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أثر احلياة اجلامعية يف تنمية ثقافة احلوار اجملتمعي من وجهة 
 (وصفيةدراسة ) نظر طلبة جامعة عمان العربية

 دادـإع

 شذى عبد الباقي العجيلي /د.أ

كلية الرتبية ( سابقا   (جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل  –كلية الرتبية  أستاذ علم النفس الرتبوي
 جامعة عمان العربية -(  سابقا   (بن فيصل جامعة اإلمام عبد الرمحن  –

أمل صالح الدين محمد مصطفي                      /د
 قسم رياض األطفال - أستــــاذ مساعـــــــد

 حنان عبد الغفار عطية إبراهيم /د
 قسم رياض األطفال - أستــــاذ مساعـــــــد     

 8108/ 8 / 01م الموافقة على النشر في  ت               8108/ 8 /5تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ : ملخص البحث

، فأصبح كل منا استُهدفت مجتمعاتنا في اآلونة األخيرة وتم زرع الفرقة بين أبنائها        

نظرة العدو الذي يخشى منه ويرى نفسه هو الوحيد على حق واآلخر على  ينظر لألخر

     .باطل وأصبح خطر التشرذم والفرقة الداخلية أشد على أنفسنا من العدو الخارجي

ولكي يشعر شبابنا باالنتماء والوحدة الوطنية كان من الضروري تعزيز ثقافة الحوار 

بناء مجتمعاتنا، وأفضل مكان يمكن أن يتم لديهم في جميع المجتمعات إمن أجل تطور و

فيه ذلك هو المؤسسات التعليمية عندما تبنى على أساس تشجيعها الحوار الهادف والبناء 

 .ومساعدة الطالب على تقبل اآلخرين واحترامهم

تشجيع بيئة التعلم بجامعة ولذلك تهدف الدراسة الحالية إلى الوقوف على مدى         

وتوصلت   .ى تنمية ثقافة الحوار المجتمعي من وجهة نظر الطلبةعمان العربية عل

أنه لم توجد فروق دالة توضح أثر كل من االنشطة و التكليفات و الدراسة الحالية الى 

-الديانة-دور االساتذة والمقررات الدراسية المقدمة بالجامعة و ترجع الى متغيرات النوع

 .لطالب عينة الدراسةالمستوى التعليمي لدى ا-األصول العرقية

Study Summary: 

Our societies have recently been targeted and the division 

has been woven among their young people. We become look to 

each other as the enemy who should fears. Each one sees him as 

the only right and the others are wrong. The risk of fragmentation 

and internal division becomes more severe than  the external 
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enemy. 

    In order to make young people feel belonging and national unity, 

it is necessary to strengthen their culture of dialogue in all of our 

societies. This well helps developing and builds our societies. The 

best place to do this is when educational institutions are built on 

the basis of encouraging constructive and constructive dialogue, 

helping students to accept and respect others. Therefore, the 

current study aims to determine to which extent the learning 

environment encourages students in the Amman Arab University 

developing a culture of community dialogue from their point of 

view. The current  study found that there were no significant 

differences refers to  the activities , assignments , professors role 

and the courses outcome  And related to the variables  ) gender - 

religion - ethnic origins - educational level)  of the study sample . 

 

 : مقدمة

منذ القدم حظيت مجتمعاتنا العربية بتنوع وتعدد في العرقيات والثقافات التي تعايشت   

وتمازجت فيما بينها، وعبر التاريخ نعمت بلداننا باألمن والسالم وتقبل هذا التنوع 

واالختالف وكان جزء من حضارتنا التي ازدهرت في عصور اإلسالم األولى احترام 

وتعاليم الدين السمحة التي نزلت عليه، الديني تأسياً بالرسول االختالف العرقي و

كما اندمج الجميع في المجتمعات اإلسالمية وعلى ذلك قامت وازدهرت الحضارات في 

 .هذه المجتمعات

اإلسالم لم ينه  عن البر بمن يخالفونا في العقيدة ما داموا لم يقاتلوا المسلمين، وإنما     

قاتلوا المسلمين في دينهم وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على  ينهى عن البر بالذين

ن }:إخراجهم، فقال جل شأنه لاْم يُْخِرُجوُكم مِّ يِن وا ِن الهِذينا لاْم يُقااتِلُوُكْم فِي الدِّ ُ عا الا ياْنهااُكُم َّللاه

ا يُِحبُّ اْلمُ  تُْقِسطُوا إِلاْيِهْم إِنه َّللاه وهُْم وا ِن الهِذينا " 8"ْقِسِطينا ِديااِرُكْم أان تابارُّ ُ عا ا ياْنهااُكُم َّللاه إِنهما

لههُ  ن ياتاوا ما لهْوهُْم وا اِجُكْم أان تاوا لاى إِْخرا ظااهاُروا عا ن ِديااِرُكْم وا ُجوُكم مِّ أاْخرا يِن وا ْم قااتالُوُكْم فِي الدِّ

 ( 9،  8: سورة الممتحنة اآليتان){ "9"فاأُْولائِكا هُُم الظهالُِمونا 

اْدُع إِلِى }: وظل منهج الدعوة، عدم االكراه أو التشدد أو العنف، امتثاالً لقوله تعالى     

بهكا هُوا أاْعلاُم بِ  ُن إِنه را اِدْلهُم بِالهتِي ِهيا أاْحسا جا ناِة وا سا ْوِعظاِة اْلحا اْلما ِة وا بِّكا بِاْلِحْكما بِيِل را ن سا ما

هُوا أاْعلاُم بِ  بِيلِِه وا ن سا له عا  (521سورة النحل اآلية ){ اْلُمْهتاِدينا ضا
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: إذا بعث جيوشه قالكان رسول َّللا : وعن ابن عباس رضي َّللا عنهما قال    

اخرجوا باسم َّللا، قاتلوا في سبيل َّللا من كفر باهلل، ال تعتدوا، وال تغلوا، وال تمثلوا، وال "

 )222ص 5مسند احمد، ج .("تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع

حتى تغير حالنا وأصبحنا ضعافا ًتكالبت علينا األمم وحاولت تخريب ذ ات بيننا    

وإضعافنا من الداخل عن طريق زرع الفرقة و الخالف فيما بيننا واعالء النعرات 

الطائفية و القبلية و النزعات العرقية التي تعالت ووضعت الحواجز بين من يشتركون 

ى كل منا ينظر لألخر نظرة العدو الذى يخشى منه في الدم و اللغة و األرض، وأضح

على نفسه وعرضه وماله ويخونه، وأضحى كل فريق يرى نفسه هو الوحيد على حق و 

اآلخر على باطل حتى وإن اشتركا في االنتماء الديني واختلفا في الطائفة وأصبح خطر 

 .التشرذم والفرقة الداخلية أشد على أنفسنا من العدو الخارجي

فى معرض البحث عن حل للخروج من هذه األزمة قبل أن تدمر مجتمعاتنا وتأتى و   

التي تؤكد على أنه يمكن   )   Ellis)على األخضر و اليابس فيها تظهر نظرية أليس 

تعديل السلوك والتأثير علي االنفعاالت من خالل المعرفة، كون نسق األفكار لدى الفرد 

 (2255مجلي،.)ية أو ال عقالنيةهي التي تجعله يسلك بطريقة عقالن

 ــ: مشكلة البحث الحالي

تعد المرحلة الجامعية مرحلة تحول و انتقال في حياة الفرد من مجتمع تعليمي   

مغلق منضبط إلى أخر ثري يموج باألفكار و الثقافات المختلفة، يؤثر في الفرد و يعيد 

ل التفاعل اليومي مع أفراد و أن ذلك يحدث خال(  قناعته -اتجاهاته –أفكاره )تشكيله 

ذوي ثقافات و خلفيات مختلفة في إطار بيئة متنوعة و متجددة  و أنشطة مختلفة تمكن 

مما يؤثر على الفرد بالسلب أو االيجاب . الفرد من حرية االختيار و إرادة اتخاذ القرار

دستور  في مقاله بجريدة ال(  2252عبيدات ،) في تقبله لألخر، و هذا ما أشار إليه 

 2252المقداد ، السرحان، أخوة إرشيدة، ) ، ودراسة (البيئة الجامعية العصرية )بعنوان 

جامعة آل البيت و الجامعة : أثر البيئة الجامعية على الثقافة المدنية لدى الطلبة ( بعنوان( 

رها البيئة الجامعية السودانية و أث) بعنوان ( 2252أحمد، العباس ، )، و دراسة (األردنية

األفكار )في دراسته بعنوان ( 2252باغورة، )، و كذلك أشار ( على سلوك الطالب

الالعقالنية وعالقتها باستخدام الحوار في الوسط الجامعي لدى الطلبة والفروق فيهما 

إلى أنه يجب على المختصين االهتمام بقناعات الطلبة وأفكارهم ( تبعاً لبعض المتغيرات

ار، بدال ًمن فرض الرأي، وزرع األفكار العقالنية وتبنى وتعديلها عن طريق الحو

الوسطية وتعزيز ثقافة الحوار بين طلبة وطالبات الجامعة وتنمية روح االستقاللية من 

 .                        خالل المناهج الدراسية المقدمة لهم

في وعليه تتحدد مشكلة البحث الحالي في التعرف على أثر الحياة الجامعية 

 .بجامعة عمان العربية الطلبةتنمية ثقافة الحوار المجتمعي من وجهة نظر بعض 

  ـــ: لذا يسعي البحث الحالي في اإلجابة على التساؤالت التالية
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 ما دور األنشطة الطالبية في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي؟ .1

 ار المجتمعي؟هل يساعد العمل الجماعي بالتكليفات التعليمية على تنمية ثقافة الحو .2

 ما دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي؟  .3

هل تحوي المناهج الدراسية المقدمة مقررات تفعل وتشجع تنمية ثقافة الحوار  .4

 المجتمعي؟

 ــ : أهداف البحث 

 :يهدف البحث الحالي إلي

 . .لمجتمعيالتعرف على دور األنشطة الطالبية في تنمية ثقافة الحوار ا -1

الكشف عن مدى مساعدة العمل الجماعي بالتكليفات التعليمية على تنمية ثقافة  -2

 .الحوار المجتمعي

 .الكشف عن دور الهيئة التدريسية بالجامعة في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي -3

التحقق من احتواء المناهج الدراسية المقدمة مقررات تفعل وتشجع تنمية ثقافة  -4

 .يالحوار المجتمع

 ــ: أهمية البحث 

 :األهمية النظرية: أوالا 

تكمن أهمية البحث الحالي في ندرة األبحاث والدراسات التي أجريت في هذا ا 

 لمجال، من حيث إلقاء الضوء على ثقافة الحوار المجتمعي 

 .  وأثره على أمن وسالم المجتمع واستقراره( أهدافه-أهميته-مفهومه)

 .األهمية التطبيقية: ثانياا 

إلقاء الضوء على دور الحياة الجامعية في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي البناء من 

أجل توفير بيئة جامعية داعمة تستوعب جميع فئات المجتمع وتقوم على تقبل اآلخرين 

واحترام معتقداتهم وآراءهم مما يساعد على نبذ العنف والتعايش كنسيج واحد، ويسهم في 

لمجتمع ويظهر الوجه الحقيقي لمعنى االنتماء للوطن من خالل تحقيق استقرار وتطوير ا

 .تحليل أراء طالب الجامعة عينة الدراسة

 ــ: مصطلحات البحث 

 الحياة الجامعية 

بأنها العملية التفاعلية التي تحدث بين عناصر العمل الجامعي ( 5992)يعرفها على 

لتقوية الروابط المعنوية ( ة علميةإدار –المجتمع -الهيئة التدريسية-الطالب)المتمثلة في 

 .بينهم والعمل على تماسك العمل الجماعي وفاعليته

وتعرفها الباحثات بأنها مرحلة من أهم مراحل التعليم في حياة اإلنسان والتي تتمثل 

التفاعل مع -التفاعل بين الطالب وبعضهم البعض-األنشطة الطالبية-المعرفة العلمية)في 

والتي تساعد الطالب على ( التواصل مع المجتمع-من أساتذة وإداريينالعاملين بالجامعة 
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تكوين عالقات اجتماعية سوية قائمة على تبادل واحترام آراء األخرين مما ينعكس 

 .باإليجاب على الطالب ومجتمعه

 الثقافة

هي العادات والتقاليد والمعتقدات التي يتوارثها اإلنسان أو يكتسبها عن طريق 

 (1، ص2251يونس،.  )مجتمعه

وتعرفها الباحثات بأنها السلوك الذي يظهره الطالب الجامعي خالل تفاعله اليومي  

 . مع أقرانه متأثرا بأفكاره واتجاهاته ومعتقداته

 الحوار المجتمعي

بأنه عملية نقاشية تقوم على احترام وتبادل وجهات النظر بين ( 2255)يعرفه محمد   

 .ى الرغبة في العمل الجماعي والعمل على حل المشكالتطرفين أو أكثر مما يؤدي إل

وتعرفه الباحثات بأنه تقبل الطالب الجامعي لالختالف والتعايش معه في مجتمع    

الجامعة و الذي يظهر خالل الممارسات و األنشطة التي تتم مع األفراد اآلخرين 

 .المخالطين له

 منهج البحث : 

ني بوصف الظاهرة، وجمع الحقائق والمعلومات الذي يع: المنهج الوصفي التحليلي

 .والمالحظات التي تتمثل في تحديد اإلطار النظري للبحث

 ــ: حدود البحث 

بجامعة عمان العربية حول أثر الحياة  بعض الطلبةتحليل أراء : الحدود الموضوعية -

 الجامعية في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي ـ 

 . عربية جامعة عمان ال: الحدود المكانية -

 .فترة تطبيق البحث: الحدود الزمانية -

 عينة البحث: 

طالب و طالبة من  182عينه ممثله لطلبة جامعة عمان العربية و تبلغ       

( إدارة األعمال     -اآلداب-العلوم)الملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة بكليات 

 .و المنتظمين في الدراسة 

 أدوات البحث: 

بجامعة عمان العربية حول أثر الحياة الجامعية  بعض الطلبةالستطالع رأى  استبانة      

دور )في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي واالستبانة مكونة من أربع محاور رئيسية 

مساعدة العمل الجماعي بالتكليفات -األنشطة الطالبية في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي

دور الهيئة التدريسية بالجامعة في تنمية -المجتمعي التعليمية على تنمية ثقافة الحوار 

احتواء المناهج الدراسية المقدمة مقررات تفعل وتشجع تنمية -ثقافة الحوار المجتمعي

قامت بإعدادها الباحثات بعد . مفردة( 22)تم تضمينها في (. ثقافة الحوار المجتمعي
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الصدق والثبات لها االطالع على عدد من الدراسات في نفس الموضوع وتم حساب 

 :كالتالي

تم استخدام طريقة صدق البناء بحساب العالقة االرتباطية بين درجة كل )الصدق  - أ

 (.فقرة والدرجة الكلية للمجاالت األربع

 الثبات  - ب

 المجال الرقم
عدد 

 الفقرات

معامل ثبات 

 االتساق الداخلي

معامل الثبات 

 بالطريقة النصفية

 745. .841 01 األنشطة الطالبية 0

 .673 .757 7 التكليفات والعمل الجماعي 8

 .813 .831 01 دور أعضاء الهيئة التدريسية 3

 .717 .857 01 المناهج الدراسية 4

 المعالجة اإلحصائية للبيانات. 

 تم استخدام النسب المئوية. )تحليل نتائج البيانات وتفسيرها والتعقيب عليها-

 (.اختبار شافيه للمقارنات البعدية-رياالنحراف المعيا-المتوسطات الحسابية

 تقديم التوصيات والمقترحات نحو نتائج البحث. 

 .اإلطار النظري للبحث

 -: الحياة الجامعية: أولا 
تعد الجامعة احدى المؤسسات التعليمية التي تضم بين أحضانها أهم فئة من فئات    

لقيادة المجتمع وبناءه المجتمع وهم شباب األمة، حيث تقدم لهم المعرفة إلعدادهم 

 .وتطويره

فالشباب في هذه المرحلة يمرون بأصعب مراحل حياتهم ففيها يواجهون العديد من    

المشكالت النفسية والعاطفية واالجتماعية، فمنهم من يتخذ أساليب سوية في مواجهتها، 

.     االنحراف-التطرف-التعصب–ومنهم من يتخذ أساليب غير سوية كالهروب 

 (1،2252ر،طاه)

لذلك كان من ضمن اهتمامات الجامعات إعداد العديد من األنشطة المختلفة رياضية   

وفنية وثقافية واجتماعية وعلمية لتسهم في اشباع احتياجاتهم والتخفيف من الضغوط 

النفسية واألكاديمية لهم، حيث تلعب هذه األنشطة دور هام في العملية التربوية بالجامعة 

كبير في بناء شخصية الطالب من جميع النواحي ويعد ذلك ضمن أهداف وتقوم بدور 

 (2، 2222الدعيج،) العملية التعليمية

لذا يجب على الطالب أن يقوموا بأنفسهم باختيار األنشطة والتخطيط لها، فهي التي    

تتيح لهم فرص النقاش حول بعض القضايا المختلفة المتعلقة بالجامعة والمجتمع، كما 

دهم على تحمل المسئولية والعمل ضمن فريق والقدرة على التواصل والحوار تساع
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وتقبل اآلخر واحترام اآلراء، وبالتالي تصحح األفكار الخاطئة لديهم فيعبرون عن 

. آراءهم بإيجابية وبموضوعية، مما يجعلهم مصدر بناء وليس هدم لمجتمعهم

 (9، 2222مينا،)

أن اندماج الطالب في بيئتهم  (252، 2252شرف،)نقالً عن ( kuh)وقد ذكر     

الكفاءة االجتماعية -اإليثار-االستقاللية-الواعي بالذات-الثقة بالنفس)الجامعية يميزهم ب 

 (.التفكير النقدي-اكتساب المعرفة-والعلمية واألكاديمية والمهنية

ن من بأن المشاركة في األنشطة الجامعية أو البحثية يكو( 2252شرف ،)كما أشار    

خالل التوجيه المستمر للطالب من قبل أعضاء هيئة التدريس والتواصل معهم، وتوصل 

في دراسته إلى ضرورة توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التعليم، واتاحة فرص 

الحوار بآدابه والنقاش والنقد البناء إلكساب الطالب العديد من الخبرات الثرية والبعد عن 

 .القضايا المختلفة والتعامل مع األمور والمشكالت بموضوعيةالتعصب الفكري حول 

- : الحوار المجتمعي: ثانيا ا 
وايماناً منها بدور وأهمية الحوار أطلقت األمم المتحدة مبادرة  2255بدأ من العام    

وتبع ذلك ( عام الحوار بين الحضارات في تاريخ البشرية واشاعة االحترام فيما بينها)

متخصصة في الحوار وكذلك انشاء مؤسسات لرعاية الحوار الوطني أو ظهور دوريات 

اإلقليمي أو العالمي، وأفردت الجامعات مساحة في مقرراتها التعليمية لتدريس الحوار 

 .وأذابه وفنونه

الرجوع إلى الشيء وعن )في مجمل التعريفات القاموسية واالصطالحية الحوار هو    

 ( ستنطاق ـ الدورانالشيء ـ اإلجابة والرد ـ اال

أما الحوار االجتماعي أو المجتمعي فقد ورد في تقرير مكتب العمل باألمم المتحدة 

هو حوار بين جهات فاعلة ذات مصالح ومنظورات وأراء مختلفة )بأنه ( 2252)

 (للتوصل الى قواعد وسياسات تكون فعالة للصالح العام للمجتمع في أوقات األزمات

 ــ: يمكن أن نستخلص عناصر الحوار وهي من التعريف السابق 

 (.محاور ــ محاور) وجود طرفين متحاورين   

  (.موضوع الحوار)وجود قضية يجري الحوار بشأنها 

  هدف من الحوار 

 (2252بأغورة،. )وسيلة الحوار 

ومنها ما أورده ( ا للشكل ــ المضمون)ولقد ظهرت تصنيفات كثيرة ألنواع الحوار، وفق 

 ــ (: 2252)والعبيد ( 5992)يلى كالً من الشخ

الحوار المتفتح والحوار المتزمت ـ الحوار الهادئ والحوار )ــــ : وفقا للشكل .5

 ( المتشنج، الحوار المفتوح والحوار المغلق
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حوار الحقيقة وحوار المنافع الشخصية ـ الحوار المنتج والحوار )ــ : وفقا للمضمون .2

 ( العقدي ـ الحوار األسرىالعقيم ـ الحوار التعليمي ـ الحوار 

في بحث منشور ( 2228)أما عن شروط الحوار المجتمعي الناجح فقد أوردها جمعه 

 ــ   : بعنوان ثقافة الحوار مع اآلخر وتشمل

 اعتراف كل طرف باآلخر  .5

 الخ ......احترام كل طرف لآلخر وعدم االستخفاف بمنزلته وثقافته وجنسه ولونة  .2

 . واة في المنزلة بين طرفينااليمان بالندية والمسا .2

 . االنفتاح على االخر نفسيا وفكريا وموضوعيا وعدم اللجوء للجة فقط ألثبات التفوق .2

 . عدم وضع شروط لمراجعة أي مسألة أو موضوع مع اآلخر .1

الوعي بالذات مع تبنى أفكار مشتركة عند الرغبة في الحوار مع اآلخر ليتحقق مبدا  .2

 .العدالة

 ــ : مجتمعي والحياة الجامعيةالحوار ال: ثالثا

ظهرت في اآلونة األخيرة عدد كبير من الدراسات التي تعنى بتناول الحوار داخل   

الجامعة ويرجع ذلك كون الجامعة نموذج مصغر من المجتمع بكافة أطيافه وانتماءاته 

واتجاهاته ممثلة في الطالب وأعضاء هيئة التدريس، وأنهم من سينطلقون في دروب 

ياة فيما بعد فاذا تعلموا التعايش واالندماج معاً وتقبل بعضهم البعض نعم المجتمع الح

 .بالسكينة والسالم واألمن والعكس صحيح

 ــ : فقد أوضحت نتائج أكثر من بحث أنه لكي تقوم الجامعة بدورها تجاه الطالب يجب أن

 اآلخر في بيئة  تتضمن برامج توجيه قيمي وثقافي وأخالقي تتعلق بتقبل الذات وتقبل

 .جامعية تواجه تناقضات أساسية

  تتضمن برامج تهيئة واعداد للطالب تجعلهم يتفهمون أبرز التطورات والقضايا التي

 ( االختالط ـ التعدد الثقافي)سيوجهونها في حياتهم الجامعية الجديدة 

  وضع السياسات ـ حل الصراعات )تتضمن برامج تدرب الطالب بالجامعة على

 الخ ....لميه ـ حقوق االنسان ـ المبادرة بطرق س

  تتضمن أنشطة جامعية تتعلق بفهم الحياة الجامعية ومتطلباتها ـ االرشاد االجتماعي

 ( والنفسي ـ العالقات والحياة االجتماعية ـ مهارات التفكير ـ التحليل والنقد اإلبداعي

في دعم أمن  ًوبتوفير كل ما سبق يمكن للحياة الجامعية أن تلعب دورا هاما

 (2255أبو السميد والطاهر، )واستقرار للمجتمع وتحافظ على لحمتة ـ 

وأن ذلك لن يتم إال من خالل فضاء جامعي يفرد فيه للحوار وحرية التعبير 

مساحة كبيرة ويتاح فيه للطالب فرص لتبادل الرأي وعرض األفكار والنقاش 

 .الصحي العقالني
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 ــ(: تفسيرها، والتعقيب عليهاتحليلها، و )النتائج : رابعاا 
بجامعة عمان العربية  بعض الطلبةاستبانة الستطالع رأى  استخدمت الباحثات 

حول أثر الحياة الجامعية في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي لإلجابة على تساؤالت البحث 

( 2122)طالباً وطالبة من أصل  182وقد شارك في اإلجابة على استبانة البحث عدد 

والجدول التالي %.  22.28لباً وطالبة وهي عينة تمثل المجتمع األصلي بنسبة طا

 .يوضح مواصفات مجتمع عينة الدراسة

 يوضح مواصفات عينة مجتمع الدراسة( 0)جدول رقم 

5.  
 النوع

  %22.2 212 ذكور

  % 12.2 225 اناث  .2

2.  
 الديانة

  %92.5 121 مسلم

  %8.9 12 غير مسلم  .2

1.  

 التخصص

  %12.5 292 علوم

  %22 529 آداب  .2

  %22.9 522 إدارة أعمال  .2

8.  
 أصول عرقية

  %92.2 121 عربي

  %2.2 22 أجنبي  .9

52.  

المستوى 

 التعليمي

  %22.9 212 أولى

  %1.5 22 ثانية  .55

  %55.2 22 ثالثة  .52

  %1.8 22 رابعة  .52

52.  

 الدول

  %22.1 211 األردن

  %22.8 522 العراق  .51

  %52.5 19 سوريا  .52

  %5.2 2 مصر  .52

  % 2.1 2 اليمن  .58

   فلسطين  .59

علماُ بأنه دمج 

الفلسطينيين 

واألردنيين معاا 

يحملون ألنهم 

 إقامات اردنيه
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يوضح دور األنشطة الطالبية في تنمية ثقافة الحوار ( 8)جدول رقم 

 المجتمعي لدى الطلبة عينة الدراسة

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

ر
كو

ذ
 

ث
انا

لم 
س
م

 

لم
س
 م

ر
غي

 

وم
عل

ب 
دا
آ

 

ل
ما

ع
 أ
رة

دا
إ

 

ي
رب

ع
ي 

نب
ج
أ

 

ى
ول

أ
ية 

ان
ث

ثة 
ثال

عة 
راب

ن 
رد

أل
ا

ق 
را

لع
ا

ريا 
سو

 

ر
ص

م
ن 

يم
ال

 

ن
طي

س
فل

 

أصول  التخصص الديانة الجنس
 عرقية

 الدول المستوى التعليمي

 مواصفات عينة مجتمع الدراسة

 النسبة العدد

 البنود 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

5 
وجد أنشطة تتوافق مع ميولي ورغباتي ت

 الشخصية
2.2222 5.28212 

 5.29222 2.2225 األنشطة فعالة في تنمية قدراتي الخاصة 2

2 
تساعدني األنشطة على االختالط مع 

 زمالئي
2.2228 2.92212 

2 
تمنحني األنشطة فرص للتحرر من 

 احساسي بالخجل ورفع مكانتي بين أقراني
2.2922 2.92592 

1 
يشجع المسؤولون عن األنشطة الطلبة على  

 االلتحاق بها واالستمرار في ممارستها
2.8129 2.92922 

2 
يتيح المسؤولون عن األنشطة فرص 

 للتشويق و إثارة الدافعية و التعلم الذاتي
2.8222 2.92222 

2 
يتلقى الطلبة الرغبين باالنضمام في 

 األنشطة معاملة متساوية من قبل المسؤولين
2.2552 5.25982 
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  دور األنشطة الطالبية في الجدول السابق يوضح أن استجابات الطلبة حول

تنمية ثقافة الحوار المجتمعي جاءت في معظمها متوسطة حيث بلغ المتوسط 

 (1.74474)بانحراف معياري ( 8.8373)الحسابي 

يمية وأثره في يوضح مساعدة العمل الجماعي بالتكليفات التعل( 3)جدول رقم 

 تنمية ثقافة الحوار المجتمعي لدى الطلبة عينة الدراسة

 البنود
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 99292. 2.2222 أشارك زميالتي في تقديم عروض صفية

 2.98822 2.2292 أشارك في المناقشات الصفية

استفيد من اآلراء المختلفة خالل المناقشات 

-دينية-سياسة)ل الصف التي تتم داخ

).......... 

2.2522 2.82822 

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

 دور األنشطة الطالبية في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي

 االنحراف المعياري المتوسط

8 
يحظى المشاركون في األنشطة على التقدير 

 الكافي من المسؤولين بالجامعة
2.8121 2.91228 

9 
يتم  توزيع األدوار و المهام على الطلبة 

 خالل ممارستهم لألنشطة
2.9222 2.91228 

52 
يتطوع الطلبة بالمشاركة في التخطيط 

 لألنشطة دون تدخل خارجي
2.8922 5.25122 

 2.22222 2.8222 اإلجمالي 
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اميز إيجابيات وسلبيات أدائي خالل 

 المشاركات الصفية
2.2281 2.22222 

أحاور زميالتي ذوي الخلفيات الفكرية 

-المشاريع)واالجتماعية المتعددة خالل 

 (النشطة-الوجبات

2.2225 2.22528 

ابادر بمشاركة زميالتي في مشروعات 

 م المجتمع المحلىتخد
2.9222 2.95522 

اتحلى خالل التعامل مع االخرين بقيم 

 واخالقيات شخصية
2.2522 2.22292 

 2.12222 2.2212 اإلجمالي

 

 
  أثر التكليفات التعليمية والعمل الجدول السابق يوضح أن استجابات الطلبة حول

ال متوسطة حيث بلغ الجماعي في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي جاءت في اإلجم

 (.2.12222)بانحراف معياري ( 2.2212)المتوسط الحسابي 

  

0 

1 

2 

3 

4 

مساعدة العمل الجماعي بالتكليفات التعليمية 
وأثره في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي لدى 

 الطلبة عينة الدراسة

 االنحراف المتوسط
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دور الهيئة التدريسية بالجامعة في تنمية ثقافة الحوار  يوضح( 4)جدول رقم 

 المجتمعي لدى الطلبة عينة الدراسة

 البنود م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المالحظات

5.  
يعزز أعضاء هيئة التدريس 

لحوار و التفاعل فرص ل

 االجتماعي بين الطالبات

2.2855 2.82252  

2.  
يحث أعضاء هيئة التدريس 

الطالبات على مواكبة التغيرات 

 التي تحدث بالمجتمع

2.2229 2.2292  

2.  
يرسخ أعضاء هيئة التدريس 

 التنوع الثقافي و الديني و العرقي
2.5922 2.82222  

2.  
ينشر أعضاء هيئة التدريس ثقافة 

 ش مع اآلخر بين الطالباتالتعاي
2.2222 2.89222  

1.  

يشجع أعضاء هيئة التدريس 

الطالبات على التعايش وفقا 

كلنا )لشروط المواطنة الصحيحة 

 (سعوديات

2.5225 2.89222  

2.  
يتيح أعضاء هيئة التدريس 

 للطالبات مناقشة القضايا المختلفة
2.5895 2.82222  

2.  
يتيح أعضاء هيئة التدريس فرص 

ر و التسامح و التعريف للحوا

 بالمضامين اإلنسانية و الحضارية

2.2292 2.29115  

8.  

يهتم أعضاء هيئة التدريس بآداب 

 -االنصات الجيد) الحوار و آلياته 

 –تقبل األخر -فرض حسن النية

بناء جسور  -استكشاف اآلخرين

 (للتواصل و محاولة اقناعهم

2.2985 2.21192  

9.  
بعقد يهتم أعضاء هيئة التدريس 

الندوات و الحلقات النقاشية و 

 اشراك الطالبات فيها

2.8922 2.92222  

52.  
يجيب أعضاء هيئة التدريس على 

 تساؤالتي  بصدر رحب
2.2228 2.88228  
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  2.12921 2.2558 اإلجمالي  .55

 

 
  دور الهيئة التدريسية بالجامعة في الجدول السابق يوضح أن استجابات الطلبة حول

وار المجتمعي جاءت في اإلجمال متوسطة حيث بلغ المتوسط تنمية ثقافة الح

 (.2.12921)بانحراف معياري ( 2.2558)الحسابي 

احتواء المناهج الدراسية المقدمة مقررات تفعل  يوضح( 5)جدول رقم 

 وتشجع تنمية ثقافة الحوار المجتمعي لدى الطلبة عينة الدراسة

 البنود م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ياريالمع
 المالحظات

5.  
استفدت من أفكار و مفاهيم 

بعض المقررات الدراسية خالل 

 حواراتي مع زميالتي

2.2211 2.29592  

2.  
تتكون لدي ثقافة عامة اكتسبها 

 خالل دراستي بالكلية
2.2252 2.22118  

2.  

امتلك معارف و مهارات 

النقد و  –مرتبطة بالتواصل 

 –حل المشكالت  –التحليل 

 فهم الذات –خرين العمل مع اال

2.2222 2.25282  

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

دور الهيئة التدريسية بالجامعة في تنمية ثقافة 
 الحوار المجتمعي لدى الطلبة عينة الدراسة

 االنحراف المعياري المتوسط
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2.  
تحتوى المناهج على مواضيع 

 -فقهية -فكرية)مختلفة متباينة 

 الخ......-ثقافية  -عقدية

2.2251 2.82229  

1.  

تسهم المقررات الدراسية في 

تعريف الطالبات بالمصالح 

المشتركة بين أبناء المجتمع 

 الواحد الذين يعيشون فيه

2.2282 2.82298  

2.  

المقررات الدراسية صهر  تتيح

الطائفية و المناطقية بين 

الطالبات و إيجاد حلول طبيعية 

 للقضايا المشتركة

2.5812 2.82922  

2.  

تنمي المقررات وعي الطالبات 

بدورهم الوقائي واإلصالحي في 

المجتمع للحد من التطرف و 

 الغلو

2.2225 2.82222  

8.  
تحصن المقررات الطالبات 

 ية الوافدةمن الثقافات السلب
2.5928 2.82529  

9.  
ترسخ المقررات لدى الطالبات 

 مبدا الوسطية واالعتدال
2.2111 2.81229  

52.  
تساعد المقررات الطالبات في 

اصالح المنحرفين من أبناء 

 لمجتمع

2.9222 5.55222  

  2.11222 2.2229 اإلجمالي  .55
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احتواء المناهج الدراسية المقدمة 
مقررات تفعل وتشجع تنمية ثقافة 
 …الحوار المجتمعي لدى الطلبة عينة 

 االنحراف المعياري المتوسط
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  هج الدراسية المقدمة احتواء المناالجدول السابق يوضح أن استجابات الطلبة حول

جاءت في اإلجمال  على مقررات تفعل وتشجع تنمية ثقافة الحوار المجتمعي

 (.2.11222)بانحراف معياري ( 2.2229)متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 تعقيب على النتائج
  أظهر تحليل التباين المتعدد لداللة الفروق في إجابة الطالب على استبانة البحث عدم

روق دالة واضحة في معظم بنود االستبانة بالنسبة لمتغيرات الدراسة وجود ف

الدولة التي ينتمي -المستوى التعليمي-األصول العرقية -التخصص-الديانة-النوع)

 .كال ًعلى حدة( إليها الطالب

ما دور األنشطة الطالبية في تنمية ثقافة الحوار ولإلجابة على السؤال األول             

 ؟ المجتمعي

أوضحت المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري عدم وجود فروق دالة على      

البنود التي تتعلق بدور األنشطة الطالبية بينما أوضح تحليل التباين وجود فروق دالة في 

وكذلك متغير  2.222ودالة عند  2.512( ف)متغير التخصص ، حيث كانت قيمة 

، أما  2.225وكانت دالة عند  1.192( ف)المستوى التعليمي ، حيث جاءت قيمة 

و  2.222و كانت دالة عند 2.225( ف)متغير الدولة التي ينتمون إليها،  جاءت قيمة 

النتائج السابقة توضح أن رأي الطالب في األنشطة التي تقدم لهم بأنها أنشطة تتوافق مع 

مع الزمالء، تتيح ميولهم و رغباتهم ، تنمي قدراتهم الخاصة، تساعدهم على االختالط 

لهم فرص للتحرر و ترفع مكانتهم بين أقرانهم ، و أنه يتم تشجيعهم بالقدر الكافي 

 .لاللتحاق بها و ممارستها و يتشاركون فيها حيث توزع عليهم بحيادية و عدل

وال يتأثر ذلك بنوعهم، دياناتهم، األصول العرقية، والفروق كانت دالة لصالح الطالب 

وكذلك كانت الفروق دالة لصالح الطالب ( إدارة األعمال/تخصص ) الذين يدرسون

وكذلك كانت الفروق دالة في متغير (. الفرقة األولى/ المستوى التعليمي)الذين يدرسون 

 (.األردنيون/ الدولة التي ينتمي إليها الطالب)

 والنتائج السابقة جاءت منطقية وتتفق مع التحليل اإلحصائي الستجابات العينة  -

وتوصيفها حيث أن الفروق الدالة ظهرت لصالح طالب إدارة األعمال وعددهم 

وهي من وجهة نظر الباحثات االستجابة منطقية كون %  22.9طالب بنسبة  522

تخصص إدارة األعمال يتطلب من الطلبة استخدام العقل فترات طويلة في مواد 

فيلجون إلى األنشطة  التخصص مما يجعلهم في حاجة الى كسر الروتين األكاديمي

كنوع من التعويض حيث أن تخصصاتهم الدراسية تضع عليهم ضغوط ترتبط 

 .بالنواحي األكاديمية والتحصيل الدراسي أكثر من األنشطة

وهذه النتيجة يمكن تفسيرها ( الثالثة/ الفرقة )كما أن الفروق جاءت دالة لصالح طالب  -

ديثي العهد بالجامعة وأنشطتها و لم على النحو التالي أن طالب الفرقة األولى ح
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يألفوها بعد بالقدر الكافي لالنخراط فيه بينما طالب الفرقة الرابعة يهتمون بإنهاء 

 .التخصص و االستعداد للخروج من الحياة العملية

  أما فيما يخص وجود فروق دالة لصالح الطلبة األردنيين فأرجعت الباحثات ذلك

الدراسة الحالية مما يجعلهم األكثر ألفة وتكيفاً مع  من عينة%  22.1أنهم يشكلون 

النظام التعليمي األردني واالنخراط في الجامعة وأنشطتها بينما يحتاج الطالب 

 .األجانب إلى وقت أطول للتكيف مع الحياة الجديدة ومن ثم االنخراط في األنشطة

ات التعليمية على تنمية هل يساعد العمل الجماعي بالتكليف ولإلجابة على السؤال الثاني

 ثقافة الحوار المجتمعي؟

  أن استجابات الطالب جاءت متوسطة على ( 2)أوضحت النتائج الواردة بجدول رقم

حيث ( مدى مساعدة التكليفات والعمل الجماعي على تنمية ثقافة الحوار المجتمعي )

ل وجاء تحلي 2.12222بانحراف معياري قدره  2.2212بلغ المتوسط الحسابي 

-الديانة-النوع)التباين يؤكد عدم وجود فروق دالة إحصائيا على متغيرات 

المستوى )بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في كالً من ( األصول العرقية-التخصص

وكذلك متغير الدولة التي  2.222ودالة  52.252التعليمي حيث كانت قيمة ف 

 (. 2.222لة عند ودا 1.811ينتمي إليها الطالب حيث كانت قيمة ف 

  بينما أوضح تحليل التباين وجود فروق دالة احصائي للمستوى التعليمي لصالح

الفرقة الثانية وأرجعت الباحثات ذلك أن طالب الفرقة الثانية وبعد دخولهم في العام 

الثاني يكونوا قد كونوا صدقات وعالقات تمكنهم من العمل ضمن مجموعات خالل 

ليمية، فيتشاركون في التخطيط واإلعداد والتنفيذ ويتدخلون في أدائهم للتكليفات التع

الحوار والنقاش كما أنهم اكتسبوا مهارات تحليل اآلراء و األفكار و استخدموها 

لتحديد نقاط القوة و الضعف في األداء و األفكار و القدرة على التعامل مع 

ام بأنشطة تتعلق بتقديم الشخصيات المختلفة مع التحلي بإطار قيمي و المبادرة للقي

خدمات لألخرين و يتأكد لديهم ذلك كون  معظمهم يتشاركون في انتماءهم للجنسية 

 .األردنية و هو نفس ما أكدته نتائج وجود فروق دالة تتعلق بالدولة التي ينتمي إليها

ما دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تنمية ثقافة ولإلجابة على السؤال الثالث 

 وار المجتمعي؟الح

  أن استجابات الطالب جاءت متوسطة على ( 2)أوضحت النتائج الواردة بجدول رقم

حيث بلغ  دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تنمية ثقافة الحوار المجتمعي

وجاء تحليل التباين  2.12921بانحراف معياري قدره  2.2558المتوسط الحسابي 

الدولة -التخصص-الديانة-النوع)ا على متغيرات يؤكد عدم وجود فروق دالة إحصائي

األصول )بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في كالً من ( التي ينتمي إليها الطالب

بينما المستوى  2.222عند مستوى داللة  25.155( ف)العرقية حيث كانت قيمة 

 (.2.222عند دالة 52.222التعليمي كانت قيمة ف 
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 لصالح الطالب العرب  2.222لعرقية كانت ف دالة عند وبالنسبة لمتغير األصول ا

على األجانب وهي نتيجة منطقية من وجهة نظر الباحثات حيث أنه بالرجوع إلى 

% 12من أردنيين و% 12احصائيات الهيئة التدريسية وجد أن الجامعة يعمل بها 

بينما الطالب األجانب من ( لبناني-سوري-مصري-عراقي)جنسيات أخرى عربية 

 .نسيات غير عربيةج

-تشجيعهم)علماً بأن ضمن أدوار الهيئة التدريسية التواصل والحوار مع الطلبة      

ويصبح ذلك أفضل في (. الخ............-حثهم على قبول األخر وفتح حوار معه-مناقشتهم

 .وجود قواسم مشتركة تشمل اللغة والفكر

ة المقدمة مقررات تفعل هل تحوي المناهج الدراسيولإلجابة على السؤال الرابع  

 وتشجع تنمية ثقافة الحوار المجتمعي؟

 

  نرى أن استجابات الطالب جاءت متوسطة في مجال ( 1)بالرجوع إلى جدول رقم (

احتواء المناهج الدراسية المقدمة على مقررات تفعل وتشجع تنمية ثقافة الحوار 

ي قدره بانحراف معيار 2.2229حيث بلغ المتوسط الحسابي (  المجتمعي

2.11222 

-النوع)وجاء تحليل التباين يؤكد عدم وجود فروق دالة إحصائيا على متغيرات       

بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في كالً ( المستوى التعليمي-األصول العرقية-الديانة

وكذلك  2.225عند مستوى داللة 2.821( ف)التخصص حيث كانت قيمة )من 

وهي (. 2.225عند دالة 2.852لب حيث كانت قيمة ف   الدولة التي ينتمي إليها الطا

 .نتيجة تتسق مع كل ما سبق، ألن األنشطة والمقررات انعكاس لبعضهم البعض

 : التوصيات
  تتعلق بالحوار ( ساعات دراسية/فاعليات )تضمين األنشطة والمقررات داخل الجامعة

 .المجتمعي وتقبل األخر

 تيجيات وأساليب وطرق اكساب الطالب آليات تدريب أعضاء هيئة التدريس على استرا

 .الحوار المجتمعي الجيدة

  لقاء تعارف الطلبة -يوم الجاليات)تسليط الضوء على فاعليات تدعم الحوار المجتمعي

 (.المجلس الطالبي –القدامى بالجدد 

 إعداد مجالت للحوار المجتمعي وإدراجها ضمن الخطط الدراسية بالجامعة. 

 ج المنح والتبادل الطالبيتشجيع تبادل برام. 

 إطالق مبادرات لتشجيع الحوار ونبذ خطاب الكراهية داخل الجامعة. 
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 : المراجع

البيئة الجامعية ومدى تأثيرها على سلوك (.  2255. )أبو السميد، سهيلة والطاهر، مي

 (.2)59 مجلة العلوم التربوية،طلبة جامعة البتراء، 

البيئة السودانية و (. 2252. )س، رقية السيد الطيبأحمد، عبد الباقي دفع َّللا ، العبا
، أثرها على سلوك الطالب دراسة حالة مجمع الوسط    بجامعة الخرطوم

http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/22149  

األفكار الالعقالنية وعالقتها باستخدام الحوار في (.   2252. )باغورة، نور الدين
كلية . ماجستير. لدى الطلبة والفروق فيهما تبعا لبعض   المتغيراتالوسط الجامعي 

 الجزائر. جامعة الحاج لخضر ـ باتنه. العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلنسانية

 (.2+2) 22،  مجلة جامعة دمشق. ثقافة الحوار مع األخر(.  2228. )جمعة، حسين

ه باألفكار الالعقالنية لدى طلبة المرحلة عالقتو  القلق(. 2252. )حجازي، عالء الدين
 .ماجستير. اإلعدادية بالمدارس الحكومية في محافظة غزة

 عن الكويت جامعة طلبة عزوف أسباب (.2222. )الدعيج، عبد العزيز دعيج

 (.22)52، مالمجلة التربوية. األنشطة الطالبية في االشتراك

 دراسة :الجامعية الحياة في بيالطال االنهماك(.  2252. )شرف، صبحي شعبان علي

مجلة كلية  . مصر. جامعة طنطا. المنوفية جامعة التربية كلية في الطالب آلراء
 (.22) التربية،

 .دار الشروق: عمان. أخالقيات الحوار(.   5992. )الشخيلى، عبد القادر عبد العزيز

راته لدى طالب تعزيز ثقافة الحوار ومها(.  2229. )العبيد، إبراهيم بن عبد َّللا

ورقة عمل مقدمة "   صيغة مقترحة “المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية 
الواقع وآفاق المستقبل اتجاهات جديدة لتعزيز : للملتقى األول للتعليم الثانوي

وزارة التربية : المملكة العربية السعودية. مخرجات التعليم الثانوي المنطقة الشرقية

 . والتعليم

 .البيئة الجامعية العصرية، الدستور(. 2252. )عبيدات، محمد طالب

http://www.addustour.com/articles/981258 

 الضاغطة الجامعية الحياة أحداث مجابهة استراتيجيات (.2252. )طاهر، هنية موسى

 (52)، مجلة العلوم والدراسات اإلنسانية. الداخلي في السكن المقيمات الطالبات لدى

 (.29)8، مدراسات تربوية. الحياة الجامعية في مصر(. 5992. )ي، سعيد إسماعيلعل

األفكار الالعقالنية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى (. 2255. )مجلي، شايع عبد َّللا
 .دمشق. كلية التربية .رسالة دكتوراه. طلبة كلية التربية بصعدة جامعة عمران

وار المجتمعي وعالقته بتخفيف حدة الح(. 2255. )محمد، عالء صادق رفاعي

، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية. التعصب الديني

 (.25)55م
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أثر  (. 2252. )المقداد، محمد أحمد، السرحان، صايل فالح، و أخوة إرشيدة، هاني

: ألردنيةجامعة آل البيت و الجامعة ا: البيئة الجامعية على الثقافة المدنية لدى الطلبة

 (.5)22، مالعلوم اإلنسانية و االجتماعيةدراسة ميدانية مقارنة، 

العدالة االجتماعية من أجل عولمة )الحوار االجتماعي (. 2252. )مكتب العمل الدولي

 522الدورة  مؤتمر العمل الدولي،. التقرير السادس(. عادلة

 القومي المؤتمر .عرفةاألنشطة الجامعية في مجتمع الم(. 2222. )مينا، فايز مراد

 مصر-والتطوير االصالح آفاق. العربي الجامعي التعليم-عشر الحادي السنوي

ثقافة الحوار بين المعتقدات والممارسات لدى (. 2251. )يونس، غادة محمد أحمد

 (.   2)5، مالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث. الشباب

 


