقأهاادافهماألكاديميااة.

البح العلميموضعتقديرلمالهمنقيمةتيبيقيةللجامعةوبرامجهااالد ارسايةوتفاعالماعقضاايا

المجتمع ،يحتلالتدريبوفقاألساليبالحديثةجانبا"مهماا"مانبارامجالجامعاةالد ارساية،والجامعاة
تقاادمب ارامجتدريبي ااةللمجتمااعف اايالمجاااالتالت اايتتناساابم ااعاحتياجاااتس ااوقالعماالومتيلب ااات

التنمية،كماأنهااتقايمعالقاةتعااونأكاديمياةماععاددمانأهامالجامعااتالمحلياةوالعربياةوالدولياة
وذلبلتبادلالخبراتوالمعلوماتواألبحا .
)(2/2/2014 ) ( http://www.gu.edu.ps/about/intro
رؤية جامعة غزة:
جامعةرائدةمتعددةالتخصصاتواالهتماماتاألكاديميةوالبحثيةتسعىألنتصبحإحادى
الخياراتالمثلىلنموذجالجامعةالوينيةالتيتأخذبالمعاييرالعالميةمنحي التعليموالقادرةعلاى

تيبيااقاألبحااا العلميااةذاتالمااردودالمجتمعاايمحلي ااًوإقليميا ًااباإلضااافةإلااىااللت ازامبمعااايير
االعتماداألكاديميالوينيوالعالمي.وفيإيارهاذهالرؤيااتساعىجامعاة ازةإلاىأنتكاونمناارة
البتكارالمعارفونشرهاودعمالتكوينالمهار والمهنيواألخالقيليلبتهاا،والاىتاوفيراإلمكاناات

األكاديميةوتو يفهالخدمةالمجتمعفيعصارتتياورفياهالمعاارفوالتقنيااتوالوساائلوتازدادفياه
التحاادياتأمااامالمجتمعاااتالناميااةلكاايتحقااقيموحاتهاااماانخاااللتوثيااقالصاالةمااعالجامعااات
والكلياتاألخرىوكذلبمعالمجتمعلتحقيقيموحاتالتنميةوالتغلبعلىتحدياتها .

))6104/6/6()http://www.gu.edu.ps/about/vision
أهداف جامعة غزة:
 .0حي إنمرحلةالتعليمالجامعيتعتبرمانأهامالم ارحالالتعليمياةفايحيااةاإلنساانألنهااتاأتي
اس ااتكماالًلم ااات اامتحقيق ااهف اايم ارح االالتعل اايماألساس اايةوالثانوي ااةوه اايالمرحل ااةالت اايتص ااقل

الشخص اايةوتبلوره اااوتؤهله ااالش ااقيريقه ااالخ ااوضالحي اااةالعملي ااةوالنج اااحفيه ااا،وحيا ا إن
التيوراتالعلميةوالتكنولوجيةوانفجارالمعرفةالذ نشهدهالياوم،يجعلنااأماامتحادصاعبباأن
نااوفرليلبتناااأحااد ماااتوصاالتإليااهالتكنولوجياااووسااائلالتعلاايموأننضااعتخصصاااتنوعيااة

تمتااازبخياايومناااهجأكاديميااة ياارنمييااة،وقااد وضااعتالي اواقمالفنيااةالعاملااةبجامعااة ازة
نصاابأعينهاااضاارورةمواكبااةتيااورالتكنولوجياااومسااايرةالتقاادمالعلماايوذلااببهاادفتحقيااقمااا

يلي:
23

 .6االرتقاااءبمسااتوىاليلبااة،ودعاامنمااوهمالفكاار ،وفااتحمجااالالخبارةأمااامهمفااي االن ااامماان
التعليماألكاديميالمميز.

 .1إع ااداداليال ااب/ةللعم االالا او يفيوالمهن اايوف ااقحاج اااتال ااوين.نش اارالمعرف ااةبإتاح ااةف اارص
التعلايمالعااليوالتخصصاايفايمختلاافمياادينالعلاوماليبيعيااةالبحتاةمنهاااوالتيبيقياةوالعلااوم

اإلنسانيةوالفنون،وتزويدالبالدبالمتخصصينوالفنيينوالخبراءفيفرو العلومالمختلفة.

 .4تيويرالمعرفةبالقيامبالبح العلميوتشجيعهوتن يمهومساعدةالجهاتالمختصةعلىحل
مشكالتالمجتمعوقضاياالتنميةفيه،والعملعلىنقلالمعرفةالعلميةإلىاللغةالعربية.

 .5االهتمامبشخصيةاليلبةومسلكهموتوجيههمإيجابياًلخدمةالمجتمع.
 .2العنايااةبااالتعليمالمسااتمرواالهتمااامباإلرشااادالمياادانيفاايمختلاافالن اواحيالتيبيقيااةفاايساابيل
خدمةالمجتمعوحلمشاكلهالقائمةوتالفيالمتوقعمنها.

 .7العنايا ا ا ا ااةبالحضا ا ا ا ااارةالعربيا ا ا ا ااةواإلسا ا ا ا ااالميةونشا ا ا ا اارتراثها ا ا ا اااواالهتما ا ا ا ااامبا ا ا ا ااالقيماألخالقيا ا ا ا ااة.
توثيقالروابيمعالجامعاتوالهيئاتالعلميةالعربيةوالعالمية.

()6104/6/6() http://www.gu.edu.ps/about/goals
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جامعة األمة للتعليم المفتوح
جامعااةاألمااةمؤسسااةتعليميااةتأسسااتفاايفلساايينعااام6118مومعتماادةماانقباالو ازرة

التربيااةوالتعلاايمالعاااليالفلساايينيةومقرهاااال ارئيرفاايمدينااة ازة،هاادفهاتلبيااةحاجاااتاليااالب
للحص ااولعل ااىدرج اااتهمالعلمي ااة،وبن اااءق اادراتهمبيريق ااةأكث ااركف اااءة،واالرتق اااءبمس ااتواهمالمهن ااي
والمساالكيوالمعرفاايحلتحقيااقالتمياازفاايمجااالالتعلاايم،والبح ا العلماايعلااىالمسااتوياتالمحليااة
والعربيااةوالعالميااةماانخاااللتقااديمبارامجأكاديميااةجامعيااةمميازةوعاليااةالمسااتوىتسااهمفاايتنميااة

وتيويرالمجتمعالفلسييني،والمجتمعاتالعربيةواإلقليميةوالعالمية.
رسالة جامعة األمة المفتوح للتعليم:

تتيلااعجامعااةاألمااةللتعلاايمالمفتااوحلتقااديمخاادماتأكاديميااةوبحثيااةوتدريبيااةفاايمجاااالت
شتى،وتوفيرفرصتعليميةلكافةأبناءالمجتمعالفلسيينيخاصةواألمةالعربيةواإلسالميةعامة،
وفااينفاارالوقااتتأصاايلمفهااوماألمااةوحضااارتهاماانأجاالنهضااةحضاااريةتعياادلألمااةمجاادها

وعزها(..الموقعااللكترونيلجامعةلألمةللتعليمالمفتوح)6104،
))6104/6/6( (http://www.uou.edu.ps/index.php?sid=13&xid=253&mid=205
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أهداف جامعة األمة المفتوح للتعليم :
 .0تا ااوفيرفا اارصالتعلا اايمالعا اااليألبنا اااءالمجتما ااعالفلسا اايينيبكافا ااةش ا ارائحه،والمجتما ااعالعربا ااي
واإلسالمي.

 .6تنميااةشخصاايةاليلبااةبحيا يتااذوقحاابالمعرفااةالعلميااةواالعتازازبأصااالةحضااارتهالعربيااة،
واإلسالميةوقدرتهاعلىالتغييرالهادف.

 .1تنمياةالحاربمفهاوماألماة،وحابالاوينوتعزيازاالنتمااءلاهوترسايامفهاومالحرياةوالمشاااركة
الجماعية،وتعزيزقيمةاإلنجازلدىاليالب.
 .4تأصيلوتعزيزمفهوماألصالةالعلميةوالتجديدفيمختلفالميادينوالمعارفوتمتيناألواصر
بينالجامعة،والبيئةالمحلية.
 .5تقديمبرامجتعليميةتعتمدعلىالتميزالنوعيوالكيفيحلالرتقاءبجودةالتعليمونوعيته.
 .2تنميةقدراتاليلبةمسلكياً،وتوفيرالبيئةالتعليميةالمالئمةللدراسةمنخاللاختيارالكفااءات
التدريسيةعاليةالمستوى.

تنميااةقاادرةاليلبااةعلااىاالتصااالوالتفاعاالمااعاآلخ ارينليااتمكنماانالعاايشبفاعليااةفاايمجتمااع
عالميسريعالتغيروالتيور.
( )6104/6/6()http://www.uou.edu.ps/index.php?sid=13&xid=253&mid=205

كليات التربية في الجامعات الفلسطينية العامة:
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كلية التربية جامعة األزهر:

أُنشاائتكليااةالتربيااةفاايالعااام0110م،وتعا ُّادالكليااةاللبنااةاألولااىماانلبناااتصاارحجامعااةاألزهاار
الً،ثاامبفضاالتصااميموعزيمااةوكفاااحالس اواعدالمخلصااةواألمينااةوالمنتميااةماان
بغ ازة،بفضاالاهللأو

أبناااءهااذاالشااعب،وفااي اال ااروف ايااةفاايالصااعوبةوالتعقياادوالتحااد حي ا كاااناالحااتالل
اإلسرائيليالبغيضومازالجاثماًعلىترابهذاالوين.
رسالة الكلية:
كليااةالتربيااةمؤسسااةتربويااةاجتماعيااةوينيااةأصاايلةاالنتماااء،تنمويااةاألهااداف،فلساايينيةالوجااه،

حضاااريةاألبعاااد،تسااعىكليااةالتربيااةلبناااءوتأهياالالمعلمااينوالقياااداتالتربويااةللعماالماانخااالل
تيويرهممعرفيااً،ومهاريااًليصاحبواقاادرينعلاىالحصاولعلاىالمعرفاةوميلعاينعليهاا،يمارساون

المهنةملتزمينبأخالقياتها،ولديهمالقدرةعلىإحدا التغييراإليجابيفيمجتمعناالفلسييني.
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تسااعىكليااةالتربيااةإلااىتزويااداليالاابالمعلاامبكاالماااهااوجدياادوتأهيلااهلمواكبااةالتيااورالعلمااي

واالنفج ااارالمعرف اايوالتكنول ااوجي.كم اااتش ااجعهعل ااىالبحا ا العلم اايللوص ااولإل ااىالنم ااوالمهن ااي
والحصولعلىالمعرفةوتيويرهاوربيهابمايخدمالمجتمعالفلسييني .
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أهداف الكلية:
كليةالتربيةبجامعةاألزهر -زةأهدافمن ورةوأخرى يرمن ورةتخضعللتقويمالمساتمرحساب
الخيةالعامةلتتماشىمعيبيعةالمراحلالحاليةوالمستقبليةلشعبنا،وأهمهذهاألهداف:
اإلعدادالمتكامللشخصيةاليالبالمعلممنالنواحيالنفساية،والتربوياة،والمهنياة،كاييسااهمفاي
بناءمؤسساتالوينالمختلفة.
 .0صااقلالقاادراتالعقليااة،وتنميااةالمهاااراتالمهنيااةالمختلفااة،وتعااديلالساالوبلاادىالمتعلمااينبمااا
يخدمالتنميةالمستدامةفيفلسيين.

 .6تربيااةجياالفلساايينيقااادرعلااىالتعاااييمااعالثااورةالتكنولوجيااة،والتيااورالمعرفاايماانخااالل
رفدهبالمعارفالعلمية،والتربوية،والنفسيةالتيتمكنهمنبناءشخصيتهالمتوازنة.

 .1تعزياازالقاايم،و ااررالثوابااتالوينيااةفااينفااورالناشاائة،لبناااءجياالقااادرعلااىحماالاألمانااة،
والميالبةبالحقوق،والوفاءبالواجبات.

 .4تنميةروحالمبادرة،واكساابالمتعلماينمهااراتالتفكيارالعلماي،الناقاد،واإلباداعيحتاىيصابح
قاد اًرعلىخدمةالوينوالمواين.
 .5بناااءشخصاايةاليالااباالسااتقاللية،وتعوياادهعلااىتحماالالمسااؤولية،واالنفتاااحعلااىاالنجااازات
العلميااةالخارجيااة،وتجساايدهالخدمااةالمجتمااعالفلسااييني،وتيويرهاااإلحاادا النهضااةالتنمويااة

الشاملة.

 .2تفعيلالروابيالتربويةوالثقافياةالهادفاةماعالهيئاات،والمؤسسااتالعلمياةالفلسايينية،والعربياة،
والعالمية،وتبادلالخبراتبمايعودبالنفععلىاليالب.
 .7تنشييوتشجيعالبح العلميفيالمجاالتالتربوية،وعقدالمؤتمراتالعلميةالتربوياةالمختلفاة
بمايساهمفيإحدا التيويرالتربو المنشود.
))http://www.alazhar.edu.ps/arabic/edu/vision.asp 11/2/2014
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.4

كلية التربية الجامعة اإلسالمية

أنشاائتكليااةالتربيا ا ااةفاايالع ا ااامالجااامعي0411/0111ه ااالموافااق.0181/71وهاايتسعا ااى
مااع يرها ا اااماانالكلي ا اااتالمنا ا ا ارةفاايالجامع اااتالفلساايينيةإلااىالمساهم ا ااةفاايتيااويرالتعلي ااام
الفلسيين اايورفعكفاءتاهوذلاببرفدهبالخريجااينالمتما اايزينفايمجا اااالتالعلاومالمختلفا ااة،وتس اااهم

الكليا ا ااةفاايتدع ا اايمالحرك ا ااةالتربويااةوالثقافيااةبما ااايحقااقمتيلب ا اااتهاالمتيا ااورةف اايالتنمي ا ااةوالتقاادم،

وته ااادفالكليا ااةإل ااىتأهي االالمعلمي ا اانتربوي ا ااًوأكاديمي ا ااًف اايجميا ااعالتخصص اااتتلبي ااةالحتياج ااات

المجتماعالفلسااييني،كماااتهاتمبتأهياالالمدرسااين(حملاةالاادبلوم)العاااملينفايالمااداررومساااعدتهم

ف اايإكم ااالد ارس ااتهمالجامعي ااة،وتعن ااىبت اادريبالمعلم ااينأثن اااءالخدم ااة،وعق ااددوراتتدريبي ااةف ااي
مج اااالتالتربيةوعلمالنفروعقدالنادواتوورشالعمالواأليا ااامالد ارسايةلمناقش ااةالقضااياالتربوياة

المختلفة،وتهتمكليةالتربيااةبتلبيةاحتياجااتالمؤسسااتالتربوياةوالتعليمياةمانالمتخصصيا اانفاي
مجالالتربيةوعلمالنفرمنخاللبرامجالدراساتالعليا.



)6104/6/6()) http://education.iugaza.edu.ps
الرؤية :
تساعيكلياةالتربياةبالجامعاةاإلساالميةإلايتياويرالتعلايمعلاىكافاةالمساتويات(التعلايمقبال
الجااامعيوالتعلاايمالعااالي)وص اوالًإلااىتحقيااقمسااتوياتمتقدمااةماانالجااودةوالتمياازوتبااوءمكانااة
مرموقا ااةعلا ااىخرييا ااةالتعلا اايمفا اايالمنيقا ااةبما ااايحقا ااقتنميا ااةبش ا اريةشا اااملةومسا ااتدامةللمجتما ااع

الفلسييني،وتواصلفعالمعالمحيييناإلقليميوالعالمي.

)6104/6/6()http://education.iugaza.edu.ps
الرسالة:
تتمحوررسالةكليةالتربيةفيإعدادوتدريبمعلمايالتعلايمقبالالجاامعيالماؤمنينبرساالتهم
والقادرينعلىاإلبدا وتو يفالتكنولوجياالتشاكلعاالمالتعلايموالاتعلموالمنافساةفايساوقالعمال،

واعدادالباحثينالقادرينعلىتيويرالمعرفةالتربويةوتو يفهاافايحالالمشاكالتالتربوياةإضاافة

إل ااىت ااوفيرالخ اادماتواالستش اااراتالفني ااةالمتخصص ااةم اانخ اااللمراكزه اااوالوح ااداتذاتالي ااابع
الخاصبها.
)6104/6/6()http://education.iugaza.edu.ps
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األهداف:
 .0إعاادادحملااةالثانويااةالعامااةوخريجاايالمعاهاادوالكلياااتالجامعااةلمهنااةالتعلاايم،والعماالعلااى
تكاملشخصيةاليالبوتنميةالتفكيراإلباداعيلاديها.رفاعالمساتو المهنايوالعلمايللعااملين
فيميدانالتربيةوالتعليموتعريفهمباالتجاهاتالتربويةالحديثةإعادادالمتخصصاينوالقاادةفاي

مختلفالمجاالتالتربوية.

 .6إجاراءالبحااو والد ارساااتفاايالمجاااالتالتخصصاايةالتربويااة،وتقااديمالمشااورةالفنيااةفيهاااوفااي
مشكالتالتربيةوالتعليمونشارنتاائجالبحاو والد ارسااتالعلمياةوالتربوياة.اإلساهامفايتياوير

الفكرالتربو ونشراالتجاهاتالتربويةالحديثةوتيبيقهافيالبيئةالتعليميةالفلسيينية.

 .1تب ااادلالخبا اراتوالمعلوم اااتم ااعالهيئ اااتوالمؤسس اااتالتعليمي ااةالفلس اايينيةوالعربي ااةوالدولي ااة
والتعاونمعهافيمعالجةالقضاياالتربويةالمشتركة.

(  )6104/6/6()http://education.iugaza.edu.ps
كلية التربية جامعة القدس المفتوحة:

.1

تعريف الكلية:
هيكليةأكاديميةرئيرلتأهيلمعلمينفيمستوىالدرجةالجامعيةاألولى(البكالوريور)للمدارر

األساساايةوالثانويااةفاايفلساايينوفاارو الجامعااةفاايدولعربيااة،ويقاادمأيض ااًدبلوم ااًفاايالتأهياال

التربااو لحملااةالدرجااةالجامعيااةاألولااىماانجامعاااتأخاارى.وتتااألفالكليااةماانساابعةتخصصااات
هي(:تعليمالمرحلةاألساسيةاألولى"معلامصاف"،تعلايمالتربياةاإلساالمية،اللغاةالعربياةوأسااليب
تدريسها،اللغةاإلنجليزيةوأساليبتدريسها،الرياضياتوأساليبتدريسها،تعليم

العلوم،تعليماالجتماعيات)http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=28.
()6104/6/6
الرؤية :
إعدادالمعلمالنوعيالكفءالقادرعلىاإلسهامبدورإيجابيوبناءفيالتربيةوالتعليموفقأساليب
د
حديثةناجعةوباستخدامالتقنيةالمتيورة.

الرسالة:


إعدادياقةبشريةمؤهلةمنالمعلمينالذينيمتلكونالمعارفوالمهاراتالعلميةوالتربوية
والقادرينعلىتو يفهالخدمةالمجتمعداخلفلسيينأوخارجهامنخاللتوفيرتخصصات

علميةمتنوعةومتكاملةتركزعلىالجانبالتيبيقيبإشرافأعضاءهيئةتدريرمتخصصين.
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المبحث الثاني

الممارسات الديمقراطية

تمهيد:

تمثالالممارسااتالديمقراييااةالياوممكانااًهامااًباينالقضااياالمجتمعيااةوالسياسايةوالشاابابية

المعاص ا ارةوتتجسا اادها ااذهالمسا ااألةفا اايالن ا ااامالتربا ااو الجا ااامعيالتا اايتسا ااعىإلا ااىتحقيا ااقالمبا اادأ
الديمقراييفيمجاالتالتربيةوالتعليم.

مفهﻭﻡ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية:
وضاح(مسالم)6118،أنالديمقرايياةكلماةمشاتقةمانالكلماةاليونانياة() Demoوتعناي

عامةالناروالنصفالثاني()kratiaوتعنيحكمالشعب،والديمقراييةبمفهومهاالعامهيالعملية

السلميةلتداولالسليةبيناألفرادوالجماعات،التيتؤد إلىإيجادن اماجتماعيمميزيؤمنبه
ويساايرعليااهالمجتمااعككاالعلااىشااكلأخالقياااتاجتماعيااةويمكااناسااتخداممصاايلحالديمقراييااة

بمعنااىضاايقلوصاافدولااةقوميااةأوبمعنااىأوسااعلوصاافمجتمااعحاار،والديمقراييااةكشااكلماان
أشكالالحكموهيحكامالشاعبلنفساهبصاورةاجتماعياة،وعاادةماايكاونذلابعبارحكاماأل لبياة
عاانيريااقن ااامالتصااويتوالتمثياالالبيااانيويسااتخدممصاايلحالديمقراييااةلوصاافأشااكالالحكاام

والمجتمعالحربالتناوب،فغالباًمايساءفهمهألنالمرء الباًمااتعيياهزخاارفحكاماأل لبياةكال

مزاياالمجتمعالحر،إذفيالوقتالذ يمكنفياهأنيكاونالمجتماعالاديمقراييحكوماةديمقرايياة

فانوجودحكومةديمقراييةاليعنيبالضرورةوجودمجتمعديمقرايي(.مسلم)68:6118،
والديمقراييااةكماااأشااار(األ ااا)0111،ليسااتمجااردأفكااارومباااددعاانالحريااةولكنه اا

أيض امجموعةمناإلجراءاتوالممارساتوالعااداتوالقايمالتايتامتنقيحهااوقولبتهااوقادتامقولبتهاا
د
علااىأساارثابتااةمثاالساايادةالقااانونوحكااماأل لبيااةوالتعدديااةاالجتماعيااةوالسياساايةواالقتصااادية

وحمايةحقوقاألقليةوضمانحقوقاإلنساناألساسيةوانتخاباتحرةونزيهةوالمساواةأمامالقانون

واتبااا اإلجاراءاتالقانونيااةوفصاالالساالياتالتشاريعيةوالقضااائيةوالتنفيذيااةوالااوعيبقاايمالتسااامح
الواقعية(.األ ا)64:0111،
ويعرفهااا(بركااات)0115،بأنهااا":ن ااامماانالعالقاااتيضاامنلألف ارادوالجماعاااتحقااوق

حريةالتعبيرعنال أر والتن يمفيجمعياتونقاباتوأحزابممايكفالالمشااركةالفعلياةوالمسااواة
وتكافؤالفرصفيصناعةالقرار(.بركات)61:0115،

3.

وتع ا اارفالباحث ا ااةالديمقرايي ا ااةف ا اايالجامع ا اااتبأنه ا ااا":من وم ا ااةم ا اانالعالقا ا ااتوال ا ااروابي

االجتماعيااةوالوجدانيااةوالعلميااةالتاايتنشااأباايناليلبااةوأعضاااءالهيئااةالتدريساايةواإلداريااينعباار
مساراتالحياةالجامعيةفيإيارمناحترامحقوقاإلنسان".
مفاهيم الديمقراطية في اإلسالم
جاءاإلسالمرسالةتحريريةعلىكافةاألصعدة،وفايمقادمتهاصاعيدالفكاروالعدالاةوالمسااواة

والعلامواألخاالق،واذاكنااالنجادفاياإلساالممصايلحالديمقرايياة.إالأنناانجاداإلساالممليئااًبقايم

الديمقراييةمنالكرامةوالحريةوالعدالةاالجتماعيةوالمساواةوالتسامح(.نصر)48:6101،

ايآدموحمْل َنااهم ِ
فيمجاالتكاريماإلنساانواحتارامحقوقاه،يقاولاهللتعاالى:ولَقَ ْاد َك َّرم َن ِ
فاي
ْ َ
اابن َ َ َ َ َ ُ ْ
َ
خلَ ْق َناااتَ ْف ِ
ض اْل َناهمعلَا ياى َكثِياار ِ
َّ ِ
اْلبا وارواْلب ْحا ِارورَزْق َنا ِ
ايال(اإلس اراء،)71:
ضا ً
م َّما ْان َ
ُ
وفَ َّ ُ ْ َ
َ َ َ
ََ
ااه ْمم ا َناليي َوبااات َ
ِ
وف اايمج ااالالمس اااواةب ااينالن ااارجميعا ااً،يق ااولتع ااالى:أَيُّهَا َّ
وأ ُْنثَا ياى
اارإَِّن ا َ
ااالن ا ُ
ااخلَ ْق َن ااا ُك ْمم ا ْان َذ َك اار َ
ع ْن َداللَّ ِهأَتْقَاا ُكمإِ َّناللَّاه ِ
وجعْل َنا ُكم ُشعوباوقَبائِ َللِتَعارفُواإِ َّنأَ ْكرم ُكم ِ
ار"(الحجا ارت،)01:
خبِي َ
ايم َ
َ َ
َََ ْ ُ ً َ َ
عل َ
ْ
ََ ْ
ََ
وفيمجالالحريةواالعتقادوالفكروالتدين،يقولتعالى:وُق ِالاْلح ُّ ِ
ااء َفْلُي ْاؤ ِم ْن
َ
روب ُك ْامفَ َم ْان َش َ
اقم ْان َ
َ
يبِ ِهمسرِادقُهاوِان ِ
ومن َشاء َفْلي ْكفُ رإَِّناأ ْ ِ َّ ِ ِ
ي ْش ِو 
ين َ
اي َغاثُوابِ َماء َكاْل ُم ْه ِل َ
ي ْستَغيثُو ُ
َحا َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ن ًاراأ َ
َعتَ ْد َنالل الم َ
ََْ َ َ ْ
اْلو ُجا ا ااوهَبِ ا ا ا ْئ َر َّ
م ْرتَفَقًا ا ااا("الكها ا ااف،)61:وفا ا اايمج ا ااالإبا ا ااداءال ا ا ا أر ،يقا ا ااول
ااء ْ
الشا ا ا َار ُ
و َسا ا ا َ
ت ُ
اب َ
ُ
ي
ِ
ِ
ِ
ونإِلَااىاْل َخ ْيا ِاروَي اأْمر َ ِ
ها ُام
تعااالىَ :وْلااتَ ُك ْنما ْان ُك ْمأ َّ
وأُولَئا َ
اب ُ
وَي ْنهَا ْاو َن َ
ُم اةَ َ
يا ْاد ُع َ
َ ُُ
عا ِاناْل ُم ْن َكا ِار َ
ونباااْل َم ْع ُروف َ
ون(آلعمران)014:كماأقراإلسالمبحريةالفردوحقوقهوذلبمنزماانلاميكانللفارد
اْل ُم ْفلِ ُح َ
فيااهحااقأوحريااةأواتجاااهساالية،فااأقرحااقاإلنسااانبالتملاابوحاارماالعتااداءعليااهحيا يقااولاهلل
لتَْأ ُكلُوافَ ِريقً ِ
اي ِلوتُ ْدلُوابِهاإِلَىاْلح َّك ِام ِ
تعالى:وَالتَْأ ُكلُواأَموالَ ُكمب ْي َن ُكمبِاْلب ِ
ااربِ ِْ
الن ِ
ال َّ
ااإلثِْم
اام ْانأ َْم َاو ِ
ُ
َْ ْ َ ْ َ
َ
َ
َ
َوأ َْنتُ ْمتَ ْعلَ ُمونَ"(سورةالبقرة)088:
وتاارىالباحثااةأنالممارساااتالتاايتحماالالديمقراييااةفاايعهاادالدولااةاإلسااالميةقاادتنوعاات
ااثانياااتؤكاادمباادأ
وتعااددتلااذايصااعبحصاارهاماانجهااةمراحلهاااالتاريخيااةأوالًوماانجهااةتنوعها ً
الممارسةالديمقراييةوالشورىفقدعهدعنالنبيصلىاهللعليهوسلمكانيكثرمنلف اه"أشايروا

عليأيهاالنار"فقدتحققتممارسةوسلوكاً،بفعلالنبيصلىاهللعليهوسلموأخالقهالقائمةعلى

العقيدةوالمنهجاإلسالمي.
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أنواع الديمقراطية:
تنقسمأنوا الديمقراييةإلىثالثةأقسام:
 .0الديمقراطيــة المباشــرة:وتساامىعااادةالديمقراييااةالتقنيااةوهااين اااميصااوتفيااهالشااعبعلااى
ق ارراتالحكومةمثالالمصاادقةعلاىالقاوانينورفضاهاوتسامىالديمقرايياةالمباشارةألناألفاراد
يمارسونبشكلمباشرسليةصنعالقرارمندونوسياءأونوابينوبونعنهم.

 .6الديمقراطية النيابية:وهين امسياسييصوتبهأفرادالشاعبعلاىاختياارأعضااءالحكوماة
الذينبدورهميتخذونالقا ارراتالتايتتفاقماعمصاالحالنااخبين،وتسامىبالنياباةألنالشاعبال

يصوتعلىق ارراتالحكومةبلينتخبنواباًيقررونعنهم(.أبوعايش)71:6115،

 .1الديمقراطية غير المباشرة:وهيصورةمنصورالديمقراييةتعتباروسايًاباينالحكامالمباشار
لمانااولكناهاليتاربمقالياداألماوركلهاابيااده
والحكامالنياابي،ففايهاذاالن اامينتخابالشاعببر ً
إنمايحتف الشعبنفسهبحقاالشترابمعهفيبعضالمسائلالهاماةعلاىأساارأناهمصادر

السلياتوصاحبالشأن،حي أنهاذاالمبادأيقاومعلاىوجاودبرلماانمنتخابعلاىأنيكاون
للشعبحاقاالعتاراضعلاىالقاوانينالتاييسانهاالبرلماانوأيضاايكاونلاهحاقاقتاراحالقاوانين

التييريادها،ويساتييعالشاعبمراقباةالبرلماانوالناوابولاهحاقإقالاةالناوابقبالانتهااءمادتهم

القانونية(.الجابر )62:0117،

أهداف الديمقراطية:
تختلاافأهاادافالديمقراييااةباااختالفيبيعااةالمجتمعااات،وباااختالفن ارةالفالساافةوأزمااانهم
وفكاارهمفلكاالفلس افةأهاادافخاصااةبهااا،حي ا أنهاااتهاادفإلااىتحقيااقالعدياادمااناألهاادافالتااي

تتمثلفيالتالي.

 .0تنشئةالمواينعلىحريةالتفكير،فالمواينالحرهوالذ يتحررمناألوهاموالخرافات .
 .6تحريرالمواينمنالميولوالنزعات يراإلنسانية.
 .1إذكاءروحالتحرروالشفافيةوخصوصاًحريةتناولالمعلوماتوحريةال أر والموضوعية.
 .4إعادةتشكيلالوعيالسياسيعلىأسارمناإليمانبأهميةالتربيةفيميادانالعمالالسياساي
وهوعمليةتأصيلالقيمالديمقراييةالتيتتمحورحولمفاهيمالحريةوالعدالةوالمشاركةوقبول

اآلخرونبذالتعصب.
 .5تأكيدأهميةاإلعالمالسياسيفيالتعريفبالضرورةالتاريخياةألهمياةالادورالترباو فايمجاال
تعلمالقيمالديمقراييةفيالمجتمعسياسياَواجتماعياً.
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 .2العماالعلااىتحقيااقالتواصاالالفكاار والتنساايقبااينالسياساايينوالتربااويينفاايمياادانالتخياايي
والتن يملتعزيزالقيمالديمقراييةفيالعملالتربو (.مسلم)44:6118،

وترىالباحثةأنأهدافالديمقراييةالجامعيةتتمثلفيالنقايالتالية:
 .0تفعيلالنشاياتالجامعيةوالتأكيدعلىأهميتهاودعمتوجيهها.
 .6تحقيااقالحريااةاإليجابيااةبإتاحااةالفاارصالتربويااةلألف اراد،التااييتمكنااونفيهاااماانالتعبياارعاان
آرائهمفيمناقشاتهادفة،ضمنإيارمجتمعيواضحتشكلهالجماعةالمتمثلةباليالب.
 .1تحقيقمبدأتكافؤالفرصالتعليميةبينجميعاليلبةوهيأنتتاحالفرصةالعادلةللجميععلى
قدمالمساواةفيالتعبيرعنالحرياتاالجتماعيةمثلحريةكلمواينفيالتعليم.
 .4احتارامإنسااانيةاألفارادحيا تماانحالديمقراييااةاألفارادحقوقهااا،وتضااععلااىعاتقهااامسااؤوليات،
وماانهااذهالحق ااوق(حريااةالتعبياار،حري ااةالعبااادة،وحااقالحص ااولعلااىالمسااتوىاالقتص اااد 

المالئمللكرامةاإلنسانية).
 .5إذكاءروحالتنافرالخالقوالحافزالشخصيواتاحةالتعلممدىالحياةوأفرادالمجتمع.

مفهوم الممارسة:
يعرفهاا(الحجااار)6111،بأنهاا":كاالفعاالأوإجاراءيحااد فايالن اااموينااتجعناهتحوياالفااي
مدخالتالن امإلىمخرجاتيمكناالستفادةمنها"(الحجار)687:6111،
ويعرفه ا ااا(الاا اانكالو )6110،بأنهاا ااا":العملي ا ااةالديناميكي ا ااةالموجه ا ااةبع ا ااددماا اانالخب ا ا ارات
والتصااوراتالتاايتحااددأنساابالي ارئااقلالنتقااالبفك ارةأوتوجااهماانالتوجهاااتماانكونااهمعنااىأو

مضمونإلىكونهواقعاًقائماً(النكالو .)601:6110،

وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا ":هاايالعمليااةاإلجرائيااةالتاايتحااد بشااكلمسااتمرفاايأ ن ااامجااامعي
والمرتبيةبأدوارهموحقوقهمفيإيارمنالمساءلةوالفعالية".

مفهوم الممارسات الديمقراطية
يعرفها(الحشوة:)61.4،منﻅﻭمةالعالقاتﻭﺍلمماﺭساﺕﺍلتﺭبﻭيةﺍلتييقﻭﻡبهايلبةالجامعة،
به ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اﺩفتيسيﺭمماﺭسةﺍلﻁلبةللسلﻭﻙﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيفيحياتهﻡ،ﻭتيسيﺭمساهمتهﻡفيتﺭسيا

ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةفيﺍلمجتمع(ﺍلحشﻭﺓ)62:6114،
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يعرفها(بركات)0115،ن اموأسلوبفيالعالقاتبيناألفارادوالجماعااتيضامنلهامحقاوق
حريةالتعبيروال أر والتن يمفيالجمعياتوالنقاباتمماايكفالالمشااركةالفعلياةوالمسااواةوالفارص

فيصنعالقرار(بركات.)61:0115،
تعرفــه الباحثــة إجرائيــابأنااه":مجموعااةالعالقاااتالتااييمارسااهااليلبااةفاايالجامعااات،من
خاللتعاملهﻢمعأقرانهمومعأعضاءﺍلهيئاتالتدريسيةواإلداريين،بإعيائهمالفرصاةللتعبيارعن

أرائهاامﻭتفويضااهمبعااضالصااالحيات،إحساسااهمبالعدالااةوالمساااواة"والتاايساايتمالحكاامعنهاااماان
خاللاستجاباتأفرادالعينةعلىاألداة.

مجاالت الممارسات الديمقراطية الجامعية:
.3

الحرية األكاديمية للطلبة
ن
او َشاافَتَْي ِ
ع ْي َنا ْاينَ ،ولِ َسا ً
الباادأننسااتذكرفاايهااذاالمجااالقااولاهللتعااالى :أَلَا ْام َ
ن ْج َعا ْاللَااهُ َ
اان َ

َو َها َاد ْي َناهُ َّ
الن ْجا َادْين(البلااد)08،فالحريااةاألكاديميااةهاايحريااةالماربينوالمدرسااينواليلبااةفاايتتبااع

الحقيقااةوالمعرفااةدونقيااوداومعيقااات،كحريااةالماربينفاايالماادارركحريااةالماربيينفاايالماادارر
بأنيعرضواوجهاتن رهمفيالمسائلالتيتختلففيهاوجهاتالن ر،بشريأنيحترموامعالجة

مماثلةلوجهاتالن رالمختلفةعنوجهاتن رهمفيماتعلقباحترامال أر وال أر اآلخر(.اليويل،
)28:0111
الحريااةاألكاديميااةكماااياارى(حماادان)6118،هااي:حريااةالبحا والتنقياابوالتفكيااروالا أر 
والتعبيروالبح عنالحقيقةوالدفا عنهاعنهاجرالخوف(.حمدان)08:6118،
ونقا االًعا اان(قمبا اار)6110،وضا ااعما اااكلوب()Machlupتعريفًا اااواسا ا ًاعاومحا اادداًللحريا ااة

األكاديميةفهيالتح ررمنكلسليةخارجيةللجامعةأوداخليةلعداريينأواألسااتذةأواليلباة،
تولدالمخاوفوالقلقفينفوروعقاولاألكااديميينمماايعياقعملهامفايأنيدرساوابحرياةويبحثاوا

بمنهجيةفيمايهتمونبهويتنافسونبموضوعية(.قمبر)046:6110،

كمااأنمفهااومالحريااةاألكاديميااةيشاايرإلااىحااقالمااتعلموالمعلاامأوالباحا فااياستقصاااء

مجاااالتالمعرفااةوالتعبياارعاان أريااهدونخااوففالحريااةاألكاديميااةتتساااوىمااعحريااةالكلمااةوحريااة

العبارةكصفةجوهريةيتميزبهاالمجتمعالديمقرايي(.شقير)40:6111،

والحرية األكاديمية كما تعرفها الباحثة هي:حقاليلباةفايالتعبيارعانآرائهاموحقهامفاي
اختيااارمضااامينالمااادةالد ارساايةواألساااتذةالااذينيتتلمااذونعلااىيااديهموحااقالمشاااركةفاايصاانع

القراروتقريرمصيرهمخاللسنواتالدراسةدونتدخلخارجيمنأ جهةكانت.
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إنالحريةاألكاديميةالتعنياستقاللالمؤسساتالجامعيةفحسب،إنماهيأشداالرتباي

بسااعيهاالحثي ا ماانأجاالإ ازلااةسااييرةالفكاارالالعلمااي،واألساايور ،المتزمااتالااذ يعيااقتي اور
العلااموتيااورالتفكياارالعقالن اايبالجامعااةالتاايالتااوفرالممارس ااةلهااذهالحريااةاليمكاانأنت ااؤد 
و ائفهاااعلااىأكماالوجااه،وتبقااىقابعااةضاامناألساالوبالتقليااد الااذ يحااابالتحاادي والتجديااد
واإلبدا ،و يرذلبمماأكدتهالتربيةالحديثة(عبداهلل.)18:0114،

ويتصافالحاارمالجااامعيالااذ يجاابأنيمتااازبمساتوىعااالماانالحريااةاألكاديميااة.بأنااه

بيئ ااةمفتوح ااةلتب ااادلاألفك ااارب اايناليلب ااةوالمحاضا ارينبك االحري ااةوانفت اااحدونخ ااوفم اانأي ااة
مخ ااايرة،وه اايمؤسس اااتيتي ااورفيه اااالفك اارالناق اادوالكتاب ااةاألكاديمي ااةونش اااياتمختلف ااةداخلي ااة
إضافةإلىمواضيعسياسيةتهمالمجتمعبأكمله.

( (  )6104/1/1( http://www.phrmg.org/arabic/monitor1999/jan1999-8.htm
مبادئ الحرية األكاديمية:
تتجلىالحريةاألكاديميةفيالمبادداآلتية:
الً،فهايبالنسابةلليالابأنيحارصعلاى
 األمانة:وتعنايالحارصعلاىأداءالواجابكاام 
الً،ومنهاااأنيحاااف علااىعالقتااهمااعأق ارنااهوأساااتذتهوالتااييجاابأنتقااوم
أداءواجبااهكااام 
علىالمودةوالمحبةواالحترام(.حمدان)66:6118،

 المسؤولية:وهيتعنيااللتزامبمايوكللعنسانمنمهاموالقيامبهاعلىأكملوجه.
 الجــرأة :وهاايتعناايقااولالحااق،والاادفا عنااهدونخااوف،والج ارأةالنابعااةمااناإلحسااار
بالثقةبالنفر،والوعيأواإلدرابلألمور(.الذيقاني)78:6117،
 مراعــاة قــيم المجتمــع:ألنالجامعااةالتعاايشفاايباارجعاااجي،فاليالاابنشاايويتعاماالمااع
المجتما ااع،فا ااإنما اانالمناسا اابأنيأخا ااذاليالا اابأثنا اااءممارسا ااتهلحريتا ااهاألكاديميا ااةفا ااي
التعليم(.الشبول)12:6112،
أبعاد الحرية األكاديمية:
إنللحريةاألكاديميةعنداليلبةأبعاداًتتمثلفياآلتي:
 حريــة التفكيــر:وهاايركاانأساساايماانأركااانالحريااةاألكاديميااة،وتتمث الفاايقاادرةاليالااب
علااىالتعبياارعاانآ ارئااهبأمانااةواخااالصدونقيااودللوصااولإلااىالنتااائجيمكااناالعتماااد
عليها.
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 حريــة االختيــار:ه ايقاادرةاليالاابوتمتعااهبدرجااةعاليااةمااناالسااتقالليةفااياالختيااارماان
اإلمكانااتوالبادائلالتااييتوصالإليهاا،والتاايتتااحلاهعباارسايرةحياتاهبمااايناسابميولااه
وامكاناتهوفلسفتهفيالحياةمعوعيهوانفتاحهعلىمعاييرالشخصيةوتحقيقاإلبدا .

 حرية البحث:قدرةالفردعلىإيالققواهالخالقةالمبدعة،وحقهفيالمناقشة،والنقدالبناء
دونتعصبأوتحيزمعمراعاةالموضوعيةواإلخالصدونعوائق.
(الخزاعي)416:6117،


درجة االعتقاد:تعنيأنيعيشالنارأح ار اًروأنالدولةالتسالبالناارحرياةالعقيادة،وال

تمنعهممنممارسةحقهمفيهاوالدفا عنهاضمنفلسفةالمجتمعوهويتهون مه،وقوانينه،
ولكناليعنياالنقالبعلىاأليروالضوابيوالقيمحريةالمشاركةفياتخاذالقرار.
(الدوسر )17:6101،
هناك مواصفات خاصة للتعلـيم تتجسـد فيـه الحريـة األكاديميـة تتمثـل بـاألتي كمـا ذكرهـا (حمـدان،

:)4115

 إتاحةالفرصةللمتعلمينالتخاذالق ارراتحولمحتوىعمليةالتعليم.
 توجيهمهارةالتعليممنخاللالعملبروحالفريقالواحدوالحواروالتعاونوالنقاش.
 بيئةتعليميةآمنة يرمهددة.
 االرتب ااايبحيا ا تك ااونالمش ااكالتالميروح ااةمرتبي ااةبق اادراإلمك ااانبالحي اااةالعملي ااة
واليوميااةلليلبااة،والمهنيااةبحيا يكااونهنااابارتبااايبااينالعلااوموالتكنولوجيااا(.حماادان،

)65:6118
مظاهر الحرية األكاديمية:

يرى(ويفة)6111،أنمنم اهرالحريةاألكاديمية:
 اختياراإلداريينواألكاديميينفيمختلفكلياتهاوأقسامها.
 اختيارأعضاءهيئةالتدرير.
 اختياراليلبة.
 اختارالمقرراتون امالتقويم.
 المشاركةفيوضعاللوائحالمن مةللعامالجامعي.
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 حرةالتعبيرعنال أر فيالقضاياالمجتمعيةالعامة(.ويفة.)77:6111،
تكافؤ الفرص التعليمية .

.4

يعرفتكافؤالفرصالتعليميةبأنه":توفيرفرصتعليميةمتكافئةلتنميةقادراتواساتعدادات
كلفردإلىأقصىماايمكانأنتصالإلياههاذهالقادراتواالساتعداداتبصارفالن ارعاناألحاوال

الماديةأوالمستوىاالجتماعياالقتصاد للفرد"(الفقي.)661:0181،

يعتبرمفهومتكافؤالفرصفيالسياسةاالجتماعيةأل مجتمعمعاصرإذتأتيقيمةهاذا
المفهااوموأهميتااهماانكونااهيعكاارميالاابالمجتمااعوبخاصااةالمجتمااعالااديمقراييماانالتعلاايمكمااا
أصبحأداءلتعميقاألداءالديمقراييعلىمختلافالان مفايالمجتماعوتتباعأهمياةتكاافؤالفارص

التعليميااةماانارتبايااهبالتكااافؤذاتهاااوسااائرمتيلباااتالعدالااةاالجتماعيااة(باادران-44:0111،

.)45

وتعرفهاااالباحث ااةبأنه ااا":ت ااوفيرالف اارصالتعليمي ااةلك االيال اابم ااعتنويعه اااوايج اااداألجا اواء
المالئمااةواألساابابالداعمااةالتاايتجعلااهيسااتفيدماانهااذهالفاارصفاايتنميااةقد ارتااهواسااتعداداتهإلااى
أقصىحديمكنأنتصلإليهمهماكانتخلفيةهذااليالباالجتماعيةواالقتصاديةوالسياسية".

وي اارى(الحج ااار)6111،أنسياس ااةتك ااافؤالف اارصالتعليمي ااةالناجح ااةم اانأه ااممقوم ااات

السياسةالتربويةالناجحةوبالتاليالبدمنضبيهذهالسياسةبشكلمستمروالتأكدمنجودتهامن

خاللالعديدمنالمؤشراتفيتكافؤالفرصالتعليميةمثل:

 .0مؤشــر القيــد:هنااابعااددكبياارمااناليااالباليلتحقااونبالجامعااةبعاادحصااولهمعلااىشااهادة
الثانويةالعامةلعدةأسباباجتماعيةكالزواجالمبكرأواقتصااديةكاالفقرأوسياسايةكاالحروب

وويالتاالحتالل.

 .6مؤشر المساواة بين الجنسـين:التفكياربالمسااواةباينالجنساينفايوضاعالتعلايمالمتاوفرلهام،
ولعلالمجتمعالفلسيينيقدحققدرجةعاليةمنتكافؤالفرصالتعليميةبينالجنسين.
 .1مؤشـر السـكن:قااديكاوناألمارواضاحاًماانخااللالمعرفاةالساريعةبااأنالجامعااتتتمركازفااي
قلاابالماادنالفلساايينية،وذلاابحتااىعااام6116علااىنياااقمحاف ااات ازةنجاادالجامعااات
تتمركاازفاايمدينااة ازةونجاادأنجامعااةالقاادرالمفتوحااةلهااافا رو فاايالشاامالوالوساايىو ازة

وخانيونرورفح(الحجار.)614:6111،
وأكد(منتدىالفكرالعربي)0110،تكافؤالفرصيساتدعيالقضااءعلاىالتمييازفاياالنتفاا فاي
الن امالتعليمي،ويتمثلهذاالتمييزفياألتي:
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 .0التمييزبينالذكورواإلنا فيفرصالتعليمومضمونه.
 .6التمييزبينالمدنوالقرىمنحي الفرصالتعليميةوجودتها.
 .1التمييزبيناأل نياءوالفقاراء،حيا يصابحالتعلايمأداةلتكاريراالمتياازاتاالجتماعياةالقائماة،
ومانعاللحراباالجتماعي.

 .4التمييزضدالمعوقين(.منتدىالفكرالعربي)21-51:0110،
وتشيرنيل()Neal،0118فيد ارساتهاحاولصانعسياسااتتكاافؤالفارصفايالجامعاات،
التيتتحد عنالتمييزالعنصر فايالمجتماعاألمريكايوفايالجامعااتاألمريكياةمماايعاوق
تحقيقتكافؤالفرصإلىأنمقاومةالتمييازالعنصار ماازاليجاديريقاةعلاىأجنادةالتعلايم

العاااليوأنتك ااافؤالف اارصالتاايأخ اادمك ااانعلااىاألجن اادةيج اابإحياااؤهوتش ااجيعهف اايمن ااايق
الص ار والتنافربقدراإلمكاان،فهناابحاجاةملحاةللاربيبايناالهتمامااتالحقيقياةالمرتبياة
بمسائلالمساواةوالعدالةاالجتماعيةداخلمؤسساتالتعليمالعاليواتحاداتالمهناألكاديمية،

وتو يافالن ااموالثقافاةالتايتعاززالمساااواةوتقااومال لامواالتجاهااتوالممارسااتالعنصارية.
(.)Neal.1998: 128
وترىالباحثةأنتحقيقمبدأالفرصالتعليميةيتممنخاللثال مستوياتتتمثلفيمايلي:
 .0المساواة فـي فـرص القبـول :مانحاقكاليالابتتاوافرفياهالشارويالميلوباةأنيلتحاقباأ 
مرحل ااةأوأ ن ااو م اانالتعل اايمال ااذ توفرها ااالجامع ااةبص اارفالن اارع اانالعوام االالخارجي ااة
كالجنروالخلفياتاالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسية.
 .6المساواة فـي المعاملـة:مانحاقكاليالاباالساتفادةمانخادماتوامكانااتالتعلايمكالمنااهج
والكتبالدراسيةواألنشيةوالمبانيواألجهزةواألساتذةالتيتوفرهاالجامعةوأنهعلىالمسئولين
عنن امالتعليمتيبيقمبدأالعدالةفيتوزيعهذهالخدماتالتعليمية.
 .1المســاواة فــي المخرجــات:وتعناايأنيحصاالكااليالاابعلااىالشااهاداتالد ارساايةأوالدرجااة
العلميةالتيتتفقمعقدراتهواستعداداتهوميوله،وأنتتساوىقدراإلمكاننسبتوزيعالدرجات

العلميةبينالخريجينمعنسبمستوياتهماالقتصاديةواالجتماعيةفيالمجتمع.
 .1المناخ الجامعي

يقصاادبالمناااخالجااامعيبأنااهمجموعااةالعالقاتالسااائدةبااينعناصاارالعمليااةالتعليميااةمثاال

العالقااةباايناليااالببعضااهمبعااضوالعالقااةباايناليلبااةوالمدرسااينواإلدارةالجامعيااةو يرهاااماان
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العالق اااتوالعالق اااتاإلنس ااانيةداخ االالجامع ااةمتع ااددةمتش ااابكةفالعالق ااةاإلنس ااانيةالسا اليمةب ااين
األساتذةواليلبةتتوقفعلىعاملينأساسيين:

أوال :الممارسات األكاديمية
إذاكانتالديمقراييةن امااًفكريااًوسياساياًواجتماعيااًواساعاًيشاتملعلاىالعديادمانالقايم

والمباااددوالقواعااد،فماانالمؤكاادأنالمجتمااعالجااامعيلاانيااتمكنماانفهاامذلاابالن اااموممارسااته
ممارسةسليمةإالإذاتعلممبادئهوتدربعليها،وشخصيةالمدرروقدرتهعلىالتفاهممعيالبه

فالماادررالااذ يسااخرماانأبنائااهاليلبااةلعاادمتفااوقهمفاايالمااادةالد ارساايةكفياالبااأنيشااعراليالااب

باااال ت اربوعلااىاألسااتاذهناااأنيعاايأناليلبااةهنااار باااتوميااولينبغاايأنتكااوناألسااارفااي
تعلمهامكماااأنيعااياليلبااةأيضاااأنهنااابقاادراتوامكاناااتجسااميةوعقليااةاليسااتييعونتخييهااا
كم اااأنعملي ااةالممارس ااةالديمقرايي ااةتت ااأثربج ااوالجامع ااةويبيع ااةالعالق اااتفيه اااونم اايالس االية

المسييرةعليهااكمااأناإلمكانااتالمادياةتعتبارعنصا اًرهامااًوأساساياًفايتحقياقأهادافالجامعاة
واعداديالبهالمواجهةالحياةالعملية.

الًحاسماًيؤثرفيممارسةالديمقراييةفيالحيااة
تعتبرالممارساتاألكاديميةالجامعيةعم 

الجامعيااة،يتمثاالفاايساالوكياتبش اريةتجعلهااممااناليلبااةوليس اوافااوقهموماانثاامفهاامبحاجااةإلااى
رقابااةتتااابعهموقااانونيحكمهاام،حي ا بلاادالفسااادفاايكثياارماانجامعاااتالعااالمفاايميلااعالقاارن

التاسععشر،التيكانتتعجبالرهبانالفاسقينوالراهباتالفاسقات(.أولندو)646:0110،

فقاادأ هاارتد ارسااة(ويفااة)0111،أنر بااةأساااتذةالجامعااةفاايالسااييرةالكاملااةعلااى

الاادررما ازلااتتحتالاألولويااة،وتمثاالالعالقاااتباايناألساااتذةواليلبااةصااورةماانصااورالعالقااات
االجتماعيةالتسليية(.ويفة)18:0111،
قادتوصالتد ارساة()Al-Agha, 1998إلاىأنأبارزالمشاكالتالتايتواجاهالجامعاات

الفلساايينيةهاايالممارساااتالجامعيااةالساالبيةاتجاااهالعاااملينواليلبااةالناجمااةعااناإلدارةالجامعيااة
يرمؤهلة،والمركزياةفايصانعالقارار،وعادموضاوحالقاوانينوالتعليمااتوالمزاجياةفايعملياات

التفويضوشيو القيادةالتسلييةوتأثيرالعواملالسياسيةبشاكل ازئادعلاىاإلدارةالجامعياةAl-(.
)Agha,1998: 130
ثانيا:الممارسات اإلدارية

اارزفاايعمليااةالتربيااةالديمقراييااةفشخصاايةرئاايرالجامعااة
اادوربا اً
إناإلدارةالجامعيااةلها اً

وسالوكهوعالقاتااهتاانعكرباااليبععلااىالتن يماااتاإلداريااةبهااافااإذاكانااتيبيعااةالعالقاااتإيجابيااة
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انعك اارذل اابعل ااىمجم االالعالق اااتم ااعالع اااملينوخل ااقج ااوس االيمفي ااهال اادفءوالحم ااارللعم اال
واإلنتاج،أماإذاكانتالعالقاتسلبيةفقديخلقجومنعدماالهتماموالسلبية.

يش ااير(ال اانكالو )6110،مفه ااومالممارس ااةإل ااىالعملي ااةالديناميكي ااةالموجه ااةبع ااددم اان

الخبراتوالتصوراتالتيتحددأنسابالي ارئاقوأكثرهااكفااءةلالنتقاالبفكارةأوتوجاهمانالتوجهاات

ماانكونااهمعنااىأومضااموناًإلااىكونااهواقع ااًقائم ااً،أ االنتقااالماانمسااتوىالتجرياادإلااىمسااتوى

اإلدراب(.النكالو )665:6110،
كماتسهماإلدارةمسئولية رروترسياالمعانيالديمقراييةكاالتعبيرعانالا أر فايإياارمان
الحري ااةوالمس ااؤوليةوتكا اريرمف اااهيمالعدال ااةوالمس اااواةالصا ا ار االيج ااابيلألفك ااارباإلض ااافةإل ااى

مس اااهمةالحرك ااةالنقابي ااةاليالبي ااةف اايإقا ارارالعدي اادم اانالقا اوانينالتشا اريعيةكق ااانونالفص االب ااين

الجنسينفيالمرافقالجامعية.

وخالصااةالقااولأنالمناااخالجااامعيالااديمقرايييساامحبإيجااادم اواينناقاادومبااد ومفكاار

علىعكرالمناخالمتسليفعندمايشارباليلبةأنفسهمفيصناعةالقرارداخلالجامعاةفاانذلاب
يحد نو منالتفاعلبيناليلبةبعضهمببعض،وبيناليلبةومدرسيهم،ويقللالصراعاتوالقلق

بيا اانهمويا ااؤد إل ا اىزيا ااادةاالحت ا ارامالمتبا ااادلبا ااينجميا ااععناصا اارالعمليا ااةالتعليميا ااةداخا االالحا اارم

الجامعي.ويمكنللمجتمعالجامعيواألنشيةاليالبيةأنتسهمبدورأساسيفيتعميقالديمقرايية
إذاعمدتإلى:
 .0يجبأنيكونالمجتمعمجتمعاًديمقرايياًبالنسبةلليلبة.
 .6تشجيعتكوينالعالقاتالييبةبيناليلبةوالمدرسينواإلدارةالجامعيةوأولياءاألمور.
 .1أنيكااونالمجتمااعالماادنيمليئ ااًباألنشاايةوالب ارامجالتاايتساااعداليالاابعلااىفهااممبااادد
الديمقراييةوممارستهاالممارسةالسليمةبعيداًعنالتعصبية.

 .4تشجيعاليلبةعلىتكويناالتحاداتوالتن يماتاليالبيةالحرةلتهيئتهمفيعملياةتشاكيل
الوعيواالنخرايفيعمليةالمشاركةواتخاذالقراروتحملالمسئولية.

 .5وضعالئحةعقابيةلليلبةالمخالفينعلىمجلرتأديبيبحكمضاوءتلابالالئحاةليشاعروا
بالعدالةوالمساواة.

.4

مجالس الطلبة
يعتبرمجلراليلبةمنالتن يماتالجماهيريةالشرعيةالوحيادةليلباةالجامعاةيمارساون

ماانخاللهاااكافااةاألنشاايةاليالبيااةواالجتماعيااةوالثقافيااةوالرياضاايةوالسياساايةوالتاايتقااوداليلبااة
4.

بالجامعاااتوتق ااومعلااىتن اايموكفالااةممارس ااةالنش اااياليالباايوترع ااىمصااالحهم،وه اايمم ااثلهم

الوحيدأمامالجهاتالمعنية(.عساف.)82:6101،

عياماانقباالاليلبااةفاايالجامعااة
وتاارىالباحثااةأنمجلااراليلبااةهاايهيئااةمنتخبااةشاار ً

ليكونواممثلينلهمفكرياًوعلمياًوأكاديمياًوسياسياًووينياًوتقومعلىتن يموكفالةممارسةالنشاي

اليالبيوترعىمصالحهم،وتدافععنحقوقهموحرياتهم.

ايينيةوالكلياااتتاانصعلااىحااقاليلبااةفاايتأسااير

فاألن مااةوالقاوانينفاايالجامعاااتالفلسا
مجلرخاصبهمشرييةأنالتكونأن مةوأهدافهذاالمجلرمتناقضةبأ شكلمعأهداف

الجامعاةوقوانينهااوأن متهاااولوائحهااالمعمااولبهاا،فهااوالهيئاةاليالبيااةالوحيادةالمعتاارفبهااماان
قباالإدارةالجامع ااةوتك ااوندوائ اارش ااؤوناليلب ااةه اايالجه ااةذاتالعالق ااةالمباشاارةم ااعه ااذهالهيئ ااة
اليالبيااةوماانخاللهااايااتمالتواصاالمااعالجهاااتاإلداريااةالمختلفااةعلااىمسااتوىالمجلاارالقياار 

لليلبااة،وأماااعلااىمسااتوىالمجااالرالمحليااةفيااتمماانخاااللالتمثياالالمحلاايلعمااادةشااؤوناليلبااة
وعبرإدارةالمنيقةالتعليميةإلىعمادةشؤوناليلبةفييريقهاإلىالجهاتاإلدارية.
( )6104/6/6 ). (http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=35
أهداف مجالس الطلبة:
يهدفأ مجلريلبةداخلالجامعةإلى:
 العملعلىحلمشكالتاليلبةوالدفا عنقضاياهم
منخاللالحوارالديمقرايي،والحفا علىسيرالحياةاألكاديميةوانت امها
 التعاونمعمختلفالهيئاتواألفرادفيالجامعة،وتعميقروحاالنتماءالويني.
 المساااهمةفاايتيااويرالم ارفااقالعامااةفاايالجامعااةوتحااديثهاوانجااازكاالماااماانشااأنهتحقيااق
مصلحةاليلبةوالجامعة..
 المساااهمةفاايرفااعمسااتوىالااوعيلاادىاليلبااةفاايشااتىالمجاااالتالعلميااةوالدينيااةوالوينيااة
واالجتماعية.

(موقعجامعةالنجاحالوينية)6104/6/6()http://www.najah.edu/ar/page/27 l
قواعد العملية االنتخابية في مجلس الطلبة :
.0يكلاافرئاايرالجامعااةلجنااةتشاارفعلااىاالنتخاباااتبرئاسااةعمياادشاائوناليلبااة،أوماانيقااوم
مقامه.
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.6تتماالنتخاباتعنيريقصناديقاالقت ار .
.1تجر االنتخاباتعلىمرحلةواحدة،يتمفيهاانتخابأعضاءالمجلرعلىقسيمةواحدة.
.4شرويالمرشح:
أ.أنيكوناليالبموا باًباستثناءيلبةالمستوىالرابع،الذينلهمحقاالنتخابفقي.
ب.أنيكونحسنالسيرةوالسلوب،ولمتصدربحقهعقوبةتأديبية.
ج.أناليكونمحذ اًرأكاديمياً)6104/6/6))http://staffairs.iugaza.edu.psl,l(.
صالحيات مجلس الطلبة :
.0وضعالخيويالعامةللنشايات يرالمنهجيةلليلبة.
.6اعتمادبرامجعملاللجانالمختلفةللمجلر،ومتابعةتنفيذها.
.1اقتراحمشرو الموازنةالسنويةللمجلرولجانه،وتوزيعاالعتماداتالماليةعلىاللجان.
.4اعتمادالحساباتالختاميةللمجلر.
.5تنفيذتوصياتالجمعيةالعمومية.
.2قبا ااولالهبا اااتوالتبرعا اااتواألم ا اوال يا اارالمشا ااروية،بما ااااليتعا ااارضما ااعأن ما ااةالجامعا ااة
اإلسالمية)6104/6/6))http://staffairs.iugaza.edu.psl,l(.
فلليلبا ااةحقوق ا ااَمكتسا اابةيجا اابمراعاتها ااافا اايأما اارالتعلا اايم،وها اايحقا ااوقتقرها اااالق ا اوانين

واإلعالناتالعالميةوالدولية،فقدنصتالمادة()01مناإلعالنالعالميلحقوقاإلنساان"أنلكال
إنسانالحقفيالحريةوالتعبيروال أر ،ويشملهذاالحقحريةاعتناقاآلراءدونتدخل،واساتقرار

األفكاروتلقيها.واذاعتهابأ وسيلةكانتدونتقيدبالحدودالجغرافية".

))6104/0/65()//http://www.un.org/ar/documents/udhr
أماعلىصعيداألنشايةتارىالباحثاةساواءاألنشايةالمتاوفرةداخالالمقارراتالد ارسايةأو

خارجهاافإنهااتساهمبادورايجاابيفايعملياةالممارسااتالديمقرايياةفالجامعاةمانخااللأنشايتها
المتنوعةتسمحفيإعدادالجيلالجديدليتحملمسئولياتالمشاركةفيالمساتقبل.والياأتيذلابإال
إذاأتيحتلليلبممارسةالديمقراييةوتحملالمسئوليةومنأهامالمجااالتالتاييمكانمانخاللهاا

ممارسةالديمقراييةمجالراليلبة.
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مداخل تعزيز الممارسات الديمقراطية:
ومنأجلأنندربواقعالممارسااتالديمقرايياةفايالجامعااتويبيعتاهتقتضايالضارورة

تقديمقراءةمنهجيةللشروياالجتماعيةوالتاريخياةالتايتحاييبالمؤسساةالجامعياةباالوينالعرباي،

فأ لاابالباااحثينيعتقاادونأن يااابالممارساااتالديمقراييااةفاايالجامعاااتالعربيااةمسااألةتعااودإلااى
يابالديمقراييةفيالمجتمع،فالجامعةمؤسسةاجتماعيةتربويةوهيالتنفصلعنالبيئةالتي

توجدفيها.وهاذايعنايأنمعييااتالبيئاةاالجتماعياةفايبنياةالوجاودللجامعاة،وأنالجامعاةكماا
ين اارإليه اااف اايص ااورةمص ااغرةللمجتم ااعال ااذ يحتض اانهاف ااانالجامع اااتالعربي ااةالتحس اادعل ااى

حالها.وذلبألنالمجتمعاتالعربيةمتشبعةبقيمالتعصبوالقايمالساابقةللمجتماعالمثاالي،وبالتاالي
فإنالثقافةالتقليدياةالساائدةتشاملكالالمعااييرواالنتمااءاتالقبلياةوالعشاائريةوالساؤالالاذ ييارح

نفسااهكياافيمكاانللجامعااةأنتماااررالديمقراييااةفااي االثقافااةتقليديااةوهاايفاايسااياقأن مااة

سياسيةمستبدة.

اهتماتالتربيااةالحديثاةبتنميااةجواناابالشخصايةدونإهمااالأ جاناابمنهااحتااىالتااؤثر

بالسلبعلىجوانبالشخصيةاألخرى.ومنهذاالمنيلقالبدأنيترباىالفاردعلاىأنيلعابدوره

الديمقراييبوعيومسئولية(.التل)212:0111،

وترى(نصر)76:6101،أنهالبدمنتعزيزالممارساتالديمقراييةفيالجامعاتمنخالل:
 .0نشاارثقافااةالتعااايشونبااذالتياارفواإلرهااابواإلقصاااء،يعناايالباادتعوياادالاانشءعلااىتقباال
الياارفاآلخااروتجناابالعاادوانوالكراهيااةوالص ا ار الجاادليواقامااةعالقاااتتواصااليةمااعآلخاار

قوامهاالمحبةوالتعايشوالصداقة.

 .6دمقريااةالسياسااةوالمجتمااععلااىحاادس اواء،وذلاابباختيااارشاارعيةاالخااتالفومنيااقالتعدديااة
الحزبيةوااللتجاءإلىصناديقاالقت ار الختياراأل لبيةبيريقةنزيهةوشفافةوعادلة.
ادينالوحيادالاذ يسااهمفاي

 .1تيبيقالشريعةاإلسالميةواألخذبمبدأالشورى،ألناإلسالمهوال
تخليااقالديمقراييااةوتعااديلساالوكياتالبشاارمااناألس اوأإلااىاألحساان،فباادونالااديناإلسااالمي

الً(.نصر.)76:6101،
يصعبتمثلالديمقراييةسلوكاًوأخالقاًوعم 

وتاارىالباحثااةإننااابحاجااةماسااةإلااىجامعاااتتماااررالديمقراييااةحااقالممارسااة،الجامعااات
تتناولمفهاومالديمقرايياةبصاورةسايحية،بالجامعااتتمااررالديمقرايياةبصاورةحياةمانخاالل
تشجيعيالبهاعلىالحواروممارسةالنقدوتشجيعاالبتكارواإلبدا وخاصةًفي لاالنقسامالتي

يعيشالمجتمعمنحالةاالنقساموالن رةالحزبيةوالتعصبيةاليبقية.
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وعليهفإنالوعيبقيمالديمقراييةودرجةممارستهابشاكلهااليبيعايلادىاليالابالجاامعي

ينعكرفيشكلأوآخر،كمايتمثلفيسعياليلبةإلىتحملمسئولياتهمداخالالمنااخالجاامعي
ماانخاااللمشاااركاتايجابيااةفاايمناقشااةاألهااداف،وحريااةالتعبياار،والتخيااييلألنشاايةاليالبيااة،
واالنفتاااحعلااىالفكاارالااويني،ومانثااميمكاانأنتلعاابالجامعاااتدورابااار اًزفاايتعزياازممارساااتهم

الديمقراييةوآثارها،إذاماتوافرتلهاسبلاالستثمارالواعي.
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تمهيد
إنموضو الحوارمنالموضوعاتالتربويةالمهمةالتييجبيرحهاوالبح حولهالمالها
منأثركبيرفيتكوينالشخصيةاإلنسانيةوفيتحقيقاألمنالنفسيواالجتماعيلألفراد.

فاالحوارلغااةالعااالمال ارقاايووساايلةإنسااانيةإلااىحاالالتناقضاااتوالقضاااياالخالفياة،وهااوبااذلب
حلمكانالعنفوالتشددوالص ار والحروبالتييالماجرتاإلنسانيةإلاىتبديادياقاتهااوالتفاريي

فيأعزماكرمبهالخالقجلوعالبنيالبشر،وهوالعقلفالحواريعنيأعمالالعقلفيمايعرض
علىالمجتمعمنموضوعاتوقضايا،واذاعلمناباستحالةالتيابقوالتوافقبينبنياإلنسانحول

موضااو أوقضاايةمااا،فااإنهااذهحقيقااةأدعااىإلااىإنتقااربينناااصاايغةالحاوار،وتجعاالمنااهن امااا
اجتماعيااا،ون ام ااًتربوي ااًيعناايضاارورةالتحااولبااهإلااىمجااالالتربيااةوالتعلاايم،حي ا يحتاااجيلبااة
الجامعاتإلىتنشئةتنميلديهمقيموآدابمهاراتالحوار.

ويحتاالالحاوارفاايكاالم ارحاالالتعلاايممكانااةكبيارة،وتكتساابالحياااةالجامعيااةأهميتهاااوتميُّزهاااماان

اعتمادهاالحوارميلباًأساسياًفيتكوينالمهاراتوتعزيزالقدراتالفردياةوالجماعياة،وجعلاهركيازة

أول ااىف اايالتفاع االب ااينمختل اافعناص اارالعملي ااةالتعليمي ااةخصوص اااب اايناليلب ااةوأعض اااءهيئ ااة

التدرير ،ممايسهمفيتعميقثقافةالحواروتنميةالقدراتالحواريةوتفعيلالتفكيرالنقد وتشجيع
االبتكارفيمجالصناعةاألفكارواالرتقاءبالعالقاتاإلنسانية(.الكبيسى)0:6101،

أوال :مفهوم الحوار:
أوال /مفهوم الحوار لغة:
الح اوارلغ ا ةًماانالحااوربفااتحالحاااءوسااكونال اواويعناايالرجااو إلااىالشاايء،ويقااالحااار

بمعنىرجع،وهميتحاورونأ يتراجعاونوحاورتاهأ راجعتاهباالكالم،والمحااورة:مراجعاةالمنياق
والكالمفيالمخايبة(.ابنمن ور.)607،6111:

المحاورةهايالمجاوباةو"التحااور"التجااوب،.عرفاهالمعجامالاوجيزبأناهحادي يجارىباين

شخصااينأوأكثاارفاايالعماالالقصصاايأوبااينممثلااينأوأكثاارعلااىالمساارح(المعجاامالااوجيز،
.)077:6115
والحا اوارباللغ ااةاالنجليزي ااة()Dialogueمش ااتقم اانكلم ااة()Diaبمعن ااىاثن ااينو()logue

بمعنىالكالمأوالحدي ،فأصبحالحواربمعناىالتواصالبايناثناينمانالنااريتحادثانمعااً،ولقاد
أخبرتناااالمعااانيالمتضاامنةمااناإل ريااقأنمصاايلحالح اواريمكاانتيبيقااهعلااىأكثاارماانمجاارد
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شخصين،وأيضا()logueاستخدمتبمعنىالفكرأوالعقلأوالحكمة،فهيبهذاالمعنىتضعني
ضمنيااليريقةالخاصةالتيتبنىبهاالمصداقيةفيموقفالحوار(.عبدالع يم)15،6111:

ثانيا /مفهوم الحوار اصطالحا:
اجعةالكالموتداولهبينيرفين،كماعرفهآخرونبأنهنو منالحدي بينشخصينأوفريقين

مر

 ،يتم فيه تداول الكالم بينهما بيريقة متكافئة  ،فال يستأثر أحدهما به دون اآلخر ( .زمزمي

)66:6116،

ويعرفااه(المغامسااي)6115،حاادي باايني ارفينأوأكثاارحااولقضاايةمعينااةالهاادفمنهااا

الوصولإلىالحقيقةبعياداعانالخصاومةوالتعصاببيريقاةعلمياةواليشاتريفيهااالحصاولعلاى
نتائجفورية(.المغامسي.)66:6115،
ويعرفااه(أبااوخلياال)6112،أيض ااًبأنااههااوالكااالمالمنيااوقوالمعباارعمااايجااولفاايالكيااان

الفكار والنقاد للماتكلميسااتخدمهللتاأثيربااآلخرينوالتفاعاالمعهاموقضااءحاوائجهمنحاوذلابوفااي
يالقةوانسيابوسالمةفياألداةوتن يماألفكاروتوصيلالمعاني(أبوخليل.)610:6112،
وتعرفه الباحثة إجرائيا :هوقدرةاليلبةعلىإدارةالتواصلمعأقرانهمومعأعضاءالهيئة
التدريسيةواإلداريينوتقبلآرائهم وتشجيعأفكارهمالصحيحةبكلهدوءوالبعدعنالتعصبمن
أجلإ هارالحجةوالبرهانوالتيسيتمالحكمعليهامنخاللاستجاباتأفرادالعينةعلىاألداة.
في ضوء هذا اإلدراك المعرفي لمفهوم الحوار فإن له ركنان:
األول  :وجود أكثر من محاور:
والح اوارمااعال اانفرح اوارذاتااياليعن اايإاللفااردواحااد،وه ااوح اواراسااتنباييأوروح ااي

داخلييبقىس اًرشخصياًمالميفصحعنهالقائمبهأويقمبنشره.
الثاني :وجود قضية يجري الحوار بشأنه :

الحا ا اوارالي ا ااتمف ا اايفا ا اراموانم ا اااي ا اادورح ا ااولفكا ا ارةأوموض ا ااو يس ا ااتأهلالمناقش ا ااةم ا ااع

الغير(الشيخلي")06:0111،وهوموضو يشملمجموعةاألفكاروالمعانيالتييتمالتحاورلها
حولها،ومهماااختلافالموضاو فيجابأنيقاعفايحيازاهتماامالمتحااورين(عبادالع ايم:6101،
)58ويستنتج(توفيق)6111،منكلماسبقمايلي:
نياقالعقلوالمنيق،وأنالتراجعفيالكالمهاوالت ارجاععانالخياأ

 .0أنالحوارهوالحدي 
والقضاياالفاسدةالتييرهاالمتحاورون،ولميقمعلىصحتهادليلأوبرهان.
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 .6أنافتاراضالرجااو أوالمراجعااةفاايالح اواريعنااياالنفتاااحالعقلاايماانالي اريفينالااذ يفتاارض
بهماااتقباالالحقااائقوالقضاااياالفاساادةالتااييرحهاااالمتحاااورون،ولااميقاامعلااىصااحتهادلياالأو

برهان.
 .1أنمراجعةالكالمبينالمتحاورينيعنيتوليدالحقيقةالمشتركةبنزاهةوموضاوعيةفايالمجاال
التااداوليوهااوالناااتجالموضااوعيللكاالالمعرفاايالناااتجعاانالح اوارالمتبااادل،ويتساامباسااتقاللية

نسبيةعنأفكارالمتحاورين.
 .4يتضاامنمعنااىالح اوارفضااائلأخالقيااةمنااهاالعت ارافبالخيااأوعاادمالتعنااتوآفااةالعلاامعناادما
يتحولالتعصبإلىعقيدةتعاندالحقائقوالوقائعالجديدةالتيدحضتهاوحولتهاإلىأوهام.
(توفيق.)660:6111،

ثانيا :أنواع الحوار:
اختلف الباحثون والدارسون في أنوا الحوار وتقسيماته تبعاً الختالف وجهات ن رهم

والخلفيةالثقافيةواألكاديميةلهم،فمنهممنقسمالحوارمنزوايامتعددةومتنوعةأبرزهامن ور

الشكل،والمضمون،واألشخاص،وفيمايأتيبيانموجزلذلب-:

أ  -تقسيم الحوار من منظور الشكل  :إذاتفحصناأنوا الحوارمنزاويةالشكل،الح ناأن
أبرزحوارهوذلبالحوارالهاددونقيضهالمتشنج.فالحوارالهاددهوالحوارالوقور،الرتيب،
الذ يصدر من إنسان مثقف ثقافة موسوعية ويتحلى بدرجة عالية من األخالق السامية ،بينما

الحوار المتشنج هو الحوار االنفعالي ،الغضوب ،الذ تتعالى فيه الصرخات وقد تستخدم فيه
الصراخ ،وقد يلجأ إلى مسب يد المقابل أو

األلفا النابية ويحاول مزاوله أن يفرض رأيه بقوة

الضغيبقسوةعليهالكييجعلهيرضالمنيقهالغاشم.
ب  -تقسيم الحوار من منظور المضمون :ولكيتكتملأسرنجاحالحوارالبدللمتحاورينمن
االلتزامبالمعاييراألخالقيةواالجتماعية والثقافيةللسلوب التيتفرضهايبيعة الموقفوالموضو 
واأليرافالمشاركةفيالموضو ،وهذااألمراليتمإالمنخاللتعزيزثقافةالحوارومهاراته

لدىأفرادالمجتمع(الدنيش)01:6115،

واذالجأناإلىتحليلالحوارمنزاويةمضامينهالنوعيةلكناالح ناجملةحواراتيتداخل
بعضهامعالبعضاآلخر،كمايليذكرهابحسب(سكر:)71:6101،
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 -3الحوار المتفتح والحوار المتزمت:
الحوارالمتفتحهوالذ يجر منقبلإنسانيملبصدررحبوأفقوا وهوواثقمن

نفسهويحترمال أر اآلخر،أماالحوارالمتزمتفيزاولهفردمتعصبفكرياً أومنغلقعلىعقيدته
الخاصة ال يملب مفاهيم ومعايير سوى المفاهيم المنبثقة من عقيدته والمعايير التي تتساوق مع

جوهرأفكارهوالحوارالمتزمتحبلهقصيرومداهضيقوأهدافهالتتفقمعروحالعصر.
 -4حوار االستزادة من المعلومات والثقافة وحوار المهاترة أو اإلدعاء:

وحيننراقبشتىأصنافالحواراتالفكريةوالسياسيةواالجتماعية نجدمتحاورينيهدفون
إلىزيادةمعلوماتهمواثراءثقافتهموهميقبلونعلىالحواربر بةفكريةونفسيةتنمعنحبالفكر
وعشقالحقيقةوالعملعلىاستمرارالتثقيفالذاتيدونتوقفوبالكللأومللكمانجدنقيضهم

من ذو النفور الصغيرة أو العقول الضحلة الذين ال يتحاورون إال ر بة في المهاترة أو سعياً

لالدعاءبثقافةأوفكربينمانحننعرفعلىنحوواضحأنهكلمازادتثقافةالمثقفزادتواضعاً،
فالثقافةبحرعميقالقرارلهشأنهاشأنالحياةبجوانبهاالمتعددةوأركانهاالمتنوعة،وحوارالعلماء
دائما يكون حوار المتواضعين بينما حوار أنصاف المتعلمين ينيو على ادعاء وزعم و رور

وكبر.

 -1حوار الحقيقة وحوار المنافع الشخصية :
هنابمنيسعىفيحوارهلبلومالحقيقةأياكانتومهماكانت،يبح ويدررويحاورمن

أجل الحقيقة ،والحقيقة وحدها ال  ير ،وهذا هو رجل العلم بمفهومه الحقيقي ،بينما هناب من
يتحاورمنأجلمنافعشخصيةكأنيسعىللكتابةإلشهارنفسهأوي هرفيوسائلاإلعالم من
باب حب ال هور ،أو يحصل على معلومات من خالل الحوارات ينتفع بها تجاريا أو يو فها

لمنافعهالشخصيةالضيقة.

 -4الحوار المنتج والحوار العقيم :
 -مفاد الحوار المنتج :الحوارالمفيدالهادفللوصولإلىالحقيقةأواكتشافجوانبجديدةأو

تقديمأفكاربناءةفيالمناقشةالحرة.ومثلهذاالحواريستندإلىدعائممحددةوواضحةأبرزها:

 احترام الذات واحترام اآلخرين :فاحترامالذاتيعنيمواصلةالحوارالهاددبعيداعناالنفعالوالغضب،أمااحتراماآلخرينفيتضمنإتاحةالمجاللهمعلىنحوملحو لعرضوجهاتن رهم
كماهيبمنتهىالحريةواألمانة(.سكر.)71:6101،
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 اإلدراك بأن الحقيقة ليست مطلقة وانما هي نسبية :حي اليوجدعلمواحد،أوفكرمحدديمتلبكاملالحقيقةسواءعنالكونأوالمجتمعأواإلنسانوانماالحقيقةهيوليدةاالختالففي

وجهاتالن ر(.سكر.)71:6101،

 -اإليمان بأن للحوار هدف معلوم يتمثل في إقناع الغير بالفكرة أو العقيدة والتأكد من دقة

المعلومات المستلمة:وبهذهالمثابةيكونالحوارالمنتجحوارانزيها،كيساً،ملتزماً،موضوعياً.

أما الحوار العقيم فهو يتقايع مع ذلب  ،إذ هو أدنى إلى حوار اليرشان أو حوار المتشاجرين
ولكنالشجارالعدوانييجر فيهذهالحالةبالكلمات،فهوحوارقائمبيننفسيتينمتباينتينأو

بين صاحب فكر منفتح وآخر معتنق فكر مغلق ،واللبيب من يكتشف ألول وهلة أ نمي من

الحواريجر معالغير ،فإذااتضحلهأنهحوارمنتجفماأسعدوأمتعالموا بةعليهوالتعمقبه،
أماإذا اكتشفأنه حوارعقيمال جدوىمن إجرائه فليتوقف عناالستمرار فيه حتى ولو هر

للعيانأوللغيرأنهمغلوبأومنسحبأوخاومناألفكارالرصينة(.الشيخلي)64-07:0111،
وينقسم الحوار الشفهي عند (توفيق )4111،إلى ثالث أنواع :

أ -الحوار البسيط المباشر:ويتمبينمتحاوريناثنينتتباينوجهاتن رهمافيموضو معين،
الباماتتمبحضوريرفثال لتن يمالحوار
وتنتشرفيوسائلاإلعالمالمرئيةوالسمعية،و ً
وادارتهوتلخيصالنتائج،ويفترضباليرفالثال الحيادتجاهالمتحاورين
ب -الحوار المركب  :ويتم بنفر اليريقة السابقة  ،ولكن باشتراب عدد أكبر من المتحاورين،

وتغييةموضوعاتعلىجانبكبيرمنالتعقيدوالشمول.
 الحوار غير المباشر :وقدوفرتوسائلاالتصالالحديثةإقامةحواراتشاملةلتبادلال أر 
في موضو معين بين أكبر عدد من المشاركين فيما تتعدد أنوا الحوار المكتوبة كالحوار

والحوار
التبادلي ،الكتابة النسقية الحوارية ،الكتابة التعليمية الحوارية  ،الحوار التشاورى 
التواصلي(.توفيق.)662:6111،

ثالثا :أصول الحوار في الكتاب والسنة:
الحوارمنهجالهيذكرفيثالثةمواضعفيالقرآنالكريممنها:
احبِ ِهوهويح ِاورهأ ََناأَ ْكثَر ِ
اللِص ِ
نفًَار(الكهف.)14:
م ً
م َ
َع ُّز َ
وأ َ
قولهتعالىَ :و َك َ
َ َُ ُ َ ُُ
انلَهُثَ َمَرفَقَ َ َ
ُ
نب َ
اال َ
منتُرابثَُّم ِ
خلَقَ َب ِ
ِ
م ُّ
ال
رُج ً
نن ْ
س َّو َ
وقولهتعالى:قَ َ
تبِالَِّذ َ
ي َح ِاوُرهُأَ َكفَ ْر َ
و ُه َو ُ
يفَةثَُّم َ
اللَهُ َ
اب َ
َ
صاحُبهُ َ
َّ ِ
(الكهف.)17:وقولهتعالى:قَ ْدس ِمعاللَّهقَو َلالَّتِيتُج ِادلُ َب ِ
ف َ ِ
ِ ِ
واللَّهُ
َ
َ َ ُ ْ
اوتَ ْشتَكيإلَىالله َ
يزْوجهَ َ
يسمعتَحاورُكماإِ َّناللَّهس ِميعب ِ
سورةالمجادلة:آية.)0
ير (
ص َ
َ َ ََ
َ ْ َ ُ َ َُ َ
0.

والحااوارماانهجتربااو نبااو ربااىالرسااول-صاالىاهللعليااهوساالم-الصااحابةواألمااةعليااه،حي ا 
تعددالمناهجالتربويةوالنبوية،وتأخاذصاوراعادة،ولكانيبقاىالحاوارأساارالمنااهج،وعلاى أرساها

وفيمقدمتها،ويتضحذلبمنخاللأحاديثهومنخاللسيرتهالعيرة
وثمة مبررات تكمن خلف ضرورة تعلم يالب الجامعات مهارات الحوار بعضها ذو صبغة
عمومية،واألخرىتتعلقبواقعالممارساتالديمقراييةفيالجامعة،و ذلبمنخاللمنعرض

مهاراتالحوار.
أوال /مفهوم المهارة:
هيالقدرةعلىالقيامأ عمالماناألعماالبدرجاةعالياةمانالدقاةوالسارعةماعاالقتصااد
فيالوقتوالجهدالمبذول(صبر 0461،ه)511:
وقدعرفها(الشريف0411،ه)067:بأنهااالقادراتالعقلياةوالنفسايةواالجتماعياةوالفيرياة

والمكتسبةالتييتميزبهاشاخصمااويساتخدمهافايالعالقااتاالجتماعياةوتحقياقالتكيافالنفساي
واالجتماااعيوتكتساابالمهااارةدورهااافاايبناااءالشخصاايةواكسااابهاشااعوراباالسااتقاللوالتكيااففااي

تحقيقالصحةالنفسيةلها.

وتكمنأهميةالمهاراتكماذكرها(الضبع0411،ه)068:فيتحقيقالفوائدالتالية:
 يساااعداكتسااابالمهاااراتاألفارادعلااىاالسااتمتا باألنشاايةالممارسااةوتحقيااقإشاابا الحاجااات
النفسيةلديهم.

 تكمنأهميةالمها ارتفيأنهامجالهامفيالتواصلاالجتماعي.
 يساااعداكتسااابالمهاااراتعلااىتحقيااققاادركبياارمااناالسااتقاللالااذاتيواالعتمااادعلااىالاانفر
واالستمتا فيوقتالفرامكمايساعدهمفيثقتهمبأنفسهمومشاركةاآلخرينفياألعمالالتي

تتفقمعقدراتهوامكاناته.
ثانيا /مفهوم مهارات الحوار

مدىقدرةالمتعلمعلىالتواصلاللف يو يراللف يمع يرهبيرقةمتكافئةفيمسألةمعينة
ويغلبعليهالبعدعنالغضبإل هارالحقوالحجةوالبرهانمانخااللتقاديمأفكاارآراءلآلخارين

(العبيد)11:6117،

وعرفها(سكر)77:6101،بأنهاالقدرةعلىتحقيقنتائجثابتةوفعالةمنخااللممارساة

هااذاالنشااايوذلاابعاانيريااقاالعتمااادعلااىمهاااراتمتنوعااة،متكاملااةفيمااابينهااافبالتااالييكااون

المقصااودبمهاااراتالح اواررصااداألساااليب،والوسااائلالتاايتمكنناااماانتحقيااقالح اوارالفعااالفااي
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المناااهجالد ارسااية،وتنقساامهااذهاألنشاايةإلااىأنشاايةفاايمرحلااةاإلعاادادللحاواروأنشاايةفاايمرحلااة
تنفيذالحوار.

وتكتساابمهاااراتالح اوارماانوجهااةن اارالباحثااةأهميتهاااماانالحاجااةالملحااةوالضاارورية

الت ا اايتفرض ا ااهااألدواتالحض ا اااريةللمجتمع ا اااتالمعاصا ا ارة،إذتوس ا ااعتأس ا اااليبالحص ا ااولعل ا ااى

المعلومات،وتعددتاألفقالمعرفيةواختلفتاالتجاهاتالمعاصرةالثقافيةوالفكريةوترتبعلىهذا
التحااولالمعرفاايوالثقااافيفاايتيااويرأساااليبومهاااراتالحاوارالنالحاواريقااربالمسااافاتويااؤد 

إلىإشاعةالتنويرالمعرفيوالتبادلالثقافي.

ولذاتعتبرمهاراتالحوارمهمةوضروريةلنجاحأ عملمناألعمالحيا يعتمادعليهاا

الفردفياألداءواإلنجاز،وتأتيهذهالسرعةمنخاللاكتسابهاذهالمهااراتوتعلمهااحتاىياتمكن

الفردمنالممارسةالجيدةلها،والحواريشبهالكائنالحي،حي أنهيمربمراحلمختلفةفاييريقاه

للنمووالتيور.

مهارات الحوار الفعال:
تتيلبمهاراتالحوارالفعالعددامنالمهاراتوالتيتتيلابتنمياةمانخااللالتادريبإذ

أنمهاراتالحوارتساهمفايتحقياقالتواصالالجيادباينالبشار،ونقالاألفكااروبلاومالحاقومانثام
البناءعلىالقواسمالمشتركةبعيداًعنالتعصبوهذهالمهاراتتتسعوتضيقحسبالباحثينإال
ااءعلااىمااااتفق اتعليااهمع اامالد ارساااتالسااابقةفااي
أنهااميحاادد ونعاادداًماانالمهاااراتالفعالااةبنا ً

المحور.
.3

مهارة االستماع وحسن اإلنصات:
االس ااتما ه ااواإلص ااغاءوص اايغةاالفتع ااالدال ااةعل ااىالمبالغ ااةف اايالفع اال،واإلنص ااات:

االسااتما مااعتااربالكااالم،ويسااهماإلنصاااتفاايبناااءالعالقاااتاإلنسااانيةباايناألف ارادوالجماعااات،
ويس اااعدعل ااىإيج ااادالفه اامالمتب ااادلب اايناآلخا ارينوه ااويريق ااةالكتس ااابالعل ااموالمعرف ااة(عثم ااان،

.)42:6111

ويقصدبهااالستما الجيد،والمحاورالبار هاوالمساتمعالجياد.وماناألسافيالحا فاي
حياتنااالجتماعيةبلفيالحياةالجامعيةضاعفمهاارةاإلنصااتوخاصاةماعزياادةشاوا لالناار

وضعفالتواصلوالتوادبوجهعام(.الحبيب0467:ه)27،

وترىالباحثةأناإلنصاتيحد عنداتعيياليرفاألخراهتماامشاديدالماايقولاه،أو

أنتيلبمنهإعادةالحدي إذامااتسمتأفكارهبالغموضأوالترددواعياءكليرففيالحوار
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كاملالحريةفيالتعبير،وأنمهارةاإلنصاتبحاجةلتدريبوضبيالمحاورلنفسهوالتانيفيالرد
والمعيااارالرئيسااييااأتيفاايالتفكياارقباالالنيااقبااالكالم،والتفكياارفاايالعاقبااةوالنتيجااةقباالاتخاااذ

الق اررات.
.4

مهارة وضع األولويات:
ماانأياانيباادأالح اوار؟س اؤالضاارور يياارحكاالياارفعلااىنفسااهومااناألهميااةاالتفاااق

علىنقايالحوار،أ القضايااألساسيةذاتاألولويةوذاتاألهميةالميروحةفيالموضو .

أنالمحاورالناجحهوالذ يصلإلىهدفهبأسر وقتوجهدممكنوبأفضليريقةوهذا
مايؤكده(المغامسي0461،ه)117:المحاورالذ يعرفماذايريدتجادهفايمحاورتاهيتادرجفاي

نقاااي،حتااىيصاالإلااىحقيقااةيسااعىإليهااا،وتكااونمقنعااةومفحمااةلماانيحاااوره،حتااىلااولااميسااتفيد
منهامحاورهفقديستفيدمنهاالمستمعونلهذاالحوار.
أماعدممراعاةالترتيبفياألفكاارفقادياؤد إلاىضايا الجهادويمكانإلاىفشالالحاواروفاي

ذلبيقول(الزمزمي)117:6116،فيعدممراعاةالتدرجفيالعلموالحواروالنقاش،يبعثرالجهد
ويفقدالتركيز.
.1

اإلقناع بالحسنى وتجنب فرض الرأي على اآلخرين:
ليرالحوارلمجردالحاوارهادفاًفايذاتاه،وانمااالحاوارهاووسايلةمهماةفايإقناا اليارف

األخااربفك ارةمااا،وجعلااهمتقااباللمااايياارحإليااهماانموضااوعاتالنقاااشوالح اوارواإلقنااا فاايأحااد
معانيهعمليةلتبادلاآلراءوالقيموالمعلوماتوالحقائقبيناليرفينبقصدتحقيقالفهمالمشترب.

ادليلقوي ااسااايعاًكلمااااقتااربالمحاااورماان
واإلقنااا يعتماادعلااىجم اعاألدلااةوكلماااجاااءالا
ً

إقنااا الياارفاآلخاار،ولااذلباإلتيااانباألدلااةماانالكتااابوالساانةيباارزقااوةهااذهاألدلااةوتفوقهاااعلااى

األدلةالمستمدةمنالفلسفةوالفكرالوضعي(.عساف)000:6101،
وهناك أساسيات لفن اإلقناع أبرزها(:الشيخلي:)25-58،0111:

 ضاارورةالثقااةبااالنفرعناادالح اوار:فالمحاااوريااؤمنبقد ارتااهالعقليااةوالنفساايةلكااييااديرح اوارا
ناجحا،ومثلهذهالثقةضروريةللتخلايعانعقادةالخجالأوالتارددكمااأنهااضاروريةلعبادا 

فيمجالالحوار.

 ضااروريةالحاواربهاادوءورويااة:إذأنساايادةاالنفعااالأوالتااوترالنفساايفاايالحاواريعناايفشااله
مقدماوالدا لالستمرارفيهبلأنضررالحوارالذ يسودهاالنفعالالعايفيأكثرمننفعه.
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 ضرورةالمحاورةبمودةواحترام:فالكلمةالييبةصدقةحسبقولالرساولصالىاهللعلياهوسالم
وماانجاااءللحاوارليقنااعأويقتنااعولااميجاايءلالحتارابأواالعتااداء.وكلماااوفاارالمتحاااورمااودة

أكثرواحترامأعمقللمتحاوراآلخركاناستمرارالحوارأكيداًوناجحاً.
 ضرورةتقديمالحجةوالدليلالسايعوالبرهانالواضحوالمستندالدافع.
 ضرورةاستخدامأقلالكلماتالمعدةإعداداًدقيقاًللتعبيرعنالحقيقةأوالواقعكمامن
الضرورةاصيفاءأفضلاأللفا وأجزائهاوقعافيالنفر.

 ضرورةاتساقاألفكارالمعروضةوانسجامالمفاهيمالميروحةوعدمالتناقضفيالقولألن
ذلبيضعفمنالشخصيةالفكريةللمحاورالذ يتبناها.

ويتيلبإقنا اآلخرينقدرةمنالمحاورعلىالصيا ةالجيدةألرائهواتساقأفكاره،واالعتماد

علااىاألدلااةوالب اراهينفااإذاكانااتهنااابيريقتااانللجاادلللح اوار،فإحااداهماجياادةواألخاارىأحساان
منهاااوأجااودفالمساالمميالاابأنيحاااور يارهبااالتيهاايأحساانأجااود،بمعنااىأنيتخيااراألساااليب،

وألي اافالعب ااارات،وأقربه اااإل ااىإقن ااا العق ااولواس ااتمالةالقل ااوب،وع اادمإيغ ااارالص اادور(القرض اااو ،

.)51:6115
.4

مهارة التعبير وابداء الرأي:
يقصاادبهاااقاادرةالمحاااورعلااىتغيياارنب اراتصااوتهحسااباسااتدعاءالمقااامونااو األساالوب

حتىينسجمالصوتمعالمقاامواألسالوباساتفهامياًكاان،أوتقريريااًأوإنكاريااًأوتعجبيااً،أو يار

ذلاابالنذل اابيع ااينعل ااىإيص ااالالفكا ارةويج ااذبانتب اااهالمش اااركينوالمت ااابعين(ب اانحمي ااد0114،
،)67-62:وممااايساااعدالفااردفاايالتعبياارعاانأفكااارهتنميااةقد ارتااهعلااىالصاايا ةالمنهجيااةكمااا
وض ااحها(الش اايخلي")11:0111،أ تن ااا ولاألفك اااروف ااقأش ااكالس االيمةك ااالربيالعض ااو ب ااين
األسبابوالنتائج،أوتجميعال واهرالمتقاربةأوالمتجاورةوصبهافيوعااءواحادلكايياتمتناولهاا
وفقمنهجواحد،أومالح ةعناصرالتباينوالتماثلبينال واهر".

.8

مهارة ضبط النفس والبعد عن التعصب:
ممااايسااهمفاايإنجاااحالح اوارالبعاادعاانالتعصاابألنإتبااا الحااقوالسااعيللوصااولإليااه

والحاارصعلااىااللتازامبااههااوالااذ يمنااعاالنسااياقوراءهااوىالاانفرأوهااوىالجمهااور(باانحميااد،

)01:0114فهااوالياارى ياار أريااهباالويسااتغرب_وأحيان ااًيساافه_آراء ي ارهكمااات اراهيكثاارماان
مقايعة يره،وقلمااعترفبخيئه،ويدافععن أر مسبقيعتقدبهحاولالموضاو دونتفكيارأو
ن اارأوتاادبرفيمااايساامعهماانأفكاااروأراءاآلخ ارينكمااات اراهيقيااعويجاازمفاايكاالشاايءيتحااد 

بااه(الحبيااب0467،ه،)21:وفااالباادماانضاابيالاانفرعناادالح اواروالتركياازعلااىأقاوالاآلخا ارين
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وأدلتاهمماايجعاالالمحااورقاااد اًرعلاىفهمهااا"،وقاديلجااأاليارفاألخاارإلاىالسااخريةوالسابوالشااتم
ماانأجاالإثارتااهليغضاابهويفساادالحاوار،فااإذاضاابينفسااهفانااهساايفوتعليااهاألماار،وضاابيالاانفر
يكسبالفرداحترامالمحاوروالمستمعين"(المغامسي،)20:6115،وأوضحتد ارساة(المغامساي،

)11:6114أنأسا االوبالتربيا ااةبا ااالحوارما ااعالشا اابابيسا اااعدعلا ااىتصا ااحيحأفكا ااارهموسا االوكهم
وأخي ااائهمعل ااىأس ااارم اانالوض ااوحواالقتن ااا ،مم ااايس اااعدهمعل ااىالتواص االوالتفاع االوالتواف ااق

االجتم اااعي،ويس ااتفيدالف ااردعن اادض اابينفس ااهب ااالحواروع اادمالتعص اابع اادةفوائ اادمنه اااتفني اادآراء

اآلخا ارينوال ااردعليه ااا،والتركي اازعل ااىك ااالماآلخ ااروال ااردعل ااىمدلوالت ااه،اكتس اااباحتااراماآلخا ارين
الحاضرينللحوار.

أهمية إكساب الطالب الجامعي مهارات الحوار:
إذاكاااناليالاابالجااامعيهااوالعنصااراألساساايفاايالمجتمااعالجااامعي،وهااومحاالعنايااة

واهتمامالدراسةالراهنة،فإننايمكنأننلخصإلىأنإكساباليالبالجامعيمهااراتالحاوارمان
خاللالممارساتالديمقراييةتصبحضرورةلشخصايتهوتقدماهالد ارسايووضاعيةاليالابالجاامعي
داخلالمن ومةالجامعياةفنجادهالبادمانإتقاانمهااراتالحاوارولمساتقبلهكخاريجفايالمجتماعبعاد

عدةسنواتلألسبابالتالية.

 .0يحتاجاليالبالجامعيإلىإقامةحواراتمعأساتذتهوزمالئهحتاىيصالإلاىحلاولووجهاات
ناضجةبشأنموضوعاتالدراسةوالبح التيينشغلبها

 .6يحتاااجاليالاابإلااىالحاوارمااعالقااادةوالمساائولينبالجامعااةحااولالخاادماتالتااييحصاالعليهااا
سواءكانتهيالخدماتالتعليميةوالتربويةأوالخدماتالصحيةواالجتماعيةوالنفسية.

 .1الح اوارالجااامعيفاايشااتىصااورهبمثابااةالرماازأوالنمااوذجللمجتمااعالجااامعيبكاملااه،باالإن
الحوارالجامعييعدنموذجايحتذ أمامالفئاتوالقياعاتاألخرى
 .4اليالاابالجااامعيميلااوبمنااهإجاراءاختباااراتشاافافيةوتقااديمأعمالااهوبحوثااهألساااتذته،ولكااي
يحق ااقالنج اااحالميل ااوبعلي ااهأنيجي اادالحا اواروالمفاوض ااةوت وض اايحذات ااهوأنيمتل اابمق اادرة

العرضالواضحواقنا أساتذتهبمايقدمهلهم.

 .5اليالاابالج ااامعيعلي ااهأنيجي اادفن ااونومه اااراتالح اوار،الس ااتخدامهابع اادتخرج ااهف اايحيات ااه
األسريةوفيعالقتهبرؤسائهفيالعملومعأعضاءالمجتمعبوجهعام(.خوج)617:6101،
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دور الجامعة في تعزيز مهارات الحوار لدى الطالب:
تسهمالجامعةفيبناءشخصيةاليالب،وفيتحسينمستوىالعالقاتاإلنسانيةلذاأصبح

االهتمااامالمعاصاارللمؤسساااتالتربويااةالجامعيااةتتجااه بقااوةإلااىتعزياازمهاااراتالح اوارفاايمجااال
الفعلوالتيبيقالتربو أصبحتتعنيبمحورينرئيسين

المحــور األول:وتركاازعل اىالمحتااوى،متمااثالفاايالموضااوعاتالمتضاامنةفاايالمناااهجوالب ارامج
الد ارسا اايةبغا اارضتنميا ااةالجوانا ااباألخالقيا ااةالقيميا ااةوالمعرفيا ااةوالمهاريا ااةللح ا اوار،واشا اااعةثقافا ااة

وساالوكياتتتجااهباااليالبإلااىاحت ارامال ا أر للمخااالف،ومناقشااةالقضاااياالحياتيااةمااعالمساائولين
بيريقالنقاشوالحوار.

المحور الثاني:هويعنيباليريقةالحواريةكيريقةالتعليموالتدريرواعتمادهذهاليريقةلجادواها
فيبناءقدراتومهاراتاليالبوجعلهمأكثرتقاباللموضاو التادرير،وأكثارتفااعالماعمااييارح

عليهممنقبلمعلميهم

وتارىالباحثاةأناليارقالحوارياةالمعتمادةعلاىالمناقشاةأكثارجادوىوتفوقااًوتاأثي اًرعلاىشخصااية

اليالبمنيرقالتلقينوالتحفي وهذامايساعداليالبنحو:
 تحقيقالفهمنحوالموضوعاتالدراسية.

 تنميةالعملياتالعقليةلدىاليلبةوبخاصةتنميةالتفكيرالناقد.
ارقاالجتماعيةواحدا التقاربالعايفيبيناليلبة.

 الحدمنالفو
 فاعليةوكفاءةوجاذبيةالعمليةالتعليمية.
 تعويا ااداليلبا ااةعلا ااىإتبا ااا اآلدابوالقا اايماالجتماعيا ااة،والممارسا اااتالديمقراييا ااة،والبعا اادعا اان
التعصب،وتقديرالن اماالجتماعي.

 اكتسابمهاراتاالستما ،والتعبير،والنقد.

دور عضو هيئة التدريس في تعزيز مهارات الحوار
يعدعضوهيئةالتدريرعنصرمؤثرفيالتعليمالجامعيومايصاحبهمنتثقيفوتربية

وتهااذيبلشخصاايةاليلبااة،وه ااودورجااوهر يناادرجضاامناأله اادافالرئيسااةالتاايتضاايلعبه ااا
الجامعاتويشرعهاقادةالعملالتربو وراسموالسياساتالتعليميةفيالبالدالعربيةواإلسالمية
ويتوجا اابعلا ااىعضا ااوهيئا ااةالتا اادريرالجا ااامعيفا اايعا ااالماليا ااومالا ااذ يتصا اافبا ااالتغيرالس ا اريع
والمتيااور،أنتكااونلديااهالعدي اادمااناإلمكاناااتوالقاادراتوالمه اااراتوالسااماتوالقاايمواالتجاه ااات
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واالهتماماتااليجابية،ماتمكنهمنالقيامبأدوارعديدةتستلزملتربياةاألجياالتربياةساليمة (.ارشاد،

.)8:6116

ويقا ااومعض ا اوهيئا ااةالتا اادريرفا اايأ ن ا ااامتعليما اايبعا اادةأدوارتنقسا اامبحسا ااب(ها اااردين

وكروسابى)112:6111،Hardin Scrosbyإلاىساتةأبعاادرئيساةوهاذهاألبعاادهاي:المازود

بالمعرفة،والنموذج،والقدوةوالميسر،والمقيم،والمنتجللموادالتعليمية.

وعضااوهيئااةالتاادريرواليالاابفاايالمؤسسااةالجامعيااةهماااوجهااانلعملااةواحاادةأحاادهما

يمثاالوجااهاإلرسااال/الصاادور/الب ا .وثااانيهميمثاالوجااهالتلقااي/االلتقاااي/االسااتقبال،وكلماااكاناات
العالقااةبينهماااأكثاارحواريااةوفاعليااةوعلميااةكانااتالنتااائجعلااىالمسااتوىالتعليماايوالتربااو واف ارة

ومبهرة(اليافى)11:6111،

والتعلاايمهااوعملي ااةاتصااالاجتم اااعيودوراألسااتاذالج ااامعيفاايه ااذهالعمليااةل اايردور
المشاغلOperatorولكاندورالمساهلFacilitatorأوالمان م Organizerومانهاذاالمنيلاق
يصاابحالتفاعاالبااينأعضاااءالموقاافاالتصااالي(األسااتاذالجااامعيواليالااب)شاارياًأساسااياًلحاادو 

التعلمأواكتسابالجديدمنالخبرات.

واألهممنهذاأناألستاذالجامعيلكونهعضواًفيعملياةاالتصاالاالجتمااعيياؤثرفاي

يلبتااهويتااأثربهااممع ااُ،فاااليمكاانأنيكااونهااذاالتااأثيروالتااأثرتربوي ااًومربي ااًإالإذاكااانأساسااه
االحت ا ارامالمتبا ااادلو يا اارالمشا ااروي،وما اانهنا ااايؤكا اادالتربويا ااونعلا ااىالجوانا ااباإلنس ا اانيةداخا اال

المؤسساتالتعليمية(.الشاوى)051:0181،

منخاللماسبقيمكنالقولأنالحوارالسليميتيلبالديمقراييةمذهبوسلوبتتحقق

فيهالحريةوالموضوعيةوقبولاآلراءالمختلفةوالتعاونوالمشاركة،وهذهالجوانبمنأهماألمور

التييقومعليهاالحوارالجيد،ومنهنا فإنهكلمافعولالحوارداخلالمجتمعفإنهبمثابةتدريب
لألفرادونشرلقيموم اهرالديمقراييةداخلالمجتمع.وانفياتسا الحوارداخلالمجتمعوزيادة

وتأكيدا على حقوق اإلنسان في المشاركة في
عدد المشاركين فيه يريقًا الزدهار الديمقرايية
ً

مجتمعه.
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الفصــــل الثالث
الدراسات السابقة
 المحور األول :الدراسات العربية
الً/الممارساتالديمقرايية
أو

ثانياً/مهاراتالحوار

 المحور الثاني الدراسات األجنبية

الً/الممارساتالديمقرايية
أو

ثانياً/مهاراتالحوار

 التعقيب العام على الدراسات السابقة

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تمهيد:
يستعرضهذاالفصل الدراساتالسابقةفيالبيئتينالعربيةواألجنبيةالتيتمكنتالباحثةمن

اإليال عليهامماتوفرمنمكتباتمحليةأودورياتأجنبيةعبرشبكةاالنترنت،المتعلقةبمجال
الدراسةالحاليةح وذلبلبيانماتوصلتإليهنتائجهذهالدراسات،وقدتمترتيبها مناألحد إلى
األقدم،بتقسيمهاإلىمحورين:

المحور األول:الدراساتالعربية(المرتبيةبالممارساتالديمقرايية-مهاراتالحوار).
المحور الثاني:الدراساتاألجنبية(المرتبيةبالممارساتالديمقرايية-مهاراتالحوار).


المحور األول :الدراسات العربية
أوال :الممارسات الديمقراطية:
 .3دراسة نصر ( )4131بعنوان" :دور شبكات التواصل االجتماعي االلكترونية في تعزيـز قـيم
الديمقراطية للتربية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة".

هدفتالتعرفإلىدورشبكاتالتواصلاالجتماعيةااللكترونيةفايتعزيازقايمالديمقرايياة
للتربيةلادىيلباةالجامعااتالفلسايينيةبمحاف اات ازة"جامعاةاألزهار"مانوجهاةن ارهم.وتكاون

مجتمااعالد ارسااةماانيلبااةجامعااةاألزهاار،المسااجلينبالفصاالالد ارساايالثااانيماانالعااامالجااامعي

()6101-6106والبالدعددهم()00782يالباًويالب ةً،وقداستخدمتالباحثةالمنهجالوصفي،
وقدتمتيبيقاالستبانةعلىعينةعشوائيةقوامها()411يالباًويالب ةً.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أنأكثاارشاابكاتالتواصاالاالجتماااعيااللكترونيااةتصاافحاًلاادىأفارادالعينااة"الفاايربااوب"،يليااه
"اليوتيوب"وفيالمرتبةالدنيا"التويتر".

 أنقيمالديمقراييةتمتدعيمهامنخاللشبكاتالتواصلاالجتماعيااللكترونيةبدرجاةجيادة
باوزننسابي()%58.8مانتقااديرأفارادالعيناة،وجاااءترتيابأبعاادالقاايمالديمقرايياةوفقاالتقاادير
أف ارادالعينااةحااولدورشاابكاتالتواصاالاالجتماعيااةكالتااالي"قاايمالمشاااركةالسياسااية"حصاال

علااىالترتيااباألولبااوزننساابي(،)%20.8أمااا"قاايمالحريااةالفكريااة"فجاااءتعلااىالترتيااب
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الثااانيب ااوزننس اابي(،)%21.6يليه ااا"ق اايمالتسااامح"ب ااوزننس اابي(،)%55.2ث اامج اااءت"ق اايم

التسامح"التيحصلتعلىالترتيباألخيربوزننسبي(.)%54

 وج ااودف ااروقدالل ااةإحص ااائيةعن اادمس ااتوىالدالل ااة()α≥1.15عل ااىبع ااددورش اابكات
التواصلاالجتماعيااللكترونيةفيتعزيزقيمالمساواةتبعالمتغيرالنو ،كانتالفروقلصالح

اإلنا ،فيحينلمتجدفروقافيدورشبكاتالتواصلاالجتماعياةااللكترونياةفايتعزيازقايم
المشاركةالسياسية،قيمالحريةالفكرية،قيمالتسامح،وقيمالعدالةاالجتماعيةتبعالمتغيرالناو 
ألفرادالعينة.

ـدار
 .4دراســة الزعبــي ( )4131بعن ـوان" :درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة جـ ا
للممارسات الديمقراطية من وجهة نظر الطلبة" .

هدفتالتعرفإلىعلىدرجةاستخدامأعضاءهيئةالتدريرفايجامعاةجاداراللممارساات

الديمقراييااةماانوجهااةن ااراليلبااة.وتكااونمجتمااعالد ارسااةماانجميااعيلبااةالبكااالوريورجامعااة

ج ااداراف اايكاف ااةالتخصص اااتالت اايتدرس ااهاالجامع ااةللع ااامالد ارس ااي()6101–6111للفصا اال
الد ارساايالثااانيوالبااالدعااددهم()6065يالباااويالبااةتااماختيااارعينااةعشاوائيةيبقيااةماانهمبلغاات

()511يالااابويالبا ااةأ نسا اابة%65مااانالمجتما ااعاألص االي،وق ااداسا ااتخدمتالباحثاااةالما اانهج
الوصاافي،وقاادتاامتيبيااقاالسااتبانةمكونااةماان()18فق ارةوزعااتعلااىخماارمجاااالتهااي(العاادل،
اة،وحرياةالتعبيارعانالا أر ،والحاواركوسايلةلعقناا والمشااركةفاياتخااذالقارار،وتكااافؤ
والمسااو 

الفرصالتعليمية).

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
ادارللممارساااتالديمقراييااةبدرجااةكبي ارة
 درجااةاسااتخدامأعضاااءهيئااةالتاادريرفاايجامعااةجا ا
حي بلغتبمتوسيحسابي()1771

 عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة()α≥1.15تعزىلمتغيرالجنر.
 وجااودفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوالداللااة()α≥1.15تعاازىألثاارنااو الكليااة،
وجاءتالفروقلصالحكليةاالقتصادواآلدابوالتربيةوالقانون.

 .1دراســــة الصــــمداوي ،والعمــــري( )4119بعنــــوان" :الجامعــــات األردنيــــة ودورهــــا فــــي تعزيــــز
الممارسات الديمقراطية بين طلبتها".

ه اادفتالتع اارفإل ااىدورالجامع اااتاألردني ااةف اايتعزي اازيلبته ااالممارس ااةالمب اااددوالق اايم

الديمقرايياة،وتكاونمجتمااعالد ارساةماانيلباةالجامعاةالهاشااميةوجامعاةاليرمااوبوجامعاةالحسااين

6.

بااني ااالل،ف اايمختل اافالكلي اااتالعلمي ااةواإلنس ااانيةخ اااللالع ااامالد ارس ااي()6118-6117وت اام
تيااويراسااتبانهمكونااةماان()11فق ارةموزعااةإلااىخمسااةمجاااالتهااي(:الحريااةالمساااواةوالعدالااة

والمشااركةوالمسائولية)باإلضاافةإلاىتياويراساتبانهللكشافعاندرجاةتشاجيعالجامعااتاألردنيااة

للممارسا اااتالديمقراييا ااةبا ااينيلبتها ااامكونا ااةما اان()61فق ا ارةموزعا ااةإلا ااىمجا ااالينهما ااا:الق ا اوانين
والتعليم ا اااتوالنش ا اااياتالجامعي ا ااةوق ا اادت ا اامتيبي ا ااقاالس ا ااتبانةعل ا ااىعين ا ااةعشا ا اوائيةم ا ااناليلب ا ااة

قوامها()450يالباويالبة.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 التوج ا اادف ا ااروقذاتدالل ا ااةإحص ا ااائيةلمتغي ا اارالج ا اانر،ون ا ااو الكلي ا ااة،والس ا اانةالد ارس ا ااية،
والممارساتاليالبيةللمباددوالقيمالديمقرايية.

 التوجدفروقذاتداللةإحصاائيةلمتغيارالموقاعالجغ ارفايوالممارسااتاليالبياةللمباادد
والقيمالديمقراييةوذلبلصالحإقليمالوسي.
 .4دراسة مسلم ( )4115بعنوان ":دور الجامعات الفلسطينية في تنمية الوعي الديمقراطي لدى
طالبها في ضوء بعض المتغيرات".

هدفتالتعارفإلاىالمفهاومالفلسافيواالجتمااعيللديمقرايياةوالتعارفإلاىأهامالمتغيارات
العالميةوالمحليةالتيتواجهالجامعاتالفلسيينيةللكشافعانواقاعدورالجامعااتالفلسايينيةفاي

تنميااةالااوعيالديمقراييااةومعوقاااتتحقيااقذلااب،وتكااونمجتمااعالد ارسااةماانيلبااةالبكااالوريورفااي

الجامعات(األزهر،اإلساالمية،القادرالمفتوحاة،األقصاى)للعاامالد ارساي()6118-6117للفصال
يالباويالبة،تماختيارعينةعشوائيةيبقيةمانمجتماع
الدراسيالثانيوالبالدعددهم(ً )08584

الد ارسااةالبااالدعاادده()102يالب اادويالبااةأ نساابة()%5ماانالمجتمااعاألصاالي،وقااداسااتخدمت
الباح المنهجالوصفيواستخدماالستبانةكأداةللدراسة.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أنأهممصادرتشكيلالوعيالسياسيوالديمقراييعلاىالترتيابهاياألسارة،األساتاذ،المنااخ
المؤسسي،االتجاهاتاليالبية،الصحف،والندوات.

 أنالحياااةالديمقراييااةفاايالجامعاااتتأخااذيابعاااايجابيااامتواضااعاحي ا كانااتدرجااةالتفاعاال
الديمقراييفيالجامعاتبنسبة%25تقريباً.
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 .8دراســـة حـــرب ( :) 4119بعنـــوان "تصـــورات طلبـــة جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة للممارســـات
الديمقراطية ألعضاء هيئة التدريس فيها"

هدفتالتعرفإلىتصوراتيلبةجامعاةالنجااحالوينياةللممارسااتالديمقرايياةألعضااء

اا،والكشاافعاانالفااروقفااياسااتجاباتعينااةالد ارسااةتبع ااًلمتغي ارات(:الجاانر،
هيئااةالتاادريرفيها 

والكليااة،ومكااانالسااكن،والمعاادلالتراكمااي)،واسااتخدمتالباحثااةالماانهجالوصاافيالتحليلاايوكاناات

أداةالدراسةهياالستبانةواشتملتعلى()41فقرة،حيا تكاونمجتماعالد ارساةمانجمياعياالب
جامع ااةالنج اااحالويني ااة،والب ااالدع ااددهم()02111يالبا ااًويالب ااةتقر ًيبا اا،وبل اادع ااددأفا ارادعين ااة

الدراسة()811يالباًويالبة.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أندرجةتصوراتيلبةجامعةالنجاحالوينيةللممارساتالديمقرايياةألعضااءهيئاةالتادرير
كانتمتوسية،حي وصلتالدرجةالكليةلالستجابةإلىنسبة(.)%26.8
 توج اادف ااروقذاتدالل ااةإحص ااائيةعن اادمس ااتوىدالل ااة()α≥1.15ف اايتص ااوراتيلب ااة
جامعااةالنجاااحالوينيااةللممارساااتالديمقراييااةألعضاااءهيئااةالتاادريرفيهااافاايمجاااليالعاادل

والمساواةبيناليلبة،وأسلوبالتدرير،والدرجةالكليةبينالذكورواإلنا ولصالحالذكور.
 التوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيمجاليحريةالتعبيرعنال أر ،والماادةالد ارسايةتعاز 
لمتغيرالجنر.
 .6دراسة حسين ( )4116بعنوان " :الديمقراطية الجامعية في لبنـان الحالـة البحثيـة والتطبيقـات
ومجال المتابعة".

هﺩفﺕتقﺩيﻡصﻭﺭﺓﻭﺍقعيةﻭمﻭضﻭعيةللﻭﺍقعﺍلتﺭبﻭﻱفيجامعاﺕلبناﻥﻭتﻭضيحمﺩﻯ

ﺍلتﺯﺍﻡﺍلمﺩﺭسيﻥبمماﺭساﺕﺩيمقﺭﺍﻁيةأثن ا ا اااءتعاملهﻡمعﺍلﻁلبةمﻥخاللﺍلمﻭﺍق ا ا ا اﻑاألكاديمي ا ا ااة
ﻭﺍلتعليمية،ﻭﺍلﻜشﻑعﻥمﻜامﻥﺍلقصﻭﺭﻭﺍلخللفيه.ولق ا ااداس ا ااتخدمتالم ا اانهجالوص ا اافيتﻜﻭنﺕ
عينةﺍلﺩﺭﺍسةمﻥﺃﺭبعةجامعاﺕفيلبناﻥ،حيﺙﻁبقﺕاالس ا ا ا ا ا ا ااتبانةعلىعينةمﻥﺍلﻁلب ا ا ا ا ا ا ا اةبلد

حجمها()611يالباًﻭﻁالبة،ﻭعلىعينةمﻥاألساتذةبلدحجمها()011ﺃستاﺫ.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:

 ﺇﻥﺍلمماﺭساﺕﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةفيﺍلجامعااﺕﺍللبنانياةحصلﺕعلىﺩﺭجةمﺭتفعةمﻥﻭجهةنﻅﺭ
كلتاﺍلﻁﺭفيﻥﺍلﻁلبةواألساتذة.
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 .9ﺩﺭﺍسة ﺍلﻁنبﻭﺭ( :)4111بعنﻭﺍﻥ" ﺍلفعالياﺕ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية ﻭمﻅاهﺭها فـــــي جـــــامعتي ﺍلنجـــــاﺡ
ﺍلﻭﻁنية بيرزيت مﻥ ﻭجهة نﻅﺭ ﺍلﻁلبة ﻭمﺩﻯ تأثﺭها بالمتغيﺭﺍﺕ ﺍلﺩيمغرافية".

هاادفتالتعاارفإلااىدرجااةالفعالياااتالديمقراييااةوم اهرهااافاايجااامعتيالنجاااحالوينيااةو

بيرزيتمنوجهةن راليلبة،ومادىتأثرهااباالمتغيراتالديمو رافياة،وقاداساتخدمالباحا اساتبانه
قااامبتيويرهااامعتما ًاداعلااىاسااتبانةتتعلااقبالفعالياااتالديمقراييااةﻭمﻅاهﺭها اافا ايجامعا اةالكوياات
لويفا ااةوالش ا اريع(،)6111أراءعينةمﻥاليلبا ااةوأعضا اااءﺍلهيئةﺍلتﺩﺭيسيةفا ا ايمسا ا اتﻭﻯاألداء

ال اﺩيمقﺭﺍﻁيلجامعااةالكويااتواختااارالباحا عينااةيبقيااةعشاوائيةمااناليلبااةبلاادحجمهااا()111
اس ااتجابمنه ااا()771يالب ا ااًويالب ااةما اانج ااامعتيالنجا اااحالويني ااةوبيرزيا ااتأ عين ااةقوامها ااا

()%2.2منمجتمعالدراسة.ولقداستخدمتالمنهجالوصفي.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:

 درجااةالفعاليااةالكليااةللفعالياااتالديمقراييااةكانااتمتوساايةحيا وصاالمتوسااياالسااتجابةإلااى
(.)1.00

 توجدفروقذاتداللةإحصاائيةفايدرجاةتقاديرأفارادالعيناةالفعاليااتالديمقرايياةوم اهرهاا،
تعزىلمتغيرالجامعة،وكانتلصالحجامعةالنجاحالوينية.
 التوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيدرجةتقديرأفرادالعينةالفعالياتالديمقراييةوم اهرهاا
،تعزىلمتغيرالجنرومستوىالسنةالدراسية.
 .5ﺩﺭﺍسة ﺍلحجاﺭ ( )4111بعنﻭﺍﻥ" :ﻭﺍقع ﺍلمماﺭساﺕ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية للتعليﻡ مﻥ ﻭجهة نﻅﺭ
ﺍلﻁلبـة بجامعة األقصى بغﺯﺓ".

هﺩفﺕﺍلتعﺭﻑﺇلىمستﻭﻯﺍلمماﺭساﺕﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةللتعليﻡمﻥﻭجهةنﻅﺭﻁلبةجامع ا ا ا ا ا اة

األقص ااىبغﺯﺓﻭعالقت ااهببعﺽﺍلمتغيﺭﺍﺕ(ﺍلجنﺱ،ﻭﺍلمستﻭﻯﺍلتعليمي،ﻭﺍلﻜلي ا اة)،ﻭق ا اﺩاس ااتخدم
الباح ا االسااتبانةكااأداةد ارسااة،وتاامتﻁبيقهاعلىعينةعشﻭﺍئيةﻁبقيةما اﻥﺍلﻁلبا اةقا اﺩﺭها()561
ﻁالباﹰﻭﻁالبةمﻥجامعةاألقصىبغﺯﺓ،قداستخدمالمنهجالوصفيالتحليلي.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 مستﻭﻯمماﺭساﺕﺩيمقﺭﺍﻁياةﺍلتعلايﻡيعتباﺭمتﻭسﻁاﹰبشﻜلعاﻡﻭفيكلمجالعلىحﺩﺍ.
 ﻭجﻭﺩفﺭﻭﻕﺩﺍلةﺇحصائياعنا ا ا ا ا ا ا اﺩمسا ا ا ا ا ا ا اتﻭﻯ()1.15فيتقﺩيﺭﺍلﻁلبةلمستﻭﻯﺍلمماﺭساﺕ
ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةبشﻜلعاﻡيع ا ا ا اﺯﻯلمتغي ا ا ا اﺭﺍلج ا ا ا انﺱﻭلصالحال ا ا ااذكور،ﻭعﺩﻡﻭجﻭﺩفﺭﻭﻕﻁبقاً

لمتغيﺭالكلية.
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 .9دارسة آغا ( )4114بعنوان ":دور كليـات التربيـة فـي الجامعـات الفلسـطينية بمحافظـات غـزة
في تحقيق جوانب التربية المدنية لدى طلبتها"

هدفتالتعرفإلىدوركلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسيينيةبمحاف ات زةفيتحقيق

جوانبالتربيةالمدنيةالمتمثلةفيالديمقراييةوحقوقاإلنسانوالمواينةلدىيلبتهاا،والتعارفإلاى
معوقاااتكلياااتالتربيااةفاايتحقيااقجواناابالتربيااةالمدنيااةلاادىيلبتهااا،واسااتخدمالباح ا الماانهج

الوصاافيالتحليلاايوكانااتأداةالد ارسااةاالسااتبانة،وقااديبقااتاألداةعلااىعينااةمانيلبااةوأعضاااء
الهيئةالتدريسيةبكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسيينيةبمحاف ة ازة(جامعاةاألزهار،اإلساالمية،

األقصااى،والقاادرالمفتوحااة)ذوالمسااتوىاألولوال اربااعبمختلاافتخصصاااتها،وقاادبلاادقاوامعينااة

الدراسةمناليلبة()465يالباًويالبة،وعينةأعضاءهيئةالتدرير()81عضواً.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:

 الدرجةالكليةلالستبانةقدحصلتعلىدرجةمقبولفيتحقيقكافةالجواناب،حيا أنهناااب
فااروقذاتداللااةإحص ااائيةعناادمست ااوى()α≥1.15بااينالمسااتوىاألولوال اربااع،كماااودلاات
النتائجإلىافتقارالمحتوىللمفااهيمالديمقرايياةوحقاوقاإلنساانوالموايناةومحدودياةاألنشاية
والمشاركةمنقبلاألساتذةواإلدارةمعيلبتهم.

 وأنهنااابقصااورفاايالتقااويموالتعلاايمالتقليااد فاايي ارئااقوأساااليبالتاادرير،أمااابخصااوص
مدىتحقيقجوانبالتربيةالمدنيةتعزىلمتغيرنو الجامعة.

 يوجاادفااروقدالااةإحصاائياعناادمسااتوىأقاال()α≥1.15فاايبعاادالمواينااةلصااالحأساااتذة
جامعةاألقصىثمجامعةاألزهرثمالجامعةاإلسالميةوأخي اًرجامعةالقدرالمفتوحاة،ويعاود
ذلابإلاىأنعاددساااعاتمقارراتمتيلبااتكليااةالتربياةبجامعاةاألقصااىأكثارمانالجامعااات

األخاارى،هااذاوباإلضااافةإلااىك ونهاااأحااد الجامعاااتويسااعىالعاااملونبهاااإلااىإثباااتذاتهااا
وقدرتها.
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ﺩﺭﺍسة وطفــــة و الشــــريع ( )4113بعنﻭﺍﻥ " :ﺍلفعالياﺕ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيـــــة ﻭمﻅاهﺭهـــــا فـــــي

جامعـــــة الكويــــت ،أراء عينة مﻥ الطــــالب وأعضــــاء ﺍلهيئة ﺍلتﺩﺭيسية فـــــي مســـــتﻭﻯ األداء

ﺍلـﺩيمقﺭﺍﻁي لجامعة الكويت".

هﺩفﺕﺍلتعﺭﻑﺇلىﺍلفعالياﺕﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية،ﻭمﻅاهﺭهافيجامع ا اةالكوي اات،ﺁﺭﺍء عينةمﻥ

ﺍلي ااالبﻭأعض اااءﺍلهيئةﺍلتﺩﺭيسيةفيمستﻭﻯﺍألﺩﺍءﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيلجامعةﺍلﻜﻭيﺕ،ﻭق ا اﺩبلدعﺩﺩ
ﺃفﺭﺍﺩعينةﺍلد ارس ا ااة()266ﻁالباﹰﻭﻁالبة،ﻭقﺩبلدعﺩﺩﺃفﺭﺍﺩﺍلعينةمﻥﺃس ا ا ااتﺫﺓﺍلجامع ا ا اة()068

أستاذاًجامعياًمﻥمختلﻑكلياتﺍلجامعة،ولقداستخدمتالمنهجالوصفي.
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وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 ﺃﻥﺍلﻁلبةيبﺩﻭﻥمﻭقفا ا ا ا ا ا ااﹰﺍيجابياﹰمﻥاالنتخابا ا ا ا ا اااتاليالبيا ا ا ا ا ااةبصفتهاﺍلمضاميﻥﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية
للمقﺭﺭﺍﺕﺍلجامعية،ﻭعلىخالﻑﺫلﻙيأخﺫﻭﻥمﻭقفاﹰسلبياﹰﺇلىحﺩكبيرمﻥﺍلتفاعلﺍلتﺭبﻭﻱ
معﺍلمﺩﺭسيﻥ.
 ﻭمﻥجهةﺃخﺭﻯيعلنﺃساتﺫﺓﺍلجامعةﺃﻥﺃفﺭﺍﺩﺍلعينةيعانﻭﻥانخفاضاﹰكبيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارﹰفيمستﻭﻯ
ﻭعيهﻡﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي،ﻭيؤك ا اادونﺍلحاجةﺇلىجهﻭﺩتﺭبﻭيةكبيا ا ارةلبن ا اااءهﺫﺍﺍلﻭعيﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي

لﺩﻯﺍلﻁلبة.
 ﺍلمقﺭﺭﺍﺕﺍلجامعية،التﺅﺩﻱﺩﻭﺭهافيبناااءﻭعييالباايﺩيمقﺭﺍﻁا اي،ﻭﺍﻥها اﺫهﺍلمقا اﺭﺭﺍﺕ،
ﻭتحتاﺝﺇلىتﻁﻭيﺭيمﻜنهامﻥأداءهﺫﺍﺍلﻭعيﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي،ﻭقﺩﺃشاﺭﺃساتﺫﺓﺍلجامعة

ﺍلمستجيبيﻥعلىﺃﺩﺍﺓﺍلﺩﺭﺍسةهيمنةمبﺩﺃﺍلتلقيﻥفيﺍلتﺩﺭيﺱ،ﻭ ياﺏﺍلمنهجيةﺍلتيتﺅﺩﻱﺇلى

بناءﺍلﺫهنياةﺍلنقﺩيةﺍإليجابية.

 ﺃﻭضحﺕﺍلﺩﺭﺍسةﺇلىﺍنخفاﺽﻭتيﺭﺓﺍلتفاعلبيﻥﺍلﻁلبةواألساتذة.


ياﺏﺍلعالقا ااةﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةﺍلمتﻭﺍﺯنةبينهﻡ،ﻭتمثلالعالقا اااتبيﻥاألسا اااتذةﻭﺍلﻁلبة،صا ا اﻭﺭﺓ
مﻥصﻭﺭﺍلعالقةﺍلتسلﻁية.

ثانيا /الدراسات المتعلقة بمهارات الحوار
 .3دراســة ســكر( )4131بعن ـوان" :دور أعضــاء هيئــة التــدريس فــي كليــات اإلعــالم ونظيراتهــا
بالجامعات الفلسطينية في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم وسبل تطويره".

هااادفتالكشا اافعاااندرجا ااةقياااامأعضا اااءهيئا ااةالت اادريربكليا اااتاإلعا ااالمون يراتهاااافا ااي
الجامعاااتالفلساايينيةباادورهمفاايتعزياازثقافااةالح اوارلاادىيلبااتهمماانوجهااةن اارالخب اراءوأهاال

االختصاااصماانالتربااويينواإلعالميااين.واسااتخدمالباح ا الماانهجالوصاافيالتحليلااي،وكانااتأداة
الدراسةاستبانهقامالباح بتصميمهاوهيمكونةمن()54فقرةموزعةعلى()5جوانابمانثقافاة

الحواروهي(الجانبالفكر ،واللغو ،والصوتي،والشخصي،ولغاةالجساد).وتاممعالجاةالبياناات
إحصائيابواسيةبرنامجالرزماإلحصائية()Spssوتكونمجتمعالد ارساةمانيلباةكليااتاإلعاالم

ون يراته ااابالجامع اااتالفلس اايينيةبمحاف ااات ا ازة(األزه اار،اإلس ااالمية،األقص ااى،فلس اايين)للع ااام

يالب ااويالبااة،ويبقااتأداةالد ارسااةعلااىعينااة
الجااامعي()6101-6106البااالدعااددهم(ً )0551
عشوائيةيبقيةمكونةمن()105يالباًويالبةبنسبة()%61منأفرادالمجتمعاألصلي.
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وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 الدرجااةالكليااةلاادورأعضاااءهيئااةالتاادريربكلياااتاإلعااالمون يراتهااافاايتعزياازثقافااةالح اوار
حصلتعلىوزن()%27.21حي حصلالجانبالصوتيعلىوزننسبيقادره()%21.27

وحصا ا ا ا االالجانا ا ا ا اابالفكا ا ا ا اار علا ا ا ا ااىوزننسا ا ا ا اابيقا ا ا ا اادره()%27.47وحصا ا ا ا االجانا ا ا ا اابلغا ا ا ا ااة

الجسد()%22.52وهواألقلنسبياًوأهميةفيدورأعضاءهيئةالتدريرمنوجهةن ارعيناة

التدرير.

 يوجدفروقذاتداللةإحصائيةعلىمستوىداللة()α≥1.15بينمتوساياتتقاديراتعيناة
الدراسةلدورأعضاءهيئةالتدريرفيتعزيزثقافةالحوارتعزىلمتغيرالجانر(ذكاورواناا )

حيا كاناتالفاروقلصاالحاإلناا فااي(الجانابالفكار والصاوتيوالشخصاي)،ولامت هاارأ 

فروقفيالجانباللغو وجانبلغةالجسد).

 اليوجاادفااروقذاتداللااةإحصااائيةعلااىمسااتوىداللااة()α≥1.15بااينمتوسااياتتقااديرات
عينااةالد ارسااةلاادورأعضاااءهيئااةالتاادريرفاايتعزياازثقافااةالحاوارتعاازىلمتغياارمكااانالسااكن

(شمال زة ،زة،الوسيى،خانيونر،ورفح).
 اليوجدفروقذاتداللاةإحصاائيةعنادمساتوىالداللاة()α≥1.15باينمتوساياتتقاديرات
عين ااةالد ارس ااةل اادورأعض اااءهيئ ااةالت اادريرف اايتعزي اازثقاف ااةالحا اوارتع اازىلمتغي اارالجامع ااة

(األزهر،اإلسالمية،األقصى،فلسيين).
 وجااودفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىالداللااة()α≥1.15بااينمتوسااياتتقااديرات
عينةالدراسةلدورأعضاءهيئةالتدريرفيتعزيزثقافةالحوارتعزىلمتغيرالمستوىالدراسي

(األول،الثاني،الثال ،الرابع)فيمتوسياتتقديراتعينةالدراسةلادورأعضااءهيئاةالتادرير
فاايتعزياازثقافااةالح اوارتعاازىلمتغياارالمسااتوىالد ارسااي(األول،الثاااني،الثال ا ،ال اربااع)حي ا 
كانتالفاروقباينالمساتوىالثالا وال ارباعفايالجاناب(الفكار ولغاةالجساد)باساتثناء(الجاناب

اللغو والجانبالصوتي)حي لمي هرأ فروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيارالمساتوى
الدراسي.
 .4دراســة العطــوي( :)4131بعن ـوان "واقــع ممارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة تبــوك
لمهارات الحوار من وجهة نظر الطالب".

هدفتالكشفعنواقاعممارساةأعضااءهيئاةالتادريربجامعاةتباوبلمهااراتالحاوارمان

وجهةن راليالب،وتكونتعينةالدراسةمن()581يالباًمانياالبجامعاةتباوب،مانهم()541

يالباًبكالوريورو()41يالباًفيمرحلةالدراساتالعليا،واتبعالباح فيد ارساتهالمانهجالوصافي
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،وتمثلااتأداةالد ارسااةباسااتبانةتكونااتماان()11فقارةًوزعااتعلااىثااال مجاااالتهااي(:مجاااالت
مهاراتإعدادالحوار،ومهاراتأثناءالحوار،ومهاراتإنهاءالحوار)
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 يوجدفروقذاتداللةإحصائيةعلىمستوىداللة()α≥1.15فيمتوسياتتقديراتعيناة
الد ارسااةحساابمتغياارالساانةالد ارساايةعلااىاألداةككاالبااينالساانتيناألولااىوالرابعااة،وجاااءت

الفروقلصالحالسنةاألولىمقابلالسنةالرابعة.
 يوجدفروقذاتداللةإحصائيةعلىمستوىداللة()α≥1.15فيمتوسياتتقديراتعيناة
الد ارسااةحساابمتغياارالكليااة،وجاااءتالفااروقعلااىمجااالمهاااراتالحاوارأثناااءالحاوارلصااالح
الكلياتاإلنسانيةواالجتماعية،فيحينلمتوجدفروقعلىباقيالمجاالتوعلىاألداةككل.

 .1دراســة الوصــيفي ( )4134بعن ـوان" :دور معلــم المرحلــة الثانويــة بمحافظــات غــزة فــي تعزيــز
ثقافة التواصل لدى طلبته وسبل تطويره في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي".

هدفتالتعرفإلىدرجةممارسةمعلمالمرحلةالثانويةلدورهفيتعزيزثقافاةالتواصاللادى
يلبت ااهم اانوجه ااةن اارهمف اايض ااوءالفك اارالترب ااو اإلس ااالميتبعا ااًلمتغيا اراتالد ارس ااة(الج اانر،

التخص ااص،المع اادلالتراكم ااي)،واس ااتخدمالباحا ا الم اانهجالوص اافيالتحليل اايوكان ااتأداةالد ارس ااة
وتكونتمن()40فقرة،وزعتعلىمجالينمرتبيينبمحتوىأسئلةالدراسة .ويبقتعينةالدراسة
علااىعينااةالد ارسااةبيريقااةعشاوائيةالصااف(الحاااد عشااربفرعيااهاألدباايوالعلمااي)فاايمحاف ااة
زةوبلدعددأفرادالعينة()261يالباويالبة.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 وجودفروقلصاالحالاذكورفايالمجاالاألول(أدوارالمعلامفايتوعياةاليلباةبمفهاومالتواصال
وأهميتهوالح عليها)،ولصالحاإلنا فيالمجالالثاني"تبصيراليلبةبآدابالتواصل"
 بالنساابةلمتغياارالتخصااص ،هاارتفااروقلصااالحيلبااةالتخصااصاألدباايفاايالمجااالاألول،
أماااف اايالمجااالالث ااانيفلاامت ه اارأ نت ااائجذاتداللااةإحص ااائيةلصااالحأ تخص ااصم اان

التخصصين.
 بالنسابةلمتغيارالمعادلالتراكماي ،هارتفايالمجاالاألولفاروقذاتداللاةإحصاائيةلصاالح
اليلبةذو المعدلالتراكمي()%71-%21علىاليلباةذو المعادالتالتراكمياةاألعلاىمان

ذلب،فيحينلمت هرأ فروقذاتداللةإحصائيةفيالمجالالثاني.

67

 .4دراسة العنزي ( )4134بعنوان" :مسئولية معلمي المرحلة الثانوية في تنمية مهارات الحـوار
لدى الطالب بمحافظة حفر الباطن من وجهة نطر المعلمين والمديرين".

هدفتالتعرفإلىمسئوليةمعلميالمرحلاةالثانوياةفايتنمياةمهااراتالحاوارالترباو لادى

الي ااالبوالتع اارفإل ااىالمعوق اااتالت اايتح ااولدونتنمي ااةالمعلم ااينلمه اااراتالحا اوارالترب ااو ل اادى
اليالبوالمقترحاتالتيتفيدالمعلمينفيذلب:واساتخدمالباحا المانهجالوصافيالتحليلايوكانات

أداةالد ارسااةاالسااتبانة،وتكااونمجتمااعالد ارسااةماانماادير ومعلماايالمرحلااةالثانويااةبمحاف ااةحفاار

الباينوعددهم()17مديرو()0010معلم.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أنالمعلااميااؤمنبأهميااةالح اوارالتربااو مااعاليااالبويشااجعاليااالبعلااىالح اوار،كماااأنااه
يمثلالقدوةالحواريةالناجحةداخلالفصل.
 أنالمعلميعالجمشااكلالياالبباساتخدامالمعالجاةالحوارياة،كمااأناهيوجاهاإلذاعاةالمدرساية
لتناولقضاياحوارية،ويشجعاليالبعلىإصدارالنشراتالحائيياةالتايتباتمفهاومالحاوار
التربو بيناليالبويسعىلرفعمستوىالتفكيرالناقدفياألنشيةالالصفية
وأنمنأكبرالمعوقاتهيضعفالمصداقيةواألمانة،وكذلبضعفاإلدراب
 .8دراسة عساف ( )4133بعنوان" :دور تربية للمواطنة في تعزيـز الحـوار بـين طلبـة الجامعـات
الفلسطينية وسبل تفعيله".

هاادفتالكشاافعاانماادىاحتياااجيلبااةالجامعاااتللتربيااةماانأجاالالمواينااةومباارراتهااذا

االحتيا اااج،وكاااذلبالتعا اارفعلا ااىدورالتربياااةللمواينا ااةفا اايتعزي اازالح ا اوارب ااينيلباااةالجامعا ااات
الفلسيينيةمانوجهاةن ارأعضااءهيئاةالتادريرفيهاافايضاوءبعاضالمتغيارات،ومانثاموضاع

آلياتفيتفعيلدورالجامعةفيالتربيةللمواينةلتعزيزآدابالحوار.
وقداستخدمالباح المنهجالوصفيالتحليلاي،بتيبياقأداتاينإحاداهماباساتخدامالمجموعاةالبؤرياة
المكونااةماان()65يالب ااًويالبااةماانجامعااةاألقصااىكد ارسااةحالااة،واألخاارىاسااتبانهمكونااةماان

()41فق ا ا ا ارةموزعا ا ا ااةعلا ا ا ااى()1مجا ا ا اااالتعلا ا ا ااى()88عضا ا ا ااوهيئا ا ا ااةتا ا ا اادريرفا ا ا اايالجامعا ا ا ااات
الفلسيينية(األقصى،األزهر،اإلسالمية)منالكليات(التربية،العلوم،اآلداب).

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أندرجااةاحتياااجالكليااةإلااىتربيااةالمواينااةعناداليلبااةالجااامعينكانااتعاليااةبنساابة(،)%86
حي ا احتلااتدرجااةاالحتياااجللتربيااةماانأجاالالمواينااةاالجتماعيااةالمركاازاألول،والمواينااة
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السياس اايةالمرك اازالث اااني،والمواين ااةاالقتص اااديةالمرك اازالثالا ا ،والمواين ااةالثقافي ااةالمرك ااز

األخير.

 أنأهااممباارراتاحتياااجاليلبااةللتربيااةماانأجاالالمواينااةكااانتناااميالااذاتالفرديااةوالمصااالح
الخاصةعلىحسابالمصلحةالوينية.

 الوزنالنسبيلدورالتربيةللمواينةفيتعزيازأدبالحاوارلادايلباةالجامعااتالفلسايينيةكاان
()%71.52حي كانالاوزناألعلاى()%77.45لادورهافايمجاالاالتجاهاات،أمااالاوزن
النسبياألدنىفكان()%25.12فيمجالالممارسةوهيتعتبرضعيفةنوعاما.

 التوجاادفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىداللااة ().0.0≤ αبااينمتوسااياتدرجااات
تقديرأفاردالعينةلدورالتربيةللمواينةفيتعزيزأدبالحواربينيلبةالجامعاتالفلساييني،

تعزىلجميعمتغيراتالدراسة

 .6دراسـة الخزاعلــة (:)4133بعنـوان دور مشـرفي التربيــة العمليــة فـي تحقيــق مهــارات االتصــال
التربوي للطلبة المعلمين في كليتي التربية بجامعة الزرقاء الخاصة وال البيت.

ه اادفتالتع اارفإل ااىدورمشا ارفيالتربي ااةالعملي ااةف اايتحقي ااقمه اااراتاالتص ااالالترب ااو لليلب ااة

المعلمااينفاايكليتاايالتربيااةجامعااةالزرقاااءالخاصااةوجامعااةآلالبياات،واسااتخدمالباح ا الماانهج
الوصفيالتحليلي،وكانتأداةالدراسةاستبانةمكونةمن()45فقارةموزعاةعلاىالمجااالتاآلتياة:

(االتصااالالتعاااونيوالمحادثااةواالسااتما والكتابااةوالتوجيااه)،وقاادتكااونمجتمااعالد ارسااةماانجميااع
اليلبااةالمعلمااينالمسااجلينفاايبرنااامجالتربيااةالعمليااةللفصاالالد ارساايالثااانيماانالعااام()6118
6111والبالدعددهم(،)406منهم()01ياالبو()052يالباةفايجامعاةالزرقااءالخاصاةو

()81يالباًو()022يالباًفيجامعةآلالبيت.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:

 أنالدورالحقيقيلمشرفيبرنامجالتربيةالعمليةفيتحقيقمهاراتاالتصالالتربو منوجهة
ن راليلبةالمعلمينبالمجاالتقيدالدراسةككلكانمتوسياً،كماوبينتالدراسةأن

 هنااباختالفااًفايوجهاةن اراليلباةالمعلمااينفيماايتعلاقبادورالمشارفينفايتحقياقمهااارات
االتصاالالترباو ،وذلابتبعااًلمتغيارالجانرلصااالحالاذكورفايكلتااالجاامعتين،وتبعااًلمتغياار

الجامعةلصالحجامعةالزرقاءالخاصةبشكلعام.
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 .9دراســـة الطيـــار ( )4131بعنـــوان ":الحـــوار فـــي التربيـــة والتعلـــيم ،مـــدى اســـتخدام المعلمـــين
والمعلمات للحوار الحر داخل المدرسة"دراسة ميدانية".

ه اادفتالتع اارفإل ااىدرج ااةاس ااتخدامالمعلم ااينوالمعلم اااتللحا اوارالح اارداخ االالمدرس ااة،

وتدريبالمتعلمينعليه،ودورالمديروالمشارفالترباو فايمسااعدةالمعلامعلاىذلاب،واساتخدمت
الباحثااةالماانهجالوصاافيالتحليلاايوكانااتأداةالد ارسااةاالسااتبانة،وقااديبقااتعلااىعينااةمقاادارها
()0151شااملتالمعلمااينوالمعلماااتبم ارحاالالتعلاايمالااثال فاايخماارماادنموزعااةفاايمنااايق
تعليميةمختلفةفيالمملكةالعربيةالسعودية.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أناستخدامالمعلمللحوارمعالمتعلمينكانمتوسياًيميلإلىالضعف،وأناستثماراألنشية
وحصااصاالنت ااارضااعيف،بينماااكااانالت ازامالمعلاامبااآدابالح اوارمرتفع ااً،كماااأوضااحتأن

دورالمشرفالتربو والمديرفيتشجيعودفعالمعلمالستخداموتنميةالحوارمتوسياًاليرقاى
إلىالمأمولمنهما،

 وج ااودف ااروقدال ااةإحص ااائياًف اايمتغي اارالج اانرلص ااالحاإلن ااا ،وتفوق ااتعس اايرعل ااىج اادة
والرياض،وكذلبالشرقيةعلىالرياضفيمتغيارالمنيقاة،كماابارزتالمرحلاةاالبتدائياةعلاى
المرحلتينالمتوسيةوالثانوية،و هرتالفروقأيضاًدالةفايمتغيارالخبارةلصاالحذو الخبارة

()05سنةفأكثر.

 التوجاادالفااروقذاتداللااةإحصااائيةعناادمسااتوىالداللااة()α≥1.15فاايمتغياار المؤهاال
التربو والتخصص.

 .9دراسة الشايع ( )4131بعنوان" :مسئولية مـدير المدرسـة فـي تنميـة مهـارات الحـوار التربـوي
لدى الطالب ،من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمنطقة المدينة المنورة".

هدفتالتعرفإلىمسؤوليةمديرالمدرسةفيتنميةمهاراتالحوارالتربو لدىاليالب،

واستخدمالباح المنهجالوصفيالتحليلي،وكانتأداةالدراسةاالستبانةوتكونتمان()20عباارة
توزعااتعلااىثااال محاااوروهااي(:مفهااومالح اواروأهميتااه،ض اوابيالحا اواروآدابااه،أساااليبتنميااة

الحوار)،وتكونمجتمعالدراسةمنمادير الماداررالثانوياةبمنيقاةالمديناةالمناورةوعاددهم()54
مديراوهمعينةالدراسة.
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وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أنماادير المااداررالثانويااةبالمدينااةالمنااورةيقومااونبمسااؤولياتهمتجاااهمهاااراتتنميااةالح اوار
التربااو لاادىاليااالبوبنساابةكبي ارة،وأنماادير الماادارريؤمنااونبأهميااةالح اوارالتربااو مااع

اليالب،ويعملونعلىنشرثقافتهبينهم.

  وأنمدير المداررالثانويةبالمدينةالمنورةحريصونعلىأنيكونواقدوةحسنةلليالبمان
خاللالتحليبآدابوضوابيالحوارالتربو .
 .31دراسة الزهرانى ( )4131بعنوان" :إسهام اإلشراف التربوي في نشر ثقافة الحوار من وجهـة
نظر المشرفات التربويات والمعلمات في مدينة مكة المكرمة".

هدفتالتعرفإلىمستوىثقافةالحوارلد المشرفاتالتربويااتبمديناةمكاةالمكرماةفاي
ضوءمفهومالحوارومهاراته،والكشفعندرجةإسهاماإلشرافالتربو فينشرثقافةالحوارفي
الميدانالتربو ووضعتصورمناسبلتفعيلهذهالمساهمة،واستخدمتالباحثةالمنهجالوصافي،

وكانتأداةالدراسةاالستبانةالتييبقتعلىمجتمعالدراسةبيريقةمسحيةالذ تمثلفيجميع
المشارفاتالتربوياااتومعلماااتالمرحلااةاالبتدائيااةبااالتعليمالعااامالتااابعلمكاتاابالتربيااةوالتعلاايمبمكااة

المكرمة،والبالدعددهن()1761مشرف ةًومعلمة،وتكونتعيناةالد ارساةمان()25مشارف ةًتربوياة
و()512معلم ةً.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 مساتوىثقافااةالحاوارلادىالمشارفاتالتربوياااتمنوجهااةن ارالمشارفاتالتربوياااتوالمعلمااات
فيمايتعلقبكلجانبمنجوانبثقافةالحواركانبمستوىمتوسي.

 .33دراســة بــاوزير ( :)4115بعن ـوان " ﺩﻭﺭ معلــم ﺍلتربيــة اإلســالمية فــي تنميــة قــدرات الح ـوار
الوطني البناء لدى طالب المرحلة الثانوية في محافظة جدة".

هدفتالتعارفإلاىﺩﻭﺭمعلامالتربياةﺍإلساالميةفايتنمياةقادراتالحاوارالاوينيقبلبادء

الدرروأثناءتنفيذهوبعدانتهاءه،واذاماكانتهناﻙفرﻭﻕﺫﺍﺕداللةإحصائيةفيمتوسيات

اس ا ا ااتجاباتالمعلم ا ا ااينبس ا ا اابباخ ا ا ااتالفمتغيا ا ا اراتالد ارس ا ا ااة(ﺍلو يف ا ا ااة،ﺍلمؤه ا ا االﺍلتربوﻱ،ﺍلدرج ا ا ااة
ﺍلعلمية،الاادورات،ساانواتﺍلخب ارة)واسااتخدمالباح ا الماانهجالوصاافيالتحليلااي،وكانااتأداةالد ارسااة
االسااتبانةالتاايﺍشااتملتعلى()54عباﺭﺓ،توزعااتعلىثااال محاااورتاامتيبيقهاااعلا اىمجتمااع

المشرفينﻭعددهم()062مشرفاً،ﻭعينةمنمعلمايﺍلتربياةﺍإلساالميةفايمحاف اةجادة،ﻭعاددهم

()012معلماً.
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وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 بالنساابةلاادورالمعلاامقباالتنفيااذالاادرروأثناااءهجاااءتموافقااةعينااةالد ارسااةبدرجااةكبي ارةبينمااا
جاءتموافقةالعينةعلىاألدواربعدتنفيذالدرربدرجةمتوسية.
 بالنسبةللنتائجالخاصةبالفروقبينمتوسياتاستجاباتعيناةالد ارساةفقادوجادتفاروقذات
داللةإحصائيةلمتغيارالدرجاةالعلمياةلصاالح(الد ارسااتالعلياا)ولسانواتالخبارةلصاالح(أكثار

من01سنوات)ولعددالدوراتالتدريبيةلصالح(أكثرمن5دورات)،فيحينلميكانهنالاب
فروقذاتداللةإحصائيةلمتغيرالمؤهلالتربو ومتغيرالو يفة.

 .34دراسة العبيد ( )4119بعنوان" :تعزيز ثقافة الحـوار ومهاراتـه لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة
بالمملكة العربية السعودية " صيغة مقترحة.

هاادفتالد ارسااةإلااىتقااديمصاايغةمقترحااةلتعزياازثقافااةالح اوارومها ارتااهلاادىيااالبالمرحلااة

الثانويةبالمملكةالعربيةالسعوديةواستخدمالباح المنهجالوصافيالتحليلايحالوثاائقي،المساحي،

التحليلي،وتكونمجتمعالدراسةمنالخبراءالمتعاونينمعمركزالملبعبدالعزيازللحاوارالاويني
بالمملكا ا ااةالعربياا ااةالسا ا ااعوديةوما ا اادير اإلداراتبا ا ااالمركزوالب ا ااالدعا ا ااددهم()02خبي ا ا ا اًر،والخب ا ا اراء

المتخصصاينفايمجاالالحاواروثقافتاهومها ارتااهمانداخالالمملكاةوخارجهااوالباالدعااددهم()21
خبيا ا اًر،وم اانمعلم اايالمرحل ااةالثانوي ااةبالم ااداررالحكومي ااة(بن ااين)عل ااىمس ااتوىالمملك ااةالعربي ااة
السعوديةوالبالدعددهم()717معلماً.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أنهنااابموافقااةماانالخب اراءالمشاااركينفاايهااذهالد ارسااةعلااىعااددكبياارجااداًماانالمهااارات
الحواريةالمقترحةمنقبلالباح ،الالزماةليالابالمرحلاةالثانوياة،وتمثلاتهاذهالمهااراتفاي
مهاراتاإلعدادللحوارومهاراتتقديمالحواروالمهاراتاللف يةواللغويةللحواروالمهارات ير

اللف يةللحوارومهاراتالتأثيرواإلقنا ومهاراتإنهاءالحوار.

 أنأكثااراألساااليبالتربويااةالتعليميااةأهميااةلتعزياازثقافااةالح اوارهااوإتبااا أساالوبالمحادثااة
الحوارفيالتدريربينالمعلموالمتعلمللقيامبحواراتفعالة،وكذلبإعياءالماتعلم
والمناقشةو 
الحريةفيالتعبيرعنرأيهومناقشةمشكالتهداخلالفصلوالمدرسة،وتعزيزقيمالحوارلادى

المتعلم،أماأكثراألساليبالنفسيةالميلوبةفهيتغييراتجاهاتالمتعلمنحوالحواروضرورته

للتقدموالنمووعدمالتصادم،وتشجيعهنفسياًعلىالحوار،أهميةاستخداماألسااليباإلعالمياة
تصااميمالنش اراتواألدلااةوالميبوعاااتالتوجيهيااةالخاصااةلتعزياازثقافااةالح اوارومها ارتااه،إقامااة

برامجإذاعيةوتلفزيونيةحواريةيشاربفيهاالمتعلم.
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 .31دراسـة العتيبــي ( )4118بعنـوان" :الحـوار التربــوي بـين األســتاذ الجـامعي وطــالب الدراســات
العليا في ضوء ثقافة إعادة الهندسة (الهندرة) "

هادفتالتعاارفإلاىواقااعوأهميااةالحاوارالتربااو باينأسااتاذالجامعااةويلباةالد ارساااتالعليااا

فاايالتعلاايمالعاااليالمعاصاارفاايضااوءثقافااةإعااادةالهندسااة(الهناادرة)،والكشاافعاانأهااماآلليااات
المقترحةلثقافةإعادةهندسةالحوارالتربو بينيلبةالدراساتالعليااواألساتاذمانوجهاةن اركال

منهما.واستخدمتالباحثةالمانهجالوصافيوكاناتأداةالد ارساةاالساتبانة،وتكوناتعيناةالد ارساة

ماان()16عض اواًماانأعضاااءهيئااةالتاادريربكليااةالتربيااةبجامعااةأمالقاارىبمكااةالمكرمااة،وفااي
جميعاألقسامالتربوية(التربيةاإلسالمية،واإلدارةالتربوية،والمناهجويارقالتادرير،وعلامالانفر،
والتربياةالفنيااة)وكاذلباشااتملتعينااةالد ارساةعلااى()105يالبااًويالبااةماانيلباةالد ارساااتالعليااا
ماانالااذينتاامتسااجيلهمفاايالماجسااتيروالاادكتوراهفاايالفصاالالد ارساايالثااانيماانعااام(–6115

6112م).

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أناألسااتذةياارونأنمع ااممقوماااتالحاوارالتربااو يااتمممارسااتهابدرجاةتتاراوحماانمتوسااية
الممارسةإلاىممارساةجاداً،ويارىيلباةالد ارسااتالعليااأنمع اممقومااتالحاوارالترباو ال
يتمممارستهاحي تتراوحدرجاةالممارساةلهاذهالمقومااتمانوجهاةن ارالياالبمانمماارر

ااتذةواليلبااةعلااىأهميااةهااذهالمقوماااتللحاوار
إلااى ياارمماااررجااداً،كمااااتفااقكاالمااناألسا 

التربو ،حي تراوحتدرجةاألهميةمنمهمإلىمهمجدا.

 كذلباتفقاألساتذةواليالبعلىاآللياتالمقترحةلمقوماتالحوارالترباو والتايوافاقعليهاا
اليالبواألساتذةبشدة.

 التوجاادفااروقفاايدرجااةتقااديرأف ارادالعينااةالممارسااةبالنساابةألعضاااءهيئااةالتاادرير،بينمااا
وجاادتفااروقفاايدرجااةالموافقااةعلااىاآللياااتوكااذلبدرجااةاألهميااةلمقوماااتالح اوارالتربااو 

ترجعإلىالتخصصوالجنروالدرجةالعلميةوسنواتالخبرة.
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المحور الثاني :الدراسات األجنبية:
أوال /الممارسات الديمقراطية
 .3دراسة وينتون( )2010 ,Wintonبعنوان":الديمقراطية في التربية من سياق الحوار التربوي"
Democracy in Education from the context of the educational dialogue
هدفتإلىتعريفالحوارويرقووسائلوأهدافاستخدامهوخاصاةفايمناقشاةالسياساات

التعليميةكوسيلةلتبادلوبناءاألفكارالتيتصبفيصاالحالعملياةالتعليمياة،وكاذلبالديمقرايياة
فيالتعليمعبرسياسةالحوارالمجتمعيوقدأجريتهذهالدراسةبافلوبنيويورب،حي استضاافت

تلبالجامعة()8مجموعاتمنالحوارمعالمواينينبشأناحتماالتسياساتالمداررالعامةفي

الوالي ااة،وق ااامالباحا ا بتقس اايمالمش اااركينإل ااىمجموع اااتص ااغيرةويل اابم اانهممش اااركةأفك ااارهم
وخبراتهمفيالمدرسةالنموذجيةوتمتسجيلتلباألفكاروالخبراتعنيريقموجهأوقائدالحوار،

واستخدمتهذهالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:

 أناس ااتخدامالحا اواروالنقاش اااتذوفعالي ااةكبيا ارةف اايبن اااءسياس ااةذاتأبع ااادايجابي ااةف ااينم ااو
وتيورالعلميةالتعليمية.

 سياسةالحوارمكنتالمؤسساتالتعليمية يرالحكوميةمنتحسينعمليةالتعليموالتعلم.
 .4دراسة هيلويج ( )2007 ,Helwigبعنوان" :أشكال الديمقراطية في الصين".
Mainland Chinese and Reasoning about the Fairness of Democratic .
هاادفتإلااىفحااصواستقصاااءأحكاااماليلبااةفاايالفئااةالعمريااةماان( )01-06ساانةحااول
أشكالالديمقرايية،وتكونتعينةالدراسةمن()671يالباًويالبةمنالماداررالحضاريةوالريفياة
يالبامنعينةمقارنةفيكندا.
فيالصينو(ً )76
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 أناليلبةمنكلتاالعينتينيفضلواأشكالالديمقراييةالتمثيليةوالمباشرة،وناشداليلباةبمباادد
الديمقراييااةاألساساايةمثاالالتمثي اال،وحااقالتصااويت،وحااقالمش اااركةالسياسااية،كماااأش ااارت
النتاائجإلاىأنمثاالهاذهاألنمااايمانحيا التفكاروحرياةالا أر موجاودةلاادىاليلباةالصااينيين

عبرالثقافات.

 منأهمقيمالديمقراييةالتاييساعىاليلباةإليهااالعدالاةاالجتماعياة،التايتتباعالحلاولالعادلاة
بينأف اردالمجتمع.
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 .1دراسة ماري ( )2005 , Mariبعنوان ":التربية الديمقراطية لصفوف متعددة الثقافات "
The case of democratic schools
هدفتإلىبناءإيارن ر مبنيعلىالتربيةالديمقراييةلصفوفمتعددةالثقافات،وخبارة

لثالثااةمعلمااينمهارةفاايمناااهجالد ارساااتاالجتماعيااةفاايالوالياااتالمتحاادةاألمريكيااة،ماان1خااالل
تعلاايممبناايعلااىالديمقراييااةيضاامنتعليم ااًمتساااوياًلجميااعاليلبااةماانجميااعالفئاااتوالثقافااات،
ويوضحكيفأنالقضااياالمتعلقاةباالعرقواالتجااهالسياسايواليبقاةاالجتماعياةأثارتعلاىجهاود

وتيويرالتعليم،وتكونتعينةالدراسةمانيلباةالمرحلاةالثانوياة،والباالدعاددهم(،)0585واتبعات

الدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 فعاليااةالتربيااةالديمقراييااةفاايتااوفيرفاارصتساااعدعلااىالااتعلمإليجااادم اواينينصااالحينماان
خاللإكسابهمللمفاهيمالديمقراييةفيمؤسساتهمالتعليمية.

أكثرتيلعاللمساواةبينالذكور.
ً
 وجودفروقفيفيمالمساواةلصالحاإلنا ،حي
 .4ﺩﺭﺍسة كاميرون( ) 2004 ,Cameronبعنوان" :إصالح ديمقراطية التعليم في الجامعات".
Reform the Democratic of education in universities
هﺩفﺕالتعاارفإلااىمفاهيﻡﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةكمااايص افﻭنهااليلبااةﺫﺍتي ااﹰﻭﺍلخص اائﺹاألساسااية

للﺩيمقﺭﺍﻁية،ﻭﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةفيﺍلتﺭبيةﻭﺍلتعليﻡ،ﻭمﺩﻯمماﺭستهﻡللﺩيمقﺭﺍﻁيةﻭتشا ا ا ا ا اجيعﺍلﻁلبا ا ا ا ا اة
لمماﺭستها،ﻭﺍلعملعلىتﺭسياﺍلقيﻡﻭﺍلمباﺩﺉﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية.اسااتخدمتالماانهجالوصاافيالتحليلااي،
جمعﺕﺍلبياناﺕمﻥعينةمتنﻭعةتكونا ااتمﻥ()011مدرس ا ااًفيجامعاﺕمختلفةﻭما ا اﻥمص ا ا ااﺩﺭ

ﺍلﺩﺭﺍسةﺃﻥﺍلجامعاﺕﺍلتيتﻭفﺭمناهجتﺭسامباﺩﺉﻭمف ا ا ا ااهيﻡﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي ا ا ا اةتﻜ ا ا ا اﻭﻥﺍلمماﺭساﺕ

ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةﻭﺍضحةﻭمعمﻭلبهامﻥقبلﺍلمﺩﺭسيﻥأكثرمﻥﺍلجامعاﺕﺍلتيالتﻭفرمناهجتﺩعﻡ
ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةﻭقيمها.

وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 ﺃﻥ ﺍلمماﺭساﺕ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية  يﺭ ﻭﺍضحة ﻭمعمﻭل بها في ﺍلجامعاﺕ ﺍلتي ﺃجﺭيﺕ عليها
ﺍلﺩﺭﺍسةبشكلعام.
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ثانيا:مهارات الحوار
 .3دراسة روبرتز ( ) 2010،Robertsبعنوان" :وسائل الحوار في التعليم والتعلمفي الكليات"
Methods of dialogue in the teaching and learning
هدفتوصفوتحليلاليرقالتيأدخلتحديثاًعلىعمالالمشارفين(فايالسانواتالاثال 

األول ااىم اانعمله اام)المكلف ااينباإلشا ارافالعي اااد والت اادريبالمعرف اايوأش ااكالمماثل ااةف اايالتنمي ااة
التعليمية،والمشاركينفياإلشرافعلىعمليةالحواراالنعكاسايباينقناعااتهموالخباراتاإلشارافية

التااييماارونبهاااوممارسااتهماإلش ارافيةوقااداسااتخدمتالد ارسااةالماانهجالوصاافيالتحليلاايوتكااون
مجتمعمنمنيقةكلفورنيا–سانفرنسكو،واستخدمهالمقابالتالشخصيةكأداةلجمعالمعلومات
وقدتمتيويرمنهجيةهذهالدراسةعلىأسارالتقليدوالسردوالتحقيق.
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:
 تحدي اادأث اارماض اايالف ااردعل ااىكيفي ااةممارس ااتهلتج اااربالحاض اار،وأهمي ااةبن اااءالعالق اااتم ااع
اآلخرين.

 ومعرفااةاآلثااارالمترتبااةعليهااابالنساابةللمشارفينوكياافأنالحاواريساااعدالمشارفينعلااىنقاال
تجاربهموخبراتهمبصورةاكبر.

محـاور فـاعال
ا
 .4دراسة كليترينج وروب(:)2008, Klenzing & Ruppبعنوان "كيف تصبح
".

How to be effectiveness discusser, Journal of Education
Management
هدفتإلاىتياويرمهااراتالحاوارلادىمحضار بارامجإعادادأعضااءهيئاةالتادرير،وتام

استخدامالمنهجالتجريبيواستخدامبرنامجتادريبيبياولثالثاةأياامونصافوباساتخدامالمالح اة

عضواًهيئةتدرير.
كأداةلجمعالبياناتعلىالعينةوحجمها( )22
وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:

 أنالتدريبعلاىمهااراتالحاوارلاهدورإيجاابيفايتحساينمساتوىالحاوارباينأعضااءهيئاة
التدريروبينالمحاضرينواليالب.
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 .1دراسة لتل و فوس ( )2004 , Little & Fossبعنوان" :فعالية الطريقة الحوارية في تنمية
مهارات التحدث لدى الطالب".

Dialogic as perceived by teacher the eories of Human
communication Belmont
اوراتمعلماايماادارربورتشااارحااولأهميااةاليريقااةالحواريااةف اي
هاادفتالكشاافعاانتصا 

تنميااةمهاااراتالتحااد لاادىاليلبااة،وكااانحجاامالعينااة()02معلمااً،وقااامالباحثااانبتيبيااقاسااتبانة
علىالمعلمين.وقدتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:

أنالمعلم ااينيعتق اادونأنله اامدوراف اااعالوأث ا ًاراايجابيا ااًوتمث االف اايبا ا روحالتف اااؤلأثن اااءال اادرر
والتحد معاآلخرينبانفتاحأكبروتبادلاألفكار.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضا ااحما اانالعا اارضالسا ااابقللد ارسا اااتالمرتبيا ااةبموضا ااو الد ارسا ااةالحاليا ااةأن البيتها ااا

الع مااىأجريااتفاايالفت ارةمااابااينالعااام()6101-6111حي ا بلاادعااددالد ارساااتالسااابقة().1
د ارس ا ااة،منه ا ااا()61د ارس ا ااةعربي ا ااةو()7د ارس ا اااتأجنبي ا ااةتناول ا ااتمحا ا اوريناألولالممارس ا ااات
الديمقراييااةوالثااانيمهاااراتالح اوار،حي ا ركاازتالد ارساااتالسااابقةفاايالمحااوراألولعلااىقاايم
الديمقراييااةوقياااراألداءالااديمقرايي،واسااتخدامالممارساااتالديمقراييااة،والفعالياااتالديمقراييااة،
والتربيةالديمقرايية،واصالحديمقراييةالتعليمواشتمل()00دراسةعربياة،و()1د ارسااتأجنبياة،
بينماااركاازتالد ارساااتالسااابقةفاايالمحااورالثااانيعلااىتعزياازثقافااةالح اوار،ونشاارثقافااةالح اوار،

،والحوارالتربو ،ووسائلالحوارواشتمل()06
وثقافةالتواصل،ومهاراتالحوار،والحوارالويني 

دراسةعربية،و()4دراساتأجنبية.

وهنااسااتقومالباحثااةببيااانأوجااهالتشااابهواالخااتالفبااينالد ارسااةالحاليااةوالد ارساااتالسااابقة
ماانحي ا (ماانهجالد ارسااة،واألداةالمسااتخدمة،وعينااةالد ارسااة)باإلضااافةإلااىأوجااهاالسااتفادةماان
الدراساتالسابقة.

أوجهاالتفاقواالختالفبينالدراسةالحاليةوالدراساتالسابقة:
أوال :من حيث منهج الدراسة:
اسااتخدمت البيااةالد ارساااتالسااابقةالماانهجالوصاافيالتحليلاايمثاالد ارسااة(عساااف،)6100،

(الزعبي،)6101،ودراسة(حرب،)6117،ودراسة(كساب ،)6114،ودراسة(الحجاار،)6111،
ود ارس ا ا ا ا ااة(آ ا ا ا ا ااا،)6116،ود ارس ا ا ا ا ااة(،)2010،Wintonود ارس ا ا ا ا ااة(،)Mari,2005ود ارساا ا ا ا ااة

(،)Cameron,2004ود ارس ااة(العن ااز ،)6106،ود ارس ااة(حتامل ااة،)6106،ود ارس ااة(س ااكر،
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،)6101ود ارس ااة(الوص اايفي،)6106،ود ارس ااة(الخزاعل ااة،)6100،ود ارس ااة(اليي ااار،)6101،
ودراسة(السكارنة،)6101،ودراسة(الشايع،)6101،ودراسة(الباني،)6111،ود ارساة(بااوزير،

،)6118ودراسة(،) 2010،Robertsودراسة()Little & Foss,2004
واسااتخدمتبعااضالد ارساااتالماانهجالوصاافيمثاالد ارسااة(نصاار،)6101،ود ارسااة(السااليم

وعليم ا ااات،)6101،ود ارس ا ااة(مس ا االم،)6118،ود ارس ا ااة(الينب ا ااور(،)6111،ويف ا ااةوالشا ا اريع،
)6111ودراسة).)Helwig,2007
واسااتخدمتبعااضالد ارساااتأيضااًالماانهجالوصاافيالمسااحيكد ارسااة(العيااو ،)6101،

ودراسة(العبيد،)6101،ودراسةالعتيبي)6115،بينماااساتخدم(العبياد)6117،المانهجالوصافي

التحليلا اايالوثا ااائقيالمسا ااحي.وهنا ااابد ارسا ااةاسا ااتخدمتالما اانهجالتجريبا ااي(
.)Rupp,2008

&

Klenzing

وفاايالد ارسااةالحاليااةاسااتخدمالماانهجالوصاافياإلرتباااييلي اربيبااينمتغي ارينالممارسااات
الديمقراييةومهاراتالحوار.
ثانيا  :من حيث أداة الدراسة
اتفقااتمع اامالد ارساااتالسااابقةالعربيااةواألجنبيااةفااياسااتخدامهااالسااتبانةكااأداةلتحقيااق
أهاادافها(الزعبااي،)6101،ود ارسااة(حاارب،)6117،ود ارسااة(كساااب،)6114،ود ارسااة(الحجااار،
ودرسا ا ا ااة(األ ا ا ا ااا،)6116،ود ارسا ا ا ااة(،)Mari,2005ود ارسا ا ا ااة(،)Cameron,2004
 ،)6111ا
ود ارس ا ااة(العن ا ااز ،)6106،ود ارس ا ااة(حتامل ا ااة،)6106،ود ارس ا ااة(الوص ا اايفي،)6106،ود ارس ا ااة

(الخزاعل ا ااة،)6100،ود ارس ا ااة(اليي ا ااار،)6101،ود ارس ا ااة(الش ا ااايع،)6101،ود ارس ا ااة(الب ا اااني،
،)6111ود ارسااة(باااوزير(،)6118،نصاار،)6101،ود ارسااة(السااليموعليمااات،)6101،ود ارسااة

(مسلم،)6118،ودراسة(الينبور(،)6111،ويفةوالشريع)6111،ود ارساة(العياو ،)6101،
ود ارس ا ااة(العبي ا ااد،)6101،ود ارس ا ااة(العتيب ا ااي)6115،ود ارس ا ااة(العبي ا ااد،)6117،بينم ا ااااس ا ااتخدم

(س ا ا ااكر)6101االس ا ا ااتبانةوالمقابل ا ا ااةمعا ا ا ااً،واس ا ا ااتخدم()2010،Wintonالمالح ا ا ااة،واس ا ا ااتخدم
((2010،Robertsالمقابلااة،ود ارسااة))Helwig,2007مجموعاااتالنقاااشكااأداةللد ارسااة،د ارسااة
()Klenzing&Rupp,2008استخدمتبرنامجتادريبيكاأداةللد ارساة،واساتخدمتد ارساة(عسااف،
)6112المجموعةالبؤرية.أماالدراسةالحاليةاستخدمتاالستبانةكأداة.
ثالثا:من حيث العينة


اختلفت الدراسات السابقة بشكل يفيف في اختيارها لمجتمع وعينة كل دراسة ويرق

اختيارها ويرجع ذلب ليبيعة وهدف كل دراسة  ،حي اتسمت  البية الدراسات بتركيزها على
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أعضاءهيئةالتدريرواليلبةفيالجامعاتمنالجنسين(ذكور -إنا )كمجتمعدراسة،ويرجع
هذاإلىأنهؤالءهماألقدرعلىتحديداألدوارالتيتؤديهاالجامعاتأوالعاملينفيها،إالأن

هنالب دراسات ن رية كدراسة ودراسة (الزهراني ،)6118 ،ودراسة (فلبمان ، )6112،وبعض
الدراسات فقي اقتصرت على مدير ومعلمي المدارر كدراسة (العنزى ،)6106،ودراسة

(الييار)6101،ودراسة )،)Little & Foss,2004ودراسة(الشايع)6101،وأخرىاختارتيلبة
المدارر كعينة لها مثل دراسة (الوصيفى ،) ،6106،ودراسة (الباني  )6111 ،فيما اختارت

دراسات أخرى خبراء في الحوار كدراسة (العبيد ،)6117،واختار( (2010،Robertsاإلدارات

التعليمية ،ودراسة وحيدة اعتمدت عينتها على مواينين عاديين وهى دراسة (وينتون ،Winton

،)2010دراسة(عساف)6100،اختارتاليلبةواألساتذةمعاً.

أماااالد ارس ااةالحالي ااةفقااداس ااتهدفتك ااالماانالجنس ااينال ااذكورواإلنااا م اانيلب ااةكليااةالتربي ااةف ااي
الجامعاتالفلسيينية،وهاذاياأتيمانأهمياةإشاراباليلباةكعناصارقاادرةومؤهلاةنسابياًعلاىتقيايم
والحكمعلىأداءأنفسهم.

أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .0تتميازالد ارساةالحالياة،أيضااً،عانالد ارسااتالسااابقةفايأهادافهامانخااللإضاافتهامجاااالت
جدياادةلاامتتياارقلهاااالد ارساااتالسااابقة–فاايحاادعلاامالباحثااة،-وتلقاايالضااوءعلااىماادى
الممارساتالديمقراييةلدىيلبةكليةالتربيةفيالجامعااتبمحاف اات ازةوعالقتهاابمهاارات

الحوارمنوجهةن رهمأنفسهم.
 .6تناولتالدراسةالحاليةالممارساتالديمقراييةوعالقتهابمهاراتالحوارفيمكانوزمانوبيئة
مختلفااةعاانتلاابالتاايأجريااتفيهااالد ارساااتالسااابقة،حيا أنهاااماانأحااد الد ارساااتالمحليااة

المتعلقااة"بالممارساااتالديمقراييااةفاايالبيئااةالجامعيااةالفلساايينيةفاايحاادودعلاامالباحثااة،وهااذا
ااراجدي ااةف اايمج ااالالتنمي ااةاالجتماعي ااةلمه اااراتالحا اوارل اادىاليلب ااة
يعن اايأنه اااتمث االأفك ا ً

الجامعيينفيكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسيينية.

 .1تناول ااتالممارس اااتالديمقرايي ااةم اانأربع ااةجوان اابرئيس اايةوه ااى(الحري ااةاألكاديمي ااة،تك ااافؤ
الفرص،المناخالجامعي،مجالراليلبة)،وتناولتمهاراتالحوارالفعال.
 .4الد ارسااةالحاليااةماانالد ارساااتالقليلااةفاايكليااةالتربيااةالتااياتخااذتماانالممارساااتالديمقرايياة
موضااوعاًللد ارسااةوربيااتذلااببمهاااراتالح اوارواليلبااةالمتااأهلينللعماالفيااهكااونهمعنصاار
التأثيراألبرزفيتشكيلوعىوثقافةالمجتمع.

79

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات من خالل:
 .0توفيرالقاعدةالفلسفيةللبح وااليال وبلورةمشكلةدراستهوتحديدهابشكلعلميسليم.
 .6كتابةاإليارالن ر واثراءهفيمايتعلقبموضوعاتالدراسةالحالية.
 .1االستفادةمنبعضالدراساتالسابقةفيإعداداالستبانةالخاصةبالدراسةالحالية.
 .4تحديدالمتغيراتالمناسبةللدراسة(الجنر،الجامعة،المستوىالدراسي).
 .5تحديااادالمااانهجالمناسا اابإلج ا اراءها ااذهالد ارساااةوهاااوالما اانهجالوصا اافيوكا ااذلبالتعا اارفعلا ااى
األساليباإلحصائيةاألنسبلتحليلالبيانات.

 .2االسااتفادةماانتوصااياتواقت ارحاااتبعااضالد ارساااتالسااابقةفاايالتعاارفعلااىالجا اوانبالتااي
تستحاقالبح .

8.

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة
 صدق االستبانة
 ثبات االستبانة
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تمهيد
يتنا ولهذاالفصلوصفاًلمنهجالدراسة،وتحديدأفرادمجتماعالد ارساةوعينتهاا،وكاذلبأداة

الد ارسااةالمسااتخدمةوياارقإعاادادها،وصاادقهاوثباتهااا،كمااايتضاامنهااذاالفصاالوصاافالعج اراءات

التيقامتبهاالباحثةفيتقنينأداةالدراسةوتيبيقها،وأخيراالمعالجاتاإلحصائيةالتياعتمدت

الباحثةعليهافيتحليلنتائجالدراسة.

منهجية الدراسة
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي ،والذ يناسب مثل هذه الدراسات ،ويعرف المنهج
الوصفيبأنه":يريقةفيالبح عنالحاضر،وتهدفلتجهيزبياناتإلثباتفروضاًمعينةتمهيداً
لعجابةعنتساؤالتمحددةسلفاً بدقةتتعلقبال واهرالحالية،التييمكنجمعالمعلوماتعنها

فيزمنإجراءالبح ،وذلبباستخدامأدواتمناسبة"(.األ اواألستاذ )71: 6114 ،واعتمدت

الدراسةعلىنوعيينأساسيينمنالبيانات:
 .3البيانات األولية.

وذلببالبح فيالجانبالميدانيبتوزيعاساتبياناتلد ارساةبعاضمفارداتالبحا وحصاروتجمياع
المعلوماااتالالزمااةفاايموضااو البح ا ،وماانثاامتفريغهاااوتحليلهاااباسااتخدامبرنااامج

SPSS

)(Statistical Package for Social Scienceاإلحصاائيواساتخداماالختبااراتاإلحصاائية

المناسبةبهدفالوصوللدالالتذاتقيمةومؤشراتتدعمموضو الدراسة.
 .4البيانات الثانوية.
قامت الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضو قيد الدراسة،

والتي تتعلق بواقع الممارسات الديمقرايية لدى يلبة كلية التربية في الجامعات الفلسيينية
بمحاف ات زةوعالقتهابمهاراتالحوار.
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مجتمع الدراسة
يتكونمجتمعالدراسةالمستهدفمنجميعيلبةكليةالتربيةفيالجامعاتالفلسايينيةفاي

محاف ااات ازة(جامعااةاألزهاار-جامعااةالقاادرالمفتوحااة-الجامعااةاإلسااالمية)والب االدعااددهم

()5124يالبااًويالبااةمسااجلينللفصاالالصاايفيبواقااع()0110يالب ااً،و()4111يالبااة،وهااي
موزعةعلىالجامعاتالفلسيينيةعلىالنحوالتالي:جامعةاألزهر()0111بواقع()111يالباً،

و()0111يالب ا ااة،جامع ا ااةالق ا اادرالمفتوح ا ااة()6426بواق ا ااع()811يالبا ا ااً،و()0251يالب ا ااة،
والجامعااةاإلسااالمية()0216بواقااع()668يالبااً،و()0174يالبااة،وفق ااًللبياناااتالتاايحصاالت
عليهاالباحثةمنالقبولالتسجيلفيالجامعاتالفلسيينيةكماهومبينفيجدول(.)0-4
جدول رقم ( )3-4توزيع مجتمع الدراسة
جامعة
األزهر

جامعة القدس المفتوحة

الجامعة

اإلسالمية

المجموع

ذكر

111

511

445

3113

أنثى

3111

3689

3194

4111

المجموع 3111

4464

3614

8164



عينة الدراسة.
 .3العينة االستطالعية:
للتحققمنثباتأداةالدراسة (االستبانة)وصدقها،تمتيبيقهاعلىعينةاستيالعيةتماختيارها
باليريقة العشوائية قوامها ( )11يالباً ويالبة من خارج العينة الفعلية من يلبة كلية التربية في

جامعةاألزهربغزة.
 .4العينة الفعلية

تماختيارعينةالدراسةباليريقةالعشوائية وبلدعددهم()511يالبويالبة بنسبة%1.1من
المجتمع األصلي ،حي تم توزيع االستبانة عليهم ،وبعد استبعاد أفراد العينة االستيالعية وبالد

عددها()11استبانة،أصبحتعينةالدراسة()511يالبويالبة،حي تمتوزيعأداة الدراسة

عليهم،وقدتماسترداد()414استبانة،وبعدفحصاالستباناتتماستبعاد()00استبانةن اًرلعدم
تحققالشرويالميلوبةلعجابةعلىاالستبانة،وبذلبيكوناالستباناتالخاضعةللفحص()481
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استبانة،وبنسبة استرداد( .)%17.8والجداولالتاليةتبينخصائصوسماتعينةالدراسةكما
يلي:

أوال  :البيانات الشخصية و الوظيفية:
الجنس :
يبينجدولرقم()6-4أن()071فردمنأفرادالعينةهمذكورأ بنسبة()%17.0منعينة

الدراسة،وأن114فردمنأفرادالعينةهمإنا أ بنسبة(.)%26.1



جدول رقم ( )4-4توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر 

071

%17.0

انثى

114

%26.1

المجمو  481

011.1

الشكل ( )3-4توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
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الجامعة :
يبينجدولرقم()1-4أن( ) 018فردمنأفراد العينةأ بنسبة(  )% 68.2منعينةالدراسة

منيلبة جامعةاألزهربغزة،وأن() 010فردمنأفراد العينةأ بنسبة(  )% 11.2منيلبة
جامعةالقدرالمفتوحةبمحاف ات زة،أن()054فردمنأفرادالعينةأ بنسبة()%10.1من

يالبالجامعةاإلسالميةبغزة.

جدول رقم ( )1-4توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
التكرار

النسبة المئوية

الجامعة

018

%68.2

جامعة القدس المفتوحة 010

%11.2

جامعة األزهر
الجامعةاإلسالمية

054

%10.1

المجمو 

481

%011

الشكل ( )-4توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة

المستوى الجامعي:
يبينجدولرقم()1-4أن 56فردمنأفراد العينةأ بنسبة( )% 01.8منعينةالدراسةفي
المستوى األول ،وأن(  )87فرد من أفراد العينة أ بنسبة ( )% 61.0من عينة الدراسة في
المستوىالثاني،وأن(  )072فردمنأفراد العينةأ بنسبة( )% 12.4منعينةالدراسةفي

المستوى الثال  ،أن(  )058فرد من أفراد العينة أ بنسبة(  )% 16.7من عينة الدراسة في

المستوىالرابع.
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جدول رقم ( )4-4توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الجامعي
المستوى الجامعي

التكرار

النسبة المئوية

المستوى األول

56

%01.8

المستوى الثاني

17

%61.0

المستوىالثال 

072

%12.4

المستوىالرابع

058

%16.7

المجمو 

481

%011

الشكل ( )1-4توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الجامعي

أداة الدراسة :
اعتمدتالباحثةأداةالدراسة(االستبانة)كأداةرئيسةلجمعالبياناتحي :
تعتبراالستبانةأحداألساليبالتيتستخدمفيالدراساتالتيتعتمدعلىالمنهجالوصفي،
وهيوسيلةللحصولعلىإجابةمكتوبةلعددمناألسئلةللكشفعنآراءالفئةالتي يدورحولها

البح ،واتجاهاتحولالموضوعاتالتييتضمنها(.عالم)022:6115،
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بناء االستبانة:
لتحقيق أهدافالدراسة قامتالباحثةببناءاستبانة يلبة كليةالتربيةفيالجامعاتالفلسيينية
بمحاف ات  زة الستيال آرائهم حول واقع الممارسات الديمقرايية لدى يلبة كلية التربية في

الجامعاتالفلسيينيةبمحاف ات زةوعالقتهابمهاراتالحوار.
وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي:
 .0اإليال على األدب التربو والدراسات السابقة ذات العالقة بواقع الممارسات الديمقرايية
موضو الدراسةوعالقتهابمهاراتالحوار.

 .6تحديدمجاالتاالستبانةوصيا ةفقراتها.
المشرفين على الدراسة حي تم
الدراسة وفقراتها على السادة األستاذين  
 .1عرض مجاالت 
التعديل في ضوء مقترحاتهما ومالح اتهما ،هذا وبعد القيام بالخيوات السابقة كانت
االستبانةفيصورتهااألولية()28فقرةوأصبحتاالستبانةفيصورتهاالنهائية تتكونمن

()45فقرةموزعةعلىمحورين.

 .4تحكيم االستبانة بعرضها على مجموعة من األساتذة الجامعيين المختصين  والذين قاموا
بدورهمبتقديممقترحاتهمومالح اتهموتعديلوحذفمايلزم(.ملحقرقم.)6

 .5إجراءدراسةاختباريهميدانيةأوليةلالستبانةوتعديلحسبمايناسب.
 .2توزيعاالستبانةعلىجميعأفرادالعينةلجمعالبياناتالالزمةللدراسة.
ولقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كما يلي:
 القسم األول:يتك ونمنالبياناتالعامةلمجتمعالدراسةويتكونمن1فقرات.
 القسم الثاني :تتناول واقع الممارسات الديمقرايية لدى يلبة كلية التربية في الجامعات
بمحاف ات زةوعالقتهابمهاراتالحواروتمتقسيمهإلىمحوريينمحاوركمايلي:
 المحور األول:الممارساتالديمقراييةوينقسمالىأربعمجاالتوهي:
 المجالاألول:الحريةاألكاديميةويتكونمن7فقرات. المجالالثاني:تكافؤالفرصويتكونمن2فقرات. المجالالثال :المناخالجامعيويتكونمن1فقرات. -المجالالرابع:مجالراليلبةويتكونمن7فقرات.
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 المحور الثاني :مهاراتالحوارويتكونمن02فقرات.
وقدكانتاإلجاباتعلىكلفقرةحسبمقيارليكارتالخماسيكماهوموضحفيجدولرقم

( ،)4-4تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقيار ليكرت الخماسي
( )5-0بدرجة قليلة جدا 6 ،بدرجة قليلة 1 ،بدرجة متوسطة 4 ،بدرجة كبيرة 5 ،بدرجة كبيرة
جدا)

جدول رقم( )8-4مقياس اإلجابة على الفقرات (سلم ليكرت)
درجة الموافقة

بدرجة كبيرة جدا

بدرجة كبيرة

الدرجة

5

4

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة قليلة

بدرجة
1

6

0

جدا

صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):
صدق فقرات االستبانة:
"الصدق يشير إلى المدى الذ يقير فيه االختبار ما وضع لقياسه" (المنيزل)6111:620 ،
عالم)441:6111،أنالصدقيشيرإلىمدىصالحيةاستخدامدرجاتالمقيارفي
ويرى( د
القيام بتفسيرات معينة ،فالصدق يرتبي أساساً باالستخدام الخاص لنتائج المقيار ،وبمدى صحة

التفسيراتالمقترحةلهذهالنتائج.

والصدقاليقيرسمة جانبيهبليقيرصفهمحددة،ويكونقادرعلىالتمييزبيناألداءالقو 
واألداءالضعيففيالسمةأوالخاصية.
تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بطريقتين.
 )3صدق المحكمين:
للتأكاادماانصاادقاألداة(االسااتبانة)تاامعرضااهاعلااىمجموعااةماانالمحكمااينوالخب اراءفاايمجااال

التربيااة(ملحااق)6ماانأعضاااءالهيئااةالتدريساايةفاايالجامعاااتالفلساايينية،وقااداسااتجابتالباحثااة
آلراءالسااادةالمحكمااينوقاماتالباحثااةبااإجراءمااايلاازمماانحااذفوتعااديلفاايضااوءمقترحاااتهمبعااد
تسجيلهافينموذجتمإعدادهلهذاالغرض.
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 )4صدق االتساق الداخلي
تمحسااباالتسااقالاداخليلفقاراتاالساتبانةعلاىعيناةالد ارساةاالساتيالعيةالباالدحجمهاا()11

يالبويالبة،وذلببحسابمعامالتاالرتبايبينكلفقرةوالدرجةالكليةللمحورالتابعة،لهكماا
يلي:
صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة:
 -3الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  :الممارسات الديمقراطية:
* الصدق الداخلي لفقرات للمجال األول :الحرية األكاديمية:
قامت الباحثة بحسابمعامالتاالرتبايبينكلفقرةمنفقراتالمجالاألول(الحريةاألكاديمية)
والمعدلالكليلفقراته،كمايوضحالجدولرقم()2-4

جدول رقم ( )6-4الصدق الداخلي لفقرات المجال األول  :الحرية األكاديمية
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

مسلسل

*0.380

0.038

**0.565

0.001

  .1يحقلياختيارعددالساعاتالدراسيةفيالفصل

**0.506

0.004

  .4يمكننيأنأنتقلمنتخصصآلخربسهولة

**0.798

0.000

**0.618

0.000

*0.410

0.024

**0545

0.002

  .0يحقليتأجيلالفصلالدراسيدونمعارضة

 .6

 .5

تتاحليفرصةمراجعةورقةاالمتحانمنخاللالتقدم
ليلبذلب

يمكننياختيارالمحاضرحسبر بتيفيضوءالشعب

المتاحة

  .2يمكننيحضورالمحاضراتبشعبة يرشعبتي

 .7

يمكننيأعتذرعناالمتحانالنصفيوتحتسبلي

الدرجةالنهائية

**دالةعند*،1.10دالةعند1.15

قيمةrالجدوليةعندمستوىداللة1.15ودرجةحرية""68تساو 1.120



ويتضحمنالجدول()2-4أنمعامالتاالرتبايبينكلفقرةمنفقراتالمجالاألول(الحرية

األكاديمية)والمعدلالكليلفقراته،والذ يبينأنمعامالتاالرتبايالمبينةدالةعندمستوىداللة
(،) 1.15حي إنمستوىالداللةلكلفقرةأقلمن ()1.15وقيمة rالمحسوبةأكبرمنقيمةr
الجدوليةوالتيتساو (،)1.120وبذلبتعتبرفقراتالمجالاألولصادقةلماوضعتلقياسه
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* الصدق الداخلي لفقرات المجال الثاني:

قاماتالباحثاةبحسااابمعااامالتاالرتبااايبااينكاالفقارةماانفقاراتالمجااالالثاااني(تكــافؤ الفــرص)
والمعدلالكليلفقراته،كمايوضحالجدولرقم()7-4

جدول رقم ( )9-4الصدق الداخلي لفقرات المجال الثاني  :تكافؤ الفرص

مسلسل

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

00

المعياراألساسيللقبولهومعدلالثانويةالعامة.

*1.411

1.165

06

تعتمدكليةالتربيةالمقابلةشرياًأساسياُللقبول.

**1.481

1.117

01

الرسومالدراسيةتتناسبمعالمستوىاالقتصاد لليلبة.

**1.807

1.111

04

يعاملاألساتذةيلبتهموفقاًلمبدأالعدالةبيناليلبة.

**1.765

1.111

05

توفرالكليةالمعارفالتيتتفقمعقدراتي.

**1.710

1.111

**1.700

1.111

  02توفرالجامعةالمنحوالقروضبصورةعادلة.
**دالةعند*،1.10دالةعند1.15

قيمةrالجدوليةعندمستوىداللة1.15ودرجةحرية""68تساو 1.120



ويتضاحمانالجادول()7-4أنمعاامالتاالرتبااايباينكالفقارةماانفقاراتالمجاالالثااني(تكااافؤ

الفرص)والمعدلالكليلفقراته،والاذ يباينأنمعاامالتاالرتباايالمبيناةدالاةعنادمساتوىداللاة،
حي ا إنمسااتوىالداللااةلكاالفق ارةأقاالماانوقيمااة)1.15(rالمحسااوبةأكباارماانقيمااةrالجدوليااة
والتيتساو (،)1.120وبذلبتعتبرفقراتالمجالالثانيصادقةلماوضعتلقياسه.

* الصدق الداخلي لفقرات المجال الثالث :المناخ الجامعي

قامت الباحثة بحسابمعامالتاالرتبايبينكلفقرةمنفقراتالمجالالثال (المناخ الجامعي)
والمعدلالكليلفقراته،كمايوضحالجدولرقم()8-4







9.

جدول رقم ( )5-4الصدق الداخلي لفقرات المجال الثالث  :المناخ الجامعي
معامل

مستوى

مسلسل

الفقرة

00

تراعيالكليةمصلحةاليلبةعنإصدارالقوانينوالتعليمات

**1.710

06

يتاحليتحديدلقاءمعالمرشداألكاديمي.

**1.241

0.000

**1756

0.000

**1.551

0.001

*1.124

0.048

  02أتفاعلمعأساتذتيفياألنشيةالتعليميةالمختلفة

**1.518

0.004

  07أتفاعلمعأقرانيفياألنشيةالتعليمية.

**1.251

0.000

  08أتفاعلمعأقرانيفيالمناسباتاالجتماعية.

*1.171

0.039

**1.518

0.000

01
04
05

 01

تقبلالكليةبتقديمالشكوىعلىاألساتذةالذينيسيئون
معاملتيأويصعبالتعاملمعهم.

ترفضالكليةأ تعصبتحتأ مسمى(ديني،حزبي،
عرقي).
يبد اإلداريوننوع ًامنالمرونةوالتفهملمشكالتاليلبة.

تتيحالكليةفرصةالمشاركةفيالق ارراتالجامعيةالخاصة
باليلبة.

االرتباط

الداللة

0.000

**دالةعند*،1.10دالةعند1.15

قيمةrالجدوليةعندمستوىداللة1.15ودرجةحرية""68تساو 1.120
ويتضحمنجدولرقم()8-4أنمعامالتاالرتبايبينكلفقرةمنفقراتالمجالالثال (المناخ
الجامعي)والمعدلالكليلفقراته،والذ يبينأنمعاامالتاالرتباايالمبيناةدالاةعنادمساتوىداللاة

(،)1.15حيا إنمسااتوىالداللااةلكاالفقارةأقاالماان()1.15وقيمااةrالمحسااوبةأكباارماانقيمااةr
الجدوليةوالتيتساو (،)1.120وبذلبتعتبرفقراتالمحورالثانيصادقةلماوضعتلقياسه.


الصدق الداخلي لفقرات المجال الرابع :مجالس الطلبة

قامت الباحثة بحسابمعامالتاالرتبايبينكلفقرةمنفقراتالمجالالرابع(مجالس الطلبة)
والمعدلالكليلفقراته،كمايوضحالجدولرقم(.)1-4
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جدول رقم ( )9-4الصدق الداخلي لفقرات المجال الرابع  :مجالس الطلبة
مسلسل

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

00

أماررحقيفياالنتخاببصورةديمقرايية.

**1.711

0.000

06

أماررحقيفيالترشيحبصورةديمقرايية.

**1.215

0.000

01

أشاربفياألنشيةالمالئمةمعميوليور باتي.

**1.210

0.000

04

أتقبلالهزيمةالمترتبةعلىنتائجاالنتخاباتبروحمعنوية.

*1.401

0.021

**1.210

0.000

  02أشاربفيالندواتالتييعقدهامجلراليلبة.

**1.276

0.000

  07أشاربفيالعملالتيوعيالتابعلمجلراليلبة.

**1.212

0.000

05

أساهمفيرفعمستوىالوعيلدىاليلبةفيالمجاالت
المختلفة.

**دالةعند*،1.10دالةعند1.15

قيمةrالجدوليةعندمستوىداللة1.15ودرجةحرية""68تساو 1.120
ويتض ااحم اانالج اادولرق اام()1-4أنمع ااامالتاالرتب ااايب ااينك االفقا ارةم اانفقا اراتالمج ااالال ارب ااع
(مجالراليلبة)والمعدلالكليلفقراته،والذ يباينأنمعاامالتاالرتباايالمبيناةدالاةعنادمساتوى
داللااة(،)1.15حيا إنمسااتوىالداللااةلكاالفقارةأقاالماان()1.15وقيمااةrالمحسااوبةأكباارماان
قيماةrالجدولياةوالتايتسااو (،)1.120وباذلبتعتبارفقاراتالمحاورالثاانيصاادقةلمااوضااعت
لقياسه.

 -4الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني  :مهارات الحوار

قامت الباحثة بحسابمعامالتاالرتبايبينكلفقرةمنفقراتالمحورالثاني(مهارات الحوار)
والمعدلالكليلفقراته،كمايوضحالجدولرقم()01-4

جدول رقم ( )31-4الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني  :مهارات الحوار

مسلسل

معامل االرتباط

الفقرة

مستوى
الداللة

00

احترمحريةال أر والتفكير.

*0.401

0.028

06

أرفضالديكتاتوريةوالتسلي.

*1.181

0.039

01

أحاف علىحقاآلخربغضالن رعنالفكرواالنتماء.

*0.407

0.026

04

أرىأنالديمقراييةأسارالحوارالناجح.

*1.406

0.024
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مسلسل
05

معامل االرتباط

الفقرة

الداللة

*1.451

0.012

  02أتقبلالنصحواإلرشادمناآلخريندونتجريح.

**1.411

0.006

  07أراعيصحةالنقلللنصوصالمنقولةوالمروية.

**1.201

0.000

  08أحاوراآلخريندونالتأثربالمشكالتالسابقةمعهم.

*0.364

0.048

  01ألجأإلىاإلقنا العقليدوناستماالتعايفية.

**0.684

0.000

  001أشجعالمناقشةكأسلوبتخايببيناليلبة.

*0.391

0.033

  000أبد رأييفيالمعلوماتالواردةفيالمحاضرة.

**0.732

0.000

**0.530

0.003

  001أستثمرالوقتالمتاحللحوار.

**0.639

0.000

  004أعبرعنرأييبحريةداخلالجامعة.

**0.660

0.000

  005أتقبلأراءأقرانيالمعارضةألرائيوأناقشها.

**0.704

0.000

  002أتقبلأراءأساتذتيالمعارضةألرائيوأناقشها

**0.568

0.001

 006

أرفضالتعصبلفكرةدوندليل.

مستوى

أنميروحاالتصالوالتواصلبينيوبينأقرانيعلىأسار

ديمقرايي.

**دالةعند*،1.10دالةعند1.15

قيمةrالجدوليةعندمستوىداللة1.15ودرجةحرية""68تساو 1.120

ويتضااحماانجاادولرقاام()01-4أنمعااامالتاالرتبااايبااينكاالفق ارةماانفق اراتالمحااورالثاااني
(مهاراتالحوار)والمعدلالكليلفقراته،والذ يبينأنمعامالتاالرتباايالمبيناةدالاةعنادمساتوى
داللااة(،)1.15حيا إنمسااتوىالداللااةلكاالفقارةأقاالماان()1.15وقيمااةrالمحسااوبةأكباارماان
قيماةrالجدولياةوالتايتسااو (،)1.120وباذلبتعتبارفقاراتالمحاورالثاانيصاادقةلمااوضااعت
لقياسه.

صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:
قامتالباحثةبحسابمعامالتاالرتبايبينالمجمو الكليللمجاالتوالمحاورمعالمعدلالكلي
لفقراته،كمايوضحالجدولرقم(.)00-4
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جدول رقم ( )33-4معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي
لفقرات االستبانة

محتوى المحور األول(الممارسات الديمقراطية)

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الحريةاألكاديمية

**1.521

1.110

تكافؤالفرص

**1.210

1.111

المناخالجامعي

**1.811

1.111

مجالراليلبة

**1.701

1.111

محتوى المحور الثاني مهارات الحوار

**1.752

1.111

**دالةعند*،1.10دالةعند1.15

قيمةrالجدوليةعندمستوىداللة1.15ودرجةحرية""68تساو 1.120


ويتضحمانجادولرقام()00-4أنمعاامالتاالرتباايباينمعادلكالمحاورمانمحااورالد ارساة
معالمعدلالكليلفقراتاالستبانةوالذ يبينأنمعامالتاالرتبايالمبيناةدالاةعنادمساتوىداللاة

(،)1.15حي أنمستوىالداللةلكالفقارةأقالمان(،)1.15وقيماةrالمحساوبةأكبارمانقيماةr
الجدوليةوالتيتساو (.)1.120وبذلبتعتبرفقراتاالستبانةصادقةلماوضعتلقياسه.
ثبات فقرات االستبانة :Reliability
الثباتهو"إعياءالمقيارللنتائجنفسهاتقريباًفيكلمارةييباقفيهااعلاىالمجموعاةنفساهامان

األفراد"(أبولبدة)620:0186،

تاامإج اراءخي اواتالثباااتعلااىالعينااةاالسااتيالعيةنفسااهابي اريقتينهمااايريقااةالتجزئااةالنصاافية

ومعاملألفاكرونباخ.

 3طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
جاارىاحتسااابدرجاااتالعينااةاالسااتيالعيةبحسااابثباااتاالسااتبانة،حي ا تاامتجزئااةفق ارات

االس ااتبانةإل ااىجا ازئيين(الفقا اراتذاتاألرق ااامالفردي ااةوالفقا اراتذاتاألرق ااامالزوجي ااة)ث ااماحتس اااب

معامالاالرتباايبايندرجااتالفقاراتذاتاألرقاامالفردياةوالفقاراتذاتاألرقاامالزوجياة،وهاوكمااا
موضحفيالجدولرقم(.)06-4
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جدول رقم ( )34-4معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
محتوى المحور األول( ممارسات الديمقراطية)

عدد الفقرات

معامل االرتباط

الحريةاألكاديمية

7

0.669

تكافؤالفرص

6

0.814

المناخالجامعي

9

0.826

مجالراليلبة

7

0.930

المحور الثاني (مهارات الحوار)

16

0.845

الجدولرقم()00-4يوضحأنهنابمعاملثباتكبيرنسبياًلفقراتاالستبانةمماييمئنالباحثة
علىاستخداماالستبانة،وبالتالييمكنالوثوقفيالنتائج.
 4طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

قام اتالباحث اةبحسااابمعاماالثباااتاألداة(االسااتبانة)بيريقااةألفاااكرونباااخحي ا  هاارت
النتائجكماهوموضحفيجدولرقم()01-4

تماستخداميريقةألفاكرونباخلقيارثباتاالستبانةكيريقةثانيةلقيارالثبات.
جدول رقم ( )31-4معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ)

محتوى المحور األول( الممارسات الديمقراطية)

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

الحريةاألكاديمية

7

0.684

تكافؤالفرص

6

0.720

المناخالجامعي

9

0.791

مجالراليلبة

7

0.789

محتوى المحور الثاني( مهارات الحوار)

16

0.842

ويتضااحماانالجاادولرقاام()01-4أنمعااامالتالثباااتمرتفعااةمماااييماائنالباحث اةمااناسااتخدام
االستبانةفيجمعالبيانات.

المعالجات اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم استخدام العديد من

األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical

 (SPSS) Package for Social Scienceوفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية

المستخدمةفيتحليلالبيانات:
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 00تمترميزوادخالالبياناتإلىالحاسباآللي،حسبمقيارليكرتالخماسيولتحديديول

فترةمقيارليكرتالخماسي (الحدودالدنياوالعليا) المستخدمفيمحاورالدراسة،تمحساب

المدى(،)4=0-5ثمتقسيمهعلىعددفتراتالمقيارالخمسةللحصولعلىيولالفقرة

أ (،)1.18=5/4بعدذلبتمإضافةهذهالقيمةإلىأقلقيمةفيالمقيار(وهيالواحد
الصحيح)وذلبلتحديدالحداألعلىللفترةاألولىوهكذاوجدولرقم()04-4يوضحأيوال
الفتراتكمايلي:
جدول رقم( )34-4يوضح أطوال الفترات

الفترة

-0أقل6.21-0.81 0.81أقل -6.21أقل-1.411.41أقل4.61

التصنيف بدرجة قليلة جدا
الوزن

3

5.1-4.61

بدرجة قليلة

بدرجة متوسطة

بدرجة كبيرة

بدرجة كبيرة جدا

4

1

4

8

 06تم حساب التك ار ارت والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة
وتحديداستجاباتأفرادهاتجاهعباراتالمحاورالرئيسيةالتيتتضمنهاأداةالدراسة

 01المتوسيالحسابي  Meanوذلبلمعرفةمدىارتفا أوانخفاضاستجاباتأفرادالدراسة
عنكلعبارةمنعباراتمتغيراتالدراسةاألساسية،معالعلمبأنهيفيدفيترتيبالعبارات

حسبأعلىمتوسيحسابي(كشب)81،0112،علمابانتفسيرمدىاالستخدامأومدى

الموافقةعلىالعبارةيتمكماسبقتوضيحه.

 04تم استخدام االنحراف المعيار )  (Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور
الرئيسية عن متوسيها الحسابي ،ويالح أن االنحراف المعيار يوضح التشتت في
استجاباتأفرادالدراسةلكلعبارةمنعباراتمتغيراتالدراسةإلىجانبالمحاورالرئيسية،

فكلمااقتربتقيمتهمنالصفركلماتركزتاالستجاباتوانخفضتشتتهابينالمقيار (إذا
كاناالنحرافالمعيار واحدصحيحافأعلىفيعنيعدمتركزاالستجاباتوتشتتها)

 05معاملارتبايبيرسونلقيارصدقالفقرات.

 02اختبارالتجزئةالنصفيةلمعرفةثباتاالستبانة.
 07اختبارألفاكرونباخلمعرفةثباتفقراتاالستبانة.
 08اختبارtللفرقبينمتوسييعينتينمستقلتين.

 01اختبارتحليلالتبايناألحاد للفروقبينثال عيناتمستقلةفأكثر.
 001اختبار( LSDلتحديدأ منالمجموعاتفيتحليلالتبايناألحاد يعزىإليهاالفرق.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
 النتائج المتعلقة بالتساؤل األول وتفسيرها
 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني وتفسيرها
 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث وتفسيرها
 النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع وتفسيرها
 النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس وتفسيرها
 التعقيب العام على نتائج الدراسة
 توصيات الدراسة
 المقترحات

الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها
يتناول هذا الفصل عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة التي توصلت إليها الباحثة ومن ثم

مناقشتها وتفسيراتها في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتها ،والتي كان الهدف منها دراسة واقع

الممارسات الديمقرايية لدى يلبة كلية التربية في الجامعات بمحاف ات  زة وعالقتها بمهارات

الحوار.

تحليل فقرات الدراسة:
قامتالباحثةبحسابالنسبةالمئويةليولالفقراتوهيكماموضحهفيجدولرقم()0-5
جدول رقم ( )3-8النسبة المئوية للوزن النسبي الستجابات
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة التوافر

–0أقلمن0.81

-%61أقلمن%12

درجةقليلةجداً

-أقلمن6.21

-%12أقلمن%56

بدرجةقليلة

0.81

-أقلمن1.41

-%56أقلمن%28

بدرجةمتوسية

-1.41أقلمن4.61

-%28أقلمن%84

بدرجةكبيرة

%011-%84

بدرجةكبيرةجداً

6.21

5.1-4.61

نتائج الدراسة وتفسيرها:
فيمايليعرضوتفسيرلنتائجالدراسةمنخاللإجابةأفرادعينةالدراسةعنالتساؤالتوفقاً
لترتيبها:

أوال :نتائج التساؤل األول:
"ما درجة تقدير طلبة كلية التربية في الجامعات لواقع ممارساتهم الديمقراطية ؟"
ولعجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسبة المئوية لالستجابات من قبل
عينة الدراسة  لكل مجال من مجاالت ومل فقرة من فقرات االستبانة والمتعلقة بتوفير الحرية

األكاديميةليلبةكليةالتربيةفيالجامعات،والجدولالتالييوضحذلب
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جدول ( )4-8نتائج المتوسطات الحسابية واالوزان النسبية للمجاالت ككل
م

المجال

المتوسط المرجح االنحراف المعياري الوزن النسبي درجة االستجابة الترتيب

0

الحريةاألكاديمية

1.915

1.911

%94.86

كبيرة

0

6

تكافؤالفرص

1.385

1.644

%61.36

متوسطة

1

1

المناخالجامعي

1.458

1.645

%68.91

متوسطة

6

4

مجالراليلبة

1.141

1.514

%61.56

متوسطة

4

5

الدرجة الكلية

1.116

1.699

%66.19

متوسطة

ت هر النتائج في الجدول السابق أن درجة التقدير الكلية ألفراد العينة في الجامعات الفلسيينية

لواقع ممارساتهم الديمقرايية كانت ( )%22.17وهي درجة متوسية حي جاءت المجاالت
بالترتيب التالي :المرتبة األولى لمجال (الحرية األكاديمية) بوزن نسبي ( ،)%74.52والمرتبة

الثانيةلمجال(المناخالجامعي)بوزننسبي()%25.71وفيالمرتبةالثالثةالمجال(تكافؤالفرص

التعليمية)بوزننسبي()%21.02وأخيرامجال(مجالراليلبة)بوزننسبي()%21.82

ويعزىالسببفيالحصولفيالدرجةالكليةالمتوسيةإلىأنأفرادالعينةتختلفن رتهمليبيعة

الممارسات الديمقرايية ،واختالف بيئة الجامعة (عامة ن امية – عامة مفتوحة) ،وكذلب يبيعة

األوضا السياسيةالسائدةالتيتنعكرعلىسياسةالجامعةمنحي األحزابالحاكمةلها.وهذا

ما يتفق مع دراسة (حرب ،)6117 ،ودراسة (الينبور ،)6111 ،و( مسلم( ،)6118 ،الحجار،

 )6111ودراسة( )Cameron,2004إلىحدكبيروذلبفيالحصولعلىالدرجةالمتوسية،
ويختلفمعدراسة(الزعبي(،)6101،حسين)6112،فيلبنان.

وأيضاً قامتالباحثة بحسابالمتوسيالحسابي واالنحرافالمعيار لتلباالستجاباتلفقراتكل

محورعلىحدة.
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المحور األول  /المتعلق بالحرية األكاديمية.
والجاادولرقاام()1-5يوضااحتحلياالفقا اراتالمجااالاألولفااياالسااتبانةوالمتعلااقبمج ااال

الحريةاألكاديميةليلبةكليةالتربيةفيالجامعاتالفلسيينية.

جدول رقم ( )1-8يوضح استجابة أفراد العينة للمجال األول بتوفير الحرية األكاديمية

الر

الفقرة

قم

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليل جدا

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

016

050

016

11

%

0

يحق لي تأجيل الفصل
الدراسي دون معارضة

%11.8

10.1

60.0

021

011

86

54

45

15.1

67.5

07.1

00.6

1.1

656

051

51

02

2

56.6

10.0

06.6

1.1

0.6

16

055

020

51

65

تخصص آلخر بسهولة

01.1

16.0

11.1

01.4

5.6

يمكنني اخيار المحاضر

042

018

010

50

47

11.6

68.2

61.1

01.2

1.7

001

045

011

54

40

61.4

11.1

62.1

00.6

8.5

عن

041

015

066

51

11

الدرجة

61.1

 6ورقة

االمتحان

خالل التقدم لطلب ذلك

يحق لي اختيار عدد

 1الساعات الدراسية في
الفصل
يمكنني أن أنتقل من

 5حسب رغبتي في ضوء
الشعب المتاحة

يمكنني

حضور

 2المحاضرات بشعبة غير
شعبتي

يمكنني
7

8

2.6

من

االمتحان

أعتذر

وتحتسب لي

النهائية

النصفي

االستجابة الكلية

68.1

65.1

00.1



المرجح

2.8

4.134

1.699

4.496

1.494

1.891

1.456

1.634

1.915



0..

المعياري

النسبي

االستجابة

النسبة

0.7

تتاح لي فرصة مراجعة

4

%

%

%

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

3.114

3.118

1.598

3.194

3.454

3.418

3.411

1.911

51.44

91.84

58.94

69.55

93.51

69.94


94.44

94.86

كبيرة

كبيرة

كبيرة
جدا

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

ت هرالنتائجفيالجدول()1-5أناالوزانالنسبيةللفقراتتتراوحبين(21.76-%85.16

)%حي كانتأعلىالفقرات:

 -الفقرة رقم ( )1حصلت على المرتبة األولى " يحق لي اختيار عدد الساعات الدراسية في

الفصل " حيث كانالوزنالنسبيلها(،)%58.94وهياستجابةكبيرةجداً.
وتع زوالباحثةذلبإلى:

 أنالن امالجامعيالفلسيينيفيكلالجامعاتيسمحلليلبةبحريةاختيارعددالساعات
الدراسيةفيالفصلالدراسيلتحديدمساردراستهبعدتشاورهمعمرشدهاألكاديمي بحي 

(اليقلعن1ساعاتواليزيدعن66ساعة)فيالفصلالعاد ،وذلبمنبابالحرية
األكاديميةمنناحيةومراعاةلل روفاالقتصاديةمنناحيةأخرى.

 أنالن امالجامعييسمحلليلبةبحريةاختيارالمقرراتالتييدرسهامنبينمجموعةمن
المقررات الميروحة حسب عدد الساعات الدراسية  ،وكدلب منح اليالب فرصة إعادة
المقررالذ لميحصلفيهعلىدرجةالنجاحأوفرصةاختيارمقرربديلمنمجموعة

المقرراتاالختياريةلتحسينمعدلهالتراكمي.

 -بينما كانت في المرتبة الثانية في االستجابات للفقرة رقم ( )0وهي ":يحق لي تأجيل الفصل

الدراسي دون معارضة "،حي كانالوزنالنسبيلها(،)%51.44وهياستجابةكبيرة .وتعزى
الباحثة ذلب إلى تشريع الجامعة وتفهمها لحق اليلبة في مالئمة مدة الدراسة حسب إمكاناته
و روفه حي يفضل كثير من اليلبة تأجيل المدة الدراسية دون أن تؤثر سلباً على تحصيلهم

العلمي،وذلبألنالشبابالفلسيينيلهخصوصيةفيالوضعاالقتصاد ،فأ لبهميعمللتسديد
رسومه الجامعية  .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة (ويفة والشريع ،)6111 ،ودراسة

(الحجار،)6111،ويختلفمعماجاءتبهدراسة(حسين)6112،
بينماكانتأدنىالفقرات:

-حصلت الفقرة رقم ( )2على المرتبة األخيرة وهي " يمكنني حضور المحاضرات بشعبة غير

شعبتي "،حي الوزنالنسبي لهما( ،)% 69.94وهياستجابةكبيرةوهيأقلفقراتالمجال
نسبة .وتع زو الباحثة ذلب إلى  :أنالن ام الداخلي الجامعيال يسمح بحرية التنقل بينالشعب
الدراسية حرصاً على انت ام الدوام الدراسي وسعة الشعب وقدرتها على استيعاب عدد محدد من

اليلبة ،وكذلب حرصاً على أعضاء هيئة التدرير وسمعتهم ،فاليلبة قد يسجلون في شعبة
ويحضرونفيشعبةأخرىلحبهمفيأستاذمعين.

ةالتيحصلعلىالمرتبةقبلاألخيرةفياالستجاباتكانتالفقرةرقم("،)4

 -أماالفقر

يمكنني أن أنتقل من تخصص آلخر بسهولة " ،حي كان الوزن النسبي لها(،)%69.55

وهياستجابةكبيرة.وتع زوالباحثةذلبإلى:
0.0

 ضعف الرضاعنداليلبة أفرادالعينةتجاهحقهمفيتغييرتخصصاتهم،وذلبألنالجامعة

تشتريعددمنالشرويلتغييرالتخصصفيحالكانالتغييرمن (أسفلإلىأعلى)وهذه

الشرويمرتبيةبالمعدلالتراكميوالمعدلفيالثانويةالعامة.

 استجابةتعكرممارسةالجامعةلحقهافيضبيالهيكليةالدراسيةوالتخصصاتومدىقدرة
الجامعةعلىاستيعاباليلبةحسبالمؤهلوالتخصصالميلوب.


وهذا ما يتفق مع دراسة (حرب ،)6117 ،ودراسة (اليمبور ،)6111 ،و( مسلم،)6118 ،

(الحجار،)6111،ويختلفمعدراسة(الزعبي(،)6101،حسين)6112،


0.2

المجال الثاني /تكافؤ الفرص التعليمية:
ولعجابةعنهذاالتساؤل قامتالباحثةبحسابالتكراروالنسبةالمئويةلالستجاباتمنقبلعينة
الدراسةلكلفقرةمنفقراتاالستبانةوالمتعلقةبتوفيرتكافؤالفرصوالجدولرقم()4-5يوضح

تحليلفقراتالمجالالثانيفياالستبانةوالمتعلقبتكافؤالفرصليلبةكليةالتربيةفيالجامعات

الفلسيينية.

جدول رقم( )4-8يوضح استجابة أفراد العينة للمجال الثاني تكافؤ الفرص التعليمية

الرقم

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليل جدا

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

682

061

42

61

00

%51.6

%64.8

%1.5

%4.0

%6.1

21

041

010

22

74

%04.1

%61.2

%67.0

%01.7

%05.1

الرسوم الدراسية

11

55

068

011

017

المستوى

الفقرة

%

0

المعيار األساسي
للقبول هو معدل
الثانوية العامة.

6

تعتمد كلية التربية
المقابلة شرطا

أساسياُ للقبول.

1

تتناسب مع

االقتصادي للطلبة.
4

يعامل األساتذة

طلبتهم وفقا لمبدأ
العدالة بين الطلبة.

5

توفر الكلية

المعارف التي تتفق
مع قدراتي .

2

توفر الجامعة المنح
والقروض بصورة
عادلة .
االستجابة الكلية

%

%

%

%2.8

%00.4

%62.5

%62.1

41

067

084

85

44

%8.1

%62.1

%18.0

%07.2

%1.0

48

012

617

71

01

%1.1 %05.0 %46.1 %68.6 %1.1
15

77

021

4.148

1.315

4.434

1.154

1.483

4.935

1.385

0.3

1.969

3.486

3.414

3.194

1.961

%56.91

64.96
%

%45.45

%63.64

%68.14

75

%05.5 %67.5 %11.7 %05.1 %7.6


المرجح

المعياري

النسبي

االستجابة

النسبة

%68.4

011

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

3.349

1.644

%84.16

%61.36

بدرجة

كبيرة جدا
بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة

متوسطة
بدرجة

متوسطة
بدرجة
قليلة

بدرجة

متوسطة

ت هر النتائج في الجدول ( )4-5أن االوزان النسبية للفقرات تتراوح بين (- %56.91

)%45.45حي كانتأعلىالفقرات:

 -كانتالفقرةرقم()0وهي"المعيار األساسي للقبول هو معدل الثانوية العامة "،وكانالوزن

النسبيلها(،)%82.11وهياستجابةكبيرةجداً.وتع زوالباحثةذلبإلى:

 تفهماليلبةووعيهمأنمعدلالثانويةالعامةيحددأهليةاليالبدخولبعضالتخصصات
دون األخرى والتي تتوافق مع قدراته العلمية وميوله ،وهذا قد ال يكون مرضياً لهم لكن

مرتبيبسياسةو ازرةالتربيةوالتعليمالعالي،نتيجةلقلةاإلمكانيات،والضائقةالماليةالتي

تمربهاالجامعاتالفلسيينيةبالاستثناء.

 االعتقادالسائدلدىاليلبةبأنمعاييرالقبولالجامعيثابتةوالتتغيرمعمرورالزمن
وتبعاًلل روف.

 بينماكانتفيالمرتبةالثانيةفياالستجاباتالفقرةرقم()5وهي" توفر الكلية المعارف التيتتفق مع قدراتي "،وكانالوزنالنسبيلها(،)%68.14وهياستجابةمتوسية.

وتع زوالباحثةذلبإلى:

 قلةاإلمكانياتلدىكلياتالتربيةفيتلبيةاالحتياجاتالمعرفيةوالعلميةلليالبالجامعي،
خاصة ألن كليات التربية في كل الجامعات هي الكليات األكثر كثافة من حي عدد

اليلبة.

 إخفاقاليلبةفيبعضالمساقاتقدتولدلديهمشعورأنالكليةالتلبييموحهمالمعرفي
فيالتنو والعمقوالجانبالعملي.

 ضعف األنشية والفعاليات الدراسية و ياب المنهجية التي تيور المهارات والمواهب
اليالبية،خاصةالمرتبيةباإلعدادالثقافي.

 -بينما كانت استجابة أقل فقرات االستبانة الفقرة رقم ( )1وهي" الرسوم الدراسية تتناسب مع

المستوى االقتصادي للطلبة "،وكان الوزنالنسبي لهما(،)%45.45وهياستجابةقليلة

جداً .وتعزوالباحثةذلبإلى:

 وع ااياليلب ااةب ااأنالجامع اااتف اايمحاف ااات ا ازةوالت اايمثل ااتالح اادودالمؤسس اااتيةتعم اال
كمؤسساتعامةوليستحكوميةتهدفللربحاالقتصاد باالتواز ماعحرصاهاعلاىتعلايم
حرب)6117،
وتربيةاألجيال،وهذامايتفقمعماجاءتبهدراسة( 

 خيبةاألمللادىاليلباةفايجما وداألن ماةالجامعياةاتجااهأوضااعهماالقتصااديةالمتردياة
باعتبارأنهاالتراعينسبةالبيالةالمرتفعةوالفقرالشديدالذ يعصفباألسرةالفلسيينية
بعادأحادا االنقساامالسياسايعاام(،)6117وتكارارالعادوانمناذعااام(.)6104-6118

0.4

وتختلفهذهالنتيجاةماعد ارساة(الحجاار)6111،التايبيناتأنالرساومالد ارسايةتتناساب

معمستوىاليلبة

 -أماالفقرةالتيحصلعلىالمرتبةقبلاألخيرة فياالستجاباتكانتالفقرةرقم( "،)2توفر

الجامعة المنح والقروض بصورة عادلة"،وكانالوزنالنسبيلها،%84.16وهياستجابة

قليلة ،وتعزوالباحثةذلبإلى:

 أنتوزيااعالماانحوالقااروضيخضااعلشاارويواعتباااراتمرتبيااةبساامعةالجامعااة،وتعزياازالمي ازة
التنافساايةلهااا،فاايالوقااتالااذ لاامتعاادفيااهالجامعاااتالفلساايينيةتحصاالعلااىالماانحالد ارسااية
والفصليةكماكانتعليهقبلعام.6117

 ضعفتمويلالجامعاتبالمنحوالقروضأدىإلىشعوراليلبةباإلجحافوفقدانهملحقهمفي
الحصولعلىالمنحوالقروض،خاصةفيالوقتالذ تعتبارفياهالجامعااتأنتمويلهااذاتيااً،

دونمساعداتخارجية

 معازديادالحاالتاالجتماعيةواالقتصاديةالصعبةجراءالعدوانالمتكاررعلاى ازةأصابحت
الجامعات يرقادرةعلىالتوزيعالعادللليلبةالعاديين.

0.0

المجال الثالث /المناخ الجامعي :
ولعجابةعنهذاالتساؤل قامتالباحثةبحسابالتكراروالنسبةالمئويةلالستجاباتمنقبلعينة

الدراسةلكلفقرةمنفقراتاالستبانةوالمتعلقةبتوفيرالمناخالجامعي.

والجدول رقم ( )5-5يوضح تحليل فقرات المجال الثال في االستبانة والمتعلق المناخ الجامعي

ليلبةكليةالتربيةفيالجامعاتالفلسيينية.

جدول رقم( )8-8يوضح استجابة أفراد العينة للمجال الثالث توفير المناخ الجامعي
بدرجة
كبيرة جدا
الرقم

الفقرة

العدد
النسبة
%

0

6

تراعي الكلية مصلحة
الطلبة عن إصدار

يتاح لي تحديد لقاء

21

046

%01.1

%61.4

45

17

مع المرشد

الشكوى على

األساتذة الذين

%1.1

%61.0

ترفض الكلية أي

016

050

مسمى (ديني،

%60.0

%10.1

48

004

تعصب تحت أي
حزبي ،عرقي).

يبدي اإلداريون نوعا
من التفهم لمشكالت
الطلبة.

2

012

القوانين والتعليمات

يسيئون معاملتي

5

النسبة %

%01.5

تقبل الكلية بتقديم

4

العدد

%68.6

األكاديمي.

1

25

بدرجة كبيرة

أتفاعل مع أساتذتي

في األنشطة التعليمية
المختلفة

%1.1

%61.2

81

077

02.2
%

%12.2

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

قليلة

قليل جدا

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

080

27

17.5

01.1

%

%

021

81

11.7

02.2

%

%

051

068

21

10.0

62.5

01.1

%

%

%

054

54

66

10.1

00.6

%

%

600

77

41.7

05.1

%

%

025

51

14.6

00.1

%

%

%

%

0.6

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

درجة

االستجابة

النسبة
14
%7.1

1.493

3.153

15
%7.6

%4.2

1.444

4.563

1.814

3.314

3.389

3.154

%68.44

64.55
%

%89.44

%91.64

متوسطة

متوسطة

قليلة

متوسطة

11
%2.8

1.319

3.144

%64.95

متوسطة

8
%0.7

1.888

1.945

%93.31

متوسطة

بدرجة
كبيرة جدا
الرقم

الفقرة

العدد
النسبة
%

7

8

أتفاعل مع أقراني في
األنشطة التعليمية.

أتفاعل مع أقراني في
المناسبات

االجتماعية.
تتيح الكلية فرصة
1

المشاركة في الق اررات
الجامعية الخاصة
بالطلبة.

بدرجة كبيرة

العدد
النسبة %

11
01.1
%

615
%46.4

060
65.0
%

025
%14.6

11

21

%2.8

%04.1

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

قليلة

قليل جدا

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

018

18

%

68.2
%
041
61.2

%

1

%7.1

%0.1

15

01

%7.6

041

012

016

61.2

68.6

60.0

%

%

%

االستجابة الكلية

المرجح

المعياري

النسبي

االستجابة

النسبة

%1.1

%

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

1.694

1.694

4.896

1.458

1.914

3.145

3.365

1.645

%91.55

%91.54

%83.84

%68.91

ت هرالنتائجفيالجدول()5-5أناالوزانالنسبيةللفقراتتتراوحبين()%50.56-%71.88
حي كانتأعلىالفقرات:

 -أن أعلى استجابة في فقرات االستبانة كانت الفقرة رقم ( )7وهي "أتفاعل مع أق ارني في

األنشطة التعليمية"،حي كانالوزنالنسبي لها(، )%91.55وهياستجابةكبيرة  .وتعزو

الباحثةذلبإلى:
 أن الن ام الجامعي يحرص على منهجية التعلم والتفاعلي والتشاركي بين اليلبة داخل
المحاضرات أو خارجها ،أضف إلى أن األنشية الالمنهجية في الجامعة مرتبية بنشاي
التن يماتالسياسية.

 أنأ لباألنشيةفيالجامعاتتكونمنبثقةعنمجالراليلبة،وهيمجالرمنتخبةعلى

أسار أير تن يمية وحزبية في هذه الجامعات ،وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة

(عساف)2.00،

 -بينماكانتفيالمرتبةالثانيةفياالستجاباتلصالحالفقرةرقم()8وهي" أتفاعل مع أقراني

في المناسبات االجتماعية" ،وكان الوزن النسبي لها ( ،) %91.54وهي استجابة كبيرة.

وتعزوالباحثةذلبإلى:

0.7

متوسطة

متوسطة

قليلة

متوسطة

 قوةالعالقاتاالجتماعيةاألصيلةالتيتربياليلبةحي أنالمجتمعالغز ينحصرفيبقعة
جغرافيةصغيرةنتيجةذلبازدادالترابياالجتماعيبيناليلبة.

 تقبلالن امالجامعيلمفهومالعالقاتاإلنسانيةواعياؤهحي اًزضمنفعالياتوأنشيةالجامعة
فيضوءحتميةالوضعالسياسيالقائم.

 -بينما كانت استجابة اقل فقرات االستبانة لصالح الفقرة رقم ( )1وهي " تتيح الكلية فرصة

المشاركة في الق اررات الجامعية الخاصة بالطلبة"،وكانلهماالوزنالنسبي(،)%50.56وهي
استجابةقليلةجداً.

 قصور الجامعة في إشراب اليلبة والنخبة منهم في رسم السياسات الجامعية المتعلقة في
شؤونهمالخاصة،حي أنالجامعاتفيمحاف ات زةتحتكرالق ارراتفيهالصالجمجالر
األمناءفيها.وهذامايؤكدماجاءتبهدراسة(آ ا)6116،

 قناعةإدارةالجامعة بعدم جدوى إشراباليلبةفيوضع السياسات الجامعيةوانهلير من

صالحية اليلبة المشاركة في هذا الدور .وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراسة (الزعبي،

(،)6101الصمداو ،والعمر )6111،

 أماالفقرةالتيحصلتعلىالمرتبةقبلاألخيرةفياالستجاباتكانتلصالحالفقرةرقم()1وهي"تقبل الكلية بتقديم الشكوى على األساتذة الذين يسيئون معاملتي أو يصعب التعامل معهم
"،وكانالوزنالنسبيلها(،)%57.66وهياستجابةقليلة.وتعزوالباحثةذلبإلى
 قناعة اليلبة بقصور الكلية في هذا الجانب ،سواء كان بشكل صحيح ،أو بشكل ضعف
استيعابالدورالمرتبيبممارسةالديمقرايية.

 ن رةاليلبةألعضاءهيئةالتدريروالمتنفذينفيالجامعاتبأنهماليقبلونالنقدوأنهمنخبة
فوقمستوىالشبهات.وهذامايتفقمعماجاءتبهدراسة (عساف)6100،ويختلف مع

دراسة(الحجار )6111،حي بينتترحيبالجامعةبشكوىاليلبةللتنفيرعمافيداخلهم


لكنقديكونالسبباندراستهكانتفيجامعةمختلفة.








0.8

المجال الرابع :مجالس الطلبة 
ولعجابةعنهذاالتساؤل قامتالباحثةبحسابالتكراروالنسبةالمئويةلالستجاباتمنقبلعينة

الدراسةلكلفقرةمنفقراتاالستبانةوالمتعلقةبتوفيرمجالراليلبة.والجدولرقم()2-5يوضح
تحليلفقراتالمجالالرابعفياالستبانةوالمتعلقبمجالراليلبة

جدول رقم ( )6-8يوضح استجابة أفراد العينة للمجال الرابع مجالس الطلبة
بدرجة
كبيرة

الرقم

متوسطة

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

أماررحقيفياالنتخاب

84

000

017

18

51

بصورةديمقرايية.

07.4

61.1

68.4

61.1

00.1

أماررحقيفيالترشيح

52

82

040

011

20

بصورةديمقرايية.

00.2

07.8

61.6

68.8

06.2

أشاربفياألنشية

75

011

051

010

64

05.5

62.1

10.7

61.1

5.1

87

046

050

78

65

08.1

61.4

10.1

02.0

5.6

25

061

014

76

61

01.5

62.7

41.6

04.1

4.8

أشاربفيالندواتالتي

45

42

071

060

16

يعقدهامجلراليلبة.

1.1

1.5

17.0

65.0

01.1

أشاربفيالعملالتيوعي

41

21

071

001

10

التابعلمجلراليلبة.

8.1

01.1

15.6

64.2

08.8

المحور

جدا

6

1

المالئمةمعميولي
ور باتي.

4

أتقبلالهزيمةالمترتبةعلى
نتائجاالنتخاباتبروح
معنوية.
أساهمفيرفعمستوى

5

الوعيلدىاليلبةفي
المجاالتالمختلفة.

2
7

االستجابة الكلية

كبيرة

قليل

قليلة

%

0

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

%

%

%



0.9

جدا

العدد

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

درجة

االستجابة

النسبة
1.388

3.444

4.569

3.393

1.493

1.159

3.315

3.333

1.494

3.111

4.681

3.369

4.691

3.368

1.141

1.514

61.31
%

89.1
%5

68.44
%

69.95
%

68.54
%

81.11
%
81.46
%

61.56
%

متوسطة
قليلة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

قليلة
قليلة
متوسطة

ت هرالنتائجفيالجدول()2-5أناالوزانالنسبيةللفقراتتتراوحبين(51.11-%27.78

،)%حي كانتأعلىالفقرات:

 كانت الفقرة رقم ( )4وهي" أتقبل الهزيمة المترتبة على نتائج االنتخابات بروح معنوية "،والوزنالنسبيلها(،)% 69.95وهياستجابةبدرجةمتوسية ،وتعزوالباحثةذلبإلى:

 ضعفثقةاليلبةباالنتخاباتنتيجةالوعيالسياسيالسلبيبحي تمثلمجالراليلبةأحزاب
سياسية.

 قناعةاليلبةمنأفرادالعينةبأنمجلرالجامعةمنذاألزليتبعإلىفصيلحزبيمعين.
واختلفت هذهالنتيجةمعدراسة (ويفةوالشريع )6111،حي ﺃﻥ ﺍلﻁلبة يبﺩﻭﻥ مﻭقفااﹰﺍيجابياﹰ مﻥ

االنتخابات اليالبية بصفتها ﺍلمضاميﻥ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية للمقﺭﺭﺍﺕ ﺍلجامعية ،ﻭعلى خالﻑ ﺫلﻙ
يأخﺫﻭﻥمﻭقفاﹰسلبياﹰﺇلىحﺩكبيرمﻥﺍلتفاعلﺍلتﺭبﻭﻱمعأعضاءهيئةالتدرير.

 -بينما كانت في المرتبة الثانية في االستجابات الفقرة رقم ( )5وهي "أساهم في رفع مستوى

الوعي لدى الطلبة في المجاالت المختلفة" ،وكان الوزن النسبي لها ( ،)% 68.54وهي

استجابةبدرجةمتوسية .وتعزوالباحثةذلبإلى:
 تمتعاليلبةبحريةالتفاعلاالجتماعيوالعلميفيمابينهم،وهذامايؤد الىارتقاءالوعي
لديهموتناقلالخبراتوالمعارفبشكلأفقي.
 نشايالمجلرقائمعلىالمشاركة،كماأنهيسعىإلىاالستم ارريةفيالمجلرأليولفترة
ممكنة.
 -بينماكانتاستجابةأقلفقراتاالستبانةالفقرةرقم()2وهي"أشارك في الندوات التي يعقدها

مجلس الطلبة"،وكان الوزنالنسبي لهما(،)% 81.11وهياستجابةقليلة  .وتعزوالباحثة

ذلبإلى:
 قصا ا ااورمجا ا ااالراليلبا ا ااةفا ا ااياإلعا ا ااالمالا ا ااداخليفا ا اايتن ا ا اايمالنا ا اادوات(موعا ا اادهاومكا ا ااان
إقامتها).
 ضعفثقةاليلبةبمجلسهم،نتيجةللاوعيالسياسايالسالبيالاذ يساقيهاليلباةعلاىمجرياات
األحدا .

 القناعةلدىاليلبةبأنالمشاركةفياألنشيةاليالبيةتؤثرسلباًعلىالتحصيلالدراسي

00.

 أماالفقرة التيحصلتعلىالمرتبة قبل األخيرة في االستجاباتكانتالفقرةرقم ( )7وهي" أشارك في العمل التطوعي التابع لمجلس الطلبة"،وكان الوزنالنسبي لها (،)% 81.46
وهياستجابةقليلة .وتعزوالباحثةذلبإلى:


قصورالجامعةفيتعزيزثقافةالعملالتيوعيلدىاليلبةوهذاناتجعنضعفاالهتمام

بالعمل التيوعي كقيمة اجتماعية وانسانية إيجابية يجب المحاف ة عليه وتجذيرها مجتمعياً

ن اًرللوضعاالقتصاد والحاجةللعملالمأجور.


تعارض مواعيدالمحاضراتالدراسيةمعوقت التيو  ممايفوتعليهفرصةاالشتراب
فيالعملالتيوعي.



والتن يمات واضحة من قبل مجلر اليلبة تن م العمل التيوعي
عدم وجود اللوائح 
وتحميه.وهذامايتفقمعماجاءتبهدراسة(عساف)6101،

ثانيا :نتائج التساؤل الثاني:
ينص التساؤل على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة()α ≥ 1.15

بين متوسطات استجابات أفراد العينة لواقع الممارسات الديمقراطية تعزى لمتغير( الجنس –

الجامعة  -المستوى الدراسي)؟

ولعجابةعنهذاالتساؤلقامتالباحثةبالتحققمنالفرضياتالتالية:

الفرضية األولى ونتائجها:

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1.15بين متوسطات استجابات

أفراد العينة لواقع الممارسات الديمقراطية تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)"

ولعجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار  tلعينتين مستقلتين إليجاد الفروق بين متوسيي

استجاباتأفرادعينةالدراسةحولواقع الممارسات الديمقراطية ليلبة كليةالتربيةفيالجامعات

الفلسيينية.
قامتالباحثةبحسابقيمة tلكلمجالمنمجاالتاالستبانة،واالستجابةالكليةلعينةالدراسة،
والجدولرقم()7-5يوضحالنتائجالمتعلقةباختبار tالتيتعزىلمتغيرالجنر ليلبة كلية

التربيةفيالجامعاتالفلسيينية.





000

جدول رقم ( )9 -8نتائج اختبار  tحسب للفروق بين إجابات المبحوثين حول واقع الممارسات
الديمقراطية تعزى إلى الجنس.

المجال
الحرية األكاديمية
تكافؤ الفرص

المناخ الجامعي

مجالس الطلبة
المجموع الكلي
لالستجابات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.2262

الجنس

العدد

ذكر

071

1.8562

أنثى

304

3.6720

0.7144

ذكر

071

3.2393

0.6416

أنثى

304

3.1107

0.6417

ذكر

071

3.3358

0.6254

أنثى

304

3.2548

0.6608

ذكر

071

3.1141

0.8037

أنثى

304

3.0009

0.8029

ذكر

071

3.3852

0.4746

أنثى

304

3.2596

0.5272

قيمة t
6.741

مستوى
الداللة
1.112

النتائج
دالةإحصائياً
عند1.10

6.062

1.114

دالةإحصائياً
عند1.15

يردالة
0.168

1.085

إحصائياً

عند1.15
يردالة
0.412

1.015

6.266

1.111

إحصائياً

عند1.15
دالةإحصائياً
عند1.10

قيمةtالجدوليةعنددرجةحرية""480ومستوىداللة1.15تساو 1.965
قيمةtالجدوليةعنددرجةحرية""480ومستوىداللة1.10تساو 6.511

ويتضحمنجدولرقم()7 – 5أنقيمة tالمحسوبةلجميعالمحاورمجتمعةتساو ()6.266
وهي أكبر من قيمة   tالجدولية والتي تساو  ( ،)0.125كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع

المحاور تساو ( )1.111وهي أقل من(  )1.15مما يدل على وجود فروق في استجابة أفراد
العينةفيدورحولواقع الممارسات الديمقراطية ليلبة كليةالتربيةفيالجامعات تعز لمتغير

الجنر،لصالحالذكور.
وسيتم تناولها حسب مجاالت أداة الدراسة:
*المجالاألولوهو" الحرية األكاديمية"بماأنقيمة""tالمحسوبةأكبرمنقيمة""tالجدولية،
ومستوىالداللةأصغرمن1.15أ أننانرفضالفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجدفروقذات
داللةإحصائيةونقبلبالفرضيةالبديلةوهيوجودفروقذاتداللةإحصائيةلصالحالذكور.

* المجال الثاني وهو" تكافؤ الفرص" بما أن قيمة " "tالمحسوبة أكبر من قيمة "  "tالجدولية ،
الفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجد فروق
ومستوىالداللةأصغرمن(  )1.15أ أننانرفض  

ذاتداللةإحصائية،ونقبلبالفرضيةالبديلةوهيوجودفروقذاتداللةإحصائيةلصالحالذكور.
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*المجالالثال وهو" المناخ الجامعي"بماأنقيمة""tالمحسوبةأصغرمنقيمة""tالجدولية،
ومستوىالداللةأكبرمن( ) 1.15أ أننانقبل الفرضيةالصفريةوالتيتقولال توجدفروقذات

داللةإحصائية.

*المجالالرابعوهو" مجالس الطلبة"بماأنقيمة" "tالمحسوبةأصغرمنقيمة""tالجدولية،
أننانقبلالفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجد فروقذات

ومستوىالداللةأكبرمن( )1.15أ

داللةإحصائية .وقديعزىالسببفيذلبإلىأناليالبالفلسيينيمهماكاننوعهاالجتماعي
يتعرضلنفراألنشية فيالجامعة الواحدة ،ضمن برنامج يتبعه المجلر،وهذاما يتفقمعما

جاءتبهدراسة(عساف)6101،
*أمابالنسبةللدرجةالكلية لالستجاباتبماأنقيمة" "tالمحسوبةأكبرمنقيمة""tالجدولية،
الفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجد فروق
ومستوىالداللةأصغرمن( ) 1.15أ أننانرفض  

ذات داللة إحصائية ،ونقبل بالفرضية البديلة وهي وجود فروق ذات داللة إحصائية  لصالح
الذكور .وتعزوالباحثةذلبإلى أنالذكورأكثرجرأةمناإلنا وقدرةعلىالمواجهةوالتغييرمن

اليالباتبحكميبيعة روفهنويبيعتهنوتتفقهذهالدراسةمعدراسة(الحجار)6111،ودراسة

(حرب .)6117 ،وتختلفمع دراسة مار ( )Mari,2005وجود فروقفي قيمالمساواة لصالح

اإلنا  ،ودراسة (الينبور ،)6111 ،ودراسة (الصمداو والعمر  ،)6111 ،ودراسة (الزعبي،
)6101حي اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلمتغيرالجنر،والممارساتاليالبيةللمباددوالقيم

الديمقرايية.
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الفرضية الثانية ونتائجها:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1.15بين متوسطات استجابات

طالب كلية التربية بالجامعات لواقع الممارسات الديمقراطية تعزى لمتغير الجامعة (جامعة
األزهر -جامعة القدس المفتوح – الجامعة اإلسالمية)"

ولعجابة عنهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحاد ()One Way ANOVA

واقع الممارسات الديمقرايية ليلبة كلية التربية
الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول 

بمحاف ات زةفيالجامعاتالفلسيينية،وجدول()8-5يوضحالنتائجالمتعلقةباختبار One

Way ANOVAالتيتعزىلمتغيرالجامعة

جدول رقم ( )5-8نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAإلجابات أفراد العينة
حول واقع الممارسات الديمقراطية تعزى لمتغير الجامعة

عنوان المحور

مصدر التباين

تكافؤ الفرص

المناخ الجامعي


مجالس الطلبة

المجموع الكلي لالستجابات

المربعات

6

داخل المجموعات 183.256

480

0.382

المجموع

236.369

482

بين المجموعات

14.581

2

7.290

داخل المجموعات 185.331

480

0.386

المجموع

199.911

482

بين المجموعات

18.356

2

9.178

داخل المجموعات 184.345

480

0.384

المجموع

202.702

482

بين المجموعات

4.635

2

2.317

داخل المجموعات 307.150

480

0.640

المجموع

311.785

482

بين المجموعات

18.539

2

9.270

داخل المجموعات 107.561

480

0.224

126.101

482

المجموع

51.001

المربعات
62.557

بين المجموعات
الحرية األكاديمية

مجموع

درجة الحرية

متوسط

قيمة

"" F

مستوى
الداللة

1.111 69.889

النتائج
دالة

إحصائياً

عند1.10
دالة
0.000 18.882

إحصائياً

عند1.10
دالة

0.000 23.898

إحصائياً

عند1.10
دالة

3.622

0.027

إحصائياً

عند1.10
دالة

0.000 41.367

إحصائياً

عند1.10

قيمةFالجدوليةعنددرجةحرية""481،3ومستوىداللة1.15تساو 6.205
قيمةFالجدوليةعنددرجةحرية""481،3ومستوىداللة1.10تساو 1.805

ويتضح من الجدول السابق رقم ( )8-5أن قيمة  Fالمحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساو 

()40.127وهيأكبرمنقيمة Fالجدوليةوالتيتساو ( ،)6.205كماأنقيمةمستوىالداللة
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لجميعالمحاورتساو ( )1.111وهيأصغرمن( )1.15ممايدلعلىوجود فروقبينإجابات

أفراد العينة حول واقع الممارسات الديمقرايية ليلبة كلية التربية في الجامعات تعز لمتغير
الجامعة(جامعة األزهر -جامعة القدر المفتوحة – الجامعة اإلسالمية) .وسيتم تناولها حسب
مجاالتأداةالدراسة:

*المجالاألولوهو" الحرية األكاديميةبماأنقيمة""Fالمحسوبةأكبرمنقيمة""Fالجدولية،
ومستوىالداللةأصغرمن ( )1.15أ أننانرفضالفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجدفروق
ذاتداللةإحصائية،ونقبلبالفرضيةالبديلةوهيوجودفروقذاتداللةإحصائية.
وإليجاداتجاهالفروقاستخدمتالباحثةاختبارأقلالفروقمعنوية()LSD
جدول رقم ( )9-8اختبار أقل الفروق معنوية ( )LSDبين المتوسطات حسب متغير الجامعة
الفرقبين
المتوسيات
جامعة األزهر
جامعة القدس
المفتوحة
الجامعة
اإلسالمية

جامعة األزهر
Mean
Difference

جامعة القدس المفتوحة

Sig.

Mean
Difference

Sig.

الجامعة اإلسالمية
Mean

Sig.

Difference













*1.78565

1.111





*1.50750

1.111

*1.62774

1.111









ويبيناختبارأقلالفروقمعنوية()LSDجدولرقم()1-5أن:
توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوجامعةاألزهرلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوالجامعةاإلسالميةلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.-توجدفروقبين الجامعةاإلسالميةوجامعةاألزهرلصالحالجامعةاإلسالمية.
*المجالالثانيوهو" تكافؤ الفرص"بماأنقيمة""Fالمحسوبةأكبرمنقيمة""Fالجدولية،
ومستوىالداللةأصغرمن( )1.15أ أننانرفض الفرضيةالصفريةوالتيتقولال توجدفروق

ذاتداللةإحصائية،ونقبلبالفرضيةالبديلةوهيوجودفروقذاتداللةإحصائية.
وإليجاداتجاهالفروقاستخدمتالباحثةاختبارأقلالفروقمعنوية()LSD
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جدول رقم ( )31-8اختبار أقل الفروق المعنوية ( )LSDبين المتوسطات حسب متغير الجامعة
الفرقبين
المتوسيات
جامعة األزهر
جامعة القدس
المفتوحة
الجامعة
اإلسالمية

جامعة األزهر
Mean

Difference

جامعة القدس المفتوحة

Sig.

Mean

Difference

Sig.

الجامعة اإلسالمية
Mean

Sig.

Difference













*1.11447

1.111





*1.11746

1.111













ويبيناختبارأقلالفروقمعنوية()LSDجدولرقم()01-5أن:

-توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوجامعةاألزهرلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.

-توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوالجامعةاإلسالميةلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.

*المجالالثال وهو" مجالس الطلبة"بماأنقيمة""Fالمحسوبةأكبرمنقيمة""Fالجدولية،
ومستوىالداللةأصغرمن( ) 1.15أ أننانرفض الفرضيةالصفريةوالتيتقولال توجدفروق

ذاتداللةإحصائية،ونقبلبالفرضيةالبديلةوهيتوجدفروقذاتداللةإحصائية.
وإليجاداتجاهالفروقاستخدمتالباحثةاختبارأقلالفروقمعنوية()LSD

جدول رقم ( )33-8اختبار أقل الفروق معنوية ( )LSDبين المتوسطات حسب متغير الجامعة
الفرقبين

المتوسيات
جامعة األزهر
جامعة القدس
المفتوحة
الجامعة
اإلسالمية

جامعة األزهر
Mean

Difference

جامعة القدس المفتوحة

Sig.

Mean

Difference

Sig.

الجامعة االسالمية
Mean

Sig.

Difference













*1.47706

1.111





*1.61171

1.110

*1.64111

1.110









ويبيناختبارأقلالفروقمعنوية()LSDجدولرقم()00-5أن:

توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوجامعةاألزهرلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوالجامعةاإلسالميةلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.-توجدفروقبين الجامعةاإلسالميةوجامعةاألزهرلصالحالجامعةاإلسالمية.
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*المجالالرابعوهو"مجالس الطلبة بماأنقيمة " "Fالمحسوبةأكبرمنقيمة"" Fالجدولية،
فضالفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجدفروقذات

ومستوىالداللةأصغرمن1.15أ أننانر

داللةإحصائية،ونقبلبالفرضيةالبديلةوهيوجودفروقذاتداللةإحصائية.
وإليجاداتجاهالفروقاستخدمتالباحثةاختبارأقلالفروقمعنوية()LSD

جدول رقم ( )34-8اختبار أقل الفروق معنوية ( )LSDبين المتوسطات حسب متغير الجامعة
الفرقبين

المتوسيات
جامعة األزهر
جامعة القدس
المفتوحة
الجامعة
اإلسالمية

جامعة األزهر
Mean
Sig.
Difference



جامعة القدس المفتوحة
Mean
Sig.
Difference



الجامعة اإلسالمية
Mean
Sig.
Difference



*1.61121

1.111









*1.08521

1.148









ويبيناختبارأقلالفروقمعنوية()LSDجدولرقم()06-5أن:

توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوجامعةاألزهرلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوالجامعةاإلسالميةلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.-توجدفروقبين الجامعةاإلسالميةوجامعةاألزهرلصالحالجامعةاإلسالمية.

* أما بالنسبة للمتوسي الكلي لالستجابات بما أن قيمة " "Fالمحسوبة أكبر من قيمة " " F
الجدولية،ومستوىالداللةأصغرمن ( )1.15أ أننانرفضالفرضية الصفريةوالتيتقولبعدم
وجودفروقذاتداللةإحصائية،ونقبلبالفرضيةالبديلةوهيوجودفروقذاتداللةإحصائية.
وإليجاداتجاهالفروقاستخدمتالباحثةاختبارأقلالفروقمعنوية()LSD

جدول رقم ( )31-8اختبار أقل الفروق معنوية ( )LSDبين المتوسطات حسب متغير الجامعة
الفرقبين

المتوسيات
جامعة األزهر
جامعة القدس
المفتوحة
الجامعة
اإلسالمية

جامعة األزهر
Mean

Difference

جامعة القدس المفتوحة

Sig.

Mean

Difference

Sig.

الجامعة اإلسالمية
Mean

Difference

Sig.













*1.47620

1.111





*1.67224

1.111

*1.01517

1.111
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ويبيناختبارأقلالفروقمعنوية()LSDجدولرقم()01-5أن:

توجدفروقبين جامعةالقدرالمفتوحةوجامعةاألزهرلصالحجامعةالقدرالمفتوحة.-توجدفروقبين الجامعةاإلسالميةوجامعةاألزهرلصالحالجامعةاإلسالمية.

هنابفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيرالجامعةلصالحجامعةالقدر

مماسبقنستنتجأن
المفتوحة ثم الجامعة اإلسالمية ثم جامعة األزهر وتعزو الباحثة ذلب إلى قدرة اإلدارة الجامعية

ونجاحها في ترجمة رؤية الجامعة وفلسفتها وانفتاحها العقلي إلى جانب التعدد في األيدلوجيات

الفكريةألعضاءهيئةالتدريرواإلداريينوعدمتسييرالجامعةوصبغهابلونسياسيواحد،بينما
تتقدمالجامعةاإلسالميةعناألزهرلماتتمتعبهاألولىمناستقراروانضبايفيالحياةالجامعية
وتوحداإلدارةالجامعيةوالغالبيةالع مىمناليلبةفيالفكرواالتجاهبينماتعانيجامعةاألزهر

منواقعمأزومومضيربقوامهاالنقسامالسياسيبعدأحدا ()6117واالنقيا المتكررللعمل
والحياةالجامعية،فضالًعنالصراعاتالمستمرةداخلالجامعة.

اتفقتمعدراسة(حرب )6117،ودراسة(الينبور )6111،منحي

أناليلبة فيالجامعات

الثالثةمنمجتمعواحدوقديكونمدرسيهممشتركينفيالجامعاتالثالثة،وهذالميؤثربشكل

كبيرعلىإجاباتأفرادالعينة.

الفرضية الثالثة ونتائجها:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1.15بين متوسطات استجابات

طلبة كلية التربية بالجامعات لواقع الممارسات الديمقراطية تعزى لمتغير المستوى الدراسي

(المستوى األول -المستوى الثاني – المستوى الثالث – المستوى الرابع)"

ولعجابةعنهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحاد ()One Way ANOVA
الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول واقع الممارسات الديمقرايية ليلبة كلية التربية في
الجامعات الفلسيينية تعزى للمستوى الدراسي ،وجدول ( )04-5يوضح النتائج المتعلقة باختبار
One Way ANOVAالتيتعزىلمتغيرالمستوىالدراسي
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جدول رقم ( )34-8نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين إجابات أفراد
العينة حول واقع الممارسات الديمقراطية تعزى المستوى الدراسي

المحور

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

الداللة

1.893

3

0.631

داخلالمجموعات 234.476

479

0.490

المجمو

236.369

482

بينالمجموعات

4.066

3

1.355

داخلالمجموعات 195.846

479

0.409

المجمو

199.911

482

بينالمجموعات

0.868

3

0.289

داخلالمجموعات 201.833

479

0.421

المجمو


202.702

482

بينالمجموعات

1.374

3

0.458

داخلالمجموعات 310.411

479

0.648

المجمو

311.785

482

بينالمجموعات

0.797

3

0.266

داخلالمجموعات 125.304

479

0.262

126.101

482

مصدر التباين
بينالمجموعات

الحرية األكاديمية

تكافؤ الفرص

المناخ الجامعي

مجالس الطلبة

المجموع الكلي
لالستجابات

المجمو

0.277 1.289

النتائج
يردالة
إحصائياً

عند1.15
0.020 3.315

دالةإحصائياً
عند1.15

يردالة
0.560 0.687

إحصائياً

عند1.15
يردالة

0.548 0.707

إحصائياً

عند1.15
يردالة

0.386 1.015

إحصائياً

عند1.15

قيمةFالجدوليةعنددرجةحرية""479،3ومستوىداللة1.15تساو 1.10
قيمةFالجدوليةعنددرجةحرية""479،3ومستوىداللة1.10تساو 4.24

ويتضحمنجدولرقم()04-5أنقيمة Fالمحسوبةلجميعالمحاورمجتمعةتساو ()0.105

وهيأقلمنقيمةFالجدوليةوالتيتساو (،)1.10كماأنقيمةمستوىالداللةلجميعالمحاور
تساو ( )1.182وهيأكبرمن(  )1.15ممايدلعلىعدموجودفروقبينإجاباتالمبحوثين

حولواقعالممارساتالديمقراييةليلبةكليةالتربيةفيالجامعاتتعز لمتغيرالمستوىالدراسي.
وسيتم تناولها حسب مجاالت أداة الدراسة:

* المجال األول وهو " الحرية األكاديمية " بما أن قيمة " "Fالمحسوبة اصغر من قيمة "" F

الجدولية،ومستوىالداللةأكبرمن ( )1.15أ أننانقبل الفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجد
فروقذاتداللةإحصائية.
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*المجالالثانيوهو" تكافؤ الفرص التعليمية"بماأنقيمة""Fالمحسوبةأكبرمنقيمة""F
الجدولية ،ومستوى الداللة أصغر من ( )1.15أ أننا نرفض الفرضية الصفرية والتي تقول ال
توجدفروقذاتداللةإحصائية،ونقبلبالفرضيةالبديلةوهيوجودفروقذاتداللةإحصائية.
وإليجاداتجاهالفروقاستخدمتالباحثةاختبارأقلالفروقمعنوية()LSD

جدول رقم ( )38-8اختبار أقل الفروق معنوية ( )LSDبين المتوسطات حسب متغير المستوى
الدراسي

المستوى األول


Mean

Difference
المستوى
األول
المستوى
الثاني
المستوى
الثالث
المستوى
الرابع

المستوى الثاني

Sig.

Mean

Difference

المستوى الثالث

Sig.

Mean

Difference

المستوى الرابع

Sig.

Mean

Difference

Sig.









0.020 *0.23819 1.142 *1.6078









1.105 *1.61115 1.146 *1.02454





























ويبيناختبارأقلالفروقمعنوية()LSDجدولرقم()05-5أن:
-توجدفروقبين المستوىاألولوالمستوىالثال لصالحالمستوىاألول.

-توجدفروقبين المستوىاألولوالمستوىالرابعلصالحالمستوىاألول.
توجدفروقبين المستوىالثانيوالمستوىالثال لصالحالمستوىالثاني.-توجدفروقبين المستوىالثانيوالمستوىالرابعلصالحالمستوىالثاني.

* المجال الثال وهو " المناخ الجامعي " بما أن قيمة " "Fالمحسوبة أصغر من قيمة " " F
الجدولية،ومستوىالداللةأكبرمن(،)1.15أ أننانقبلالفرضيةالصفريةوالتيتقولال توجد
فروقذاتداللةإحصائية.

* المجال الرابع وهو " مجالس الطلبة"  بما أن قيمة " "Fالمحسوبة اصغر من قيمة " " F

الجدولية،ومستوىالداللةأكبرمن(  )1.15أ أننانقبلالفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجد
فروقذاتداللةإحصائية.

02.

* أما بالنسبة للمتوسي الكلي لالستجابات بما أن قيمة " "Fالمحسوبة أصغر من قيمة " " F

الجدولية  ،ومستوى الداللة أكبر من ( ،)1.15أ أننا نقبل الفرضية الصفرية والتي تقول بعدم
وجودفروقذاتداللةإحصائية.

وتعزو الباحثة ذلب إلى  :أن ال روف والخبرات التي يمر بها اليلبة في الجامعات الفلسيينية
تكونمتشابهةإالأننتائجهذاالسؤالكشفتعنوجودفروقذاتداللةإحصائيةعندالمستوى

الداللة ()α ≥ 1.15لمتغيرالمستوىالدراسيعلىمجالتكافؤالفرصيعودالىأنيالبسنة
اولى جاءوا من المدرسة إلى الجامعة وأصبحوا يقارنون بين أداء المعلمين وأداء أعضاء هيئة

التدرير في الجامعة في حين أن يالب سنة ثالثة ورابعة درسوا عند  البية أعضاء الهيئة

التدريسية لم يجدوا أ فروق حي اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الينبور ،)6111 ،ودراسة

(مسلم)6118،

ثالثا :نتائج السؤال الثالث:
ينص التساؤل على " :ما درجة تقدير طلبة كلية التربية في الجامعات لمهارات الحوار لديهم ؟
ولعجابةعنهذاالتساؤل قامتالباحثةبحسابالتكراروالنسبةالمئويةلالستجاباتمنقبلعينة
الدراسة لكل فقرة من فقرات االستبانة والمتعلقة بتوفير مهارات الحوار ليلبة كلية التربية في

الجامعاتالفلسيينية.

والجدولرقم()02-5يوضحتحليلفقراتالمحورالثانيفياالستبانةوالمتعلقبمهاراتالحوار

ليلبةكليةالتربيةفيالجامعاتالفلسيينية.

جدول رقم( )36-8يوضح استجابة أفراد العينة للمحور الثاني مهارات الحوار
بدرجة

م

الفقرة

0

احترمحريةال أر والتفكير.

6

أرفضالديكتاتوريةوالتسلي.
أحاف

1

على حق اآلخر

بغض الن ر عن الفكر
واالنتماء.

4

أرى أن الديمقرايية أسار
الحوارالناجح.

بدرجة

كبيرة جدا

كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
بدرجة قليلة

قليل
جدا

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

688

054

11

5

1

%51.2

%10.1

%2.8

%0.1

%1.2

116

004

11

4

01

%22.7

%61.2

%2.8

%1.8

%6.0

611

012

45

8

0

%48.6

%41.2

%1.1

%0.7

%0.2

651

051

54

1

8

%56.4

%16.1

%00.6

%0.1

%1.7

020

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

درجة

االستجابة

4.459

1.944

%59.95

كبيرة جداَ

4.841

1.545

%91.41

كبيرة جداَ

4.181

1.914

%59.11

كبيرة جداَ

4.148

1.569

%56.81

كبيرة جداَ

بدرجة

م

5
2
7
8
1
01
00

الفقرة

04
05
02

جدا

العدد

العدد

العدد

العدد

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

677

011

25

1

2

%57.1

%62.1

%01.5

%0.1

%0.4

611

077

58

8

1

%41.5

%12.2

%06.1

%0.7

%0.2

070

606

10

1

0

للنصوصالمنقولةوالمروية.

%15.4

%41.1

%08.8

%0.1

%0

أحاور اآلخرين دون التأثر

011

610

061

61

9

%62.1

%40.2

%64.8

%4.8

%1.9

017

071

014

11

3

%68.4

%17.0

%67.7

%2.6

%0.6

081

667

25

2

5

%17.1

%47.1

%01.5

%0.6

%1.0

065

081

044

62

8

%65.1

%17.1

%61.5

%5.4

%1.7

018

618

005

61

2

%68.2

%41.0

%61.8

%4.0

%0.4

017

078

014

68

6

%68.4

%12.1

%67.7

%5.8

%1.2

010

041

047

24

28

%61.1

%61.2

%11.4

%01.1

%5.8

012

018

008

65

6

%68.6

%40.1

%64.4

%5.6

%1.2

061

018

008

65

6

%68.6

%40.1

%64.4

%5.2

%0.6

أرفض التعصب لفكرة دون
دليل.
أتقبل النصح واإلرشاد من
اآلخريندونتجريح.
أراعي

النقل

صحة

بالمشكالتالسابقةمعهم.
ألجأإلىاإلقنا العقليدون
استماالتعايفية.
أشجع  المناقشة كأسلوب
تخايببيناليلبة.
أبد

رأيي في المعلومات

الواردةفيالمحاضرة.
روح

االتصال

والتواصل بيني وبين أقراني
علىأسارديمقرايي.

01

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

بدرجة قليلة

قليل
العدد

أنمي
06

بدرجة

بدرجة

بدرجة

الوقت

أستثمر

المتاح

للحوار.
أعبر عن رأيي بحرية داخل
الجامعة.
أتقبل أ ارء أقراني المعارضة
ألرائيوأناقشها.
أتقبلأراءأساتذتيالمعارضة
ألرائيوأناقشها
االستجابة الكلية

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

المرجح

المعياري

النسبي

االستجابة

4.159

1.535

%59.95

كبيرة جداَ

4.118

1.969

%56.91

كبيرة جداَ

4.345

1.998

%54.86

كبيرة

1.569

1.949

%99.15

كبيرة

1.561

1.943

%99.46

كبيرة

4.354

1.956

%51.64

كبيرة

1.511

1.941

%96.16

كبيرة

1.984

1.584

%99.14

1.581

1.943

%99.16

كبيرة

1.468

3.314

%69.11

متوسطة

1.596

1.934

%99.94

كبيرة

1.991

1.969

%98.56

كبيرة

4.196

1.495

%53.84

كبيرة

ت هرالنتائجفيالجدول()02-5أنالدرجةالكليةبتقديرأفرادالعينةلمهاراتالحوارلديهمبلغت

()%80.56وهيدرجةكبيرة،وان االوزانالنسبيةللفقراتتتراوحبين()%69.11 -%91.41
حي كانتأعلىالفقرات:

 -كانتالفقرةرقم()6وهي" أرفض الديكتاتورية والتسلط "،والوزنالنسبي لها(، )%91.41

وهياستجابةبدرجةكبيرةجداً.وتعزىالباحثةذلبإلى:

 قناعةاليلبةمنأفرادالعينةبالفكرالديمقراييالحربعيداًعنالتسليوالقيود.
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كبيرة

والحوار في بناء
 اعتقاد اليلبة من أفراد العينة أن التعلم المعاصر يركز على الديمقرايية 
شخصيةاليالبوعالقتهبأقرانهومدرسيه.

-بينماكانتفيالمرتبةالثانيةفياالستجاباتالفقرةرقم()0وهي " احترم حرية الرأي والتفكير" ،

وكانالوزنالنسبيلها(،)%59.95وهياستجابةبدرجةكبيرةجداً.وتعزوالباحثةذلبإلى:

 قناعةاليلبة منأفرادالعينة بأهميةالحرية الفردية واختالفال أر وحق الجميع التعبير
عنمواقفهمبدونخجلأوخوف.

 وعي اليلبة من أفراد العينة بقواعد الحوار البناء واالستما لآلخر وتقبل االختالف في
اآلراء.

 ايماناليلبةمنأفرادالعينة بالثباتعلىالحقوقوالتمسببالكرامةبعيداعنالمصلحة
العامة،وهذامايتفقمعماجاءتبهدراسة(عساف(،)2.03،العتيبي)2..0،

 -بينماكانتاستجابةاقلفقراتاالستبانةالفقرةرقم()04وهي"أعبر عن رأيي بحرية داخل

الجامعة " ،وكان الوزن النسبي لهما ( ،)%69.11وهي استجابة بدرجة متوسية ،تعزو

الباحثةذلبإلى:

 قناعة اليلبة من أفراد العينة بأن الجامعة ال تمارر حرية االستما والنقد لتصرفاتها،
العتباراتخاصةباألوضا السياسيةواالقتصادية،وهذامايختلفمعماجاءتبهدراسة

(السكارنة)6101،

 خوف اليلبة من أفراد العينة من تعرضهم إلى الفصل من الجامعة أو الرسوب في
المساقات الدراسية  نتيجة التعبير عن آرائهم التي قد تخالف السياسة العامة للجامعة .

وهذامايختلفمعدراسة(العتيبي)6115،التيترىأنالجامعةتماررمقوماتالحوار

التربو بدرجةمتوسية.

 أما الفقرة التي حصل على المرتبة قبل األخيرة في االستجابات كانت الفقرة رقم ( )02وهي" أتقبل أراء أساتذتي المعارضة ألرائي وأناقشها " ،وكانالوزنالنسبيلها(، )%98.56
وهياستجابةبدرجةكبيرة.وتعزوالباحثةذلبإلى:

 يبيعةالمجتمعالفلسيينيتلزمأبنائهاباحتراماليلبةألساتذتهم.

 حرصاليلبةمنأفرادالعينةعلىاالستفادةمنخبراتاألساتذةواالستفادةمنآرائهمقدر
اإلمكان.

وقا ااداتفقا ااتما ااعد ارسا ااة(ويفا ااةوالش ا اريع)6111،أن ياﺏﺍلعالقا ااةﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةﺍلمتﻭﺍﺯنةبينهﻡ،
ﻭتمثلالعالقاااتبيﻥاألساااتذةﻭﺍلﻁلبة،صا اﻭﺭﺓمﻥصﻭﺭﺍلعالقااةﺍلتسلﻁية،كماااتتفااقماانحي ا 

التوصياتمعدراسة(.)Roberts, 2010
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رابعا :نتائج التساؤل الرابع:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1.15بين متوسطات استجابات

أفراد العينة كلية التربية بالجامعات لمهارات الحوار لديهم تعزى لمتغير(الجنس – الجامعة -
المستوى الدراسي)؟

ولعجابةعنهذاالسؤالقامتالباحثةبالتحققمنالفرضياتالتالية:

الفرضية األولى ونتائجها :

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≥1.15بين متوسطات استجابات

أفراد العينة لمهارات الحوار لديهم تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)"

ولعجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار  tلعينتين مستقلتين إليجاد الفروق بين متوسيي

استجاباتأفرادعينةالدراسةحولمهارات الحوار لدىيلبةكليةالتربيةفيالجامعاتالفلسيينية.
جدول رقم ( )39 -8نتائج اختبار  tحسب للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول
مهارات الحوار تعزى إلى الجنس.

المجال
الحرية األكاديمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

071

4.1817

1.45056

أنثى

304

4.0678

0.49489

الجنس العدد

قيمة t
0.485

مستوى
الداللة
0.628

النتيجة
يردالة
عند1.15

قيمةtالجدوليةعنددرجةحرية""480ومستوىداللة1.15تساو 0.125
قيمةtالجدوليةعنددرجةحرية""480ومستوىداللة1.10تساو 6.511

وتضحمنجدولرقم()07 – 5أنقيمة tالمحسوبةتساو ( )1.485وهيأقلمنقيمة t

الجدوليةوالتيتساو (،)0.125كماأنقيمةمستوىالداللةتساو ()1.268وهيأكبرمن(
)1.15ممايدلعلىعدموجودفروقفياستجابةأفرادالعينةحولمهاراتالحوارليلبةكلية

التربيةفيالجامعاتالفلسيينيةتعز لمتغيرالجنر.وتعزوالباحثةذلبإلىأنمهاراتالحوار
وممارساتالسلوبهيقيمضمنيةخارجاألداءالجامعي،يؤثربهامجموعةمنالعواملاألخرى

مثلالتنشئةاألسرية،والثقافةالعامة،وتتفقهذهالدراسةمع(عساف )6100،وتختلف معدراسة

(سكر)6101،حي وجودفروقلصالحاإلنا .
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الفرضية الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (( .0.0 ≤ αبين متوسطات درجات تقدير

أفـــراد العينـــة لمهـــارات الحـــوار لـــديهم تعـــزى إلـــى متغيـــر الجامعـــة (األزهـــر ،القـــدس المفتوحـــة،

اإلسالمية)

وللتحققمن هذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحاد ()One Way ANOVA

الختبار الفروق بين استجابات أفراد العينة حول واقع مهارات الحوار ليلبة كلية التربية في

الجامعات الفلسيينية تعزى لمتغير الجامعة ،وجدول ( )08-5يوضح النتائج المتعلقة باختبار

One Way ANOVAالتيتعزىلمتغيرالجامعة

جدول رقم ( )35-8نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين إجابات أفراد
العينة حول مهارات الحوار تعزى لمتغير الجامعة

المحور

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

الداللة

6

1.417

بين المجموعات 1.875
المهاراتالحوار

داخل المجموعات 480 109.678
المجموع

0.228

1.349 3.934

482 110.553

النتيجة
يردالة
عند

1.15

قيمةFالجدوليةعنددرجةحرية""481،3ومستوىداللة1.15تساو 6.205
قيمةFالجدوليةعنددرجةحرية""481،3ومستوىداللة1.10تساو 1.805

ويتضحمنجدولرقم()07-5أنقيمة Fالمحسوبةتساو ( )0.104وهيأصغرمنقيمةF

الجدوليةوالتيتساو (،)6.205كماأنقيمةمستوىالداللةلجميعالمحاورتساو ()1.041
وهيأكبرمن ( )1.15ممايدلعلىعدموجودفروق ذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة(α

≤(.0.0بينمتوسياتدرجاتتقديرأفرادالعينةلمهاراتالحوارلديهمتعزىإلىمتغيرالجامعة

(جامعةاألزهر -جامعةالقدرالمفتوحة – الجامعةاإلسالمية)،وهذامايتفقمعماجاءتبه
دراسة(عساف،)6100،ودراسة(السكارنة،)6101،ودراسة(العيو )6101،
وتعزو الباحثة ذلك إلي :

 اتسامالجامعاتالفلسيينيةبذاتاألن مةاألكاديميةوتبنيهالسياسياتتعليميةمتشابهة.

 خضااو الجامعاااتالفلس اايينيةلاانفرالبيئ ااةالجغرافيااةوبالتاااليتوح اادالملتحقااينبه اااذات
العاداتوالتقاليدواألعرافالثقافية.

 أن البيئةالتعليمية داخلكلياتالتربية والبيئةاالجتماعيةالتي تربى فيهااليلبة (عينة
الدراسة)تقومعلىذاتاالعتباراتوالمعاييرتقريباً
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الفرضية الثالثة ونتائجها:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (( .0.0 ≤ αبين متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة لمهارات الحوار لديهم تعزى إلى متغير المستوى الدراسي (المستوى األول-

المستوى الثاني – المستوى الثالث – المستوى الرابع)"

ولعجابةعنهذهالفرضيةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحاد ()One Way ANOVA

الختبارالفروقبينإجاباتأفرادالعينة،وجدول()01-5يوضحالنتائجالمتعلقةباختبار One
Way ANOVAالتيتعزىلمتغيرالمستوىالدراسي.


جدول رقم ( )39-8نتائج تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAبين اإلجابات حول
واقع مهارات الحوار تعزى لمتغير المستوى الدراسي
مصدر التباين

عنوان المحور

المربعات

الحرية

المربعات

0.854

3

0.285

داخل المجموعات 109.699

479

0.229

110.553

482

بين المجموعات
الحرية األكاديمية

مجموع

درجة

متوسط

المجموع

قيمة

"" F

مستوى
الداللة

0.293 1.243

النتيجة
يردالة
عند

1.15

قيمةFالجدوليةعنددرجةحرية""479،3ومستوىداللة1.15تساو 6.205
قيمةFالجدوليةعنددرجةحرية""479،3ومستوىداللة1.10تساو 1.805

ويتضح من جدول رقم ( )01-5أن قيمة  Fالمحسوبة تساو ( )0.641وهي أقل من قيمة F
الجدوليةوالتيتساو ( ،) 6.205كماأنقيمةمستوىالداللةتساو ( )1.611وهيأكبرمن

()1.15ممايدلعلىأنهالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة((.0.0≤ αبين
متوسيات درجات تقديرأفراد العينة لمهارات الحوار لديهم تعزىإلى متغير المستوى الدراسي .

وتعزوالباحثةذلبإلى:

 تشابهال روفالتييواجههااليلبةبغضالن رعنالمستوىالدراسيحي يتعرض
الجميعإلىنفرالتنشئةاألسريةواالجتماعيةوالسياسيةوالثقافيةالذ يقارباليلبةبشكل
عامضمنهذهالفئةالعمرية.كمايتعرضونلنفرالممارساتالجامعيةسواءكانتمن

قبلاإلدارةاومجالراليلبة.

وتختلفهذهالنتيجةمعدراسة(سكر)6101،وجودفروقلصالحالمستوىاألولوالثاني،

ودراسة(العيو )6101،التيكانتالفروقفيهالصالحالمستوىاالول.
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خامسا :نتائج التساؤل الخامس وفرضياته:
ينص التساؤل على" :هل يوجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين درجة تقدير طلبـة كليـة التربيـة

في الجامعات لواقع ممارساتهم الديمقراطية ودرجة تقديرهم لمهارات الحوار لديهم ؟"
ولعجابةعنهذاالسؤالقامتالباحثةبالتحققمنالفرضيةالتالية:

ال توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصـائيا بـين درجـة تقـدير طلبـة كليـة التربيـة فـي الجامعـات لواقـع
ممارساتهم الديمقراطية ودرجة تقديرهم لمهارات الحوار لديهم ؟

ولعجابة عن هذه الفرضيةقامت الباحثة باستخدام معامل ارتباي  بيرسون لمعرفة العالقة بين
ممارسة اليلبة الديمقرايية وبين تقديرات اليلبة على مهارات الحوار ليالب كلية التربية في

الجامعاتالفلسيينية،وجدول()61-5يوضحالنتائجالمتعلقةباختباربيرسونإليجادالعالقةبين
ممارسةاليلبةالديمقراييةوبينتقديراتاليلبةعلىمهاراتالحوار.

جدول رقم ( )41-8العالقة بين ممارسة الطلبة الديمقراطية وبين تقديرات الطلبة على مهارات
الحوار.

معامل االرتباط

المحور

بيرسون r

مستوى
الداللة

النتيجة

عالقةبينالحريةاألكاديمية ومهاراتالحوار

**1.646

 1.111دالةعند1.10

عالقةبينتكافؤالفرصومهاراتالحوار

**1.062

 1.112دالةعند1.10

عالقةبينالمناخالجامعيومهاراتالحوار

**1.125

 1.111دالةعند1.10

عالقةبينمجالراليلبةومهاراتالحوار

**1.488

 1.111دالةعند1.10

عالقةبيناالستجابةالكلية

**1.411

 1.111دالةعند1.10

قيمةrالجدوليةعندمستوىداللة1.15ودرجةحرية""481تساو r = 0.093

قيمةrالجدوليةعندمستوىداللة1.10ودرجةحرية""481تساو r = 0.1215

يتضااحماانالجاادول()61-5أنمعاماالارتبااايبيرسااون""rلالسااتجاباتالكليااةيساااو ()1.411
وهااوأصااغرماان()1.15ممااايعناايوجااودعالقااةبااينممارسااةاليلبااةالديمقراييااةوبااينتقااديرات

اليلبةعلىمهاراتالحوار(عالقةموجبةأقلمنالمتوسي).

وبالتالينرفضالفرضيةالصفريةوالتيتقولالتوجدعالقةذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة

ااراتالح اوار،ونقباال
()α≥1.15بااينممارسااةاليلبااةالديمقراييااةوبااينتقااديراتاليلبااةعلااىمها 
بالفرض اايةالبديل ااةأ أن ااهتوج اادعالق ااةموجب ااةمتوس اايةذاتدالل ااةإحص ااائيةعن اادمس ااتوىدالل ااة

027

()α≥1.15بينممارسةاليلبةالديمقراييةوبينتقديراتاليلبةعلىمهاراتالحوار.وهيأكبر
منالقيمةالجدولية""rوالتيتساو (.)1.141

وتعزو الباحثة ذلك إلى :أن قوانين وتعليمات الجامعات الفلسيينية تشجع وتسمح بتعزيز
الممارساتالديمقراييةومهاراتالحواربينيلبتهاإليجادالمواينالصالحالمشاربوالمسئولفي
خدمةالمواينفيجميعالمجاالتوذلبمنخاللالمشاركةفيعمليةصنعواتخاذالقرار،وهذا

السكارنة ،)6101 ،وترى الباحثة أنسبب وجود هذه العالقة يعود إلى التوجه

ما أكدته دراسة (

العالمي نحو التأكيد على القيم الديمقرايية وأهمية فهم مبادد حقوق اإلنسان والحرية والعدالة

ومهارات الحوار ،حي تهتم برامج التربية بتنمية فهم اليالب لحقوقهم وواجباتهم ،وتنمية القيم
واالتجاهاتوالسلوكياتالالزمةفيمجتمعديمقرايي،يعتمدالحوارمدخالللتفاهمواالندماج،وهذا

ماأكدتهوأوصتبهدراسة(عساف)2.00،
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توصيات الدراسة:
وف اايض ااوءما اااأس اافرتعناااهنت ااائجه ااذهالد ارساااةم اانتوسا اايف اايال ااوزنالنسا اابيلدرج ااةممارساااة

الديمقراييةالجامعيةوانخفاضعالقتهاابمهااراتالحاوارلادىيلباةالجامعااتالفلسايينيةيمكانأن
توصيالباحثةبمايلي:

 -0تفعيالدورالريااادةالعلمياة(حاواراليلباةمااعاألساااتذة)مانخاااللالبارامجواألنشاايةلتنميااة
مهاراتالمشاركةوتحملالمسئولية،وذلببمايعنيالن رفيالعالقةالكليةللديمقرايية.

 -2التخيااييالجياادألنشاايةاليلبااةومشااروعاتالعماالالتيااوعيماانقباالإدارةالجامعااةولااير
األحزابوالتكتالتاليالبية،وذلبمنخالل:

 العم االعل ااىحماي ااةاألي اارالفكري ااةالويني ااةألحك اااماليلب ااةم اانأفا ارادالعين ااةف اايمواجه ااةالتياراتالفكريةالمغايرة.

 تش ااجيعالمس ااابقاتف اايمج ااالالعم االالسياس اايوال ااويني(حا اوارح ااولقض اااياالمجتم ااع،مشروعاتبحثية،رؤىنقديةواقتراحاتللتيوير)...،

وتقويماممايعزز
ً
 -3إشراباليلبةالجامعيينفيالعمليةالتربويةبكلأركانهاتخييياًوتنفيذاً
عنداليلبةالثقةبالنفروتقديرالذاتوالقدرةعلىالتفكيرالمبد .

 -4العماالعلااىبناااءسياساةجامعيااةواضااحةلتفعياالالحياااةالديمقراييااةوقيمهاااوتشااكيللجااان
علىمستوىالكلياتمكونةمنيلبةوأعضااءهيئاةالتادريرتقاومبإعادادخيايلتوجياه

السياسةالجامعية.

 -0التأكيدعلىأهمياةالم ارحالالد ارسايةقبالالجامعاةفايتعزيازالممارسااتالديمقرايياةوذلاب
منالمرحلةاالبتدائيةحتىالثانوية.

 -6الدعمالماليلمجالراليلبةإلعيائهفرصةالتنو فيالنشاياتاليالبية ،وتحسينبيئتاه
فاايالجامعاااتلتتمتااعبقاادركااافماانالحريااةوالموضااوعيةبعيااداًعاانالتااأثيراتالخارجيااة
واألحزابالسياسية.

 -7تشكيل فريق عمل فيكلجامعةيبادر للقيام بتبني أساليب تقنية الحاوارات التربوياة داخال
قاعاة المحاضارات بنااء فرياق عمال يباادر للقياام بتبناي أسااليب تقنياةالحاوارات التربوياة

لألساتذة.

 -8العماالعلااىبناااءمناااهجد ارساايةتهاادفإلااىتأصاايلالديمقراييااةكحقااوقاإلنسااانوالتربيااة
المدنيةتتالءممعر باتاليلبة.

 -9تاادريباليلبااةالجااامعيينعلااىتنميااةمهاااراتالحاواروالمهاااراتاالجتماعيااةوالتفكياارالناقااد
والتفكيرالعقالني

029

-0.

مراعاةاليلباةفايالرساومالد ارسايةن ا اًرلل اروفاالقتصااديةالتايبماربهااشاعبنا

-00

نشاارالااوعيلاادىاليلبااةعلااىأهميااةالح اواروممارسااتهفعلي ااًدوناالعتمااادعلااى

الفلسييني.



اليرحالن ر والمقاالتالشكليةلتصبحواقعاًفعلياً


























03.

المقترحات:
في ضوء مما سبق من نتائج وتوصيات الدراسة تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:

 .0الممارس اااتالديمقرايي ااةل اادىأعض اااءالهيئ ااةالتدريس اايةبالجامع اااتالفلس اايينيةوعالقته ااا
باإلنتاجيةالعلمية.

 .6تصااورمقتاارحإلعااادةهيكلااةالمجااالراليالبيااةبالجامعاااتالفلساايينيةفاايضااوءمعااايير
التربيةعلىحقوقاالنسان.

 .1الاادورالتربااو لمجااالراليلبااةفاايالجامعاااتالفلساايينيةوعالقتااهبتعزياازقاايمالديمقراييااة
لدىاليلبة.

 .4الممارس اااتالديمقرايي ااةل اادىأعض اااءهيئ ااةالت اادريرف اايالجامع اااتالفلس اايينيةوعالقته ااا
بج ودةحياةالعملمنوجهةن رهم.
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املراجـــع
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أوال :المراجع العربية
 00القرانالكريم

 06ابنمن ور،محمدبنمكرم( :)2..3لسان العرب،ي،0دارالفكر،بيروت.
 01أبوخليل،محمود(:)2..6منهجمقترحلتعليمبعضمهااراتالتحاد لتالمياذالصافالخاامر
االبتدائي،كليةالتربية،رسالة ماجستير،بدمنهور،مصر.

 04أبااوعااايش،احمااد(:)6115الديمقراطيــة ونظــام الحكــم دليــل الطالــب والمعلــم،ي،0المركااز
الفلسيينيللديمقراييةوحلالنزاعات،فلسيين.

 05أب ااوع ااالم،رجا اااء.)0998(.منــــاهج البحــــث فــــي العلــــوم النفســــية والتربويــــة.دارالنشا اار
02

للجامعات.

.)6111(.....................القيــــاس والتقــــويم التربــــوي والنفســــي أساســــياته وتطبيقاتــــه
وتوجهاته المعاصرة.ي،0دارالفكرالعربي،مصر.

 07أباوعيااش،نضااال(":)6115االتصــال اإلنسـاني مــن النظريــة إلــى التطبيــق"،كلياةفلساايين
التقنية،الخليل،فلسيين.

 08أبولبدة،سبع()0982مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي،الجامعةاألردنية،عمان.

 01األسود،فايزعلى( ":)2..9دورالجامعةفيتنميةاليموحالدراسيلدىيالبهانحوالتفوق"
مجلة جامعة األزهر،سلسلةالعلوماإلنسانية،المجلد،00العدد0ص-90ص.026

001

األشااقر،وآخاارون(:)2.02درجااةممارسااةعضااوهيئااةالتاادريربالجامعاااتالفلساايينية

للعالق اااتاإلنس ااانيةم اانوجه ااةن ااريالب ااه،مجلــــة الجامعــــة اإلســــالمية(سلس االةالد ارس ااات

اإلنسانية)المجلدالعشرين،العددا،ص-4.0ص.430

 000أ ا،،محمد(":)2..2دوركلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسيينيةلمحاف ات زةفيتحقيق
جوانبالتربيةالمدنيةلدىيلبتها،جامعةاألزهر ،زة

 021األ ا،إحسانخليلواألستاذ،محمودحسان(:)6114مقدمـة فـي تصـميم البحـث التربـوي،
ي،1ميبعةالمقداد ،زة.

 001األ ااا،إحسااان(:)0111الديمقراطيـــة والتربيـــة ،مركاازالبحااو اإلنسااانيةوالتنميااةاالجتماعيااة،
فلسيين.

 004ﺍلبشايﺭﺓ،ﺯيﺩوآخ ا ا ا اارون(:)2..0مﺩﻯﺇلماﻡﺃعضاءهيئةﺍلتﺩﺭيﺱفيجامعةمﺅتةبأساليﺏ
ﺍلتﺩﺭيﺱﺍلجامعيﻭمﺩﻯﺍستخﺩﺍمهﻡلهافعلياﹰﻭﺍلسبلﺍلمقتﺭحةلتﻁﻭيﺭها.مجلة ﺩﺭﺍساﺕ
ﺍلعلﻭﻡ ﺍلتﺭبﻭية،عماﺩﺓﺍلبحاﺙﺍلعلمي،ﺍلجامعاةﺍألردنية،مجلﺩ(،)2ص-05ص.11

 005األنصار ،إسماعيل(:)0996الشورى وأثرها في الديمقراطية.دارالفكرالعربي،القاهرة.
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 002أولناادو،الببااورنز(:)0110االسااتقالليةواثباااتالكفاااءةفاايالتعلاايمالعااالي،مجلــة مســتقبليات،
مجلد،60العددالثاني،ص-611ص.645

 007الباني،ريم(:)2..9ثقافةالحوارلدىيالباتالمرحلةالثانويةفايمديناةالريااضودورهاافاي
تعزيزبعضالقيمالخلقيةمنوجهةن راليالباات ،رسالة ماجستير،مركازالملابعبادالعزياز

للحوارالويني،إدارةالدراساتوالبحو والنشر،المملكةالعربيةالسعودية

 008باااوزير،عااادل(:)2..8ﺩﻭﺭمعلاامﺍلتربيااةاإلسااالميةفاايتنميااةقاادراتالح اوارالااوينيالبناااء
لاادىيااالبالمرحل اةالثانويااةفاايمحاف ااةجاادة،رســالة ماجســتير ،كليااةالتربيااة،جامعااةأم
القرى،الرياض.

 001بدران،شبل(:)0999التربية والمجتمع رؤية نقدية في المفاهيم ،القضايا ،المشكالت،

 061البرع ااي،وف اااءمحم ااد(:)2..2دور الجامعـــة فـــي مواجهـــة التطـــرف الفكـــري "،دارالمعرف ااة
الجامعية،اإلسكندرية،مصر

 060بركات،حليﻡ:)0990(.ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية ﻭﺍلعﺩﺍلـة االجتماعية فـي سـبيل إغماء ﺍلتجﺭبــة ﺍلعﺭبية،
مﻭﺍﻁﻥﺍلمﺅسسةﺍلفلسﻁينيةلﺩﺭﺍسةﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية.ﺭﺍﻡﺍهلل

 066باانحميااد،صااالح(:)0114أصــول الح ـوار وآدابــه فــي اإلســالم.دارالمنااارةللنشااروالتوزيااع،
جدة،المملكةالعربيةالسعودية.

 061التل،سعيد(:)0993مبادئ التربية،دارالشروقللنشروالتوزيع،عمان،األردن.

 024توفيق ،زهير(":)2..3أسرالحوار"،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن "الحوار
مع الذات"فيالفترةالواقعةمن2..3/7/3.-28م،جامعةفيالدلفيا،عمان،األردن.

 065الجا ااابر ،عاب ا ااد(:)0997الديمقراطيـــــة وحقـــــوق اإلنســـــان الثقافـــــة القوميـــــة قضـــــايا الفكـــــر
العربي.مركزالدراساتالعربية،ي،2بيروت،لبنان.

 062جامعااةاألزهاار(:)2..9القــوانين واألنظمــة .رئاســة الجامعــة،ميااابعجامعااةاألزهاار ،ازة،
فلسيين.

 067جامع ااةاألقص ااى( :)2..4دليــــل الطالــــب،عم ااادةالقب ااولوالتس ااجيلبجامعا اةاألقص ااى ،ا ازة،
فلسيين.

 068الجعنين ااي،نع اايم(:)6115المـــدخل إلـــى التربيـــة والتعلـــيم،ي،0دارالنش ااروالتوزي ااع،عم ااان،
المملكةاألردنيةالهاشمية.

 061جقماﻥ،جﻭﺭﺝ(:)0993ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية في ﺍلقﺭﻥ ﺍلعشﺭيﻥ،م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواينﺍلمﺅسسةﺍلفلسﻁينية
لﺩﺭﺍسةﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية،ﺭﺍﻡﺍهلل.

 011الحارثي،محماد(:)2..0الجديد في أسـاليب التـدريس،مكتباةرشاد،اليبعاةاألولاى،الريااض،
السعودية.
034

 010الحبياااب،ياااارق(0460ه):كيــــف تحــــاور:دليــــل عملــــي للحــــوار،مؤسسا ااةالجريسااايللنشا اار
والتوزيع.الرياض،المملكةالعربيةالسعودية.

 016الحتاملاااةوآخا اارون(:)2.02درجا ااةممارسا ااةاالتصا ااالاألكا اااديميبا ااينيلبا ااةكليا اااتالتربيا ااة
الرياضيةفيالجامعاتاألردنيةوأعضاءهيئةالتدرير،مجلة جامعة البحرين،كليةالتربية،

المجلدالثال عشر،العدداألول،البحرينص-233ص.200

 011ﺍلحجاﺭ،ﺭﺍئﺩحسيﻥ(:)2..3ﻭﺍقعﺍلمماﺭساﺕﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةللتعليﻡمﻥﻭجها ا اةنﻅا ا اﺭﺍلﻁلبا ا اة
بجامعةاألقصا ا ا ا ا ا ا ااىبغﺯﺓ.مجلة ﺍلجامعة اإلســـــــــــــــــالميةﺍلمجلﺩ(،)00ﺍلعﺩﺩ(،)2ص-677

ص.110
 014حرب.محمد(:)0998اإلدارةالجامعية،داراليازور العلمية،اليبعةاألولى،عمان،األردن.

 015حرب،روالعبدالرحيم(:)2..7تصوراتيلبةجامعةالنجاحالوينيةللممارساتالديمقرايية
ألعضاءهيئةالتدريرفيها،رسالة ماجستير ،كليةالتربية،جامعةالنجاحالوينية،فلسيين

 036حسيﻥ،حسناءعبﺩﺍلﺭحمﻥ :)2..6(.ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية ﺍلجامعية فـــي لبنــــاﻥ – ﺍلحالـــة ﺍلبحثيــــة
ﻭﺍلتﻁبيقية ﻭمجاالﺕ

 017الحشااوة،ماااهر(:)2..4التربيــة والديمقراطيــة تعلــم وتعلــيم الديمقراطيــة مــن خــالل الحــاالت،
مؤسسةناديةلليباعةوالنشروالتوزيع،راماهلل،فلسيين.
 018حمدان،داناليفي(:)2..8العالقةبينالحريةاألكاديميةوالوالءالتن يميلدىأعضاءالهيئة
التدريس اايةف اايالجامع اااتالفلس اايينية،رســــالة ماجســــتير ،جامع ااةالنج اااحالويني ااة،ن ااابلر،

فلسيين.
011

الخزاعلة،محماادساالمان(:)6100دورمشارفيالتربيااةالعمليااةفاايتحقيااقمهاااراتاالتصااال

التربااو لليلبااةالمعلمااينفاايكليتاايالتربيااةبجامعااةالزرقاااءالخاصااةوالالبياات،مجلــة الجامعــة

اإلسالمية،سلسلةالدراساتاإلنسانية،المجلد،01العدد.0

 041الخزاعي،سمررحيم(:)6117واقع البحث العلمي في الجامعات العراقية ومعوقاتها ورقة عمل

مقدمــة فــي مــؤتمر الحريــات األكاديميــة فــي الجامعــات العراقيــة،مركاازعمااانلد ارساااتحقااوق

اإلنسان،عمان.

 040الخليف ااة،حس اان(:)2..4فصــــول فــــي تــــدريس اللغــــة العربيــــة،ي،0مكتب ااةالرش ااد،الري اااض،
السعودية.
 046خاوج:)6101(،تنمياةمهااراتالحاوارلاد يااالبالجامعاةفايالمملكاةالعربياةالسعودية،د ارسااة
تحليليةمنمن ورإسالمي،مجلة التربية،العدد.11

 041دليلجامعةاألقصى()2..6دائرةالعالقاتالعامة،جامعةاألقصى ،زة،فلسيين

030

 044الدنيش،فيصل(":)2..0الحوار االجتماعي من منظور نفسي " ،ميابعالنرجرللنشر،
الرياض،المملكةالعربيةالسعودية.

 045الدوساار ،أش اواق(:)6101الحريـــة األكاديميـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس بجامعـــة أم القـــرى
وعالقتها باإلبداع،جامعةأمالقرى،المملكةالعربيةالسعودية.

 042الااذيقاني،عبااداهلل(:)6117الحريااةاألكاديميااةواسااتقاللالجامعاااتالمعنااىالتأصاايلالمبااادد،
بحث مقدم في مؤتمر التعليم الجامعي في مجتمع المعرفة الفرص والتحديات لمعهد الدراسات

التربوية جامعة القاهرة ،القاهرة

 047الزعب ااي،بثين ااةزك ااياحم ااد(:)6101درج ااةاس ااتخدامأعض اااءهيئ ااةالت اادريرف اايجامع ااةج اادارا
للممارسا اااتالديمقراييا ااةما اانوجها ااةن ا ااراليلبا ااة،كليا ااةالتربيا ااة ،رســـــالة ماجســـــتيرجامعا ااة

جدا ار،المملكةالهاشميةاألردنية.

 048زمزمى ،يحيى محمد (" :)2..2الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة"  ،دار
العالي،عمان،األردن.
 041الزه ارن ااى،مها ارة(":)2.0.إس ااهاماإلشا ارافالترب ااو ف ااينش اارثقاف ااةالحا اوارم اانوجه ااةن اار
المشارفاتالتربويااتوالمعلماااتفايمدينااةمكاةالمكرماة"،رســالة ماجســتير ،جامعاةأمالقاارى،

مكةالمكرمة،المملكةالعربيةالسعودية.
 051الزيد ،مفيد(:)2...التعليمالجامعيومشكالتالبح العلمي،الحريةاألكاديميةفيشادية
التاال(محاارر)،التعلاايمالعاااليفااياألردنبااينالواقااعواليمااوح،بحــوث مــؤتمر جامعــة األهليــة،
الزرقاء،األردن.

 050الزيود،ماجد(":)6112الشباب والقيم في عالم متغير"،دارالشروقللنشروالتوزيع،األردن

 056السكارنة،بالل(":)2.0.دورالجامعاتفيثقافةالحواروالتسامح" مقالة مقدمة لمؤسسة
الفكر العربي نشرتبتاريا2.0./02/9م،عمان.

 051سااكر،أحمااد(:.)2.03دورأعضاااءهيئااةالتاادريرفاايكلياااتاإلعااالمون يراتهااابالجامعااات
الفلساايينيةفاايتعزياازثقافااةالح اوارلاادىيلبااتهموساابلتيويرهااا.رســـالة ماجســـتير ،جامعااة
األزهر ،زة.

 004الشاوى،سليان(":)0983تعريبالتعليمالعالي،مشكالتومقترحات" ورقة عمل مقدمة

المؤتمر األول للوزراء المسئولين عن التعليم العالي في الوطن العربي المقامفيالفترة-0

0983/0./2م.

 000الشا ااايع،ع ا ازام(:)2.0.مساااؤوليةما ااديرالمدرسا ااةفااايتنميا ااةمها اااراتالح ا اوارالتربا ااو لا اادى
اليااالب،ماانوجهااةن اارماادير المااداررالثانويااةبمنيقااةالمدينااةالمنااورة،قســـم التربيـــة،

رسالة ماجستيرالجامعةاإلسالميةبالمدينةالمنورة،المملكةالعربيةالسعودية.
036

 052الشابول،محماادعلاي(:)6112واقااعممارسااةالحرياةاألكاديميااةفاايالجامعااتاألردنيااةالرساامية
والخاصااةكماااي ارهاااأعضاااءهيئااةالتاادريرواليلبااةد ارسااةمقارنااةرســـالة دكتـــوراه  ،الجامعااة

األردنية،عمان.
 057الشريف،حامد(043.ه):مدىإسهامالنشاياليالبيفايتنمياةالحاوارلادىياالبالمرحلاة
الثانويااةماانوجهااةن اارروادالنشااايوماادير المااداررفاايمحاف ااةاللي ا  ،رســالة ماجســتير
جامعةأمالقرى،السعودية.

 058ش ااقير،محم ااد(.)2..3الحري ااةاألكاديمي ااةف اايالجامع اااتاألجنبي ااةالس ااعودية.مجلــــة الفيصــــل
عدد(،)320السعودية.

دارالشروقللنشروالتوزيع،عمان.

 051الشيخلي،عبدالقادر(:)0111أخالقيات الحوار،
 021صبر ،ماهر(:)2..4التدريس مبادئه ومهاراته،مكتبةرشد،الرياض،السعودية
 020الضبع،ماهر(:)0411مهارات الحوار الفعال،دارالصولتيةللتربية،الرياض.

 026اليويل،هانيعبدالرحمن(:)0999اإلدارة الجامعية مفاهيم وأفاق،داروائللليباعاةوالنشار،
عمان،األردن.

 021ﺍلﻁنبﻭﺭ،ﺃيﻭﺏ(:)2..3ﺍلفعالياﺕﺍلﺩيمقﺭﺍﻁيةﻭمﻅاهﺭهافا ا ا ايجا ا ا اامعتيﺍلنجا ا ا ااﺡﺍلﻭﻁنيا ا ا اة
بيرزيتمﻥﻭجهةنﻅﺭﺍلﻁلبةﻭمﺩﻯتأثﺭهابالمتغيﺭﺍﺕﺍلﺩيمغﺭﺍفية ،رسالة ماجستيرجامعة

ﺍلنجاﺡﺍلﻭﻁنية،نابلﺱ،فلسﻁيﻥ.
 064اليي ااار،بس اامة(":)2.0.الحا اوارف اايالتربي ااةوالتعل اايم،م اادىاس ااتخدامالمعلم ااينوالمعلم ااات
للحاوارالحاارداخاالالمدرسااة"د ارسااةميدانيااة" ،،رســالة ماجســتيركليااةالتربيااة،جامعااةالملااب

سعود.الرياض،المملكةالعربيةالسعودية.

 025العاجز،فؤاد(:)0115الميسر في التربية المقارنة،ي،0ميبعةالمقداد زةفلسيين.
:)2..9(.............. 022تاادريبالقياااداتالجامعيااةالفلساايينيةكأحاادمجاااالتتيااويراإلدارة
الجامعياةفايفلسايين،بحا منشاور،مجلــة الجامعـة اإلسـالمية(سلسالةالد ارسااتاإلنسااانية)،
المجلدالسابععشر،العددالثانيصفحة3.2-273يونيو.

 027عبدالع يم،ريم(:)2.0.الحوار اإلعالمي،ي،0دارالمسيرةللنشروالتوزيع،عمان،األردن.

 028عبداهلل،عبدالخاالق(:)0114حالة جامعة اإلمارات العربية الحرية األكاديميـة فـي الجامعـات
العربية بحث ومناقشات في الندوة الفكرية،منتدىالفكرالعربي.

 069العبود ،فهد(:)2..0الحوار – منهج وسلوك،دارالحصنالخضراء،الرياض.
 071العبي ااد،إبا اراهيمب اانعبا اداهلل(2..7م)":تعزي اازثقاف ااةالحا اوارومها ارت ااهل اادىي ااالبالمرحل ااة
الثانويةبالمملكةالعربيةالسعودية"صيغةمقترحة"،رسالة دكتوراه،قسمالتربية،كليةالتربية،

جامعةالملبسعود،الرياض.
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 070العتيبى ،زية(":)6117الحوارﺍلتﺭبﻭﻱكآلياةلاالتصالﻭﺍتخاﺫﺍلقﺭﺍﺭلﺩﻯمﺩيﺭﺍﺕمﺩﺍﺭﺱ
ﺍلتعليﻡﺍلعاﻡبمﺩينةمﻜةﺍلمﻜﺭمة"،رسالة ماجستير،قسماإلدارةوالتخييي،جامعةأمالقرى،

الرياض،المملكةالعربيةالسعودية.

076

عثمااان،أكاارم(:)6111األســـرار العجيبـــة لالســـتماع واالنصـــات،داراباانحاازمللنش اار،

بيروت.

 071عس اااف،محماااودعب اادالمجياااد(:)6100دورالتربيا ااةللمواين ااةفا اايتعزي اازالحا اوارباااينيلباااة
الجامعاتالفلسيينيةوسبلتفعيلاه،بحث مقدم إلى المـؤتمر التربـوي بعنـوان التواصـل والحـوار

التربوي نحو مجتمع فلسطيني أفضل،الجامعةاإلسالمية ،زة.6100/01/10-11،

:)6101(.......................... 074الاادورالتربااو لمجااالريلبااةالجامع ااتالفلساايينيةف ااي
تشكيلالوعيالسياسيوسبلتفعيلهجامعةاألقصى_د ارساةحالاة_،مجلـة الجامعـة اإلسـالمية

للدراسات التربوية والنفسية ،المجلدالحاد والعشرون،العدداألول،ص.006-75

 075العيااو ،أحمااد(0414ه):واقااعممارسااةأعضاااءهيئااةالتاادريرفاايجامعااةتبااوبلمهااارات
الحوارمنوجهةن رالطالب1رسالة ماجستير ،جامعةأمالقرى،المملكةالعربيةالسعودية.

 072العنااز ،سااعود(":)2.02مساائوليةمعلماايالمرحلااةالثانويااةفاايتنميااةمهاااراتالحاوارالتربااو 
لادىالياالببمحاف اةحفارالبااينمانوجهاةن ارالماديرينوالمعلماين"،رسـالة ماجسـتير،

قسمالتربية،جامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسالمية،المملكةالعربيةالسعودية
 077العيسااو ،جمااال،ومرسااي،محمااد(.)2..3ماادىتمكاانيالباااتكليااةالتربيااةجامعااةاإلمااارات
ببعضمهاراتاالتصالالشفو .مجلة القراءة والمعرفة،العدد.8

 078الفقااي،حساان(:)0181تكااافؤالفاارصالتعليميااةومجتمااعالجاادارة ،مجلــة العلــوم االجتماعيــة،
المجل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد،00الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد،4جامع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااةالكوي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات.
http://geldahshancom.blogspot.com/2013/12/blog-post_4609.html

 071فلبمان،هاللحساين(":)2..6دورالحاوارالترباو فايوقاياةالشابابماناإلرهاابالفكار "،
رسالة ماجستير،كليةالتربية،جامعةأمالقرىالرياض،السعودية

 081القرضاااو ،يوسااف(:)6115ثقافتنــا بــين االنفتــاح واالنغــالق،ي،6القاااهرة،جمهوريااةمصاار
العربية.

 080قمبار،محماود(:)2..0الحرياةاألكاديميــة فـي الجامعـات العربيــة.الماؤتمرالثالا بقسامأصااول
التربية،الكويت.

 082الكبيسى  ،على ( :)2.03ثقافة الحوار ،مقالة منشورة في مجلة الدوحة  ،السنة الخامسة
،العدد،64الدوحة،قير.

038

 083كشب،محمدبهجت(:)0996مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة االجتماعية.
داراليباعةالحرة،اإلسكندرية.مصر.

 084كلباتريب،وليم(:)0980المدينة المتغيـرة والتربيـة،ترجماةعبادالحميادالسايدوآخارين،مكتباة
مصر،جمهوريةمصرالعربية

 085المجلااراألعلااىللجامعااات( :)0990قــانون تنظــيم الجامعــات رقــم 94لســنة ،2491ميبعااة
جامعةالقاهرة،القاهرة.
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ملحق رقم ()3

االستبانة في صورتها األولية

ةةةةةةةةةةةةةةةة ة  -غةةةةةةةةةةةةةةةة ة

جامعةةةةةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةا

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةاا
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

نةةةةةةةةةام ماجسةةةةةةة ة
األستاذ الدكتور/

ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةا

أصةةةةةةة ة

ةةةةةةة ة

...............................................................
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

المحترم

الموضو /تحكيماستبانه

تقومالباحثةبإجراءد ارساةبعناوان" الممارسـات الديمقراطيـة لـدى طلبـة كليـة التربيـة فـي الجامعـات

بمحافظات غزة وعالقتها بمهـارات الحـوار"وذلاباساتكماالًلمتيلبااتالحصاولعلاىدرجاةالماجساتير
اةصاممتهاذهاالساتبانة
ا
تخصصأصولتربياة–كلياةالتربياة-جامعاةاألزهار،ولتحقياقأه
ادافالدرس ُ

المكاونةمنمحورين:

المحـــــور األول :الممارســـــات الديمقراطيـــــةيعك ا اارأرب ا ااعمج ا اااالتللممارس ا اااتالديمقرايي ا ااة(الحري ا ااة
األكاديمية،تكافؤالفرص،المناخالجامعي،االتحاداتاليالبية).

وتعا اارفالباحثا ااةالممارسا اااتالديمقراييا ااةبأنها ااا:السا االوبالا ااديمقراييال ا اذ يمارسا ااهاليلبا ااةفا ااي

الجامعااات،منخاللتعاملهااممعأق ارانهمومااعأعضاااءﺍلهيئاااتالتدريساايةواإلداريااينفيها،بإعيااائهم
الفرصةللتعبيرعنآرائهم،ﻭتفويضهمبعضالصالحيات،ﻭمدىإحساسهمبالعدالة.

والمحور الثاني :مهارات الحوارالذ يعكر(االتجاهنحوالحوار،أدبالحوار،اتجاهاتالكليةنحو

مهاراتالحوارلدىاليلبة).
وتعرفالباحثةمهاراتالحواربأنها":التعرفعلىوجهاتن راأليرافاألخارىوالبحا والتنقيابمان

أجلالستقصاءواالستقراءفايتنوياعالارؤىوالتصاوراتالمتاحاة،مانأجالالوصاولإلاىأفضالالنتاائج

فيضوءالممارساتالديمقرايية".

لذاأرجوالتفضلبقراءةهذهالعباراتوابداءال أر منتعاديلأوتغييارأوحاذفأوإضاافةبماايتناساب
وموضو الدراسة.

مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم

اسم المحكم

الدرجة العلمية

مكان العمل
الباحثة :مجد مجدي أبو معيلق
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الجزء األول :البيانات العامة:


 .3الجنس :

ذكرأنثى

 .4مكان السكن:

شمال زةمدينة زةالوسيىخانيونررفح
 .1الجامعة :
جامعةاألزهرجامعةالقدرالمفتوحة


جامعةفلسيين

 .4المستوى الدراسي:

مستوىرابع

مستوىأولمستوىثانيمستوىثال


الفقرة

منتمية

غير

مناسبة

منتمية

غير

مناسبة

المحور األول/الممارسات الديمقراطية
 أوال :الحرية األكاديمية
  .0يحقليتأجيلالفصلالدراسيدونإبداءألسباب.









  .6يمكننيالتقدمبيلبمراجعةورقةالمتحان.









  .1يحقليتقديمعذرمرضيلالعتذارعناالمتحان









النهائي.
  .4يمكننيدراسةمساقاتحرةمنتخصص ير









  .5يمكننيأنأعتذرعناالمتحانالنصفيوتحتسبلي









تخصصي.

درجةالنهائي.%011
  .2يمكننيأنأنتقلمنتخصصألًخربسهولة.









  .7يمكننياختيارالمحاضرحسبر بته.









  .8يمكننيحضورالمحاضراتمعشعبة يرشعبتي.









  .1يحقليسحبمساقاتدراسيةبعداالمتحانالنصفي.











ثانيا :تكافؤ الفرص
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الفقرة

منتمية

غير

مناسبة

منتمية

غير
مناسبة

  .01المعياراألساسيللقبولهومعدلالثانويةالعامة.









  .00أختارتخصصيحسبر بتي.









اأساسياللقبول.
ي
  .06تعتمدكليةالتربيةالمقابلةشر ً
ً









  .01يعاملاألساتذةيالبهموفقأًلمبدأالمساواةبيناليلبة.









  .04الرسومالدراسيةتتناسبمعجميعاليالب.









  .05تعتمدالكليةمعاييرالجودةاألكاديميةفيالتدرير.









  .02أحصلعلىالمعارفالتيتتفقمعقدراتيواستعداداتي









وميولي.
  .07توفركليةالتربيةالمنحوالقروضلليلبةبصورةعادلة.









  .08توفركليةالتربيةاألساليبوالبرامجالعلميةلليلبة









المتفوقين.


ثالثا :المناخ الجامعي

  .01يتقبلاألساتذةآرائيالمعارضةآلرائهمويناقشونها.









  .61تمارركليةالتربيةنوعامنالديمقراييةعلىاليلبة.









  .60ترحبعمادةكليةالتربيةبشكاو اليالبواعتراضاتهم.









  .66يسهلاإلداريونمعامالتاليلبة.









ييننوعامنالمرونةوالتفهملمشكالت
  .61يبد اإلدار
ً









اليلبة1









  .64تهيئلناعمادةالكليةأجواءالممارساتالديمقرايية.

  .65تراعيعمادةالكليةمصلحةاليالبعندإصدارالقوانين 







والتعليمات.
  .62تتابعإدارةالكليةسلوباليلبةوتراقبهبيريقةإيجابية









الئقة.
  .67توفرعمادةالكليةالخدماتاليبيةواإلرشاديةلليلبة.









  .68أتفاعلمعأقرانيفيالنشاياتالتعليمية.









  .61أتفاعلمعأقرانيفيالمهاراتاالجتماعية.









  .11أتفاعلمعأقرانيأساتذتيفيالنشاياتالتعليمية









المختلفة.
  .10فيأتفاعلمعأقرانيأساتذتيفيالمهاراتاالجتماعية
المختلفة.

 رابعا :االتحادات الطالبية:

040









الفقرة

منتمية

  .16تتبعاالتحاداتاليالبيةأساليبديمقراييةفيأنشية



غير

مناسبة

منتمية




غير
مناسبة


اليلبة.
  .11تحرصاالتحاداتاليالبيةعلىإجراءانتخاباتبصورة









ديمقرايية.
  .14تعززاالتحاداتاليالبيةالفرصةليللمشاركةوالتغيير.









  .15أماررحقيفيالترشحللنقاباتاليالبية.









  .12أماررحقيانتخاباتالنقاباتاليالبية.









  .17أماررحقيفيالنشاياتاليالبالمالئمةمعميولي









ور باتي.
  .18تسهماالتحاداتاليالبيةفيحلمشكالتي.









  .11تن ماالتحاداتاليالبيةلقاءاتيالبيةمعالمسئولين









  .41تتعاوناالتحاداتاليالبيةمعمختلفالهيئاتواألفراد









األكاديميينواإلداريينلمناقشةأوضا الكلية.

فيالجامعة،لتعميقروحالممارساتالديمقراييةلد .
  .40تساهماالتحاداتاليالبيةفيتيويرالمرافقالعامةفي









الجامعةوتحديثهاوانجازكلمامنشأنهتحقيقمصلحة
اليلبةوالجامعة.
  .46تساهماالتحاداتاليالبيةفيرفعمستوىالوعيلدى
اليلبةفيشتىالمجاالتالعلميةوالدينيةوالوينية









واالجتماعية.
المحور الثاني/مهارات الحوار


أوال :اتجاهات الطلبة نحو مهارات الحوار الجيد

  .0أتمسببالحقوقوالأتنازلعنهاإلرضاءاآلخرين.









  .6احترمحريةال أر والفكر.









  .1أرفضالديكتاتوريةوالتسليعلىالشخصياتالضعيفة.









  .4أشجعالتعدديةوأحترمها.









  .5أرىالديمقراييةأسارالحوارالناجح.









  .2أحاف علىحقاآلخربغضالن ر الفكرواالنتماء









  .7أرفضالتعصبلفكرةسابقة.









  .8أبد رأييفيمايخصالمعلوماتالواردةبالمحاضرة.









ثانيا :اتجاهات الطلبة نحو آداب الحوار
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الفقرة

منتمية

غير

مناسبة

منتمية

غير
مناسبة

  .1أتقبلالنصحوالتقويممناآلخرين.









  .01أراعيصحةالنقلللنصوصالمنقولةوالمروية.









  .00التزمبفكرةووقتالحوار.









  .06أراعيصحةنقلالنصوصالمسموعةأوالمنقولة.









  .01أعتمدعلىاألدلةوالبراهينكأسارمبنيعلىالحوار.









  .04أتصرفعلىمبدأ"تعا ونواعلىالبروالتقوىوالتعاونوا









علىاإلثموالعدوان".
  .05أعتمداالنتماءلعسالمفيحوار .









  .02أحاربالفكرالمنحرف.









  .07أتنازلعنبعضاآلراءالجزئيةلجمعالكلمةوتوحيد









الشمل.


ثالثا :اتجاهات الكلية نحو مهارات الحوار لدى الطلبة

  .08تعتمداالتحاداتاليالبيةآدابالحوارفيدعايتها

















االنتخابية.
  .01توفرالكليةليحريةالتعبيردونالن رإلىتخصصي.









  .61توفرالكليةليحريةتكويناتجاهاتوأفكارتحترم.









  .60تنميالكليةالمسئوليةلدىوتبصر بعاقبةالتسر بال أر  







  .66تسمحالكليةليبتقديمالنقدالبناء.









  .61تنبذالكليةأ تعصبتحتأ مسمى(ديني،حزبي،









واتخاذالق ارراتمندونسندأودراسةعلمية.

عرقي)








  .64تشجعالكليةيرحوتناولقضاياحواريةوتشركني.

  .65تدعمالكليةعلىإقامةحواراتفصليةتتناولموضوعات 







المساقاتالدراسية.
  .62تشجعالكليةعلىيرحوتناولقضاياحواريةوتشركني
فيها.
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ملحق رقم ()4

قائمة بأسماء السادة المحكمين
م

االسم

الدرجة العلمية

التخصص

مكان العمل

 .0د.محمدهاشمأ ا

أستاذمساعد

أصولتربية

جامعةاألزهر

 .6د.فايزعلياألسود

أستاذمشارب

أصولتربية

جامعةاألزهر

 .1د.ناجيسكر

أستاذمشارب

أصولتربية

جامعةاألقصى

 .4د.رائدالحجار

أستاذمشارب

أصولتربية

جامعةاألقصى

 .5د.نهىإبراهيمشتات

أستاذمساعد

أصولتربية

جامعةاألقصى

 .2د.درداححسنالشاعر

أستاذمساعد

علمنفر

جامعةاألقصى

 .7ا.د1فؤادعليالعاجز

أستاذدكتور

أصولتربية

الجامعةاإلسالمية

 .8د.فايزشلدان

أستاذمشارب

أصولتربية

الجامعةاإلسالمية

 .1ا.د.زيادعليالجرجاو 

أستاذدكتور

أصولتربية

 .01د.إبراهيمالمشهراو 

أستاذمساعد

أصولتربية

 .00د.زكيمرتجى

أستاذمساعد

أصولتربية

 .06د.محمودعبدالمجيدعساف

أستاذمساعد

أصولتربية

 .01د.خليلعبدالفتاححماد

أستاذمساعد

 .04د.فتحيكلوب

أستاذمساعد

 .05د.مييعموسىأبوجبل

أستاذمساعد

أصولتربية

 .02د.عبدالسالممحمدنصار

أستاذمساعد

أصولتربية

 .07د.عمادالكحلوت

أستاذمساعد

علمنفر
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جامع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااةالق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادر
المفتوحة /زة
جامع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااةالق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادر
المفتوحة /زة
جامعة زة( يرمتفرم)
و ازرةالتربيا ا ا ا ا ااةوالتعلا ا ا ا ا اايم
العالي

مناهج/لغة

و ازرةالتربيا ا ا ا ا ااةوالتعلا ا ا ا ا اايم

مناهجويرق

و ازرةالتربيا ا ا ا ا ااةوالتعلا ا ا ا ا اايم

تدرير

العالي

عربية

العالي

و ازرةالتربيا ا ا ا ا ااةوالتعلا ا ا ا ا اايم
العالي
جامعااةالقاادرالمفتوحااة/
يرمتفرم
و ازرةالتربيا ا ا ا ا ااةوالتعلا ا ا ا ا اايم
العالي

ملحق رقم ()1

االستبانة بعد التعديل

جامعةةةةةةةةةةةةةةةة ة
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةاا

ةةةةةةةةةةةةةةةة ة  -غةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

نةةةةةةةةةام ماجسةةةةةةة ة

أصةةةةةةة ة

ةةةةةةة ة

أخي الطالب ، ، ، ،أختي الطالبة ، ، ، ،
تحية طيبة وبعد.

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " الممارسات الديمقراطية لدى طلبة كلية التربيـة فـي الجامعـات

بمحافظــــات غــــزة وعالقتهــــا بمهــــارات الحــــوار"وذل ااباس ااتكماالًلمتيلب اااتالحص ااولعل ااىدرج ااة

الماجس ااتيرتخص ااصأص ااولتربي ااة–كلي ااةالتربي ااة-جامع ااةاألزه اار،ل ااذاتض ااعالباحث ااةب اايني ااديب
استبانهتشملعلىمحورين(الممارسـات الديمقراطيـة ،ومهـارات الحـوار) ينادرجتحاتكالمنااعادد

منالفقراتكلفقرةأمامهاخمررتبهي(كبيرةجداً،كبيرة،متوسية،قليلة،قليلةجداً)

أرجومنكمالتكرمباإلجابةعلىفقراتهذهاالستبانةبموضوعيةووضعإشارة()Xأمامالعبارةالتي

تعكروجهةن ركم،وسوفتستخدمأل راضالبح العلميفقي.

مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم

الباحثة

مجد مجدي أبو معيلق
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الجزء األول :البيانات العامة:


 .3الجنس :

ذكرأنثى

 .4الجامعة :

جامعةاألزهرجامعةالقدرالمفتوحة الجامعةاإلسالمية





 .1المستوى الدراسي:
مستوىأولمستوىثانيمستوىثال




















00.

مستوىرابع

بدرجة
الفقرة

 .0

كبيرة
جدا

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

المحور األول :الممارسات الديمقراطية

أوالُ :الحرية األكاديمية:

  .0يحقليتأجيلالفصلالدراسيدونمعارضة.
  .6تتاحليفرصةمراجعةورقةاالمتحانمنخالل
التقدمليلببذلب.
  .1يحقلياختيارعددالساعاتالدراسيةفيالفصل.
  .4يمكننيأنأنتقلمنتخصصآلخربسهولة.
  .5يمكننياختيارالمحاضرحسبر بتيفيضوء
الشعبالمتاحة.
  .2يمكننيحضورالمحاضراتبشعبة يرشعبتي.
  .7يمكننيأعتذرعناالمتحانالنصفيوتحتسبلي
الدرجةالنهائية.
ثانيا :تكافؤ الفرص
  .8المعياراألساسيللقبولهومعدلالثانويةالعامة.
  .1تعتمدكليةالتربيةالمقابلةشرياًأساسياُللقبول.

.01

الرسومالدراسيةتتناسبمعالمستوىاالقتصاد 


.00

يعاملاألساتذةيلبتهموفقاًلمبدأالعدالةبيناليلبة.


.06

توفرالكليةالمعارفالتيتتفقمعقدراتي.


.01

توفرالجامعةالمنحوالقروضبصورةعادلة.


لليلبة.

ثالثا :المناخ الجامعي

.04

تراعيالكليةمصلحةاليلبةعنإصدارالقوانين

.05

يتاحليتحديدلقاءمعالمرشداألكاديمي.


.02

تقبلالكليةبتقديمالشكوىعلىاألساتذةالذين


.07

ترفضالكليةأ تعصبتحتأ مسمى(ديني،

والتعليمات

يسيئونمعاملتيأويصعبالتعاملمعهم.
حزبي،عرقي).

000

بدرجة
قليلة
جدا

بدرجة
كبيرة

الفقرة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

جدا

.08

يبد اإلداريوننوعاًمنالمرونةوالتفهملمشكالت


.01

أتفاعلمعأساتذتيفياألنشيةالتعليميةالمختلفة


.61

 أتفاعلمعأقرانيفياألنشيةالتعليمية.

.60

أتفاعلمعأقرانيفيالمناسباتاالجتماعية.


.66

تتيحالكليةفرصةالمشاركةفيالق ارراتالجامعية


بدرجة
قليلة
جدا

اليلبة.

الخاصةباليلبة.


رابعا :مجالس الطلبة

.61

أماررحقيفياالنتخاببصورةديمقرايية.


.64

أماررحقيفيالترشيحبصورةديمقرايية.


.65

أشاربفياألنشيةالمالئمةمعميوليور باتي.


.62

أتقبلالهزيمةالمترتبةعلىنتائجاالنتخاباتبروح


.67

أساهمفيرفعمستوىالوعيلدىاليلبةفي


.68

أشاربفيالندواتالتييعقدهامجلراليلبة.


.61

أشاربفيالعملالتيوعيالتابعلمجلراليلبة.


معنوية.

المجاالتالمختلفة.







المحور الثاني :مهارات الحوار

  .0احترمحريةال أر والتفكير.
  .6أرفضالديكتاتوريةوالتسلي.
  .1أحاف علىحقاآلخربغضالن رعنالفكر
واالنتماء.
  .4أرىأنالديمقراييةأسارالحوارالناجح.
  .5أرفضالتعصبلفكرةدوندليل.
  .2أتقبلالنصحواإلرشادمناآلخريندونتجريح.
  .7أراعيصحةالنقلللنصوصالمنقولةوالمروية.
  .8أحاوراآلخريندونالتأثربالمشكالتالسابقةمعهم.
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بدرجة
كبيرة

الفقرة

جدا

  .1ألجأإلىاإلقنا العقليدوناستماالتعايفية.

.01

أشجعالمناقشةكأسلوبتخايببيناليلبة.


.00

أبد رأييفيالمعلوماتالواردةفيالمحاضرة.


.06

أنميروحاالتصالوالتواصلبينيوبينأقرانيعلى


.01

أستثمرالوقتالمتاحللحوار.


.04

أعبرعنرأييبحريةداخلالجامعة.


.05

أتقبلأراءأقرانيالمعارضةألرائيوأناقشها.


.02

أتقبلأراءأساتذتيالمعارضةألرائيوأناقشها


أسارديمقرايي.
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بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

بدرجة
قليلة
جدا



ملحق رقم ()4

تسهيل مهمة باحث جامعة األزهر
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تسهيل مهمة باحث الجامعة اإلسالمية


000




ملحق رقم()6

تسهيل مهمة باحث جامعة القدس المفتوحة
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