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امللخص:
ت عد األنشطة الدينية في الجامعات الفلسطينية من أبرز اتجاهات العمل الطالبي ،حيث ته دف هذه األنشطة إلى دعوة
الطلبة لاللتزام بتعاليم اإلسالم الحنيف ،والتحلي بأخالقه الحسنة ،والتخلي عن املنكرات والسلوكيات والعادات السيئة ،وتستعمل
األطر الطالبية األدوات والوسائل املباشرة وغير املباشرة من أجل تحقيق هذه األهداف وعلى رأسها التأثير في قناعات وأفكار الطلبة،
وتتنوع وسائل وأدوات األنشطة الدينية وكذلك تختلف في قدرتها على التأثير في قناعات الطلبة .تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى
ً
تأثير األنشطة الدينية في قناعات طلبة الجامعات الفلسطينية ،وفحص أي الوسائل أكثر إقناعا لهم ،وكذلك اختبار فروق اقتناع
الطلبة بحسب الجنس والسنة الدراسية .واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث رجع الباحث إلى الدراسات السابقة
للحصول على املعلومات املتعلقة بموضوع البحث ،ثم تحليل البيانات التي حصل عليها من االستبانة املسحية من خالل برنامج SPSS
وإجراء عدة اختبارات كاختبار التحليل الوصفي للبيانات ،وتحليل االنحدار الخطي ،وخلصت الدراسة إلى أن األنشطة الدينية مقنعة
ً
وتحديدا أسلوب النصيحة الفردية من زميل آلخر في الجامعات ،كما أظهرت الدراسة أن املضمون
بدرجة كبيرة لطلبة الجامعات
ً
املقدم في تلك األنشطة هو أكثر ما يقنع طلبة الجامعات  ،وأوضحت الدراسة أن طالبات الجامعات أكثر ا قتناعا باألنشطة الدينية من
الطلبة الذكور ،بينما ال تأثير للتخصص الجامعي في مدى اقتناع الطلبة بتلك األنشطة.
الكلمات املفتاحية :األنشطة الدينية؛ اإلقناع؛ الجامعات الفلسطينية.

املقدمة:
إن الدعوة إلى هللا تعالى من أنبل األعمال  ،التي يقوم بها العبد املسلم في حياته ،كيف ال وهي وظيفة األنبياء ومن سار على
دربهم من املصلحين ،وقد أمر هللا سبحانه وتعالى نبيه الكريم بها فقال عز وجل " :أدع إلى سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة"  ،1وال
ً
يقتصر عمل اإلصالح وتبليغ دين هللا على فئة من املسلمين ،فدعوة الناس إلى الخير والصالح واألخالق الكريمة ليست حكرا على أحد،
ً
ً
ً
إنما هي وظيفة املسلمين جميعا  ،امتثاال لدعوة رسولنا الكريم" :من رأى منكم منكرا فيغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم
يستطع فبقلبه وهو أضعف اإليمان"  ،2فكل مسلم يمكنه أن يدعو إلى هللا سبحانه وتعالى بالقدر الذي يعرفه من الدين ،وبما يمتلكه
ً
من مهارات وأدوات ،بعيدا عن الخوض في علوم الشريعة والفتوى  ،التي تحتاج إلى مختصين وعلماء فيها كأي علم آخر ،ولعل هذا
الطرح أقرب إلى معنى الدعوة بمفهومها العام ،وهن ا يرى بعض أهل العلم أن الدعوة إلى هللا " :نقل رسالة اإلسالم من شخص آلخر
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بهدف تغيير حال املدعو لألفضل"  ، 3ويتسع هذا املفهوم للدعوة إلى هللا تعالى من هم غير مسلمين أو من املسلمين أنفسهم كما هو
الحال في فلسطين ،فالدعوة في املجتمع املسلم تختلف بأهدافها وأشكالها ومضامينها عما عليه الحال في دعوة غير املسلمين.
ً
وتتنوع وتختلف أشكال الدعوة هللا تعالى تبعا للتصنيفات التي يراها الباحث مناسبة لسياق بحثه أو كتابه أو مقولته ،وقد
ورد في ذلك الكثير من التصنيفات واألشكال واألنواع  ،التي أسهب علماء علوم الدعوة ومفكروها في تأصيلها وشرحها ،ولعل أكثر ما ركز
ً
عليه الكت اب واملفكرون قديما :الدعوة الفردية والجماعية ،بوصف ها أهم أشكال الدعوة إلى هللا تعالى  ،التي اتبعها األنبياء ومن تبعهم
من الدعاة إلى هللا .4
ً
إن ظهور الثورة التكنولوجية وتعدد أدوات االتصال بين الناس ،جعل مفهوم الدعوة وأشكاله يتطور ويتقدم تبعا لتطور
هذه األدوات ،وبدأت دراسة الدعوة بشكل إعالمي ،وبدأت تظهر مفاهيم وعلوم جديدة في دراسة الدعوة وأدواتها كمفاهيم االتصال
الدعوي  5والتفاعل الدعوي  6والدعوة أون الين  ،7وتكنولوجيا الدعوة  8وغيرها ،باالنتشار والتجربة والتأصيل ،ويم كن تصنيف أشكال
الدعوة إلى هللا بحسب شكل االتصال :إما دعوة مباشرة فردية أو جماعية ،أو دعوة غير مباشرة فردية أو جماعية ،كما أنه يمكن
تصنيف الدعوة بحسب املستهدفين :إما دعوة غير املسلمين أو دعوة املسلمين كما هو الحال في املجتمع الفلسطيني.
وبالرغم من أن املجتمع الفلسطيني مجتمع مسلم محافظ بأغلبيته ،وأن املنظومة األسرية واملجتمعية تساهم بشكل كبير
في تربية الشخصية املسلمة في فلسطين وبنائها  ،إال أن تذكير الناس بدينهم ووعظهم  ،بما يزكي أنفسهم ويقربهم لربهم  ،ويبعدهم عن
املحرمات واملعاص ي يحتاج إلى جهد متواصل وعمل دؤوب ،ولهذا الجهد ثمار ونتائج طيبة تعود على الناس بالخير ،والوعظ من األبواب
العظيمة في مقام الدعوة إلى هللا تعالى ،والخلق بحاجة ماسة إليه ،لكثرة انشغالهم بالدنيا وإعراضهم عن اآلخرة وقسوة قلوبهم ،وما
يعرض لهم من فتور وشعف في اإليمان وتفريطهم فيما افترض هللا عليهم وجهلهم لشرائع الدين .9
وتتنوع اتجاهات العمل الدعوي في فلسطين كالوعظ واإلرشاد في املساجد واملناسبات ،وكذلك دور تحفيظ القران الكريم ،
ً
ً
التي تهدف إلى تقريب الناس من كتاب ربهم حفظا وتدبرا  ،كما أن الدعوة الفردية ال تزال تؤثر  ،وبشكل كبير  ،في املدعوين  ،وكذلك
ً ً
ً
ً
لإلعالم الديني املحلي والعام دورا مهما في هذا املجال ،وتعلب األنشطة الدينية املتنوعة في املناسبات املختلفة دورا بارزا للتأثير في
قناعات املدعوين وسلوكهم  ،وتأتي األنشطة الدينية في الجامعات الفلسطينية على رأس هذه األنشطة ملا لها من تأثير في شريحة مهمة
من شرائح املجتمع الفلسطيني أال وهي طلبة الجامعات.

مشكلة الدراسة:
تتنوع األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية وتختلف مضامينها ،كاألنشطة النقابية والسياسية والخدمية وغيرها،
وتحتل األنشطة ذات املضامين الدينية املرتبة الثالثة في ترتيب األنشطة من حيث العدد الكلي لتلك األنشطة ،حيث أظهرت دارسة
أجراها الباحث على أنشطة الكتلة اإلسالمية – بوصف ها أكثر إطار طالبي تنفذ أنشطة دينية  -أن  % 18من مجموع األنشطة لعام
2018م كان بمضامين دينية ،إال أن أثر هذه األنشطة ومدى قدرتها على التأثير في قناعات الطلبة  ،وبالتالي التأثير في سلوكهم غير
مقروء بدراسات مسحية تبين هذا األثر ومداه ،وتأتي هذه الدراسة لفحص وتقييم أثر األنشطة الدينية على قناعات طلبة الجامعات
الفلسطينية ،ووضع توصيات وخالصات بناء على نتائج الدراسة ،ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة باألسئلة التالية:
 .1ما مدى ت أثير األنشطة الدينية في قناعات طلبة الجامعات الفلسطينية؟
 .2أي الوسائل الدينية مقنعة أكثر ل طلبة الجامعات الفلسطينية؟
 .3هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتغيرات :الجنس والسنة الدراسية؟
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية  ،هي:
 .1اختبار مدى تأثير األنشطة الدينية في قناعات طلبة الجامعات الفلسطينية.
 .2فحص أي الوسائل الدينية مقنعة أكثر لطلبة الجامعات الفلسطينية.
 .3فحص الفروق الشخصية بين املتغيرات :الجنس والسنة الدراسية.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أمرين ،أولهما :يتعلق بموضوعها  ،وهو قياس أثر األنشطة الدينية  ،التي تقيمها األطر الطالبية
ً
في الجامعات الفلسطينية ،ملا لهذا املوضوع من أهمية بالغة في تحديد شكل األساليب الدينية املتبعة وأكثرها تأثيرا  ،وثانيهما :يتعلق
بعينة الدراسة وهم طلبة الجامعات الفلسطينية ،ملا يتميز به هؤالء الطلبة من وعي وثقافة من جانب ،وحضور وتأثير في املجتمع من
جانب آخر.

منهجية الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث رجع الباحث للدراسات السابقة للحصول على املعلومات املتعلقة بموضوع
البحث ،ثم تحليل البيانات التي حصل عليها من االستبانة املسحية من خالل برنامج  ، SPSSوإجراء عدة اختبارات كاختبار التحليل
الوصفي للبيانات ،وتحليل االنحدار الخطي ،وتعد هذه االختبارات كافية للوصول إلى النتائج واألهداف التي تثبت فرضيات الدراسة أو
تنفيها.

الدراسات السابقة:
استعان الباحث بالعديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بهذه الدراسة ،في مجاالت الحركة الطالبية الفلسطينية وأنشطتها في
الجامعات الفلسطينية ،ومن هذه الدراسات التي رجع إليها الباحث:
 الطهراوي .كمال حسن عطية ،املهارات القيادية لدى أعضاء املجالس الطالبية وعالقتها بمستوى األنشطة الطالبية في
الجامعات الفلسطينية  ،غزة :أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير2015 ،م.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها :ضرورة رعاية الطلبة الذين تتوافر لديهم املهارات القيادية وإبراز قدراتهم،
واالرتقاء بمستوى مجالس الطلبة في جميع املجاالت ،وإقامة برامج تدريبية قيادية لطلبة الجامعات.
 الطهراوي .جميل ،أبو كرش .يوسف ،دور األنشطة الالمنهجية في إشباع الحاجات النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية في
ضوء نظرية ماسلو  ،املؤتمر الدولي األول لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة اإلسالمية بغزة  -طلبة الجامعات الواقع واآلمال،
 . 2013تهدف هذه الدراسة للتعرف على الحاجات النفسية ودرجة اشباعها لدى طلبة الجامعات ،وخلصت الدراسة إلى عدة
توصيات اهمها :حث الجامعات بمزيد من االهتمام باألنشطة الطالبية الالمنهجية لدورها في إشباع الحاج ات النفسية للطلبة،
وضرروه تعيين مرشدين نفسيين في عمادات شؤون الطلبة لتكوين فرق عمل جادة مع االخصائيين االجتماعيين واملشرفين
الرياضيين لتحسين جودة الخدمات املقدمة.
 العاجز .فؤاد علي ،عساف .محمود عبد املجيد ،دور األنشطة الطالبية في تنمية الوعي الوطني القائم على االنتماء لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة ،غزة :املؤتمر الدولي األول لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة اإلسالمية بغزة طلبة
الجامعات الواقع واآلمال2013 ،م ،تهدف هذه الدراسة للتعرف إلى درجات تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية لدور األنشطة
الطالبية في تنمية الوعي ال وطني القائم على االنتماء لديهم  ،وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات ،أبرزها :التأكيد على أن الهدف
األساس ي للوعي الوطني لدى طلبة الجامعات هو تكوين املواطن الصالح القادر على املش اركة االيجابية في تنمية مجتمعه.
 كالب .أمجاد رضوان محمد ،تصور مقترح لتطوير دور األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية
لدى طلبتها  ،غزة :الجامعة اإلسالمية ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير في اإلدارة التربوية2018 ،م ،هدفت الدراسة للتعرف
إلى درجة تقدير طلبة الجامعات لدور األنشطة الطالبية في تعزيز الوحدة الوطنية لديهم ،وبن اء تصور مقترح لتطوير هذا الدور ،
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وخلصت الدراسة لعدة توصيات أهمها :توظيف التصور املقترح من الباحثة  ،واألخذ بأهدافه وأنشطته في ترسيخ دور األنشطة
الطالبية التي تعزز الوحدة الوطنية.

اإلطار النظري للدراسة :األنشطة الدينية في الجامعات الفلسطينية
يمكن اصطالح تعريف لألنشطة الدينية على أنها :تلك األنشطة التي تحمل مضامين الدينية  ،وتهدف إلى دعوة الطلبة
لاللتزام بتعاليم اإلسالم الحنيف ،والتحلي بأخالقه الحسنة ،والتخلي عن املنكرات والسلوكيات والعادات السيئة ،كدعوة الطلبة إلى
االلتزام بالصالة والصيام  ،وحسن التع امل مع اآلخرين  ،والتعاون على البر والتقوى  ،وااللتزام بالزي الشرعي للمرأة  ،واالبتعاد عن التبرج
والسفور واالختالط وغير ذلك من األحكام واآلداب اإلسالمية.
تعد األنشطة الدينية من أهم النشاطات عامة ،ملا لها من دور في ترسيخ ما تعلمه الطالب من معارف ومهارات ذات الطابع
العملي  ،وتدفعه إلى تطبيق ما تعلمه في حياته الواقعية؛ إذ إن األنشطة الدينية اإلسالمية ال بد لها من املمارسة والتطبيق ،فالنشاط
الديني يمثل الجانب العملي التطبيقي املهم في التربية اإلسالمية ،وله قيمة كبيرة في طبع الطالب والطالبات على ما ترمي إليه هذه
التربية من معان سامية في العقيدة والعمل ،حيث إن الدراسة النظرية التقليدية ملوضوعات التربية اإلسالمية وحدها قد تكون عاجزة
عن قيادة الطالب إلى السلوك العملي الصحيح  .10ويشمل هذا النوع من األنشطة فعاليات متنوعة كإحياء املهرجانات اإلسالمية
واملناسبات الدينية ،وم سابقات حفظ القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة وإعداد املجالت الدينية والنشرات والندوات التي
تتناول القضايا اإلسالمية املختلفة .11
ً
ً
ً
ً
ً
وترى بعض األطر الطالبية الفلسطينية  ،وتحديدا ممن يحمل فكرا إسالمي ا  ،أن الدعوة إلى هللا تعالى جزءا مهما من
ً
ً
وظيفتها ،بل أصال من أصولها ،ومبررا لوجودها ،وتعد الكتلة اإلسالمية في جامعات فلسطين أهم تلك األطر الطالبية اإلسالمية،
ً
ً
ً
وأكبرها حضورا وتأثيرا ونشاطا  ،وتنفذ الكتلة اإلسالمية ما نسبته  % 18من إجمالي أنشطتها بمضامين وأ هداف دعوية بحتة بحسب
الدراسة  ،التي أجراها الباحث على أنشطة الكتلة اإلسالمية في فلسطين في العام 2017م.
تهدف األطر الطالبية من النشاط الديني إلى ا لحفاظ على الهوية الدينية للطلبة ،ونشر الخير والصالح في املجتمع الجامعي
بشكل خاص  ،واملجتمع الفلسطيني بشكل عام ،يشكل حلقة مهمة في منظومة العمل الدعوي في فلسطين ،العتبارات أهمها:
األول :يوجه النشاط الديني إلى فئة بالغة في األهمية وهي فئة الشباب ،التي تعد األهم في املجتمعات ملا لها من تأثير على محيطها األسري
واملجتمعي.
ً
ً
ً
الثاني :تعد الجا معات ميدانا كبيرا ومهما  ،للتنظير والتأثير في اآلخرين ملا توفره البيئة الجامعية من أدوات وظروف ال تتوفر في أماكن
أخرى.
الثالث :تسعى التيارات الفكرية واأليدولوجية في الجامعات إلى استقطاب الشباب لها كاليساريين والعلمانيين ،مما جعل من وجود
ً
ً
ً
األنشطة الدينية أمرا مهما للغاية حفاظا على أفكار الطلبة ومعتقداتهم.
وتسعى األنشطة الدينية والقيمية إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:
 .1اال لتزام بالدين اإلسالمي والقيم اإليجابية
وهو الغاية الكبرى من هذا العمل ،حيث تنعكس األنشطة الدينية والقيمية التي تقوم بها الكتل الطالبية إلى قناعات
وسلوك يقرب الطلبة من تعاليم الدين اإلسالمي ،إذ تهدف أنشطة العمل الدعوي إلى زيادة االلتزام الديني لدى طلبة الجامعات
وإبعادهم عن االنحرافات الفكرية وا لسلوكية ،وتوجههم من خالل األدوات املباشرة كالندوات واملواعظ والدروس واملحاضرات أو غير
املباشرة كالنشرات واملواقع التفاعلية على اإلنترنت ،لاللتزام بالقيم اإلسالمية السامية واالبتعاد عن سفاسف األعمال ورذائلها،
وتنشط في سبيل ذلك املصليات ومنتديات القرآن الكريم وكليات الشريعة والكثير من الوسائل واألدوات الدينية على مدار العام.
10

أبو شريخ .شاهر ذيب ،تقويم ممارسة طلبة املرحلة الثانوية واألساسية لألنشطة الدينية الالصفية في املدارس األردنية ،مصر :مجلة التربية جامعة األزهر،
عدد 2010 ،144 /3م ،ص.35
11
املزين .محمد حسن ،دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم ،غزة :جامعة األزهر ،رسالة ماجستير غير منشورة،
2009م ،ص.86
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 .2التوعية الدينية والقيمية
وتهدف األنشطة الدينية والقيمية إلى نشر الوعي الديني بين طلبة الجامعات ،من خالل العديد من األنشطة التوعوية
والفكرية التي تركز على مفاهيم الفكر اإلسالمي  ،وعلوم الفقه اإلسالمي  ،والسنة النبوية الشريفة  ،والحديث النبوي  ،واألخالق
ً
اإلسالمية  ،واملعامالت ،حيث إن كثيرا من املناشط الدينية تعد ذات طابع تثقيفي ديني ،هدفه إيصال أكبر عدد ممكن من املعلومات
الدينية لطلبة الجامعات ،األمر الذي يساعد في انتشار الثقافة الدينية الوسطية بين الطلبة بشكل خاص ،وفي املجتمع بشكل عام،
وتسهم الندوات واملحاضرات  ،والنشرات واملجالت املطبوعة في ذلك ،إضافة إلى املضامين الدينية والقيمية  ،التي تنتشر على وسائل
التواصل االجتماعي الخاصة بطلبة الجامعات كفيس بوك ويوتيوب وواتس أب.
 . 3الحفاظ على الهوية الدينية
من األهداف املهمة للعمل الدعوي في الجامعات  ،هو الحفاظ على الهوية اإلسالمية للمجتمع ،فالحضور املستمر لألنشطة
الدينية في ال جامعات يساهم في إرساء وتثبيت الصبغة الدينية للمجتمع ،ويحمي الثقافة الدينية من الغياب واالستبعاد من حياة
ً
الطلبة ،ويجعل الجامعة حاضنة للعمل الديني والتربوي  ،ومنبعا النتشار الفكر اإلسالمي الوسطي املستنير ،ويسجل ملثل هذه
ً
األنشطة تاريخيا  ،أنها استطاعت فرض اله وية اإلسالمية على املجتمع الجامعي ،وحفظت الجامعات من الهجمة الفكرية الشيوعية
والعلمانية التي استهدفته منذ بداية مشوار الحركة الطالبية وما زالت تمارس هذا االستهداف حتى يومنا هذا.
 .4محا بة االفكارواملشا يع ّ
الهدامة
ر
ر
ً
تعد األنشطة الدينية في الجامعات  ،حصنا من أهم الحصون  ،التي تتصدى ملحاوالت تشويه العقيدة والفكر اإلسالمي لدى
طلبة الجامعات ،وتعمل من أجل محاربة مشاريع اإلفساد املبرمج ضدهم من خالل الرد على الشبهات وتنظيم الفعاليات الرافضة ملثل
تلك املحاوالت ،ويتعرض طلبة الجامعات بشكل مستمر إلى صنوف كثيرة من محاوالت التأثير في أفكارهم  ،وإبعادهم عن دينهم
وإغراقهم في مستنقع الرذيلة والفساد ،وأبرز تلك الجهات التي تقود هذه املشاريع هو االحتالل الصهيوني ،بطرق مباشرة أو غير
مباشرة ،كما أن هناك العديد من األيدولويجيات  ،والتوجهات الفكرية التي تسعى النفتاح املجتمع تحت شعارات الحرية وامل ساواة
والتحضر وغيرها من املصطلحات الرنانة ،تهدف في نهاية املطاف إلى خلق بيئة طالبية بعيدة عن منهج الدين اإلسالمي.
 .5تنمية املهارات الدينية والوعظية
تساعد األنشطة الدينية على تنمية مهارات الدعوة والوعظ لدى طلبة الجامعات ،وتساهم في تأهيل شاب جامعي قادر على
حمل أمانة الدين والدعوة إليه ،ويتيح انخراط الطلبة في تلك األنشطة اكتسابهم تجارب وقدرات في إدارة املشاريع الدينية  ،وكيفية
الوصول لشرائح املجتمع والوسائل الدينية املناسبة ،إضافة ملهارات التواصل مع اآلخرين والتأثير فيهم وإقناعهم ،وتجعل تلك
األنشطة من الطالب الجا معي بغض النظر عن تخصصه داعية للدين واألخالق الفاضلة ،وتشعر الطلبة باملسؤولية تجاه دينهم
وهويتهم اإلسالمية ،وقد تخرج من الجامعات العديد من الدعاة والوعاظ املبدعين واملتميزين والذين كان لهم أثر وبصمة في املجتمع
على الصعيد الدعوي  ،وهناك فرق ملحوظ بين من يدرس العمل الشرعي وال يمارس العمل الدعوي في الجامعات  ،وبين من ينتشر في
أروقتها يدعو طلبتها لاللتزام بدينهم والتحلي بأخالق إسالمهم.
ويمكننا تعريف العمل الدعوي الطالبي في الجامعات الفلسطينية على أنه" :مجموعة من األنشطة الطالبية ذات
مضمون ديني وقيمي  ،تهدف إلى نقل رسالة اإلسالم بين أوساط الطلبة والتأ ثير في قناعاتهم وسلوكهم ،بأسلوب جذاب ،وأدوات
ً
مباشرة وغير ومباشرة ،واستنادا لعناصر هذا التعريف يمكن قراءة العمل الدعوي الطالبي في محاور خمسة ،هي:
املحوراألول :املضمون الديني لألنشطة
ً
ً
يعتبر املضمون أو "الرس الة" عنصرا مهما من عناصر االتصال ،ويحدد املضمون قبول املستقبل أو رفضه لألفكار والرسائل
ً
ً
ً
ً
ً
التي يحتويها ،وكلما كان املضمون واضحا وسهال وقابال للتطبيق  ،كان مقنعا ومؤثرا  ،12ويحدد املضمون املقدم في األنشطة مدى اقتناع
ً
طلبة الجامعات به  ،وبالتالي مدى تأثرهم فيه ،وينبغي للمضمون الدعوي أن يتسم باملوثوقية واملوضوعية حتى يكون مقنعا للطلبة،
ً ً
ً
ً
فاملضامين التي تقدم بطريقة موثقة ومنهجية تكون أكثر قبوال وتأثيرا  ،كما أن الخطاب الدعوي ال بد أن يكون خطابا متزنا غير حاد،
ويستوعب اآلخر وجهات النظر املختلفة ،ويقدم املوضوعات الدينية بطريقة وأسلوب يناسب الفئة العمرية لطلبة الجامعات ،ويأخذ
بعين االعتبار املستوى الثقافي لهم ،وبصورة عامة قد يختلف الخطاب الدعوي من جامعة ألخرى أو من فترة زمنية ألخرى  ،ويحكم ذلك
12

املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي ،مهارات التعامل مع الغير ،السعودية :اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املنتهج 1429 ،هـ( ،د.ط) ،ص.58
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في أغلب األحيان الظروف املحيطة بالواقع الطالبي واملجتمعي بشكل عام ،كما أ ن لطبيعة األشخاص القائمين على األنشطة الدينية
تأثير في صياغة طبيعة الخطاب.
املحورالثاني :التأثيرفي أفكاروقناعات الطلبة
تثبت الدراسات أن تفاعل البشر فيما بينهم يؤدي بالضرورة إلى تبادل األفكار واألفعال ،وأن هذا التفاعل عبارة عن مؤثرات
ً
وانتهاء بالتكامل
واستجابات تؤدي إلى التغيير في األفكار واملعتقدات ،تبدأ بالتعرف والتقييم والضبط ثم اتخاذ القرارات والتوتر
واالنسجام  ،13وتعتبر فترة الدراسة الجامعية من أهم مراحل تكوين شخصية األنسان ،ويتعرض الطلبة خالل هذه الفترة للعديد من
املؤثرات والعوامل التي تهدف للتغيير في أفكار الطلبة والتأثير في قناعاتهم ،ويمكن اعتبار أن هناك مؤثرين رئيسيين يخضع لهما
الطالب الجامعي ،ويساهم كالهما في تكوين بينيته الفكرية ،أولهم ا :املجتمع الجامعي أو "البيئة الجامعية" الجديدة  ،وما توفره من
فرصة الحتكاك هذا الطالب "الجديد" باآلخر والتعرف على عادات وتقاليد وأفكار مختلفة ،وأنماط حياة يختلف عم ا كان عليه في بلده
أو مدرسته أو مجتمعه األصلي ،وتساهم القوانين والنظم الجامعية والهيئات اإلدارية والتدريسية  ،وعادات جمهور الطلبة وغيرها في
هذا التأثير ،أما املؤثر اآلخر :وهو األطر الطالبية العاملة في الجامعات  ،التي تنتمي ملشارب ومدارس فكرية مختلفة  ،منها ما هو علماني ،
أو يساري  ،أو إسالمي ،حيث تسعى هذه األطر جميعها للتأثير في قناعات الطلبة لصالح تلك املدارس الفكرية والسياسية التي تنتمي
إليها تلك األطر ،وهنا تكمن أهمية تأثير األنشطة الدينية في أفكار الطلبة حتى ن ستطيع إقناعهم باملضامين الدينية والقيمية ،وعلى
القائمين على األنشطة الدينية أن يختاروا كل الوسائل الدينية املمكنة من أجل الوصول إلى عقول الطلبة والتأثير فيها ،وتحصينها من
أي أفكار ومعتقدات هدامة ،وغرس القيم واألفكار الحميدة في عقولهم ونفوسهم.
املحور الثالث :التأثيرفي سلوك الطلبة
إن عملية التأثير في أفكار اآلخرين وإقناعهم سواء بتغيير أو تعزيز مفاهيم وقناعات موجودة عندهم سيؤثر في سلوكهم
ً
وتصرفاتهم  ،14وتعتبر ا ملرحلة العمرية لطلبة الجامعات والتي تبدأ من سن الثامنة عشر وتنتهي غالبا في سن الثانية والعشرين ،تشكل
ً
كبير في صقل شخصية الطالب وتغيير مالمحها الفكرية
أهم املحطات التي تحدث تغييرا في شخصية هؤالء الطلبة ،وتسهم
بشكل ٍ
ٍ
ً
ً
والسلوكية سلبا أو إيجابا  ،وكلما كا نت القناعات عميقة كان األثر في السلوك أكثر ،وتشكل عوامل التأثير في الطلبة من بيئة جامعية
ً
ً
ً
وتيارات فكرية دافعا كبيرا للتأثير في سلوك طلبة الجامعات وتغيير تصرفاتهم ،خصوصا تلك األفكار ذات الطابع األيدولوجي التي
ً
ً
ً
تحدث انعطافا كبيرا في سلوك الطالب  ،في معظم األحيان ،وجنبا إلى جنب مع التأثير التلقائي البيئي في سلوك الطلبة  ،تسعى األطر
ً
ً
ً
الطالبية للتأثير الفكري على طلبة الجامعات ومحاولة تجنيدهم فكريا وتنظيميا  ،ويقع الطالب في أتون معركة فكرية  ،ال يجد مناصا
ً
من أن يأخذ موقفا تجاهها ،ومن تلك العوامل املهمة األنشطة الدينية  ،التي تهدف إلى الحفاظ على السلوك املستقيم لطلبة
الجامعات ،وتعزيز األخالق الفاضلة وحث الطلبة على االبتعاد عن الذنوب واملنكرات ،وتذكرهم برسالة اإلسالم وتعاليمه ،وينعكس
ً
كل هذا الجهد سلوكا وتصرفات عملية كااللتزام بالصلوات وقراءة القرآن وصيام رمضان وغض البصر غيرها ،وكذلك االلتزام بالصدق
واألمانة ومحاسن االخالق ،إلى غير ذلك من سلوكيات يدعو لها اإلسالم الحنيف.
املحورالرابع :جاذبية األنشطة الدينية
ً
ً
أصبح من املسلمات أن هناك ارتباطا كبيرا بين التأثير في قناعات الناس وسلوكهم ،وبين جاذبية األشخاص الوسائل
واألدوات املستخدمة في تقديم املضامين  ،15وتحكم طبيعة شخصية اإلنسان عالقة الناس به؛ فإذا كانت هذه الشخصية تمتلك
عناصر الجذب كان قبول الناس لها أكثر  16وكلما كان هناك جاذبية في األدوات واملضامين كان التأثر في األفكار والسلوك كذلك أكثر،
ً
ً
ً
وي قصد في الجاذبية هنا ما تمتلكه األنشطة الدينية من عوامل تجعل من الطلبة أكثر إقباال عليها وتأثرا بها ،سواء أكان ذلك متعلقا
باألشخاص القائمين على األنشطة الدينية ،أو باألساليب واألدوات املستخدمة في تنفيذ تلك األنشطة ،أو في طريقة عرض املضامين
13

مرعي ،توفيق و بلقيس ،أحمد ،امليسر في علم النفس االجتماعي ،عمان :دار الفرقان ،1984 ،ط ،2ص.65
14
البياتي ،رعد ،اإلقناع والتأثير وأثرهما في إنجاح الدعوة اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية –بغداد ،ص .190- 169
N.W. Jankowski, 2001, Interaction And Interpersonal Behavior In Computer-Mediated Academic Forums,
The Public, 97-102.
16 Katelyn Y. A. McKenna & John A Bargh, 2000, Plan 9 From Cyberspace: The Implications of the Internet for
Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Review, 57 -75.
15
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الدينية ،فعلى مستوى األشخاص ينبغي اختيار طلبة ممن يتحلون بأخالق حسنة وقدرة عالية على التعامل مع زمالئهم والتعبير عن
األفكار بطريقة هادئة وجذابة ،وفيما يتعلق باألدوات واألساليب ال بد من أن تتناسب هذه األدوات مع الجمهور املستهدف وهم طلبة
الجامعات ،من حيث الوسيلة الحديثة وتنوعها  ،ووصولها لشرائح الطلبة املختلفة .وينبغي ل طريقة عرض املضامين أن تقدم بطرق
متنوعة تناسب األفكار املقدمة  ،واختيار أفضل شكل في تقديمها من أجل تحقيق هدف يجذب الطلبة لهذه املضامين.
املحورالخامس :الوسائل املباشرة وغيراملباشرة
ً
إن التطور الكبير الذي شهدته وسائل االتصال الحديثة خصوصا على شبكة اإلنترنت ،وظهور الوسائل االجتماعية
ً
التفاعلية بكافة أشكالها ،فتح الباب واسعا أمام ساحة عمل وتأثير ال تقل أهمية عن االتصال املباشر بين الناس ،فانتشار وسائل
التواصل االجتماعي وتطور األجهزة اللوحية املحمولة وانتشار اإلنترنت في كل مكان سهل إمكانية الوصول ألكبر عدد ممكن من
املستهدفين في العالم االفتراض ي ،وقد أثبتت العديد من الدراسات أن التفاعل عبر االنترنت له نتائج قوية تؤثر في قناعات وسلوك
الناس  ،17وعلى الرغم من هذا التأثير الذي تحدثه وسائل االتصال الحديثة إال أن العمل امليداني املباشر ،من خالل إقامة الفعاليات
ً
ً
واألنشطة امليدانية واالتصال بالناس وجها لوجه له أثره الواضح والقوي  ،خصوصا أنه يقلل املسافات النفسية بين الناس  ،18وبغض
النظر عن مدى قدرة الوسائل املباشرة أو غير املباشرة في التأثير على الطلبة فإنه ال بد لألنش طة الدينية التي تقيمها األطر الطالبية أن
ً
تتبنى الشكلين وتوازن بينهما ،ومن خالل متابعة األنشطة الدينية في الجامعات يمكن تصنيفها وفقا لألنشطة املباشرة وغير املباشرة
كما يأتي:
 .1األنشطة الدينية املباشر " امليدانية" :ويقصد بها :توزيع النشرات املطبوعات ،وإقامة الندوات واملحاضرات واملواعظ ،وتنظيم
االحتفاالت الدينية في املناسبات املختلفة ،وتنظيم الحمالت واألسابيع الدينية  ،وإقامة املعارض واملسرحيات الدينية ،وكذلك
دعوة فردية من زميل في الجامعة.
 .2األنشطة الدينية غير املباشرة "عبر اإلنترنت" :وهي استعم ال وسائل التواصل االجتماعي املختلفة (فيس بوك ،واتس أب ،يوتيوب،
سناب شات) ،في ايصال املضامين الدينية املختلفة ،وبأشكال متنوعة كاملنشورات املكتوبة ،أو الفيديوهات القصيرة والطويلة،
والتصاميم التي تعبر عن أفكار دينية.

اإلجراءات امليدانية للدراسة:
 مجتمع الدراسة وعينته
يتوزع طلبة الدراسات  ،ما بعد الثانوية العليا  ،في فلسطين على ( )49مؤسسة تعليمية ،موزعة على جامعات حكومية وأخرى
خاصة وأهلية ،إضافة إلى معاهد وكليات مجتمعية ،منها ما هي جامعات تقليدية ،وجامعات تعمل بالنظام التعليمي املفتوح ،وقد بلغ
عدد طلب الجامعات واملعاهد الفلسطينية نهاية العام 2018م ،قرابة ( )218ألف ط الب وطالبة ،موزعين على جامعات الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وبغالبية عظمى ملرحلة البكالوريوس الذي تجاوز عدد ( )183ألف طالب وطالبة ،بنسبة طالبات تزيد عن  % 61من إجمالي
الطلبة ،مع اختالف تلك النسبة من جامعة ألخرى بتفوق نسب الطالبات في معظم الجامعات الفلسطينية .19
يتكون مجتمع هذه الدراسة من طلبة أربع جامعات كبرى في فلسطين  ،وهي :الجامعة اإلسالمية في قطاع غزة  ،التي تأسست
في العام 1978م ،وبلغ عدد طلبتها ( ) 15380طالب وطالبة ،وجامعة الخليل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي تأسست في
العام 1980م وبلغ عدد طلبتها مع نه اية العام 2018م ( )8332طالبة وطالبة ،وجامعة بيرزيت التي تقع بالقرب من مدينة رام هللا  ،في
ً
وسط الضفة الغربية  ،حيث تأسست في العام 1972م  ،ويبلغ عدد طلبتها ( )12328طالب وطالبة ،وأخيرا جامعة النجاح الوطنية في
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية  ،التي تأسست في العام 1977م ،ويبلغ عدد طلبتها ( ) 21033طالب وطالبة بحسب الكتاب
اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم الفلسطي نية ،ويعود سبب اختيار هذه الجامعات؛ ألن عدد الطلبة فيها يزيد عن ثلث عدد طلبة
الجامعات الفلسطينية ،وهي تتوزع في مناطق جغرافية مختلفة ،وكذلك  ،بحسب رصد األنشطة  ،فإنها تنفذ ما يزيد عن  % 51من
إجمالي األنشطة الدينية في الجامعات الفلسطينية.
17

املرجع السابق ص.75- 57

Swan, Karen. 2002, Building Learning Communities in Online Courses: the importance of interaction,
Education, Communication & Information, 2(1), 24-49.

 19الكتاب اإلحصائي السنوي الصادر عن ورزاة التربية والتعليم العالي الفلسطيني ،رام هللا :فلسطين2017 ،م.
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تكونت عينة هذه الدراسة من طلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات األربع "الجامعة اإلسالمية ،جامعة الخليل ،جامعة
بيرزيت ،جامعة النجاح" ،وبالرجوع لرأي الخبراء  20فقد اعتمد الباحث عينة ميسرة من مجتمع الدراسة البالغ أكثر من  57ألف
طالب وطلبة من خالل اختيار  575مستهدف ،وقد تم توزيع ( ) 615استبانة على الطلبة املستهدفين ،وتكونت العينة النهائية من ()575
ً
ً
من طلبة الجامعات ذكورا وإناثا  ،وشملت العينة على ( )339طالبة ،و( )236طالب.
ً
وتوزعت العينة على الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث شملت العينة  168طالبا من الجامعة
ً
ً
اإلسالمية في غزة 81 ،طالبا من جامعة الخليل في جنوب الضفة الغربية ،و 112طالبا من جامعة بيرزيت في وسط الضفة الغربية،
ً
و 213طالبا من جامعة النج اح الوطنية في شمال الضفة الغربية ،وتوزعت تخصصات الطلبة على الكليات العلمية اإلنسانية ،حيث
ً
شارك  239طالبا من التخصصات اإلنسانية ،و 335من التخصصات العلمية.
 أدوات الدراسة
تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث أجاب عليها املستهدفون  ،وقسمت االستبانة إلى قسمين أساسيين ،األول:
يشمل البيانات الشخصية؛ كالجنس والجامعة والتخصص ،والثاني  :يأتي الستكشاف أثر األنشطة الدينية في إقناع طلبة الجامعات،
حيث تسعى فقرات هذا القسم إلى معرفة أي املضامين املوجهة عبر وسائل الدعوة امليدانية قدرة على التأثير في األفكار والقناعات من
املحاضرات واملنشورات واملعارض واملسرحيات  ،وكذلك الدعوة الفردية من زميل جامعي ،كما يسعى املحور ملعرفة قدرة املضامين
الدينية اإللكترونية على التأثير في أفكار وقناعات الطلبة من فيديوهات قصيرة ومنشورات وتصاميم دينية.
 صدق األداة
قام الباحث بالتحقق من صدق األداة ،حيث تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين  ،هما:
ً
أوال :عرض االستبانة على محكمين ذوي اختصاص وخبرة :حيث قام الباحث بعرض االستبانة على عدد من املحكمين الذين قاموا
بمراجعتها  ،وإبداء مالحظاتهم عليها  ،والتعديل على فقراتها ،إلى أن خرجت بصورتها النهائية  ،التي تم توزيعها على املشاركين ،كما قام
املحكمون بالحكم على درجة مناسبة الفقرات من حيث صياغتها اللغوية ،وعالقتها بأهداف الدراسة ،وطلب منهم إبداء مالحظاتهم
بالحذف أو التعديل على الفقرات بما يخدم أهداف الدراسة ،وتم عرض االستبانة على متخصصين في الدعوة  ،واإلعالم  ،واإلحصاء ،
والتربية ،وهذا يدلل على صدق هذه األداة وقوتها.
ً
ثانيا :العينة االستطالعية :حيث قام الباحث بتوزيع عينتين استطالعيتين قبل توزيع االستبانة النهائية ،حيث كان حجم العينة
االستطالعية األولى  20استبانة الختبار صدقها .وقد عمد الباحث إلى اختيار هذه العينة كونها جزء من مجتمع الدراسة الذي ستوزع
عليه االستبانة النهائية ،وهدف من ذلك االستكشاف األولي لالستبانة  ،وكخطوة قبيل البدء بتوزيع االستبانة النهائية ،وقد عدل
الباحث بعض الفقرات بناء على هذه النتائج بحذف بعض الفقرات التي تبين وجود تكرار أو صعوبة في فهمها ،كما وزع الباحث عينة
ً
ً
استطالعية أخرى على مجتمع الدراسة النهائي ،وبلغ حجم هذه العينة  20مشاركا إضافيا  ،بهدف إبداء الرأي فيها للمجيبين مع تسجيل
اإلجابة على أسئلة االستبيان 21 .وبعد ذلك خرجت االستبانة بصورتها النهائية وتم توزيعها على العينة.
 ثبات االستبانة
ي قصد بثبات االستبانة االستقرار في نتائجها وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة
مرات ،حيث يستخدم معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's Alpha Coefficientلقياس ثبات االستبانة.
وفي هذه الدراسة تم التحقق من ثبات األداة باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا ،فطبقت األداة على ( )570من طلبة
الجامعات األربع  ،وتم قياس معامل التمييز لكل فقرة ،وقد بلغ عامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لجميع الفقرات ( ، )0.902وتعد هذه
ً
القيمة جيدة ألغراض الدراسة ،حيث إن معامل الثبات يأخذ قيما تتراوح بين الصفر والواحد ،وكلما اقتربت قيمة معامل الثبات من
ً
ً
الواحد كان الثبات مرتفعا  ،وكلما اقتربت من الصفر كان الثبات منخفضا  .22ويفضل أن تكون قيمة عامل الثبات أكبر من ( ،)0.7وهي
في هذه الدراسة مرتفعة وتعبر عن ثبات االستبانة.

 20الدكتور مخلص الناظر ،أستاذ اإلحصاء في جامعة طرابلس.
 21جابر ،جابر عبد الحميد ،كاظم ،أحمد خيري .1987.مناهج البحث في التربية وعلم النفس .القاهرة :دار النهضة العربية .ص.256
 22الفرا ،وليد عبد الرحمن .1430 .تحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج اإلحصائي  ، SPSSكتاب إلكتروني من إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.
ص.38
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 صدق املقياس واالتساق الداخلي
ملعرفة مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع مجالها والعامل الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ،قام الباحث باختبار
االتساق الداخلي للفقرات ،بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال بالنسبة لدرجة املجال الكلية.
جدول( :)1معامل االرتباط بين كل فقرة
الرقم

معامل االرتباط بيرسون

الفقرة

القيمة االحتمالية
() Sig

1
2

الندوات واملحاضرات الط البية الدينية مقنعة لي
أقتنع باملضمون الديني املقدم في العروض املسرحية الدينية الط البية
أقتنع بمضمون املنشورات الدينية الط البية
أقتنع بمضمون الحفالت الدينية الط البية

5
6

أقتنع بأهمية املعارض الدينية الط البية
أقتنع عندما ينصحني زميلي في الجامعة بنصيحة دينية
أقتنع بمضمون الفيديوهات الدينية الط البية القصيرة التي تنشر في وسائل الت واصل االجتماعي
أقتنع بمضمون املنشورات الدينية الط البية املنشورة في وسائل الت واصل االجتماعي

9

أقتنع بمحتوى التصاميم الدينية الط البية املنشورة في وسائل الت واصل االجتماعي

3
4

7
8

ً
* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α =0.05

ً
** دال إحصائيا على مستوى 0.001.

**0.806
**0.751

0.001
0.001

**0.781
**0.756

0.001
0.001

**0.725
**0.693

0.001
0.001

**0.779
**0.808

0.001
0.001

**0.763

0.001

ً
ً
يتضح من الجدول السابق أن هناك اتساقا داخليا بين الفقرات ،أثبتته نتيجة اختبار معامل االرتباط بين الفقرات واملحور ،وجميعها
ً
دالة إحصائيا على مستوى0.001
بشكل عام  ،ومن خالل جدول معامل االرتباط السابق  ،يتضح صدق املجال وقياسه ملا وضع من أجله ،حيث كانت نتائج معامل
االرتباط بين كل فقرة من الفقرات ودرجته الكلية ،دالة عند مستوى معنوية 0.001
األساليب اإلحصائية املستخدمة
ً
استخدم الباحث برنامج  SPSSللتحليل ،معتمدا األساليب اإلحصائية اآلتية:
 . 1التحليل الوصفي :ويتضمن املتوسط الحسابي  ،الذي يعبر عن متوسط إجابات العينة على سؤال محدد ،واالنحرافات املعيارية
ً
لبيان مدى التشتت في اإلجابات عن وسطها الحسابي ،فضال عن التكرار الذي يعبر عن تكرار مرات اإلجابات من قبل املشاركين،
والنسب املئوية  ،التي تعبر عن عدد التكرار نسبة لعدد املستجيبين لألداة.
 . 2تحليل االنحدارالخطي املتعدد الختبار تأثير املتغيرات املستقلة في املتغير التابع بهدف التنبؤ.

نتائج الدراسة:
 .1ما مدى تأثيراألنشطة الدينية في قناعات طلبة الجامعات الفلسطينية ؟
ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باختبار املتوسطات الحسابية لفقرات "اإلقناع"  ،وأظهرت الـنتائج املبينة في الجدول
رقم ( )2أن عبارات محور إقناع النشاط الدعوي قد حصلت على متوسط حسابي بين درجات عالية ومتوسطة من وجهة نظر أفراد
عينة الـدراسة ،وبمتوسط حسابي تراوح بين ( ،)3.78 - 3.37وبدرجة كلية بلغت ( )3.52أي درجة عالية ،وهذه النتيجة تشير إلى
توجهات العينة املتوسطة تجاه إقناع األنشطة الدينية ،كما تراوحت قيمة االنحراف املعياري بين  ، 0.997- 0.865ويعبر ذلك عن
تشتت ضئيل في إجابات أفراد عينة الـدراسة.
جدول( :)2نتائج فقرات اإلقناع
املتوسط الحسابي
3.45

االنحراف املعياري
0.997

الدرجة
عالية

الرقم
2

أقتنع باملضمون الديني املقدم في العروض املسرحية الدينية الط البية

3.44

0.959

عالية

3
4

أقتنع بمضمون املنشورات الدينية الط البية
أقتنع بمضمون الحفالت الدينية الط البية

3.47
3.37

0.865
0.929

عالية
متوسطة

5
6

أقتنع بأهمية املعارض الدينية الط البية
أقتنع عندما ينصحني زميلي في الجامعة بنصيحة دينية
أقت نع بم ضمون الف يديوهات الدين ية الط الب ية الق صيرة ال تي تن شر في وسائل الت وا صل
االجتماعي

3.56
3.78

0.956
0.946

عالية
عالية

3.66

0.994

عالية

1

7

الفقرة
الندوات واملحاضرات الط البية الدينية مقنعة لي
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أقتنع بمضمون املنشورات الدينية الط البية املنشورة في وسائل الت واصل االجتماعي
أقتنع بمحتوى التصاميم الدينية الط البية املنشورة في وسائل الت واصل االجتماعي
الدرجة الكلية إلقناع النشاط الدعوي

3.48
3.52

0.932
0.926

3.52

عالية
عالية
عالية

 .2أي الوسائل الدينية مقنعة أكثر لطلبة الجامعات الفلسطينية؟
أظهرت نتائج الدراسة أن الدعوة الفردية ( النصيحة الشخصية من زيمل في الجامعة) هي أفضل طريقة مقنعة لطلبة
الجامعات ،حيث أوضحت نتائج التحليل الطلبة إلى مدى إقناع األنشطة الدينية  ،أن الفقرة "أقتنع عندما ينصحني زميلي في
الجامعة بنصيحة دينية" حظيت على أعلى متوسط حسابي بواقع  3.78بدرجة عالية ،أي أن العينة املستهدفة تقتنع اكثر عندما
تستقبل النصيحة من زميل في الجامعة ،وكما حصلت الفقرة "أقتنع بمضمون الحفالت الدينية الطالبية"  ،على أقل متوسط
حسابي ،بدرجة متوسطة كذلك  ، 3.37وهذا يشير إلى ضعف تأثير الح فالت الدينية على أفكار الطلبة وإقناعهم بما تقدمه من
مضامين دينية.
كما وتعتقد عينة الدراسة أن املحتوى املقدم في ندوات واملحاضرات واملنشورات والتصاميم والفيديوهات  ،وكذلك
املعارض واملسرحيات مقنعة بدرجة عالية ،باستثناء وسيلة واحدة ترى عينة الدراسة أنها ليست مقنعة بدرجة عالية وهي "الحفالت
الدينية" التي تقام في الجامعات.
 . 3هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتغيرات :الجنس والسنة الدراسية؟
لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باختبار تحليل االنحدار ،حيث يتناول التحليل "اإلقناع" مع كل معامل على حدا،
حيث سيتم دراسة تأثير املتغيرات املستقلة ( األنشطة الدينية امليدانية ،واألنشطة الدينية اإللكترونية ،واملضامين الدينية)
ومتغيرات الشخصية (الجنس ،والجامعة ،والتخصص) على واإلقناع في األنشطة الدينية الطالبية.
وقد قام الباحث بعمل اختبار التعدد الخطي للمتغيرات املستقلة ،وتبين عدم وجود ارتباط عال بين العوامل ،وعدم وجود
التعدد الخطي بين املتغيرات املستقلة ،باختبار معامل تضخم التباين ( )VIFواختبار التباين املسموح ( )Toleranceلكل متغير من
متغيرات الدراسة ،كما تم اختبار التوزيع االعتدالي للبيانات وتبين أن درجة االلتواء والتفرطح تراوحت بين  2-و  ، 2+لذا ال داعي إلعادة
هذه االختبارات.
ولدراسة تأثير العوامل املستقلة والشخصية على اإلقناع في األنشطة الدينية الطالبية ،كشفت نتيجة تحليل االنحدار
الخطي املتعدد من خالل تحليل التباين  ANOVAأن هناك عالقة بين املتغيرات املستقلة واإلقناع ،فالفاء اإلحصائية = (، (120.967
النسبة الفائية =  0.001وتعديل معامل التحديد ( R²املعدل)  0.599ومعامل االرتباط  .774aمع الخطأ املعياري املقدرة إلى ، 0.458
لذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة sig ،أقل  0.05انظر الجدول ()3
جدول( :)3تحليل التباين
النموذج
الخطي
الخطأ املعياري
املجموع

مجموع املربعات
178.213
119.121
297.334

درجة الحرية
7
566
573

A NO VA

متوسط املربعات
25.459
0.210

الفاء اإلحصائية
120.967

النسبة الفائية
0.001

ويتبين من جدول رقم ( Model Summery )4أن نسبة االرتباط بين العوامل واإلقناع  ،هي ( ،).774aوبتربيع هذه القيمة
يتبين أن نسبة تأثير العوامل املستقلة مجتمعة على اإلقناع تصل إلى  ، 0.599ويطلق على هذه النسبة "االرتباط التربيعي ،أي أن
 %59.9من تأثير وإقناع األنشطة الدينية في الجامعة ترجع إلى املتغيرات املستقلة ،وهي تدل على قوة تأثير هذه العوامل املستقلة على
ً
اإلقناع ،فضال عن تأثيرات عوامل أخرى على الجاذبية.
ً
ً
ويتبين أيضا  ،أن نسبة االرتباط التربيعي املعدل هي  0.594وهي أقل من االرتباط التربيعي بنسبة بسيطة .وعموما فإن هذه النتيجة تدل
على قوة تأثير املتغيرات املستقلة مجتمعة على املتغير التابع.
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جدول( :)4ملخص النموذج
النموذج

االرتباطR

1

a

0.774

Mo d el Su mmer y

االرتباط التربيعي املعدل

االرتباط التربيعي

0.594

0.599

ويبين جدول تحليل املعامالت رقم( )5وجود عالقة بصورة عامة بين العوامل وإقناع األنشطة الدينية للطالب  ،فحسب
ً
نتيجة التحليل فإن أكثر العوامل تأثيرا على إقناع األنشطة الدينية هو عامل املضامين( ،بيتا  ، 0.411النسبة الفائية =  ،)0.001وتبلغ
ً
نسبة هذا التأثير على اإلقناع  ، %41.1بحيث تؤثر املضامين إيجابا على إقناع األنشطة الدينية.
أما عامل األنشطة اإللكترونية فهو اآلخر يؤثر في إقناع األنشطة الدينية للطالب (بيتا  ، 0.274النسبة الفائية = ،)0.001
ً
ً
فهو يؤثر إيجابا في إقناع األنشطة الدينية للطالب بنسبة  ،%27.4وكشفت النتائج أيضا عن تأثير األنشطة املباشرة على إقناع
األنشطة الدينية للطالب (بيتا  ، 0.174النسبة الفائية =  ،) 0.001وبلغ تأثير األنشطة املباشرة نسبة وصلت إلى  ،%17.4وهي نسبة
تعبر عن التأثير اإليجابي لألنشطة املباشرة.
ويبين الجدول أن الجنس له أثر اإلقناع ،فعامل الجنس (بيتا  ، 0.098النسبة الفائية =  )0.001له عالقة إيجابية إقناع
األنشطة الدينية للطالب بنسبة  ،% 9.8وت فسيره أن اإلناث أكثر اقتناعا من الذكور باألنشطة الطالبية بهذه النسبة.
جدول( :)5املعامالت
النموذج

St andar dized

معامالت غيرمقننة Unstandardized

معامالت مقننة

تي

النسبة الفائية

Coefficients

Standardized Coefficients
بيتا Beta

T

sig

بي B

الخطأ املعياري Std.
Error

0.098

5.008
3.5520

0.00
0.00

املحك
الجنس

0.694
0.143

0.139
0.041

2.9580.272-

0.003
0.787

الجامعة
التخصص

0.0470.011-

0.016
0.040

0.0810.007-

0.00
0.00

األنشطة املباشرة
األنشطة اإللكترونية
املضمون

0.157
0.271

0.35
0.37

0.174
0.274

4.504
7.276

0.00

0.378

0.33

0.411

11.455

الخاتمة:
تس هم األنشطة الدينية التي تقيمها األطر الطالبية في الجامعات الفلسطينية ب التأثير في أفكار الطلبة وتغيير قناعاتهم
بدرجة تراوحت بين عالية ومتوسطة ملحور اإلقناع  ،وبالتالي تغير سلوكهم نحو األفضل ،سواء كانت هذه األنشطة ميدانية أو حتى
إلكترونية ،وتعتبر هذه النتيجة مؤشر نجاح لهذه األنشطة والقائمين عليها  ،كما أن حصول طريقة "نصيحة زميل في الجامعة" على
أعلى درجة من بين الوسائل املقنعة للطلبة يظهر مدى تأثير الدعوة الفردية على قناعات ال طلبة أكثر من أي ش يء آخر حيث أظهرت
نتائج الدراسة حصول النصيحة الفردية على أعى متوسط حسابي من بين الطرق والوسائل األخرى  ،كما أظهرت النتائج  ،أن املضمون
هو أساس اقتناع الطلبة في األنشطة الدينية ،وهو مقدم على أي شكل أو وسيلة سواء كانت ميدانية أو إلكترونية ،وهذا يدلل على
وعي وفهم طلبة الجامعات واهتماهم باملضامين الدينية املقدمة في تلك األنشطة ،وينبغي على القائمين ب األنشطة الدينية مراعاة
ً
الوسائل املستخدمة في مناشطهم ،والتركيز على التواصل املباشر مع الطلبة ومخاطبة كل شخص بما يليق به ويناسبه بعيدا عن
الحواجز والعموميات ،وكذلك االهتمام بما يقدمونه من أفكار ومضامين في كافة وسائلهم الدينية ،واختيار تلك املضامين بعناية ودقة
ً
لضمان تحقيق أهدافهم وعلى رأسها إقناع الطلبة بتلك األفكار واملضامين ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن الطالبات أكثر اقتناعا
باألنشطة الطالبية من الطالب الذكور ،بينما ال يوجد فروق بين الطالب والطالبات بحسب الكليات الدراسية.
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Abs tract. Religious activities across Palestinian universities are considered as the most important
student work aspects. The purpose of these activities is to urges students to adhere the regulations
of Islam, to show good morals, and to leave the immoral and bad deeds .The students parties are
usually use direct and indirect tools in order to achieve these goals. And on the top of these goals is
the Influencing of students 'convictions and ideas. There are variety of religious activities tools and
its ability to influence students' convictions. The study aims to test the impact of religious activities
on the convictions of Palestinian university students, and examine any means more convincing to
them, as well as to test the differences of student conviction by sex and school year. The study adopts
the analytical descriptive method. Meanwhile, many prior studies was reviewed and analysed to
obtain precious information related to the study. Then, questionnaire survey was designed and
distributed to obtain the data, which was analyzed using SPSS approach. The data was tested by
conducting descriptive analysis and linear regression analysis. The study concluded that, religious
activities are convincing the universities students, specifically the method of individual advice from
one colleague to another. The study also showed that the content presented in these activities is the
most convincing for the students. The study also showed that female university students are more
convinced of religious activities than male students, while university specialization does not affect
the extent of students' conviction of these activities.
Key words : Religious Activities; Conviction; Palestinian University .
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