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امللخص:
ىدفت الدراسة إلى تحميل واقع ثقافة الحوار في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
وسبل تعزيزه ،وتحديد الفروق في وجيات نظر أفراد
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ُ
العينة نحو درجة ممارسة ثقافة الحوار ألعضاء ىيئة التدريس تبعاً لمتغيرات( :الجنس ،مسار

الكمية ،الرتبة العممية ،سنوات الخبرة) ،وتحقيقاً لذلك تم استخدام المنيج الوصفي ،وصممت
استبانة تكونت من ( )57فقرة ،وزعت عمى ثبلثة محاور ،وطُبقت عمى عينة من أعضاء
ىيئة التدريس بجامعة األمير سطام بمغت ( )047عضواً ،ومن أىم نتائج الدراسة ،أن

ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األمير سطام لثقافة الحوار بشكل عام جاءت بدرجة

كبيرة ،من حيث واقع تعزيز ثقافة الحوار بالجامعة ،ومعوقات إعماليا لدى الطمبة ،وآليات
تعزيزىا ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجيات نظر أعضاء
ىيئة التدريس نحو واقع ثقافة الحوار في جامعة األمير سطام تبعاً لمتغير سنوات الخبرة ،في

حين أظيرت وجود فروق في وجيات نظر أفراد العينة نحو واقع ثقافة الحوار تبعاً لمتغير كل
من :الرتبة العممية ،والجنس (لصالح الذكور) ،وتبعاً لمتغير مسار الكمية (لصالح المسار

اإلنساني واألدبي).

الكممات المفتاحية :ثقافة ،الحوار ،جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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Culture of Dialogue in Saudi Universities Vision of Faculty Members
At the University of Prince Sattam Bin Abdul Aziz
Abstract:
The Study Aimed to Analyze the Reality of Dialogue Culture
at Prince Sat tam bin Abdul-Aziz University from the Viewpoint of
Faculty Members and Ways to Enhance it, And to Determine the
Differences in the Views of the Sample Members Towards the
Degree of Practicing a Culture of Dialogue for Faculty Members
According to Variables: (Gender, College Path, Academic Rank,
Years of Experience), To Achieve this, The Descriptive Approach
was Used, and a Questionnaire Consisting of (50) Paragraphs was
Designed, Distributed on Three Axes, and a Sample of Faculty
Members at Prince Sat tam University was Reached (240) Members,
Among the Most Important Results of the Research, is That the
Teaching Staff of Prince Sat tam University in the Culture of
Dialogue in General Came to a Large Degree, In Terms of the
Reality of Promoting a Culture of Dialogue at the University, and
Obstacles to its Implementation Among Students, And the
Mechanisms for Strengthening them, as the Results Showed that
There are no Statistically Significant Differences in the Views of the
Faculty Members Towards the Reality of the Culture of Dialogue at
Prince Sat tam University According to the Variable of Years of
Experience, Whereas, there were Differences in the Views of the
Sample Members Towards the Reality of the Culture of Dialogue,
According to the Variable of: The Academic Rank and Sex (for the
Benefit of Males), and According to the Variable of the College
Pathway (in Favor of the Human and Moral Path).
Keywords: Culture, Dialogue, Prince Sat tam Bin Abdul Aziz
University

- 757 -

ثقافة الحوار في الجامعات السعودية رؤية أعضاء هيئة التدريس .....................................................

اإلطار احملدد للدراسة.
يعد الحوار من أىم أدوات التواصل الفكري ،والثقافي ،واالجتماعي التي تتطمبيا الحياة
في المجتمع المعاصر؛ لما لو من أثر في تنمية قدرة األفراد عمى التفكير المشترك والتحميل
واالستدالل ،كما أن الحوار من األنشطة التي تحرر اإلنسان من االنغبلق واالنعزالية ،وتفتح
لو قنوات لمتواصل يكتسب من خبلليا المزيد من المعرفة والوعى ،إضافة إلى أنو طريقة
لمتفكير الجمعي والنقد الفكري الذى يؤدى إلى توليد األفكار والبعد عن الجمود ،لما لو من
أىمية كونو وسيمة لمتآلف والتعاون وبديبلً عن سوء الفيم والتقوقع (العبيد،)07 :0777 ،
واتصاالً بما سبق ،فإن الحوار ىو المنيج الذى خاطب بو القرآن الكريم عقل اإلنسان

ووجدانو؛ ليدلو إلى الصراط المستقيم في حياتو الدنيا ليصل بو إلى النجاة في الحياة األبدية،
ويعرض القرآن الكريم عديداً من المواقف التي استخدم فييا الطريقة الحوارية منيا؛ الحوار
الذى دار بين اهلل عز وجل والمبلئكة حول خمق آدم واستخبلفو في األرض في قولو تعالى (إِ ْذ

بلئ َك ِة إِِّني ج ِ
ُّك لِ ْمم ِ
اع ٌل ِفي األ َْر ِ
ض َخ ِميفَ ًة قَالُوا
قَ َ
َ
ال َرب َ َ
ِ
َعمَ ُم َما
ِّس لَ َك قَ َ
ال إِِّني أ ْ
س ِّب ُح ِب َح ْمد َك َوُنقَد ُ
َوَن ْح ُن ُن َ

أَتَ ْجع ُل ِفييا م ْن ي ْف ِس ُد ِفييا وي ِ
اء
َ َ ُ
َ ََ ْ
ِّم َ
َ
سف ُك الد َ
ون)( ،سورة البقرة :اآلية ،)07
ال تَ ْعمَ ُم َ

ومنيا أيضاً الحوار الذى دار بين اهلل سبحانو وتعالى وابميس عندما أمر اهلل إبميس بالسجود
ِ
ِ ِ ِ
ِ
استَ ْك َب َر
يس أ ََبى َو ْ
آلدم في قولو تعالى ( َوِا ْذ ُق ْم َنا ل ْم َم َبل ئ َكة ْ
س َج ُدوا إِاال إِْبم َ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َ
ان ِم َن ا ْل َك ِ
اف ِري َن)( ،سورة البقرة :اآلية  ،)04ومن ثم يمكن اعتبار القرآن الكريم "كتاب
َو َك َ
حوار مفتوح ال حدود ألبعاده وآفاقو ،فقد تنوعت الحوارات الواردة بو واألصناف التي تمت
محاورتيا ،وكذلك طرق وأساليب الحوار ،فيو المصدر األساسي الذى تعرف منو المسممون
عمى أىمية الحوار وضرورة استخدامو في الدعوة اإلسبلمية بما يحتويو من أسموب فذ
وبراىين وحجج دامغة كان ليا بالغ األثر في نشر الدعوة اإلسبلمية.
وفي السياق ذاتو ،فقد تناول عديد من ال ُكتاب والباحثين الحوار من زوايا مختمفة،

وتتفق غالبيتيا مع ميوليم واتجاىاتيم الفكرية ،وترجع بدايات تداول مصطمح الحوار إلى
الفيمسوف اليوناني سقراط الذى ارتبط اسمو بالحوار حتى أصبحت طريقتو الفمسفية والتعميمية
تُعرف بالحوار السقراطي ،وكذلك تمميذه أفبلطون الذي ألف كتبو في صورة حوارات عمى لسان
أستاذه سقراط ،حيث أخذ عمى عاتقو أن يتحدى السفسطائيين بنقل لفظ الجدل إلى معنى
المناقشة التي تولد العمم ،وفي العصر الحديث نجد الفيمسوف األلماني ىيجل يقيم فمسفتو
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كميا عمى ما ُيعرف بالمنيج الجدلي ،حيث ُيعبر الجدل عنده عن حركة تطور الفكرة إلى

نقيضيا ،ومن ىذا النقيض تتولد فكرة جديدة ،وىكذا يبدأ العقل حوار مع نفسو ،فالفكر ىنا

يعني ا لحوار سواء أكان ىذا الحوار حوار المفكر مع نفسو ،أم مع أفراد أمتو ،أم مع اآلخر
(الحازمي ،)07 :0777 ،ومن المستقر أن الحوار ركيزة أساسية لمتواصل بين المجتمعات
وذلك لما لو من أثر في إكساب األفراد والجماعات ميارات التفكير والتواصل واالنفتاح عمى
الثقافات األخرى وتبادل الخبرات ،فقد كان حوار الثقافات متواصبلً عبر القرون ،كتواصل

المسممون مع الثقافات اليونانية وتفاعميم معيا في مختمف النواحي المعرفية واالجتماعية
لينتج عن تمك الحركة استفادة كبيرة في مجال العموم والتي قام عمى أساسيا التطور العممي
في الثقافات الغربية (البوسعيدية ،المشيفري ،)87 :0777 ،ويظير جمياً اىتمام الدول

المتقدمة بمغة الحوار من خبلل تعزيز ثقافة الحوار داخل مؤسسات المجتمع المختمفة ،إيماناً
منيا بأن الحوار يساعد المجتمع عمى إتقان الحديث في المجاالت الحيوية المختمفة.

جيود المممكة العربية السعودية فى دعم ثقافة الحوار.

تمثل ثقافة الحوار أحد المجاالت التي أولتيا المممكة العربية السعودية مزيداً من

االىتمام ،حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الممك فيد بن عبد العزيز –رحمو اهلل -أمراً

ممكياً بإنشاء مركز لمحوار ،تحت مسمى "مركز الممك عبدالعزيز لمحوار الوطني" عام

7404ه بمدينة الريا ض ،بيدف توفير البيئة المبلئمة الداعمة لمحوار الوطني بين أفراد
المجتمع وفئاتو بما يحقق المصمحة العامة ويحافظ عمى الوحدة الوطنية المبنية عمى العقيدة
اإلسبلمية ،ولتعزيز ىذا المبدأ سارعت بعض الجامعات بإنشاء كراسي ومراكز بحثية لمحوار،
كما قامت وزارة التعميم بتوجيو المدارس لتفعيل الحوار من خبلل الندوات ،وورش العمل ،وقد
توجت جيود المركز من خبلل تعزيز ثقافة الحوار داخل الببلد (مركز الممك عبد العزيز لمحوار
الوطني.)0776 ،
ومما يستحق اإلشارة إليو في ىذا الصدد الجيود والمبادرات التي رعاىا الممك عبد
اهلل بن عبد العزيز (رحمو اهلل) في تأسيس آليات لمحوار عمى المستوى اإلسبلمي من خبلل
المؤتمر اإلسبلمي العالمي لمحوار بمكة المكرمة ،الرامي إلى تأصيل الحوار وتوجييو ليكون
وسيمة فاعمة في معالجة المشكبلت التي تعاني منيا البشرية وجس ارً متيناً يحقق تعاون الدول
والمنظمات عمى اختبلف ثقافتيا فيما تجتمع عميو من قيم إنسانية مشتركة تحقق العدل
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واألمن والسبلم البشري ،وشارك في المؤتمر ممثمين عن الجيات اإلسبلمية الميتمة بالحوار
مع الحضارات والثقافات اإلنسانية ،وقد ركز المؤتمر عمى المحاور الرئيسة األربعة :التأصيل
اإلسبلمي لمحوار ،منيج الحوار وضوابطو ووسائمو ،عمى من نتحاور؟ ،أسس الحوار
وموضوعاتو (رابطة العالم اإلسبلمي ،يونيو  ،)0 :0778وفي عام  0778عقد مؤتمر مدريد
العالمي لمحوار ورعاه الممك عبد اهلل بن عبد العزيز ،وتوجت أعمال ىذا المؤتمر بتأسيس
الحوار العالمي بين أتباع األديان والثقافات وفقاً لما اتخذتو الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في
اجتماع عالي المستوى في نيويورك في ديسمبر نفس العام ،وقد أقر مؤتمر جينيف الدولي
في ديسمبر  0779م ومؤتمر فيينا يوليو  0779الدعم الكامل لمبادرة خادم لحرمين
الشريفين إلشاعة ثقافة الحوار وتعزيز القيم اإلنسانية المشتركة بين شعوب العالم لخدمة
اإلسبلم (رابطة العالم اإلسبلمي ،يوليو .)4 :0778

وايماناً لما يشكمو الحوار في التفاعل اإلنساني من تعاون وتبل ٍ
ق في تحقيق األىداف

عبر المشتركات اإلنسانية -إضافة لمبنة جديدة من لبنات السبلم العالمي -انطمقت من
المممكة العربية السعودية ،مبادرة خادم الحرمين الممك عبداهلل بن عبد العزيز لمحوار بين
أتباع األديان والثقافات  ،0777حيث أثمرت بتأسيس مركز الممك عبداهلل بن عبد العزيز
العالمي لمحوار بين األديان والثقافات بمشاركة دولية واسعة لممممكة العربية السعودية؛
وجميو رية النمسا؛ ومممكة إسبانيا؛ ويعد مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز العالمي لمحوار
بين أتباع األديان والثقافات في فيينا منتدى عالمي لنشر ثقافة الحوار وتعزيز التعايش
ومكافحة العنف والتطرف من خبلل الوسطية واالعتدال ،وتحقيق األمن والسبلم لشعوب العالم
(وزارة التربية والتعميم.)76 :0774 ،
ودعماً لنشر ثقافة الحوار فقد وقعت وزارة التعميم ومركز الممك عبد العزيز لمحوار

الوطني مذكرة تعاون مشترك لتجسيد سبل التعاون بين الطرفين في بناء استراتيجية لنشر
ثقافة الحوار وقيمو في أوساط التعميم ،واعداد الندوات والبرامج الحوارية لمقضايا الوطنية التي
تمس احتياجات المواطنين ،واقامة المسابقات الثقافية والمعارض والمحاضرات التثقيفية
واإلرشادية التي تسيم في نشر ثقافة الحوار ،وفي إقامة برامج تدريبية حوارية ،كما اشتممت
اتفاقية التعاون عمى عدد البنود التي تعزز من تنفيذ بعض البرامج مثل (تنمية ميارات
االتصال في الحوار ،الحوار التربوي ،الحوار الفكري ،الحوار المجتمعي ،الحوار مع الطفل
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(حاورني) ،مشروع سبلم لمتواصل الحضاري) ،وتناولت االتفاقية قيام مركز الممك عبد العزيز
لمحوار الوطني بإجراء دراسات استطبلع لمرأي العام حول قضايا المجتمع ،ودعم وزارة التعميم
فنياً في مجال الحوار وتدريب منسوبي الوزارة عمى ثقافة الحوار واالتصال في تمك البرامج،
وتضمنت أيضاً قيام وزارة التعميم بتييئة مرافقيا إلقامة أنشطة المركز ،واإلفادة من الجامعات

والمعاىد التابعة لموزارة في جميع مناطق المممكة (وزارة التربية والتعميم ،ومركز الممك عبد

العزيز لمحوار الوطني7409 ،ه).

جيود جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في مجال نشر ثقافة الحوار:
تؤكد الجيود السابقة عمى التطمعات العالمية لمحوار بوصفو وسيمة مثمى لمتقارب بين
الحضارات والثقافات ،وتحقيق قدر من التواصل والتعايش بين الشعوب من جية ،وعزم
المممكة العربية السعودية عمى دعم الحوار في المؤسسات التربوية والثقافية ،وفي مقدمتيا
الجامعات السعودية من جية أخرى ،وتتضح جيود جامعة األمير سطام في نشر ثقافة الحوار
من خبلل ما يمي-:
 تضمين الصفحة الرئيسة لمواقع الجامعة عمى اإلنترنت أيقونة (منتديات جامعة األمير سطامبن عبد العزيز) يعرض من خبلليا الطبلب مرئياتيم وأسئمتيم ويرد عمييا من الجية المسؤولة

بالجامعة مباشرة.
 تواصل منسوبي الجامعة أساتذة وطبلب واداريين مع مدير الجامعة إلكترونياً عبر مواقعالجامعة ،من خبلل البريد اإللكتروني بالصفحة الرئيسية لموقع الجامعة عمى اإلنترنت.

 عقد لقاء يجمع معالى مدير الجامعة بالطبلب بحضور المسؤولين بالجامعة مع بداية كل فصلدراسي ،باإلضافة إلى عضوية الطبلب والطالبات في لجان األنشطة الطبلبية.

 التخصصات التي تحوييا وحدات الجامعة ،والتي أسيمت في تقديم رؤية عممية تستيدفالجوانب التاريخية والتأصيمية والنظرية والتطبيقية لمحوار من خبلل تدريس مواد جامعية
تؤسس لمحوار :كالمواد الشرعية عموماً ،وأبرزىا :العقيدة والمذاىب ،والتفسير والفقو،
وأصول الفقو ،والثقافة اإلسبلمية ،فإنيا قائمة عمى تأصيل مبدأ الحوار ،وذلك كما في

أصول الفقو مثبل :تدرس آداب الجدل والمناظرة ،والحوارات العممية ،كما أن تدريس مقرر
ميارات االتصال في عمادات السنوات التحضيرية بيدف تنمية ميارات االتصال لدى
الطمبة.
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 -تفعيل دور أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في الممتقيات والندوات ،والمشاركة مع

الجيات المعنية بالحوار كالمشاركة من خبلل مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني في

فعالياتو ومناشطة المختمفة.
 -التواصل والتفاعل الحوارى بين عضو ىيئة التدريس والطبلب والذى يتم بو إيصال

المعمومة ،والذى يستيدف قضايا متنوعة ،ويعد أسموب الحوار مؤث ارً في فيميا وتأصيميا،
ودراستيا.

 دعم البحوث العممية واألطروحات الميتمة بتعزيز ثقافة الحوار من خبلل الوحدات المعنيةبالبحث العممي كمادة مبادئ البحث بالجامعة.

 تشكيل لجنة عمى مستوى الجامعة لتفعيل مذكرة التفاىم بين مركز الممك عبد العزيز لمحوارالوطني والجامعة.

 إقامة الدورات التي يقدميا عدد من العمماء والمختصين عن الحوار وآدابو ،كذلك إقامةورش العمل حول تفعي ل األنشطة الطبلبية لثقافة الحوار يشارك فييا الطبلب ،رئاسة

وادارة.
 -مشاركة وفد من طبلب الجامعة في ممتقى "سفراء الحوار بين األديان" والذي ينظمو

االتحاد العممي لمكشاف المسمم بالجميورية التونسية خبلل الفترة  9 -0نوفمبر ،0778

وذلك انطبلقاً من إيمان الجامعة بأىمية مشاركة طبلبيا في المؤتمرات والممتقيات
والمصاىرة الفكرية مع زمبلئيم الطبلب من مختمف جامعات العالم وتبادل الخبرات

والثقافات ،لما فيو تنمية لشخصية الطالب وتطوير لقدراتو وصقبلً لمواىبو.

أوجو التعاون بين جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ومركز الممك عبد العزيز لمحوار

الوطني:

يعد نشر ثقافة الحوار من أبرز األىداف االستراتيجية التي يسعى مركز الممك عبد
العزيز لمحوار الوطني إلى تحقيقاً ،كما سعى المركز إلى عقد اتفاقيات الشراكة ومذكرات

التفاىم مع مختمف مؤسسات المجتمع الرسمية واألىمية ،ويركز مجال التعاون بين الجامعات

السعودية والمركز عمى تنفيذ برامج مشتركة فاعمة لبناء ثقافة الحوار والتسامح والوسطية
واالعتدال ،والعمل عمى إعداد البحوث والدراسات المشتركة لممواد العممية في مجاالت الحوار
ونشر ثقافتو في المجتمع ،واقامة دورات تدريبية في مجاالت ميارات االتصال في الحوار،
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وتوفير الحقائب التدريبية ،وتأىيل مدربين معتمدين من منسوبي الجامعات ،وعقد الندوات
والمقاءات الحوارية المشتركة والشراكات العممية والثقافية (معمر.)75 :0776 ،
وفي اإلطار ذاتو وقع مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني مذكرة تفاىم مع جامعة
األمير سطام بن عبد العزيز في 7447ه تأتي ىذه االتفاقية ضمن سعي وكالة الجامعة
لمشؤون التعميمية واألكاديمية ممثمة بمشروع معرفة في أن تكون جامعة األمير سطام جامعة
ببل أسوار وذلك من خبل ل عقد شراكات مع الجيات الخارجية بيدف التعاون وتبادل الخبرات
والمعارف وأن تكون الجامعة حاضرة في المجتمع ،عمماً أن توقيع ىذه المذكرة ستساىم في
تأصيل ثقافة الحوار وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتبلحم الوطني ونشرىا بين أفراد المجتمع

بجميع فئاتو بما يحقق المصمحة العامة ويحافظ عمى الوحدة الوطنية ،كما نظم نادي حاضرين
الطبلبي في عمادة السنة التحضيرية بجامعة األمير سطام زيارة إلى مركز الممك عبد العزيز
لمحوار الوطني الموافق  04جمادى األول 7447ىـ وبمشاركة طبلب كميات الجامعة ،تأتي
ىذه الزيارة ضمن اتفاقيات مشروع معرفة بوكالة الجامعة لمشؤون التعميمية واألكاديمية حيث
ييدف ىذا البرنامج إلى تعزيز الوحدة الوطنية ،وحماية النسيج المجتمعي من خبلل ترسيخ
قيم التنوع ،والتعايش والتبلحم الوطني (ظعافي 70 ،0778 ،ديسمبر.)6 :
وفي سياق متصل تعد دراسة مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني المعنون
( 7447ه) "بثقافة الحوار في المجتمع السعودي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس" من
أولى الدراسات االستطبلعية التي أىتمت بتناول بثقافة الحوار في المجتمع السعودي ،فقد
ىدفت إلى قياس مستوى ثقافة الحوار في المجتمع السعودي ،وتحديد العوامل التي تسيم في
تعزيزىا ،ومدى فعالية المقاءات الوطنية لمحوار في رفع مستوى ثقافة الحوار في المجتمع
السعودي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )640عضو ىيئة تدريس في كل من جامعة الممك
سعود ،وجامعة األمام محمد بن سعود ،وجامعة الممك عبد العزيز ،جامعة الممك فيد ،وجامعة
أم القرى ،والجامعة اإلسبل مية ،وجامعة الممك خالد ،وجامعة الممك فيصل ،ومن أبرز نتائجيا
ارتفاع مستوى ثقافة الحوار لدى الطبقة المثقفة مقارنة بالطبقة العاممة ،وأن مستوى ثقافة
الحوار لدى الطبقة العاممة معدوم كمياً ،وأوضحت الدراسة أن العوامل المؤثرة في رفع ثقافة

الحوار في المجتمع السعودي حصرت في رباعية من العناصر التالية :التعميم ،التربية
األسرية ،اإلعبلم ،المقاءات واألنشطة الثقافية ،وفي ىذا الصدد ،تطرقت دراسة السعيد
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( ) 0774إلى تعرف واقع دعم البيئة الجامعية لثقافة الحوار لدى طبلب جامعة بورسعيد،
وتحديد أىم مقومات البيئة التربوية الجامعية الداعمة لثقافة الحوار لدى الطبلب ،واستخدمت
الدراسة المنيج الوصفي واستبانة موجية إلى عينة من طبلب جامعة بورسعيد ،وأظيرت
نتائج الدراسة قيام أعضاء ىيئة التدريس بميام تتعمق بدعم ثقافة الحوار لدى الطبلب،
والشروط التي يجب توافرىا في األنشطة الطبلبية التي تقدم لمطبلب وتدعم ثقافة الحوار
لدييم ،وقد أشارت دراسة جيدوري ( )0775فقد ىدفت إلى تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة
المرحمة الجامعية حتى يكونوا مشاركين إيجابين في شؤون جامعتيم ،ومعرفة االختبلف في
وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس نحو دواعي تعزيز ثقافة الحوار لدى الطمبة تبعاً لمتغيرات

الجنس والكمية والمرتبة العممية ،وصمم استبانة تكونت من ( )76فقرة وزعت عمى أربعة
أبعاد ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية والمجتمع
والعموم بجامعة طيبة ،وأظيرت النتائج موافقة أعضاء ىيئة التدريس بدرجة كبيرة عمى جميع
دواعي تعزيز ثقافة الحوار لدى طبلب جامعة طيبة وطالباتيا ،كما أظيرت نتائج الدراسة عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجيات أعضاء ىيئة التدريس نحو دواعي تعزيز ثقافة
الحوار لدى الطمبة تبعاً لمتغير الجنس ،كما أجرى ( )Bewley, Sarandon, 2016دراسة
ىدفت إلى معرفة ما إذا كان حوار الطمبة يعزز من تفكيرىم ويساعدىم عمى التعميم ،وأجريت

الدراسة عمى مشروع تعميمي لتطوير المعممين في نيوزيمندا ،وقد تم إجراء المقاببلت مع
الطمبة لجمع المعمومات وأخذ المبلحظات ومناقشة المدرسين في طريقة تدريسيم ،واستخدم
الباحث المنيج التجريبي ،وأظيرت النتائج أن الحوار يمكن الطمبة من التفكير عن طريق
االستماع إلى أفكار اآلخرين ،وتوضيح أفكارىم والتوسع فييا ومناقشتيا ،ثم طرح أفكار
جديدة ،كما أن الحوار يساعد عمى جعل التعميم واضحاً وتكوين طمبو أكثر تفكي ارً وادراكاً.

وعن دراسة المزين والقدرة ( )0776فقد ىدفت إلى تعرف دور الجامعات الفمسطينية

في ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي من وجية نظر طمبتيا وسبل تعزيزه ،واستخدم الباحثان
المنيج الوصفي التحميمي ،وأظيرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية لدور الجامعات
الفمسطينية في ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي من وجية نظر طمبتيا حصل عمى وزن نسبى
( ،)%50.70أي بدرجة متوسطة نسبياً ،في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغيرات الدراسة (الجنس ،الجامعة ،التخصص) ،في حين تناولت دراسة التائب ()0777
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بحث األبعاد االجتماعية والثقافية البلزمة لتنمية ثقافة الحوار في التعميم الجامعي الميبي من
خبلل دراسة ميدانية أجريت عمى كميات جامعة مصراتو ،وتكونت عينة الدراسة من ()090
عضو ىيئة تدريس في كمية اآلداب والتربية ،وتوصمت الدراسة إلى الحاجة لتطوير النظم
التعميمية الجامعية في كميات جامعة مصراتو ،واعادة النظر في االستراتيجيات واألساليب
التدريسية المتبعة في الجامعات الميبية بما يتسق مع المجتمع الميبي الساعي إلى االستقرار
واالنفتاح عمى الثقافات ،وتأكيد روح التسامح لنبذ الخبلفات وتأصيل لغة الحوار وصوالً من

خبللو إلى أفاق الفكر المعرفي ،وأما عن دراسة الصمادي ( )0777فقد ىدفت الدراسة إلى

التعرف عمى درجة امتبلك طمبة جامعة القصيم لثقافة الحوار ،ودورىا في تعزيز التسامح من
وجية نظر طمبة القصيم ،ولتحقيق ىدف الدراسة صممت استبانة تكونت من ( )48فقرة ،تم
تطبيقيا عمى ( )075طالباً وطالبة ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وأسفرت

النتائج أن امتبلك طمبة جامعة القصيم لثقافة الحوار جاءت بدرجة متوسطة ،وعدم وجود
فروق دالة إحصائية تعزى ألثر متغير الجنس ،ووجود فروق دالة إحصائية تعزى ألثر السنة

الدراسية ولمتغير التخصص ،كما أوضحت دراسة الوحش ( )0777أىمية ممارسة ثقافة
الحوار والكشف عن واقع ممارسة ثقافة الحوار لدى طبلب جامعة بيشة ،وتحديد معوقات
ممارسة ثقافة الحوار ،واستخدم المنيج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )058طالب،
وأكدت نتائج الدراسة عمى ضرورة نشر ثقافة الحوار لدى طبلب جامعة بيشة من خبلل إنشاء
مراكز حوارية واقامة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية تؤكد أىمية الحوار ،كما بينت الد ارسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص ولصالح اإلناث.
وباستقراء الدراسات السابقة ذات الصمة التي تناولت ثقافة الحوار في التعميم الجامعي يمكن
استنتاج أن معظميا دراسات ميدانية لمبحث في دور الجامعة في تنمية ثقافة الحوار لدى
وسبل تعزيزه وتحديد معوقاتو ،مثل دراسة جيروي ( ،)0775ودراسة الوحش
طبلبيا ُ
( ،)0777ودراسة الصمادي ( ،)0777وتعد دراسة مركز الممك عبد العزيز لمحوار
الوطني من أولى الدراسات االستطبلعية التي اىتمت بتناول بثقافة الحوار في المجتمع
السعودي ،كما أن دراسة السعيد ركزت عمى أىم مقومات البيئة التربوية الجامعية الداعمة
لثقافة الحوار لدى الطمبة ،وتتشابو ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية في التناول المباشر
لثقافة الحوار لدى طمبة الجامعات ،في حين تختمف عنيا في مجتمع الدراسة ،وفي كونيا
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استخدمت متغيرات متعددة ذات مستويات متفاوتة مثل؛ الجنس ،مسار الكمية ،الرتبة
العممية ،سنوات الخبرة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في بيان واقع ثقافة الحوار
في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،كما استفادت الدراسة الحالية من الدراسات
السابقة فيما يتعمق:
 يعتبر الحوار من الوسائل المعينة في تعديل سموكا الطالب واتجاىاتو واحترامو آلراءاآلخرين.
 أن الحوار لو دور فاعل باإلسيام في التقدم الفكري والثقافي ،وداللة الرقى بين األمموالشعوب لمتبادل والتنافس والتميز.

 -تحديد األبعاد االجتماعية والثقافية البلزمة لتنمية ثقافة الحوار في التعميم الجامعي.

ومن الميم اإلشارة ىنا إلى أن نشر ثقافة الحوار وقبول الرأي اآلخر ونبذ الفكر

األوحد مرتبط بترسيخ الديمقراطية كمرجعية لتفكير األفراد وسموكيم في مختمف المؤسسات
االجتماعية ،ولمواكبة ذلك يمكن لممؤسسة الجامعية أن تمعب أدوا ارً ميمة في ترسيخ المبادئ

والقيم اإلنسانية والحضارية المعاصرة ،ومن بينيا الحوار وقبول الرأي اآلخر ،فإذا كانت

الحروب والكراىية -حسب اليونسكو -تنشأ في عقول البشر قبل أن تنفذ ،فينبغي عمى
المؤسسة الجامعية أن تعمل عمى انتزاعيا من عقول الطمبة بواسطة التربية عمى الحوار
والتفاىم والتعاون ،وبذلك تصبح الجامعة سنداً لبناء المشروع الديمقراطي ونواة لممشروع

المجتمعي بكاممو ،ولمتفاىم والحوار بين الثقافات.

مشللة الدراسة وتشاؤالتًا:
تشكل ثقافة الحوار أساساً ميماً لبناء الحضارات اإلنسانية ،وضرورة من ضرورات

الحياة االجتماعية ،فيي وسيمة اإلنسان لمتعبير عن حاجاتو ،ورغباتو ،وميولو ،وفي ىذا
الصدد ركزت كثير من الدراسات عمى أىمية ثقافة الحوار ،والدور الحيوي لمجامعات في تعزيز
ثقافة الحوار لدى الطمبة حتى يكونوا مشاركين إيجابيين في شؤون جامعتيم ومجتمعيم ،ومن
ذلك دراسة جيدوري ( )0774التي سمطت الضوء عمى دواعي تعزيز ثقافة الحوار في البيئة
الجامعية من أجل بث الوعى لدي الطمبة بمفيوم الحوار وآدابو وأصول ،كما بينت دراسة
( )Marten, 2009أىمية دور التعميم الجامعي في تعزيز ثقافة الحوار والتفاىم بنيجيريا
من خبلل تنظيم حمقات دراسية منتظمة ومؤتمرات مستمرة عن األثر السمبى لبلنقسامات
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العرقية والدينية عمى مستوى األفراد والجماعات ،وأن الحوار اليادف ىو األكثر فعالية في
إيصال وجية النظر لآلخرين.
وبالرغم من أىمية تعزيز ثقافة الحوار في البيئة الجامعية ،إال أن الدراسات التي
أجريت عن واقع ثقافة الحوار ودوره في تكوين شخصية الطالب الجامعي قد أثبتت ضعف ىذا
الدور مقارنة بما يتوفر لمجامعات السعودية من دعم حكومي كبير ،حيث أكدت دراسة
الشاماني ( )0770إلى ضرورة إيجاد سبل مقترحة لبلرتقاء بواقع ثقافة الحوار وانتشارىا
داخل الجامعات ،وأوضحت دراسة الوحش ( )0777إلى أن ضعف اختيار الوقت المناسب
لمحوار يعد من أكبر المعوقات لنشر ثقافة الحوار عند الطمبة ،كما أوصت دراسة الطيار
( )0777بضرورة االىتمام بنشر ثقافة الحوار داخل البيئة التعميمية ،وبذلك تتضح أىمية
وضع خطة عممية تستيدف رفع مستوى االستفادة من برامج أعضاء ىيئة التدريس في تعزيز
ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة األمير سطام ،وىذا ما تركز عميو اىتمام الدراسة الحالية التي
تستيدف محاولة إبراز مدى إسيام التعميم الجامعي في تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة
األمير سطام من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،وعميو يمكن بمورة مشكمة الدراسة في
التساؤل الرئيس التالي- :
ما دور الجامعات السعودية في تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبتيا من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس؟
 -7ما واقع ثقافة الحوار في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس؟
 -0ما المشكبلت والمعوقات التي تواجو أعمال ثقافة الحوار لدى طبلب جامعة األمير سطام
بن عبد العزيز وطالباتيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟
 -0ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )7.75بين متوسطات تقديرات
أفراد العينة تُعزي لمتغيرات الدراسة؟
 -4ما آليات تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس؟
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أيداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق العديد من األىداف أىميا ما يمي:

 -7تعرف واقع ثقافة الحوار في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس.

 -0إلقاء الضوء عمى اإلشكاليات والعوائق التي تواجو أعمال ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة
األمير سطام بن عبد العزيز.

 -0كشف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع
ثقافة الحوار باختبلف :الجنس ،مسار (الكمية) ،الرتبة العممية ،سنوات الخبرة.

 -4تقديم آليات لتعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس.

أينية الدراسة:
تتبمور أىمية الدراسة فيما يمي:

 - 1األينية الهظرية:
 -تعد الدراسة الحالية استجابة لتوصيات بعض المؤتمرات والدراسات التربوية في السنوات

األخيرة والتي طالبت بضرورة تعزيز ثقافة الحوار لدى المجتمع السعودي والوقوف نتائجيا

مثل دراسة (مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني 7405ه ،ودراسة العبيد ،0770
الصمادي .)0777
 -تقدم تغذية راجعة لمجامعات حول فعالية برامجيا المختمفة ،فيما يتعمق بدورىا في بناء

شخصية الطالب الجامعي القادر عمى تعزيز ثقافة الحوار وتشكيل اتجاىاتو وتحصين

فكره.
 تأتى ىذه الدراسة استجابة لمشروع الممك عبد اهلل لمحوار الوطني الذي يركز عمى ترسيخونشر مفيوم ثقافة الحوار ليصبح أسموباً لمحياة ومنيجاً لمتعامل مع مختمف القضايا.

 - 2األينية التطبيكية:
-

تسيم الدراسة في توجيو صانعي القرار المعنيين بمتابعة إسيامات الجامعات إلعادة
النظر في تخطيط البرامج واألنشطة المخصصة لتعزيز ثقافة الحوار بما يكفل تفعيل دورىا
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في تحصين المجتمع السعودي من التعصب وعدم قبول اآلخر ،وفيما ينتج عن الدراسة
من مقترحات وتوصيات تعزز من تفعيل ثقافة الحوار لدى الطمبة.
 تسيم الدراسة الحالية في تقديم المساعدة لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز فيالتعرف عمى واقع ثقافة الحوار بالجامعة والوقوف عمى المعوقات التي تحول إعمال ثقافة

الحوار ألىدافيا وكيفية التغمب عمييا وآليات تفعيميا.

حدود الدراسة:
في الدراسة الحالية التي تدور حول ثقافة الحوار في الجامعات السعودية ،أمكن وضع
عدد من الحدود التي تمتزم بيا الدراسة وىي:
 الحد الموضوع  :تقتصر الدراسة الحالية في جانبيا الموضوعي عمى دراسة واقع ثقافةالحوار من وجية نظر أعضاء بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،ومجاالت تعزيزه
بأبعاده الثبلث (البعد الثقافي ،البعد االجتماعي ،البعد اإلعبلمي).
 الحد المكاني والزماني :طبقت أداة البحث عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس فيجامعة األمير سطام بن عبد العزيز خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
7447 /7409ه.

تعريف املصطلخات:
تتحدد مصطمحات الدراسة الحالية فيما يمي- :
 ثقافة الحوار :تُعرف عمى أنيا "قيمة أخبلقية متمثمة في التفاعل بين أفراد أو مجتمعات،وتبادل األفكار والخبرات ووجيات النظر بينيم لتحقيق غايات وأىداف محددة من قبل"
(.)Poole, M. E, 2009: 8
 كما تُعرف ثقافة الحوار بأنيا "مجموعة قواعد فكرية يؤمن بيا األفراد في التعامل معاآلخرين كما تشمل آداب التحضر التي تدفع الفرد لقدر من المياقة وتقدير اآلخر ،مما
يساعد عمى قدر من القبول االجتماعي ،وتخطى مشكبلت المواقف االجتماعية"
(.)Safonova V. V., 2016: 10
 ويقصد بثقافة الحوار في الدراسة الحالية ،جميع الجيود التي يبذليا أعضاء ىيئةالتدريس بجامعة األمير سطام بالنسبة لطمبتيا ،والتي تستيدف تكوين مواطن مدرك أن
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معرفتو لمحوار ومياراتو وآدابو وآلياتو ،تُعد مدخبلً لمتعايش والتقارب بين اليويات
المختمفة في المجتمع المحمي والعالمي المتنوع.

مهًج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا ،وتضمنت
إجراءاتو تصميم استبانة مشتممة عمى ثبلثة محاور وىي (واقع ثقافة الحوار في الجامعة،
ومعوقات إعمال ثقافة الحوار لدى الطمبة ،وآليات تعزيز ثقافة الحوار) وذلك بيدف استطبلع
رأى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز حول ممارستيم لثقافة
الحوار وآليات تفعيمو من وجية نظرىم.

دلتنع وعيهة الدراسة:
 تألف المجتمع األصمي لمدراسة من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة األمير سطام لمعامالجامعي 7447 /7409ه لمفصل الدراسي الثاني والبالغ عددىم ( )7677عضواً،
وذلك حسب اإلحصاءات في جامعة األمير سطام عبر الموقع اإللكتروني ،وقد تم توزيع

االستبيان إلكترونيا عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس قواميا ( )047عضواً من
مختمف التخصصات ،ويوضح الجدول ( )7توزيع أعضاء ىيئة التدريس وفقاً لمتغي ارت

الدراسة (الجنس -مسار (الكمية) -الرتبة العممية -سنوات الخبرة) عمى النحو التالي:
اٌّزغ١ش
اٌغٕظ

ِغبس اٌىٍ١خ

اٌشرجخ اٌؼٍّ١خ

عٕٛاد
اٌخجشح

عذٚي ()1
رٛص٠غ أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚفمبً ٌّزغ١شاد اٌذساعخ
اٌزىشاس
اٌفئبد
40
روش
200
أٔضٝ
191
اٌّغبس اإلٔغبٔٚ ٟاألدثٟ
25
اٌّغبس اٌصؾٟ
24
اٌّغبس إٌٙذعٟ
110
أعزبر ِغبػذ
50
أعزبر ِشبسن
80
أعزبر
119
ألً ِٓ ( )5عٕٛاد
ِٓ ( )5عٕٛاد إٌ)11( ٝ
72
عٕٛاد
49
أوضش ِٓ ( )11عٕٛاد
240
اٌّغّٛع
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الجدول أعبله يبين توزيع أفراد الدراسة كما يمي:
 الجنس ،أن نسبة ( )% 16.7ىم من أعضاء ىيئة التدريس الذكور وىم نسبة قميمةبالمقارنة بأعضاء ىيئة التدريس اإلناث البالغ نسبتين (.)80.0%
 المسار أو الكمية ،تبين أن ( )%77.4من أفراد الدراسة في المسار الصحي ،في حين أن( )%77.7من أفراد الدراسة كانوا في المسار اليندسي ،و( )%79.6من أفراد الدراسة
كانوا من المسار اإلنساني واألدبي ،وىم غالبية أفراد عينة الدراسة.
 الرتبة العممية ،كان ( )%00.0من أفراد الدراسة رتبتيم العممية أستاذ في حين أن( )%07.8كان رتبتيم العممية أستاذ مشارك ،و( )%45.8من عينة الدراسة كان رتبتيم
العممية أستاذ مساعد ،وتدل النتائج عمى التنوع في الرتبة العممية ألفراد الدراسة مما
يخدم أىداف الدراسة الحالية نظ ارً لتأثير المستوى التعميمي عمى آراء أفراد عينة الدراسة
مما تعطى مصداقية أكبر عمى نتائج الدراسة.

 سنوات الخبرة ،وجد أن ( )%49.6من أفراد الدراسة ىم خبراتيم أقل من خمس سنوات،وأن ( )%20.4خبراتيم أكثر من ( )77سنوات ،وىذا يشير إلى أن غالبية أفراد عينة
الدراسة خبراتيم كانت أقل من ( )5سنوات.

أداة الدراسة:
بناء عمى طبيعة البيانات ،وعمى المنيج المتبع في الدراسة ،فأن األداة األكثر
مبلءمة لتحقيق أىداف الدراسة الحالية ىي االستبانة ،وقد تم بناء استبانة مكونة من جزأين،
األول منيا تضمن بيانات أساسية تعريفية عن المستجيبين ،أما الجزء الثاني فتضمن ()57
فقرة موزعة عمى ثبلث محاور ىي :واقع ثقافة الحوار بالجامعة ( 79فقرة) ،معوقات إعمال
ثقافة الحوار ( 70فقرة) ،آليات تعزيز ثقافة الحوار ( 79فقرة) ،واعتمدت الباحثة في صياغة
فقرات االستبانة عمى ما تضمنو األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بمجال الدراسة،
ولحسا ب تكرار استجابات أفراد العينة تم استخدام مقياس ليكرث ذي التدرج الخماسي لتصحيح
أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراتو درجة واحدة من بين درجاتو الخمس (موافق بشدة،
موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) وىى تمثل رقمياً ( )7 ،0 ،0 ،4 ،5بالترتيب.
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صدق أداة الدراسة:
تم التأكد من صدق االستبانة من خبلل ما يمي:
 الصدق الظاىري ألداة الدراسة (صدق المحكمين) :لمتحقق من الصدق الظاىري ،تمعرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من أساتذة التربية ،وبعض
المتخصصين في مجال الحوار بمركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني ،لمتعرف عمى
آرائيم ومقترحاتيم حول مدى أىمية العبارات ووضوحيا ومدى مبلئمة العبارات لقياس ما
وضعت ألجمو ،ومدى مناسبة العبارات لممحور الذى تنتمى إليو ،واالقتراحات التي يمكن
من خبلليا تطوير أداة الدراسة ،وبناء عمى ما أبداه المحكمون من آراء ومقترحات،
أجريت التعد يبلت التي اتفق عمييا غالبية المحكمين ،من تعديل بعض العبارات وحذف
عبارات أخرى ،وفى ضوء ذلك تم اعتماد االستبانة في صورتيا النيائية.
 صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة :لمتأكد من صدق االتساق الداخمي فقد تم التحققبطريقة االختبار واعادة االختبار ( )Test-retestبتطبيق المقياس ،واعادة تطبيقو بعد
أسبوعين عمى عينة استطبلعية– من خارج العينة وضمن مجتمع الدراسة -شممت ()75
عضو ىيئة تدريس ،وتم حساب معامل االرتباط (بيرسون) بين درجة كل عبارة من
عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذى تنتمى إليو العبارة ،وتم أيضاً حساب معامل
الثبات بطريقة االتساق الداخمي حسب معادلة ألفا كرو نباخ ،والجدول التالي يبين معامل
االتساق الداخمي وفق معادلة ألفا كرو نباخ وثبات اإلعادة لممجاالت واألداة ككل واعتبرت
ىذه القيم مبلئمة لغايات الدراسة ،وجاءت النتائج كالتالي:
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عذٚي ()2
ِؼبًِ "صجبد اٌفب" ِٚؼبِالد االسرجبغ (االرغبق اٌذاخٍٚ )ٟصجبد اإلػبدح
ألداح اٌذساعخ ِٚؾبٚس٘ب اٌفشػ١خ
صجبد اإلػبدح
االرغبق اٌذاخٍٟ
ػذد اٌفمشاد
اٌّؾبٚس
اٌّغبي
0.91
11
اٌّغبي األٚيٚ :الغ رؼض٠ض صمبفخ اٌؾٛاس
1..4
ثبٌغبِؼخ
0.89
12
اٌّغبي اٌضبِٔ :ٟؼٛلبد إػّبي صمبفخ اٌؾٛاس
1..4
ٌذ ٜاٌطٍجخ
0.82
6
اٌجؼذ اٌضمبفٟ
اٌّغبي اٌضبٌش:
1.13
آٌ١بد رؼض٠ض
0.86
6
اٌجؼذ االعزّبػٟ
1.11
صمبفخ اٌؾٛاس
0.89
7
اٌجؼذ اإلػالِٟ
1.12
19
االسرجبغ ٚاٌضجبد ٌٍّغبي
1.11
1.11
اٌضبٌش
1.13
0.95
50
األداح وىً

تحكى البيانات الموضحة بالجدول ( ) 0أن أداة الدراسة تتمتع بمعامبلت ثبات مرتفعة
بالنسبة لجميع محاورىا الفرعية ،مما يعطى موثوقية في استخداميا ،كما يشير الجدول إلى
معامبلت اتساق داخمي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )7.77بين المحاور الفرعية
لؤلداة من ناحية ،وبينيا وبين الدرجة الك مية لؤلداة من ناحية أخرى ،مما يؤكد صبلحية األداة

صممت من أجمو.
لقياس ما ُ

الوزن

النسبي :لتحديد معيار الحكم عمى استجابات أفراد العينة ،تم تحديد طول خبليا

المقياس الخماسي (الحدود الدنيا والعميا) المستخدم في محاور الدراسة ،تم حساب المدى
( ،)4=7-5ثم تقسيمو عمى عدد خبليا المقياس لمحصول عمى طول الخمية الصحيح أي
( ،) 7.87=5/4بعد ذلك تمت إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية
المقياس وىى الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح طول
الخبليا كما يتضح في الجدول التالي:
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عذٚي ()3
رٛص٠غ ِذ ٜاٌّزٛعطبد ٚفك اٌزذسط اٌّغزخذَ ف ٟأداح اٌذساعخ ٚٚصف االعزغبثبد ػٍٝ
اٌفمشاد ثؾغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ
دسعخ اٌّٛافمخ
اٌٛصْ إٌغج ٟاٌّمبثً ٌٗ
ِذ ٜاٌّزٛعطبد
اٌفئخ
لٍٍ١خ عذاً
ِٓ %36 -%21
ِٓ 1..1 -1.00
األٌٝٚ
لٍٍ١خ
أوجش ِٓ %52 -%36
اٌضبٔ١خ أوجش ِٓ 2.61 -1..1
ِزٛعطخ
أوجش ِٓ %6. -%52
اٌضبٌضخ أوجش ِٓ 3.41 -2.61
وج١شح
أوجش ِٓ %.4 -%6.
اٌشاثؼخ أوجش ِٓ 4.21 -3.41
وج١شح عذاً
أوجش ِٓ %111 -%.4
اٌخبِغخ أوجش ِٓ 5.11 -4.21

املعاجلة اإلحصائية:
تم تجميع االستبانات ثم تفريغيا وفق برنامج ( )SPSSومعالجتيا باألساليب
اإلحصائية المناسبة وفقاً ألسئمة الدراسة ،حيث تم استخدام اختبار "ت" لتحديد داللة الفروق

طبقاً لمتغيرات الدراسة (الجنس -مسار (الكمية) -الرتبة العممية -سنوات الخبرة) ،كما تم
استخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الوزني واالنحراف المعياري لمحكم عمى تقديرات

عينة الدراسة لمستوى مساىمة جامعة األمير سطام في تعزيز ثقافة الحوار لدى طبلبيا.

نتائج الدراسة امليدانية (عرضًا ومهاقشتًا)
الشؤال االول :ما واقع ثكافة احلوار يف جامعة األمري سطام بو عبد العزيز مو وجًة نظر
أعضاء ييئة التدريص؟
لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ل واقع ثقافة الحوار في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
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عذٚي ()4
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس ف ٟعبِؼخ األِ١ش عطبَ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض
ِٓ ٚعٙخ ٔظش أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ِشرجخ رٕبصٌ١ب ً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ
اٌشرج
دسعخ
اٌّزٛعػ االٔؾشاف
سلُ
ح
اٌفمشاد
اٌؾغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّٛافمخ
اٌؼجبسح
1
14
6
16
4
15
12
2
1
7
11
5
3

٠زجغ ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ
أعبٌ١ت إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس فٟ
اٌزذس٠ظ ٌٍم١بَ ثؾٛاساد فؼبٌخ ِغ
اٌطٍجخ.
رؼضص األٔشطخ اٌطالث١خ ِٓ اٌؼًّ
ثشٚػ اٌفش٠ك ث ٓ١اٌطٍجخ.
٠غّغ ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ثٓ١
اٌزؼٍُ اٌزارٚ ٟاٌزؼٍُ اٌزؼبٌٍ ٟٔٚم١بَ
ثؾٛاساد رؼٍ١ّ١خ ث ٓ١اٌطٍجخ.
رؼضص األٔشطخ اٌطالث١خ ِٓ لُ١
اٌزغبِؼ ٚؽغٓ اٌزؼبًِ ِغ
ا٢خش.ٓ٠
٠شغغ ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ اٌطٍجخ
ػٍ ٝغشػ لعب٠ب ِٛٚظٛػبد عؼ١بً
ٚساء إوغبة اٌطٍجخ صمبفخ اٌؾٛاس.
٠ؾشص ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ
ثٕبء عغٛس ٌٍزٛاصً ِغ اٌطٍجخ ِٓ
خالي االعزّبع ٌٚ ُٙألفىبسُ٘.
رغ ُٙاألٔشطخ اٌطالث١خ ف ٟرّٕ١خ
صمبفخ اٌؾٛاس ٚرمجً اٌشأ ٞا٢خش.
٠غزخذَ ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ
أعبٌ١ت رذس٠غ١خ رؼضص صمبفخ اٌؾٛاس
ِٙٚبسارٗ ِضً :اٌؼصف اٌزٕ٘،ٟ
اٌزفى١ش إٌبلذ.
رز١ؼ األعبٌ١ت اٌزذس٠غ١خ اٌؾٛاس٠خ
اٌزٕبفظ اإل٠غبث ٟث ٓ١اٌطٍجخ.
٠ؾشص ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ
ص٠بدح اٌٛػ ٝثمّ١خ اٌؾٛاس ٌذٜ
اٌطٍجخ.
٠ؾزشَ ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ سأٜ
اٌطٍجخ ٚإْ خبٌف سأ.ٗ٠
٠ؾشص ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ
إلبِخ ِؾبظشاد ٚؽٍمبد ٔمبػ
ٌٕشش صمبفخ اٌؾٛاس ث ٓ١اٌطٍجخ.
رشغغ أعبٌ١ت اٌزذس٠ظ اٌّزجؼخ ِٓ

4.33

1.78

وج١ش عذاً

1

4.33

1.74

وج١ش عذاً

1

4.31

1.76

وج١ش عذاً

3

4.31

0.75

وج١ش عذاً

3

4.20

1.68

وج١ش

5

4.20

1.84

وج١ش

5

4.18

1.84

وج١ش

7

4.15

1.88

وج١ش

.

4.15

1.72

وج١ش

8

4.14

1.84

وج١ش

11

4.13

1.86

وج١ش

11

4.08

1.95

وج١ش

12

4.05

0.83

وج١ش

13
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سلُ
اٌؼجبسح

اٌّزٛعػ
اٌؾغبثٟ

اٌفمشاد

لجً ثؼط أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
ػٍ ٝاالٔفزبػ ػٍ ٝاٌضمبفبد ٚرمجً
اٌشأ ٞا٢خش.
٠شبسن ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ فٟ
إٌّبلشبد اٌؾٛاس٠خ ِغ اٌطٍجخ ِٓ
.
خالي ِٛالغ اٌزٛاصً االعزّبػ.ٟ
٠شغغ األعبرزح اٌطٍجخ ػٍٝ
اٌزٛاصً ِغ ِؤعغبد اٌّغزّغ
17
اٌّذٔ ٟإللبِخ أٔشطخ رذػُ صمبفخ
اٌؾٛاس.
رؼمذ ِغبثمبد فشد٠خ ٚعّبػ١خ
ث ٓ١اٌطالة رم َٛػٍ ٝرٛظ١ف
11
اٌّٙبساد اٌؾٛاس٠خ.
رٛظف األعبٌ١ت اٌزذس٠غ١خ ِفَٛٙ
 1.إٌّٙظ اٌخفٌ ٟزعّ ٓ١صمبفخ
اٌؾٛاس ف ٟإٌّب٘ظ اٌذساع١خ.
رٛعذ ٌٛؽبد إسشبد٠خ داخً اٌىٍ١خ
13
رؤوذ ػٍ ٝل ُ١اٌؾٛاس.
٠فشض ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ سأٗ٠
11
ػٍ ٝاٌطٍجخ ٍ٠ٚضِ ُٙثمشاسرٗ.
ٚالغ رؼض٠ض صمبفخ اٌؾٛاس ثبٌغبِؼخ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

دسعخ
اٌّٛافمخ

اٌشرج
ح

3.98

1.97

وج١ش

14

3.93

1.81

وج١ش

15

3.93

1.90

وج١ش

15

3.85

0.80

وج١ش

17

3.37

1.02

ِزٛعػ

1.

3.06

1.25

ِزٛعػ

11

4.03

1.54

وج١ش

يبــين الجــدول ( )4أن المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت مــا بــين (،)4.33 -3.06
حيــث جــاءت الفقرتــان ( ،7و )74والتــي نصــيما عمــى "يتبــع عضــو ىيئــة التــدريس بالجامعــة
أســاليب المناقشــة والح ـوار فــي التــدريس لمقيــام بح ـوارات فعالــة مــع الطمبــة ،وتعــزز األنشــطة
الطبلبيـــة مـــن العمـــل بـــروح الفريـــق بـــين الطمبـــة" فـــي المرتبـــة األولـــى وبمتوســـط حســـابي بمـــغ
( ،)4.33بينما جاءت الفقرة رقم ( )77ونصيا "يفرض عضو ىيئة التدريس رأيـو عمـى الطمبـة
ويمــزميم بقرارتــو" بالمرتبــة األخيــرة وبمتوســط حســابي بمــغ ( ،)3.06وبمــغ المتوســط الحســابي
لواقــع تعزيــز ثقافــة الح ـوار بالجامعــة ككــل ( ،)4.03ويمكــن تفســير ارتفــاع المتوســط الحســابي
لمعبارات ( )74 ،7إلى أن الواقع الجامعي ال يخمو من محـاوالت بعـض أعضـاء ىيئـة التـدريس
لمنيــوض بالميــارات الحواريــة التــي يممكيــا الطمبــة ،وتــوفر معــايير الســموك المطموبــة مــن قبــل
عضـو ىيئــة التــدريس فــي مناقشـة الطمبــة حــول موضــوعات المقـرر ،ومســاعدتيم فــي مواجيــة
المشــــكبلت التــــي تــــواجييم وفيــــم المنيجيــــة العمميــــة واألخبلقيــــة المطموبــــة لعمميــــة التفاعــــل
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االجتماعي ،ويتفـق ذلـك مـع دراسـة (جيـدوري )0774 ،التـي أكـدت عمـى قناعـة أعضـاء ىيئـة
التـــدريس بأىميـــة ممارســـة الحـــوار مـــع الطمبـــة لترســـيخ التماســـك االجتمـــاعي ،وحـــثيم عمـــى
المشـاركة فــي األنشـطة االجتماعيــة مـن خــبلل بـرامج ومنـاىج وأنشــطة الجامعـة الحواريــة التــي
تنمــى القــيم كالتعــاون وتحمــل المســئولية وقــيم العمــل ،بينمــا يرجــع مجــيء الفقــرة رقــم ()77
ونصــيا "يفــرض عضــو ىيئــة التــدريس رأيــو عمــى الطمبــة ويمــزميم بقرارتــو" بالمرتبــة األخيــرة
وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.06وانحراف معياري ( )1.25وقد كانت درجـة الموافقـة متوسـطة،
وتعزو الباحثة السـبب فـي ذلـك إلـى إيمـان عضـو ىيئـة التـدريس بمبـدأ الشـورى الـذى يعـد مـن
أحد أسس الحوار الفعال ،واستشارة الطمبة في اختيار طريقة التدريس ،ممـا يخمـق بيئـة محفـزة
إلبراز إبداعات الطبلب الحوارية ،وتنسجم ىذه النتيجة مع دراسة السـعيد ( )0774التـي ركـزت
عمى محاوالت أعضاء ىيئة التـدريس لمنيـوض بالميـارات الحواريـة التـي يممكيـا الطالـب ،وفـى
ظــل المعطيــات الجديــدة أصــبح ىنــاك حاجــة إلعــادة النظــر فــي تصــميم الب ـرامج التدريســية بمــا
يتماشى مع شخصية الطالب المرغوب تحقيقيا.

الشؤال الجاني :ما املشلالت واملعوقات اليت تواجٌ أعنال ثكافة احلوار لدى طالب جامعة
األمري سطام بو عبد العزيز وطالباتًا مو وجًة نظر أعضاء ييئة التدريص؟
لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ل ممشكبلت والمعوقات التي تواجو أعمال ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة األمير سطام بن عبد
العزيز وطالباتيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
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عذٚي ()5
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍّشىالد ٚاٌّؼٛلبد اٌز ٟرٛاعٗ أػّبي صمبفخ اٌؾٛاس
ٌذ ٜغالة عبِؼخ األِ١ش عطبَ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ٚغبٌجبرٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظش
أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ِشرجخ رٕبصٌ١بً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ
دسعخ
اٌّزٛعػ االٔؾشاف
سلُ
اٌشرجخ
اٌفمشاد
اٌؾغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّٛافمخ
اٌؼجبسح
اخزالف اٌخٍف١خ اٌضمبف١خ أ ٚاٌذ١ٕ٠خ أٚ
1
وج١ش
1.96
3.99
4
اٌؼشل١خ ٌٍطٍجخ
غ١بة خجشح اٌطٍجخ ثبٌّٛظٛػبد
2
وج١ش
1.94
3.77
اٌؾٛاس٠خ ٚاٌمعب٠ب اٌّطشٚؽخ فٟ
.
اٌّؾبظشاد.
رذِٔ ٝؼشفخ اٌطٍجخ ثّٙبساد اٌؾٛاس
3
وج١ش
1.83
3.73
1
ٚأعبٌ١جٗ.
لٍخ اٌذٚساد اٌزضمف١خ ٌٍطالة اٌز ٟرؼضص
4
وج١ش
1.11
3.72
6
صمبفخ اٌؾٛاس ٌذ.ُٙ٠
لٍخ رؼض٠ض أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
5
وج١ش
1.91
3.67
ٌّشبسوبد اٌؾٛاس٠خ ٌٍطٍجخ ف ٟاٌّؾبظشح
7
عٛاء ثبإل٠غبة أ ٚاٌغٍت.
ٔذسح األٔشطخ اٌغبِؼ١خ اٌز ٟرؾفض ػٍٝ
6
وج١ش
1.88
3.57
11
اٌؾٛاس.
االػزذاد ثبٌشأٚ ٞاٌزؼصت ٌٗ ٌذ ٜاٌطٍجخ
7
وج١ش
1.06
3.44
2
اٌّزؾبٚس.ٓ٠
ظؼف اٌزضاَ اٌطٍجخ اٌّزؾبٚس ٓ٠ثب٢داة
.
وج١ش
1.98
3.43
3
ٚاألعبٌ١ت اٌّٙزثخ ف ٟاٌؾٛاس.
ِ ً١ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ إٌ ٝاعزخذاَ
1
ِزٛعػ
1.09
3.40
11
غش٠مخ اإلٌمبء ف ٟاٌّؾبظشح.
االػزّبد ف ٟاٌزم ُ٠ٛػٍ ٝاالخزجبساد
11
ِزٛعػ
1.23
3.37
5
اٌزؾش٠ش٠خ فمػ.
اٌّٛظٛػبد داخً اٌّمشس ال رز١ؼ ٌٍطٍجخ
11
ِزٛعػ
1.01
3.35
1
فشصخ ٌٍؾٛاس ٚإٌّبلشخ.
ِمبغؼخ ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ٌٍطٍجخ اٌزٓ٠
12
ِزٛعػ
1.23
3.22
12
 ٍْٛ١ّ٠إٌ ٝاٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ ثبعزّشاس.
وج١ش
1.69
3.55
ِؼٛلبد إػّبي صمبفخ اٌؾٛاس ٌذ ٜاٌطٍجخ

يبــين الجــدول ( )5أن المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت مــا بــين (،)3.99-3.22
حيث جاءت الفقرة رقـم ( )4والتـي تـنص عمـى "اخـتبلف الخمفيـة الثقافيـة أو الدينيـة أو العرقيـة
لمطمب ـة" فــي المرتبــة األولــى وبمتوســط حســابي بمــغ ( ،)3.99بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم ()70
ونصيا "مقاطعـة عضـو ىيئـة التـدريس لمطمبـة الـذين يميمـون إلـى الحـوار والمناقشـة باسـتمرار"
بالمرتبــة األخيــرة وبمتوســط حســابي بمــغ ( ،)3.22وبمــغ المتوســط الحســابي لمعوقــات إعمــال
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ثقافة الحوار لـدى الطمبـة ككـل ( ،)3.55ويمكـن تفسـير ارتفـاع المتوسـط الحسـابي السـتجابات
أعضاء ىيئـة التـدريس عـن عبـارة "اخـتبلف الخمفيـة الثقافيـة أو الدينيـة أو العرقيـة لمطمبـة"إلـى
تــأثر أفـراد العينــة بــالفكر اإلســبلمي الــذى يقــر بــاالختبلف ،فقــد خمــق اهلل النــاس مختمفــين اثنيــا
وفكرياً وثقافيـاً ولغويـاً ،ولكـنيم فـي األسـاس أمـة واحـدة ،فالقاعـدة التـي حـددىا الرسـول-صـمى

اهلل عميـــو وســـمم -فيـــي تأكيـــد أنـــو ال فضـــل لعربـــي عمـــى أعجمـــي وال ألبـــيض عمـــى أســـود إال
بـالتقوى ،وىـذ يعنـى أن االخـتبلف فـي إطـار األمــة اإلنسـانية الواحـدة يحـتم احتـرام اآلخـر ميمــا
كــان لونــو ولســانو ،مــن ىــذه الخمفيــة الفكريــة والدينيــة تبمــور رأى أعضــاء ىيئــة التــدريس فيمــا
يتصــل بمعوقــات إعمــال ثقافــة الح ـوار لــدى الطمبــة ،وىــى رؤيــة تتفــق مــع مــا تطرحــو الييئــات
والمنظمـــات الدوليـــة بخصـــوص أىميـــة الحـــوار مـــع اآلخـــر ،وتتفـــق ىـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة
الشاماني ( )0770التي أكدت عمى بناء ثقافة دينية تؤمن بحق اآلخر فـي المشـاركة بـالحوار،
واإليمــان بــأن تكــافؤ الفــرص فــي الحــديث مطمــب دينــي وحضــاري ،بينمــا يرجــع مجــيء فقــرة
"مقاطعة عضو ىيئة التدريس لمطمبـة الـذين يميمـون إلـى الحـوار والمناقشـة باسـتمرار" بالمرتبـة
األخيرة بين العبارات الخاصة بمعوقات إعمال ثقافة الحوار لدى الطمبة في البيئة الجامعيـة إلـى
وجــود الوقــت الكــافي لمناقشــة عضــو ىيئــة التــدريس لمطمبــة الــذين يميمــون لمحـوار والمناقشــة،
وقيـاميم بتوجيــو الطمبــة نحــو ثقافــة الحـوار واالســتماع الجيــد لمشــكبلتيم وقضــاياىم الجامعيــة،
والجمــع بــين الــتعمم التعــاوني الــذى يســاند العمــل الح ـوارى والــتعمم الــذاتي ،ووضــع جممــة مــن
الموضوعات داخل المقرر الدراسي بما يسـاعد عمـى العمـل الحـوارى بـين الطمبـة وأعضـاء ىيئـة
التدريس ،وتنسجم ىذه النتيجة مع دراسة العبيد ( )0770التـي أكـدت وجـود اتجاىـات إيجابيـة
لدى أعضاء ىيئة التدريس لتعزيز ثقافة الحوار ومياراتو لـدى طمبـة المرحمـة الجامعيـة كتـوفير
بيئـــة تعميميـــة مشـــجعة عمـــى الحـــوار ،ودراســـة آل جبـــرين ( )0776التـــي بينـــت دور البيئـــة
التعميمية المحفزة لعقد الحوارات المثمرة مع الطمبة ،وذلك من خـبلل تقميـل أعـداد الطـبلب داخـل
الصف ،وتوفير فرص تدريب كافية لمعممي المدارس.
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الشؤال الجالح :يل توجد فروق ذات داللـة ححصـائية عهـد مشـتوى الداللـة (∞ =  )0.00بـ
متوسطات تكديرات أفراد العيهة لواقع ثكافة احلوار تُعزى ملتغريات اجلـهص ومشـار اللليـة وسـهوات
اخلربة والرتبة العلنية؟
لئلجابــة عــن ىــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
لتقــديرات أف ـراد العينــة لواقــع ثقافــة الح ـوار حســب متغي ـرات الجــنس ،ومســار الكميــة ،وســنوات
الخبرة ،والرتبة العممية والجدول أدناه يبين ذلك.
عذٚي سلُ ()6
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌزمذ٠شاد أفشاد اٌؼٕ١خ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس
ؽغت ِزغ١شاد اٌغٕظِٚ ،غبس اٌىٍ١خٚ ،عٕٛاد اٌخجشحٚ ،اٌشرجخ اٌؼٍّ١خ
اٌّزغ١ش
اٌؼذد
االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ
اٌفئبد
روش
اٌغٕظ
40
1.60
4.07

ِغبس
اٌىٍ١خ

اٌشرجخ
اٌؼٍّ١خ
عٕٛاد
اٌخجشح

أٔضٝ
اٌّغبس اإلٔغبٟٔ
ٚاألدثٟ
اٌّغبس اٌصؾٟ
اٌّغبس إٌٙذعٟ
أعزبر ِغبػذ
أعزبر ِشبسن
أعزبر
ألً ِٓ ( )5عٕٛاد
ِٓ ( )5عٕٛاد إٌٝ
( )11عٕٛاد
أوضش ِٓ ( )11عٕٛاد

4.03

1.52

200

4.07

1.55

191

4.07
3.69
3.96
4.29
3.97
4.06

1.54
1.19
1.44
1.65
1.53
1.60

25
24
110
50
80
119

3.92

1.49

72

4.15

1.40

49

يبين الجدول ( )6تبايناً ظاىرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لتقديرات أفراد العينة لواقع ثقافة الحوار بسبب اختبلف فئات متغيرات الجنس ،ومسار الكمية،
وسنوات الخبرة ،والرتبة العممية ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم
استخدام تحميل التباين الرباعي جدول (.)7
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عذٚي سلُ ()7
رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠اٌشثبػ ٟألصش اٌغٕظِٚ ،غبس اٌىٍ١خٚ ،عٕٛاد اٌخجشحٚ ،اٌشرجخ اٌؼٍّ١خ
ػٍ ٝرمذ٠شاد أفشاد اٌؼٕ١خ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس
ِصذس
اٌذالٌخ
ِزٛعػ
دسعبد
ِغّٛع
لّ١خ ف
اٌزجبٓ٠
اإلؽصبئ١خ
اٌّشثؼبد
اٌؾش٠خ
اٌّشثؼبد
اٌغٕظ
1.03
4.57
1.19
1
1.19
1.01
6.19
1.62
2
3.23
ِغبس اٌىٍ١خ
1.05
5.35
1.39
2
2.79
اٌشرجخ اٌؼٍّ١خ
عٕٛاد اٌخجشح
1.34
1.08
1.29
2
1.56
1.26
232
60.55
اٌخطأ
اٌىٍٟ
239
69.04

يتبين من الجدول ( )7اآلتي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية (∞ =  )7.75تعـزى ألثـر الجـنس ،حيـث بمغـت قيمـة ف) )4.57وبداللة إحصائية بمغت ( ،)7.70وجاءت الفروق لصالح أعضاء ىيئـة التـدريس
الــذكور نحــو واقــع ثقافــة الح ـوار ف ـي الجامعــة ،ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى األىميــة الت ـي
يعطييا أعضـاء ىيئـة التـدريس (ذكـو ارً) لثقافـة الحـوار باعتبارىـا اإلطـار العـام لبنـاء أسـس
الديمقراطية في البيئة الجامعية.

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية (∞ =  )7.75تعزى ألثر مسار الكمية ،حيث بمغت قيمـة

ف ) (6.19وبداللــة إحصــائية بمغــت ( ،)7.77ولبيــان الفــروق الزوجيــة الدالــة إحصــائياً
بــين المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام المقارنــات البعديــة بطريقــة شــفيو كمــا ىــو فــي

الجدول (.)8
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية (∞=  )7.75تعــزى ألثــر الرتبــة العمميــة ،حيــث بمغــتقيمـــة ف ) )5.35وبداللـــة إحصـــائية بمغـــت ( ،)7.75ولبيـــان الفـــروق الزوجيـــة الدالـــة

إحصائياً بين المتوسطات الحسابية تـم اسـتخدام المقارنـات البعديـة بطريقـة شـفيو كمـا فـي
الجدول (.)9

 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية (∞ =  )7.75تعــزى ألثــر ســنوات الخبــرة ،حيــثبمغـت قيمـة ف ) (1.08وبداللـة إحصـائية بمغــت ( ،)7.04ويرجـع ذلـك إلـى شـعور جميــع
أفـراد الدراسـة بـدور الجامعـة فــي تعزيـز ثقافـة الحـوار لـدى طمبتيــا مـن وجيـة نظـرىم ،ولــم
يكن ىناك تأثير لسنوات الخبرة عمى وجيات نظر عينة الدراسة.
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عذٚي ().
اٌّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ثطش٠مخ شف ٗ١ألصش ِغبس اٌىٍ١خ ػٍ ٝرمذ٠شاد
أفشاد اٌؼٕ١خ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس
اٌفئبد

اٌّزٛعػ
اٌؾغبثٟ

اٌّغبس اإلٔغبٟٔ
ٚاألدثٟ
3.63
اٌّغبس اٌصؾٟ
3.07
اٌّغبس إٌٙذعٟ
* داٌخ إؽصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (.)1.15

اٌّغبس اإلٔغبٟٔ
ٚاألدثٟ

اٌّغبس
اٌصؾٟ

اٌّغبس إٌٙذعٟ

4.07

.00
*.39

*.39

يتبين من الجدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية (∞ =  )7.75بين المسار
اليندسي من جية وبين كل من المسار اإلنساني واألدبي ،والمسار الصحي من جية أخرى،
وجاءت الفروق لصالح كل من المسار اإلنساني واألدبي ،ويعزى ذلك أن أعضاء ىيئة
التدريس في المسار اإلنساني واألدبي ييتمون أكثر من زمبلئيم في المسار اليندسي
والصحي بتعزيز ثقافة الحوار لدى الطمبة ،نظ ارً ألن أصحاب االختصاصات العممية ىم أقل

ميبلً إلى التفاعل مع الموضوعات اإلنسانية بسبب طبيعة اختصاصاتيم التي تفرض عمييم
التعامل مع الماديات أكثر من اإلنسانيات ،بينما المختصين بالعموم اإلنسانية يتعاممون مع
اإلنسان والقضايا المتصمة بحياتو وخاصة ما يتصل بمنظومة القيم التي تشكل سموكو وفي
مقدمتيا قيمة الحوار ،وتختمف ىذه الدراسة في نتيجتيا مع دراسة الصمادي ( )0777التي
أكدت أن طمبة الكمية العممية ىم أكثر قدرة عمى امتبلك ثقافة الحوار وآدابو.
عذٚي ()1
اٌّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ثطش٠مخ شف ٗ١ألصش اٌشرجخ اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝرمذ٠شاد
أفشاد اٌؼٕ١خ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس
أعزبر ِشبسن
أعزبر ِغبػذ
اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ
اٌفئبد
3.96
أعزبر ِغبػذ
*.33
4.29
أعزبر ِشبسن
*.32
.01
3.97
أعزبر
*داٌخ إؽصبئ١ب ً ػٕذ ِغز ٜٛدالٌخ (.)1.15

أعزبر

يتبين من الجدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية (∞ =  )7.75بين أستاذ
مشارك من جية أستاذ ،وكل من أستاذ مساعد وأستاذ من جية أخرى وجاءت الفروق لصالح
أستاذ مشارك  ،ويمكن أن يعزى ذلك لمخبرة التدريسية والبحثية لؤلستاذ المشارك ،باإلضافة إلى
حضور المؤتمرات والندوات التي غالباً ما تكون مشاركة األستاذ المشارك فييا أكثر من
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مشاركة األستاذ المساعد لعامل الخبرة والخدمة الوظيفية ،مما يجعميم أكثر قدرة عمى تعزيز
ثقافة الحوار في البيئة الجامعية ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة جيدوري ( )0775التي بينت
دور األستاذ واألستاذ المشارك في تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة المرحمة الجامعية.

الشؤال الرابع :ما آليات تعزيز ثكافة احلوار لدى طلبة جامعة األمري سطام بو عبد العزيز
مو وجًة نظر أعضاء ييئة التدريص؟
لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
إلمكانية تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة األمير سطام ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
عذٚي ()11
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ إلِىبٔ١خ رؼض٠ض صمبفخ اٌؾٛاس ٌذ ٜغٍجخ عبِؼخ األِ١ش
عطبَ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ِشرجخ رٕبصٌ١ب ً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ
دسعخ
اٌّزٛعػ
سلُ
اٌشرجخ
االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
اٌّغبي
اٌّٛافمخ
اٌؾغبثٟ
اٌؼجبسح
1
وج١ش
1.81
3.64
اٌجؼذ االعزّبػٟ
2
2
وج١ش
1.70
3.56
اٌجؼذ اٌضمبفٟ
1
3
وج١ش
1.83
3.47
اٌجؼذ اإلػالِٟ
3
وج١ش
1.75
3.52
آٌ١بد رؼض٠ض صمبفخ اٌؾٛاس

وبقراءة الجدول السابق يتضح أن آليات تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة األمير
سطام بن عبد العزيز جاءت (كبيرة بشكل عام) حيث بمغ المتوسط الكمى لؤلبعاد الثبلثة
( ،) 3.52وىذه النتيجة ترقى لمستوى تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة المرحمة الجامعية حتى
يكونوا مشاركين إيجابيين في شؤون جامعتيم ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة العبيد ()0777
التي أثبتت أن ىناك تأثير كبير لؤلساليب التربوية التعميمية ،واألساليب الثقافية واالجتماعية،
واألساليب النفسية ،واألساليب اإلعبلمية لتعزيز ثقافة الحوار ومياراتو لدى طبلب المرحمة
الثانوية ،وبنظرة فاحصة لمجدول ( )77يتضح مدى تقارب متوسطات األبعاد إجماالً ،حيث

تراوحت درجتو بين ( ،)3.64 -3.47وىذه النتيجة تشير إلى تجانس إجابات العينة
واتفاقيا ،وبحسب المتوسط الرتبي لؤلبعاد فقد جاء البعد االجتماعي في المرتبة األولى
بمتوسط قدره ( ،)3.64وىذا يشير إلى أن آليات تعزيز ثقافة الحوار المتعمقة بيذا البعد
جيده ،بينما جاء البعد اإلعبلمي بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.47وىذا يشير
إلى أن آليات تعزيز ثقافة الحوار لدى طمبة جامعة األمير سطام إعبلمياً منخفضة مقارنة
ببقية األبعاد ،حيث كانت عمى النحو التالي:
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أوالً :البعد الجكايف:

سلُ
اٌؼجبسح
1
3
6
5
2
4

عذٚي ()11
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌجؼذ اٌضمبفٟ
ِشرجخ رٕبصٌ١بً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ
دسعخ
اٌّزٛعػ االٔؾشاف
اٌشرجخ
اٌفمشاد
اٌّؼ١بس ٞاٌّٛافمخ
اٌؾغبثٟ
رؾش اٌم ُ١اإلعالِ١خ ف ٟاٌّغزّغ
1
وج١ش
1.88
3.88
اٌغؼٛد ٞاٌطٍجخ ػٍ ٝأزٙبط اٌؾٛاس
ٚرمجً صمبفخ ا٢خش.
رٛظ١ف األؽذاس ٚاٌّغزغذاد
2
وج١ش
1.87
3.66
اٌضمبف١خ ٌٍم١بَ ثؾٛاساد ٠شبسن فٙ١ب
اٌطٍجخ.
رؾف١ض اٌطالة ػٍ ٝإلبِخ ؽٛاساد
3
وج١ش
1.08
3.61
ؽٛي اٌمعب٠ب اٌضمبف١خ ٚاٌّغزّؼ١خ.
 ّٕٝ٠اٌّغزّغ اٌغؼٛد ٞاٌٛػٝ
4
وج١ش
1.99
3.60
اٌفىشٚ ٞاٌضمبفٌ ٟذ ٜأثٕبءٖ اٌطٍجخ
ؽٛي صمبفخ اٌؾٛاس ٚلّ١زٗ.
٠شغغ اٌّغزّغ اٌغؼٛد ٞأثٕبءٖ
5
وج١ش
1.95
3.43
اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌؾعٛس ٚاٌّشبسوخ فٟ
اٌصبٌٔٛبد األدث١خ اٌؾٛاس٠خ.
٠زّ١ض اٌّغزّغ اٌغؼٛد ٞثبالٔفزبػ
6
ِزٛعػ
1.97
3.21
ػٍ ٝاٌضمبفبد األخش ِٓ ٜخالي
ا٘زّبَ اٌغبِؼخ ثبٌزشعّخ.
وج١ش
1.70
3.56
اٌجؼذ اٌضمبفٟ

يبين الجدول ( ،) 77المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األبعاد
الثقافية مرتبة تنازلياً ،ودرجة تطبيقيا في كميات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية ما بين (-3.21

 ،)3.88حيث جاءت الفقرة رقم ( )7والتي تنص عمى "تحث القيم اإلسبلمية في المجتمع
السعودي الطمبة عمى انتياج الحوار وتقبل ثقافة اآلخر" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي
بمغ ( ،)3.88وبدرجة تطبيق كبيرة ،وىذا يشير إلى معرفة قيم العقيدة اإلسبلمية لدى طمبة
جامعة األمير سطام بن عبد العزيز مما أوجد إلى حد ما روح التعامل المبني عمى أسس
األخبلق اإلسبلمية ،فالقيم اإلسبلمية متأصمة لدى المجتمع السعودي حتى أصبحت تقاليد
تربوية موروثة لدييم ،وىذا أساس محمود لبلنطبلق نحو بناء نظام تربوي قائم عمى الحوار
واحترام اآلراء ،وتنسج ىذه النتيجة مع دراسة التائب ( )0777التي أكدت أىمية األبعاد
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االجتماعية المقترحة لتنمية ثقافة الحوار في الجامعات الميبية ،بينما جاءت الفقرة رقم ()4
ونصيا "يتميز المجتمع السعودي باالنفتاح عمى الثقافات األخرى من خبلل اىتمام الجامعة
بالترجمة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.21وبدرجة تطبيق متوسطة ،وربما
يعود ذلك إلى انغبلق المجتمع السعودي وعيشو منعزالً عن اآلخرين ،واتخاذه موقف الدفاع

حيال الغزو الثقافي بسبب العادات والتقاليد السائدة فيو ،ورغم ما جد عميو من محاولة
االنفتاح عمى العالم إال أنيا مرحمة طويمة تحتاج إلى وقت لذلك لم يممسو أحد من أفراد عينة
الدراسة  ،لذلك يتطمب من المؤسسات التربوية وعمى رأسيا الجامعة العمل عمى تكثيف الجيود
لتعزيز االىتمام بالترجمة واال نفتاح عمى العالم لبلستفادة من ما لدى اآلخرين من رصيد
المعارف وفنون اإلنتاج ،وتختمف ىذه الدراسة في نتيجتيا مع النتيجة مع دراسة مركز الممك
عبد العزيز لمحوار الوطني (7447ه) التي أظيرت اىتمام المجتمع السعودي باالنفتاح عمى
الثقافات وتقبل ثقافة اآلخر .
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ثانياً :البعد االجتناعي:
عذٚي ()12
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌجؼذ االعزّبػٟ
ِشرجخ رٕبصٌ١ب ً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ
سلُ
اٌؼجبسح
1
3
5
6

2
4

اٌفمشاد

اٌّزٛعػ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

دسعخ
اٌّٛافمخ

اٌشرجخ

3.93

1.08

وج١ش

1

3.83

1.98

وج١ش

2

3.58

1.07

وج١ش

3

3.56

1.04

وج١ش

4

3.52

1.99

وج١ش

5

3.41

1.09

وج١ش

6

3.64

1.81

رشزشن اٌغبِؼخ ف ٟثشاِظ خذِخ
اٌّغزّغ ٚأػّبٌٗ اٌزطٛػ١خ.
٠ىغت إٌظبَ االعزّبػ ٟاٌغؼٛدٞ
اٌطبٌت اٌغبِؼ ٟاٌم ُ١اٌز ٟرىشط
اؽزشاَ اٌزاد ٚا٢خش.
٠شعخ إٌظبَ االعزّبػ ٟاٌغؼٛدٞ
اؽزشاَ ِؼب١٠ش اٌغذاسح ال االٔزّبء
اٌمجٍ ٟأ ٚاٌّشوض االعزّبػ.ٟ
رذفغ صمبفخ اٌؾٛاس اٌطٍجخ إٌٝ
اٌّشبسوخ ف ٟػٍّ١خ اٌؾشان
االعزّبػ.ٟ
 ٌٝٛ٠اٌّغزّغ اٌغؼٛد ٞا٘زّبِب ً وج١شاً
ٌؾعٛس اٌطٍجخ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد
اٌز ٟرؤصً صمبفخ اٌؾٛاس ف ٟاٌزؼٍُ١
اٌغبِؼ.ٟ
ّ٠ضً اٌؼمً اٌغّؼّٛٔ ٟرعبً ٌٍزفى١ش
٠غ١ش ػٍ ٗ١اٌطٍجخ.
اٌجؼذ االعزّبػٟ

وج١ش

يبين الجدول ( )70أن المت وسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (،)3.93 -3.41
حيث جاءت الفقرة رقم ( )7والتي تنص عمى "تشترك الجامعة في برامج خدمة المجتمع
وأعمالو التطوعية" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.93بينما جاءت الفقرة رقم
( )4ونصيا "يمثل العقل الجمعي نموذجاً لمتفكير يسير عميو الطمبة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط
حسابي بمغ ( ،)3.41وبمغ المتوسط الحسابي لمبعد االجتماعي ككل ( ،)3.64ويعزى مجيء

فقرة "تشترك الجامعة في برامج خدمة المجتمع وأعمالو التطوعية" في المرتبة األولى
وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.93إلى دور الجامعة في التواصل مع قطاعات المجتمع المحمي
ووضوح األنظمة التي تنظم عبلقة الجامعة بالمجتمع األمر الذى انعكس عمى أن تكون ثقافة
الحوار مرتبطة بخدمة المجتمع وأعمالو التطوعية لدى الطبلب ،وتؤكد ىذه النتيجة ما توصمت
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إليو دراسة الرومي ( )0775في التأكيد عمى أن ثقافة الحوار تؤدى دو ارً إيجابياً في تعويد

الطمبة عمى تحمل المس ؤولية تجاه مشكبلت المجتمع ،بينما يرجع مجيء فقرة "يمثل العقل
الجمعي نموذجاً لمتفكير يسير عميو الطمبة" بالمرتبة األخيرة إلى إدراك الطمبة لوجود ضعف في
استخدام الحوار وتطبيقو فيما بينيم في القاعات الدراسية ،أو في النقاشات العامة ،وعدم
وجود اختبلف شاسع في البيئة االجتماعية ،والظروف األسرية ليؤالء الطمبة ،كما أن الطمبة
بحاجة إلى تعزيز عممية الحوار في التخاطب ،أو في بناء العبلقات مع اآلخرين ،وىذا ما
أشارت إليو دراسة ىياجنة ( )0775التي أكدت عمى أىمية الميارات الحوارية البلزمة لطمبة
الدراسات العميا في الجامعات األردنية وسبل تعزيز ثقافة الحوار ومياراتو لدييم.

ثالجاً :البعد اإلعالمي:

سلُ
اٌؼجبسح
3

1

4
2
5
7
6

عذٚي ()13
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌجؼذ اإلػالِٟ
ِشرجخ رٕبصٌ١بً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ
دسعخ
اٌّزٛعػ االٔؾشاف
اٌشرجخ
اٌفمشاد
اٌؾغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّٛافمخ
٠ؼضص اإلػالَ اٌغبِؼٌ ٟذٚس اإلػالَ
1
وج١ش
1.94
3.64
اٌغذ٠ذ ِٓ أعً ٔشش صمبفخ اٌؾٛاس
ٌذ ٜاٌطٍجخ.
٠م َٛإػالَ اٌغبِؼخ ثطجبػخ ٔٚشش
إٌششاد ٚاألدٌخ ٚاٌّطجٛػبد
2
وج١ش
1.17
3.55
اٌزٛع١ٙ١خ اٌخبصخ ثزؼض٠ض صمبفخ
اٌؾٛاس.
٠شغغ إػالَ اٌغبِؼخ ػٍِ ٝشبسوخ
3
وج١ش
1.08
3.52
اٌطالة ف ٟلعب٠ب ؽٛاس٠خ ِٓ خالي
اٌصؾبفخ ٚاإلٔزشٔذ.
ٕ٠شش اإلػالَ اٌغبِؼٔ ٟشش صمبفخ
4
وج١ش
1.07
3.45
اٌؾٛاس ػٍِ ٝغز ٜٛاٌغبِؼخ.
٠جش إػالَ اٌغبِؼخ اٌٍمبءاد
اٌٛغٕ١خ ٌٍؾٛاس اٌفىشٌّ( ٞشوض
5
وج١ش
1.98
3.41
اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ٌٍؾٛاس اٌٛغٕ)ٟ
ٌٍطٍجخ.
رّىٓ اٌغبِؼخ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٛاس فٟ
6
ِزٛعػ
1.07
3.40
اٌمعب٠ب اٌٛغٕ١خ اٌّخزٍفخ.
رٕظ ُ١ص٠بساد ٌٍطٍجخ ٌألِبوٓ اٌزٟ
7
ِزٛعػ
1.01
3.29
رٙزُ ثضمبفخ اٌؾٛاس ِّٚبسعزٗ.
وج١ش
1.83
3.47
اٌجؼذ اإلػالِٟ
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يبــين الجــدول ( )70أن المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت مــا بــين ( ،)3.29حيــث
جاءت الفقرة رقم ( )0والتي تنص عمى "يعزز اإلعـبلم الجـامعي لـدور اإلعـبلم الجديـد مـن أجـل
نشــر ثقافــة الح ـوار لــدى الطمبــة" فــي المرتبــة األولــى وبمتوســط حســابي بمــغ ( ،)3.64بينمــا
جـــاءت الفقـــرة رقـــم ( )6ونصـــيا "تنظـــيم زيـــارات لمطمبـــة لؤلمـــاكن التـــي تيـــتم بثقافـــة الحـــوار
وممارســتو" بالمرتبــة األخيــرة وبمتوســط حســابي بمــغ ( ،)3.29وبمــغ المتوســط الحســابي لمبعــد
اإلعبلمي ككل ( ،)3.47ويرجع مجيء فقـرة "يعـزز اإلعـبلم الجـامعي لـدور اإلعـبلم الجديـد مـن
أجل نشر ثقافـة الحـوار لـدى الطمبـة" فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـط حسـابي بمـغ ( ،)3.64إلـى
إيمان الجامعة بدور اإلعبلم الجديد ،من خبلل الوصول إلى شريحة أكبر مـن الطمبـة واسـتخدام
أدوات مختمفــة وغيــر تقميديــة متمثم ـة ف ـي وســائل التواصــل االجتمــاعي ،والصــحف اإللكترونيــة،
والمـــدونات ،وتصـــميم النشـــرات والمطبوعـــات الخاصـــة بـــالحوار ،وتوظيـــف تقنيـــة االتصـــاالت
والتكنولوجيا واألحداث المستجدة ،مما يحتـاج لممزيـد مـن التعـاون مـع مركـز الممـك عبـد العزيـز
لتبنى مثل تمك األساليب اإلعبلمية الجديدة ،ومن جانب آخر جاءت فقرة "تنظـيم زيـارات لمطمبـة
لؤلمــاكن الت ـي تيــتم بثقافــة الح ـوار وممارســتو" فــي المرتبــة األخيــرة لفق ـرات ىــذا البعــد بمتوســط
حســابي ( )3.29ويقابــل درجــة (متوســطة) ،وقــد يعــود ذلــك إلــى ارتفــاع تكمفــة ىــذه الزيــارات
وتباعد أماكنيا وحاجتيا لوقت أطول لمتنقل بحكم اتساع رقعة المممكة العربيـة السـعودية ،عمـى
الرغم من أنيا تمعب دو ارً ىاماً فـي تعريـف الطمبـة بتـاريخ وطنـو وتراثـو وتعـزز ارتباطـو النفسـي
واالجتماعي بو ،كما أكد عمى ذلك العبيد ( )0777في أن زيارات الطمبة تعد من أىـم األنشـطة

التي يمكن أن تعمل عمى تعزيز ثقافة الحوار ومياراتو لدى الطمبة.
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توصيات الدراسة:
بناء عمى ما توصمت لو الدراسة من نتائج توصى الباحثة بالتالي:
 اعتماد األبعاد الثقافية واالجتماعية واإلعبلمية كمسوغات لتعزيز ثقافة الحوار لدى طمبةالجامعات السعودية.

 تضمين ثقافة الحوار البرامج والدورات واألنشطة الجامعية بما يساىم في تنمية ثقافةالحوار لدى الطمبة.

 التوجو نحو تكثيف التدريب لقيادات الجامعة ومنسوبييا عمى برامج الحوار. -تنفيذ برامج توعوية لتفعيل ثقافة الحوار وآليات تعزيزىا ونشرىا بين الطمبة.

 -إنشاء مركز متخصص لمحوار يتبنى نشر ثقافة الحوار ودعميا داخل الجامعة وخارجيا.

 إقرار مشروع جائزة سنوية لممبادرات التي تخدم نشر ثقافة الحوار في الجامعة بالتعاونمع مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني.

إعادة النظر فى االستراتيجيات واألساليب التدريسية المتبعة فى الجامعات السعودية بما
يتسق واف ارزات المجتمع السعودى الساعى إلى االنفتاح عمى الثقافات ،وتأكيد نشر السبلم
وتأصيل ثقافة الحوار بين الطبلب.
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قائنة املراجع
 -7آل جبرين ،فيد سعد (" :)0776دور البيئة المدرسية في تعزيز ثقافة الحوار لدى الطبلب من
وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بمدارس مكتب التربية والتعميم بالسويدي بمدينة الرياض"،
المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،األردن ،دار سمات لمدراسات والبحوث- ،المجمد (،)5

العدد (.)4

 -0البوسعيدية ،أمل عبداهلل ،المشيفري ،سالم بن محمد (" :)0777التعميم ودوره في تنمية ثقافة
الحوار تجربة سمطنة عمان -ورقة عمل مقدمة إلى الندوة التي أقاميا مكتب التربية العربي

لدول الخميج حول "ثقافة الحوار ،جدة ،في الفترة من  7إلى  8إبريل.

 -0التائب ،سميمة عمى (" :)0777األبعاد االجتماعية والثقافية لتنمية ثقافة الحوار في التعميم
الجامعي الميبي :دراسة ميدانية جامعة مصراتو أنموذج" ،مجمة التربوي ،ليبيا ،كمية التربية

بجامعة المرقب ،العدد (.)77

 -4جيدوري ،صابر عوض (" :)0774دواعي تعزيز ثقافة الحوار في البيئة الجامعية من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طيبة" ،مجمة العموم التربوية والنفسية بجامعة البحرين،
المجمد ( ،)75العدد (.)0

 -5جيدوري ،صابر عوض ،جيدوري ،بشار عوض (" :)0775دواعي تعزيز ثقافة الحوار لدى
طبلب جامعة طيبة وطالباتيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس" ،مجمة دراسات الخميج

والجزيرة العربية بجامعة الكويت ،العدد (.)758

 -6الحازمي ،خميل بن عبيد سالم ( :)0777الحوار الوطني ودوره في تعزيز األمن الوطني لممممكة
العربية السعودية ،الرياض ،مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني ،ط (.)0

 -7رابطة العالم اإلسبلمي ( :)0778إعبلن مدريد الصادر عن المؤتمر العالمي لمحوار بين أتباع
الديانات والحضارات المختمفة ،مدريد ،األمانة العامة لرابطة العالم اإلسبلمي 78 -76 ،يوليو.

 -8رابطة العالم اإلسبلمي ( :)0778البيان الختامي (نداء مكة المكرمة) الصادر عن المؤتمر
اإلسبلمي العالمي لمحوار ،مكة المكرمة ،األمانة العامة لرابطة العالم اإلسبلمي 6 -4 ،يونيو.

 -9الرومي ،أحمد عبد العزيز (" :)0775الدواعي المعرفية والوطنية لتعزيز ثقافة الحوار لدى
طبلب المرحمتين المتوسطة والثانوية من وجية نظر المعممين دراسة ميدانية عمى مدينة

الرياض" ،مجمة كمية التربية بجامعة اإلسكندرية ،المجمد ( ،)05العدد (.)6

 -77السعيد ،عصام سيد أحمد (" :)0774نحو بيئة تربوية جامعية داعمة لثقافة الحوار لدى
الطبلب" ،مجمة كمية التربية بجامعة بورسعيد ،العدد (.)76
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 -77الشاماني ،سند (" :)0770دواعي تعزيز ثقافة الحوار في برامج إعداد المعمم من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طيبة" ،مجمة كمية التربية بجامعة المنصورة ،العدد (.)79

 -70الصمادي ،ىند سمعان (" :)0777درجة امتبلك طمبة جامعة القصيم لثقافة الحوار ،ودورىا في
تعزيز التسامح :دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة القصيم" ،المجمة التربوية الدولية

المتخصصة ،األردن ،دار سمات لمدراسات ،المجمد ( ،)6العدد (.)6

 -70الطيار ،بسمة محمد (" :)0777الحوار في التربية والتعميم :مدى استخدام المعممين والمعممات
لمحوار الحر داخل المدرسة :دراسة ميدانية" ،مجمة رسالة الخميج العربي ،الرياض ،مكتب

التربية العربي لدول الخميج العدد (.)700

 -74ظعافي ،ناصر ( 70 ،0778ديسمبر) :توقيع مذكرة تفاىم بين جامعة األمير سطام ومركز
الممك عبد العزيز لمحوار الوطني ،صحيفة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،العدد (.)64

 -75العبيد ،إبراىيم عبداهلل (" :) 0770توافر ثقافة الحوار وأىميتيا لدى طبلب وطالبات كمية التربية

بجامعة القصيم وعبلقتيا بالتحصيل الدراسي دراسة ميدانية عمى طبلب وطالبات كمية التربية
بجامعة القصيم" ،مجمة رسالة الخميج العربي ،الرياض ،مكتب التربية العربي لدول الخميج،

العدد (.)707

 -76العبيد ،إبراىيم عبداهلل ( :)0777تعزيز ثقافة الحوار ومياراتو لدى طبلب المرحمة الثانوية،
الرياض ،مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني ،ط (.)0

 -77مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني (" :)7447ثقافة الحوار في المجتمع السعودي رؤية
أعضاء ىيئة التدريس في جامعات المممكة العربية السعودية -كتاب ( )7من سمسمة

استطبلعات الرأي العام ،الرياض ،إدارة الدراسات والبحوث بالمركز ،ط (.)4

 -78مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني ( :)0776الدليل التعريفي لمركز الممك عبد العزيز
لمحوار الوطني ،الرياض ،األمانة العامة لمركز الممك عبدالعزيز لمحوار الوطني.

 -79المزين ،سميمان حسين ،القدرة ،حامد نعيم (" :)0777دور الجامعات الفمسطينية في ترسيخ
وسبل تعزيزه" ،مجمة جامعة القدس المفتوحة
ثقافة الحوار المجتمعي من وجية نظر طمبتيا ُ
لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية ،المجمد ( ،)5العدد (.)78

 -07معمر ،فيصل بن عبد الرحمن ( :)0776كممة األمين العام لمركز الممك عبد العزيز لمحوار
الوطني في "التقرير السنوي لمعام  ،"7407 -7406الرياض ،األمانة العامة لمركز الممك عبد
العزيز لمحوار الوطني.
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 -07ىياجنة ،وائل سميم ،الرواد ،ذيب محمد ،حجازي ،عبد الحكيم ياسين (" :)0775ثقافة الحوار
ومياراتو من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في الجامعات األردنية وسبل تعزيزىا" ،مجمة
مؤتة لمبحوث والدراسات ،األردن ،جامعة مؤتو ،المجد ( ،)07العدد (.)0

وسبل
 -00الوحش ،ىالة مختار (" :)0777مدى ممارسة ثقافة الحوار لدى طبلب جامعة بيشة ُ

تعزيزىا" ،مجمة كمية التربية في العموم التربوية ،كمية التربية بجامعة عين شمس ،المجمد

( ،)47العدد (.)0

 -00وزارة ال تربية والتعميم ،باالشتراك مع منظمة اليونسكو وبرنامج الممك عبد اهلل لثقافة السبلم
والحوار ( :)0774إعبلن جدة لمشباب لمعمل التطوعي والحوار -مؤتمر الشباب الدولي
لمتطوع والحوار ،جدة ،منشورات اليونسكو ،في الفترة من  5 -0ديسمبر.

 -04وزارة التربية والتعميم ،ومركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني (7409ه) :مذكرة تعاون
مشترك بين وزارة التعميم ومركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني ،الرياض ،المركز اإلعبلمي

بوزارة التعميم.
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