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قیم الحوار كما تعكسها اإلذاعة المدرسیة لدي طالب المرحلة المتوسطة بمنطقة 

 .)١( الجوف بالمملكة العربیة السعودیة

 

 

 

  

  بحثالملخص 

 قیم الحوار التى تعكسها اإلذاعة المدرسیة لدى طالب هدف البحث إلي التعرف علي 

، واعتمد علي المنهج الوصفي المرحلة المتوسطة بمنطقة الجوف بالمملكة العربیة السعودیة

) ٥٤٠(  والذي تم تطبیقه علي عینة قوامها –إعداد الباحثان–ًمستخدما مقیاس قیم الحوار 

طالب وطالبة من طالب المرحلة المتوسطة بمنطقة الجوف بالمملكة العربیة السعودیة بمدینتي 

ي اإلذاعة المدرسیة الذكور واإلناث، المشاركون ف(، وقد شملت متغیرات ) طبرجل–سكاكا ( 

  .)وغیر المشاركون، اإلذاعة المدرسیة المحتویة علي مؤثرات صوتیة وغیر المحتویة

   -:وأظهرت نتائج البحث إلي مجموعة من النتائج تأتي أهمها فیما یلي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب المشاركین في اإلذاعة  .١

  .لها في الدرجة الكلیة على مقیاس قیم الحوار لصالح الطالب المشاركینالمدرسیة وغیر المشاركین 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات عینة الدراسة على محاور االستبانة في  .٢

 .وضع احتواء اإلذاعة المدرسیة علي مؤثرات الصوتیة أو عمد احتوائها على الدرجة الكلیة لالستبانة

اللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في قیم الحوار لدى طالب المرحلة ال توجد فروق ذات د .٣

 .المتوسطة والدرجة الكلیة على مقیاس قیم الحوار

ضرورة االهتمام ببث قیم الحوار بین الطالب في اإلذاعة المدرسیة مما وأوصي البحث ب

ًیعكس علیهم سلوكا إیجابیا قویما ً ً. 
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The dialogue values as the school broad cast reflects for the students 
of the middle stage in Al Gouf area in suodi arabia kingdom. 

 

 

 

 

      Abstract:- 
The search aims   The dialogue values as the school broad cast 

reflects for the students of the middle stage in Al Gouf area in suodi 
arabia kingdom. 

The research depends on the descriptive method. It uses the dialogue 
values rubrics – made by the two researchers. 

The research is applied on a sample of 540 students from the middle 
stage in Al Jouf area in the Saudi Arabia Kingdom in Sakaka and 
Tabarjle cities. 
- The research reached a group of results and the most important are 

what follow. 
1- There are some statistically significant differences among the 

averages of  the marks in the study sample according to the type of 
participation in the school broadcast on the dialogue values rubrics 
(appraising of time – The acceptance of the other – Honest – 
Tolerance – good listening – The acceptance of criticism – opinion 
and expressing freedom – objectivity proactive – Humility – 
providing proof and argument. 

2- There are statistically significant differences among the averages of 
the marks in the study sample according to the state of containing the 
school radio on sound effects or containing the total score of the 
questionnaire. 

3- There are statistically significant differences among the averages of 
the marks in the study sample according to the gender (Male – 
Female). 

The research recommended that the dialogue values of the school 
broadcast must be spread among the students so that they can be having 
well. 
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  :اإلطار العام للدراسة: ًأوال

  :مقدمـــــــة

ًیمثل النشاط المدرسي ركنا مهما في العملیة التعلیمیة، ال تكتمل إال به، وال تؤدي وظیفتها  ً

ًفي تربیة النشء إال بتطبیق برامجه على أرض الواقع تطبیقا حقیقیا، ویستمد النشاط المدرسي  ً

لممارسة ما یمیلون إلیه من برامج تتناسب مع میولهم، أهمیته مما یتیحه من فرص للمتعلمین 

ومن ربطه بین ما یتم تدریسه للمتعلمین في الفصول وبیئتهم المحلیة، فیخلق بذلك مواقف 

تعلیمیة وظیفیة تثري تعلمهم، وتنمي مهاراتهم، وتسهم مساهمة فاعلة في تنمیة خیالهم، وقدرتهم 

اع، وهو األمر الذي قد ال یتحقق في الموقف التعلیمي على التفكیر، والتحلیل، والنقد، واإلبد

ًالتقلیدي الذي یعد موقفا تلقینیا ال یساعد إال على الحفظ، حیث یقضي المتعلم جل وقته ساكنا  ً ً

  . ًومستمعا فقط

وتأتى أنشطة اإلعالم المدرسي ضمن أبرز تلك األنشطة التى تسعى إلى نشر الثقافة 

الوطنى و تنمیة القیم وطرح ومعالجة قضایا الطالب المختلفة في اإلسالمیة وتدعیم االنتماء 

  .شتى المراحل التعلیمیة

وتتنوع األنشطة اإلعالمیة داخل الحقل التربوي فمنها الصحافة المدرسیة والمسرح 

ًالمدرسي والتلیفزیون التعلیمي والمناظرة واإلذاعة المدرسیة والتى تعد ملمحا مهما في البیئة  ً

 وقد برزت كأحد ألوان النشاط المدرسي، واستطاعت أن تتبوأ مكانا مرموقا في النشاط المدرسیة،

ًالال صفي، والذي یعد أساسا متینا من مقومات التربیة الحدیثة لما تتسم به من سمات عدیدة،  ً

تأتى أهمها في أنها تعد أول نشاط في البرنامج المدرسي ویستمع إلیها كافة منسوبى المدرسة 

  .ٕب ومعلمون وادارةمن طال

ًمن هنا فإن لإلذاعة المدرسیة دورا هاما في دعم وتنمیة القیم لدى الطالب من خالل ما  ً

تقدمه من فقرات برامجها المختلفة فهى تعتمد على روح الفریق من جانب المشاركین فیها كما 

  .أنها تقدم وجبة دینیة وثقافیة وتعلیمیة متنوعة ولها جوانب إیجابیة كثیرة

یعد الحوار بین الطالب في اإلذاعة المدرسیة أحد أبرز األسالیب المكتسبة التي تنمیها و

اإلذاعة المدرسیة للطالب المشاركین في اإلذاعة المدرسیة والمستمعین إلیها، حیث یتم تقدیم 

البرامج اإلذاعیة من خالل تبادل األدوار الحواریة بین الطالب بعضهم البعض، ویستمع  

ى البرامج اإلذاعیة التى تحوى في ثنایاها الكثیر من القیم التى یتم إكسابها للطالب الطالب إل

  .من خالل اإلذاعة المدرسیة بطریق مباشر أو غیر مباشر
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والقرآن الكریم حافل . ویشكل الحوار قیمة مركزیة في منظومة القیم الدینیة اإلسالمیة

سل علیهم السالم والكفار، بل اهللا تعالى سمع ٕبمشاهد ومواقف حواریة بین اهللا وابلیس، بین الر

قد سمع (قول السیدة التي جاءت تجادل الرسول في زوجها الذي جعلها محرمة علیه مثل أمه 

  ).اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا واهللا یسمع تحاوركما

مارستنا التربویة ٕوللحوار قیمة حضاریة وانسانیة علینا أن نعمل ونأخذ به في حیاتنا وم

واألسریة والمجتمعیة، حتى یكتسبه أبنائنا وطالبنا وذلك حتى نستطیع أن نبنى جیل من الطالب 

یتحلون بآداب وقیم وأخالقیات الحوار الذي یعبر عن الشخصیة المتحضرة التى تستطیع أن 

  . تساهم في بناء وتقدم مجتمعها

لوجیة الحدیثة امكانات كبیرة ساهمت فى ولقد قدمت تكنولوجیا التعلیم والوسائط التكنو

تحسین مخرجات عملیة التعلیم والتعلم ومعالجة الكثیر من المشكالت التعلیمیة، وأثبتت البحوث 

في هذا المجال؛ أن التعلیم عن طریق الوسائط المتعددة بما تحتویها من عناصر كالنص، 

 ؛ والتطبیقات التفاعلیةلفیدیو، الصوت، والمؤثرات الصوتیة، الرسومات، الصور المتحركة، ا

یعاب التالمیذ للمعلومات واإلحتفاظ بها ، والقدرة یؤدي الى فعالیة التعلیم والتعلم ، وزیادة است

  .على استخدامها فى مواقف الحیاة العملیة، مقارنة بالطرق واألسالیب التقلیدیة

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

من هنا ومن خالل العرض السابق في مقدمة الدراسة حول طبیعة أنشطة اإلعالم 

ات تصمیمها وتقدیمها ، وأهمیة الحوار كقیمة إنسانیة ًالمدرسي وخاصة اإلذاعة المدرسیة بمتغیر

  :وحضاریة تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیسى التالى

ما قیم الحوار التى تعكسها اإلذاعة المدرسیة لدى طالب المرحلة المتوسطة بمنطقة 

  الجوف بالمملكة العربیة السعودیة؟

  :فرعیة تأتى أهمها فیما یلىویتفرع من هذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت 

 ما قیم الحوار التي تقدمها اإلذاعة المدرسیة لطالب المرحلة المتوسطة؟ .١

 ًما أكثر قیم الحوار انعكاسا علي سلوك الطالب من خالل متابعتهم إلذاعتهم المدرسیة؟ .٢

هل تتأثر قیم الحوار التى تنمیها اإلذعة المدرسیة بین طالب المرحلة المتوسطة حسب  .٣

 : رات الدراسةمتغی

  ؟)  طالبات–طالب (النوع 

  ؟)  غیر مشاركون–طالب مشاركون في تقدیم اإلذاعة (المشاركة 

  ؟)  ال تحتوي–تحتوي اإلذاعة علي مؤثرات صوتیة( المؤثرات الصوتیة 

 ما المقترحات الخاصة بتنمیة قیم الحوار التي یمكن تقدیمها في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة؟ .٤
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  :دراسةأهداف ال

 :تهدف الدراسة الحالیة إلي مجموعة من األهداف نجمل أهمها فیما یلي

 .التعرف على حجم مشاركة الطالب عینة الدراسة في نشاط اإلذاعة المدرسیة .١

الوقوف على أبرز قیم الحوار التى تعكسها اإلذاعة المدرسیة لدى طالب المرحلة المتوسطة  .٢

 .عینة الدراسة

المدرسیة في تنمیة قیم الحوار لدى طالب المرحلة المتوسطة الكشف عن دور اإلذاعة  .٣

 .بمنطقة الجوف في ضوء متغیرات الدراسة

  :أهمیة الدراسة

   :ترجع أهمیة الدراسة الراهنة العتبارات عدة لعل من أبرزها  

أهمیة الدور الذي یمكن أن تلعبه اإلذاعة المدرسیة داخل المؤسسات التعلیمیة لما لها من  -١

یزة في التأثیر على الطالب في إكساب بعض القیم واالتجاهات والسلوكیات خصائص مم

اإلیجابیة باإلضافة للسمة الزمنیة لها، فهي أول ما یقدم إلى الطالب بالمدرسة بالبرنامج 

 .المدرسي  الیومي

انطالق الدراسة في تناول موضوع قیم الحوار یأتي من توصیات العدید من الدارسات التي  -٢

شر ثقافة الحوار بین األفراد والجماعات والمؤسسات المختلفة لما له من أهمیة تنادى بن

 .كبیرة في تحقیق استقرار المجتمعات

ًوالتي یكون الطالب فیها متهیئا الكتساب وتنمیة ) المرحلة المتوسطة(أهمیة المرحلة السنیة  -٣

 .العدید من الخبرات والمهارات والقیم المختلفة التي تشكل شخصیته

مهد هذه الدراسة إلجراء العدید من الدراسات حول دور األنشطة المدرسیة في تنمیة القیم ت -٤

 .الدینیة والمجتمعیة

قد تفید نتائج الدراسة مخططي وواضعي السیاسات التطویریة لألنشطة التربویة في تطویر  -٥

 .االهتمام بها وربطها بقضایا ومشكالت المجتمع

  :الدراسات السابقة

الدواعي المعرفیة والوطنیة لتعزیز ثقافة الحوار "بعنوان ) ٢٠١٤الرومي، أحمد (دراسة  -١

وهدفت الدراسة الي " لدي طالب المرحلتین المتوسطة والثانویة من جهة نظر المعلمین

معرفة الدواعي المعرفیة والوطنیة لتعزیز ثقافة الحوار ومكانته بین طالب المرحلة 

 الوصفي وأجریت الدراسة علي معلمي المرحلتین المتوسطة والثانویة واستخدمت المنهج

معلم من المرحلتین، وتوصلت ) ٧١١(المتوسطة والثانویة بمدینة الریاض علي عینة قوامها 

الدراسة لمجموعة من النتائج أبرزها أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات 
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 المرحلتین المتوسطة والثانویة في عینة الدراسة حول دواعي تعزیز ثقافة الحوار لدي طالب

محور الدواعي المعرفیة لتعزیز ثقافة الحوار وكذا محور الدواعي الوطنیة لتعزیز ثقافة 

 .الحوار تعود الختالف المرحلة الدراسیة التي یعمل بها المعلمین أفراد العینة

 كلیات هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور) ٢٠١٣منیر حسن و خالد المزین، (دراسة  -٢

التربیة بالجامعات الفلسطینیة في تدعیم قیم الحوار لدى الطلبة المعلمین، وقد استخدم 

الباحثان؛ المنهج الوصفي التحلیلي، وكانت االستبانة هي أداة الدراسة وتكونت عینة 

ًطالبا معلما من الطلبة المعلمین بالجامعات الفلسطینیة) ٢٣٦(الدراسة من  وتوصل . ً

الدرجة الكلیة لدور كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة :  عدة نتائج من أهمهاالباحثان إلى

مناخ (، حیث كانت في %)٦٩(في تدعیم قیم الحوار لدى الطلبة المعلمین كانت بنسبة 

، وفي المجال %)٧٣.٧(بنسبة ) المقررات الدراسیة( وفي (%70.9)بنسبة ) كلیة التربیة

كانت بنسبة ) األنشطة الطالبیة(، أما في %)٦٨.٩(بنسبة ) أعضاء هیئة التدریس(

وتوجد فروق ذات داللة احصائیة . ًوهو األقل نسبیا وأهمیة من كلیات التربیة%). ٦٢.٩(

 بین متوسطات درجات تقدیرات أفراد العینة لدور كلیات  α≤  ٠.٠٥عند مستوى داللة 

لطلبة المعلمین تعزى لمتغیر النوع التربیة بالجامعات الفلسطینیة في تدعیم قیم الحوار لدى ا

ولقد كانت الفروق لصالح  )األنشطة الطالبیة(و ) المقررات الدراسیة(االجتماعي في 

ًاإلناث وأوصت الدراسة بضرورة تدریب أساتذة كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة تدریبا 

 .ث نجد انعكاسه على الطلبةًنوعیا یعمل على إكسابهم مهارات الحوار الجید وقیمه المناسبة بحی

مهارات الحوار الفعال وعالقتها ببعض " بعنوان )٢٠١٠محمد آل عمرو وآخرون، (دراسة  -٣

سمات الشخصیة علي ضوء التربیة االسالمیة وأثر برنامج ارشادي علیها لدي طالب 

 وقد هدفت الدراسة إلي استقراء الحوار وما یرتبط به من مفاهیم في" الجامعة السعودیین

التراث اإلسالمي ومحدداته ومعوقاته وأخالق ومبادىء الحوار، واستعان الباحثین بقائمة 

العوامل الخمسة الكبري في الشخصیة لجولدبرج، مقیاس التعصب، واختبار الكفاءة الذاتیة 

فى الحوار والبرنامج اإلرشادي المقترح، وأظهرت النتائج أنه توجد عالقات ارتباطیة دالة 

ة الذاتیة فى الحوار وكل من التعصب وبعض سمات الشخصیة، وأوصي بین الكفاء

الباحثین بضرورة إحداث تعدیالت جوهریة في المنظومة التربویة لیؤسس فیها لبرامج 

 .التدریب علي الحوار الفعال، وأدب االختالف، وتقبل الرأى المخالف، وقبول اآلخر

الثانویة في تنمیة قیم الحوار لدى دور المدرسة " بعنوان )٢٠٠٨محمد رمضان، (دراسة  -٤

هدفت الدراسة إلي التعرف على قیم الحوار التى یجب تنمیتها لدى طالب المدرسة " طالبها

 ٧٥٠الثانویة العامة، واستخدمت المنهج الوصفي وطبق الباحث دراسته علي عینة قوامها 

، وأبرزت النتائج بمصر)  الغربیة- المنیا-القاهرة(معلم وموجه ومدیر مدرسة بمحافظات 



  

 ٤١ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

دور األنشطة المدرسیة في تنمیة قیم الحوار، وأوصت الدراسة بضرورة تنوع األنشطة 

 .المدرسیة التي من شأنها أن تثري العملیة التربویة وتأصل قیم الحوار

هدفت الدراسة إلي معرفة ما إذا كان حوار الطالب  )Bewley and Smardon,2007( دراسة -٥

وأجریت هذه الدراسة في مشروع تعلیمي لتطویر . اعدهم علي التعلمیعزز من تفكیرهم ویس

ٕوقد استخدم الباحث لجمع المعلومات تسجیل الفیدیو واجراء . المعلمین في نیوزیلندا
وتوصلت . المقابالت مع الطالب، وأخذ المالحظات ومناقشة المدرسین في طریقة تدرسیهم

أن الحوار یمكن الطالب من التفكیر عن الدراسة لمجموعة من النتائج تأتي اهمها في 

طریق االستماع إلي أفكار اآلخرین، ومن ثم توضیح أفكارهم والتوسع فیها ومناقشتها، ثم 

  .طرح أفكار جدیدة

هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور ثقافة الحوار في تعزیز ) ٢٠٠٧ریم الباني، (دراسة  -٦

لدي )  احترام الرأي اآلخر– التسامح – الصبر والحلم –بعض القیم الخلقیة مثل الصدق 

طالبات المرحلة الثانویة بمدینة الریاض من وجهة نظرهم، واستخدمت الدراسة المنهج 

الوصفي، وطبق الباحثة أداة االتبیان علي الطالبات عینة الدراسة، وأظهر النتائج دور 

االعتناء باختیار وأهمیة قیم الحوار التي یجب ان تمارسها الطالبات، وأوصت الباحثة ب

           مواضیع البرامج الثقافیة دال المدرسة والتي یزداد من خاللها نشر ثقافة الحوار

 .بین الطالبات

المهارات االجتماعیة التي تعكسها الصحافة " بعنوان )٢٠٠٤رباب صالح، (دراسة  -٧

رف علي والتي هدفت من خاللها إلى التع" واإلذاعة المدرسیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

بعض المهارات االجتماعیة التي تعكسها الصحافة واإلذاعة المدرسیة  لدي تالمیذ الصف 

 مفردة واستخدمت ٤٠٠الرابع والخامس االبتدائي وقد أجریت الدراسة علي عینة قوامها 

منهج المسح من خالل استمارة ممارسة األنشطة المدرسیة ومقیاس المهارات االجتماعیة، 

لمضمون، وأبرزت النتائج أن الصحافة واألذاعة المدرسیة قد عكست المهارات وأداة تحلیل ا

 – التنافس الحر – الصداقة – المشاركة االجتماعیة –التعاون (االجتماعیة المتثملة في 

لدي تالمیذ الصفین الرابع والخامس بالمدارس الحكومیة بمحافظة المنوفیة ) االستقاللیة

 الصحافة واإلذاعة –رورة االهتمام باألنشطة اإلعالمیة المصریة، وأوصت الدراسة بض

 .ٕ وابراز دورها في إكساب وتعلیم سلوكیات المهارات االجتماعیة-المدرسیة

دور الصحافة واإلذاعة المدرسیة في تدعیم "بعنوان ) ٢٠٠٣سكرة البریدي، (دراسة  -٨

" یة من التعلیم األساسياالنتماء للوطن، دراسة تحلیلیة ومیدانیة لدي تالمیذ الحلقة الثان

والتي هدفت من خاللها الباحثة في التعرف علي الدور الذي تقوم به الصحافة واإلذاعة 

المدرسیة في تدعیم االنتماء للوطن، وقد أجریت الدراسة المیدانیة علي عینة عشوائیة  بلغ 

نهج المسح مفردة من الذكور واإلناث والحضر والریف، واستخدمت الباحثة م) ٤٨٠(قوامها 

الشامل للصحف واإلذاعة المدرسیة  باستخدام تحلیل المضمون والمسح بالعینة باستخدام 



  

 ٤٢ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

استمارة المشاركة في األنشطة اإلعالمیة، وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج تأتي 

أبرزها في أن اإلذاعة المدرسیة تقوم بدور كبیر في تدعیم اإلنتماء للوطن حیث بلغت نسبة 

توجد فروق . جاءت علي رأسها المضامین الدینیة فالعلمیة فالتاریخیة % ٧٩.٤امین المض

ًدالة إحصائیا بین متوسط درجات التالمیذ المشاركین فى اإلذاعة المدرسیة وغیر المشاركین 

فیها علي مقیاس االنتماء للوطن، وأوصت الدراسة بإیجاد حافز مادي وأدبي للمشاركین في 

 .مدرسي والتي منها اإلذاعة المدرسیةأنشطة اإلعالم ال

أثر تنوع إستراتیجیات تقدیم برامج "  بعنوان )٢٠٠٢: خالد فاروق الهوارى ( دراسة  -٩

الكمبیوتر متعددة الوسائل فى تنمیة بعض مهارات االستماع و القراءة لدى تالمیذ الصف 

نظیم المحتوى وفق ، وهدفت إلي التعرف على تأثیر اختالف طریقتین لت" الخامس االبتدائى

مجموعات / مجموعات صغیرة / فردى ( ، وتنوع أنماط التقدیم ) جانیه / أوزوبل ( نظرتي 

في تنمیة بعض مهارات االستماع و القراءة ، وقد أشارت الدراسة الي أهمیة التنوع ) كبیرة 

یة في تقدیم عناصر الوسائط المتعددة ، إلي أهمیة استخدام المؤثرات الصوتیة في تنم

  .مهارات االستماع والقراءه لدي التالمیذ

وهدفت الدراسة الي قیاس فعالیة استخدام الوسائط الفائقة  :  (Fernlund et.al,1991)دراسة  -١٠

: Hypermedia من نصوص، الرسوم، الصوت، مؤثرات صوتیة، والفیدیو(  بما تتضمنها (

ذه الوسائط من حیث قدرتها فى تدریس الدراسات اإلجتماعیة ، وأثبتت الدراسة فعالیة ه

  .على تنمیة مهارات البحث ، والتفكیر، والمناقشة ، والحوار مقارنة باألسالیب التقلیدیة

  :التعلیق وأوجه االستفادة من الدارسات السابقة

بتحلیل الدراسات السابقة والتي بلغت عشر دراسات، في إطار الدخول للدراسة الحالیة، 

  : الدراسات السابقة فیما یليتتحدد أوجه االستفادة من

ًتعد نتائج الدراسات السابقة في حد ذاتها، حافزا إلجراء هذه الدراسة وذلك من خالل الوقوف * 

         علي أحدث النتائج التي توصلت إلیها نتائج هذه الدراسات في مجالي قیم الحوار

  .واإلذاعة المدرسیة

  .فروض الخاصة بهاتحدید وبلورة مشكلة الدراسة ووضع التساؤالت وال * 

  .التعرف على الواقع الفعلي لقیم الحوار في ظل األزمات العربیة التي نمر بها اآلن* 

  .التعرف على واقع اإلعالم التربوي وتناوله للقضایا الخاصة بالطالب* 

استكمال الجهود البحثیة التي تبنت قضیة تطویر األنشطة الطالبیة واإلذاعة المدرسیة والتي * 

لباحث االنطالق منها لجعلها أكثر فاعلیة في تنمیة القیم لدى الطالب مما یساهم في حاول ا

  .بناء شخصیات سویة تسعى لبناء وتقدم مجتمعاتها

  .االهتداء إلي المراجع التي یمكن االستعانة بها في معالجة اإلطار النظري* 



  

 ٤٣ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ًسات السابقة أیضا في اختیار المنهج المناسب لتناول موضوع الدراسة، كما ساهمت الدرا* 

 .تحدید المعاییر الالزمة للوقوف علي عینة الدراسة المیدانیة المناسبة

  :أوجه االختالف

  تتفرد الدراسة الحالیة في ربطها بالموضوعین مجالي الدراسة اإلذاعة المدرسیة بمتغیرات

 .تصمیمها من حیث احتوائها علي المؤثرات الصوتیة وقیم الحوار

 ث لعینة الدراسة وهى المرحلة المتوسطة وتطبیق الدراسة على الطالب أنفسهم، اختیار الباح

 .فهناك بعض الدراسات تناولت قیم الحوار لدى الطالب ولكن من منظور المعلمین

  تتسم الدراسة بثراء متغیراتها التي تتنوع ما بین الجنس ، مشاركة الطالب باإلذاعة المدرسیة

، واحتواء اإلذاعة المدرسیة علي مؤثرات یم الوالدین وعملهم ، درجة تعلمن عدم المشاركة

صوتیة من عدم اإلحتواء علیها؛ مما یجعل الباحث یتوقع بنتائج ثریة تساهم في معالجة 

 .نقاط القصور والضعف الذي یمكن أن تظهره النتائج

  :فروض الدراسة

ین في اإلذاعة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب المشارك .١

المدرسیة وغیر المشاركین بها في الدرجة الكلیة لمقیاس قیم الحوار لصالح الطالب 

 .المشاركین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب اللذین استمعوا لإلذاعة  .٢

س المدرسیة التي تحتوي علي مؤثرات صوتیة وغیر المحتویة علیها في الدرجة الكلیة لمقیا

 .قیم الحوار لصالح طالب اإلذاعة المشتملة علي مؤثرات صوتیة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب الذكور واإلناث في الدرجة  .٣

 .الكلیة لمقیاس قیم الحوار

  :حدود الدراسة

تقتصر الدراسة الراهنة في دراستها لقیم الحوار التي تعكسها اإلذاعة المدرسیة علي 

  ) . وطبرجل-سكاكا (دارس المرحلة المتوسطة بمنطقة الجوف بمدینتي م

  :مصطلحات الدراسة

 یشغل الطرفین،طرفین أو أكثر حول ما نقاش یدیره حدیث أو هو عبارة عن : الحــوار

البعد عن بالهدوء وتقبل اآلخر وتقبل اآلراء وویكون بطریقة متكافئة، في مسألة معینة، ویمتاز 

  .هدف الوصول إلى ما في أذهانهم الحق بالحجة والبرهان بعصب إلظهارالت

هي تلك القیم التي یكتسبها ویلتزم بها الفرد أثناء حوارة مع فرد أو جماعة : قیم الحوار

لتساعد على عملیة التواصل اإلنساني وتبادل اآلراء واألفكار وتكون محكومة بتعالیم الدین 

  .ادات والتقالید الموروثة في المجتمع السعوديوالمعاییر األخالقیة واالجتماعیة والع



  

 ٤٤ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

البث اإلذاعي على تعتمد والتي  التربوي اإلعالم أحد أنشطةهي : اإلذاعة المدرسیة

ة ثارٕا للتلقي واالستماع وة فعال مسموعهٕاخباریة وتنشیطیةو تثقیفیةمؤثرات صوتیة ومواد  بواسطة

  .بین الطالبنشر القیم والمثل العلیا ت الحقائق والخیال وتثبی

 هي أصوات مشابهة لألصوات الطبیعیة؛ ذات جودة عالیة تضاف :المؤثرات الصوتیة 

لتعزیز المحتوى التعلیمي أو الفني؛ من خالل خلق حالة نفسیة لدي المستمع تساعد في تعمیق 

ٕالمواقف واألحداث وابراز الصور الحیة ، وتقدم المؤثرات الصوتیة في عدد من األشكال منها 
شریة كالصرخات والبكاء ، ومنها المأخوذ من الطبیعة كصوت المطر والرعد والریاح واألمواج الب

  .ٕ، ومنها الصناعیة كالطرق علي الباب واطالق الرصاص وفرملة السیارات

  :اإلطار النظري
  :اإلذاعة المدرسیة

ُتعد اإلذاعة المدرسیة وسیلة مهمة في بناء شخصیة الطالب وصقلها، وجعلها أكثر 

اجتماعیة من خالل التواصل الجماعي مع الطالب والمعلمین في بیئة المدرسة، وتنمي في نفس 

الطالب القدرة على الحدیث في جموع المستمعین بجرأة ولباقة بعیدا عن االرتباك والخوف، 

  )٢٠١٣فراس حج، مارس . (وتقضي على كل نوازع الخجل واالنطواء

 إلبراز الذات، والكشف عن مكنونات اإلبداع في وتقدم اإلذاعة المدرسیة للطلبة فرصة

ًمجاالت عدة، فاإلذاعة المدرسیة عند البعض أصبحت روتینا ووظیفة ال بد منها یومیا،  ً

ًومنحصرة في دائرة منغلقة على فقرات روتینیة بالیة، بینما البعض اآلخر اعتبرها جزءا مهما في  ً

ًعا، وتبدو أهمیة اإلذاعة كأحد األنشطة الطالبیة الحیاة المدرسیة، لها أهداف وغایات أكثر تنو

من خالل قدرتها على استثمار أوقات الفراغ لدى الطالب لما فیه منفعتهم الذاتیة كأفراد، ومنفعة 

البیئة المدرسیة، والمجتمع ككل، وهي لذلك تساعد على تحقیق األهداف التربویة وتنمیة 

قات االجتماعیة، وتحفیزها بشكل سلیم، فضال عن المهارات، وقدرات الطالب الذاتیة، والعال

ًتحقیق الشخصیة المتكاملة للطالب عقلیا وجسدیا وروحیا واجتماعیا ً ً ً.  

فالتخطیط السلیم لهذا النشاط الثقافي یفسح المجال لتعددها حسب حاجات الطالب 

ة تنظیمها ومیولهم ورغباتهم، وال بد أن یتضمن التخطیط لألنشطة توجیهات كافیة تسهل عملی

ٕوادارتها، وتعطي صفات اإللزام والتنفیذ، وعلیه البد من وضع برنامج زمني محدد لتنفیذ برامج 

  )٤٨-٤٧، ١٩٨٩العبدلي، ( .األنشطة الثقافیة في خطة تتسم بالمرونة والقابلیة للتنفیذ

ن وتتمیز اإلذاعة المدرسیة بمجموعة ممیزات، تفرقها عن بقیة وسائل اإلعالم التربوي وم

  :مزایا اإلذاعة المدرسیة

قلة التكالیف حیث یتطلب إنشاء اإلذاعة المدرسیة وجود غرفة مجهزة ببعض األدوات مثل 

المیكروفون ومضخم الصوت، والسماعة الخارجیة، والمسجل، وبعض األشرطة واألسطوانات 

مل بالكهرباء، ًوغیره، وهذه األجهزة تمتاز بتكالیفها المنخفضة نسبیا وأن بعض هذه األجهزة یع

  .والبعض اآلخر یعمل بالبطاریات في حالة انقطاع الكهرباء



  

 ٤٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ًكما تتمیز اإلذاعة بالبث السریع ألخبار األحداث، إذ بعد إعداد البرامج، یمكن بثها آنیا 
على الطالب، فیشعرون بحداثة الخبر وینطبق هذا على التوجیهات المدرسیة وبثها أو إذاعتها 

ً، حیث أن المذیاع من أسرع وسائل اإلعالم نشرا للحدث، ففي الوقت على الطالب في وقتها

ًالذي یتطلب نشر الخبر في المذیاع دقائق معدودة یلزم إعداده وتصویره وقتا في التلفاز، بینما 
  )٥٧ت، .الشوبكي، د. (ًیلزم نقله في الصحیفة وقتا أطول بسبب الطبع والتحریر

الطالب مثل الخطابة، والقدرة على القراءة، اإللقاء وتنمي اإلذاعة المدرسیة بعض مواهب 

ٕالجید أمام حشد من الطالب، ویتم ذلك عن طریق اإلعداد الجید للبرامج، واصغاء لدى الطالب 
المستمعین، كذلك فإن اإلذاعة تتیح للطالب أن یبنوا ألنفسهم ثقافة سمعیة، خاصة إذا كان ما 

  .همَّیقدم في اإلذاعة المدرسیة یناسب میول

كما تتمیز اإلذاعة المدرسیة بسهولة ووضوح الفكرة إذا تم إعداد تلك البرامج اإلذاعیة 

بطریقة جیدة ومراعیة لمستوى الطالب، فالكلمة المنطوقة قد تتفوق على الكلمة المكتوبة، وذلك 

الرتباطها بالصوت المؤثر في نفسیة السامعین، وقد تساعد اإلذاعة الطالب على التذكر 

یل، وخاصة وأن اإلذاعة تعتمد على حاسة واحدة هي حاسة السمع، كذلك تساعد اإلذاعة والتخ

وقد أظهرت التجارب أن المواد البسیطة السهلة التي تقدم ". على تذكر المعلومات غیر المعقدة

  )٣٦٧ت، .رشتي، د". (بواسطة الرادیو یسهل تذكرها، مما لو قدمت مطبوعة

  :أهداف اإلذاعة المدرسیة

ثق أهداف اإلذاعة المدرسیة من أهداف اإلعالم التربوي بشكل عام بكل صوره، وتقوم تنب

على فلسفة المجتمع المدرسي التي توجد فیه، ومن بین تلك األهداف التي حددتها وزارة التربیة 

  :والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة لإلذاعة المدرسیة كنشاط مدرسي ثقافي، ما یلي

 بالمعلومات أو األخبار والمعارف التي تهمهم وتشبع فیهم حب االستطالع تزوید الطالب -

بحكم تكوینهم الفسیولوجي، وهنا یتحقق واحد من أهم أهداف اإلعالم التربوي بشكل عام 

ربط الطالب بمجتمعهم المدرسي والمحلي، وتزویدهم بالمعلومات والمعارف : وهو

 .تنوعةالمترتبطة الدراسة وأنشطتها وبرامجها الم

ُكما تنمي العمل الجماعي والنظرة الواقعیة حینما یسهمون في التخطیط لبرامجها التي  -
تتناسب وأنشطة المدرسة ومجتمعها المحلي، وهم یقدمون هذه البرامج ویعملون على 

تطویرها وبالتالي تعودهم على البحث واالطالع وتعرفهم بمصادر المعلومات والقدرة على 

لى التفكیر العلمي، وتنمیة الخیال العلمي والروح االبتكاریة، واكتشاف التذوق، وتشجیع ع

 .المواهب ورعایتها

ً تقدم للطالب ألوانا من العلوم والمعارف بصورة مشوقة تقوم على الشرح والتحلیل  - َُّ
والتفسیر والتبسیط، وهي تسعى بذلك إلى إكسابهم مهارات االتصال اإلذاعي، ومهارة 

 .هم، والثقة في تفكیرهم وقدراتهم العقلیةالتعبیر عن أفكار
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

المحافظة على التراث الحضاري والثقافي، وتوجیههم نحو االتجاهات والقیم التربویة  -

العلیا؛ كصلة الرحم، والتعاون، واحترام المعلم، وتقدیر آراء اآلخرین، وحریة الرأي والتعبیر 

 .عن اآلراء، والنقد الذاتي البناء

اإلخالص واألمانة والبطولة والشجاعة : رم األخالق ومنها تحث الطالب على مكا -

 .والصدق والوفاء والكثیر من القیم والعادات واالتجاهات الحسنة

تعمل على سد أوقات الفراغ لدى الطالب بما یعود علیهم بالنفع والفائدة تدرب الطالب  -

 .ها وصیانتهإعلى كیفیة استخدام األجهزة واألدوات اإلذاعیة وطریقة عملها واصالح

 .تعزز جوانب المادة المنهجیة مما یسهل فهمها واستیعابها من قبل الطالب -

 .تكشف اإلذاعة عن مواهب الطالب في اإللقاء والشعر والخطابة وتشجع الموهوبین -

 .ٕتقویة شخصیة الطالب واخراجه من دائرة الخوف والخجل -

 النمو –ألفكار المسموعة نقل ا: تعمل اإلذاعة المدرسیة على إكساب وتنمیة مهارات -

 صقل المواهب – السرعة في التفكیر والتعبیر – مهارة القراءة واإلنصات الجید –اللغوي 

 ).١٤٢٥دلیل النشاط المدرسي، وزارة التربیة والتعلیم، . (ٕ االستنتاج وابداء الرأي التفكیر المستقل- 

  :دور اإلذاعة المدرسیة في تنمیة الطالب

 یجاریها من حیث قدرتها على إثارة كوامن اإلبداع أیة وسیلة أخرى، اإلذاعة المدرسیة ال

كما تعد وسیلة اتصال قویة لخلق العالقات االجتماعیة واإلنسانیة إذا أحسن تطویعها، إذ تعد 

أهم القنوات اإلعالمیة المهمة والسهلة في المحیط المدرسي، التي یمكن أن تعبر عن اآلراء 

ٕخاصة بالمجتمع المدرسي؛ تعرض أخباره، وابداعاته، وتبرز صورته، والمواقف واالتجاهات ال
وتعالج قضایاه، وتفید المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي، والحقیقة إن اإلذاعة المدرسیة 

تستطیع أن تسهم في التكوین المعرفي واالجتماعي للتالمیذ بصورة تفوق الدروس التقلیدیة؛ 

  :سباب منهاوذلك لعدة أ) ١٢ت، .الكلوب، د(

 یفوق -ً طبقا لألبحاث العلمیة –أن اللغة المسموعة في حیاة الطفل على وجه الخصوص  -

تأثیرها اللغة المكتوبة، ألنها أكثر صله بفكره، وتعتمد على المشاعر واألحاسیس؛ فنجد 

الصوت الرخو أو الناعم، وفي مواقف أخرى جهارة الصوت، وفي أخرى الهمس والترقیق، 

 . انتباه التالمیذ وتنشط خیالهموكلها تجذب

إمكانیة تنویع برامجها التي تعتمد على الكلمة المسموعة والمؤثر الصوتي، إذ ثبت علمیا أن  -

ٕالصوت البشري یثیر صورا ذهنیة متنوعة، واذا صاحب ذلك مؤثرات صوتیة فإن ذلك یثیر 
طف اإلنسانیة، ویفتق االنفعاالت، ویسهم في مخاطبة وجدان المستمع، وبالتالي إثارة العوا

 .عوامل الخیال
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ): عام١٥ إلى ١٣من ( جمهور اإلذاعة المدرسیة من طالب المرحلة المتوسطة 

تعد المرحلة المتوسطة بدایة المراهقة عن الطفل، ویصحب هذه المرحلة التي مجموعة 

رین بشكل من التغییرات الجسمیة واالجتماعیة واالنفعالیة ورغبة الشباب في الظهور أمام اآلخ

ٕمختلف، حیث یبدأ اهتمامهم بالمظهر الشخصي، واثبات القدرات، والتنافس العلمي لتحقیق 

ذواتهم، وهنا یمیل الطالب إلى اإلعجاب بالشخصیات البطولیة التي تبدو مختلفة، وبالتالي 

وتعد المنزلة االجتماعیة العلیا، المغامرات، والرحالت، والشجاعة، : محاولة محاكاتها، ومن ذلك

اإلذاعة من أهم الوسائل التي یمكن أن توظف تلك الطاقات، والتعبیر عن األفكار والطموحات، 

معوض، . (والنقاش، وتقبل اآلراء، وخاصة من األشخاص الذین یقدرهم التلمیذ، ویعجب بهم

٢٥، ١٩٨٨.(  

  :المؤثرات الصوتیة 

ًتلعب المؤثرات الصوتیة دورا أساسیا فى التأكید على واقعی ة األحداث ، وفى إتمام فهم ً

وتعمل على اإلیحاء بمساحة أكبر للمادة المقدمة ، وذلك لخلق حالة . المستمع للمادة اإلذاعیة

نفسیة معینة ، ولخلق اإلحساس بوجود أماكن غیر موجودة ، أو خلق اإلحساس 

  :ویمكن توظیف المؤثرات الصوتیة في النقاط التالیة  .بالصمت

  :وتیة في المواقف اإلذاعیة توظیف المؤثرات الص

الحاج (، ) ٢٢، ١٩٨٧الطوبجى،(ویمكن توظیف المؤثرات الصوتیة في النقاط التالیة 

- ٤٣٥، ١٩٩٧زاهر، ( ، ) Fernlund, P et al,1991,66-70(، ) ٣٣، ١٩٨٨عیسي واخرون 

  ) :٢٠٠٢الهوارى ،(، ) ٤٨٣

وتیة لإلیحاء بأحداث خارج یمكن استخدام المؤثرات الص : امتداد حدود الموقف اإلذاعي -

فیمكن تسجیل حوار بین المعلمة وتلمیذه  ، یصاحبه أصوات لتالمیذ . حدود المادة اإلذاعیة 

یلعبون فى فناء المدرسة ، أو صوت مرور السیارات خارج حدود المدرسة ؛ تلك المؤثرات 

و إال جزء ًالصوتیة تعطى إیحاءا بالواقع ، وتجعل المستمع یصدق أن ما یسمعه ؛ ما ه

 . صغیر من عالم أوسع

یشكل العامل النفسى للمؤثرات الصوتیة أهمیة خاصة فى المواقف اإلذاعیة : خلق جو نفسى -

، فاألصوات غیر المألوفة تلعب على شعور المستمع بالخوف من المجهول ، حیث یتم 

ستمع ، التعرف على الصوت والتأكد من أنه غیر ضار قبل أن تتم حالة االرتیاح لدي الم

والمخرج الجید هو الذى یستطیع توظیف المؤثرات الصوتیة لخلق جو من اإلثارة والتي من 

 للمادة اإلذاعیة شأنها جذب انتباه المستمع
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یمكن اإلیحاء بأماكن خارج حدود الموقف اإلذاعي عن طریق : اإلیحاء بأماكن غیر موجودة -

 االصوات كاألسود والصقور لإلیحاء استخدام المؤثرات الصوتیة ، وذلك باستخدام إیحاءات

  .بالغابة ، أو أصوات رصاص وأسلحة لإلیحاء بساحة الحرب 

یستخدم مونتاج المؤثرات الصوتیة فى استدعاء أحداث الماضي : مونتاج المؤثرات الصوتیة -

ًفمثال فى حالة تذكر رجل یحكى لصدیقه تاریخه السیاسى الحافل ، . أو المخاوف والمشاعر 

مؤثرات الصوتیة من أصوات آتیة من بعید لعروض عسكریة ، وصرخات ، وخطب تتكون ال

 . ًوتصفیق ، وتهلیل من خالل مونتاج مؤثرات الصوت التى تعطى إحساسا بحنین الرجل لماضیه

یمكن توظیف لحظات الصمت الكامل فى ذروة المواقف اإلذاعیة ، : خلق جو الصمت -

ً حواریتین یتوسطهم لحظة صمت ؛ تعطیه إحساسا فالفجوة التى یشعر بها المستمع جملتین

 .بأهمیة الحدث ، أو لخلق شحنة عاطفیة لدي المستمع 

ًونتیجة لما تقدم عن دور المؤثرات الصوتیة، وأیضا اإلذاعة المدرسیة ودورها في تعود 

الطالب على كیفیة الحوار والتعامل مع اآلخرین في شتى المحافل والمواقف المختلفة بما 

لب أن یتوفر لدیهم مجموعة من القیم التى تجعل من عملیة الحوار والنقاش ذات نفع وتؤتي یتط

  .ثمارها ؛كان على الباحثان أن یتطرقا إلى الحوار من حیث أهمیتة وأنواعه وقیمه

  :الحوار

  : أهمیة الحوار

تحریك ُیعد الحوار من الوسائل النافعة إلثراء وتطویر األفكار واآلراء، كما أنه مفید ل

القوى العقلیة عند اإلنسان، ونستطیع من خالل ممارسته مع الطرف اآلخر أن نحقق غایة 

ٕسامیة وهدغا نبیال، وهو التوصل إلى الحق، واظهار الصواب، ورد الشبهات وابطالها،  ٕ ً ً

وال یمكننا أن نقلل من أهمیة الحوار في جمیع مجاالته، وتتضح ) ٣٣٩، ٢٠١٤الرومي، (

  :لتربویة واالجتماعیة فیما یليأهمیة الحوار ا

  :األهمیة التربویة للحوار

اهتم علماء التربیة بالحوار وأكدوا على أنه ضروري ویجب تفعیله من أجل اإلعداد 

سرى العلیان، (الجید للنشء؛ حیث أن الحوار یسهم في تحقیق العدید من الثمار التربویة الطیبة 

مقدمات وآداب وقیم ومهارات للحوار بهدف ، حیث دعا بعض الباحثین إلى وضع )هـ١٤٣٤

حسانین، . (الحصول على منهج سلیم یستطیعون الوصول من خالله إلى الثمار المرجوة

٣٨٩-٣١٥، ٢٠١١(  

) هـ١٤٢٩العبید، ) (هـ١٤٢٦الشوبكي وآخرون، (وتتضح األهمیة التربویة للحوار فیما یلي 

  ) :هـ١٤٣٤، سري العلیان) (هـ١٤٣٤الهویش، ) (هـ١٤٢٩الحازمي، (
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تهیئة النشء لمواجهة عالم سریع التغیر، فاستخدام استراتیجیات تدریسیة تقوم على  -

 .ٕالحوار والمناقشة تساعد المتعلم على مواجهة المشكالت المستجدة، واعداده لعالم متغیر

 .تنمیة االستقاللیة في التعلم لدى المتعلم؛ لتحصیل المعرفة حسب أسلوبه واستعداده -

ت العقل وتنمیة اإلبداعات، ومنح الطالب عدد من القیم والمهارات المیسرة صقل قدرا -

 .لحسن التعامل مع اآلخرین

 .یعمل على إكساب الطالب الشجاعة األدبیة وفصاحة اللسان -

 .یساهم في تقویة الروابط االجتماعیة واألسریة -

ألفكار، ووتولید روح تنمیة السولكیات التعلیمیة، كالمشاركة الفاعلة واإلیجابیة، وتقریب ا -

 .المنافسة، وتقریب األفكار واآلراء

 :األهمیة االجتماعیة للحوار

ًیؤدي الحوار دورا اجتماعیا كبیرا؛ حیث یعطي للخالف بین األفراد بعدا اجتماعیا  ً ً ً ً

یضعه في إطاره الطبیعي، ویعمل على خفض مستوى التوتر والسلبیة في االختالف، ویعني 

  .بیة واالتزان في التعامل إلى درجات عالیة لیكون في إطار من الخیر والنفعبرفع مستوى اإلیجا

وقد أوردت الدراسات المختلفة األهمیة االجتماعیة للحوار لما لها من أثر فاعل في 

الشوبكي ) (هـ١٤٢٩العبید، (المجتمع والحیاة بوجه عام، فقد كان من تلك األهمیة ما یلي 

  ) :م٢٠١٢الشاماني، ) (هـ١٤٢٦وقاسم، 

تنمیة السلوك االجتماعي للفرد، كاحترام اآلخرین، والبعد عن التعصب للرأى، تنمیة  -

روح العمل الجماعي، معالجة القصور أو النقص في عناصر الشخصیة، التعاون، 

 .حسن التعامل مع اآلخرین، تقدیر مشاعر اآلخرین، البعد عن األنانیة وحب الذات

فراد في المجتمع الوجه الحضاري ألي مجتمع، حیث یكشف الحوار اإلیجابي بین األ -

 .یعكس العالقة اإلیجابیة بین األفراد

 .یساهد في التقریب بین األطیاف المختلفة في المجتمع، ویعمل على زیادة فرص االتفاق بینها - 

 . ًیعمل على إقامة الحیاة والعالقات االجتماعیة السویة والنافعة كلما كان الحوار إیجابیا -

  :اع الحوارأنو

ًتتعدد أنواع الحوار وتختلف تبعا ألطراف الحوار، وطبیعة الموضوعات محل الحوار، 

وكذلك الظروف المحیطة ببیئة الحوار، وعلى ذلك سیتم عرض أبرز أشكال الحوار بوجه عام، 

  :والتي یوردها الباحث فیما یلي

ِمحاور بإیصال فكرته أو ًهو األكثر شیوعا، وهو أن یقوم ال: الحوار اللفظي أو الكالمي ً
  .رسالته للمتحاورین، وذلك بشكل مباشر بدون أیة حواجز أو موانع
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ًوهو أن یقوم المحاور بكتابة أو تألیف موضوعا أو مقالة تتضمن توجیها : الحوار الكتابي ً ِ ُ
ًأو مضمونا معینا ویطلب من الطرف اآلخر في عملیة الحوار باإلطالع علیه، وبهذا تكتمل  ً

  .ُ عملیة التواصل ولكنه تواصل عن بعد أو غیر آنيأطراف

اإللكترونیة یمثل الكتابة أو المشاركة الصوتیة في الحوار عبر المواقع : الحوار اإللكتروني

  )٢٠١١النوح، ( .ُأو مواقع التواصل االجتماعي أو المنتدیات، ویتم ذلك التواصل عن بعد

 ما یسمى بالحوار التعلیمي الذي أوردتة ولعل ما یشد انتباه الباحث في هذا المقام هو

  :بعض الدراسات، حیث ذكرت أن له عدة أشكال، وهي كالتالي

ًیكون مناسبا إذا تم إرشاد الطالب بمجموعة من التساؤالت الكتشاف : الحوار الموجه

ًالعالقات والقواعد والمبادئ المرتبطة بنتیجة ما، ویتلقى الطالب في ذلك الحوار تدریبا عملیا ً 

  .على مهارات التفكیر وال سیما التفكیر االستنتاجي الذي یبنى على فكرة التنقل من خطوة إلى أخرى

ًیمارس فیه الطالب جمع المعلومات، ویشتقون النتائج بناءا على : الحوار االستقصائي

  .البرهان والوضوح، وبذلك یبنى على التفكیر الناقد ولیس على الحدس

تزوید الطالب بالمعلومات المناسبة والمصادر والمواد التعلیمیة یبدأ ب: الحوار الجماعي

  .المتعلقة بموضوع الدراسة، مما یعمل على السیر في اتجاه تحقیق األهداف التعلیمیة المرجوة

یتم استخدامه كي ساعد الطالب على تنمیة وتطویر مهارات التفكیر : الحوار التأملي

ندى الحبار، . (تنوعة وحلول بدیلة لنفس المشكلة المطروحةالتحلیلي لدیهم والتوصل إلى بدائل م

  )م٢٠١١أمین، 

  :قیم الحوار

اعتمد الباحثان في تحدید قیم الحوار على اإلطار النظري، وتحلیل الدراسات السابقة، 

ومراجعة مقاییس قیم الحوار، والقیم المتضمنة في مهارات االتصال، وبعد استخالص مجموعة 

باحثان باستطالع رأي مجموعة من الخبراء عنها، وقد أسفر ذلك أسفر ذلك من القیم، قام ال

  :اإلجراء عن الثالثة عشر قیمة التالیة

تقدیر الوقت، قبول اآلخر، الصدق، تقبل النقد، حریة الرأي والتعبیر، الموضوعیة، 

  .لبرهاناألمانة، التسامح، اإلنصات الجید، المبادأة، التواضع، اإلیجابیة، تقدیم الحجة وا

ًوجدي بالذكر أن الباحثان تجنبا تصنیف قیم الحوار انطالقا من عدة مسوغات لعل من 

  :أهمها

 .أن الدراسة معنیة بالدرجة األولى بقیم الحوار التي تعكسها اإلذاعة المدرسیة -



  

 ٥١ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

أن ثمة صعوبة بالغة في الوصول إلى تصنیف محدد قاطع یمنع دخول قیمة من القیم أو  -

والتي إلى ) ١٩، ١٩٩٥زاهر، (صنیف ما، وهو ما أكدت علیه دراسة خروج أخرى من ت

ًاستحالة التصنیف القطعي المحدد؛ حیث بررت تلك االستحالة أن ثمة تداخال فعلیا بین  ً

كافة أنماط القیم، فما هو دیني ینطوي على ما هو اجتماعي، وما هو اقتصادي ینطوي 

ظري ینطوي على ما هو دیني أو سیاسي على ما هو دیني أو سیاسي، وما هو عملي أو ن

أو اجتماعي، ومن هنا جاءت استحالة الفصل بین هذه األنماط، ثم إن هذه األنماط من 

 .ًالقیم تشكل في مجموعها قیما اجتماعیة بمعناها الواسع

ُأن بعض التصنیفات تنحي صفة ما على قیم معینة دون وعیها بحجب هذه الصفة عن  -

 البعض لقیم ما على أنها أخالقیة، وكأن سائر القیم األخرى لیست القیم األخرى، كتصنیف

أخالقیة، وأن بعض القیم اجتماعیة وكأن باقي القیم غیر اجتماعیة، بالرغم من أن القیم 

 .ًجمیعا وجدت في المجتمع ومن أجله

  :ٕمنهج الدراسة واجراءاتها

م الظاهرة موضع الدراسة، تنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفیة التي تعتمد على فه

 .وتسجیل المالحظات عنها بدقة موضوعیة

ً من أنسب المناهج العلمیة مالءمة لهذه الدراسة، SURVEYویعتبر منهج المسح بالعینة 

والذي یهدف الباحث من خالله إلي دراسة قیم الحوار التى تعكسها اإلذاعة المدرسیة لدى 

 .لجوفطالب مدارس المرحلة المتوسطة بمنطقة ا

 –كما تعتمد الدراسة علي مقیاس قیم الحوار كأداة رئیسیة لجمع المعلومات من المبحوثین 

  .-إعداد الباحثان 

  ) : االستقصاء(صحیفة االستبیان 

طریقـة الـشائعة فـي دراسـات الجمهـور، ویقـوم علـى المـنهج اإلحـصائي، ویعتمـد علـى وهي ال

ًتوجیــه األســئلة المعــدة خصیــصا حــول موضــوع معــین بقــصد الحــصول علــى ردود للجمهــور، ثــم 

ًتحلیل هذه الردود، ویعتبر االستقصاء من أكثر أدوات جمع البیانات شـیوعا واسـتخداما فـي مـنهج  ً

ســتخدامه فــي جمــع المعلومــات عــن موضــوع معــین مــن عــدد كبیــر مــن المــسح وذلــك إلمكانیــة ا

  . )٢(األفراد یجتمعون أو ال یجتمعون في مكان واحد
                                                           

2 ، ص ) ١٩٩٢عــالم الكتــب، : القــاهرة  (١، طالبحــث العلمــي فــي الدراســات اإلعالمیــة.  محمـد عبــد الحمیــد  -

٣٥٣.  



  

 ٥٢ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

واعتمدت الدراسة الحالیة علي اسـتمارة االسـتبیان باعتبارهـا إحـدى أدوات جمـع البیانـات فـي 

ن مـن خـالل المقابلـة إطار منهج المسح ، لجمع بیانات الدراسة المیدانیة ، وقد تم تطبیق االستبیا

الفردیـة أو الجماعیــة مـع المبحــوثین ، وهــو مـا أعطــي الفرصـة للتأكــد مــن فهـم المبحــوثین لألســئلة 

  .الواردة بها من ناحیة ، ومواجهة ما قد یطرأ من صعوبات أثناء التطبیق من ناحیة أخرى 

جمعهـا مـن عینـة قام الباحثان بإعداد استمارة االستبیان من خالل تحدید البیانـات المطلـوب 

الجمهــور فــي شــكل محــاور رئیــسیة وضــمن كــل محــور مــن هــذه المحــاور مجموعــة مــن العبــارات 

  .ًوفقا ألهداف الدراسة وتساؤالتها

  : صدق وثبات االستبیان -

  :  صدق االستبیان -

یقـــصد بالـــصدق أن تقـــیس اســـتمارة االســـتبیان مـــا وضـــعت لقیاســـه ، وقـــد أجـــرى اختبـــار   

 حیـث تـم تحدیـد  Content validity االسـتبیان مـن حیـث صـدق المحتـوى الصدق للتأكد مـن صـدق

أهداف الدراسـة وتـساؤالتها وترجمـة ذلـك فـي شـكل فـروض بعـد اإلطـالع علـي التـراث العلمـي مـن 

خـــالل مراجعـــة بعـــض الدراســـات الـــسابقة التـــي اتخـــذت مـــن اإلذاعـــة المدرســـیة ومهـــارات الحـــوار 

  .طي أهداف وتساؤالت الدراسة موضوعا لها ، ثم وضع األسئلة التي تغ

وتــــم التحقــــق مــــن الــــصدق الظــــاهري لالســــتمارة مــــن خــــالل عرضــــها علــــي مجموعــــة مــــن 

المحكمین فـي المجـاالت التـي تـرتبط بموضـوع الدراسـة ، وتـم تعـدیل االسـتمارة وفقـا لمـا أبـدوه مـن 

  . من المحكمین ٠.٩٠مالحظات ، ولم تستبقى اال العبارات التي اتفق علیها نسبة 

مـن صـدق االتـساق للتحقـق ) معامل الفا كرونبـاخ(صدق االتساق الداخلي ما تم حساب ك

مفـردة ، وتـم حـساب ) ٥٤٠(الداخلي مـن خـالل تطبیـق المقـاییس علـي العینـة الكلیـة المكونـة مـن 

ة الكلیـة علـي كـل بعـد مـن صدق االتساق الداخلي عن طریـق حـساب معامـل االرتبـاط بـین الدرجـ

ٕدرجة الكلیـة لالسـتبیان ، وقـام الباحـث بحـساب صـدق االتـساق الـداخلي وایجـاد الستبیان والاأبعاد 

  . معامل ألفا عن طریق حساب معامل ارتباط األبعاد مع بعضها

   

  :صدق االتساق الداخلي الستبیان قیم الحوار  -

  ) ١( جدول

  وأبعاده بطریقة ألفا كرونباخ الستبیان قیم الحوار معامالت صدق االتساق الداخلي 

  **٠.٩٢= ، معامل ألفا للمحور ككل  ٥٤٠= ن                                      



  

 ٥٣ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة  البعــد 

  **٠.٨١  ١ب

  **٠.٨٢  ٢ب

  **٠.٨٤  ٣ب

  **٠.٩٠  ٤ب

  **٠.٩١  ٥ب

  **٠.٨٧  ٦ب

  **٠.٨٨  ٧ب

  **٠.٨٦  ٨ب

  **٠.٨٥  ٩ب

  **٠.٩١  ١٠ب

  **٠.٨٣  ١١ب

  **٠.٨٧  ١٢ب

  **٠.٨٣  ١٣ب

یوضح الجدول أن معامل االرتباط بـین درجـة كـل بعـد مـن أبعـاد االسـتبیان  والدرجـة الكلیـة 

 ، وجمیــع ٠.٠١ وجمیــع هــذه المعــامالت دالــة عنــد مــستوى٠.٩١ – ٠.٧٩علیــه تتــراوح مــا بــین 

   .٠.٠١هذه المعامالت دالة عند مستوى

یم عــادة أن تكــون علــي درجــة عالیــة یقــصد بثبــات االختبــارات وأدوات التقــو: ثبــات األســتبیان  -

  .)٣(من الدقة واإلتقان واالتساق فیما تزودنا به من بیانات عن سلوك المفحوص

إذا طبــق علــي نفــس األشــخاص ) تقریبــا(واالختبــار النفــسي الثابــت هــو الــذي یعطــي نفــس النتــائج 

   .)٤(في فرصتین مختلفتین

  : ستبیان وقد استخدم الباحثان الطرق اآلتیة لحساب ثبات اال

   : وسبیرمان وبراون ، )S.H( طریقة التجزئة النصفیة -

قــام الباحــث بحــساب معامــل ثبــات االســتبیان ، وفقــا لطریقــة التجزئــة النــصفیة لجتمــان ، 

  .وكذلك عن طریق حساب معامل ارتباط سبیرمان وبراون 

  

                                                           

  .٧٧٠، ص)  ١٩٧٣األنجلو المصریة ، : القاهرة ( ، التقویم النفسي. فؤاد أبو حطب ، سید عثمان  )٣(

.٤١ ، ص)١٩٧٥ مطبعة جامعة الریاض ، :ض الریا( ،اإلحصاء النفسي والتربوي. السید محمد خیري ) ٤(  



  

 ٥٤ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ) ٢(جدول  

  ) . سبیرمان وبراون–یة لجتمان التجزئة النصف (ومحاوره وفقا لطریقتي معامالت ثبات االستبیان

  م

  عدد العبارات  البعـد

معامل ارتباط 

التجزئة النصفیة 

  لجتمان 

معامل ارتباط 

 –سبیرمان 

  براون 

  **٠.٧٧  **٠.٨١  ٣  قیمة تقدیر الوقت  ١

  **٠.٧٥  **٠.٨٣ ٣  قیمة قبول اآلخر  ٢

  **٠.٨١  **٠.٧٨ ٣  قیمة الصدق  ٣

  **٠.٨٩  **٠.٨٦ ٣  قیمة تقبل النقد  ٤

  **٠.٨٧  **٠.٨٨ ٣  قیمة حریة الرأي والتعبیر  ٥

  **٠.٨٩  **٠.٨٥ ٣  قیمة الموضوعیة  ٦

  **٠.٧٦  **٠.٧٥ ٣  قیمة األمانة  ٧

  **٠.٧٩  **٠.٧٧ ٣  قیمة التسامح  ٨

  **٠.٩١  **٠.٨٧ ٣  قیمة اإلنصات الجید  ٩

  **٠.٩٢  **٠.٨٩ ٣  قیمة المبادأة  ١٠

  **٠.٩٠  **٠.٨٨ ٣  قیمة التواضع  ١١

  **٠.٨٧  **٠.٧٩ ٣  إلیجابیةقیمة ا  ١٢

  **٠.٨٦  **٠.٩٢ ٣  قیمة تقدیم الحجة والبرهان  ١٣

معامل ارتباط المحاور مع   *

  بعضها
٠.٨٥  **٠.٩٠  ٣٩**  

ارتباط المحاور مع الدرجة   **

  الكلیة

٣٩  
٠.٩١  **٠.٨٧**  

یتضح من الجدول السابق أن محاور استبیان قیم الحوار حققت معامالت ثبات علـي درجـة 

لة علمیا ، حیث تراوحـت معـامالت ثبـات المحـاور وفقـا لمعامـل التجزئـة النـصفیة لجتمـان مـا مقبو

 بـراون –  ، بینما تراوح معامل ثبات المحـاور وفقـا لمعامـل ارتبـاط سـبیرمان ٠.٩٢ - ٠.٧٩بین 

   . ٠.٩١-٠.٧٥ما بین 

 ارتبــاط  وفقــا لمعامــل٠.٩٠وفیمــا یتعلــق بمعــامالت ارتبــاط المحــاور مــع بعــضها فقــد كانــت  -

، وهـــــي ٠.٨٥ بــــراون –التجزئــــة النـــــصفیة لجتمــــان ، بینمـــــا كانــــت وفقـــــا لمعامــــل ســـــبیرمان 

  .معامالت ثبات عالیة وتدل علي ثبات المحاور 



  

 ٥٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 ، ٠.٨٧فقــد كانــت  وفیمــا یتعلــق بمعــامالت ارتبــاط المحــاور مــع الدرجــة الكلیــة لقــیم الحــوار -

ـــة النـــصفیة لجتمـــان و٠.٩١ ـــي –معامـــل ســـبیرمان  وفقـــا لمعـــامالت ارتبـــاط التجزئ  بـــراون عل

  .الترتیب وهي معامالت ثبات عالیة وتشیر إلي ثبات المقیاس وصالحیته لالستخدام 

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة 

بـــإجراء التحلیـــل اإلحـــصائي لبیانـــات هـــذه الدراســـة مـــن خـــالل الكمبیـــوتر وذلـــك قـــام الباحـــث 

ً، والمعـروف اختـصارا بحزمـة البـرامج اإلحـصائیة للعلـوم   SPSS for windows برنـامج  باسـتخدام

    SPSS:( Statistical Package for social science(االجتماعیة 

  :وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائیة التالیة 

  .التكرارات البسیطة والنسب المئویة -١

  .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة -٢

 لدراســة شـدة واتجـاه العالقـة االرتباطیـة بــین  Pearson Correlationمعامـل ارتبـاط بیرسـون  -٣

  .متغیرین من متغیرات الدراسة

 للمجموعــــات المــــستقلة لدراســــة الفــــروق بــــین المتوســــطین الحــــسابیین T.Test" ت"اختبــــار  -٤

 .لمجموعتین من المبحوثین علي أحد متغیرات الدراسة

  :عینة الدراسة

مدارس ) ٨(مفردة من الطالب موزعین على ) ٥٤٠(اعتمدت الدراسة علي عینة قوامها 

  :كاالتي

 . بمحافظة سكاكا) بنین(مدرستین  .١

 .بمحافظة سكاكا) بنات(مدرستین  .٢

 .بمحافظة طبرجل) بنین(مدرستین  .٣

 .بمحافظة طبرجل) بنات(مدرستین  .٤

  :وفیما یلي توصیف لخصائص عینة الدراسة

 توزیع عینة الدراسة وفقا للنوع.  

  )٣(جدول 

  ).إناث/ ذكور (ونسب عینة الدراسة وفقا للنوع تكرارات 

  %  ك  النوع

  ٤١.٣  ٢٢٣  ذكور

 ٥٨.٧  ٣١٧  إناث

  ١٠٠.٠  ٥٤٠  اإلجمالي



  

 ٥٦ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 مفردة من الذكور ٥٤٠ عینة الدراسة قد بلغت تشیر بیانات الجدول السابق إلى أن

لإلناث من إجمالي عینة % ٥٨.٧للذكور في مقابل نسبة % ٤١.٣واإلناث، وزعت إلى 

 .اسةالدر

 ًتوزیع عینة الدراسة وفقا للمحافظة.  

  ) ٤(جدول 

  ًتوزیع عینة الدراسة وفقا للمحافظة 

  %  ك  المحافظة

 ٥٣.٧ ٢٩٠  سكاكا

  ٤٦.٣ ٢٥٠ طبرجل

 ١٠٠.٠ ٥٤٠  اإلجمالي

 مفردة من منطقتي سكاكا ٥٤٠ عینة الدراسة قد بلغت یتضح من الجدول السابق أن

لمنطقة طبرجل من % ٤٦.٣كا في مقابل نسبة لمنطقة سكا% ٥٣.٧وطبرجل، وزعت إلى 

  .إجمالي عینة الدراسة

 توزیع عینة الدراسة وفقا للمشاركة.  

 مفردة من المشاركین ٥٤٠ عینة الدراسة التي بلغت تشیر بیانات الجدول التالي إلى أن

للمشاركین في اإلذاعة % ٢٤.٨في اإلذاعة المدرسیة وغیر المشاركین بها، وزعت إلى 

  .لغیر المشاركین من إجمالي عینة الدراسة% ٧٥.٢ة في مقابل نسبة المدرسی

  ) ٥(جدول 

  ).غیر مشارك/ مشارك (تكرارات ونسب عینة الدراسة وفقا للمشاركة 

  %  ك  النوع

  ٢٤.٨  ١٣٤  مشارك

 ٧٥.٢  ٤٠٦  غیر مشارك

  ١٠٠.٠  ٥٤٠  اإلجمالي

  :عرض وتفسیر النتائج

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات توجد "والذي ینص علي أنه : الفرض األول

الطالب المشاركین في اإلذاعة المدرسیة وغیر المشاركین بها في الدرجة الكلیة لمقیاس قیم 

   ".الحوار لصالح الطالب المشاركین

  

  



  

 ٥٧ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ) ٦(جدول 

وغیر لداللة الفروق بین متوسطات درجات الطالب المشاركین في اإلذاعة المدرسیة ) ت(نتائج اختبار 

   .المشاركین بها في الدرجة الكلیة لمقیاس قیم الحوار

  المتوسط  العدد  المشاركة  المتغـیر
االنحراف 

  المعیاري
  الداللة  قیمة ت

  ١.٠٣  ٨.٣٩  ١٣٤  مشارك
  قیمة تقدیر الوقت

  ١.٢٨  ٨.٠٢  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٣.٤٨

  ١.١٨  ٨.٢٨  ١٣٤  مشارك
  قیمة قبول اآلخر

  ١.٥٧  ٧.٦٧  ٤٠٦  مشاركغیر 
  ***دالة  ٤.٧٤

  ١.٢٣  ٧.٩٦  ١٣٤  مشارك
  قیمة الصدق

  ١.٣٠  ٨.٠٢  ٤٠٦  غیر مشارك
 غیر دالة  ٠.٤٩-

  ١.٢٧  ٨.١٤  ١٣٤  مشارك
  قیمة تقبل النقد

  ١.٥٨  ٧.٦١  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٣.٨٧

  ١.١٨  ٨.٢٧  ١٣٤  مشارك
  قیمة حریة الرأي والتعبیر

  ١.٦٦  ٧.٧٠  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٤.٣٨

  ١.٤٣  ٨.١١  ١٣٤  مشارك
  قیمة الموضوعیة

  ١.٧٠  ٧.٧٠  ٤٠٦  غیر مشارك
  **دالة  ٢.٧١

  ١.٤٢  ٧.٨٤  ١٣٤  مشارك
  قیمة األمانة

  ١.٦٢  ٧.٧٧  ٤٠٦  غیر مشارك
  غیر دالة  ٠.٥٠

  ١.٢٠  ٨.٢١  ١٣٤  مشارك
  قیمة التسامح

  ١.٨٢  ٧.٤٧  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٥.٣٧

  ١.٢٧  ٨.١٩  ١٣٤  ركمشا
  قیمة اإلنصات الجید

  ١.٧٧  ٧.٥٨  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٤.٣٧

  ١.٢٩  ٨.١٩  ١٣٤  مشارك
  قیمة المبادأة

  ١.٥٠  ٧.٧٦  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٣.١٩

  ١.٢٠  ٨.٢٦  ١٣٤  مشارك
  قیمة التواضع

  ١.٦١  ٧.٦٨  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٤.٣٧

  ١.١٥  ٨.٣٤  ١٣٤  مشارك
  قیمة اإلیجابیة

  ١.٦٤  ٧.٨٠  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٤.٢١

  ١.١٥  ٨.٣٨  ١٣٤  مشارك
  قیمة تقدیم الحجة والبرهان

  ١.٧٣  ٧.٦٧  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٥.٤٣

  ١٠.٢٥  ١٠٦.٦٣  ١٣٤  مشارك 
  المجموع

 ١٤.٩٩  ١٠٠.٥١  ٤٠٦  غیر مشارك
  ***دالة  ٥.٢٩



  

 ٥٨ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 متوسـطات درجـات وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین" ت" تطبیـق اختبـار أظهرت نتائج

فـــي اإلذاعــة المدرســیة؛ وذلــك فـــي )  غیــر مــشارك–مــشارك (ًعینــة الدراســة وفقــا لنــوع المـــشاركة 

لــصالح الطــالب المــشاركین، وذلــك فــي معظــم قــیم وذلــك الدرجــة الكلیــة علــى مقیــاس قــیم الحــوار 

ـــاس، حیـــث بلغـــت قیمـــة  ـــة " ت"الحـــوار المتـــضمنة فـــي المقی ـــة) ٥.٢٩(اإلجمالی  ، وهـــي قیمـــة دال

، وذلـك لـصالح الطـالب المـشاركین فـي اإلذاعـة ٠.٠٠١= إحصائیا عند مستوى داللـة إحـصائیة 

حیـث أفـادت تلـك ) ٢٠١٣منیـر حـسن، خالـد المـزین، (المدرسیة، وتختلف هذه النتیجة مع دراسة 

الدرجـة الكلیـة لـدور كلیـات التربیـة بالجامعـات الفلـسطینیة فـي تـدعیم قـیم الحـوار لـدى الدراسة بأن 

ًوهــي األقــل نــسبیا مــن %) ٦٢.٩(كانــت بنــسبة ) األنــشطة الطالبیــة(لبــة المعلمــین مــن حیــث الط

وهــو مــا یعنــي أن المــشاركین فــي اإلذاعــة المدرســیة قــد . المجــاالت األخــرى حــسب تلــك الدراســة

 مــن خــالل مــشاركتهم فــي اإلذاعــة - المتــضمنة فــي مقیــاس قــیم الحــوار -نمــت لــدیهم تلــك القــیم 

 . المدرسیة

ـــار تـــشیرو ـــائج تطبیـــق اختب ـــین متوســـطات " ت" نت ـــة إحـــصائیة ب إلـــي وجـــود فـــروق ذات دالل

" ت"في قیمة تقـدیر الوقـت، حیـث بلغـت قیمـة )  غیر مشاركین-مشاركین (درجات عینة الدراسة 

، وذلـك لـصالح المـشاركین فـي ٠.٠٠١= ، وهي قیمة دالة إحصائیا عنـد مـستوى داللـة ) ٣.٤٨(

  .اإلذاعة المدرسیة

بوجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات " ت"دت نتـــائج تطبیـــق إختبـــار كمـــا وأفـــا

درجــات العینــة مــن المــشاركین وغیــر المــشاركین فــي اإلذاعــة المدرســیة علــى قبــول اآلخــر حیــث 

 وذلـك لـصالح ٠.٠٠١= ً، وهـي قیمـة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة )٤.٧٤" (ت"بلغـت قیمـة 

لمدرســیة، كمــا تــشیر تلــك النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات الطــالب المــشاركین فــي اإلذاعــة ا

فــي اإلذاعــة )  غیــر مــشاركین-مــشاركین (داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة 

وهـــي قیمـــة غیـــر دالـــة ) ٠.٤٩-" (ت"المدرســـیة وذلـــك علـــى قیمـــة الـــصدق، حیـــث بلغـــت قیمـــة 

  .٠.٠٥ًإحصائیا عند مستوى داللة 

علــى عینــة الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة " ت"یــق اختبــار كمــا وأكــدت نتــائج تطب

بین متوسطات درجـات عینـة الدراسـة مـن المـشاركین فـي اإلذاعـة المدرسـیة وغیـر المـشاركین بهـا 

ًوهـي قیمــة دالــة إحـصائیا عنــد مــستوى ) ٣.٨٧" (ت"وذلـك فــي قیمـة تقبــل النقــد حیـث بلغــت قیمــة 

  .ین في اإلذاعة المدرسیة من عینة الدراسة وذلك لصالح المشارك٠.٠٠١= داللة 

علـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین " ت"فـــي حـــین أكـــدت نتـــائج تطبیـــق اختبـــار 

متوسطات درجات عینة الدراسة من المشاركین وغیر المشاركین في اإلذاعة المدرسیة على قیمـة 

ًصائیا عنـد مـستوى داللـة وهـي قیمـة دالـة إحـ) ٤.٣٨" (ت"حریة الرأي والتعبیـر حیـث بلغـت قیمـة 

كمـا وأوضـحت نتـائج .  وذلك لصالح المـشاركین فـي اإلذاعـة المدرسـیة مـن عینـة الدراسـة٠.٠٠١

وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائیة بــــین متوســــطات درجــــات عینــــة الدراســــة مــــن " ت"تطبیــــق اختبــــار 



  

 ٥٩ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

" ت"المشاركین وغیر المـشاركین فـي اإلذاعـة المدرسـیة علـى قیمـة الموضـوعیة حیـث بلغـت قیمـة 

 وذلــك لــصالح الطــالب المــشاركین ٠.٠١وهــي قیمــة دالــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة ) ٢.٧١(

  .في اإلذاعة المدرسیة

وأوضـحت أیــضا تلـك النتــائج عــدم وجـود فــروق دالـة إحــصائیة بــین متوسـطات درجــات عینــة 

غــت الدراســة مــن المــشاركین وغیــر المــشاركین فــي اإلذاعــة المدرســیة علــى قیمــة األمانــة حیــث بل

، وكــذلك أوضــحت ٠.٠٥وهــي قیمــة غیــر دالــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة ) ٠.٥٠" (ت"قیمــة 

تلك النتائج وجود فروق دالة إحصائیة بین متوسطات درجات عینة الدراسة مـن المـشاركین وغیـر 

وهــي قیمــة ) ٥.٣٧" (ت"المــشاركین فــي اإلذاعــة المدرســیة علــى قیمــة التــسامح حیــث بلغــت قیمــة 

 وذلــــك لــــصالح الطــــالب المــــشاركین فــــي اإلذاعــــة ٠.٠٠١ عنــــد مــــستوى داللــــة دالــــة إحــــصائیة

  .المدرسیة

كمــا أوضــحت أیــضا تلــك النتــائج وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة 

الدراسة مـن المـشاركین وغیـر المـشاركین فـي اإلذاعـة المدرسـیة علـى قیمـة اإلنـصات الجیـد حیـث 

 وذلـــك لـــصالح ٠.٠٠١ة دالـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة وهـــي قیمـــ) ٤.٣٧" (ت"بلغـــت قیمـــة 

ًالطـــالب المـــشاركین فـــي اإلذاعـــة المدرســـیة، وأفـــادت أیـــضا تلـــك النتـــائج أنـــه یوجـــد فـــروق دالـــة 

إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات عینـــة الدراســـة مـــن المـــشاركین وغیـــر المـــشاركین فـــي اإلذاعـــة 

ـــادأة حیـــث بلغـــت قیمـــة  ـــى قیمـــة المب وهـــي قیمـــة دالـــة إحـــصائیة عنـــد ) ٣.١٩" (ت"المدرســـیة عل

  . وذلك لصالح الطالب المشاركین في اإلذاعة المدرسیة٠.٠٠١مستوى داللة 

كمــا أوضــحت أیــضا تلــك النتــائج وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة 

الدراســة مــن المــشاركین وغیــر المــشاركین فــي اإلذاعــة المدرســیة علــى قیمــة التواضــع حیــث بلغــت 

 وذلــك لــصالح الطــالب ٠.٠٠١وهــي قیمــة دالــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة ) ٤.٣٧" (ت "قیمــة

المشاركین في اإلذاعة المدرسیة، كما اتـضح وجـود فـروق ذات إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات 

عینــة الدراســة مــن المــشاركین وغیــر المــشاركین فــي اإلذاعــة المدرســیة علــى قیمــة اإلیجابیــة حیــث 

 وذلـــك لـــصالح ٠.٠٠١وهـــي قیمـــة دالـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة ) ٤.٣٧" (ت"بلغـــت قیمـــة 

  .الطالب المشاركین في اإلذاعة المدرسیة

فــي حــین أوضــحت تلــك النتــائج وجــود فــروق ذات إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة 

الدراسـة مــن المـشاركین وغیــر المـشاركین فــي اإلذاعـة المدرســیة علـى قیمــة تقـدیم الحجــة والبرهــان 

 وذلـــك ٠.٠٠١وهـــي قیمـــة دالـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة ) ٥.٤٣" (ت"بلغـــت قیمـــة حیـــث 

  .لصالح الطالب المشاركین في اإلذاعة المدرسیة

 توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات " والذي ینص على أنه: الفرض الثاني

وتیة وغیـــر المحتویـــة الطـــالب اللـــذین اســـتمعوا لإلذاعـــة المدرســـیة التـــي تحتـــوي علـــي مـــؤثرات صـــ

   ".علیها في الدرجة الكلیة لمقیاس قیم الحوار لصالح طالب اإلذاعة المشتملة علي مؤثرات صوتیة
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  )٧(جدول رقم 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات الطالب اللذین استمعوا لإلذاعة المدرسیة التي ) ت( نتائج اختبار 

  .ا في الدرجة الكلیة لمقیاس قیم الحوارتحتوي علي مؤثرات صوتیة وغیر المحتویة علیه

  المتغـیر
احتواء اإلذاعة علي 

  المؤثرات الصوتیة
  المتوسط  العدد

  االنحراف

  المعیاري
  الداللة  قیمة ت

  ٠.٩٢  ٨.٥٤  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة تقدیر الوقت

  ١.٢٤  ٨.٠١  ٢٥٠  ال تحتوي
  ***دالة  ٥.٧٠

  ١.١٧  ٨.٠٤  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة قبول اآلخر

  ١.٣٢  ٧.٨٩  ٢٥٠  ال تحتوي
 لةغیر دا  ١.٣٨

  ١.٣٥  ٨.١٩  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة الصدق

  ١.٢٨  ٨.٠٦  ٢٥٠  ال تحتوي
 غیر دالة  ١.١٧

  ١.٤٢  ٨.٠٥  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة تقبل النقد

  ١.٣١  ٧.٩٦  ٢٥٠  ال تحتوي
 غیر دالة  ٠.٨٣

قیمة حریة الرأي   ١.٤٣  ٨.١٤  ٢٩٠  تحتوي

  ١.٢٣  ٨.١٢  ٢٥٠  ال تحتوي  والتعبیر
 غیر دالة  ٠.٢٤

  ١.٣٧  ٧.٨٧  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة الموضوعیة

  ١.٥٧  ٧.٧٧  ٢٥٠  ال تحتوي
 غیر دالة  ٠.٨١

  ١.٥١  ٨.١٤  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة األمانة

  ١.١٥  ٨.٢٩  ٢٥٠  ال تحتوي
 غیر دالة  ١.٢٨-

  ١.٤٩  ٨.٠٤  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة التسامح

  ١.٣٢  ٨.٠  ٢٥٠  ال تحتوي
 غیر دالة  ٠.٣٦

قیمة اإلنصات   ١.٥٠  ٨.٠٨  ٢٩٠  تحتوي

  ١.٣٦  ٧.٩٩  ٢٥٠  ال تحتوي  یدالج
 غیر دالة  ٠.٧٥

  ١.٣٧  ٨.١٦  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة المبادأة

  ١.٣٤  ٨.٠  ٢٥٠  ال تحتوي
 غیر دالة  ١.٤٤

  ١.٣١  ٨.٢٠  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة التواضع

  ١.٣٦  ٨.٠١  ٢٥٠  ال تحتوي
 غیر دالة  ١.٦٥

  ١.٢٩  ٨.٢٣  ٢٩٠  تحتوي
  قیمة اإلیجابیة

  ١.٣٢  ٨.١٨  ٢٥٠  ال تحتوي
 یر دالةغ  ٠.٤١

قیمة تقدیم الحجة   ١.٤٧  ٨.١٨  ٢٩٠  تحتوي

  ١.٥٣  ٧.٨١  ٢٥٠  ال تحتوي  والبرهان
  **دالة  ٢.٩١

  ١٢.١٤  ١٠٥.٩٥  ٢٩٠  تحتوي
  المجموع

 ١١.٥٦  ١٠٤.١٣  ٢٥٠  ال تحتوي
 غیر دالة  ١.٧٧
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یة بــین متوســطات عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائ" ت" تطبیــق اختبــار أظهــرت نتــائج

ًدرجــــات عینــــة الدراســــة وفقــــا لمتغیــــر احتــــواء اإلذاعــــة المدرســــیة علــــي مــــؤثرات صــــوتیة أو عــــدم 

علـى مقیـاس قـیم الحـوار، وذلـك فـي " ت"اإلحتواء علیها؛ وذلك فـي الدرجـة الكلیـة لتطبیـق اختبـار 

ي قیمـة ، وهـ)١.٧٧(اإلجمالیـة " ت"معظم قیم الحوار المتـضمنة فـي المقیـاس، حیـث بلغـت قیمـة 

 .٠.٠٥= غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة إحصائیة 

إلـــي وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات " ت"تـــشیر نتـــائج تطبیـــق اختبـــار و

ـــة الدراســـة  ـــدیر )  ال تحتـــوي–إذاعـــة مدرســـیة تحتـــوي مـــؤثرات صـــوتیة (درجـــات عین فـــي قیمـــة تق

 ٠.٠٠١= حـصائیا عنـد مـستوى داللـة ، وهي قیمـة دالـة إ) ٥.٧٠" (ت"الوقت، حیث بلغت قیمة 

  .، وذلك لصالح الطالب اللذین استمعوا إلذاعة تحتوي علي مؤثرات صوتیة من عینة الدراسة

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات " ت"كما أفادت نتائج تطبیق إختبار 

 صــــوتیة أو عــــدم ًدرجــــات عینــــة الدراســــة وفقــــا لمتغیــــر احتــــواء اإلذاعــــة المدرســــیة علــــي مــــؤثرات

، وهــي قیمــة غیــر دالــة )١.٣٨" (ت"اإلحتــواء علیهــا ؛ فــي قیمــة قبــول اآلخــر حیــث بلغــت قیمــة 

، كمــا تــشیر تلــك النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة ٠.٠٥= ًإحــصائیا عنــد مــستوى داللــة 

ـــواء اإلذاعـــة المدرســـیة علـــي  ـــة الدراســـة وفقـــا لمتغیـــر احت ًإحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات عین

" ت"مــــؤثرات صــــوتیة أو عــــدم اإلحتــــواء علیهــــا ، وذلــــك فــــي قیمــــة الــــصدق، حیــــث بلغــــت قیمــــة 

  .٠.٠٥ًوهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ١.١٧(

علـــى عینـــة الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة " ت"كمـــا أكـــدت نتـــائج تطبیـــق اختبـــار 

ـــة الدراســـة وفقـــا لمتغیـــر  ـــواء اإلذاعـــة المدرســـیة علـــي ًإحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات عین احت

ـــك فـــي قیمـــة تقبـــل النقـــد حیـــث بلغـــت قیمـــة  ـــواء علیهـــا ؛ وذل " ت"مـــؤثرات صـــوتیة أو عـــدم اإلحت

، وكـذلك أكـدت نتـائج تطبیـق ٠.٠٥= ًوهي قیمة غیر دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة ) ٠.٣٨(

ًدراســة وفقــا علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة ال" ت"اختبــار 

لمتغیـر احتـواء اإلذاعـة المدرسـیة علـي مـؤثرات صـوتیة أو عـدم اإلحتـواء علیهـا ؛ وذلـك فـي قیمــة 

ًوهــي قیمـة غیــر دالــة إحـصائیا عنــد مــستوى ) ٠.٢٤" (ت"حریـة الــرأي والتعبیـر حیــث بلغــت قیمـة 

  .٠.٠٥داللة 

متوســطات عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین " ت"كمــا وأوضــحت نتــائج تطبیــق اختبــار 

ًدرجــــات عینــــة الدراســــة وفقــــا لمتغیــــر احتــــواء اإلذاعــــة المدرســــیة علــــي مــــؤثرات صــــوتیة أو عــــدم 

ـــة ) ٠.٨١" (ت"اإلحتـــواء علیهـــا  فـــي قیمـــة الموضـــوعیة حیـــث بلغـــت قیمـــة  وهـــي قیمـــة غیـــر دال

، كمــا أوضــحت النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین ٠.٠٥إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 
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ًت عینــة الدراســة وفقــا لمتغیــر احتــواء اإلذاعــة المدرســیة علــي مــؤثرات صــوتیة أو متوســطات درجــا

وهــي قیمــة غیــر ) ١.٢٨-" (ت"عــدم اإلحتــواء علیهــا ؛ وذلــك فــي قیمــة األمانــة حیــث بلغــت قیمــة 

ــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة  ، وكــذلك أوضــحت تلــك النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة ٠.٠٥دال

ـــواء اإلذاعـــة المدرســـیة علـــي إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات ـــة الدراســـة وفقـــا لمتغیـــر احت ً عین

" ت"مؤثرات صوتیة أو عدم اإلحتواء علیها ؛ وذلك فیما یخص  قیمة التـسامح حیـث بلغـت قیمـة 

  .٠.٠٥وهي قیمة دالة إحصائیة عند مستوى داللة ) ٠.٣٦(

 عینــة كمــا أوضــحت النتــائج أیــضا عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات

ًالدراســة وفقــا لمتغیــر احتــواء اإلذاعــة المدرســیة علــي مــؤثرات صــوتیة أو عــدم اإلحتــواء علیهــا ؛ 

وهــي قیمــة غیــر دالــة إحــصائیة ) ٠.٧٥" (ت"وذلــك فــي قیمــة اإلنــصات الجیــد حیــث بلغــت قیمــة 

ً، وأفـــادت أیـــضا تلـــك النتـــائج أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیة بـــین ٠.٠٥عنـــد مـــستوى داللـــة 

ًات درجــات عینــة الدراســة وفقــا لمتغیــر احتــواء اإلذاعــة المدرســیة علــي مــؤثرات صــوتیة أو متوســط

وهـي قیمـة غیـر ) ١.٤٤" (ت"عدم اإلحتواء علیهـا ؛ فیمـا یخـص قیمـة المبـادأة حیـث بلغـت قیمـة 

  .٠.٠٥دالة إحصائیة عند مستوى داللة 

 درجــات عینــة كمــا أوضــحت تلــك النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین متوســطات

ًالدراسة وفقا لمتغیر احتواء اإلذاعة المدرسیة علي مؤثرات صوتیة أو عدم اإلحتـواء علیهـا ؛ فیمـا 

وهـي قیمـة غیـر دالـة إحـصائیة عنـد مـستوى ) ١.٦٥" (ت"یخص قیمة التواضع حیث بلغت قیمة 

سـة ، كمـا یتـضح عـدم وجـود فـروق ذات إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات عینـة الدرا٠.٠٥داللة 

ًوفقا لمتغیر احتواء اإلذاعة المدرسیة علي مؤثرات صـوتیة أو عـدم اإلحتـواء علیهـا ؛ فیمـا یخـص 

  .٠.٠٥وهي قیمة غیر دالة إحصائیة عند مستوى داللة ) ٠.٤١" (ت"قیمة اإلیجابیة حیث بلغت قیمة 

فــي حــین أوضــحت تلــك النتــائج وجــود فــروق ذات إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة 

ًوفقا لمتغیر احتواء اإلذاعة المدرسیة علي مؤثرات صوتیة أو عدم اإلحتـواء علیهـا ؛ فیمـا الدراسة 

وهـي قیمـة دالـة إحـصائیة عنـد ) ٢.٩١" (ت"یخص قیمة تقدیم الحجة والبرهـان حیـث بلغـت قیمـة 

 ، وذلك لصالح الطالب اللذین استمعوا إلذاعة تحتـوي علـي مـؤثرات صـوتیة ٠.٠١مستوى داللة 

  .دراسةمن عینة ال

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات " والذي ینص علي أنه : الفرض الثالث

  ".الطالب الذكور واإلناث في الدرجة الكلیة لمقیاس قیم الحوار
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  ) ٨(جدول 

  لداللة الفروق بین متوسطات درجات الذكور واإلناث) ت(نتائج اختبار 

  . في الدرجة الكلیة لمقیاس قیم الحوار

  الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  المشاركة  المتغـیر

  ١.٢٩  ٨.٠١  ٢٢٣  ذكور
  قیمة تقدیر الوقت

  ١.٤٤  ٨.٢٠  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ١.٥٩-

  ٠.٩٢  ٨.٣١  ٢٢٣  ذكور
  قیمة قبول اآلخر

  ١.٣٣  ٨.٢٨  ٣١٧  إناث
  غیر دالة  ٠.٣٣

  ١.٢٤  ٨.٠٦  ٢٢٣  ذكور
  قیمة الصدق

  ١.٤١  ٨.٢٢  ٣١٧  إناث
 دالةغیر   ١.٤٣-

  ١.٢٥  ٧.٩٤  ٢٢٣  ذكور
  قیمة تقبل النقد

  ١.٥٢  ٨.١١  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ١.٤٧-

  ١.١٥  ٨.٠٩  ٢٢٣  ذكور
  قیمة حریة الرأي والتعبیر

  ١.٥٧  ٨.١٨  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ٠.٧٧-

  ١.٤٣  ٧.٨٣  ٢٢٣  ذكور
  قیمة الموضوعیة

  ١.٥٨  ٨.٢٧  ٣١٧  إناث
  ***دالة  ٣.٣٦-

  ١.٢٠  ٨.٢١  ٢٢٣  ذكور
  قیمة األمانة

  ١.٥٦  ٨.٢٠  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ٠.١٣

  ١.٣١  ٧.٩٥  ٢٢٣  ذكور
  قیمة التسامح

  ١.٥٥  ٨.١٢  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ١.٣٤-

  ١.٣٠  ٧.٩٩  ٢٢٣  ذكور
  قیمة اإلنصات الجید

  ١.٦١  ٨.١٢  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ١.٠١-

  ١.١١  ٨.٠٩  ٢٢٣  ذكور
  قیمة المبادأة

  ١.٤٠  ٧.٨٠  ٣١٧  إناث
 **دالة  ٢.٦٤

  ١.٢٤  ٨.٠٦  ٢٢٣  ذكور
  قیمة التواضع

  ١.٤٦  ٨.١٩  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ١.١٤-

  ١.٢٦  ٨.١٢  ٢٢٣  ذكور
  قیمة اإلیجابیة

  ١.٣٧  ٨.٣٣  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ١.٨٣-

  ١.٣٠  ٧.٨٧  ٢٢٣  ذكور
  قیمة تقدیم الحجة والبرهان

  ١.٦٧  ٧.٧٦  ٣١٧  إناث
 غیر دالة  ٠.٨٥

  ١١.٥  ١٠٤.٥٩  ٢٢٣  ذكور

  المجموع
 ١٢.٨٦  ١٠٥.٨٤  ٣١٧  إناث

 غیر دالة  ١.٢١-



  

 ٦٤ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات " ت" تطبیــق اختبــار أظهــرت نتــائج

" ت"؛ وذلك فـي الدرجـة الكلیـة لتطبیـق اختبـار ) اإلناث-الذكور (ًدرجات عینة الدراسة وفقا للنوع 

ار، وذلـك فـي معظـم قـیم الحـوار المتـضمنة فـي المقیـاس، حیـث بلغـت قیمـة على مقیـاس قـیم الحـو

 .٠.٠٥= ، وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة إحصائیة )١.٢١-(اإلجمالیة " ت"

إلي عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات " ت"تشیر نتائج تطبیق اختبار و

، ) ١.٥٩-" (ت" قیمة تقدیر الوقـت، حیـث بلغـت قیمـة في)  إناث-ذكور (درجات عینة الدراسة 

بعـدم " ت"، كما وأفادت نتائج تطبیـق إختبـار ٠.٠٥= وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطات درجـات عینـة الدراسـة مـن الـذكور واإلنـاث علـى 

ًهــي قیمــة غیــر دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى ، و)٠.٣٣" (ت"قیمــة قبــول اآلخــر حیــث بلغــت قیمــة 

، كما تشیر تلك النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائیة بـین متوسـطات ٠.٠٥= داللة 

-" (ت"، وذلــك علــى قیمــة الــصدق، حیــث بلغــت قیمــة ) اإلنــاث-الــذكور (درجــات عینــة الدراســة 

  .٠.٠٥ًوهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ١.٤٣

علـى عینـة الدراسـة عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة " ت"دت نتائج تطبیق اختبار وأك

وذلــك فــي قیمــة تقبــل النقــد حیــث )  اإلنــاث-الــذكور (بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة مــن 

، وكــذلك ٠.٠٥= ًوهــي قیمــة غیــر دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة ) ١.٤٧-" (ت"بلغــت قیمــة 

علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات " ت"ر أكـــدت نتـــائج تطبیـــق اختبـــا

وهـي ) ٠.٧٧-" (ت"درجات ن الذكور واإلناث على قیمة حریة الرأي والتعبیـر حیـث بلغـت قیمـة 

  .٠.٠٥قیمة غیر دالة عند مستوى داللة 

وجود فروق دالة إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات " ت"كما وأوضحت نتائج تطبیق اختبار 

وهـي ) ٣.٣٦-" (ت"اسة مـن الـذكور واإلنـاث علـى قیمـة الموضـوعیة حیـث بلغـت قیمـة عینة الدر

، كمــا أوضــحت النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة ٠.٠٠١قیمــة دالــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 

إحصائیة بین متوسطات درجات عینة الدراسة من الذكور واإلناث على قیمة األمانـة حیـث بلغـت 

، وكــذلك أوضــحت ٠.٠٥ غیــر دالــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة وهــي قیمــة) ٠.١٣" (ت"قیمــة 

تلــك النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات عینــة الدراســة مــن الــذكور 

وهـــي قیمـــة دالـــة إحـــصائیة عنـــد ) ١.٣٤-" (ت"واإلنـــاث علـــى قیمـــة التـــسامح حیـــث بلغـــت قیمـــة 

  .٠.٠٥مستوى داللة 



  

 ٦٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

روق دالة إحصائیة بین متوسطات درجات عینـة الدراسـة كما أوضحت النتائج أیضا وجود ف

وهـي قیمـة غیـر ) ١.٠١-" (ت"من الذكور واإلناث على قیمة اإلنصات الجیـد حیـث بلغـت قیمـة 

ً، وأفادت أیضا تلك النتائج أنه توجد فـروق دالـة إحـصائیة ٠.٠٥دالة إحصائیة عند مستوى داللة 

" ت"واإلناث على قیمة المبادأة حیث بلغـت قیمـة بین متوسطات درجات عینة الدراسة من الذكور 

  . وذلك لصالح الذكور من عینة الدراسة٠.٠١وهي قیمة دالة إحصائیة عند مستوى داللة ) ٢.٦٤(

وأوضحت تلك النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیة بین متوسطات درجـات عینـة الدراسـة 

وهــي قیمــة غیــر دالــة ) ١.١٤-" (ت"مــن الــذكور واإلنــاث علــى قیمــة التواضــع حیــث بلغــت قیمــة 

، و یتــضح عــدم وجــود فــروق ذات إحــصائیة بــین متوســطات ٠.٠٥إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 

) ١.٨٣-" (ت"درجات عینـة الدراسـة مـن الـذكور واإلنـاث علـى قیمـة اإلیجابیـة حیـث بلغـت قیمـة 

  .٠.٠٥وهي قیمة غیر دالة عند مستوى داللة 

جــود فــروق ذات إحــصائیة بــین متوســطات درجــات فــي حــین أوضــحت تلــك النتــائج عــدم و

" ت"عینـــة الدراســــة مــــن الـــذكور واإلنــــاث علــــى قیمـــة تقــــدیم الحجــــة والبرهـــان حیــــث بلغــــت قیمــــة 

  .٠.٠١وهي قیمة غیر دالة إحصائیة عند مستوى داللة ) ٠.٨٥(

  :توصیات البحث

 .یةضرورة االهتمام باألنشطة الطالبیة وخاصة اإلعالمیة منها كاإلذاعة المدرس -

التنــوع فــي بــرامج اإلذاعــة المدرســیة كمنبــر إعالمــي قــادر علــي بــث القــیم التربویــة واألخالقیــة  -

 .للطالب داخل الحقل التربوي كقیم الحوار

 .تقدیم الدعم المادي والمعنوي للطالب والمشرفین المتمیزین في أنشطة اإلذاعة المدرسیة -

شطة اإلعالمیـــــة داخـــــل المؤســـــسات االهتمـــــام باإلعـــــداد المهنـــــي واألكـــــادیمي لمـــــشرفي األنـــــ -

 .التعلیمیة
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : مراجع ومصادر البحث

تعزیز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة الثانویة في المملكة . إبراهیم عبداهللا العبید -١

، رسالة دكتوراة غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة "صیغة مقترحة"العربیة السعودیة 

 .هـ١٤٢٩الملك سعود، الریاض، 

الدواعي المعرفیة والوطنیة لتعزیز ثقافة الحوار لدى طالب . أحمد بن عبدالعزیز الرومي -٢

المرحلتین المتوسطة والثانویة من وجهة نظر المعلمین، مجلة العلوم التربویة، كلیة 

 .٢٠١٤أكتوبر، / ١التربیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، العدد الرابع، ج

من أخالق النبي، القاهرة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، . فيأحمد محمد الحو -٣

 .م١٩٧٠القاهرة، 

، صحیفة الثورة ٢٠١٥ أكتوبر، ٢أهمیة الوقت للطالب، مقال، الجمعة . أنیسة أبو غلیون -٤

 .اإللكترونیة

أیوب موسى الكفوي، الكلیات ، تحقیق عدنان درویش ، محمد المصري ، بیروت ،  -٥

 .م١٩٩٨مؤسسة الرسالة، 

إعدادها وطرق استخدامها، بیروت، دار : الوسائل التعلیمیة . بشیر عبدالرحمن الكلوب -٦

 .ت.إحیاء العلوم، د

 .م١٩٩٢دراسات في التعایش وقبول اآلخر، بیروت، .. التسامح بین شرق وغرب. بوبر وآخرون - ٧

 .٢٠١٦ ینایر، ٢٣المبادرة في حیاتنا، مقال، . جاسم الیاقوت -٨

 .ت. العلمیة لنظریات اإلعالم، القاهرة، دار الفكر، داألسس. جیهان رشتي -٩

 .٢٠١٢ فبرایر، ١٢ ، مقال، ٢المبادرة الفردیة في العمل الجماعي . حامد محمد إدریس -١٠

 .١٩٨٧وسائل اإلتصال والتكنولوجیا فى التعلیم، الكویت ، دار القلم، . حسین حمدى الطوبجى - ١١

 .م١٩٨٧، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصریة، كتاب المفردات . حسین محمد الراغب، األصفهاني - ١٢

أثر تنوع إستراتیجیات تقدیم برامج الكمبیوتر متعددة الوسائل فى . خالد فاروق الهوارى -١٣

تنمیة بعض مهارات االستماع و القراءة لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائى ، 

 .٢٠٠٢  جامعة األزهر، -رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة 

الحوار الوطني ودوره في تعزیز األمن الوطني، المملكة العربیة . خلیل عبید الحازمي -١٤

 .هـ١٤٢٩السعودیة، مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، الریاض، 
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ٕتكنولوجیا التعلیم؛ الجزء الثانى ، تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة،   .  زاهر أحمد زاهر -١٥

 .١٩٩٧القاهرة المكتبة األكادیمیة ، 

المهارات االجتماعیة التي تعكسها الصحافة واإلذاعة المدرسیة لدى .  "رباب صالح -١٦

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد الدراسات العلیا "تالمیذ المرحلة االبتدائیة

 .٢٠٠٤للطفولة جامعة عین شمس، 

ض ودورها ثقافة الحوار لدى طالبات المرحلة الثانویة في مدینة الریا. ریم خلیف الباني -١٧

في تعزیز القیم الخلقیة، مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، المملكة العربیة 

 .هـ١٤٣٠السعودیة، 

دراسة " دور ریاض األطفال في تنمیة مهارات الحوار لدى الطفل. ُسرى عبداهللا العلیان -١٨

، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة"میدانیة في محافظة عنیزة

 .هـ١٤٣٤جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض، 

، "دور الصحافة واإلذاعة المدرسیة في تدعیم االنتماء للوطن . سكرة على حسن البریدي -١٩

 .٢٠٠٣رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس 

مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة ، ١سلمان خلف اهللا، الحوار وبناء شخصیة الطفل، ط -٢٠

 .م١٩٩٨العربیة السعودیة، 

دواعي تعزیز ثقافة الحوار في برامج إعداد المعلم من وجهة نظر . سند الشاماني -٢١

، جامعة المنصورة، ٧٩أعضاء هیئة التدریس بجامعة طیبة، مجلة كلیة التربیة، ع

 .٢٠١٢مصر، 

تنمیة ثقافة الحوار لدى طالب التعلیم النشاط المدرسي ودورة في . السید أحمد حسانین -٢٢

، مصر، ١٧، المجلد ٢الثانوي الفني، مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، ع

 .٣٨٩-٣١٥ص

 .ت.قانون حقوق اإلنسان، المنصورة، مكتبة الجالء الجدیدة، مصر، د. الشافعي محمد بشیر - ٢٣

 العربیة السعودیة ، صالح الغامدي، القیم األخالقیة لدى طالب المرحلة الثانویة بالمملكة -٢٤

 .م٢٠٠٧دراسة میدانیة، رسالة دكتوراه ، كلیة التربیة ، جامعة األزهر، 

القیم المهنیة التي یقیم من خاللها المشرف التربوي معلم المرحلة . صالح الغامدي -٢٥

دراسة میدانیة ، رسالة دكتوراه ، : المتوسطة والثانویة بالمملكة العربیة السعودیة 

 .٢٠٠٧ جامعة األزهر، كلیة التربیة ،
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، جدة ، دار الوسیلة للنشر ٣موسوعة نضرة النعیم ، ط. صالح عبداهللا حمید وآخرون -٢٦

 .م٢٠٠٤والتوزیع، 

، ١دعوة للتأمل، مستقبل التربیة العربیة، المجلد : القیم والمستقبل. ضیاء الدین زاهر -٢٧

لمكتب العربي ، تصدر عن المركز العربي للتعلیم والتنمیة، اإلسكندریة، ا٢العدد 

 .١٩٩٥الحدیث، 

 .م٢٠٠٦التسامح، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، . عصام عبداهللا -٢٨

 .ت.المدرسة والتربیة، بیروت، دار مكتبة الحیاة، د. على الشوبكي -٢٩

فراس حج محمد، اإلذاعة المدرسیة وأثرها في بناء شخصیة الطالب، مقال، مجلة عود  -٣٠

 .٢٠١٣النود اإللكترونیة، مارس 

 . ٢٠١٦ نوفمبر ١٩ المجلس العلمي، مقال، –الفرق بین الدلیل والحجة والبرهان، األلوكة  - ٣١

 .٣، ص٢٠٠٢ سبتمبر ٤المبادرة واستباق الخیرات، مقال،  -٣٢

مهارات الحوار الفعال وعالقتها ببعض سمات . محمد بن عبداهللا آل عمرو، وآخرون -٣٣

ج إرشادي علیها لدى طالب الشخصیة على ضوء التربیة االسالمیة وأثر برنام

  .٢٠١٠، المملكة العربیة السعودیة، ١١٦الجامعة السعودیین، مجلة رسالة الخلیج العربي، ع

التربیة على حقوق اإلنسان في المدرسة الثانویة العامة، . محمد عبدالرازق القمحاوي -٣٤

 .م٢٠٠٦رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة، مصر، 

 طالب بعض كما یراه الطالبیة األنشطة تخطیط لواقع مقارنة دراسة. علي العبدلي حمدم -٣٥

 المكرمة، مكة .غیر منشورة ماجستیر رسالة .العزیز عبد والملك القرى أم جامعتي

 .م١٩٨٩القرى،  أم جامعة

دراسة : قیم الحوار لدى طالب كلیات التربیة جامعة األزهر. محمد فتحي موسى -٣٦

المنعقد بكلیة التربیة، " األمن االجتماعي والتربیة: مؤتمر العلمي األولال"میدانیة، 

 .٢٠٠٦ابریل ، ) ١٨-١٧(بتفهنا األشراف، جامعة األزهر ، 

  .١، ص١٩/٨/٢٠٠٧اإلیجابیة حیاة األفراد والمجتمعات، . محمد فتحي -٣٧

ا، دور المدرسة الثانویة في تنمیة قیم الحوار لدى طالبه. محمد محمد محمد رمضان -٣٨

 .٢٠٠٨رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة بالقاهرة، جامعة األزهر، مصر، 

ٕمحمد معوض، دراسات حول صحف األطفال واذاعاتهم المدرسیة وبرامجهم التلیفزیونیة،  -٣٩

 .م١٩٨٨القاهرة، دار الفكر العربي، 
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مؤتمر أمیة الحوار وأثره على الدعوة والتعلم، . محمود یوسف الشوبكي، سامي قاسم -٤٠

الدعوة اإلسالمیة ومتغیرات العصر، كلیة أصول الدین، الجامعة اإلسالمیة بغزة، 

 .هـ١٤٢٦ ربیع األول، ٨-٧

) ٢٤(موسوعة القیم ومكارم األخالق العربیة واإلسالمیة ، الجزء . مرزوق تنباك وآخرون -٤١

 .٢٠٠١، الریاض ، دار رواح للنشر والتوزیع، 

ام عضو هیئة التدریس أداب التربیة بالحوار وأسالیب مدى استخد. مساعد عبداهللا النوح -٤٢

تنمیتها من وجهة نظر طالب جامعات الریاض، مجلة مستقبل التربیة العربیة، 

 .٢٠١٠، ٤٠٠-٣١١، مصر، ص١٧، مجلد ٦١ع

، الكویت، مكتبة ٢انتاج واستخدام التقنیات التربویة، ط. مصباح الحاج عیسى وآخرون  -٤٣

 .١٩٨٨الفالح، 

دور كلیات التربیة بالجامعات الفلسطینیة في . ورة، خالد محمد المزینمنیر حسن شق -٤٤

تدعیم قیم الحوار لدى الطلبة المعلمین، المؤتمر العلمي األول، الكلیة الجامعیة 

 .م٢٠١٣ أكتوبر، -٢٣-٢٢ خان یونس، فلسطین، –للعلوم والتكنولوجیا 

 .٢٠٠٧ یونیو، ١٢الموضوعیة في الحوار، مقال ،  -٤٥

بین الرفض والقبول والالمباالة، القاهرة، .. المسقف العربي واآلخر .  وآخرونمیالد حنا -٤٦

 .م١٩٩٩دار المعارف، 

أثر استخدام طریقة الحوار في تحصیل طالب . ندى لقمان الحبار، محمد أمین -٤٧

الثانویات اإلسالمیة في مادة الحدیث النبوي الشریف وتنمیة الثقة بأنفسهم، مجلة 

، جامعة ١١، المجلد٣األساسیة، كلیة التربیة األساسیة، عأبحاث كلیة التربیة 

 .٢٠١١، ١٤٠-١٠٧الموصل، ص

دلیل الناشاط المدرسي، اإلدارة العامة للشاط المدرسي، الریاض، . وزارة التربیة والتعلیم -٤٨

 .هـ١٤٢٥المملكة العربیة السعودیة، 

السنة، رسالة أدابه وضوابطه في ضوء الكتاب و: الحوار . یحي بن محمد حسن زمزمي -٤٩

 .م٢٠٠٧ماجستیر منشورة، كلیة الدعوة وأصول الدین، جامعة أم القرى، دار المعالي، 

تعزیز األمن الفكري في ضوء النماذج والتجارب العالمیة . یوسف محمد الهویش -٥٠

 .هـ١٤٣٤المعاصرة للحوار، مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، الریاض، 
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