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أثر تقديم أنشطة إثرائية بمقرر الثقافة اإلسالمية لتعزيز قيم
التعايش المجتمعي لدى طالبات السنة التحضرية بجامعة جدة
حبه بنت أحمد محمد سعيد أكرم (*)

ُ

جامعة جدة

(قدم للنشر يف  1438/12/17هـ ،وقبل للنشر يف  1439/05/14هـ)
ملخ ــص البح ــث  :هدف ــت ه ــذه الدراس ــة إىل معرف ــة أث ــر تقدي ــم أنش ــطة إثرائي ــة بمق ــرر الثقاف ــة اإلس ــامية لتعزي ــز قي ــم التعاي ــش املجتمع ــي ل ــدى
طالب ــات الس ــنة التحرضي ــة بجامع ــة ج ــدة .واس ــتخدمت الباحث ــة املنه ــج ش ــبه التجريب ــي ذا املجموع ــة الواح ــدة .وأع ــدت الباحث ــة أنش ــطة إثرائي ــة لقي ــم
التعاي ــش املجتمع ــي (حري ــة املعتق ــد ،احل ــوار ،التواص ــل ،التع ــاون ،التضام ــن) .واش ــتملت أدوات الدراس ــة مقياس ــا لقي ــم التعاي ــش املجتمع ــي .وتوصل ــت
الدراس ــة إىل النتائ ــج التالي ــة:
وج ــود أث ــر لتقدي ــم األنش ــطة اإلثرائي ــة يف تعزي ــز قي ــم التعاي ــش املجتمع ــي ،وذل ــك بوج ــود ف ــروق دال ــة إحصائي ــة ب ــن متوس ــطي درج ــات الطالب ــات يف
التطبي ــق القب ــي والبع ــدي ملقي ــاس قي ــم التعاي ــش املجتمع ــي.
كلامت مفتاحية :أنشطة إثرائية،قيم التعايش املجتمعي  ،مقرر الثقافة اإلسالمية ،طالبات السنة التحرضية.
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Abstract: This study aimed to find out the effect of introducing enrichment activities in the Islamic culture course to promote the values of communal coexistence
among students of the Preparatory Year at the University of Jeddah. The researcher used the quasi-experimental design. The study tools included a measure of the
values of communal coexistence. The results showed the existence of an effect for the provision of enrichment activities in promoting the values of community
coexistence, with statistically significant differences between the average scores of female students in the pre and post-application of the communal coexistence
values measure.
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مقدمة:
تشــكل القيــم عــى مــر األزمــان إطــار ًا مرجعي ـ ًا
حيكــم ســلوك أفــراد املجتمــع ويوجــه ترصفاهتــم،
لذلــك فــإن النظــام الرتبــوي ألي جمتمــع يلعــب
دور ًا فاع ـ ً
ا يف بنــاء القيــم اإلجيابيــة ،وحــذف القيــم
الســلبية مــن عقــول وســلوك الناشــئة مــن أبنــاء
املجتمــع ،مــن خــال وســائل وأســاليب متعــددة،
األمــر الــذي أدى بالرتبيــة ومؤسســاهتا إىل أن
تتحمــل املســؤولية يف غــرس قيــم التعايــش لــدى
أفرادها(العبــادي2004،م).
فالتعايــش قيمــة دينيــة أخالقيــة ســلوكية اجتامعيــة
يف املقــام األول ،وهــي  -بال شــك  -مرتبطة بالتســامح
والتضامــن ،واحلريــة ،والتواصــل وغريهــا مــن القيــم
التــي حــرص االســام عــى تقويــة أوارصهــا يف
املجتمــع الواحــد ،وأيضـ ًا مــع املجتمعــات األخــرى،
وهــذا مــا نالحظــه مــن خــال أحــكام وتعاليــم
الديــن االجتامعيــة ،فجعــل اهلل تعــاىل عالقــات البــر
فيــا بينهــم مبنيــة عــى أســاس األخــوة واأللفــة
َّــا ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُــون
بعيــد ًا عــن التعصــب قــال تعــاىل ﴿إِن َ
ُــم
ــو ٌة َف َأ ْص ِل ُحــوا َب ْ َ
إِ ْخ َ
ُــم َوا َّت ُقــوا اللََّ َل َع َّلك ْ
ــن َأ َخ َو ْيك ْ
ح َ
ــون﴾ (احلجــرات.)10،
ت ُْر َ ُ
وقــد مثلــت وثيقــة املدينــة أول دســتور ألول دولة
إســامية قامــت عــى أســس ومرتكــزات التعايــش
الســلمي املجتمعــي ،فعندمــا هاجــر الرســول (ﷺ)
وجــد يف املدينــة نســيج ًا اجتامعيــ ًا خمتلفــ ًا عرقيــ ًا
ودينيــ ًا ،فعمــل عــى إرســاء دعائــم جمتمــع جديــد
قوامــه املحبــة والتفاهم(عــاوي2010،م).
ويؤكــد الرســول (ﷺ)عــى قيــم التعايــش
املجتمعــي بقولــه(ﷺ)َ ( :م َث ُ
ــل املؤمنــن يف ت ََوا ِّدهــم

ُ
مثــل اجلســد ،إِذا اشــتكى
وتراحهــم وتعا ُطفهــم:
ُ
ــه ِر
منــه عضــو :تَدَ ا َعــى لــه
بالس َ
ســائر اجلســد َّ
ُ
واحلُ ِّمــى) (صحيــح البخــاري  ،ج ،8:ص ،10:رقــم
احلديــث.)6011
يتضــح ممــا ســبق أن التعايــش املجتمعــي قيمــة
دينيــة أخالقيــة ســلوكية ،تســعى لســمو األخــاق
والتآلــف يف املجتمــع ،ونبــذ العصبيــة والتضامــن
بــن أفــراد املجتمــع الواحــد وإن اختلفــت أفكارهــم
ومعتقداهتــم وثقافتهــم ،ويقصــد هبــا «أن تعيــش مــع
اآلخــر أو اآلخريــن املخالفــن لــك فكــر ًا ،واعتقــاد ًا،
وثقافــة بقبــــول وســلم ودون أن يتعـــــرض أي
طــــرف لآلخــر بــا هيــدد الســلم املحــي أو العاملــي».
).(Azyadi, 2015
ومــن هــذا املنطلــق تبنــت اململكــة مفهــوم قيــم
التعايــش املجتمعــي ،وســعت إىل نــر ثقافتهــا مــن
خــال لقــاءات مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار
الوطنــي الــذي كان أحــد عناوينهــا(دور مؤسســات
التعليــم يف تعزيــز التعايــش املجتمعــي ،املنعقــد
يف الريــاض يف الفــرة  29صفــر  2-ربيــع األول
1438هـ).
لذلــك تعــد اجلامعــة مؤسســة تعليميــة ذات
وظيفــة تربويــة اجتامعيــة ،ومتثــل األنشــطة الرتبويــة
إطــار ًا مــن اخلــرات واملواقــف التــي يتمكــن مــن
خالهلــا النظــام التعليمــي مــن تزويــد الطــاب
بوســائل لتدريبهــم عــى ممارســة العالقــات االجتامعية
الســليمة ،وإكســاهبم اخللــق القويــم وتنميــة اجتاهاهتم
(البوهــي وحمفــوظ2008،م).
وتوصــل البــزم (2010م) أن األنشــطة الالصفيــة
هلــا دور فعــال يف تنميــة القيــم االجتامعيــة واحتلــت
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املرتبــة األوىل بــوزن نســيبي مرتفــع ،وأكــدت دراســة
النهــدي(2001م) أن للمعلــم دور ًا يف تنميــة بعــض
القيــم االجتامعيــة يف نفــوس الطلبــة بلغــت نســبتها
 ، %70.6ويــويص كل مــن القــايض وعبدالغنــي
ونــوح (2012م) بأمهيــة االهتــام باألنشــطة التــي
تتيــح للطــاب اكتســاب بعــض القيــم االجتامعيــة
عــن طريــق املامرســة العمليــة.
وأوىص املؤمتــر الثــاين للمعهــــــد العـــــايل
جامعــــة آل البيــت (2012م) الــذي عقـــــد بتاريــخ
/11-10نيســــــان2012/م ،املوافــق/20-19
مجــادى االول1433هـــ بتأهيــل املؤسســات املســؤولة
عــن الرتبيــة الفاضلــة الســتعادة دورهــا يف إيصــال
القيــم االجتامعيــة املثــى ،وبنــاء الشــخصية وعــاج
القضايــا واملشــكالت املعــارصة.
وممــا ســبق تتمركــز فكــرة الدراســة حــول تعزيــز
ثقافــة املشــاركة واحلــوار والتســامح والتضامــن
والتعايــش مــع االختــاف لــدى طالبــات الســنة
التحرضيــة بجامعــة جــدة.
مشكلة الدراسة:
تنبــع أمهيــة هــذه الدراســة مــن أمهيــة موضــوع
قيــم التعايــش املجتمعــي الــذي تناولــه اللقــاء الوطني
ملركــز امللــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي «التعايــش
املجتمعــي وأثــره يف تعزيــز اللحمــة الوطنيــة» يف
جلســته اخلتاميــة يــوم اخلميــس  2ربيــع األول
1438هـــ ،املوافق  1ديســمرب 2016م ،بعنــوان (دور
مؤسســات التعليــم يف تعزيــز التعايــش املجتمعــي)
حيــث خــرج اللقــاء إىل تفعيــل دور مؤسســات
التنشــئة ،واملؤسســات التعليميــة واملعلــم واألســتاذ
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اجلامعــي ،وكذلــك تفعيــل دور املناهــج الدراســية
واجلامعيــة يف تعزيــز التعايــش املجتمعــي ،ومــن هنــا
تولــد اإلحســاس لــدى الباحثــة بــرورة إنجــاز
دراســة تعنــى بالــدور املنــوط لألســتاذ اجلامعــي
وتفعيــل منهــج الثقافــة اإلســامية يف تعزيــز قيــم
التعايــش املجتمعــي .ويف ضــوء ذلــك تــم حتديــد
مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس التــايل:
مــا أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة
اإلســامية لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى
طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال البــد مــن اإلجابــة
عــن األســئلة الفرعيــة التاليــة:
1 .مــا قيــم التعايــش املجتمعــي التــي يلــزم
تعزيزهــا لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة
بجامعــة جــدة؟
2 .مــا حمتــوى االنشــطة اإلثرائيــة التــي تعــزز
قيــم التعايــش املجتمعــي؟
 3 .مــا أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة
اإلســامية لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي
لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة
جــدة؟
فروض الدراسة:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى 0.05 ≤ α  بــن متوســطي درجــات
طالبــات الســنة التحضرييــة يف مقيــاس قيــم التعايــش
املجتمعــي القبــي والبعــدي.
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أهداف الدراسة :
هتدف الدراسة احلالية التعرف عىل:
 1 .قائمــة قيــم التعايــش املجتمعــي التــي يلــزم
تعزيزهــا لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة
بجامعــة جــدة.
 2 .حمتــوى األنشــطة اإلثرائيــة لقيــم التعايــش
املجتمعــي.
 3 .أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة
اإلســامية لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي
لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة
جــدة.
أمهية الدراسة:
1 .تعــد هــذه الدراســة اســتجابة ملعظــم اللقــاءات
واملؤمتــرات وتوصيــات الدراســات الســابقة
التــي أجريــت يف جمــال القيــم وتعزيزهــا.
2 .تســاعد يف وضــع قائمــة بأهــم قيــم التعايــش
املجتمعــي.
3 .إمكانيــة االســتفادة مــن تعميــم تلــك األنشــطة
اإلثرائيــة عــى اجلامعــات وكليــات الرتبيــة.
4 .تعتــر الدراســة أول دراســة شــبه جتريبيــة -عىل
حــد علــم الباحثــة -تقــدم أنشــطة إثرائيــة يف
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات
الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة.
5 .تقــدم هــذه الدراســة مقياســ ًا لقيــم التعايــش
املجتمعــي ،والــذي يمكــن أن يكــون إضافــ ًة
وإثــرا ًء ملــا هــو موجــود مــن مقاييــس.
6 .تفيــد نتائــج هــذه الدراســة مركــز امللــك
عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي.

متغريات الدراسة:
املتغري املستقل :األنشطة اإلثرائية.
املتغــر التابــع :قيــم التعايــش املجتمعــي (حريــة
املعتقــد ،احلــوار ،التواصــل ،التعــاون ،التضامــن).
حدود الدراسة:
اقترصت الدراسة احلالية عىل ما ييل:
حــدود موضوعيــة :مقــرر الثقافــة اإلســامية
( ،)101وقيــم التعايــش املجتمعــي (حريــة املعتقــد،
احلــوار ،والتواصــل ،التعــاون ،والتضامــن).
حــدود برشيــة :طالبــات الســنة التحضرييــة
بجامعــة جــدة ،وتــم اختيــار هــذه املرحلــة ألمهيتهــا
حيــث يــراوح عمــر الطالبــة بــن  19-17عامــ ًا،
وهــي مرحلــة إعــداد ،وحتتــاج لتعزيــز القيــم لرتبــى
أجيــال املســتقبل عليهــا.
حــدود زمانيــة :أجريــت الدراســة احلاليــة يف
الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس
1438هـــ.
حدود مكانية :جامعة جدة.
مصطلحات الدراسة :
األثر ()Effect
يعــرف بأنــه «حمصلــة تغيــر مرغــوب أو غــر
مرغــوب فيــه حيــدث يف املتعلــم نتيجــة لعمليــة
التعليــم» (شــحاتة والنجــار2003 ،م ،ص.)22:
التعريــف اإلجرائــي :وتعــرف الدراســة احلاليــة
(األثــر) بأنــه قــدرة األنشــطة اإلثرائيــة املقدمــة مــن
خــال مقــرر الثقافــة اإلســامية ( )101يف تعزيــز
قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة
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التحضرييــة ،والــذي يســتدل عليــه مــن خــال
نتائــج مقيــاس القيــم بفــروق دالــة إحصائيــة لصالــح
املقيــاس البعــدي.
األنشطة اإلثرائية )(Enrichment activities

عرفــت بأهنــا «جمموعــة مــن األنشــطة التــي
توجــه إىل الطــاب وهتــدف نمــو قدراهتــم عــى فهــم
املــادة الدراســية والتعمــق فيهــا ،وتتــم حتــت إرشاف
وتوجيــه مــن املعلــم كاأللغــاز واأللعــاب الرياضيــة
والطرائــف العلميــة والنــوادر التارخييــة » (اللقــاين
واجلمــل2013،م ،ص.)56-55 :
التعريــف اإلجرائــي :هــي جمموعــة األنشــطة
املعــدة يف مقــرر الثقافــة اإلســامية ( )101لتعزيــز
قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة
التحرضيــة حتــت إرشاف عضــو هئيــة التدريــس .
تعزيز ()Reinforcement

عــرف بأنــه هــو «اإلجــراء الــذي يــؤدي إىل
التأكيــد عــى الســلوك اإلجيــايب وإزالــة أي توابــع
ســلبية ،األمــر الــذي يرتتــب عليــه زيــادة احتــال
حــدوث الســلوك اإلجيــايب يف املســتقبل يف املواقــف
املامثلة»(قشــان2010،م،ص.)7:
التعريــف اإلجرائــي :هــو عمليــة التأكيــد عــى
الســلوك اإلجيــايب الــذي ســتقوم بــه طالبــة الســنة
التحضرييــة ،نحــو قيــم التعايــش املجتمعــي نتيجــة
حــدوث الوعــي ،والتثقيــف مــن خــال األنشــطة
اإلثرائيــة التــي متــر هبــا مــن خــال مقــرر الثقافــة
اإلســامية ( ،)101ممــا يزيــد احتــال التقيــد بالقيــم
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يف املســتقبل.
التعايش املجتمعي ( )Societal coexistence

عــرف بأنــه « اجتــاع جمموعــة مــن النــاس يف
مــكان معــن تربطهــم وســائل العيــش مــن املطعــم
واملــرب ،وأساســيات احليــاة ،بغــض النظــر عــن
الديــن ،واالنتــاءات األخــرى ،يعــرف كل منهــا
بحــق اآلخــر دون اندمــاج وانصهــار «(شــحاته
والنجــار2003 ،م ،ص.)16:
التعريــف اإلجرائــي :تتبنــى الباحثــة هــذا
ا لتعر يــف .
أدبيات الدراسة:
تعد األنشــطة مــن أهــم مقومــات العمليــة الرتبوية
ملــا هلــا مــن دور فعــال يف تربيــة النــشء تربيــة متكاملــة
يف مجيــع املراحــل الدراســية ،وملــا هلــا مــن إســهامات
يف تعزيــز القيــم بمختلــف أشــكاهلا ،لذلــك البــد
مــن الوقــوف عــى مفهومهــا ووظائفهــا ،وأمهيتهــا،
وتصنيفاهتــا ،ودور األســتاذ اجلامعــي يف تفعيلهــا
وهــي عــى النحــو التــايل:
مفهوم األنشطة اإلثرائية :
النشــاط يف اللغــة يعــود إىل« فعــل نشــط فيقــال
نشــط الرجــل بالكــر وبالفتــح نشــيط ًا أي طابــت
نفســه للعمــل وغــره » (ابــن منظــور1994 ،م،
ص .)76:أمــا أصــل كلمــة اإلثــراء يعــود« للفعــل
ثــر أي الغــزارة والكثــرة » (جممــع اللغــة العربيــة،
2011م).
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وعرفــت اصطالحــ ًا « هــو كل نشــاط يقــوم بــه
املعلــم أو املتعلــم أو كالمهــا معـ ًا أو مــا يقــوم بــه زائــر
أو متخصــص لتحقيــق األهــداف الرتبويــة أو التعليمية
لتحقيــق النمــو الشــامل املتكامــل للمتعلــم ســواء
تــم داخــل الفصــل أو خارجــه ،داخــل املدرســة أو
خارجهــا طاملــا أنــه يتــم حتــت إرشاف املدرســة »
(عمــرة2004،م ،ص.)1:
وعرفــت أيضــ ًا بأهنــا « توفــر خــرات تعليميــة
للطــاب بحيــث تزيــد مــن عمــق واتســاع عمليــة
التعلــم لدهيــم وجيعلهــا أكثــر جاذبيــة هلــم» (اخلالدي،
2008م ،ص.)77:
ويتضــح ممــا ســبق أن األنشــطة اإلثرائيــة
هــي نــوع مــن األنشــطة التعليميــة ،تثــر فعاليــة
الطــاب للتعلــم ،وإجيابياهتــم ،وتعــزز فيهــم القيــم
واالجتاهــات ،مــن خــال مــا تتيــح هلــم مــن خــرات
جديــدة غــر روتينيــة.
وظائف األنشطة االثرائية :
تقــوم األنشــطة اإلثرائيــة بوظائــف عــدة أمجلهــا
البوهــي وفــاروق ( 2001م) يف التــايل:
•تنمية مها رات معرفية لدى املتعلم:
فاملتعلــم حينــا يشــرك يف مواقــف تعليميــة،
تتطلــب منــه نشــاط ًا آمنــ ًا نوعــا مــا ،نجــد أنــه
يســتغل كافــة طاقاتــه ،ومهاراتــه املعرفيــة ،فالنشــاط
يثــر االهتــام ،ويدفــع إىل التســاؤل ،ممــا يعــد بدايــة
للنشــاط العقــي ،وأســلوب ًا جديــد ًا لتعليــم الفــرد
كيفيــة التفكــر.
•تنمية ميول واجتاهات وقيم:
هــذه اجلوانــب ال حتظــى يف التعليــم التقليــدي

بجانــب كبــر مــن االهتــام ،ومــن ثــم فــإن االهتــام
هبــا وتوجيههــا عــى نحــو ســليم يعــد مــن قبيــل بنــاء
اإلنســان مــن الداخــل ،والنشــاط املــدريس يعتــر
فرصــة حقيقيــة لتنميــة هــذه اجلوانــب.
•الربط بني النظرية والتطبيق:
الكثــر ممــا يدرســه املتعلــم داخــل جــدران الفصل
الــدرايس يظــل دون داللــة أو معنــى حتــى يثبــت لــه
صحتــه أو خطئــه ،والســبيل لذلــك أن يشــاهد املتعلــم
مــا يــدل عــى مــا قــدم لــه مــن معــارف.
•تنمية مهارات االتصال:
فاملتعلــم يف املوقــف التعليمــي التقليــدي ال تتــاح
لــه الفرصــة إلنــاء تلــك املهــارات ألنــه يكــون يف
موقــف ســلبى ،ولذلــك فــإن النشــاط املــدريس
بمختلــف أشــكاله ،يســاعد املتعلــم عــى ممارســة
مهــارات االتصــال والتدريــب عليهــا حيــث ســيكون
يف حاجــة للقــراءة و الكتابــة والتحــدث واالســتامع.
•تعلم التخطيط والعمل يف فريق:
فهنــاك مرشوعــات يقــوم هبــا املتعلمــون ،وهنــاك
زيــارات ومقابــات ودراســات يقــوم املشــاركون
بالتخطيــط هلــا والعمــل عــى حتقيــق أهدافهــا التــي
شــاركوا يف حتديدهــا وصياغتهــا ،عــى أن تعلــم هــذه
املهــارات ال يتــم فقــط مــن خــال توجيــه املتعلمــن
إىل خطــوات أو إجــراءات معينــة جيــب القيــام هبــا،
ولكــن بجانــب ذلــك جيــب أن يعيــش املشــاركون
يف النشــاط مواقــف يلمســون فيهــا عائــد التخطيــط
الســليم والعمــل اجلامعــي.
تصنيفات األنشطة اإلثرائية:
تصنــف اإلنشــطة التعليميــة عامــة كــا ذكرهــا
118

حُبه بنت أمحد أكرم:أثر تقدمي أنشطة إثرائية مبقرر الثقافة اإلسالمية لتعزيز قيم التعايش اجملتمعي لدى طالبات السنة التحضرية...

(البوهــي وفــاروق2001،م ،وعمــرة2004،م) عــى
النحــو التــايل:
أ  -النشاط املصاحب للمقررات الدراسية.
هــو نشــاط يــارس داخــل مقــرر درايس ،ويســعى
لتحقيــق أهدافــه وحتكمــه مطالبــة مثــل احلصــول
عــى معلومــات أو تفســرها أو تأكيدهــا أو كســب
اجتاهــات أو تكويــن عــادات أو تعزيــز قيــم ،ولقــد
اعتمــدت الباحثــة يف دراســتها عــى التصنيــف الســابق
لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي.
ب  -النشاط املتم أو املكمل للمقررات الدراسية .
هــو نشــاط غــر مقيــد بمقــرر درايس ،ويــارس
خــارج الفصــل ،ويطلــق عليــه النشــاط احلــر.
وتشــر بعــض الدراســات اىل أمهيــة األنشــطة
اإلثرائيــة ومنهــا:
دراســة احلــدايب وغليــون وعقــان (2013م)
والتــي هدفــت إىل معرفــة أثــر تنفيــذ أنشــطة إثرائيــة
علميــة يف مســتوى التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي
لــدى املوهوبــن مــن تالميــذ الصــف التاســع
األســايس ،تكونــت عينــة الدراســة مــن  20تلميــذا
موهوب ـ ًا ،تــم اختيارهــم بالطريقــة القصديــة ،واتبــع
التصميــم شــبه التجريبــي ذا املجموعــة الواحــدة،
وتكونــت أدوات الدراســة مــن اختبــار حتصيــي،
واختبــار تورانــس الشــكيل واللفظــي ،وأســفرت
النتائــج عــن وجــود فــرق دال إحصائــي لصالــح
التطبيــق البعــدي.
أجــرت طاهــر (2010م) دراســة هدفــت إىل
معرفــة أثــر األنشــطة اإلثرائيــة يف مــادة األحيــاء
عــى تنميـــة الـــتفكري اإلبداعــي لــدى طالبــات
الصــف األول الثانــوي يف مــدارس أمانــة العاصمــة
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صنعــاء ،تكونــت عينــة الدراســة مــن  120طالبــة
مـــن طالبــات الصــف األول الثانــوي ،قســمت إىل
جمموعتــن جتريبيــة  60طالبــة ،وضابطــة  60طالبــة،
اتبعــت الدراســة املنهــج شــبة التجريبي ،واســتخدمت
الدراســة اختبــار التفكــر اإلبداعــي الصــورة (ب)
وبعــد معاجلــة نتائــج اختبــار التفكــر اإلبداعــي
إحصائيــا ،تــم التوصــل إىل عــدد مــن النتائــج ،مــن
أمههــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــن متوســطات
درجــات طالبــات املجموعــة الضابطــة ،ومتوســطات
درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق
البعــدي الختبــار التفكــر اإلبداعــي يف كل املهــارات
(طالقــة ،مرونـــة ،أصالــة ) والدرجــة الكليــة الختبار
التفكــر اإلبداعــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
قــام ســـتيورت و رول و جيوردانو Stewart and
) Rule and Giordano (2007بدراسـة هـدفت إىل
التعــرف عــى أثــر األنشــطة التــي تســتخدم املهــارات
احلركيـــة الدقيقـــة فـي حتســـن درجـــة انتباه األطفال
يف أمريــكا ،وقــد تــم اســتخدام املـــنهج التجريبـــي،
وطبقـــت الدراســـة علـى عينـــة من  68طف ً
ال وطفلة
مــن مخســة فصــول يف إحــدى املـــدارس العامـــة فـــي
الضـــاحية ،وقـــد تـــم اختيار العينة بطريقة عشــوائية،
وتـم تقسـيم العينـة إلـــى جمموعـة جتريبيـة بلغت،36
وجمموعــة ضابطــة بلغــت  ،32وقـــد تلقـــى مجيـــع
األطفـــال األنشـــطة التقليديـــة مثل الرســم والتلوين،
والكتابــة ،ولعـــب مـــع أنشـــطة وحـــدات صـــغرية.
وتلقـــت املجموعـــة التجريبيــة عــدد ًا مــن األنشــطة
اإلضـافية مثـل اسـتخدام املالقـط واملالعـق الصـغرية
لنقـــل األشــياء وتنظيمهــا مثالً ،ثــم تم تطبيق اختبـــار
درجـة االنتبـاه علـــى املجمـوعتني .وأظهـرت النتائج
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حتسن ًا يف انتباه املجموعـــة التجريبيـــة عـــن املجموعـة
الضـــابطة وفـــي الطالبـــات اإلناث بشــكل أفضل من
الذكــور.
ممــا ســبق يتبــن أن لألنشــطة اإلثرائيــة أثــر ًا يف
تنميــة التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي كــا أثبتتــه
دراســة احلــدايب وغليــون وعقــان(2013م)،
ودراســة طاهر (2010م) ،و دراسة ســـتيورت و رول
و جيوردانــو Stewart and Rule and Giordano
) (2007بأثــره يف حتســن درجــة انتبــاه األطفــال،
وانفــردت الدراســة احلاليــة بقيــاس أثــر تعزيــز قيــم
التعايــش املجتمعــي مقــرر الثقافــة اإلســامية لــدى
طالبــات الســنة التحضرييــة.
قيم التعايش املجتمعي:
القيــم االجتامعيــة هــي التــي هتتــم بالفــرد
واملجتمــع فهــي مــن أبــرز العوامــل املؤثــرة يف ترابــط
املجتمــع ومتاســكه وتوحيــده ،بحيــث تشــكل ركنــ ًا
أساســي ًا يف تكويــن قيــم التعايــش املجتمعــي.
أمهية قيم التعايش املجتمعي:
1.تعــد أحــد الدعامــات األساســية التــي يقــوم
عليهــا املجتمــع إذا كانــت قويــة ،ومتامســكة
فســتعمل عــى ثبــات املجتمــع أمــام الغــزو
الفكــري( .أبوالعينــن2008،م).
2.تــزود أفــراد املجتمــع بالصيــغ التــي يتعامــل هبــا
مــع العــامل ،وبطبيعــة العالقــات التــي جيــب أن
تســود بينــه وبــن املجتمعــات األخــرى.
3.تســاعد عــى مواجهــة التغــرات الســلبية التــي
قــد تطــرأ عليــه ،وذلــك بإعطــاء بدائــل حكيمــة
تســهل عــى أفــراد املجتمــع التعامــل معهــا،
كــا تقــي املجتمــع مــن النزعــات العدوانيــة.

(حســن1981،م).
أنواع قيم التعايش املجتمعي:
التعايــش املجتمعــي حيــد مــن تطــرف الرصاعــات
العرقيــة ،ويكــر مــن شــوكة التعصــب القبــي،
ويزيــل احلواجــز النفســية بــن طبقــات املجتمــع
املختلفــة ،وينمــي الشــعور باألخوة اإلنســانية ،ويقيض
عــى احلقــد والضغينــة ،ويشــيع املحبــة والتعــاون بــن
النــاس ،ويقــوي العالقــات بــن األفــراد .هــذا النــوع
مــن التعايــش لــه أثــر كبــر يف العالقــة بــن اإلســام
واآلخــر ،لذلــك رأت الباحثــة حتليــل وثيقــة املدينــة
املنــورة واســتخالص القيــم التــي أرســاها الرســول
(ﷺ) باملدينــة املنــورة وهــي عــى النحــو التــايل:
.1حرية املعتقد:
ويقصــد هبــا لغويـ ًا :أن كلمــة « احلــر مــن كل يشء
هــي أعتقــه وأحســنه وأصوبــه ،والــيء احلــر هــو
كل يشء فاخــر ،ويف األفعــال هــو الفعــل احلســن،
واألحــرار مــن النــاس أخيارهــم ،وأفاضلهم»(ابــن
منظــور1994،م ،ص.)181:
وتعــرف اصطالح ـ ًا :مــا وهبــه اهلل لإلنســان مــن
مكنــة التــرف الســتيفاء حقــه وأداء واجبــه دون
تعســف أو اعتــداء (ضمــراوي2017،م).
.2احلوار:
ـور الرجــوع عــن الــيء
ويقصــد بــه لغوي ـ ًا« :احلـ ُ
وإىل اليشء»(ابــن منظــور1994،م ،ص.)219:
ويعــرف اصطالحــ ًا« :مراجعــة الــكالم وتداولــه
بــن طرفــن ،أو فريقــن يتــم فيــه تــداول الــكالم
بينهــا بطريقــة متكافئــة ،فــا يســتأثر أحدمهــا دون
اآلخــر ،ويغلــب عليــه اهلــدوء والبعــد عــن اخلصومــة
والتعصــب ،وهــو رضب مــن األدب الرفيع وأســلوب
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مــن أســاليبه» (زمزمــي1994،م ،ص.)22:
.3التواصل:
ويقصــد بــه لغويــ ًا« :االتصــال مــن فعــل
وصــل وصــا ووصــوال واتصــاالً والوصــل ضــد
اهلجران»(ابــن منظــــــــــور1994،م،ص.)181:
ويعــرف اصطالحــ ًا« :بأنــه العمليــة التــي هبــا
يتفاعل املراســلون واملســتقبلون للرســائل يف ســياقات
اجتامعيــة معينة»(طلعــت1980،م ،ص.)107:
.4التعاون:
ويقصــد هبــا لغوي ـ ًا :العــون الظهــر عــى األمــر،
وأعانــه عــى الــيء :ســاعده ،واســتعان فــان
فالن ـ ًا وبــه طلــب منــه العــون وتعــاون القــوم :أعــان
بعضهــم بعضــ ًا (الزبيــدي 1965،م ،ص.)431:
ويعــرف اصطالحـ ًا« :املســاعدة عــى احلــق ابتغــاء
األجــر مــن اهلل ســبحانه وتعاىل»(اخلــراز2009،م،
ص.)441:
.5التضامن:
ويقصــد بــه لغويــ ًا « :تضامــن يتضامــن فهــو
متضامــن وتضامنــوا التــزم كل منهــم أن يــؤدي عــن
اآلخــر مــا يقــر عــن أدائه»(معجــم املعــاين).
ويعــرف اصطالحــ ًا« :هــو االندمــاج يف
جمتمــع مــا أو بــن جمموعــة مــن األشــخاص
و جري ا هنم » ( و يكيبيد يــا ) .
نامذج التعايش املجتمعي:
أ -إن أهبــى تلــك النــاذج وأرقاهــا هــو تعايــش
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف املدينــة مــع
اليهــود حيــث عاهدهــم ،واتفــق معهــم عــى
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املصالــح املشــركة التــي جتمعهــم يف هــذا البلــد
الــذي يشــركون يف ســكناه ،بــل كان حيســن
إليهــم ويتلطــف يف معاملتهــم لعلهــم يقبلــون
هــدى اهلل ومــن ذلــك عيادتــه لليهــودي يف
مرضــه ،ومل ُيلهــم النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم مــن املدينــة حتــى نقضــوا العهــد الــذي
بينهــم وبينــه.
ب -جــاء يف العهــد الــذي أعلنــه عمــرو بــن
العــاص  -ريض اهلل عنــه  -عامــل اخلليفــة عمر
ابــن اخلطــاب  -ريض اهلل عنــه  -عــى مــر إثر
فتحهــا التعهــد املكتــوب املمــى عليــه بحاميــة
كنائــس النصــارى ،وتأمينهــم عــى ممارســة
دينهــم بــكل حريــة (الســيف2016،م).
دور األســتاذ اجلامعــي يف تعزيــز قيــم التعايــش
املجتمعــي:
يعــد األســتاذ اجلامعــي مــن أبــرز اآلليــات التــي
مــن شــأهنا أن تســهم يف تطــور وهنــوض األمــم ،وأن
التغيــر احلقيقــي يف عمليــة قيــم التعايــش املجتمعــي
يعتمــد عــى حمــاور متنوعــة مــن أمههــا األســتاذ
اجلامعــي .
ويكمــن دور األســتاذ اجلامعــي يف عــدة إجــراءات
أمههــا التخطيــط للمناهــج والتعامــل املبنــي عــى
القيــم واألخــاق الفاضلــة مــع البحــث عــن كل
الوســائل املمكنــة واملتاحــة التــي يمكــن مــن خالهلــا
نقــل مفاهيــم التعايــش املجتمعــي إىل الطلبــة يف
اجلامعــة مــع ضــان تطبيقهــا (كرميــان2008،م).
وبنــا ًء عــى مــا ســبق يقــع عــى عاتــق األســتاذة
اجلامعيــة عمومــ ًا عــدد مــن الواجبــات واألدوار يف
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حتقيــق قيــم التعايــش املجتمعــي يف نفــوس بناتنــا
أمهــات املســتقبل ،وســتبقى املصــدر األكثــر تأثــرا
واألبقــى أثــر ًا يف تكويــن الشــخصية املتكاملــة
والفاعلــة للمتعلــات.
وبرجــوع الباحثــة لعــدد كبــر مــن املكتبــات
الرقميــة وقواعــد البيانــات مل جتــد دراســة تناولــت
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات
اجلامعــة ،وقــد يعــود ذلــك إىل أن االهتــام بقيــم
التعايــش املجتمعــي يعــد جمــاالً حديث ـ ًا ،لذلــك رأت
اختيــار الدراســات األقــرب إىل موضــوع الدراســة أال
وهــو اســتخدام األنشــطة الالصفيــة يف تعزيــز القيــم
عــى وجــه العمــوم وإن اختلفــت العينــة أو املجــال أو
التطبيــق.
قامــت نجــم الديــن (2017م) بدراســة هدفــت
إىل قيــاس أثــر األنشــطة الصفيــة يف تعزيــز قيــم
النزاهــة يف التدريــس ،وتكونــت عينــة البحــث مــن
جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة شــملت  19طالبــة
واألخــرى ضابطــة شــملت  16طالبــة مــن الطالبــات
املعلــات يف العــام الــدرايس 1437هـــ 2016/م
الفصــل الــدرايس الثــاين ،و أعــدت الباحثــة األنشــطة
الصفيــة بعنوان(نزاهتــي يف مهنتــي) واســتخدمت
التصميــم شــبه التجريبــي ذي املجموعتــن التجريبيــة
و الضابطــة ،وأعــدت الباحثــة مقيــاس تعزيــز قيــم
النزاهــة يف التدريــس ،وتــم تطبيــق أداة البحــث قبــل
وبعــد التجربــة عــى العينتــن  ،ولكــن تــم تطبيــق
التجربــة عــى العينــة التجريبيــة فقــط ،وتوصــل
البحــث إىل النتائــج التاليــة :وجــود أثــر لألنشــطة
الصفيــة (نزاهتــي يف مهنتــي) يف تعزيــز قيــم النزاهــة
وذلــك بوجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا بــن متوســطي

درجــات طالبات العينــة التجريبيــة والضابطــة يف
التطبيــق البعــدي للمقيــاس لصالــح املجموعــة
التجريبيــة.
وأعــدت الســعيدي (2013م) دراســة هدفــت
إىل التعــرف عــى فاعليــة أنشــطة إثرائيــة يف إكســاب
طفــل الروضــة مفاهيــم الســام ،واســتخدمت املنهــج
شــبة التجريبــي ،وبلغــت عينــة البحــث  46طفــ ً
ا
وطفلــة مــن ريــاض األطفــال بالعاصمــة املقدســة،
وتــم تقســيمها إىل جتريبيــة وضابطــة ،وأعــدت
الباحثــة برناجم ـ ًا ،وأنشــطة إثرائيــة واختبــار ًا ملفاهيــم
الســام ،وقــد توصلــت إىل وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة يف درجــات أطفــال املجموعــة التجريبيــة،
واملجموعــة الضابطــة ،يف القيــاس البعــدي الختبــار
مفاهيــم الســام عنــد مجيــع املســتويات (التذكــر،
الفهــم ،التطبيــق) بعــد ضبــط القيــاس القبــي لصالــح
املجموعــة التجريبيــة .
دراســة البــزم (2010م) هدفــت الدراســة إىل
التعــرف عــى دور األنشــطة الالصفيــة يف تنميــة القيــم
األخالقيــة االجتامعيــة الوطنيــة لــدى طلبــة املرحلــة
األساســية مــن وجهــة نظــر معلميهــم بمحافظــات
غــزة ،اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي،
وتكونــت عينــة البحــث مــن 577معلــ ًا ومعلمــة،
وأعــد اســتبانة ملعرفــة دور األنشــطة الالصفيــة،
وتوصــل إىل أن األنشــطة الالصفيــة هلــا دور فعــال
يف تنميــة جمــاالت القيــم لطلبــة املرحلــة األساســية
مــن وجهــة نظــر معلميهــم بمحافظــات غــزة ،حيــث
جــاء جمــال القيــم االجتامعيــة يف املرتبــة األوىل وبــوزن
نســبي 81,84وجمــال القيــم الوطنيــة يف املرتبــة الثانيــة
بــوزن نســبي 77,85وجــاء جمــال القيــم األخالقيــة يف
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املرتبــة الثالثــة وبــوزن نســبي.76,09
ممــا ســبق يتبــن أن لألنشــطة اإلثرائيــة أثــر ًا
يف تعزيــز القيــم ،كــا أثبتتــه دراســة نجــم الديــن
(2017م) يف تعزيــز قيــم النزاهــة ،ودراســة الســعيدي
(2013م) يف تعزيــز املفاهيــم اإلســامية والتــي كان
مــن ضمنهــا املفهــوم االجتامعــي ،ودراســة البــزم
(2010م) يف تعزيــز القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة،
وانفــردت الدراســة احلاليــة بأثرهــا يف تعزيــز قيــم
التعايــش املجتمعــي.
إجراءات الدراسة :
منهج الدراسة:

131-113

اعتمــدت الباحثــة عــى املنهــج شــبه التجريبي ذي
التصميــم القائــم عــى املجموعــة الواحــدة (جتريبيــة)
ذات تطبيقــن (قبــي -بعــدي) ملعرفــة أثــر املتغــر
املســتقل (األنشــطة اإلثرائيــة) عــى املتغــر التابــع
(قيــم التعايــش املجتمعــي).
جمتمع وعينة الدراسة:
اشــتمل جمتمــع الدراســة عــى مجيــع طالبــات الســنة
التحرضيــة بجامعــة جــدة ،واعتمــدت الباحثــة عــى
الطريقــة القصديــة يف اختيــار العينــة بحكــم تدريســها
للشــعبة وهــي ( )IS3وبلــغ عددهــن 58طالبــة تــم

جدول ( )1
عدد طالبات التجربة
المجموعة
المجموعة التجريبية

عدم المشاركة
8

عدد االطالبات
58

مواد وأدوات الدراسة :
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات
التالية:
املــواد :تصميــم أنشــطة إثرائيــة (تبــدأ بتعريــف
للقيمــة ،وأنشــطة تعتمــد عــى إثــراء املعرفــة بالقيمــة
للطالبــة مــع تنميــة التفكــر والتأمــل).
مقيــاس التعايــش املجتمعــي :قامــت الباحثــة
بإعــداد املقيــاس وفــق اخلطــوات التاليــة:
أ .اهلــدف العــام مــن املقيــاس :قيــاس مــدى أثــر
األنشــطة اإلثرائيــة يف تعزيــز قيــم التعايــش.
ب .وصــف املقيــاس :قامــت الباحثــة بتحليــل
موضوعــات ثقافــة ( ،)101واملرتكــزات
التــي وردت يف رســالة أســس التعايــش

العدد النهائي
50

الســلمي يف ضــوء وثيقــة املدينــة املنــورة
(تكريــم اإلنســان ،األخــوة اإلنســانية،
حريــة املعتقــد ،احلــوار والتواصــل ،التعــاون
والتضامــن) وجــدت قيــم التعايــش التــي
حتققــت يف املقــرر يف ضــوء هــذه املرتكــزات
هــي:
وردت رصاحــة :حريــة املعتقــد ،وتكريــم
اإلنســان.
وردت ضمنيــ ًا :احلــوار والتواصــل ،التعــاون
والتضامــن ضمــن حســن املعاملــة يف املجــاالت
اإلنســانية واالجتامعيــة .وبنــا ًء عــى مــا ســبق تــم بنــاء
املقيــاس عــى القيــم التاليــة (حريــة املعتقــد ،احلــوار،
التواصــل ،التعــاون ،التضامــن).
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د .الصــدق التكوينــي (االتســاق الداخــي)
للمقيــاس :تــم تطبيــق املقيــاس عــى عينــة
اســتطالعية مــن الطالبــات بلــغ عددهــن
 30طالبــة ،وذلــك لقيــاس االتســاق
الداخــي لــكل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس
باملحــور الــذي تنتمــي إليــه باســتخدام
معامــل ارتبــاط بريســون كــا يوضحــه

اســتبعاد  8طالبــات لعــدم جديتهــن يف إمتــام التجربــة.
ج .صــدق املقياس-صــدق املحكمــن :تــم عرض
املقيــاس عــى جمموعــة مــن املتخصصــن يف
املناهــج وطــرق التدريــس وعلــم النفــس،
وقــد تــم تعديلهــا حســب توجيهاهتــم،
وإخراجهــا بالصــورة النهائيــة( .ملحــق رقــم
)2

جدول ()2
االتساق الداخلي لفقرات مقياس قيم التعايش
رقم السؤال
1
2
3
4
5
6
7

رقم
السؤال

معامل
االرتباط
**0.53
*0.47
**0.51
*0.43
**0.538
*0.31
**0.59

8
9
10
11
12
13
14

رقم
السؤال
15
16
17
18
19
20
21

معامل
االرتباط
** 0.63
**0.71
**0.76
*0.48
**0.79
**0.63
**0.57

معامل
االرتباط
**0.53
*0.34
**0.56
*0.32
**0.55
*0.39
**0.58

رقم
السؤال
22
23
24
25

معامل
االرتباط
**0.70
*0.33
*0.42
**0.66

**  :دالة عند مستوى ≤  : * ، 0.01دالة عند مستوى ≤ 0.05

يتبــن أن مجيــع معامــات االرتبــاط كانــت دالــة عنــد
مســتوى  0.05 ≤ αممــا يــدل عــى درجــة عاليــة من االتســاق

للمقيــاس .كــا تــم إجيــاد االتســاق الداخــي لــكل حمــاور
املقيــاس واملقيــاس ككل كــا يوضحــه اجلــدول رقــم (:)3

جدول ()3
معامالت االرتباط بين محاور المقياس والمقياس ككل

معامالت االرتباط

المحور

حرية المعتقد

**0.78

الحوار

**0.75

التواصل

**0.81

التعاون

**0.87

التضامن

**0.80

**  :دالة عند مستوى ≤ 0,01
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اجلــدول رقــم (:)2
يتبــن مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع معامــات
االرتبــاط كانــت دالــة عنــد مســتوى داللــة 0,01 ≤ α
ممــا يــدل عــى درجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــي.
هـــ .ثبــات املقيــاس :تــم حســاب ثبــات املقيــاس
باســتخدام معادلــة ألفاكرونبــاخ ،وقــد بلغــت قيمــة
معامــل ألفــا ( 0.912 )αوهــو معامــل ثبــات مرتفــع
نســبيا ،وبالتــايل يمكــن االعتــاد عليــه يف قيــاس
قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة
التحضرييــة.
إجراءات تطبيق الدراسة:
تــم إعــداد مــواد وأدوات الدراســة بدايــة الفصــل
الــدرايس الثــاين لعــام 1438هـ .
تــم مجــع عينــة الدراســة (طالبــات الســنة
التحرضيــة) يف قــروب واتــس حتــى يســهل
نــر رابــط مقيــاس التعايــش املجتمعــي القبــي
والبعــدي عليهــن.
تــم تطبيــق األنشــطة طــوال الفصــل الــدرايس
تقريبــ ًا  12حمــارضة.
املعاجلة اإلحصائية :
بعــد اســتكامل مجــع البيانــات واملعلومــات تــم
حتليــل النتائــج وإجــراء املعاجلــة اإلحصائيــة اخلاصــة
بالبحــث باســتخدام برنامــج الــرزم اإلحصائيــة
( )spssعــى النحــو التــايل :
األســاليب اإلحصائيــة الوصفيــة (املتوســطات
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة).
معامــات ارتبــاط ســبريمان ،ومعامــل ألفــا
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كرونبــاخ للتأكــد مــن صــدق وثبــات أداة البحــث.
اختبــار (ت) للمتوســطات املرتبطــة (Paired
)Samples T.testحلســاب داللــة الفــروق لعينــة
واحــدة حتقيقــ ًا ألهــداف البحــث.
حجــم التأثــر الناتــج عــن اســتخدام ا االنشــطة
التدريبي.
2
2
		
ت
مربع إيتا ( )η
=
2
ت  +درجات احلرية
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
لإلجابــة عــن الســؤال األول للدراســة والــذي
ينــص عــى:
 مــا قيم التعايــش املجتمعــي التــي يلــزمتعزيزها لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة
جــدة؟
تــم التوصــل إىل عــدد مــن القيــم بعــد حتليــل
مقــرر الثقافــة اإلســامية ( )101مــع وثيقــة املدينــة
املنــورة.
ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة البحــث
والــذي ينــص عــى:
 مــا حمتــوى األنشــطة اإلثرائيــة التــي تعــزز قيــمالتعايــش املجتمعــي؟
تــم إعــداد أنشــطة إثرائيــة تعتمــد عــى التعريــف
بالقيمــة وبنائهــا بطريقــة تســاعد عــى تعزيــز كل
قيمــة.
ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة
البحــث والــذي ينــص عــى:
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 مــا أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــةاإلســامية لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى
طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اختبــار
الفــرض األول والــذي ينــص عــى أنــه « ال توجــد
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
 0.05 ≤ αبــن متوســطي درجــات طالبــات الســنة

التحضرييــة يف مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي
القبــي والبعــدي» .وللتحقــق مــن صحــة الفــرض
تــم اســتخدام اختبــار (ت) للمتوســطات املرتبطــة
)(Paired Samples T.testوذلــك حلســاب
الفــرق بــن متوســطي درجــات أداء الطالبــات
عينــة البحــث يف القيــاس القبــي و البعــدي لقيــم
التعايــش املجتمعــي ،واجلــدول التــايل يوضــح هــذه

جدول () 4
نتائج (ت)للفروق بين متوسطي درجات أداء الطالبات عينة البحث القبلي والبعدي لمقياس قيم التعايش المجتمعي
القيم
حرية المعتقد
الحوار
التواصل
التعاون
التضامن
الكلي

ت
االنحراف المعياري درجة الحرية
المحسوبة
2.22
8.85
49
1.42

القياس

العدد

المتوسط

قبلي

50

19.06

بعدي

50

22.50

قبلي

50

16.56

2.26

بعدي

50

18.70

2.66

قبلي

50

17.34

4.00

بعدي

50

19.88

2.55

قبلي

50

10.14

2.13

بعدي

50

13.97

2.06

قبلي

50

9.16

2.17

بعدي

50

10.96

1.19

قبلي

50

72.26

6.68

بعدي

50

85.36

5.44

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع قيــم ت
املحســوبة هلــا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل
مــن  ، 0.01ممــا يــدل عــى وجــود فــروق بــن
متوســطي درجــات الطالبــات عينــة البحــث يف مجيــع
حمــاور مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي قبــل وبعــد

الداللة
0.0001

49

4.73

0.0001

49

3.83

0.0001

49

7.39

0.0001

49

4.76

0.0001

49

10.41

0.0001

تقديــم األنشــطة ،وبالنتيجــة الســابقة يتــم رفــض
الفــرض الــذي ينــص عــى أنــه« ال توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة  0.05 ≤αبــن
متوســطي درجــات طالبــات الســنة التحضرييــة يف
مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي القبــي والبعــدي ».
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النتائــج:
وقبــول الفــرض البديــل الــذي ينــص عــى
« توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
الداللــة  0.05 ≤ αبــن متوســطي درجــات طالبــات
الســنة التحضرييــة يف مقيــاس قيــم التعايــش
املجتمعــي القبــي والبعــدي» وتفــر داللــة الفــروق
لصالــح املتوســط األعــى الــذي جــاء يف صالــح
القيــاس البعــدي.
ولقيــاس حجــم تأثــر األنشــطة يف تنميــة قيــم
التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة
تــم حســاب قيمــة مربــع إيتــا ( )η2كام يف جــدول( :)5
جدول( )5
قيم مربع إيتا ( )η2ولقياس حجم تأثير االنشطة في
قيم التعايش لدى طالبات السنة التحضيرية
حجم التأثير
مربع إيتا ()η2
القيم
كبير جداً
حرية المعتقد
0.61
كبير جداً
الحوار
0.32
كبير جداً
التواصل
0.23
كبير جداً
التعاون
0.52
كبير جداً
التضامن
0.21
كبير جداً
الكلى
0.69
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الدراســة مــا يــي:
وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات
العينــة التجريبيــة قبــل التجربــة وبعــد التجربــة يف
مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي حيــث كان هنــاك
تأثــر للمتغــر املســتقل (األنشــطة اإلثرائيــة) عــى
املتغــر التابــع (قيــم التعايــش املجتمعــي) وتتفــق
هــذه النتيجــة مــع نتائــج نجــم الديــن (2017م)،
ونتائــج دراســة السعيدي(2013م)،ودراســة البــزم
(2010م) التــي أثبتــت فاعليــة األنشــطة اإلثرائيــة يف
تعزيــز أو إكســاب القيــم.
ممــا الحظتــه الباحثــة اســتمتاع طالبــات الســنة
التحضرييــة وذلــك مــن خــال مراســلة الباحثــة عــى
اخلــاص وإبــداء إعجاهبــن بالتجربــة .
كانــت النتيجــة الواضحــة هــو أن طالبــات الســنة
التحضرييــة قــد ســجلوا متوســطات أعــى بعــد تطبيق
التجربــة مــن خــال تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي.
أثبتــت الدراســة أن األنشــطة اإلثرائيــة املعــدة
ســامهت يف تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي وهــذا مــا
تشــر إليــه جــداول رقــم (.)5 ،4

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيــم ( )η2الناجتــة
تــدل عــى أن األنشــطة قــد أثــرت تأثــر واضح ـ ًا يف
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة
التحضرييــة.
مناقشة نتائج الدراسة :
يتضــح مــن التحليــل اإلحصائــي لنتائــج فــروض
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توصيات الدراسة :
تويص الباحثة بالتايل:
1 .تفعيــل األنشــطة اإلثرائيــة يف اجلامعــات بصفــة
دوريــة ومكثفــة بحيــث حتتــوي هــذه األنشــطة
عــى املعلومــات املعرفيــة عــن التعايــش املجتمعي
والســلوكيات التــي جتســدها.
2 .إدراج أنشــطة إثرائيــة تعمــل عــى تعزيــز قيــم
التعايــش املجتمعــي لــكل مقــرر درايس جامعــي
خاصـ ًة ضمــن املقــررات التــي يدرســها الطالــب
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الباحثــة تعميــق وتعزيــز حريــة املعتقــد ،واحلــوار،
والتواصــل ،والتعــاون ،والتضامــن لــدى طالبــات
الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة مــن خــال تقديــم
أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة اإلســامية (.)101

يف مرحلــة إعــداده وتدريبــه عــى املهنــة.
3 .عقــد حمــارضات تثقيفيــة لنــر ثقافــة قيــم
التعايــش املجتمعــي تربوي ـ ًا وتعليمي ـ ًا وإداري ـ ًا يف
مجيــع القطاعــات.
4 .االســتفادة مــن األنشــطة اإلثرائيــة يف تعزيــز
قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى فئــات أخــرى
(بكالوريــس ،ماجســتري  ،دكتــوراه).

املصادر واملراجع:

مقرتحات الدراسة :
1 .إعــداد دراســة عــن أثــر تعزيــز قيــم التعايــش
املجتمعــيلــدىاألســتاذ اجلامعــيعــىطالبــه.
2 .إجــراء دراســة الســتطالع واقــع املؤسســات
الرتبويــة ،وهــل حتتــوي عــى برامــج تســاعد عــى
تعزيــز القيــم بشــكل عــام وعــى قيــم التعايــش
املجتمعــي بشــكل خــاص؟
3 .إجــراء دراســة ملعرفــة معوقــات تعزيــز القيــم
بصفــة عامــة وقيــم التعايــش املجتمعــي بصفــة
خاصــة.
4 .إجــراء دراســة ملعرفــة دور املؤسســات الرتبويــة يف
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لدى الناشــئة.
خامتة:
تناولــت الدراســة احلاليــة موضوع ـ ًا مه ـ ًا ركــز
عليــه مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي يف
لقائــه الــذي كان بعنــوان دور«مؤسســات التعليــم
يف تعزيــز التعايــش املجتمعــي» ،وتُشــكل القيــم
مــن خــال مــواد العلــوم الرشعيــة مســامهة يف
تعزيــز التعايــش املجتمعــي وتأكيــد ًا لتفعيــل دور
املؤسســات التعليميــة يف حتقيــق ذلــك ،لذلــك رأت

أو ًال/املراجع العربية :

القران الكريم
ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم1994( .م) .لســان العــرب
املحيط،مــج  ، 6حتقيــق  :عبــداهلل عــى الكبــر وآخــرون.
مــر  :دار املعــارف.
ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم 1980( .م) .لســان العــرب
املحيــط ،مــج  ،6حتقيــق :عبــداهلل عــي الكبــر وآخــرون.
مــر :دار املعــارف.
أزيــد 2015 (.م) .مفهــوم العيــش ومفهــوم التعايــش ،تــم
االســرجاع مــن املوقــع بتاريخ1438/10/22هـــ:
https://azyadi.wordpress.com
البخــاري ،حممد1423(.هـــ) .صحيــح البخــاري .فهرســة دار
ابــن كثــر ،بــروت :دار ابــن كثــر.
البــزم ،ماهــر2010( .م) .دور األنشــطة الالصفيــة يف تنميــة
قيــم طلبــة املرحلــة األساســية مــن وجهــة نظــر معلميهم
بمحافظــات غــزة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
جامعــة االزهــر :فلســطني.
أبــو العينيــن ،عــي2008( .م) .القيــم اإلســامية والرتبيــة.
املدينــة املنــورة :مكتبــة إبراهيــم احللبــي.
البوهــي ،فــاروق وحمفــوظ ،أمحــد2008( .م) .األنشــطة
املدرســية .ط ،1.اإلســكندرية :دار املعرفــة اجلامعيــة.
احلــدايب ،داوود ،وغليــون ،أزهــار ،وعقــان ،عبــدا حلبيــب
(2013م) .أثــر تنفيــذ أنشــطة إثرائيــة علميــة يف مســتوى
التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي لــدى املوهوبــن مــن
تالميــذ الصــف التاســع األســايس .املجلــة العربيــة
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