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و أي جزء منها لم يقدم لنيل أن هذه الرسالة إه حيثما ورد ويلإ اإلشارة تالخاصة باستثناء ما تم

  .و معهدأمعة  جاة درجة عليا أليةأي
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ب  

  شكر وتقدير

  

   المتواضع ة والقدرة من أجل إتمام هذا العمل الذي أعطاني القوالشكر هللا أوالً

 اتوجة بالشكر والتقدير إلى كما,المشرف االب الدكتور جمال دعيبس كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى 

  .لما قدموه من نصح وارشاد,عفيف زيدان.محسن عدس و د.عضوي لجة المناقشة د

  كما أتقدم بالشكر إلى طالب جامعة بيت لحم خصوصاً 

    . وأمينة المكتبة األخت ماري حبش وسالم منوليماتيل الطويل

  ءتقدم بالشكر الجزيل إلى خالتي الغالية نهاية وابنتها والأ

  وإلى أختي سهاد وابنتها بيسان

  . مدرستي وأخص بالذكر المعلمة تينا حزبون وإلى معلمي 

  .وأتقدم بالشكر إلى األخ والصديق رائد صراصرة وشكر إلى كل المحكمين الذين قاموا بتحكيم استبانتي 

  . و هويدا انسطاس واألستاذ وديع الياسوشكر خاص إلى صديقتي روال الحايك 

   فيهم جميعاًبارك اهللا

  

  :الباحثة

 بولصرانية 



ج  

  الملخص

 RELS طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية الدينية اتجاهاتهدفت هذه الدراسة التعرف على 

، وبيـان دور    )2010\2011( للفصل الدراسي الثـاني لعـام         ، في ضوء بعض المتغيرات    300

مساق التربية  ي اتجاهات الطلبة نحو     ف و الديانة    المتغيرات، الجنس، التخصص والمستوى الدراسي،    

  .في جامعة بيت لحم،الدينية

  

من أفراد مجتمع   %) 50(طالبا وطالبة،   ) 198(ولإلجابة عن أسئلة الدراسة أخذت عينه مكونه من         

 ة و  وقد استخدمت لهذه الدراسـة أدا      الطبقية،العشوائية  الدراسة، والتي تم اختيار أفرادها بالطريقة       

، حيث قامت الباحثة ببنائها     بيت لحم نحو مساق التربية الدينية        اتجاه طلبة جامعة      استبانة لقياس  يه

وتم تحليل البيانات بواسطة الحاسب اآللي       . فقره  (40)إذ بلغ عدد فقراتها     خصيصا لهذه الدراسة،    

واستخدمت الباحثة المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات       ،  )spss(وباستخدام البرنامج اإلحصائي    

  ).One Way ANOVA(، وتحليل التباين األحادي )t-test( يارية والنسب المئوية واختبار المع

 RELS 300اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية الدينيـة   أن إلىوتوصلت الدراسة 

جاءت بدرجة عالية، حيث ال توجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مـساق التربيـة                  

بينما وجدت فـروق فـي    ) ، والديانةالجنس ، التخصص(  تعزى لمتغيرات RELS 300الدينية 

وكانت النتائج لصالح السنة الثالثة وكذلك وجدت فـروق فـي           ) السنة الدراسية ، الديانة   (متغيرات  

  .متغير مكان السكن لصالح المدينة 

: أهمهاو بعدة توصيات     على ما توصلت إليه الدراسة، أوصت الباحثة       وبناءفي ضوء نتائج الدراسة     

حول التربية الدينية المسيحية وذلك لقلـة الدراسـات المـسيحية حـول     إجراء مزيد من الدراسات   

الموضوع وتوصي الباحثة أيضاً الجهات التربوية خصوصاً وزارة التربية والتعليم تطوير منـاهج             

كال الطـرفين وذلـك     التربية الدينية المسيحية واإلسالمية وذلك من خالل عمل حصص مشتركة ل          

  .لمعرفة ديانة اآلخر والتعايش معه ومواجهة التحديات



د  

Abstract 

The objective of this study was the identification of the Attitude of the Bethlehem 
University students,towards the course of RELS 300 considering the changes that 
characterized the second semester (2010/2011) in gender, specialization, the academic 
level and religion, and their influence on the University students trends towards the RELS 
300. 

The Sample chosen randomly for the study was consisted of (198) male and female 
students of all level that constitute (50%) of the community under study . 

The instrument used was a questionnaire as a measure for this issue , that the researcher 
formed especially for this study and its forty-item components. 

The data was analysed by the computer using the statistical programm (Spss) . 

The researcher made use of average arithmetical derivations and percentages in addition to 
the (t-test) and one way Anova . 

The study attempted to answer the following questions : 

What are the attitudes of these students’ towards the RELS 300 ? 

What is the role of variables (students gender , Specialization , place of residence , 
academic year , religion) in the students ? 

Attitudes towards the course under study. 

As for the variables of sex, spcialization and religion the study showed no difference in the 
attitudes of the targeted group, where as the Variables of academic year and religion did 
show differences in favour, of third year students, and that of the place of residence to the 
city . 

In the light of the outcome of the study, the researcher chiefly recommends and calls  for 
more studies on Christian education to make up for the lack of studies and calls upon the 
ministry of education and higher studies to promote the syllabuses of both Christian and 
Islamic studies and integrate them in order to get acquainted with each other’s religion and 
enhance coexistence between the two religions to stand up to challenges . 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  امشكلة الدراسة وخلفيته

: المقدمة 1:1  

جديد ثبتت مبادؤه ووافق على تطلعاته في       في مطلع هذا القرن العشرين بدأت تظهر معالم اتجاه          

 إن العالقات بين المسيحيين والمـسلمين فـي         وإجماالًجماعة المسيحيين في منتصف الستينات،      

جميع بلدان العالم تقريباً ترزخ تحت عبء تاريخهم المشترك المشحون بـالتوتر والمـشاحنات،              

عاطفي والسياسي واالجتماعي وبالتالي    وهذا العبء التاريخي يثبط جهدهم على الصعيد العقلي وال        

  :جاءت فكرة االتجاه الجديد بالنقاط التالية

ن وإعارة هذه العناصر اهتماماً أكبر      يايجب التنبه إلى العناصر المشتركة التي تربط بين األد         .1

 .من التركيز على عناصر التفرقة

 .ن وأخذها بعين االعتباريجب احترام األديا .2

 معرفة عميقة، ويجـب مقابلتهـا       ،عاليم األديان وقيمتها والسلوك فيها    يجب االهتمام بمعرفة ت    .3

 .بالتقدير

يجب االعتراف بعناصر الحقيقة والخير التي تتضمنها األديـان والعمـل علـى صـيانتها                .4

 .ومساندتها

  .يجب السعي في إقامة الحوار والتعاون بين األديان .5

وتقديره للمسلمين نظـراً    لثاني عن احترامه    مع الفاتيكاني ا  اعتماداً على هذه المبادئ أعرب المج     

إلى إيمانهم باهللا وسعيهم في عمل الخير وأكد أن المسلمين يعبدون معاً اهللا الواحد الرحيم موافقـاً    

دٌ     (ي سورة العنكبوت بشأن أهل الكتاب،       بذلك ما أعلنه القرآن الكريم ف      ْم واِح ا َوِإلُهُك : آيـة   ) ِإلُهن

  : ادئ التاليةبحيين أن نعمل وفقاً للمذلك علينا كمسلمين ومسي 46
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 .مجرد أنه يختلف عنا الالزم أن يكون ضالالً وفساداً لإن ديناً غير ديننا ليس من .1

ليس من دين يؤلف كال بسيطاً بل كل دين يحتوي على عناصر عديدة ومختلفة، قد يمكن  .2

خطأ  وضالال ن كله يجب أن يعتبر اعتبار بعضها خاطئة دون أن ينتج من ذلك أن الدي

 ).2007،خوري و عون(

كثير من الناس في عصرنا لديهم شعور عميق بكرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان، وهذا ما يعكس 

في رغبة اإلنسان في تحديد مصيره بنفسه وتحقيق ذاته وفي توقه إلى الحرية والهوية الخاصة، 

مواقفها في عالمنا اليوم له لصائر وإن مثل هذه الب. وفي المطالبة بالعدل والسالم وصيانة الخليقة

  .  خاصاًاًوزن

  

وهناك فلسفات ونظرات للعالم مختلفة وهناك أديان ومذاهب مختلفة وهنالك العلم والتقنية وهنالك 

التقلبات في المجتمع واالقتصاد والسياسة تؤذن كلها بحلول عصر جديد لذلك يعيش البشر اليوم 

  ).1999بسترس، ( مرحلة جديدة في التاريخ 

  

ويجب االنتباه هنا إلى أنه بعد قرون طويلة من الخصومة والتنافس المر يصعب على المسيحيين 

والمسلميين أن يجدوا سبيالً إلى شكل أهدأ وأصوب للحوار الديني وإلى صيغة أكثر إيجابية 

قون سود عند كثير من المسيحيين ألنهم يالوذلك راجع إلى عدم الثقة التي ت. همللتعاون بين

المسلمين في صورة الغرباء، مقابل ذلك إن هنالك أيضاً عند المسلمين نوعاً من التحفظ مقابل 

المسيحيين ، ويقود لدى جماعات كثيرة إلى رفض عالقات وثيقة كعالقة الشراكة مع المسلمين 

ولكن مقابل كل هذا الكالم هنالك أشخاص من المسلمين والمسيحيين يريدون حواراً إسالمياً 

  ).2000  ،خوري وعون(مسيحياً من أجل العيش المشترك في الديانتين

ليس من إنسان في العالم يعيش مع إنسان آخر ولكن مع الصورة التي له عند اإلنسان اآلخر، 

 امات وأن ترى اآلخر كما هو وأن ترضيه كما هو إنطالقاً إلى إمكان تالقالمجتمعات تالقي هو
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ب إلى الضيق، إن هذه المشاركة ال يصل إليها إال قلّة من على مدى محدود في أفق أقر

  ).2000خضر، ( األطهار

  

يرتكز البيت الصالح على أعمدة قوية والعائلة الناجحة تعتمد على أبوين صالحين وأيضاً الدولة 

التوراة، : الحكيمة والعادلة تعتمد على الشريعة والقانون وهكذا فإن الكتب السماوية الثالثة

يل المقدس، القرآن الكريم، هي عماد المجتمعات في أرجاء المعمورة كافة، ألنها تهذب اإلنج

  . النفوس وتهدي البشر إلى طريق الخير وتقربهم من الخالق

  

والكتب السماوية تحث البشرية على عبادة اهللا والتمسك بالمثل واألخالق وتقرب األخ من أخية 

وال ننسى دور الكتب السماوية في حث ، ي نفوس الناسوتربي وتنمي الصدق واألمانة والوفاء ف

  ).2003غنطوس، (  على التسامح واللجوء إلى السالمالبشر

  

وينطلق التسامح والعيش المشترك عند المسلمين من قاعدة عقائدية ومن جذور إنسانية وهذه 

ون الدولي، المفاهيم ليست هي جملة المفاهيم الوضعية الحديثة التي صيغت منها قواعد القان

 سلسلة طويلة من النبوءات والرسالت التي كانت آخر م يعتقد أن الهدى اإللهي جاء عبرفالمسل

حلقاتها اليهودية فالمسيحية فاإلسالم، فمن الطبيعي أن تكون هذه األديان الثالثة أقرب بعضها إلى 

وهي ) هل الكتاب أ( بعض منها إلى سائر األديان ويسمى القرآن الكريم المسيحيين واليهود 

تسمية رقيقة والقرآن يشير في كثير من آياته إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب 

الكهف ولم يقل أصحاب الكتاب، بل قال أهل الكتاب واألهل هم الزوج والزوجة 

الخ، لذا فهم  أسرة واحدة في تعايشهم وتعاملهم بعضهم من بعض والرغبة ......... واألوالد

في التعاون لخير اإلنسانية في المجاالت ذات االهتمام المشترك وفي ما يمس حياة الصادقة 

  . اإلنسان ومشكالتهم من قريب وليس في ما ال نفع فيه وال طائلة وراءه 
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لذلك تنادي الديانات بالتسامح وهو في صلب هذه الديانات ومصدر التفاهم بين أتباع هذه الديانات 

قيدته ويعتبر التسامح من المرتكزات األساسية للمجتمع فيتضمن رغم إيمان كل بدينه، وع

  . االعتراف باآلخر وتقديره حق القدرة، والتعامل مع اآلخر

لذلك التعامل مع اآلخر مسألة هامة في النظرة اإلسالمية وفي التفكير اإلسالمي بشكل عام 

التسامح معهم،  ولكن هذا والقرآن الكريم في أكثر من موضع يأمر بحسن المعاملة مع اآلخر و

التسامح والتعامل والتواصل مع اآلخر ال يعني على اإلطالق أن نخرج من عقائدنا وأصول 

شريعتنا وال يعني على اإلطالق أن نتبع هؤالء الناس في كل ما يفعلونه لكننا نحتاج إلى الحفاظ 

لى إيماننا القوي بعقيدتنا على أنفسنا وعلى ديننا عقيدة وشريعة وعلى وتراثنا وعلى حضارتنا وع

  ). 2004سعد الدين، ( إما المسيحيية أو اإلسالمية

  

لذلك العيش المشترك عبارة أطلقت عندنا على أن المسيحيين والمسلميين يؤلفون  متحداً واحداً 

ولذلك سعى كل من الدينيين اإلسالمي والمسيحي . قائماً أو هو في طريق القيام أو وجوب القيام

قي باإلنسان المعاصر والعيش المشترك فيما بينهم لذلك يتطلب منا تنمية إيماننا فاإليمان إلى التال

نعمة من اهللا يضعها في اإلنسان ويهدف إلى مساعدة المؤمن على تنمية بذور اإليمان التي 

زرعها اهللا فيه كي تصل إلى نضجها وهذا اإليمان يجب أن يحترم بنية الكائن البشري وطريقه 

 وتعاطيه، فاهللا يدخل من خالل هذا اإليمان إلى عالقة مع اإلنسان مما يجعل اإلنسان وفهمه

خوري،  (  ضاع النفسية والثقافية والدينييةمتأثراً به وباألوضاع التي حوله والتي منها األو

2003(.  

  

ر و أن اهللا إن اإليمان األصيل باهللا يعني أن المتدين الذي يؤمن باهللا  هو الذي يعتني بجميع البش

وضع في البدء صورته فيهم، مهما اختلفت فيما بينهم األجناس واألديان والعقائد وهذا اإليمان 

فالدين قبل كل . يخرج اإلنسان من عزلته ويدعوه إلى عالقة أكثر قرباً واتصاالً بباقي البشر

 في الخدمة، غباًشيء يهدف إلى صنع اإلنسان ليخرج من حضن الدين مملوءاً بالحب واألمل را
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 قادراً على اإلنجاز، يقف مع المظلوم يدافع عنه ويواجه الظالم والظلم بكل كريم القلب فاضالً 

  . شجاعة

  

وفي الحوار يتم تبادل الخبرة حول كيفية تحقيق التجاوز على صعيد الواقع وهنا نجد التعددية 

  ) .1993الدة، ق(  اإليمان والوحدة على صعيد العملالتعددية على صعيد: والوحدة

إن أهم ما يمييز الوطن العربي عن غيره من األوطان إنه مهد الديانات السماوية والقيم الروحية 

لية دائمة فال بد أن تكون مميزة بتمسكها ولذلك يجعل التربية الدينية في وطننا العربي أمام مسؤ

مها في تفاعل المواطن مع بهذه القيم وبعملها على تكوين الشخصية المتكاملة وتسليمها بما يدع

  ).1994شحاتة، (غيرات المختلفة في العالم المحيطأحوال مجتمعي متطورة ومع المت

  

   مشكلة الدراسة2:1

  

في ضوء ما تقدم عن اتجاهات الطلبة في مساق التربية الدينية ومن خالل اطالع الباحثة علـى                 

زت على موضوع اتجاهـات طلبـة       الدراسات السابقة قد الحظت الباحثة قلت األبحاث التي رك        

الجامعات نحو مساق التربية الدينة في ضوء بعض المتغيرات ومن هنا حددت الباحثـة مـشكلة            

ما مستوى اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مـساق التربيـة            ( الدراسة بالسؤال الرئيس التالي   

ة لكونها تخرجـت  فترى الباحثة أهمية الدراس)  في ضوء بعض المتغيرات RELS 300الدينية 

 سنوات مع طالب مسلمين   ) 4 (حيث تعايشت الباحثه  . من كلية الدراسات الدينية بجامعة بيت لحم      

 خـاص بكـل    وفكرت في معرفة اتجاهات الطلبة نحو دينٍ آخر ألن هذا الموضـوع      ومسيحيين

 الجامعة مساق التربية الدينية الذي يدرس مـن خـالل  كتـابين              طالب وطالبة وعندما وضعت   

ويدرس خـالل    ،اب الثاني خاص بالتربية المسيحية    لكتاب األول خاص بالتربية اإلسالمية والكت     ا

فصل واحد ويأخذه كل من الطالب المسيحيين والمسلمين من أجل أن يتعرفوا على ديانة اآلخـر              

 ويجعلنا متحديين في ما بيننا بـسالم        ويبعدنا عن التعصب   . من الطرفين اآلخر    كل وحتى يتقبل 
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 لذا تسعى هذه الدراسة للتعرف علـى        ، وتسامح ومحبة بين الديانتين اإلسالمية والمسيحية      وحرية

 فـي ضـوء بعـض    RELS 300اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية الدينيـة  

  . المتغيرات

  

  أسئلة الدراسة3:1

:تسعى الدراسة الى االجابة عن االسئلة التالية  

   ؟RELS 300بيت لحم نحو مساق لبة جامعة ما اتجاهات ط  : السؤال األول

 بـاختالف   RELS 300 هل تختلف اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق  : السؤال الثاني

 ؟)  الديانة،  المستوى الدراسي، مكان السكن ،جنس الطلبة، التخصص(

  

   فرضيات الدراسة4:1

  :تاليةغت الفرضيات الصفرية التنادا الى سؤال الدراسة الثاني صياس

    

في ) α ≥ 05. 0( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية األولى

 تعزى لمتغير   RELS 300بيت لحم نحو مساق اتجاهات طلبة جامعة 

  . الجنس

في ) α ≥05. 0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

  تعزى لمتغير RELS 300يت لحم نحو مساق باتجاهات طلبة جامعة 

  . التخصص

في ) α ≥05. 0( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :ةثالثالفرضية ال

 مكان    تعزى لمتغيرRELS 300بيت لحم نحو مساق جامعة  اتجاهات طلبة

  .السكن
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في ) α ≥05. 0(الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الفرضية الرابعة

    تعزى لمتغيرRELS 300بيت لحم نحو مساق جامعة  اتجاهات طلبة

  .المستوى الدراسي

في ) α ≥05. 0( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :ةخامسالفرضية ال

  . الديانة   تعزى لمتغيرRELS 300بيت لحم نحو مساق جامعة  اتجاهات طلبة

  

   الدراسةهميةأ 5:1

  : تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل

تعتبر هذه الدراسة على حد علم الباحثة، األولى في فلسطين، والتي تبحث اتجاهـات طلبـة                 .1

 .  في ضوء بعض المتغيراتREL 300  لحم نحو مساق التربية الدينيةبيتجامعة 

نتهاء مـن متطلبـات      من حياة الطلبة بعد اإل      في تنمية  جوانب مختلف      هذه الدراسة  قد تفيد  .2

 . RLES 300 مساق التربية الدينية

وار لى الحإ بين المسلمين والمسيحيين مما يؤدي   إنشاء عالقات حسنة   في   قد يفيد هذه الدراسة    .3

 .سالمي المسيحياإل

 حي في ضوء بعض المتغيرات المختلفـة      سالمي المسي وقد تفيد هذه الدراسة في التعايش اإل       .4

 .من جوانب حياتهم

 .خر في معرفة متواضعة عن ديانة اآلقد تفيد  .5

يجابي بـين   إلى المستقبل والتعايش اإل    والنظر   ذه الدراسة في التحرر من الماضي       قد تفيد ه   .6

 .الديانتين
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   أهداف الدراسة6:1

  

  : الدراسة إلىهدفت هذه 

 في RELS 300 الدينية التربيةبيت لحم نحو مساق التعرف على اتجاهات طلبة جامعة  .1

 . متغيراتضوء بعض ال

  .رض واحدةأ نعيش على ألننا اآلخر عن ديانة تكوين معرفة عامة .2

  

   محددات الدراسة7:1

الفـصل  نهاية  في  بيت لحمفي جامعة RELS300مساق  هذه الدراسة على طلبة اقتصر .1

 . 2010/2011الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 . ثيلها لمجتمع الدراسة نتائج هذه الدراسة بطريقة اختيار العينة ومدى تمتحددت .2

 أدوات الدراسة مـن حيـث صـدقها         ومالئمة نتائج هذه الدراسة بمدى صالحية       تتحدد .3

 .وثباتها

  

   مصطلحات الدراسة8:1

 هو مساق  يعطى لطالب جامعة RELS300  : (Religious Studies)  مساق التربية الدينية

نيـة اإلسـالمية    و مسيحي ويتضمن المساق التربيـة الدي      أبيت لحم سواء مسلم     

ول يعطي الجانب اإلسالمي والثاني      األ ، ويعطى من قبل مدرسيين      ،حية  والمسي

  .لرابعة ا الثالثة أو ويعطى لطلبة السنة،عطي الجانب المسيحي ي

  

و أو شيء   أستجابة الفرد في كل متسق نحو موقف ما         إ تعكس   ةعن تكوينات نفسي  ة  عبار: تجاهالا

 ،و لغير صالحه    أو غير مفيد لصالحه     أ مفيد   ،و منفر أنه محبب   أموضوع على   



 10

وتم قياسه في هـذه     ). 1993،الجابري (و غير مفضل  أو سلبي مفضل    أيجابي  إ

و الطالبة في مقياس االتجـاه نحـو        أالدراسة بالدرجة التي حصل عليها الطالب       

  .مساق التربية الدينية المعد خصيصاً لهذه الدراسة

 دي  لـى رهبانيـة   إيت لحم  وتعد ملكيتها       في ب  1973ة  سست سن أ هي جامعة ت   :بيت لحم جامعة  

 علـى    يؤمهـا الطلبـة    ة تعليمية مختلطة معتمد    وهي مؤسسة  ،لكرسي الرسولي السال  برعاية ا   

 . كليات6وتضم حوالي .  هدفها توفير التعليم العالي للفلسطينيين في فلسطين،ختالف دياناتهم إ
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  لفصل الثانيا

______________________________________________________________  

   االطار النظري1:2

  : التربية الدينية1:1:2

إن واقع التربية الدينية يواجه العديد من الصعوبات التي لها عالقة بالمناهج والمعلمين وبأساليب 

رسة  والجامعة والبرنامج المدرسي التدريس واألنشطة والجو الصفي من جهة، وإدارة المد

  .واإلمكانيات المدرسية من جهة ثانية، والطلبة واألهل ومؤسسات المجتمع المدني من جهة ثالثة 

ن منهاج التربية الدينية اإلسالمية صعب وال يراعي مراحل نمو الطالب، وال يوفر يرى العديد أ

ا أن منهاج التربية الدينية طويل ويركز على التكامل أو الترابط بين منهاج الصفوف المتالحقة، كم

الحفظ، فهو مزدحم بالمفردات والنقاط حيث يركز على األحكام الشرعية دون التركيز على مواضيع 

ومن الناحية األخرى، يركز المعلمون على أسلوب . حياتية يومية أو مواضيع عن الديانات األخرى

تربية الدينية، فقلة األنشطة الدينية المشتركة الحفظ، وال يقومون بتطوير أساليب تدريس ال

ومحدوديتها كالندوات والمحاضرات واالحتفاالت الدينية التي يشارك فيها الطلبة المسيحيون 

والمسلمون، وكذلك قلة الزيارات الميدانية لألماكن المقدسة، وعدم توفر حصص مشتركة للتربية 

م تكامل في تدريس التربية الدينية في المدارس يؤدي إلى ضعف وعد) إسالمية-مسيحية(الدينية 

  .والجامعات بشكل عام 

نسبة  ريس منهاج التربية الدينية، إذ أنمون متمكنون ومتخصصون في تدفالواقع إنه ال يتوفر معل

 من المعلمين ال يتابعون لدينية كتكملة نصاب لهم، فالعديدعالية منهم يقومون بتدريس التربية ا



 13

في مجال أساليب التدريس نتيجة قلة مشاركتهم للندوات والمحاضرات، هذا ميادين التطور 

باإلضافة إلى التعصب الديني لبعض المعلمين، وتمييزهم بين الطلبة في المعاملة على أساس ديني، 

ومعظمهم يتجنبون مناقشة المواضيع الحساسة التي يطرحها الطلبة لعدم قدرتهم على التعامل معها 

  .بشكل موضوعي

أما فيما يتعلق بالطلبة، فإن هناك عدم التزام من قبلهم باألمور الدينية أو اهتمام بها، فنادراً ما 

ومن الناحية األخرى، هناك فوق فردية بين الطلبة فيما يتعلق . يقومون بقراءة كتب أو مراجع دينية 

ر واعين بهويتهم الدينية بااللتزام باألمور الدينية، إذ أن بعضهم ملتزمون دينياً والبعض اآلخر غي

ومن الناحية األخرى، . نهائياً فقد يؤدي هذا إلى تكوين عالقات يشوبها نوع من الحساسية الدينية

فإن إهمال األهل لألمور الدينية وجهلهم لها وعدم ممارستهم للشعائر الدينية أو التزام بعضهم دينياً، 

  .ي أو االنغالق والتعصب الديني وتشويه الديانات يؤثر على تربية األطفال، وعلى قيم التسامح الدين

  

  :تجاهات اال2:1:2

 هذا ومع ،(Attitude) تجاهاإل مفهوم، النفس علم عبر راًكبي اًنظري اًاهتمام نالت التي المفاهيم من

 :وهما رئيسين مجالين في نجملها أن ويمكن تعريفاته تعددت

 الجانب إلى يشير أنه بمعنى، البعد أحادي أو، بسيط مفهوم االتجاه أن إلى تشير تعريفات -أ

 أو األشياء أو األشخاص تجاه الفرد يتبناه الذي، الكراهية أو التقويمي بالحب أو، فقط الوجداني

  . الموضوعات

 النفسي االتجاه أن تؤكد والتي، االجتماعي النفس علم في الباحثين معظم يتبناها التي التعريفات - ب

 عن الًفض يتضمن بل، فحسب لألشياء التقويمي حكمه أو الفرد مشاعر يعني ال وأنه، مركب مفهوم

 موضوع عن الشخص ومعتقدات أفكار إلى يشير الذي، المعرفي المكون هما آخرين مكونين ذلك
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 موضوع نحو لالستجابة االستعداد أو الشخص ميل إلى يشير الذي، السلوكي والمكون، تجاهاإل

 االتجاه موضوع نحو به يقوم أو سيفعله أنه الفرد يقرر ما أو، كيةالسلو مقاصده أو، االتجاه

  . )1983، سويف(

االتجاه يمثل حالة وجدانية قائمة وراء رأي الشخص أو االعتقاد فيما يتعلق بموضوع ما من 

يكتسبه الفرد من خبرة معرفية مدركة  حيث درجة قبوله أو رفضه وتعتمد تلك الحالة على ما

 وال شك  معيناً منها اتجاهاًتكونالمختلفة التي ي  لتحدد وضعيته تجاه تلك المواقفيستطيع تنظيمها

ذات عالقة ارتباطيه موجبة أو سالبة ببعض العمليات  ةأن تلك العمليات المعرفية واإلدراكي

فعل يقوم به اإلنسان يمكن ان يوصف ويفسر من أكثر من وجهة  السيكولوجية األخرى وان أي

  .)1984، نشواني( احوافز واالنفعاالت والتعلم وغيرهوال كالدوافع، نظر

من سلوك ) أي على االتجاه(االستدالل عليه  وهو تنظيم خاص للعمليات السيكولوجية ويمكن 

الفرد عن غيرها وهذا التنظيم الخاص بالعمليات  الفرد وذلك بالنسبة للمدركات التي يميزها

 ته السابقة التي عن طريقها وبمساعدتها يتفاعل معخبر السيكولوجية إنما هو مستمد من آثار

مكونات وعناصر ويحاول أن يستخدمها أيضا في الحكم على  المواقف الحالية بما فيها من

 حيث، بسلوك اإلنسان ترتبط التي الموضوعات أهم من االتجاهات وانش، الحوادث المستقبلية

 مهما السلوكية النفس والدراسات علم ورمح تمثل االتجاهات أن إلى المهتمين من الكثير يشير

 والتفاعل التعاون و لالتصال، المتكاملة النهائية الصورة االتجاهات تعتبر كماا وأنواعه تعددت

، االتجاهات بمكونات والدافعية اإلنسانية الحاجات ترتبط حيث ؛ اإلنسانية بين الجماعات

  . طريق التعلم عن تكتسب ألنها ؛ ألخرى فةثقا من وتتنوع، واالجتماعية، الترويحية، الوجدانية

  

وان االتجاهات تتمتع بقدر معقول من الثبات إال انه يمكن تعديلها أو تغييرها بالطرائق 

ذلك الن معظم ، واإلجراءات نفسها التي تستعمل في تغيير أو تعديل أنماط السلوك األخرى

  . االتجاهات هي أنماط سلوكيه مكتسبه متعلمة من البيئة
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فاالتجاهات عبارة عن نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكيه محدده نحو أشخاص أو 

 تتفاعل فيه مجموعة  معقداًاًموتؤلف فيما بينها نظا، أفكار أو حوادث أو أوضاع أو أشياء معينه

  .  من المتغيرات المتنوعةةكبير

  : تتفاعل فيما بينها وهي، لالتجاهات مكونات ثالثة

، وهو الشعور العام لدى الفرد نحو الشيء أو الشخص : مكون العاطفي أو الوجدانيال :أوالً

  . ويؤثر في تقبل الشيء أو الشخص أو رفضه

وهو المعلومات والمعارف التي تنطوي عليها وجهة نظر الشخص  : المكون المعرفي: ثانياً

ه وكلما زادت المعلومات ذات العالقة بموقف، أو الحادثة أو الفكرة، صاحب االتجاه نحو الشيء

  .  على أسس سليمةكان االتجاه مبنياً، حول موضوع االتجاه وكانت دقيقه وصحيحة والحقائق

اتجاهه نحو  إلى وهو الفعل الذي يقوم به الفرد والذي يشير: المكون السلوكي أو األدائي :ثالثاً

  . )1992، جامعة القدس المفتوحة (شيء معين أو شخص أو فكر معين

  

  :صائص االتجاهات خ

بها االتجاهات وتميزها عن غيرها من العوامل غير المعرفية  من ابرز المميزات التي تتسم

  :كالميول والقيم وغيرها مما يلي 

ويصفها ،  من السلوك الظاهري للفردويستدل عليها عادةً:  االتجاهات تكوينات افتراضيه -

 . لفكرة أو رأي موضوع االتجاه حيالهالبعض بأنها متغيرات وسيطة تربط بين الشخص وا

 أن األفراد يكتسبون اتجاهاتهم من خالل عملية التنشئة إذ) : مكتسبه ( االتجاهات متعلمة -

 . ويتم تعلم بعض األنواع من االتجاهات بشكل غير مقصود، االجتماعية والتعلم
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الشخص صاحب االتجاه  بين ة هناك عملية تبادليأنإذ : إجتماعية  ة شخصي أهميةتجاهاتلال -

 . واألشخاص اآلخرين نحو موضوع االتجاه

 فانه يقدم تجاه األشخاص نحو موضوع معين ايجابياًإفإذا كان : يجابي وسلبيإ لالتجاه قطبان -

 فانه ال عليه ويسعى إلى عمل أفعال على طريقته وإذا كان اتجاهه نحو ذلك الموضوع سلبياً

 . ل عليهأي عمل يرتبط به أو يد إلى يسعى

الطريقة واألسلوب الذي يعبر فيه شخص ما عما يشعر به نحو موضوع  إلى  يشير االتجاه-

 . معين

 نتيجة للخبرة الكبيرة والطويلة  جداً قد يكون االتجاه الذي يملكه الناس نحو موضوع ما قوياً-

 عن ناتجاً،  وضعيفاًطاً بسين اتجاهاًأو قد يكو، ويكون ذلك أشبه باالعتقاد الراسخ واإليمان القوي

 معلومات أوليه أو متأثراً باتجاهات اآلخرين وأفكارهم وفي هذه الحالة ال يكون االتجاه راسخاً

 .  وإنما يتقلب ويتبدل حسب أداء اآلخرين وأهوائهمثابتاً

 .  يعكس اتجاه الناس نحو موضوع ما تقديرهم لقيمة هذا الموضوع وأهميته-

هذه ، ولكل منهم اتجاهه الخاص به، اتهم نحو الموضوعات المختلفة يختلف الناس في اتجاه-

 أو فكريه ةجتماعيإ كانت أو ة سلوكه في المواقف الحياتية دينياالتجاهات تأثر تأثيراً مباشراً في

 . أو غير ذلك

 ةن الفرد عادة تحديد موقفه من قضيالتي يطلب فيها م،  يمكن قياس االتجاهات عند الناس-

 . ء كان بالموافقة أو الرفض أو أي درجه بينهما سواةمعين

 تكون أن إلى  موضوعاتها منخفضة بشكل ملموس وهذا يؤديأن االتجاهات ذاتيه أي -

كما أنها قد تكون متسامحة تأخذ ، االتجاهات إما سليمة وصحيحة أو غير صحيحة وغير سليمة

جامعة القدس (  نفسها وصاحبهابالحسبان اتجاهات اآلخرين و أفكارهم أو متعصبة ال ترى إال

 . )1992، المفتوحه
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أمر ليس بالهين إذ هي مرتبطة بعوامل متعددة ومتداخلة  إن أي تغيير في االتجاهات وتعديلهاو

استراتيجيات مخططة لتغيير وتعديل االتجاهات هو من الوسائل  في نفس الوقت ولذلك فإن وجود

  ،)1981ياسين، (التجاهات بتحقيق هدف تغيير ا التي من شأنها اإلسراع

  : ومن هذه االستراتيجيات الخاصة بتغيير االتجاهات ما يلي

الذي يتركز حوله االتجاه  ستراتيجية الهادفة إلى تعديل الخبرة المعرفية واإلدراكية للموضوعاال -1

 . عن طريق التعليم وأجراء البحوث والدراسات العلمية

أو تغيير االتجاه عن طريق أسلوب اإلقناع  لى تعديلستراتيجية التوعية والتثقيف الهادفة إا -2

 . على الفرد نحو موضوع االتجاه  الشحنة االنفعالية التي تظهرحدتوتخفيف 

للفرد وفيها يتم تغيير اتجاهات الفرد عن طريق  ستراتيجية تغيير أوضاع الجماعة المرجعيةا  -3

إلى جماعة ) يها تجاه موقف ما اتجاهات غير مرغوب ف يحمل أفرادها( نقله من جماعة معينة 

ونظراً لتأثير الجماعة في الفرد وحتى يستطيع الفرد التكيف  ) ذات اتجاه مرغوب فيه( أخرى 

 . اغالبا ما يتأثر باتجاهاته مع الجماعة الجديدة فإنه

  سيترتب عليه بال شك تغير في أو اجتماعياًاقتصادياً  أوستراتيجية تغيير أوضاع الفرد سياسياًا -4

 قد تتغير اتجاهاته نحو والمواضيع المختلفة فدافع الضرائب مثالً اتجاهاته نحو كثير من القضايا

 . عن تحديد تلك الضرائب وفرضهاؤوالً مس الضريبة عندما يصبح

تي نتائج إيجابية وخاصة عندما تكون أ ما تاًستراتيجية نادر استراتيجية القوة والقسر وهيا  -5

األفراد وتعديلها، غير أن البعض يلجأ إليها بهدف تعديل االتجاه  تموجهة إلى تغيير اتجاها

االستراتيجيات السابقة وذلك عن طريق فرض جزاءات معينة على كل من  عندما ال تجدي

أو تعديل اتجاه معين فمثال قد تتغير اتجاهات األفراد نحو موضوع ربط  يحاول مقاومة تغيير

الشيخ، (متى ما فُرض على عدم االلتزام به جزاءات معينة أثناء السير بالمركبة  حزام اآلمان

1992  .( 
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 : االتجاهات تكوين

القضايا التي هي فروع ألصول المحيط  أن يكون اتجاهات نحو كثير من) األفراد ( يمكن للفرد 

  إنشاءاتجاهات معينة نحو قضية سياسية معينة فمثالً الشامل للفرد بمعنى أن الفرد يمكن أن يكون

أخرى عرفت بعدائها الدائم أليدلوجية المجتمع وقيمه قد يولد  الدولة عالقات سياسية مع دولة

 األفراد قد األفراد نحو ذلك القرار وكذلك من الناحية االجتماعية نجد أن اتجاهات سلبية لدى

عيش تجاهات إيجابية نحو بعض المهن وسلبية نحو مهن أخرى، كذلك فإن الفرد الذي يلال وايكّون

 وسط مجتمع أسري مستقر فإنه في األغلب األعم سيتكون لديه اتجاه إيجابي نحو األفراد في

تحقيق   متعاونين ويعملون من أجلاًاآلخرين المحيطين به كأن يشعر الفرد بأن من حوله أشخاص

 ، بخالف الشخص الذي يعيش في وسط أسري مضطرب ويعاني من مشكالتأهدافهم جميعاً

بمثابة عبء   ما يتكون لديه اتجاهات غير إيجابية تجاه اآلخرين ويشعر أنهغالباًمتعددة فإنه 

إيجاد العوائق التي  عليهم فيعمل على محاولة تحقيق أهدافه دون مراعاة أهدافهم أو ربما يحاول

تعتبر من أهم العوامل التي تساهم  تحول دون تحقيق أهدافهم، كما أن الدوافع والحاجات اإلنسانية

تجاه المواقف واألشخاص الذين يدخلون عليه  تكوين االتجاهات فالفرد يكون اتجاهات إيجابيةفي 

 تجاه تلك المواقف أو األشخاص الذين يعوقون سلبياًاً السرور والبهجة، كما يكون الفرد اتجاه

لفرد ، كما أن لالتصال المتكرر بين ا)نظام الثواب والعقاب(عملية إشباع تلك الدوافع والحاجات

المخزومي، (يجعل الفرد يتأثر ببعض االتجاهات الموجودة لديهم ن اآلخري وغيره من األفراد

1995 .(  

 ما يدفع بالفرد إلى اإلقبال عليه االتجاه اإليجابي نحو موضوع معين عادةً نإوما يجب قوله هنا 

يحاول الفرد بل ويبذل في بعض األحيان قصارى جهده من أجل الوصول إليه بينما  واستحسانه

 ن نحوها اتجاهات سلبية وقد يبذل ما في وسعة للحيلولة دون االقترابواألشياء التي يك تجنب

هي  منها أو مما يمكن أن يكون وسيلة للوصول إليها وهذه االتجاهات في حقيقة األمر إنما

فيها من  حصيلة تأثر الفرد بالعديد من المثيرات التي تصدر عن اتصاله بالبيئة المحيطة بما
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 دويدار،( أنماط ونماذج الثقافة السائدة والتراث الحضاري الموروث عن األجيال السابقة

1999(.  

  

  :قياس االتجاهات

وآراء األفراد حيال  قياس االتجاهات هو بمثابة الوسيلة التي يمكن من خاللها التعرف على اتجاهات

بالمقياس المستخدم عند   االهتمامموضوع معين أو ظاهرة معينة ويرى كثير من الكتاب ضرورة

يدرك الفرد القائم على قياس  تصميمه وهل هو مقياس أحادي البعد أو متعدد األبعاد بمعنى أن

الذي قد ال يعبر عن حقيقة تلك االتجاهات،  االتجاهات أن تلك االتجاهات ربما أخذت الطابع العام

 نحو صلة الرحم وتكون درجة  ومتشابهاًالً معتداتجاهاً فعلى سبيل المثال قد نجد شخصين يكونان

التجاهي، إذ قد يكون امختلفان في تصورهما وتكوين مفهومهما  كل منهما مساوية لآلخر ولكنهما

نحو صلة الرحم والمناسبات العتبارات دينية يتقرب بها من اهللا سبحانه  األول كون ذلك االتجاه

 ن ذلك االتجاه العتبارات اجتماعية كالرغبة في التواصللمثوبته بينما يكون الثاني كو لى وطلباًاوتع

أال يسأل  واللقاء االجتماعي وخالفه، ولذلك فإن من األفضل لمعرفة اتجاه الفرد نحو موضوع معين

يحتمل أن  عن موضوع االتجاه بشكل عام وإنما يتم سؤاله بشكل مفصل حسب الجزئيات التي

أحكام على  ن يكون هناك موضوعية أكثر عند إصداريتركب منها موضوع االتجاه من أجل أ

 . األفراد اتجاهات

نها عالج المشكالت التي قد أالفوائد التي من ش وقياس االتجاهات يمد الباحثين والمهتمين بعدد من

وعلى الرغم أن هناك مقاييس علمية لقياس االتجاهات إال أن  ال نكتشفها إال بواسطة ذلك القياس

 يتمثل في قيامنا بإصدار أحكام معينة على بعض القضايا ةغير علمي ناك مقياسالبعض يرى أن ه

الخبرة الشخصية وسماع الرأي اليسير عنها من قبل أشخاص ربما ال يكونون  بمجرد االعتماد على

القضايا وهذا ما يسمى بالقياس التخميني وحيث أن لقياس االتجاهات طرقه  هم أصحاب تلك
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زهران، (د على القياس التخميني يؤدي في أغلب األحوال إلى نتائج عكسية االعتما ومسالكه فإن

1977 .(  

ومن . فهناك مقاييس خاصة تهدف إلى التعرف على اتجاهات الطلبة إزاء عدد متنوع من األمور

برز األساليب التي يستخدمها المعلمون في قياس اتجاهات طالبهم مهما كان موضوع أبين 

ت والمقابالت الشخصية والتقارير التي تكتب عن سلوك الطالب كتلك التي االتجاه، االستبيانا

يكتبها المرشدون النفسيون أو العامل االجتماعي أو المعلم أو المدير أو غيرهم، والسجالت 

  . المدرسية من عالمات وسجالت دوام وبطاقات شخصية وغيرها

  RELS 300 : الجانب اإلسالمي من مساق 3:1:2

ب عن أمور كثيرة تتعلق بالدين اإلسالمي وما المقصود بالدين اإلسالمي فهو دين يتحدث الكتا

كما تتحدث . العبودية هللا وهو دين مرتبط بالصلوات واألعمال الجليلة التي تقود إلى مرضاة اهللا 

وعن األعمال الحسنة التي تقود إلى الجنة واألعمال ) المحرمة على اإلنسان( عن األفعال الممنوعة 

ولعل أهم ما يميز الدين اإلسالمي العقيدة تلك التي تتفق مع العقل . لسيئة التي تقود إلى النار ا

والعقيدة مرتبطة بااليمان والصدق والذي تشمل اإليمان باهللا ) الفطرة ( وتتفق مع الطبيعة اإلنسانية

 أيضاً خصائص ويوضح. وبالمالئكة وبالكتب السماوية والرسل واليوم اآلخر وااليمان بالقدر 

العقيدة اإلسالمية الربانية والسهلة والواضحة التي ال غموض فيها وهي تلك العقيدة الشاملة في 

تفسير الكون والحياة وتفسير أحكام الحياة بجميع جوانبها وهي تلك العقيدة اإليجابية التي تبعد 

نسان على األرض، فإن هذه اإلنسان عن عبادة أي شيء إال اهللا وتبدو إيجابيتها بتنظيم عالقة اإل

ثم تعرج المادة على التشريع ) الكثير(وعلى المحبة ) الواحد( العقيدة تنعكس شموليتها على النفس 

اإلسالمي الذي نحكم به هذا الكون، المأخوذة تعليمه من القرآن الكريم الذي نزل متفرقاً حتى تعبر 

ورة فيه إعجاز علمي س 114هو المكون من مفاهيم االعتقاد عند الجاهلين وعند البشرية جمعاء 

أما السنة النبوية وهي المصدر الثاني من مصادر الفكر اإلسالمي التي تقوم على تفسير . وبياني 

نها المصدر الثاني للتشريع، وتتحدث عن األخالق اإلسالمية والتي تقوم إوشرح القرآن الكريم حيث 
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 وفيها أخالق ثابتة واقعية تظهر على سلوك المسلم على التهذيب في األعمال واألقوال واألفعال

وعلى ما يدور في داخله، فهي تسير ضمن قواعد متماسكة تأخذ القدوة من الرسول محمد عليه 

  .الصالة والسالم 

أما نظام الحكم في اإلسالم الذي . ومنها آداب اللباس ، آداب الكالم والتعامل والتعايش مع اآلخر

 الدولة اإلسالمية على نظام اإلسالمي الكامل معتمدة على االستشارة يقوم على ضرورة قيام

همية أخذ السنة شعاراً لتعاليم الحكم اإلسالمي وتقارن هذه األنظمة أوتتحدث عن . والمشورة

كنظام حكم في الجزيرة العربية وفي الوطن العربي . باألنظمة الغربية المادية وكيف انتشر اإلسالم

،يقوم على الحاكمية هللا أما السيادة فيها للشرع وأهم ما يميزها عن غيرها أن يكون بل في العالم كله

 ليس في األمور العقائدية بل يعود القرار للحاكم فقط ة حاكم واحد يقوم على أساس الشورىللدول

  .واألمامة مرتبطة بطاعة أولي األمر . وهذا مرتبط بنظام العقوبات من حدود وقصاصي وتعزيز

العدالة والعلم وسالمة الحواس وسالمة األعضاء والشجاعة : مام منها شروط في االختيار اإلوهناك 

  .والنسب ومن هنا وبعد موت الرسول صلى اهللا عليه وسلم

اختلف الفقهاء في قضية االختيار هل يكون الخليفة من قريش فقط وكثير من االختالفات قادت إلى 

ين اإليمان واإلحسان فاإليمان هو التصديق الكامل واإلحسان وهناك فرق ب. بروز الفرق اإلسالمية

  .هو تطبيق الكامل للعبادات منها الصالة والصوم والزكاة والحج

وهذه الخالفات وغيرها أدت إلى تعميق صور اإلختالف في قضايا كثيرة خصوصاً المعتزلة 

هم أن الحكم ال يخرج من آل ي طالب في فهماب إلى أفكار علي بن اوالجبرية والشيعة الذين تشيعو

البيت الذين أقروا تنظيم الخالفة في اإلمام علي حاصلين على معلومات من أحاديث الرسول صلى 

  .اهللا عليه وسلم

هنالك خالف أيضاَ على زمن ظهور الشيعة ومنهم من يقول ظهرت بمولد علي ومنهم من يقول 

 .ظهرت بموت الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
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 الذين خرجوا على خوارج ثم ظهرت ال، بني ساعدة هي اليوم التاريخي لظهور الشيعةولعل سقيفة

فة الذين يهيمون عشقاً وظهرت المتصو. علي وأصبحوا ضده ألنه تنازل لعثمان بن عفان عن الحكم

  .لهية بالذات اإل

رتبطة باللغة أما عالقة اإلسالم بالعروبة فهي عالقة وثيقة فالرسول عربي اللسان ومعجزة القرآن م

 صور األخالق العربية ثم سمح م ظهر في بالد العرب آخذاً منهم ن اإلسالإالعربية وبالغتها حيث 

 فأكرم اإلسالم المرأة ومنع استغاللها فمثالً  في ،لغير المسلمين من العيش في كنف الدولة اإلسالمية

 وزان بين المرأة والرجل في التكليف الهند تدفع المرأة المهور وميالدها نذير شؤم وأما اإلسالم وقد

سالم نظم ولم يحدد لكن وحول النسل وتنظيمه فاإل) واالختالطالصالة والصوم والزكاة والعمل (

وينظر . فكرة تحديد النسل جاءت عن البالد االستعمارية وخصوصاً بين الزيادة السكانية في العالم 

ى العدل والرحمة وينبذ الوضع الطائفي على اإلسالم إلى غير المسلمين نظرة احترام تقوم عل

  .المستوى التشريعي والسياسي 

ة عن المصارف اإلسالمية والنظام االقتصادي اإلسالمي الذي يقوم على المرابحة دوتتحدث الما

  . ويرفض الربا واالستغالل 

 عن الدين ليكم تحاول تقييم إيجاز صغيرإإن هذه المواضيع المقترحة في الكتاب والتي عرضتها 

. اإلسالمي في محاولة لفهمه ومعرفة طريقة ادارة الدولة والحياة والكون من وجهة نظر إسالمية 

حيث أنها لم تتعمق في مواطن الخالف واالختالف مع الديانة المسيحية بل ركزت على الشؤون 

سلمين من مسيحية االسالمية على المستوى األنظمة والقوانين العامة والتشريعات وعالقتها بغير الم

  .وغيرهم
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  .RELS 300 الجانب المسيحي من مساق  4:1:2

هذا المساق يركز على الديانات السماوية الثالثة مستعرضاً تواريخها ، عقائدها أخالقها ، طقوسها 

وهو متطلب لطلبة السنة الثالثة والرابعة يحصلون بموجبه على تقدير أعمق غير متحيز وأدوارها 

  .لمعاصر والهدف من المساقفي المجتمع ا

 . التعرف بشكل كافٍ  على مصادر المسيحية معتقداتها والكتاب المقدس وأهم مراحل تاريخها  -

 .اإلجابة على التساؤالت حول اإليمان المسيحي  -

ما يتعلق بعالقتها بالديانات األخرى اإلسالم لى بعض التعاليم المسيحية  خاصة في طالع عاال -

 .شكل كبير على اإلسالم واليهودية ويركز ب

 . التعرف على المسيحية من خالل الكنائس المختلفة  -

وهذا المساق وهو المساق الخاص بالتربية المسيحية والذي يعلمه مجموعة من الكهنة والعلمانين 

فهذا الكتاب يتضمن الكثير من المعلومات الخاص بالدين المسيحي وهي باألحرى الجسر الذي 

بعض األشياء المهمة والخاصة بالتربية المسيحية فهو يعطي فكرة عن الكتاب يمدنا إلى معرفة 

المقدس الذي هو كتاب يحتوي على جزئين القديم والجديد ويعطي فكرة شاملة واضحة عن 

فالعهد القديم يحتوي على التوراة والكتب الحكمية، الكتب النبوية . أسفار العهد القديم والجديد 

و العهد الذي يروي تاريخ الخالص أي مجمل الخطوات التي قام بها اهللا والكتب التاريخية وه

 أما بالنسبة للعهد الجديد فهو يحتوي على األناجيل األربعة .من أجل خالص البشر

سفر أعمال الرسل والرسائل وسفر الرؤيا، وان الكتاب المقدس هو ) يوحنا/لوقا/مرقس/متى(

يدي بشرية والهام من اهللا وهو مجموعة من الكتب كتاب أوصى به اهللا للبشر ولكن كتب بأ

المقدسة التي يحترمها المسيحيون فإنها تعطيهم طريقة صحيحة سليمة للعيش في حضن اآلب 

ويدخل الكتاب أيضاً في العقائد المهمة واألساسية في الدين المسيحي إال . وتبعدهم عن الخطيئة 

  : والذي يركز على وهي قانون اإليمان وهو ملخص لاليمان المسيحي
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 .اإليمان باهللا الواحد  -

 .خالق السماء واألرض  -

 .تجسد من مريم العذراء  -

 .تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب  -

 .رسولية /مقدسة/جامعة/صفات الكنيسة واحدة -

 األسرار المقدسة -

 .القيامة في نهاية العالم  -

إنسان مسيحي وال ننسى هذا أن الديانة المسيحية وهذا القانون يعطي أسس واضحة ومهمة لكل 

يمان الرسل وأعني بالرسل مجموعة تالميذ المسيح وخاصة الرسل االثني عشر الذي إمؤسسة 

اختارهم يسوع وسماهم رسالً  من أجل أن يشاركوه في رسالته وهؤالء عاشوا مع يسوع واستمعوا 

وبعد يركز . خائن الذي سلم يسوع إلى اليهود إلى تعليمه ، وكان من بينهم يهوذا االسخريوطي ال

يدة اإلله الكتاب على اهللا العقيدة األساسية التي تشارك المسيحية فيها اليهودية واإلسالمية وهي عق

  .له الواحد ال سواه وهذه الجماعات هي اليهود والمسيحيون والمسلمون الواحد ، والذي تؤمن بإ

ي، القدير العليم، الخالق، المحي،الرحيم الغفور المتعالي ويؤمن المسيحيون بأن اهللا هو األزل

. العطوف معاً، السيد المطلق ديان البشرية العادلة في اليوم اآلخر القاضي الثواب والعقاب لألبد 

ويركز الكتاب على عقيدة مهمة هي عقيدة التجسد، هذه العقيدة محور خالف بين المسيحية واإلسالم 

وهذا يدل .  اهللا تجسد بيننا وأخذ صورة إنسان وعاش بيننا ولكن دون خطيئةوهذه العقيدة تؤمن أن

أن يسوع حبل به بقوة الروح القدس وعاش في بطن مريم كإنسان وولد إنسان وعاش بيننا وتبنى 

همومنا وولد في بيت لحم وأمه كانت مخطوبة لرجل اسمه يوسف وهو نجار من مدينة الناصرة 

ومريم ظلت أمينة . واالرثوذكسية تؤكد أن مريم ظلت بتوالً طوال أيام حياتها والكنائس الكاثوليكية  

ليسوع الذي كان يعلم ويبشر في كل أقاصي األرض وكان يعمل المعجزات ويحارب الشياطين 



 25

وأنشأ /ينتقد بقساوة رؤساء اليهود وعلماء الشريعة / يعاشر الخطأة /ويعزي المرضى والفقراء

  : ولقب يسوع بألقاب كثيرة منها. نقلون تعاليمه إلى اآلخرين جماعة من التالميذ وي

 تشير إلى إيماننا بأن اهللا أدخل يسوع في عالقة حميمة وفريدة معه وأن رسالة اهللا األزلية –ابن اهللا 

  .وغير المخلوقة سكنت في يسوع 

  .ستعمله يسوع كثيراً في األناجيل للداللة على نفسه ابن اإلنسان هذا اللقب ا

  .الرب أي له القدرة والسلطان التي نالهما من اهللا لما أقامه من بين األموات 

وألقاب كثيرة ذكرت تدل على شخصية يسوع المميزة ويركز الكتاب أيضاً على أمور مهمة مثل 

  . التحرر من الخطيئة والموت والتكفير عن الخطيئة

االعتراف / الكهنوت / المناولة/ التثبيت/ ويركز أيضاً على األسرار السبعة في الكنيسة وهي العماد 

وركز الكتاب أيضاً على الهرتقات التي كانت تعارض تعاليم الكنيسة وتعاليم . ومسحة المرضى 

  .الكتاب المقدس وذكر الكتاب بعض المجامع التي ردت على هذه الهرتقات 

الديانات غير المسيحية وهنا ركز الكتاب على الموضوع المهم بالنسبة إال وهو عالقة الكنيسة ب

 تجديد الثاني والعشرين والهدف من ورائهوأعلن المجمع الفتكاني الثاني الذي دعا إليه البابا يوحنا 

ية فضالً  عن ضيوف نالكنيسة الكاثوليكية وحضره مرافقون من الكنائس االرثوذكسية والبروتستات

  :لي مختصر لمضمون المجمع ينتمون إلى اإلسالم واليهودية والديانات األخرى وفيما ي

 .يولوهم كل احترام وعلى المسيحيين أن يحترموا المسلمين  -

 .المسلمون والمسيحيون يعبدون إله واحد الخالق القدير الرحيم المكلم البشر -

 .المسلمون والمسيحيون يخضعوا الوامره تعالى  -

 .كال الطرفين يستند في إيمانه إلى إيمان ابراهيم  -

 .يسوع نبياً ويكرمون مريم العذراء المسلمون يجدون  -
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 .المسلمون والمسيحيون ينتظرون يوم الدين وقيامة األموات  -

 .المسلمون يقدرون الحياة األخالقية  -

 .يعبدون اهللا وال سيما بالصالة والصوم والزكاة  -

ولكن نشأت على مر القرون منازعات وعداوات ( واختتم المجمع تصريحه حول اإلسالم لهذا الكالم

كثيرة بين المسيحيين والمسلمين والمجمع يخص الجميع على أن يتناسوا الماضي وينظروا بإخالص 

  ).إلى التفاهم ويعززوا معاً السالم والحرية والعدالة االجتماعية واألخالقية لصالح جميع الناس

 تعزيز  أنشأ البابا بولس السادس في الفاتيكان أمانة للحوار مع اإلسالم من مهامها1965وسنة 

االحترام المتبادل والتفاهم بين المسحيين والمسلمين عن طريق المحاضرات األكاديمية والدراسات 

ويركز الكتاب أيضاً . والمشاريع المشتركة في ميادين الشؤون االجتماعية وقضايا التنمية واألخالق 

  .على عالقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية أي اإلسالمية واليهودية 

  :سالمي المسيحي الحوار والتعايش اإل5:1:2

لقد كان بين المسلمين والمسيحيين في غالب األحيان ماضٍ  من المقارنة والصراع وكان المجتمعات 

 الحوار ويجب علينا نحن المسيحيينفي أكثر األحيان منطويين على نفسيهما، وهذا وضع ال يسمح ب

لى عن طريق استقبال اآلخر وال يعني هذا االستقبال  أن نسعى إلى إزالة هذا الوضع  وال يتم ذلك إ

استقبال الضيافة بل يعني قبول الطرف اآلخر كما هو بثقافته وتاريخه ومشاعره وبنياته الفكرية 

  ).2008عجك، (

يتم استقبال الطرف اآلخر إال في حدود معرفتنا له فأول مهمات المسيحي  نه ال وهنا أود القول أ

ريكه المسلم ليس فقط كما هو، بل كما يجب ويريد المسلم أن تكون هذه هي محاولة معرفة ش

المعرفة، ويجب أن يكون هذه المعرفة معرفة صديق ال معرفة اللقاء العادي وال يتم ذلك إال من 

خالل معرفة ثقافة المتحاورين ومحيطهم االجتماعي والثقافي وتاريخهم ومساراتهم وآالمهم 

سرائيلي ومن أجل هذا كله ال بد وف صعبة في مواجهة االحتالل اإلوخصوصاً أننا نعيش في ظر
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أن تكون صورة المسلم مرسومة في ذهن المسيحي وصورة المسيحي مرسومة في ذهن المسلم ال 

ويجب أن نبقى كل من . الصورة الموروثة عن الماضي أو المعرضة للتشويه بفعل األحكام المسبقة

 وال يحق ألي طرف أن يميز الطرف Rels300ء أخذهم للمساق المسلم والمسيحي على دينهم أثنا

لكن المعرفة بالدين اآلخر يعمل على تحديد مواطن الخالف بين الديانتين . اآلخر وأن يعتنق دينه 

  . لمعالجتهما

ولذلك يدعو اهللا الذي هو في المسيحية واالسالم إله المحبة والرحمة أن يقرب بين جميع المؤمنين 

وا يعبرون عن هذا االيمان بطرق مختلفة ومتنوعة لتعملوا معاً على تتميم إرادته في هذا به وإن كان

   ).1999سترس ب ( وعيالهالعالم ونشر المحبة والرحمة بين جميع خلقه وأبنائه 

 أن بين الناس أليس هذا هو هدف الدين؟وترى الكنيسة إذاً أن مهمتها تقوم على تعزيز الوحدة 

 وأن يقرب الناس من بعضهم البعض ألم يقل السيد المسيح إن أول الوصايا يعرف الناس عن اهللا

نهم أل محبة القريب ، البشر كلهم أسرة واحدة ن الوصية الثانية تشبه األولى وهيوأ؟ هي محبة اهللا 

واهللا هو غاية جميع الناس وجميع األديان تدعو إلى . من أصل واحد وهو اهللا خالق جميع الناس 

لى اهللا وترى في اهللا خالص اإلنسان اآلخر واهللا يعتني بجميع الناس ويظهر لهم محبته الوصول إ

رادته يوحي اليهم وصاياه إومقاصده الخالصية ، أي رغبته في أن يخلصوا جميعاً فيكشف لهم 

فاهللا إذن هو غاية جميع الناس، وإليه تسعى كل األديان بتقديمها أجوبة على . بواسطة األنبياء

ت الناس هناك بين المسيحيين والمسلمين أمور كثيرة مشتركة على الصعيد االيمان واألخالق تساؤال

فعلى صعيد االيمان يتفق المسلمين والمسيحيين على عبادة اهللا الواحد الخالق الذي كلم الناس 

ت وعلى مريم العذراء ويرجون قيامة األمواإلى السيد المسيح و يكرمون معاً باالنبياء منذ ابراهيم 

  ).1999ترس، سب( صعيد الحياة الدينية واألخالق هنالك اتفاق على الصالة والصوم والصدقة 

الصهاينة من أجل أن تكون لنا مدينة واحدة  حتى نستطيع أن نقف في وجه  اًوهنا يجب أن نكون يد

لقدس هي القدس والتي هي عاصمة دولتنا  وقد أصبحت اليوم في أيدي الصهاينة الذين يدعون أن ا

ل اهللا لهم وحدهم وقد جعلوها عاصمة دولتهم الصهيونية وأنها أرض أجدادهم حيث ابراهيم خلي
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 ابراهيم الذي قبل أن يضحي بابنه في سبيل اهللا وتقترب الديانتين معاً ولكن ليتهم يسيرون على خطا

   .رضالق السماء واألمن أجل أن نكون وحدة واحدة ندافع عن أرضنا وإيماننا باهللا خ

كانت العالقة بين اإلسالم والديانة المسيحية الحقيقية عالقة مميزة عن عالقة اإلسالم مع بقية 

الديانات األخرى والسبب في ذلك هو قرب المسافة زمنياً بين رسالة اإلسالم ورسالة المسيح وعدم 

قة االيجابية مع ومن هنا كان تركيز اإلسالم على بناء العالود أي رسالة سماوية تفصل بينهما، وج

  :المسيحية الحقيقية تركيزاً واضحاً، تميز في اتجاهين 

دعوة المسحيين إلى حقائق دينهم و أصول معتقدهم الذي جاءهم به المسيح عليه السالم : األول 

أتباعه، وأهل زمانه وتهيئتهم نفسياً لالستعداد لمجيء الرسول الخاتم، ووبخاصة تبشير المسيح 

  . ، رسول اإلسالم سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم والنبي المنتظر

على حين تميز االتجاه الثاني لعالقة اإلسالم مع المسيحية بهدم القرآن الكريم لكل العقائد في األفكار 

عجك، (والمبادىء الخاطئة، التي دخلت إلى المسيحية الحقيقية التي جاء بها المسيح عليه السالم 

1998.(  

 بعضهم ببعض بأمر اهللا بأن يسودها العدل، كما من قوله تعالى في سفر إرميا كل عالقات الناس

) ويل لمن يبنى بيديه بغير عدل ووعلياته بغير حق، ويتسخدم قريبه بال أجرة وال يوفيه ثمن عمله(

األجرة العادلة أمر أساس في عالقات أرباب العمل منذ القديم حتى يومنا هذا ،  ) 13:22إرميا (

خضر، (عمل ستتغير ولكن المبدأ لن يتغير وهو أن العامل يحق له أجر عادل مقابل عمله شروط ال

2008.(  

دا للمظلوم كرامته وحقوقه وبحكم االنصاف  والعدل للمساكين ي وجاء اإلسالم والمسيحية ليع

 فهذه الفضيلة التي. والمنكسري القلوب والمأسورين ويخلصهم ويدخل الجميع في عهد الحق والعدل

هي العدل، فالتسوية والتوازي واالعتدال أو التوسط بين حدي تميز اإلنسان عن كافة الموجودات و
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فراط والتفريط في كل األمور واألعمال هي المخلوق العاقل أو اإلنسان والعدل هو من أسماء اهللا اإل

  ).2008عجك،( الحسنى الحكم والعدل والحق والمقسط 

 ووافق على تطلعاته في تظهر معالم اتجاه جديد ثبت مبادؤهأت في مطلع هذا القرن العشرين بد

جماعة المسيحيين الكاثوليك المجمع الفتكاني الثاني  ويمكن تلخيص هذا االتجاه الحديد بالنقاط 

  :التالية

يجب التنبه إلى العناصر المشتركة التي تربط بين األديان وإعارة هذه العناصر اهتماماً أكبر من  -1

 . عناصر التفرقة التركيز على

 .يجب احترام األديان وأخذها بعين االعتبار  -2

يجب االهتمام بمعرفة تعاليم األديان وقيمها وفوائد السلوك فيها معرفة عميقة ويجب مقابلتها  -3

 .بالتقدير 

 .يجب االعتراف بعناصر الحقيقة والخير التي تتضمنها األديان والعمل على صيانتها ومساندتها  -4

 . إقامة الحوار والتعاون بين األديان يجب السعي في -5

واعتماداً على هذه المبادىء أعرب المجمع الفتكاني الثاني عن اعتباره وتقديره للمسلمين نظراً إلى 

األمم نور ( الواحد الرحيم وأكد أن المسلمين يعبدون معنا اإللهإيمانهم باهللا وسعيهم في عمل الخير 

) 46) (ِإلُهنا َوِإلُهُكْم واِحٌد(رآن في سورة العنكبوت شأن أهل الكتاب  الق، توافقاً بذلك ما ورد فيه)16

وهذا المجمع دعا إلى التغلب على الماضي والتطلع إلى المستقبل والسعي معاً في إطار حوار أخوي 

ية وتعاون يسوده الصدق والمساواة والشجاعة في تحقيق العدالة االجتماعية وصيانة القيم األخالق

  ).2007خوري،( لسالم ومساندة الحريةوإحالل ا

ونظراً إلى وعي المسيحيين والمسلمين لمسؤوليتهم المشتركة في سبيل إقامة نظام اجتماعي عادل، 

تقع على عاتقهم واجب تضامن بعضهم مع بعض وجميع قواهم وتشغيل إمكاناتهم اليجاد حلول 
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 يقيموا المزيد من المفاهيم والمزيد من  استطاعوا أنهمموافقة لمشاكل عالمنا المشترك وال ننسى أن

  .الثقة المتبادلة والمزيد من التعاون والتضامن 

سالم والمسيحية أن يظلوا بعيدين عن بعض  خصوصاً وأن يعمل الواحد منهم ضد وال يجوز لإل

في آن الكريم اآلخر بل أن يعملوا معاً وكي يكونوا أصدقاء ال أعداء تربطهم المودة التي ذكرها القر

َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُآوا ۖ َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم َمَودًَّة ِللَِّذيَن  َلَتِجَدنَّ( سورة المائدة
  ).82المائدة ) (  آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرىٰ

ال ننسى أن السالم هو واحد من المفاهيم األساسية وله ويجب أن يكون بينهم سالم وعدل ويجب أن 

دور مرموق في المسيحية واالسالم ، ولكن التيارات الفكرية في هذه األديان  تضفي على كل منهما 

سالم يكون فيهما السالم صفة ذاتية هللا كأساس إلعلى مفهوم السالم مكانة خاصة ففي المسيحية وا

 المفهوم في التعليم ان البشري أو شخص المسيح وينحصر هذاللكيان وجوهر ككائن ومنه الكي

سالم والمسيحية في شكل أشد في نطاق تعايش الناس المسلكين والقانوي داخل الجماعة الالهوتي لإل

ة المشتركة الدينية ، وهذا هو المعنى الذي ثبت في معظم األحيان  وجه هذه األديان  فالنقطة الثاني

  .يمان بسالم أخوي يعد به اهللا آلخر الزمان ويحقق في األرض أو في السماءفي هذه األديان هي اإل

ر الزمان فالترقب المسيحاني في العهد القديم وملكوت اهللا في العهد الجديد وااليمان بالهدى في آخ

  .  وسالماً تحمل في معظمها عالمات متماثلةالذي سيمأل العالم عدالً

والسالم السماوي يفهمان كسالم في إطار الجماعة الدينية مفهوم السالم كتعايش بشري أرضي 

بشته ( من بينهمالخاصة ال يسعه علماً إال المؤمنون أو أيضاً في بعض األحيان المختارون

  ).2006آخرون،و

قيمة من عامة أنه من المعروف أن العدل يعد لدى كل الشعوب والحضارات   بصفة وهنا نشير

الم من أجل خير اإلنسان نسان والتي يسعى إلى تحقيقها في هذا العإلاالقيم الكبرى التي تبني 

 من الظلم وال يعدو قول الحق واإلنسان من أصل فطرته الصافية يميل إلى العدل وينفروسعادته، 

  . نسان أن يحيا حياة حقيقة بدونهدل يعد ضرورة حياتية ال يستطيع اإل قلنا أن العإذا
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وون إلى العدل فإنهم بذلك يدعوون في الوقت نفسه إلى حرية سالم والمسيحية عندما يدعواإل

بالكفاح من أجل روح الظلم وإقرار العدل ، . نسانية العامة اإلنسان وكرامته وتأكيد حقوقه اإل

بالتالي الكرامة اإلنسانية  يعد واجباً إنسانياً وواجباً دينياً في الوقت نفسه، وهذا األمر الديني يعزز 

  .نسانية النقية التي تميل إلى العدل وتنفر من الظلم ني الذي يركز على الطبيعة اإلاإلنساالجانب 

نسان إذن مسؤول مسؤولية دينية وأخالقية عن إقامة العدل الذي هو أساس العمران في هذه إل فا

وهذا يعني ضرورة التغلب على نواتج األنانية وتغليب جانب العمل وهذا بدوره يعني بقاء . الدنيا 

ألمل في تحقيق العدل حباً في النفوس وهنا األمل يشكل دافعاً قوياً على التصميم على السعي نحو ا

تحقيق العدل، األمر الذي يمكن أنه يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يصبح العدل في حياتنا حقيقة 

  ). 1996خوري وعون ، (  وأن يوجه سلوكنا ويحدد تصرفاتناواقعية

ألخوية في العالقات بين المسيحيين والمسلمين فهي عديدة نذكر منها البعض أما مظاهر العدالة ا

إن العدالة األخوية تقر حق اإلنسان في الحقيقة وهذا الحق يعني مثالً  الحق في : على سبيل المثال 

  . أن يفهم دينه فهماً صحيحاً  وفي أن يحكم منه من خالل موقف أخوي 

مسيحيين أن نأمل أن يكف المسلمون عن أن يدعونا ويعاملونا  ومن ناحية أخرى يجوز لنا نحن ال

لماذا يصر كثير من المسلمين على رفض قبول ما نقدمه  لهم من عرض لمعتقدنا المسيحي . ككفار 

  ثم أين استعداد المسيحيين لالنفتاح على المسلمين ،وشرح له حسب ما نؤمن به ونفهمه نحن

. مون وثباتهم على طاعة اهللا وتضامنهم مع أخوانهم في الدين عمال المسليعبروا عن تقديرهم ألل

نظراً إلى وعي المسيحيين والمسلمين لمسؤوليتهم المشتركة في سبيل إقامة نظام اجتماعي عادل يقع 

على عاتقهم واجب التضامن بعضهم مع بعض وجمع قواهم وتشغيل إمكاناتهم إليجاد حلول مناسبة 

  .لمشاكل عالمنا المشترك 

جحاف من إنه من اإلليس من صالح المسيحيين والمسلمين وليس من صالح البشرة جمعاء، بل و

ن يصر المسيحييون والمسلمون ،كل من جهته على إحق الناس بالنسبة إلى حاضرهم ومستقبلهم ، 
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 ل الذي هو دين في عنق وعلى رفض التضامن الشاماجمة والتنحيةسوء التفاهم والرفض وعلى المه

  .جاه البعض اآلخربعضهم ت

وبالعكس إن هناك فائدة عظمى لهم وللبشرية جمعاء إن استطاعوا أن يقيموا بينهم المزيد من 

وال يجوز للمسيحيين . التفاهم، والمزيد من الثقة متبادلة ، والمزيد من التضامن والمزيد من التعاون 

عمل الواحد بعضهم لا شركاء لوالمسلمين أن يظلوا يعمل الواحد منهم ضد اآلخر وعليهم أن يصبحو

مسوا أصدقاء يعمل الواحد منهم في سبيل اآلخر يمن أجل أكثر من ذلك عليهم أن . مع اآلخر 

  ).2007خوري،( لون معاً في سبيل البشرية جمعاء يعم

ن المسيحيين والمسلمين هم أهل كتاب وال يصح حوار في ما بينهم إال على أساس كتابهم االنجيل إ

وهذا مع األسف . نما هو حوار الطرشان إنجيل والقرآن إلل حوار بينهم يعتمد غير اوالقرآن وك

الشديد ، ما جرى حتى اليوم بين المسلمين والمسيحيين فكان الحوار التاريخي في ما بينهم جداالً  

 الستار على  الثاني ، أن يسدومن أجل ذلك رأى الجانب المسيحي في المجمع الفتكاني. وخصاماً 

خاء في إلسالم صفحة جديدة مبنية على التسامح والتفاهم واالبغيض بعالقة المسيحية باإلماضي  ال

واحد في ما بينهما، تجاه االلحاد الذي يطبق على مسكونة في  سبيل التوحيد الكتابي المنزل الذي هو

ى عن ول مرة في تاريخ المسيحية يعلن مجمع مسكوني شيئاً من الرضفأ. ب معاً الشرق والغر

  ).  1986الحداد،. (اإلسالم وأركان الدين فيه

لذلك يجب أن يكون حوار وتعاون مع بعضنا البعض وأن يكون هناك حياة مشتركة تبين المؤمنين 

  :باألديان اآلخرى ولكن كل هذا يستند على مبادىء مهمة ومن هذه المبادىء

ل في حوار مع جيرانها من على الكناس إيجاد السبل لتمكين الجماعات المسيحية من الدخو -1

 .المؤمنين بديانات وعقائد مختلفة 

 .عداد للحوار معاً يجب اإل -2
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 ث الديني والثقافي والتنوع العقائديعتبار المورومشاركين في الحوار أن يأخذوا باالعلى ال -3

 .الخاص لكل منهم 

 .على المشاركين في الحوار أن يتمتعوا بحرية التعريف عن أنفسهم  -4

 . أن يحرك الجهود الثقافية في المجتمع الحوار يجب -5

 .على المشاركين في الحوار التنبه لاللتزاماتهم  -6

 .على المشاركين التنبه النتماءاتهم الثقافية  -7

 .يتطلب التخطيط للحوار وضع أسس عامة محلية وإقليمية  -8

 يتحتم التخطيط للحوار وتنفيذه بصورة جماعية عندما يكون ذلك ممكناً  -9

 ).1998السماك (

ويتسم العصر الحديث بتقارب الناس بعضهم من بعض وبتقارب األديان بعضها من بعض وقد حظا 

الفكر المسيحي المعاصر خطوات كبيرة من هذا المضمار وبخاصة منذ المجمع الفاتيكاني الثاني 

  .مسيحية وال سيما اليهودية واإلسالم الغير وثيقة لعالقة الكنيسة باألديان الذي خصص 

  .ونت هذه الوثيقة منعطفاً تاريخياً وأساساً لكل حوار يود المسيحيون أن يقيموه مع المسلمين وقد ك

وإستناداً إلى هذه   . ال وهي االحترام والتعاون بينهما      أوال ننسى أن هناك أموراً مشتركة بين األديان         

 أن ينـسوا    األمور المشتركة بين المسيحية واالسالم يطلب المجمع مـن المـسيحيين والمـسلمين            

المنازعات والعدوات القديمة ، ويقدموا اليوم التفاهم والتعاون على عمل الخير ونشر القيم الروحية              

صحيح أن هنالك أمور عقائدية ال نزال نختلف فيها وربما سنبقى مختلفين فيها إلى يوم               . واألخالقية

نْسكًا هم ناسكُوه فَال ينازِعنَّك في الْـَأمرِ وادع         ِلكُلِّ ُأمّة جعلْنا م   : (القيامة كما جاء في القرآن الكريم       

اللَّه يحكُم بيـنَكُم  ) 68(وِإن جادلُوك فَقُِل اللَّه َأعلَم بِما تَعملُون     ) 67(ِإلى ربِّك ِإنَّك لَعلى هدى مستَقيمٍ       

  ).الحج)( )69(ون يوم الْقيامة فيما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُ

ولكن هذه األمور يجب أن ال تعيقنا على أعمال البر والتقوى في سبيل إحالل السالم والعدالة 

  ).1999,عون خوري و( بة بين الناس وبين الشعوب والمح
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قائد والمبادىء سالم وكل الديانات والعإل بدأنا المواجهة بين امنذ اللحظة األولى النطالق اإلسالمي

  .سالمية من أبرز الديانات التي أخذت مساحة واسعة في إطار هذه المواجهة لديانة اإلوكانت ا

إلسالم مع بقية الديانات وكانت العالقة بين اإلسالم والمسيحية الحقيقية عالقة مميزة عن عالقة ا

لة  والسبب هو قرب المسافة زمنياً بين رسالة اإلسالم ورسالة المسيح وعدم وجود أية رسااألخرى،

  .سماوية تفصل بينهما 

ومن هنا جاء تركيز اإلسالم عل بناء العالقة االيجابية مع المسيحية الحقيقية تركيز واضحاً تميز في 

  ).2008عجك،( كثير من االتجاهات 

وبالتالي المسلمين والمسيحيين يؤلفون متحداً واحداً قائماً أو هو في طريق القيام أو وجوب القيام 

  ) . 2000خضر،( بلداً عربياً واحداً وهذا يدل أن مصيرنا مشترك الننا  نعيش في

هنالك أموراً كثيرة مشتركة أيضاً على الصعيد األخالقي وإن كانت هناك أمور أخرى كثيرةال مجال 

  .يمان على أن يقترن باألعمال وهذا المبدأ األساسي  نجده في االنجيل والقرآن معاً إللتعدادها فا

يدخل ملكوت ! ليس كل من يقول إلى يا رب يا رب ( سيح في انجيل متى ويقول السيد الم

ويقول القديس يعقوب في ).21:7متى ) (السماوات بل الذي يعمل إرادة أبي الذي في السماوات 

إن الديانة الظاهرة الزكية في نظر اهللا اآلب هي افتقاد اليتامى واألرامل في ضيقهم ( رسالته  

  ) .27:1 ()العالموصيانة النفس من دنس 

لَيس الْبِر َأن تُولُّوا وجوهكُم قبَل الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من (وفي المعنى عينة يقول القرآن 

بلَى حاَل عآتَى الْمو ينالنَّبِيتَابِ والْكو لَاِئكَةالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نى آمتَامالْيى وبذَوِي الْقُر ه

والْمساكين وابن السبِيِل والساِئلين وفي الرقَابِ وَأقَام الصلَاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهدهم ِإذَا 

) ك الَّذين صدقُوا وُأولَِئك هم الْمتَّقُونعاهدوا والصابِرِين في الْبْأساء والضراء وحين الْبْأسِ ُأولَِئ

  ).177: البقرة (
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ان الصالة والصوم والزكاة أمور مشتركة في المسيحية واإلسالم وإن اختلف طرف تطبيقها ، ولكن 

جوهرها واحد هو االتحاد باهللا والتجرد عن الذات واألنانية وعن الطمع وعن الشهوة المضرة على 

نجيل متى من الفصل السادس أقوال أساسية للسيد المسيح إ الفقراء والمحتاجين ويورد سبيل مساعدة

وكذلك نجد من أخالق الديانتين أموراً كثيرة مشتركة في األمر . في الصالة والزكاة والصوم 

بالمعروف والنهي عن المنكر واالشراك وصايا اهللا العشر التي وردت على لسان النبي موسى في 

ريبه ونجد في قديم موجز األخالق المسيحية واإلسالمية من عالقة المؤمن باهللا وعالقته بقالعهد ال

ن وصايا كثيرة مشابهة للوصايا العشر وأي مسلم ال يقبل بما يقبله المسيحي من تلك آقرتضاعيف ال

  .الوصايا 

 األخالق ندين المسيحية واإلسالم يجتمعان على أهم  األمور الدينية على الصعيإخالصة القول 

والعقيدة وإذا كان اإلسالم يرى في الشهادة والصالة والزكاة والصوم والحج أركانه الخمسة 

فالمسيحية تقبل هذه األركان فالشهادة هي االعتراف بوحدانية اهللا والصالة والزكاة والصوم هي من 

فضل اهللا ( لمسيحية األمور المفروضة على المسيحيين واألركان الخمسة ليست أموراً جديدة على ا

  ).1994وآخرون، 

يمان باهللا الواحد هو بالنسبة إلى المسيحيين والمسلمين قلب مفهومهم للدين أن اإلوال ننسى هنا 

ومحور ممارستهم الدينية وهو الذي يربط المسيحيين والمسلمين في شركة عميقة ومع ذلك فهذا 

المسيحييون والمسلمون . ضهم عن بعض اإليمان باهللا الحي هو الذي في الوقت عينه يميز بع

يعبدون االله الواحد نفسه ، غير أن هذه العالقة باهللا التي تكون جوهر إيمانهم وحياتهم ويختلف في 

اإليمان باهللا، وفي ما نطوي عليه من أمور مشتركة ومتميزة يشمل . مضمونها في أكثر من ناحية 

  ) .2003بشته وخوري ،( والمسيحية وعقائدها اإلسالمية كل نواحي تاريخ الجماعات الدينية

تتعالى أصوات عديدة في مجتمعنا منادية بالحوار والعيش المشترك وتحدد التعايش والحياة 

المشتركة كلها مصطلحات تتردد على اللسان والمطلوب تدخل القلوب لتكون ممارسة على أرض 

قبل . د هناك سالم بين اإلنسان ونفسه الواقع ويجب أن ندرك أنه إذا التغى العيش المشترك لم يع
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كل شيء وأيضاً حين نرفض العيش المشترك فما هو البديل ، أليس هو االقتتال والصراع ثم 

الضعف ثم الفناء ويبدو أن الجميع مسلمون ومسيحيون يسعون إلى إقامة بناء مشترك يرتكز على 

لى حوار حياة وأعمال ، أنه انفتاح المعرفة والتعاون للذين يوصالن إلى حياة مشتركة هادئة وإ

  ) .2001سعد الدين،(التعاون يقوم على البر والتقوىوتقارب بين المسلم والمسيحي وهذا 

حفظ نبي اإلسالم للديانة المسيحية مركزها وأكد خاللها وأثبت صحة الكثير من تعاليمها ونادى 

وبالتالي شهد . شاهداً ومؤيداً لها بوجوب تقديس أوامرها والعمل بها واحترام بنيتها فكان بذلك 

  ).1995لوقا،(نصارى بالتوحيد واإليمان والحقالقرآن لل

كن أن نبتعد عنها  اإلسالمي في فلسطين من المسائل التي ال يم–لذلك إن العيش المشترك المسيحي 

 أجل ن طبيعة العالقات متشابكة والتحديات مشتركة وتفرض عليهم الدخول فيه منأو نهرب منها أل

  .تهم  وحركاتهم ووجودهم الحيوي في ذاتيهما ومع اآلخرين االمصلحة العامة المتداد

ويهدف العيش المشترك إلى البحث في الوسائل العلمية التي تؤدي إلى حل ما يطرحه الواقع من 

مشكالت بحيث يكون من المفيد للمسيحيين والمسلمين أن يتحاوروا في الوسائل الواقعية، التي تحل 

المشكالت بدالً  من أن تعقدها وأن ال يسمحوا ألحد أن يخلق الفتن فيما بينهم الن المسيحيين 

والمسلمين هم عرب فلسطين يعيشون سوية ويمرون بالتجارب الحياتية نفسها ويتطلعون لمستقبل 

واحد ومصير مشترك دون تمييز بينهم وذلك الن اللغة واحدة تتعايش ويترابط رغم العراقيل 

عيش المشترك هو الحياة اليومية للناس في المواقع التي يعيش فيها المسيحيون والمسلمون وأنه فال

اآلمال والطموحات المشتركة بالحرية واالستقالل ، والمشاركة في األفراح واألحزان ومعالجة 

 RELS300القضايا التي تؤثر على العالقات بينهما بشكل سلبي وهنا يجب أن ننوه أن المساق 

تضمن كل األمور التي ذكرت سابقاً والتي تؤكد على العيش المشترك واحترام تقبل التحاور مع ي

اآلخر واحترام ديانة اآلخر وفق مبادىء تحافظ على األصالة الدينية عند كل جماعة فكلنا نتوجه 

  .إلى اهللا الواحد األحد الذي هو مصدر كل قوة وهو الهنا جميعاً 
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ن شترك أقدار المسلمين بألوهية المسيح،وال أن يأخذ المسيحيون بأركاوال يقضي هذا العيش الم

سالم فالعقائد ثابتة ومقدسة لدى كل دين، ويفترض أن تكون خارج دائرة النقاش وبعيدة عن اإل

شريكاً بكامل طاولة الحوار وإنما المطلوب حوار يقوم على قاعدة االعتراف باآلخر والقبول به 

ة حوار يعمق العالقات الحسنة والتفاهم بين المسلمين والمسيحيين بما أنهم بحقوق وواجبات المواظ

  .يعيشون في مجتمع واحد

وان الحوار بين المسيحيين والمسلمين في فلسطين يتم بشكل يومي وبشكل ال إرادي، فأبناؤنا 

حوار يعمل يدرسون في مدرسة واحدة ويتعلمون منهاجاً واحداً يوحدنا تاريخ وتحديات واحدة وهنا ال

 بناء عيداً عن التحدي والمعارضة من أجلعلى إيجاد الرابط العميق بين أبناء الشعب الواحد وذلك ب

  .هذا الوطن الواحد

ومع أن الحوار في العقائد يعتبر قضية حساسة، إال أنهما كانا يتناقشان بكل أريحية، واحترام، وكان 

أل محمد شعالن شاباً مسلماً من قرية أبو ديس وفي أحد المرات س. هذا الحوار جله معرفة ومتعة

وسأله " يشربون الخمر: " ثم قال " يأكلون لحم الخنزير: " عما يعرف عن المسيحيين فأجاب قائالً 

، من هنا تأكد لمحمد أن "يلبسون الصليب في أعناقهم: " فزاد على ذلك " وماذا بعد؟: " محمد 

ونوه طارق شهوان شاب مسيحي من . ن التسامح الدينيالجهل بالدين اآلخر قد تؤدي إلى الحد م

نعيش سوية : " مدينة بيت جاال بأن المجتمع الفلسطيني فريد من نوعه بمسيحيه ومسلميه، وقال 

ل، مما يعزز التسامح ، ونواجه المشاكل نفسها ونحلها معاً، ونعاني جميعاً بسبب االحتال" جيران

  )2010مرة،( "فيما بيننا

: " الذي قال ) شاب مسلم من قرية أرطاس( هو شهادة محمد أبو صويةوأكثر ما أثر في الباحث

، على األقل هذا ما تعلمته من )المسلمون(عندما كنت طفال كنت أعتقد أن المسيحيين ال يحبوننا 

". ثر بهمأحياناً ال يشجع األهل أطفالهم االختالط مع اآلخرين خوفاً من التأ: " وتابع يقول " أهلي 

وهكذا، إن األفكار المسبقة تزرع من خالل التربية في البيت أو المدرسة أو أماكن العبادة، وتنبع 

نطواء على الذات وعدم االختالط يؤدي إلى بناء صور فاإل. عن جهل وعدم معرفة عن اآلخر
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حكام  األفالشعور باالحترام وتقبل اآلراء المختلفة يكسرالحواجز ويقلل من. مشوهة عن اآلخر

 أن األحكام المسبقة يمكن أن تأتي من المحيط الذي يعيشون فيه وليس ولكن بين المشاركين. المسبقة

وبشكل عام، نرى أن األشخاص غير الواعيين يتأثرون بالصور النمطية، أما . من األسرة

حققون منها عن األشخاص المثقفون والمنفتحون فال يتأثرون بهذه األحكام المغلوطة، النهم حتماً سيت

أوصاه والده ) شاب مسيحي من مدينة بيت جاال( طريق البحث والمعرفة، فبالنسبة لطارق شهوان 

إال بعد أن تقرأه حتى ال تحكم على الكتاب من غالفه، : " على أال يتأثر باألحكام المسبقة بقوله 

  ).2010مرة،("النهاية 

ط أضواء دراستي الجامعية حول الدراسات الدينية وأخيراً لقد كانت رغبتي منذ أيام طفولتي أن أسل

 أن أسلط وكنت أحب التعرف على ديانة اآلخر ومعرفة معتقداته وعندما درست الماجستير قررت

سالمي المسيحي باإلضافة إلى الميل الكبير الذي أحمله والرغبة في األضواء على التعايش اإل

ألديان العقائد والمباديء عند اآلخرين ضرورة دراسة علم مقارنة األديان، حيث أصبحت دراسة ا

حياتية ملحة على كل المستويات العلمية والعملية منها من أجل أن يفهم اإلنسان حقيقية البشر الذي 

يعيشون حوله، فيحسن التعامل معهم بالطريقة المثلى ويجب هنا أال يعود الحوار في المشاكل القديمة 

عين علينا أن نبحث في المشاكل المعاصرة وهي اإلنسان كما هو التي كانت تشغل أجدادنا، بل يت

 وقبل كل شيء –اليوم وكما يجب أن يكون ، وهذا كله ال يمكن أن يحصل دون أن يكون هناك 

إرادة للحياة والعيش مع اآلخرين مع األحتفاظ باألمانة للدين الذي يحمله في نفوسنا ويكون ذلك كله 

لماضية والحاضرة ومعرفة الظروف الحالية للمعيشة واألمال من أجل بمعرفة اللغات والثقافات ا

  .الغد 
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   الدراسات السابقة2:2

  : الدراسات العربية1:2:2

لى دراسة دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العيش المـشترك    إ ،)2010(هدفت دراسة مره    

من مؤسسات المجتمع المـدني      ع بيت لحم حيث تكونت عينة الدراسة       في مجتم  ،المسيحي االسالمي 

 البحث وتم استخدام االسـتبانة والمقابلـة كـاداتين           وقد تم اتباع المنهج الوصفي في      ،في بيت لحم  

حالية يتطلع القامـة دولـة     ن المجتمع الفلسطيني في المرحلة ال     أ من   أهمية الدراسة  وتكمن   ،للدراسة

 ته فيما يتعلق بالتعددية الدينية والفكريـة ميع مسارا  يسعى الى بناء النسيج االجتماعي في ج       فلسطينية

 من حيث   أيضا العالقات المسيحية االسالمية    وتناولت هذه الدراسة     ،او االنتماء الطبقي واالجتماعي     

لى التركيز علـى    إضافه  وباإل,  والتخلص من السلبية فيها    ،بيه وتنميتها المحافظه على التقاليد االيجا   

ساسيين ورئيسيين في المجتمـع الفلـسطيني       أ كعنصرين   دية الدينية بادئ احترام االختالفات والتعد   م

ن التعـصب   أ هي   لنتائج التي توصالت اليها الدراسة    هم ا أ ومن   ،بقناعاته الفكرية والعقائدية    المتعدد  

 لـذلك  ،سالمي في بيت لحم  تواجه العيش المشترك المسيحي اإلهم التحديات التيأالديني يعتبر من    

  .  االخر من خالل العيش المشترك وعدم التعصبن ننفتح علىأيجب 

  

إلى دراسة اتجاهات طلبة الجامعة نحو العنف وعالقته بااللتزام          ،) 2008(هدفت دراسه الشربجي    

 طالبا وطالبة مـن كليـة       282أفراد الدراسه من     حيث تكون عدد     ،نسانالديني والوعي بحقوق اإل   

 كانت نسبة   ، طالب من كلية العلوم      97ية االداب و   من الطالب من كل    101 ، تعز التربية في جامعة  

ـ     أ  وقد خلصت الدراسة   ،% 56بة االناث   فيما بلغت نس  % 44الذكور منهم    ز ن طالب جامعـه تع

ن مستوى االتجاه نحـو العنـف   على مأ وان الذكور كانت نسبتهم  اتجاهاتهم نحو العنف كانت سلبية    

 بشكل عام مرتفع وان طالب كليـة         طلبة الجامعة  االلتزام الديني لدى  ن مستوى   إ و ،ناثمقارنة باإل 

أقل صت الدراسة ان طالب كلية التربية       خل وقد   ،ن طالب كليتي العلوم والتربية    االداب اقل التزاما م   

 دور   بـضرورة تفعيـل     واوصت الدراسـة   ،تي االداب والعلوم  نسان من طالب كلي    بحقوق اإل  وعياً

  .ي بثقافة الحوار ونبذ العنف على نشر الوعالجامعات والمؤسسات التربوية
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بدراسة هدفت التعرف إلى القيم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية ) 2008(قامت القاضي 

للمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، استخدمت الباحثة أداتان األولى تحليل محتوى 

إلى المعلمين والمعلمات، وتكون مجتمع كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، واستبانة موجهة 

) 110(الدراسة من كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية، ومعلمي التربية اإلسالمية البالغ عددهم 

معلماً ومعلمة، وأشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القيم المتضمنة في 

وية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير الجنس، كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثان

والخبرة التدريسية، والمؤهل العلمي، ودلت النتائج أيضاً إلى أن القيم المتضمنة في كتب التربية 

اإلسالمية للمرحلة الثانوي تم تمثيلها بدرجة متوسطة، ولم يتم على ما يبدو التخطيط لها بشكل 

  .مرحلة التي طرح لها المنهاجمسبق، ولم يتم مراعاة ال

  

اسـي  س تقييم منهاج التربية االسالمية للصف الـسابع األ         الى دراسة  ،)2007( هدفت دراسه هالل  

أفـراد  كرم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات حيث تكـون عـدد            لمدارس محافظتي قلقيليه وطول   

 على سـبع مجـاالت      زعة فقرة مو  68وتم تطوير استبانه تضمنت     ، معلما ومعلمة    71الدراسة من   

 ،أسلوبه الوسائل التعليمية   ، محتوى الكتاب  ، العام للكتاب    ر المظه ،اً الكتاب العامة  هدافأالتي تتضمن   

ن هنالك فروق لصالح المعلمين في تقييم الكتـاب         أ وقد تبين    ،م  الكتاب و وسائل التقوي    في   نشطةاأل

  .على من المعلماتأ

  

فت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التوجه نحـو          هد) 2006(جاز و رضوان  هدفت دراسة ح  

التدين لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة وعالقته بمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي ونوع الكلية             

%) 2.5(طالباً وطالبة وهي تمثل     ) 370(واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وبلغت العينة        

واالسـتبانة  .  طالبة وطالب من كليات الجامعة بأقسامها المختلفة       15441من مجتمع الدراسة البالغ     

 فقرة لقياس مستوى التوجه نحو التدين لدى الطلبة، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن                27شملت على   

% 77.39 بينما إحتل التدين الظاهري المرتبة الثانية وبوزن نسبي          89.14التوجه نحو التدين كان     
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ـ           كما بينت الدراسة وجود عالقة     وهري  ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين التوجه نحو التـدين الج

ـ . ختبار ، أي أنه كلما زاد أحدهما زاد اآلخر والعكس صحيح           والظاهري والدرجة الكلية لإل    ت وبين

حصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث أي أن مستوى التدين          الدراسة أيضاُ وجود فروق دالة إ     

لتدين الظاهري  عند الذكور كما بينت الدراسة وجود فروق دالة احصائية بين ا          عند اإلناث أعلى منه     

حـصائية  إختبار تعزى لمتغير الكلية وذلك لصالح اآلداب ، كذلك وجـود دالـة              والدرجة الكلية لإل  

   .لتفاعل الكلية والمستوى الدراسي كذلك لتفاعل الجنس والكلية والمستوى الدراسي

هدفت إلى التعرف إلى  سمات الشخصية اإلسالمية، كما تظهر في ، بدراسة )2006(وقام عمرو

منهاج التربية اإلسالمية، في دولة اإلمارات العربية المتحدة، من الصف األول إلى الصف الثاني 

عشر، كما هدفت إلى المقارنة بين سمات الشخصية اإلسالمية، كما تظهر في المنهاج وبين سمات 

ر في األدب التربوي اإلسالمي، استخدم الباحث أداة وهي عبارة عن الشخصية اإلسالمية كما تظه

استبانة، الهدف منها تحديد معايير للشخصية اإلسالمية من قبل مجموعة من المفكرين ثم استنباطها 

من األدب التربوي، وتحليل الكتب للمراحل جميعها، وتكون مجتمع الدراسة من منهاج التربية 

  .ول إلى الصف الثاني عشراإلسالمية من الصف األ

، والتي هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى كفاية ما تتضمنه الكتـب             )2004(أما دراسة أبو النصر   

 بمتطلبات بناء شخصية الطفـل بنـاء  المدرسية في مادة التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية، للوفاء         

ارسنا، على الكشف عن مدى تحقق األهداف       إسالمياً، وما مدى قدرة أساليب التقويم المعمول بها بمد        

التعليمية والمهارية السلوكية اإلجرائية والوجدانية للتربية اإلسالمية،واستخدم الباحث أداتين في هذه           

الدراسة، األولى استبانة تم توزيعها على معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية، لمعرفـة مـدى مـا                

بمتطلبات بناء شخصية الطفل كما خطط لها، أما األداة الثانية          تتضمنه كتب التربية اإلسالمية للوفاء      

فكانت عبارة عن اختبارات تحصيلية كتابية وشفهية، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمـات              

التربية اإلسالمية وكذلك طلبة المرحلة االبتدائية من الصف األول إلى الصف الـسادس االبتـدائي،          

المحتوى الموجود في كتب التربية اإلسالمية للوفاء ببنـاء الشخـصية،           وأظهرت النتائج عدم كفاية     
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وإن مفهوم البيئة ال يأخذ االهتمام الكافي في المحتوى، واالعتماد كامالً في التقويم على االختبارات               

التحصيلية، وإن أدوات وأساليب التقويم المستخدمة في المدارس لم تتمكن مـن الكـشف الـصحيح          

   تحقق أهداف مادة التربية اإلسالميةوالكامل عن مدى

  

ـ  لمعلمي التربية اإلسـالمية  إلى دراسة تقييم البيئة الصفية     ،) 2002(هدفت دراسة عمران     صف  لل

 حيث تكونت عـدد     ،اهللالحادي عشر من وجهة نظر الطلبة في المدارس الحكومية في محافظه رام             

إلـى    وقد لخصت الدراسة   ،لدراسة  رات ا  موزعيين على متغي    طالبا وطالبة  373أفراد الدراسة من    

 للصف الحادي عشر في محافظة رام اهللا والبيره وذلك          تقييم البيئة الصفية في مادة التربية اإلسالمية      

رضا، االحتكاك ،   ال( ساسية  أ مجاالت   6 في   أجل الوقوف على طبيعة فهم الطلبة لبيئتهم الصفية       من  

 ،أداة للدراسـة     االستبانه ك  وقد استخدمت الباحثة  ). سلتجان مع المعلم وا   العالقة،  الصعوبةالتنافس،  

 ،وكانت نتيجة الدراسة كما يلي      . ووزعتها على عينة الدراسة التي اختيرت بطريقة طبيقية عشوائية        

 ، واالحتكـاك والتجـانس   ناث على مجاالت الصعوبة اإل لصالحن هناك فروقاأ حيث بينت الدراسة  

 وال يوجد فروق على مجـال       ، مع المعلم والرضا   ي العالقة  مجال وهناك فروق لصالح الذكور على    

  .المنافسة 

 الى واقع التربية الدينيـة اإلسـالمية والمـسيحية فـي المـدارس              ،)2001(هدفت دراسة عدوان    

الفلسطينية، حيث سعت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التربيـة اإلسـالمية والمـسيحية فـي                 

ي تواجهها، وسبل تطوير واقع التربية الدينية العديد من الصعوبات التي           الفلسطينية، والصعوبات الت  

لها عالقة بالمناهج والمعلمين وبأساليب التدريس واألنشطة والجـو الـصفي مـن جهـة ، وإدارة                 

المدرسة والبرنامج المدرسية واإلمكانيات المدرسية من جهة ثانية، والطلبـة واألهـل ومؤسـسات              

 ثالثة، يعتقد الدكتور سامي عدوان بأن تطوير واقع التربيـة الدينيـة فـي               المجتمع المدني من جهة   

المدارس يتطلب تكاثف كافة فئات المجتمع ومؤسساته وأجهزته التـشريعية والتنفيذيـة، بفعالياتهـا               

وأنشطتها في تطوير منهاج التربية الدينية يتحقق بشكل متكامل مع دور األسرة والوزارات المختلفة              

  .ينورجال الد
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سـالمي  إلى دراسة اخالقيات مهنة التربية والتعليم في ضوء الفكر اإل          ،)2001(هدفت دراسة نزال    

 حيث تكون عدد افـراد      ،ومدى التزام المعلمين بها من وجهة نظر المديرين والمشرفين في فلسطين          

 ى شكل داة قياس عل  أ وقد تم استخدام     ، ومشرف تربوي   مستجيبا بين مدير مدرسة    145سة من   الدرا

أخالقيات  الى معرفة     وقد لخصت الدراسة   ، فقرة وزعت على عينة الدراسة       90استبانة مكونة من    

 82 مـن  إيجاد قائمة بتلك االخالقيات مكونة وعمل ،سالميمهنة التربية والتعليم في ضوء الفكر اإل 

 6 علـى    قيةخالئ األ ام الباحث بتوزيع تلك المباد     وق ، يجب توافرها مع من يمتهن التعليم      مبداً خلقياً 

 مع الزمالء و الطلبـة      ممارسته لمهنة التربية والتعليم وهي العالقة     مجاالت يتعامل معها المعلم في      

  .والمجتمع المحلي و المهنة والذات واالداره

لى دراسة القيم التربوية المتضمنة في كتاب الثقافة اإلسالمية للصف إ ،)1999(هدفت دراسة علي 

وقد هدفت إلى تحليل القيم التربوية الواردة في الكتاب . لشامل في الضفة الغربيةالثاني الثانوي ا

، لمعرفة القيم المتضمنة في الكتاب، ومعرفة مدى شمولية هذه القيم 89/1999للعام الدراسي 

  .للتصنيف الذي صممه الباحث إضافة إلى معرفة كيفية توزيع هذه القيم على وحدات الكتاب

حث طريقة تحليل المحتوى إلستخراج القيم المتضمنة في الكتاب، وأظهرت نتائج وقد استخدم البا

تكراراً وأن أكثر القيم تكراراً كانت في ) 5030(قيمة تكررت ) 777(الدراسة أن الكتاب يتضمن 

أما . المجال العقائدي، ثم تاله المجال المعرفي العقلي، فاالجتماعي، فالتعبدي، فالثقافي، فالذاتي

ودلت النتائج . ل الجمالي فكان من أقلها تكراراً، وكذلك الحال في المجال األمني والجسمانيالمجا

على عدم وجود استقاللية في توزيع القيم على الوحدات، وعلى تضخم القيم في بعض المجاالت 

وقد أوصت الدراسة لضرورة . كالمجال العقائدي، وندرتها في مجاالت أخرى كالمجال الجمالي

 النظر في كتاب الثقافة اإلسالمية المشمول بالدراسة وإجراء دراسات مماثلة في تحليل القيم إعادة

  .لمحتوى بعض الكتب
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إلى دراسة اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية فـي محافظـه رام اهللا             ،)1999(هدفت دراسة فخيذه    

 90 مـن    أفراد العينة  عدد    العليا حيث تكون   والبيرة نحو كتب التربية اإلسالمية للصفوف األساسية      

من مجتمع الدراسة وقد لخصت هـذه       % 40 وبنسبة    تم اختيارهم بطريقة عشوائية    ، ومعلمه   علماًم

ام اهللا والبيرة  نحو كتب       ر التعرف على اتجاهات معلمي التربية االسالمية في محافظة       لى  إالدراسة  

 فـي   ،1998_1997 للعـام    )ع والعاشر الثامن و التاس  (  العليا   التربية اإلسالمية للصفوف االساسية   

 والتقـويم وتنميـة     أسلوب الكتاب ولغته واالنشطة البنائية والختاميـة      هداف والمستوى و  مجاالت األ 

عدت لهـذا  أ لجنس والتخصص في المجاالت السابقة عن طريق استبانةالتفكير ومعرفة اثر عوامل ا  

 بالنـسبه   ناث على فقرات االستبانة   ور واال يوجد فرق بين الذك     ال ،وكانت النتائج كما يلي     . الغرض

نه ال يختلـف    أيضا ب أ وتبين   ،  اإلسالمية في محافظة رام اهللا والبيرة      التجاه معلمي ومعلمات التربية   

  .ستثناء مجال التقويمف خبراتهم بإختال بإأفراد العينة بالنسبه إلبعاد االستبانةتقييم 

 تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف السادس ،بدراسة بعنوان ) 1995(هدفت دراسة أبو سمور 

األساسي في األردن من وجهة نظر مشرفي التربية اإلسالمية ومعلميها في ضوء خطة التطوير 

  .94/1995التربوي للعام الدراسي 

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مالءمة الكتاب كأداة من أدوات التعلم، والكشف عن مواطن 

  .تكونت عينة الدراسة من جميع مشرفي التربية اإلسالمية في األردن. القوة فيه والضعف

يعني أن  مما%) 29.69(بلغت درجة مالءمة الكتاب بشكل إجمالي من وجهة نظر المشرفين 

المشرفين يرون أن التقدير اإلجمالي للكتاب مقبول، أما من وجهة نظر المعلمين فقد بلغ التقدير 

  .وهو تقدير جيد حسب مستوى التقدير التقويمي للدراسة%) 32.32(اإلجمالي للكتاب 

تتطابق وجهات نظر كل من المشرفين والمعلمين في ترتيب درجة مالءمة أبعاد الكتاب مع 

  .االختالف في التقدير التقويمي لكل بعد
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أظهرت الدراسة عدداً من جوانب القوة في الكتاب، تمثلت بشكل واضح في مجال اإلخراج، فقد 

الدراسة أن إخراج الكتاب والشكل العام له جاءا موافقين لمواصفات الكتاب المدرسي الجيد، أثبتت 

من جهة توثيق النصوص الشرعية، وتصوير اآليات القرآنية وتلوينها، وجودة الورق وحجم 

  .الكتاب، وحجم حروفه

: لمجال من الكتابأما بالنسبة لمجال لغة الكتاب فقد أوضحت الدراسة أن من مواطن القوة في هذا ا

التزام الكتاب بعالمات الترقيم، ولغته المناسبة، وخلوه من األخطاء العلمية، وتدرج مفاهيمه 

  .ومناسبتها لمستوى الطلبة

فغقد أشارت الدراسة إلى مواطن القوة من جهة عرض المادة العلمية، : أما مجال أسلوب العرض 

  .تابوخلوها من الحشو والتكرار، وترابط فقرات الك

أما عن مواطن القوة في مجال محتوى الكتاب فهي تتمثل في قوة األهداف التعليمية، والتقويم، 

  .واألنشطة التعليمية

وأظهرت الدراسة بعض جوانب الضعف في الكتاب وخصوصاً في مجال المحتوى كالضعف في 

  .كفايتها ، وتنوعها ، ووضوحها ، وألوانها : الوسائل التعليمية من جهة 

تنمية التفكير، ثم مراعاة : ظهرت الدراسة أيضاً أن أقل قضايا التطوير التربوي مراعاة هي وأ

  .الفروق الفردية، ثم الجوانب الوظيفية للمحتوى

  

لتحصيل واالحتفاظ  ثر طريقه الحوار في التدريس على ا      ألى دراسة   إ ،) 1989 (هدفت دراسة عطية  

الثانوي في مدرسة حسن الثانوية الجديدة فـي        ول  ف األ في مادة التربية اإلسالمية لدى طالبات الص      

لى مجمـوعتين   إ تم توزيعهم     طالبة 136 حيث بلغ عدد الطالبات      ،ردن في األ  ،منطقة جبل الحسين    

ثـانوي  الول   حيث تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف األ        ،ة عشوائيا  وضابط ةمتكافئتين تجريب 
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أثر استخدام  لى الكشف عن    إ أهمية الدراسة  وتكمن   ،م1989خالل الفصل الثاني من العام الدراسي       

لبات واحتفاظهن لمفاهيم الفكـر اإلسـالمي فـي مـادة التربيـة              الحوار على تحصيل الطا    طريقة

ات اللواتي درسـن    نه ال يوجد فروق بين متوسط التحصيل الطالب       أ  وقد توصلت الدراسة   ،اإلسالمية

لواتي درسن نفس المفاهيم     عن توسط تحصيل الطالبات ال     مفاهيم الفكر اإلسالمي بالطريقة الحوارية    

  . بالطريقة التقليدية
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  :ةجنبيالدراسات األ 2:2:2

  

 لى دراسة عالقة الديانة اليهودية واالسـالمية والمـسيحية        إ ،)Jacob,2010(هدفت دراسة يعقوب  

ن خالل تفسيرهم   أربعة مقاالت م   واشتغل الباحث على     ،خرىبعض وعالقتهم بالديانات األ   ببعضها ال 

التعليـق  هدفه من الدراسـة الفحـص و      .  الثالث وإعطاء صورة ايجابية عن هذه الديانات السماوية      

 ومدى التقارب بـين هـذه الـديانات لبعـضها           والمناقشه بالديانات اإلسالمية واليهودية والمسيحية    

  .البعض

  

ن الـديانتين اإلسـالمية     إلى دراسة العالقة الالهوتية بـي      ،) Hewer, 2008(هدفت دراسة هوير    

خـتالف  إلـى معرفـة اإل    وهدفت هذه الدراسـة     .  لندن جريت هذه الدراسة في مدينة    أوالمسيحية و 

زالتها والتقـرب  إ والعمل على   ،ختالفات  العقائدي بين اإلسالم والمسيحية وكيفية التعامل مع هذه اإل        

 وكانت  ،ديانتين المشترك بين ال   جل العيش ألف ديني من    يجاد تآ إااليجابي بين الطرفين والعمل على      

  تـؤمن ن الديانة المسيحيةأدم نسياننا بتين رغم عن اهللا واحد في كال الديان أ هي   ، نتائج هذه الدراسة  

ب والـزوج   حمد القائـد واأل    بالنبي م   تؤمن  والديانة اإلسالمية  ،لم ومات وقبر وقام   أبالمسيح الذي ت  

  .والرحيم

  

مية والمسيحية  م البيئي بين الديانتين اإلسال    لى دراسة التالئ  إ ،) Alatas,2001(هدفت دراسة اآلتس  

 الـصراع القـائم بـين        وكان الهدف من الدراسـة معرفـة       ،وقد تمت هذه الدراسة في سنغافورة     

وجـود  ,  على النحـو التـالي   الدراسة سالم والمسيحية وكانت نتيجةات من وجهة نظر اإل  الحضار

 والتسامح والسالم وحل    إلى المحبة دى  أ وهذا التالئم    المختلفة بين الحضارات والديانات     طريق تالئم 

 وبـين الحـضارات والديانـة       ، أو خالف بين الديانتين اإلسالمية والمسيحية من جهـة        ي نزاع   أ

  .خرىأ  من جهةاإلسالمية والمسيحية
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  : خالصة الدراسات السابقة3:2

 أنها أجريت في بلـدان مختلفـة فـإن          يالحظ من استعراض نتائج الدراسات السابقة أنه بالرغم من        

  :معظمها يشير إلى 

العيش المشترك والحوار اإلسالمي المسيحي والتركيز على مبادىء احترام االختالفات والتعددية  -1

 :الدينية واالنفتاح على اآلخر وعدم التعصب، وهكذا كما تناولته دراسات منها 

 (Alatas ,2001) والالتس (Hewer,2008)، هوير ) 2010( مرة ،(2006)حجاز ورضوان

   .(Jacob , 2001)، يعقوب 

الدراسات التي قامت بتقييم منهاج التربية اإلسالمية والتعرف على القيم المتضمنة في هذه  -2

، أبو النصر ) 2006(، عمرو ) 2007(، هالل ) 2008( المناهج مثل دراسة القاضي 

 ).1995(وأبو سمور ) 1999(، أبو فخيدة ) 1999(، علي ) 2002(، عمران )2004(

الدراسات التي قامت بدراسة واقع التربية الدينية اإلسالمية والمسيحية والعمل على سبل تطوير  -3

 ).2001(وعدوان ) 2008(واقع التربية الدينية كما ورد في دراسة الشربجي 

مفاهيم دراسة تناولت طريقة الحوار في تدريس منهاج التربية اإلسالمية واالحتفاظ ببعض ال -4

 ودراسة أخالقيات مهنة التدريس في ضوء الفكر ،)1989(اإلسالمية مثل دراسة عطية 

 ) .2001(اإلسالمي مثل دراسة نزال 

وقد سعت هذه الدراسة إلى معرفة إتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية الدينية 

RELS 300و مساق التربية الدينية  كذلك معرفة أثر بعض المتغيرات على إتجاهات الطلبة نح

RELS 300.   

  



 49

 

  الفصل الثالث

  الطريقة واالجراءات 

  . منهج الدراسة 1:3

  . مجتمع الدراسة 2:3

  . عينة الدراسة 3:3

  . أداة الدراسة 1:4:3

  . صدق اداة الدراسة 2:4:3

  . ثبات أداة ادراسة 3:4:3

  . اجراءات الدراسة 5:3

  . متغيرات الدراسة 6:3

  .الحصائية  المعالجة ا7:3

  

  



 50

  الفصل الثالث

 _____________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات

  

 ،قامت الباحثة في هذا الفصل في الدراسة بتناول عرضاً للخطوات والمراحل وفقاً للمنهج العلمي 

 واجراءات ،تقلهسة المسداة المستخدمة ومتغيرات الدراأ و،من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته 

 المستخدمة في معالجة البيانات المتعلقة  والوسائل االحصائية،التحقق من صدق األداة وثباتها

  .سئلة الدراسة واختبار فرضياتهاأفراد العينة على أباستجابة 

  

  راسة منهج الد1:3

ك لمناسبتها  وذل،لمنهج الوصفي هداف المرجوة من هذه الدراسة اتبعت الباحثة التحقيق األ

نه يالئم طبيعة وأهداف الدراسة  فقد استخدمت الباحثة هذا المنهج في صورته أل،ض الدراسة غراأل

هدافها واختبار أغراضها ويحقق أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات ليفي بأمعتمداً على 

  .صحة فرضيها وتفسير نتائجها

   مجتمع الدراسة2:3

-2010( في جامعة بيت لحم للعام الدراسي  RELS300ن طلبة مساق  تكون مجتمع الدراسة م

 ،طالباً وطالبة) 395( وقد بلغ عدد مجتمع الدراسة ، من طلبة السنة الثالثة والرابعة ، )2011

 أما ،) 24( المسيحيينو) 69(الذكور من المسلمينأما مجموع ،إناث ) 302( و،منهم ذكور ) 93(

  ) .74(والمسيحيات ) 228(ناث المسلمات فكانت اإل
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   عينة الدراسة3:3

 بعد الحصول على الكشوفات الرسمية المعتمدة من ،الطبيقية لطريقة ة بافراد عينة الدراسأتم اختيار 

 للعام الدراسي RELS300 وذلك للطلبة المسجلين في مساق ،قبل التسجيل في جامعة بيت لحم

من مجتمع %) 50( والتي تمثل ، وطالبةاًلبطا) 198( وتكونت عينة الدراسة من ،2011_2010

  .الدراسة

  .فراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةأتوزيع ) 1.3(ويبين الجدول 

  .توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة) : 1.3(الجدول

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 23.7 47 ذكر
 الجنس

 76.3 151 انثى

ات طبيعيةكلي  127 64.1 
 التخصص

 35.9 71 كليات إنسانية

 35.9 71 سنة ثالثة
لمستوى الدراسيا  

 64.1 127 سنة رابعة

 74.7 148 مسلم
 الديانة

 25.3 50 مسيحي

 69.2 137 مدينة

 مكان السكن 26.8 53 قرية

 4.0 8 مخيم
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  :  أداة الدراسة1:4:3  

  

ء استبانه من خالل  حيث قامت الباحثة ببنا، RELS300لدينية استبانة االتجاهات نحو مساق التربية ا

 والتي تناولت في دراستها موضوع ،دب التربوي ذي العالقة بموضوع الدراسةالرجوع الى األ

حيث درست االتجاه نحو التربية الدينية من خالل ، )2006( مثل دراسة حجاز و رضوانمتشابه

 وقد صيغت ،فقرة ) 40( بلغ عدد فقرات االستبانة  وقد،استشارة بعض الخبراء والمتخصصين 

  : حيث وزعت على النحو التالي،وفق مقياس ليكرت الخماسي

  :  في الفقرات االيجابية  -

  .درجات) 4(تاخذ : موافق"  و ،درجات) 5(على درجة وهي أخد أت" موافق بشدة"

فتاخذ درجة " ارض بشدةمع" أما ،تأخذ درجتين " معارض" و،درجات ) 3( فتأخذ"المحايد"أما 

  .واحدة

  :أما في الفقرات السلبية -

) 3(فتأخذ " محايد " أما ،تأخذ درجتين " موافق" و،تأخذ ادنى درجة وهي درجة واحده" موافق بشدة"

) 5(على درجة وهي أتكون لها " المعرض بشده" أما ،درجات) 4(تأخذ " معارض"  و،درجات 

  .درجات

في مقابل السؤال ) X( ووضع اشارة ،الجابة على االستبانة وطلب من كل طالب مشارك في ا

دنى درجة أ و،) 200 = 40*5( وبناء على ذلك تكون اعلى درجة لالستبانة ،والدرجة المناسبة لها

  ) .40 =40*1(هي 

  

  :اة الدراسةأد صدق 2:4:3

  

 ،اة الدراسة دأ ومن ثم تم التحقق من صدق ،وليةحثة بتصميم االستبانة بصورتها األقامت البا

 ،)2ملحق رقم (ن من ذوي االختصاص والخبرة محكميي) 11(ة تحكيم تتكون من نبعرضعا على لج



 53

 ، من حيث وضوح كل فقرة ، بإبداء رأيه في كل فقرة من فقرات االستبانةاًحيث قام كل محكم

 بحذف بعض ،  تم تعديل االستبانة، وبعد جمع البيانات وتحليلها،ومناسبتها للمجال الذي وضعت فيه

فقرة ) 40( والتي تكونت من ، لتصبح االستبانه في صورتها النهائية ،فقراتها وتعديل االخر منها

  ،) 1ملحق رقم (

  

 بحساب معامل االرتباط بيرسون لفقرات أيضاًومن ناحيه أخرى تم التحقق من صدق االداة 

احصائية في جميع فقرات االستبانه  واتضح وجود داللة ،االستبانه مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

  .يوضح ذلك) 2.3(ويدل على ان هناك التصاق داخلي بين الفقرات والجدول 
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لمصفوفة ارتباط فقرات )  Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ) : 2.3(الجدول

  .االستبانة

 Rقيمة  الفقرة
الدالة 

 اإلحصائية
ةالدالة اإلحصائي Rقيمة  الفقرة  

1 0.48** 0.00 21 0.66** 0.00 

2 0.58** 0.00 22 0.55** 0.00 

3 0.65** 0.00 23 0.45** 0.00 

4 0.42** 0.00 24 0.18** 0.00 

5 0.53** 0.00 25 0.66** 0.00 

6 0.56** 0.00 26 0.32** 0.00 

7 0.66** 0.00 27 0.53** 0.00 

8 0.58** 0.00 28 0.40** 0.00 

9 0.55** 0.00 29 0.55** 0.00 

10 0.59** 0.00 30 0.62** 0.00 

11 0.68** 0.00 31 0.26** 0.00 

12 0.66** 0.00 32 0.53** 0.00 

13 0.59** 0.00 33 0.70** 0.00 

14 0.63** 0.00 34 0.62** 0.00 

15 0.62** 0.00 35 0.31** 0.00 

16 0.57** 0.00 36 0.57** 0.00 

17 0.59** 0.00 37 0.52** 0.00 

18 0.14* 0.03 38 0.72** 0.00 

19 0.58** 0.00 39 0.00 0.93 

20 0.55** 0.00 40 0.63** 0.00 
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  : ثبات اداة الدراسة3:4:3

  

وللتحقق من ثبات االستبانة قامت الباحثة بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات لالسـتبانة، حـسب               

ي أنها تشير إلى تمتع هذه األداة بثبات يفي بأغراض          ، أ )0.92(معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وبلغت      

 .الدراسة

  

   اجراءات الدراسة5:3

  

بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، قامت الباحثة بتطبيق األداة على 

 عليها  من أفراد العينة بعد إجابتهمتأفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبيانا

 المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل تبطريقة صحيحة، تبين للباحثة أن عدد االستبيانا

  .استبانه فقط ) 198: (اإلحصائي

   متغيرات الدراسة6:3

  : المتغيرات المستقلة

  ) ذكر، أنثى(وهو بمستويين    :الجنس

   ).  كليات انسانية،كليات علمية (مستويينوهو ب  :التخصص

  ).  مخيم،  قرية، مدينة( مستويات ثالثةوهو ب  :نمكان السك

  ) رابعة،ثالثة ( وهي بمستويين : المستوى الدراسي

  ) مسيحي،مسلم ( وهي بمستويين    : الديانة
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  : شتمل علىيالمتغير التابع و

الطالبة في اسـتبانة    /ويقاس بالعالمة التي يحصل عليها الطالب       : التربيه الدينيهاالتجاهات نحو 

 والمعـد خصيـصاً لهـذه    RELS 300بيت لحم لمساق التربية الدينيـة  هات طلبة جامعة اتجا

  . الدراسة

 

   المعالجة االحصائية7:3

  

، وذلك )إعطائها أرقاما معينة( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها تجمع االستبيانابعد 

ات اإلحصائية المناسبة، وتحليل تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالج

البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج 

 ‐t) (ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار 

test( واختبار التباين األحادي ،)One Way ANOVA(عامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات ، وم

 Cronbach(كرونباخ ألفا  Alpha( وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية ،)SPSS) (Statistical 

Package For Social Sciences.( 
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  الفصل الرابع

  

  .  تمهيد 1:4

  . نتائج اسئلة الدراسة 2:4

  . النتائج المتعلقة بالسؤال االول 1:2:4

  . المتعلقة بالسؤال الثاني  النتائج2:2:4

  

  



 58

  الفصل الرابع 

_____________________________________________________  

    

  نتائج الدراسة 

  

   تمهيد 1:4

 " تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو               

 RELSالدينية  نحو مساق التربية بيت لحماتجاهات طلبة جامعة  وبيـان أثـر كـل مـن     "  300

اإلحصائية التـي تـم     المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات            

 . الحصول عليها

  

   نتائج اسئلة الدراسة2:4

   :  النتائج المتعلقة بالسؤال األول1:2:4

  ؟  RELS 300ينية  نحو مساق التربية الدبيت لحماتجاهات طلبة جامعة  ما

 بحساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          ة الباحث ت عن هذا السؤال  قام     لإلجابة

 بيت لحـم  عن اتجاهات طلبة جامعة      االستبانة التي تعبر      فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على    

   . يوضح ذلك) 1.4(والجدول  RELS 300نحو مساق التربية الدينية 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 1.4 (جدول

  :RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحمتجاهات طلبة جامعة ال

  

 الرقم
  الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

  عالية 0.73 4.20  يفتح أبوابا للمناقشة البنائة مع الزمالء. 1

  عالية 0.73 4.18 أحاول االستفسار عن أي موضوع غامض خالل المساق . 2

  عالية 0.81 4.17  يدعو إلى التسامح الديني. 3

  عالية 0.85 4.12  سالمية  المسيحيةإلالقات اعيوطد ال. 4

  عالية 0.84 4.10     يحقق أهدافاً دينية. 5

  عالية 0.91 4.06  زاد من رغبتي في اكتشاف ديانة االخر. 6

  عالية 0.85 4.05  .ول التحدث عن الصفات المشتركة بين الديانتين يحا. 7

  عالية 0.81 4.05 تشجيع المحيطين بي حول أسئلتي يزيد من ثقتي بنفسي و بمعتقداتي خالل المساق . 8

  عالية 0.93 4.05   بعيد عن  التعصب. 9

  عالية 0.92 4.05  أداوام على حضور المحاضرات بالكامل. 10

  عالية 0.74 4.05  . على المفردات الدينية أحرص على التعرف. 11

  عالية 0.80 4.04  أكد المساق على تخطي مفهوم احترام اآلخر إلى التعاون معه. 12

  عالية 0.70 3.97 أصبحت أتفهم الممارسات الدينية لالخرين . 13

  عالية 0.78 3.95  تعدلت لدى الكثير من المفاهيم الدينية . 14

  يةعال 0.80 3.93  يستحق التقدير. 15

  عالية 0.93 3.93 أود معرفة كل األمور حتى وان  كانت ال تهمني . 16
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  عالية 1.08 3.92  .بعد  دراسة المساق  زادت الفجوة بيني وبين االخر . 17

  عالية 0.74 3.90  يعطي مثالً في التواضع. 18

  عالية 0.93 3.89  أثرت و تأثرت بعد النقاشات و الحوارات التي أجريت في المحاضرة  . 19

  عالية 1.07 3.84  المساق ال تعود علي بفائدةاسة در. 20

  عالية 0.96 3.81  .المساق له تأثير على حياتي الجامعية. 21

  عالية 0.94 3.80  بعد المحاضرةى  ما ال يتوقف تفكيري عند المحاضرة فقط بل يمتد ال. 22

  عالية 0.94 3.79  أفكر بجدية في األمور الدينية. 23

  عالية 0.77 3.76 ة بين الطلبةيزيد من العالقات االجتماعي. 24

  عالية 1.11 3.71  يساعد على فتح النقاش األسري. 25

  عالية 0.88 3.68  أعطيت وقتاً كافياً لدراسة المساق من جميع جوانبه. 26

  متوسطة 1.04 3.67  يعتبر من  ضمن المساقات  المفضلة لدي. 27

  متوسطة  1.06  3.66 يفضل وضع أكثر من مساق ديني. 28

  متوسطة 0.92 3.62  ع معلومات عن اي موضوع اسمع عنه خالل المساقأتشوق إلى جم. 29

  متوسطة 0.94 3.61  غير من طريقة تعاملي مع االخرين. 30

  متوسطة 1.12 3.54 ال اميل الي االنفتاح على ديانة االخر . 31

  متوسطة 0.93 3.54 أحرص على متابعة الندوات و المحاضرات الخاصة باالمور الدينية . 32

  متوسطة 1.01 3.53  ى االحتفاظ بكتاب المساق بعد االنتهاء منهأحرص عل. 33

  متوسطة 1.22 3.46 أرى ان اثارة االسئلة الكثيرة و الحديث في المحاضرة ال تثري المساق . 34

  متوسطة RELS 300  3.43 1.15ختار المساق  ألو عاد بي الزمان إلى الوراء ال. 35

  متوسطة 1.06 3.32  .بمواضيع المساقأراجع من المكتبة مراجع حديثة لها عالقة . 36

  متوسطة 1.15 3.23   ال يثير فضوليالحديث عن ما هو جديد. 37



 61

  متوسطة 0.94  583. أشعر بالبهجة خالل تواجدي في المساق. 38

  متوسطة 1.29 3.06  .لم تتغير توجهاتي وسلوكي الديني . 39

  ةمتوسط 1.04 2.94  .يعتمد تقويم المساق على التقارير واألبحاث فقط. 40

  عالية 0.488  3.779  الدرجة الكلية  

  

 الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات          )1.4(يالحظ من الجدول    

   أنRELS 300 نحو مساق التربية الدينيـة  بيت لحمأفراد عينة الدراسة على اتجاهات طلبة جامعة 

أن درجـة  وهذا يدل علـى  ) 0.488(ف معياري  وانحرا) 3.779 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي   

  .  جاءت بدرجة عاليةRELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحماتجاهات طلبة جامعة 

فقرة بدرجة  ) 14(فقرة جاءت بدرجة عالية، و      ) 26(أن  ) 1.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     

على أعلى   " مع الزمالء البنائة  لمناقشة   ل أبوابا يفتح   RELS300المساق   "وحصلت الفقرة   . متوسطة

 موضوع غامض خـالل المـساق       أيحاول االستفسار عن    أ" ، يليها فقرة    )4.20(متوسط حسابي   

RELS300 " التقويم في المساق  "بينما حصلت الفقرة ). 4.18(بمتوسط حسابيRELS 300   يعتمـد 

  ).2.94(على أقل متوسط حسابي  " على األبحاث والتقارير فقط

  

  :   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.2.4

اتجاهات في  ) ، الديانة، مكان السكن   مستوى الدراسي جنس الطلبة، التخصص، ال   (متغيرات  ما دور   

 RELS نحو مساق التربية الدينية بيت لحمطلبة جامعة   ولإلجابة عن هـذا الـسؤال تـم    ؟ 300

  :تحويله إلى الفرضيات التالية
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  : ولىنتائج الفرضية األ

اتجاهات طلبة جامعـة    في   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   ".تعزى لمتغير الجنس RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

 أفـراد المتوسطات الحسابية الستجابة    و" ت"نتائج اختبار    تم حساب    األولى الصفريةلفحص الفرضية   و

 RELS نحو مساق التربية الدينيـة  بيت لحمفقرات استبانة اتجاهات طلبة جامعة على عينة الدراسة 

  .يوضح ذلك) 2.4(والجدول .تعزى لمتغير الجنس  300

  

 اتجاهات طلبة جامعة في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):2.4(جدول 

  . تعزى إلى متغير الجنس  RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

  العدد  الجنس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

 0.56 3.74 47  ذكر

 0.46 3.78 151  أنثى

0.51 0.61 

  

توجد ال ، أي أنه )0.61(، ومستوى الداللة )0.51" (ت" أن قيمة )2.4(يتبين من خالل الجدول 

 تعزى إلى متغير RELS 300 نحو مساق التربية الدينية يت لحمبفروق في اتجاهات طلبة جامعة 

  .الجنس، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية األولى
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  : نتائج الفرضية الثانية

اتجاهات طلبة جامعة في  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

   ".التخصصتعزى لمتغير    RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و" ت" تم حساب نتائج اختبار الثانية الصفريةلفحص الفرضية و

 RELS نحو مساق التربية الدينية بيت لحمفقرات استبانة اتجاهات طلبة جامعة عينة الدراسة على 

  .يوضح ذلك) 3.4( والجدول تعزى لمتغير التخصص  300

 اتجاهات طلبة جامعة في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):3.4(جدول 

  .  تعزى إلى متغير التخصصRELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

  العدد  التخصص
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

كليات 

  طبيعية
127 3.78 0.50  

كليات 

  إنسانية
71 3.77 0.46 

0.01 0.98 

  

، أي أن ال توجـد      )0.98(، ومستوى الداللـة     )0.01" (ت" أن قيمة    )3.4(يتبين من خالل الجدول     

 RELS نحو مساق التربية الدينية بيت لحمفروق في اتجاهات طلبة جامعة    تعزى إلى متغيـر  300

  .التخصص، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الثانية
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  : الفرضية الثالثةنتائج 

اتجاهات طلبة جامعـة    في   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   ".لمستوى الدراسياتعزى لمتغير  RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

 أفرادبة  المتوسطات الحسابية الستجا  و" ت" تم حساب نتائج اختبار      الثالثة الصفريةلفحص الفرضية   و

 RELS نحو مساق التربية الدينيـة  بيت لحمفقرات استبانة اتجاهات طلبة جامعة عينة الدراسة على 

  .يوضح ذلك) 4.4( والجدول تعزى لمتغير السنة الدراسية  300

  

 اتجاهات طلبة جامعة في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):4.4(جدول 

     تعزى إلى متغير المستوى الدراسيRELS 300مساق التربية الدينية  نحو بيت لحم

السنة 

  الدراسية
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

 0.54 3.95 71  ثالثة

 0.42 3.68 127  رابعة
3.70 0.00 

  

، أي أنه توجد فروق     )0.00 (، ومستوى الداللة  )3.70" (ت" أن قيمة    )4.4(يتبين من خالل الجدول     

 RELS نحو مساق التربية الدينية بيت لحمفي اتجاهات طلبة جامعة   تعزى إلى متغير المستوى 300

  .، وكانت الفروق لصالح سنة ثالثة، وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الثالثةالدراسي
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  : نتائج الفرضية الرابعة

اتجاهات طلبة جامعـة    في   )α ≥ 0.05( توى الداللة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مس        "

   ".الديانة تعزى لمتغير   RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

المتوسطات الحـسابية السـتجابة     و" ت" تم حساب نتائج اختبار      الرابعة الصفريةلفحص الفرضية   و

 نحو مساق التربيـة الدينيـة       لحمبيت  فقرات استبانة اتجاهات طلبة جامعة       عينة الدراسة على     أفراد

RELS 300  يوضح ذلك ) 5.4( والجدول تعزى لمتغير الديانة.  

 اتجاهات طلبة جامعة في  العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):5.4(جدول 

    تعزى إلى متغير الديانةRELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

  العدد  الديانة
متوسط ال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  "t"قيمة

مستوى 

  الداللة

 0.51 3.78 148  مسلم

 0.42  3.76 50  مسيحي
0.27 0.78 

  

، أي أن ال توجـد      )0.78(، ومستوى الداللـة     )0.27" (ت" أن قيمة    )5.4(يتبين من خالل الجدول     

 RELS نحو مساق التربية الدينية بيت لحمفروق في اتجاهات طلبة جامعة    تعزى إلى متغيـر  300

  .الديانة، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الرابعة
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  : نتائج الفرضية الخامسة

اتجاهات طلبة جامعـة    في   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

   ".مكان السكن تعزى لمتغير   RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

 عينة الدراسـة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الخامسة الصفريةلفرضية  لفحص ا و

 RELS نحو مساق التربية الدينية بيت لحماتجاهات طلبة جامعة في   مكان السكنتعزى لمتغير  300

  .يوضح ذلك) 6.4(والجدول 

في   عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد):6.4(جدول 

  مكان السكن تعزى لمتغير   RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحماتجاهات طلبة جامعة 

  

  العدد  مكان السكن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.48 3.83 137  مدينة

 0.49 3.67 53  قرية

 0.39 3.51 8 مخيم

  

 بيت لحـم   في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة        وجود فروق ظاهره   )6.4(يالحظ من الجدول رقم     

 تـم  ، ولمعرفـة داللـة الفـروق   مكان السكن تعزى لمتغير  RELS 300نحو مساق التربية الدينية 

  ).7.4( كما يظهر في الجدول )one way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 
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اتجاهات طلبة جامعة في  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )7.4(لجدو

  مكان السكن تعزى لمتغير   RELS 300 نحو مساق التربية الدينية بيت لحم

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

بين 
 المجموعات

1.60 2 0.80 

داخل 
 المجموعات

45.43  195  

  197  47.03  المجموع

0.23  

  

3.45 

 

*0.03 

 

  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد ) LSD(نتائج اختبار ): 8.4(الجدول 

  عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

  المتغيرات
الفروق في 
  المتوسطات

مستوى 
  الداللة

 0.03  *0.16  قرية
  مدينة

 0.07 0.31  مخيم

 0.03 *-0.16-  مدينة
  قرية

  0.40 0.15  مخيم

 0.07 -0.31-  مدينة
  مخيم

 0.40 -0.15-  قرية
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 α(اقل من مستوى الداللة وهي  )0.03( مستوى الداللةو) 3.45(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية  

 نحو مساق التربية بيت لحماتجاهات طلبة جامعة في  أي أنه يوجد فروق دالة إحصائياً )0.05 ≤

 RELSالدينية  أي تم رفض الفرضية . ، ولصالح سكان المدينةمكان السكنتعزى لمتغير  300

  .يبين اتجاه الفروق) 8.4(والجدول . الصفرية الخامسة
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  الفصل الخامس

  

  

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

_____________________________________________________  

  تمناقشة النتائج والتوصيا 1:5

  

يتناول هذا الفصل تفسيراً للنتائج التي وصلت إليها الدراسة في ضوء األسئلة والفرضيات التي 

انبثقت عنها ومقارنة توافق هذه النتائج واختالفها مع الدراسات السابقة، ومن ثم تقديم بعض 

  :المقترحات والتوصيات وبناء على ذلك 

  

بيت لحم نحو مساق ما اتجاهات طلبة جامعة  ،سة االولمناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدرا: اوالً

RELS 300،  ومن خالل مراجعة النتائج المتعلقة بهذا السؤال ومن خالل المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو 

رجة اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية  وهو أن دRELS 300مساق التربية الدينية 

الدينية جاءت بدرجة عالية ، وذلك من خالل الدراسة تبين وجود تعطش من أجل معرفة ديانة 

اآلخر والتعرف عليه وذلك إلننا نعيش في مجتمع واحد له عاداته وتقاليده لذلك علينا أن نعرف ديننا 

دين اآلخر يجب أن يقود إلى االنفتاح والتعاون معه وصوالً من خالل معرفة دين اآلخر ، فمعرفة 

فهذه النتيجة . إلى احترامه وذلك دون الرجوع إلى الماضي الذي يحمل في طياته التعصب الديني 

تتفق مع عدد من الدراسات التي أخذت االتجاه نحو مساق التربية الدينية بدرجة عالية مثل دراسة 

   (Jacob 2010 )يعقوب 

  

 وكل هذه الدراسات تناولت الحوار اإلسالمي (Alats 2001) والالتس (Hewer 2008)ر هوي

المسيحي وذلك من أجل االنفتاح على اآلخر والتعايش معه عن طريق احترامه وبعيداً عن 
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ومع أن هنالك تعايش واتفاق مع عدد من الرسائل إال أنها اختلفت مع بعضها وأظهرت . التعصب

 منخفضة في االتجاه نحو الدين والتعايش المشترك وذلك مثل دراسة مرة مستوى متدني ودرجة

  ).2001(وعدوان ) 2008(، شربجي ) 2010(

  

 ، مكان السكن، التخصص،جنس الطلبه(  ما دور متغيرات ،النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً

ولالجابة   RELS300 اق  في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مس،) الديانه،المستوى الدراسي

  :عن هذا السؤال تم تحويلة الى الفرضيات التالية

  

  :نتائج الفرضية االولى 1:1:5

  

 ≤ 0.05ال يوجد فروق دالة احصائية عند مستوى الداللة " ولفحص الفرضية الصفرية األولى 

a) ( في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية الدينيةRELS 300غير  تعزى لمت

 والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على (T) وتم ذلك بحساب نتائج اختبار "الجنس

فقرات االستبانة فتبين أنه ال يوجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية 

ن خالل  تعزى لمتغير الجنس وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية األولى ، مRELS 300الدينية 

الدراسة تبين أنه ال يوجد فرق بين نتائج الذكور وبين نتائج اإلناث أي أن الذكور واإلناث لهم نفس 

االتجاهات وذلك يعود إلى المستوى الثقافي المشترك إناثاً وذكوراً وتعكس أيضاً طريق تفكير 

ذا سببه الحياة االجتماعية وه) المدينة والدولة ( المجتمع الصغير الجامعة مقارنة مع المجتمع الكبير 

  .المتطورة في منطقة بيت لحم المبنية أساساً على فكرة التعايش والتعامل اليومي مع اآلخر 

  

 ، أبو فخيدة (2002)، عمران (2006) ، رضوان وحجاز (2007)مع هالل اتفقت هذه الدراسة 

(1999).   
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  :نتائج الفرضية الثانية  2:1:5

  

 في اتجاهات طلبة جامعة بيت   )(a ≤ 0.05ائية عند مستوى الداللة حصإ دالة وقال يوجد فر(

 ولفحص الفرضية الصفرية ) تعزى لمتغير التخصصRELS 300لحم نحو مساق التربية الدينية 

الثانية المرتبطة بمتغير التخصص في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية الدينية 

RELS 300ار  وتم حساب نتائج اختب(T)د عينة الدراسة  والمتوسطات الحسابية واستجابة أفرا

 تعزى لمتغير RELS 300بيت لحم نحو مساق جامعة  واتجاهات طلبة على فقرات االستبانة

التخصص، فأظهرت النتائج بأنه ال يوجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق 

 الصفرية وذلك أن التخصص العلمي أو رضيةوبذلك يتم قبول الف RELS 300التربية الدينية 

األدبي ليس بالضرورة فرقاً بين تفكير الطلبة على اختالف تخصصاتهم النهم مشتركون في نفس 

  . العقلية المتمثلة بالعادات والتقاليد المشتركة ودهم نفسالمدرسية وةقالمناهج الدراسية 

   .(2006)ربجي  وش(2006)از ورضوان اختلفت هذه الدراسة مع دراسة حج

  

  :نتائج الفرضية الثالثة  3:1:5

  

في اتجاهات طلبة جامعة بيت  ) a ≤ 0.05(ال يوجد فروق دالة احصائية عند مستوى الداللة (

 ولفحص الفرضية ) تعزى لمتغير المستوى الدراسيRELS 300لحم نحو مساق التربية الدينية 

ة  والمتوسطات الحسابية الستجاب(T)ائج اختبار الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية ونت

ستبانة اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية الدينية أفراد عينة الدراسة على فقرات إ

RELS 300يوجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة بيت  فظهر أنهالمستوى الدراسيمتغير  تعزى ل 

كانت الفروق  وزى لمتغير السنة المستوى الدراسيتع RELS  300لحم نحو مساق التربية الدينية 

وذلك أن الطلبة في السنة الرابعة لصالح السنة الثالثة وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة 

هم الغامض الذي بنتيجة الضغوطات الكثيرة المتمثلة في التخرج وكثرة المواد وانتظار المجتمع الم
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راث بتعبئة االستبانة كما هو األصول والمتعارف عليه حيث يقودهم إلى الالمباالة وعدم اإلكت

الحظت الممل على البعض منهم ، أما طلبة السنة الثالثة والذين جاءت الدراسة لصالحهم كانت 

المتابعة من أهم ما الحظت فيهم عندما قاموا بتعبئة االستبانة بشكل موفق والحيوية والنشاط 

  .كتشاف اآلخر عكس رغبتهم الحقيقية في ايوصحيح 

  

  :نتائج الفرضية الرابعة 4:1:5

  

في اتجاهات طلبة جامعة بيت  ) a ≤ 0.05(ال يوجد فروق دالة احصائية عند مستوى الداللة (

 ، ولفحص الفرضية الصفرية) تعزى لمتغير الديانةRELS 300لحم نحو مساق التربية الدينية 

 والمتوسطات الحسابية لإلستجابة أفراد (T)ار الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية ونتائج اختب

 RELSعينة الدراسة على فقرات إستبانة اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو مساق التربية الدينية 

 فظهر أنه ال يوجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم وتعزى  تعزى لمتغير الديانة،300

ية الرابعة وذلك يؤكد فكرة الدراسة المبنية على لمتغير الديانة وبذلك تم قبول الفرضية الصفر

متمثلة  الالتعايش والحوار واحترام اآلخر بل وقبوله كشخص وإنسان له مجموعة من األفكار

نه يحمل مجموعة من األفكار أل ،باألفكار العقائدية الدينية والتي تقرب المرء من اآلخر وال تفرقه

 األمور على المستوى اإلجتماعي والسلوكي واألخالقي التي تحترم وتقود إلى التفاهم في معظم

اتفقت هذه الدراسة مع هوير  . هو سبب التقارب وليس للتباعد واالختالط حتى على المستوى الذي

)(Hewer 2008 .  

  

  : نتائج الفرضية الخامسة  5:1:5

  

 جامعة بيت في اتجاهات طلبة ) a ≤ 0.05(ال يوجد فروق دالة احصائية عند مستوى الداللة (

 ، ولفحص الفرضية ) تعزى لمتغير مكان السكنRELS 300لحم نحو مساق التربية الدينية 
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ة نالصفرية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية والستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبا

ن السكن ى لمتغير مكاعز تRELS 300نحو مساق التربية الدينيةى اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم 

تعزى لمتغير مكان السكن ولصالح و طلبة جامعة بيت لحم اتيوجد فروق في اتجاهفظهر أنه 

أن تمركز المسيحيين والمسلمين في ذلك و الفرضية الصفرية الخامسة، تم رفضسكان المدينة أي 

وبيع نه يعتمد على التعامل اليومي في شتى مسائل الحياة من شراء واضح وأكثر نضجاً ألينة دالم

منطقة بيت لحم حيث ال الديانتين ، على اختالف القرى في  وأطباء ومهندسين من وجيرانوطالب 

  .يوجد مسيحيون بتاتاً 
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  : الدراسة توصيات 2:5

 عندما اخترت عنوان الدراسة ظننت أنه سهالً و يسيراً و لكنني عندما تعمقت في أدق تفاصيل 

الوقت و جدت قلة الموارد و المصادر و ندرة األبحاث هذه الدراسة الممتعة و الشيقة في نفس 

  لذلك ،لمواضيع الدينية المسيحيةالتي تهتم بمثل هذه المواضيع خصوصاً بما يتعلق بدراسة ا

تطلب مني أن أجمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع من اتجاهات كثيرة و مختلفة خصوصاً بما 

ألنهم يتواصلون مع الناس مسيحي و اإلسالمي يتعلق برجال الدين و ممارساتهم على الجانب ال

 :غير نحو األفضل و بذلك توصي الباحثة بما يلي تأو ربما بيدهم الت مباشرةً

على رجال الدين أن يكونوا سباقين لكسر الحواجز والتخلص من الماضي من أجل التعايش  -

 المسيحي أن يشجعوا على االنفتاح والحوار و،سالمي المسيحي مع الواقع المعاشاإل

اإلسالمي وذلك من خالل تنظيم نشاطات وفعاليات مشتركة يتعرف فيها المسيحي على أخيه 

 .المسلم والمسلم على أخيه المسيحي 

وضع أكثر من مساق ديني إسالمي مسيحي في جامعاتنا حتى يتعرف الطالب على ديانة  -

 .وهوية اآلخر بعيداً عن اإلنغالق والتعصب 

 العيش ير برامج دينية تتحدث عن تحدياتونية واإلذاعات المحلية تطوعلى القنوات التلفزي -

المشترك اإلسالمي المسيحي ومعالجة هذه التحديات من خالل البعد عن التعصب ، ويجب 

أن تتطرق هذه البرامج إلى مواضيع التعصب الديني، التدين، األخالق المسييحية اإلسالمية 

 .ا وذلك إلننا نعيش في عصر التكنولوجي

على الجهات التربوية وخصوصاً وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج التعليم المسيحي  -

واإلسالمي ووضع حصص ومنهج مشترك لكال الطرفين من أجل أن يتعرف الطالب على 

 .ديانة اآلخر منذ الصغر حتى يستطيع التعايش معه في المرحلة الثانوية والجامعية 

 المدارس والجامعات التحدث عن المواضيع الدينية المهمة مثل على المعلمين والمعلمات في -

 .الحوار ، التسامح ، المحبة واإلحترام كي يجعلوا من طالبهم مثالً يحتذى به 
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على وزارة التربية والتعليم العالي إعطاء المعلمين الذين يعملون في المدارس والجامعات  -

 .ينية واإلنفتاح على ديانة اآلخر دورات تدريبية تخص في ما يتعلق في األمور الد

على المؤسسات المجتمع المدني تلك التي تعمل في مجال حوار بين األديان أو العيش  -

المشترك المسيحي اإلسالمي تطوير برامج ومشاريع تهدف إلى تأمين بيئة منظمة وآمنة 

لمسبقة والتي تحمل للمسيحيين والمسلمين وتقوية العالقات بينهم بعيداً عن األحكام الماضية وا

ديداً له بل رفة اإلختالف بديانة اآلخر ليس ته إن معي طياتها التعصب والفرقة فبالتاليف

 .معرفة هويته من خالل اآلخر 

 في كل RELS 300وأخيراً توصي الباحثة بوضع أكثر من مساق ديني مشترك مثل مساق  -

قلة الدراسات  وذلك ل المسيحيةجامعاتنا الفلسطينية وإجراء المزيد من الدراسات الدينية

  .المسيحية حول هذا الموضوع 
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  )1(ملحق رقم 

  استبانة

  ـ:ة/ة المحترم/حضرة الطالب

 RELS نحو مساق التربيـة الدينيـة   بيت لحماتجاهات طلبة جامعة  "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

وذلك متطلب للحصول على درجة الماجـستير فـي أسـاليب           " غيرات    في ضوء بعض المت     300

  .التدريس من جامعة القدس

يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلستجابة عن جميـع فقـرات               

أمام كل فقرة وتحت درجة الحكم التي تراها مناسبة، علما بـان            ) X(االستبانة، وذلك بوضع إشارة     

  .كون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثة وسوف تستعمل لغايات البحث العلمي فقطجميع إجاباتك ست

  وشكرا لكم لحسن تعاونكم

   رانية بولص : الباحثة 

  :القسم األول

  في المكان الذي ينطبق على حالتك ) × ( الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 

      أنثى □  ذكر              □                :الجنس  

   كليات أدبية□ كليات علمية       □               :التخصص

   السنة الرابعة□ السنة الثالثة        □ :         مستوى الدراسيال

   مسيحي□  مسلم                  □:                 الديانة 

   مخيم□         قرية              □ مدينة                  □:                مكان السكن
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  في الخانة التي تناسبك ) X(الرجاء وضع اشارة : القسم الثاني

  :  RELS300مساق 

  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة  الفقرة  الرقم

              يحقق اهدافا دينية  1

            بعيد عن  التعصب  2

            سالمية  المسيحيةالقات اإلعيوطد ال  3

            واضعيعطي مثال في الت  4

           .التحدث عن الصفات المشترآة بين الديانتين يحاول  5

            دراسة المساق ال تعود علي بفائدة  6

            المساقاشعر بالبهجة خالل تواجدي في   7

            يستحق التقدير  8

            محاضرات بالكاملال على حضور داوما  9

            مع الزمالءالبنائه يفتح ابوابا للمناقشة   10

            يعتبر من  ضمن المساقات  المفضلة لدي  11

            يساعد على فتح النقاش االسري  12

            غير من طريقة تعاملي مع االخرين  13

            الى التسامح الدينييدعو   14
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ــق                        الفقرة الرقم  موافـ

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

معـــارض 

  بشدة

            ي اآتشاف ديانة االخرزاد  من رغبتي ف  15

اراجع من المكتبة مراجع حديثة لها عالقة بمواضيع   16
  .المساق

          

اتشوق الي جمع معلومات عن اي موضوع اسمع   17
  .عنه خالل المساق 

          

ارى ان اثارة االسئلة الكثيرة و الحديث في    18
  .المحاضرة ال تثري المساق 

          

ول اسئلتي يزيد من ثقتي تشجيع المحيطين بي ح  19
  بنفسي و بمعتقداتي خالل المساق

          

 خالل  احاول االستفسار عن اي موضوع غامض  20
  .المساق

          

            .اود معرفة آل االمور حتى وان  آانت ال تهمني  21

ى  ال يتوقف تفكيري عند المحاضرة فقط بل يمتد ال  22
  بعد المحاضرةما 

          

            نفتاح على ديانة االخر اميل الي اال ال  23

             ال يثير فضولي الحديث عن ما هو جديد  24

            .افكر بجدية في االمور الدينية   25

            اعطيت وقتا آافيا لدراسة المساق من جميع جوانبه  26

            اصبحت اتفهم الممارسات الدينية لالخرين   27

             توجهاتي و سلوآي الديني تتغيرلم  28
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ــق   الفقرة  الرقم مواف

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

معـــارض 

  بشدة

احرص على متابعة الندوات و المحاضرات الخاصة   29
  باالمور الدينية 

          

            احرص على االحتفاظ بكتاب المساق بعد االنتهاء منه  30

            .بعد  دراسة المساق زادت الفجوة بيني وبين االخر   31

            لتعرف على المفردات الدينيةاحرص على ا  32

اثرت و تاثرت بعد النقاشات و الحوارات التي اجريت   33
  في المحاضرة  

          

            يزيد من العالقات االجتماعية بين الطلبة  34

 RELSلو عاد بي الزمان الي الوراء ال اختار المساق   35

300  
          

الى اآد المساق على تخطي مفهوم احترام االخر   36
  التعاون معه

          

            تعدلت لدى الكثير من المفاهيم الدينية   37

             الجامعيةيحيات له تاثير علىالمساق   38

            يعتمد تقويم المساق على التقارير واالبحاث فقط  39

              آثر من مساق دينيأيفضل وضع   40

  انتهت االستبانة
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  )2(ملحق رقم 

  :أسماء المحكمين

  المؤسسة  محكماسم ال

  جامعة القدس  محسن عدس. د

  جامعة القدس  عفيف زيدان. د

  جامعة بيت لحم  فؤاد بنورة. د

  جامعة بيت لحم  خضر مصلح.د

  جامعة بيت لحم  ميشيل روك.أ

  جامعة بيت لحم  االب ابراهيم الشوملي

  جامعة القدس المفتوحة  عليان عليان. د

  جامعة القدس المفتوحة  هيثم مصلح .د

  مدرسة راهبات مار يوسف  االخت فيميا خوري

  السمينير بيت جاال  ليديا بولص.أ

  مدرسة االتين بيت ساحور  روجيس قمصية.أ
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:فهرس المالحق  

 الرقم العنوان الصفحة

 1 استبانة 84

 2 اسماء من قاموا بتحكيم االستبانة 88
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:الجداولفهرس   

  الصفحة  عنوان الجدول الرقم

  51  فراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةتوزيع ا  1.3

لمصفوفة ارتباط فقرات )  Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   2.3

  االستبانة

54  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة التجاهات   1.4

  RELS 300، مساق RELS 300  نحو مساق التربية الدينيةبيت لحمطلبة جامعة 

59  

بيت  اتجاهات طلبة جامعة فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار   2.4

     تعزى إلى متغير الجنسRELS 300 نحو مساق التربية الدينية لحم

62  

بيت جامعة  اتجاهات طلبة فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار   3.4

    تعزى إلى متغير التخصصRELS 300 نحو مساق التربية الدينية لحم

63  

بيت  اتجاهات طلبة جامعة فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار   4.4

     تعزى إلى متغير السنة الدراسيةRELS 300 نحو مساق التربية الدينية لحم

64  

بيت  اتجاهات طلبة جامعة فيللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار   5.4

    تعزى إلى متغير الديانةRELS 300 نحو مساق التربية الدينية لحم

65  

 في اتجاهات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  6.4

   تعزى لمتغير مكان RELS 300ية  نحو مساق التربية الدينبيت لحمطلبة جامعة 

  السكن

66  

بيت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في اتجاهات طلبة جامعة   7.4

     تعزى لمتغير مكان السكنRELS 300 نحو مساق التربية الدينية لحم

67  

ية الستجابات أفراد عينة للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحساب) LSD(نتائج اختبار   8.4

  الدراسة حسب متغير مكان السكن

67  
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:فهرس المحتويات  

 أ ...................................................................................................................:إقرار

 ب ..........................................................................................................شكر وتقدير

 ج ................................................................................................... بالعربيةالملخص

 د ................................................................................................الملخص باالنجليزية

 1.........................................................................................................الفصل االول

 2.........................................................................................امشكلة الدراسة وخلفيته

 2......................................................................................................: المقدمة 1:1

 6............................................................................................... مشكلة الدراسة2:1

 7................................................................................................ أسئلة الدراسة3:1

 7............................................................................................ فرضيات الدراسة4:1

 8................................................................................................ أهمية الدراسة5:1

 9............................................................................................... أهداف الدراسة6:1

 9......................................................................................... مصطلحات الدراسة8:1

 11......................................................................................................الفصل الثاني

 12.............................................................................................. االطار النظري1:2

 12..........................................................................................: التربية الدينية1:1:2

 13...............................................................................................: االتجاهات2:1:2

 RELS 300.........................................................20 : الجانب اإلسالمي من مساق 3:1:2
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 RELS 300.........................................................23 الجانب المسيحي من مساق  4:1:2

 26..............................................................: المسيحي الحوار والتعايش اإلسالمي5:1:2

 39.......................................................................................... الدراسات السابقة2:2

 39......................................................................................: الدراسات العربية1:2:2

 48..............................................................................: خالصة الدراسات السابقة3:2

 49......................................................................................................الفصل الثالث

 50.............................................................................................الطريقة واإلجراءات

 50.............................................................................................. منهج الدراسة1:3
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 55......................................................................................: ثبات اداة الدراسة3:4:3

 55.......................................................................................... اجراءات الدراسة5:3
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 56........................................................................................ المعالجة االحصائية7:3

 57......................................................................................................الفصل الرابع
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 58......................................................................................................... تمهيد1:4

 58....................................................................................... نتائج اسئلة الدراسة2:4

 58.....................................................................:  النتائج المتعلقة بالسؤال األول1:2:4
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 61....................................................................:  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.2.4

 70....................................................................................................الفصل الخامس

 70.............................................................................. مناقشة النتائج والتوصيات1:5

 71................................................................................: نتائج الفرضية االولى1:1:5

 72...............................................................................: نتائج الفرضية الثانية 2:1:5
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