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  امللخص:
 عبج العديد ميخ سصام بغجامعة األ في واقع ثقافة الحػار تحميلىجفت الجراسة إلى 

في وجيات نطخ أفخاد  وتحجيج الفخوق  ،تعديده وُسبلمغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ 
: )الجشذ، مدار تبعًا لستغيخاتالعيشة نحػ درجة مسارسة ثقافة الحػار ألعزاء ىيئة التجريذ 

سست الكمية، الختبة العمسية، سشػات الخبخة(، وتحكيقًا لحلظ تع استخجام السشيج الػصفي، وص
اء ُشبقت عمى عيشة مغ أعزو  ( فقخة، وزعت عمى ثبلثة محاور،ٓ٘استبانة تكػنت مغ )

 أن، الجراسة ومغ أىع نتائج( عزػًا، ٕٓٗبجامعة األميخ سصام بمغت ) ذىيئة التجري
بجرجة  جاءتبذكل عام مسارسة أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة األميخ سصام لثقافة الحػار 

آليات ، و لجى الصمبةيا معػقات إعسالو  ،تعديد ثقافة الحػار بالجامعةواقع مغ حيث  كبيخة،
وجيات نطخ أعزاء  فيكسا بيشت الشتائج عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ىا، تعديد 

 فيتبعًا لستغيخ سشػات الخبخة، األميخ سصام جامعة  فيىيئة التجريذ نحػ واقع ثقافة الحػار 
وجيات نطخ أفخاد العيشة نحػ واقع ثقافة الحػار تبعًا لستغيخ كل  فيجػد فخوق حيغ أضيخت و 

 السدار)لرالح  مدار الكمية، وتبعًا لستغيخ )لرالح الحكػر( الجشذ، و مغ: الختبة العمسية
 (.اإلنداني واألدبي

  : ثقافة، الحػار، جامعة األميخ سصام بغ عبج العديدالكمسات السفتاحية
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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 (41) Paragraphs was 

Designed, Distributed on Three Axes, and a Sample of Faculty 

Members at Prince Sat tam University was Reached (131) 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 
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 .للدراسةاإلطار احملدد 

الحياة  صمبياتت التي واالجتساعي، والثقافي، الفكخي يعج الحػار مغ أىع أدوات التػاصل 
تشسية قجرة األفخاد عمى التفكيخ السذتخك والتحميل  فيفي السجتسع السعاصخ؛ لسا لو مغ أثخ 

تحخر اإلندان مغ االنغبلق واالنعدالية، وتفتح  التيواالستجالل، كسا أن الحػار مغ األنذصة 
ة لو قشػات لمتػاصل يكتدب مغ خبلليا السديج مغ السعخفة والػعى، إضافة إلى أنو شخيق

الحى يؤدى إلى تػليج األفكار والبعج عغ الجسػد، لسا لو مغ  الفكخي والشقج  الجسعيلمتفكيخ 
(، ٕٓ: ٕٚٔٓأىسية كػنو وسيمة لمتآلف والتعاون وبجيبًل عغ سػء الفيع والتقػقع )العبيج، 

واترااًل بسا سبق، فإن الحػار ىػ السشيج الحى خاشب بو القخآن الكخيع عقل اإلندان 
ليجلو إلى الرخاط السدتكيع في حياتو الجنيا ليرل بو إلى الشجاة في الحياة األبجية،  ووججانو؛

استخجم فييا الصخيقة الحػارية مشيا؛ الحػار  التيويعخض القخآن الكخيع عجيجًا مغ السػاقف 
ِإْذ األرض في قػلو تعالى ) في واستخبلفوالحى دار بيغ هللا عد وجل والسبلئكة حػل خمق آدم 

ي َقالَ  َظ ِلْمَسبلِئَكِة ِإنِّ َماَء  ِفيَيا ُيْفِدجُ  َمغْ  اأَلْرِض َخِميَفًة َقاُلػا َأَتْجَعُل ِفيَيا َجاِعٌل ِفي َربُّ َوَيْدِفُظ الجِّ
ي َأْعَمُع َما ال َتْعَمُسػَن( ُس َلَظ َقاَل ِإنِّ (، ٖٓ، )سػرة البقخة: اآلية َوَنْحُغ ُنَدبُِّح ِبَحْسِجَك َوُنَقجِّ

ومشيا أيزًا الحػار الحى دار بيغ هللا سبحانو وتعالى وإبميذ عشجما أمخ هللا إبميذ بالدجػد 
َواْسَتْكَبَخ  َأَبى   َوِإْذ ُقْمَشا ِلْمَسبَلِئَكِة اْسُجُجوا آِلَدَم َفَدَجُجوا ِإالا ِإْبِميَذ قػلو تعالى ) فيآلدم 

ار (، ومغ ثع يسكغ اعتبار القخآن الكخيع "كتاب حػ ٖٗ(، )سػرة البقخة: اآلية غَ اْلَكاِفِخي ِمغَ  َوَكانَ 
تست محاورتيا،  التيفقج تشػعت الحػارات الػاردة بو واألصشاف  ،مفتػح ال حجود ألبعاده وآفاقو

الحى تعخف مشو السدمسػن عمى أىسية  األساسيوكحلظ شخق وأساليب الحػار، فيػ السرجر 
تخجامو في الجعػة اإلسبلمية بسا يحتػيو مغ أسمػب فح وبخاىيغ وحجج الحػار وضخورة اس

 دامغة كان ليا بالغ األثخ في نذخ الجعػة اإلسبلمية.
وفي الدياق ذاتو، فقج تشاول عجيج مغ الُكتاب والباحثيغ الحػار مغ زوايا مختمفة، 

 ح الحػار إلىممرصخجع بجايات تجاول تالفكخية، و  واتجاىاتيعوتتفق غالبيتيا مع ميػليع 
الفيمدػف اليػناني سقخاط الحى ارتبط اسسو بالحػار حتى أصبحت شخيقتو الفمدفية والتعميسية 

فبلشػن الحي ألف كتبو في صػرة حػارات عمى لدان أبالحػار الدقخاشي، وكحلظ تمسيحه ُتعخف 
معشى  إلىفدصائييغ بشقل لفظ الججل عاتقو أن يتحجى الد ىحيث أخح عم، أستاذه سقخاط

السشاقذة التي تػلج العمع، وفي العرخ الحجيث نجج الفيمدػف األلساني ليجل يكيع فمدفتو 
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كميا عمى ما ُيعخف بالسشيج الججلي، حيث ُيعبخ الججل عشجه عغ حخكة تصػر الفكخة إلى 
نكيزيا، ومغ ىحا الشكيس تتػلج فكخة ججيجة، وىكحا يبجأ العقل حػار مع نفدو، فالفكخ ىشا 

 لحػار سػاء أكان ىحا الحػار حػار السفكخ مع نفدو، أم مع أفخاد أمتو، أم مع اآلخخيعشي ا
ومغ السدتقخ أن الحػار ركيدة أساسية لمتػاصل بيغ السجتسعات ، (ٕٓ: ٕٚٔٓ، الحازمي)

وذلظ لسا لو مغ أثخ في إكداب األفخاد والجساعات ميارات التفكيخ والتػاصل واالنفتاح عمى 
الثقافات األخخى وتبادل الخبخات، فقج كان حػار الثقافات متػاصبًل عبخ القخون، كتػاصل 

السعخفية واالجتساعية  يمعيا في مختمف الشػاح يعفاعموتالسدمسػن مع الثقافات اليػنانية 
 يقام عمى أساسيا التصػر العمس والتيليشتج عغ تمظ الحخكة استفادة كبيخة في مجال العمػم 

ويطيخ جميًا اىتسام الجول ، (ٔٛ: ٕٚٓٓ، ي في الثقافات الغخبية )البػسعيجية، السذيفخ 
حػار داخل مؤسدات السجتسع السختمفة، إيسانًا الستقجمة بمغة الحػار مغ خبلل تعديد ثقافة ال

 .يث في السجاالت الحيػية السختمفةمشيا بأن الحػار يداعج السجتسع عمى إتقان الحج
 .ثقافة الحػارجيػد السسمكة العخبية الدعػدية فى دعع 

تسثل ثقافة الحػار أحج السجاالت التي أولتيا السسمكة العخبية الدعػدية مديجًا مغ 
أمخًا  -رحسو هللا–االىتسام، حيغ أصجر خادم الحخميغ الذخيفيغ السمظ فيج بغ عبج العديد 

ه ٕٗٗٔ" عام الػششيممكيًا بإنذاء مخكد لمحػار، تحت مدسى "مخكد السمظ عبجالعديد لمحػار 
بيغ أفخاد السجتسع  الػششيض، بيجف تػفيخ البيئة السبلئسة الجاعسة لمحػار بسجيشة الخيا

وفئاتو بسا يحقق السرمحة العامة ويحافظ عمى الػحجة الػششية السبشية عمى العقيجة 
ومخاكد بحثية لمحػار،  كخاسياإلسبلمية، ولتعديد ىحا السبجأ سارعت بعس الجامعات بإنذاء 

الشجوات، وورش العسل، وقج تفعيل الحػار مغ خبلل جيو السجارس لكسا قامت وزارة التعميع بتػ 
)مخكد السمظ عبج العديد لمحػار  تػجت جيػد السخكد مغ خبلل تعديد ثقافة الحػار داخل الببلد

 .(ٕٙٓٓ، الػششي
رعاىا السمظ عبج  التيالجيػد والسبادرات ومسا يدتحق اإلشارة إليو في ىحا الرجد 

هللا بغ عبج العديد )رحسو هللا( في تأسيذ آليات لمحػار عمى السدتػى اإلسبلمي مغ خبلل 
إلى تأصيل الحػار وتػجييو ليكػن  الخاميلمحػار بسكة السكخمة،  العالسي اإلسبلميالسؤتسخ 

تعاون الجول  وسيمة فاعمة في معالجة السذكبلت التي تعاني مشيا البذخية وجدخًا متيشًا يحقق
والسشطسات عمى اختبلف ثقافتيا فيسا تجتسع عميو مغ قيع إندانية مذتخكة تحقق العجل 
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السؤتسخ مسثميغ عغ الجيات اإلسبلمية السيتسة بالحػار  فيواألمغ والدبلم البذخي، وشارك 
ندانية، وقج ركد السؤتسخ عمى السحاور الخئيدة األربعة: التأ صيل مع الحزارات والثقافات اإل

لمحػار، مشيج الحػار وضػابصو ووسائمو، عمى مغ نتحاور؟، أسذ الحػار  اإلسبلمي
عقج مؤتسخ مجريج  ٕٛٓٓوفي عام  ،(ٕ :ٕٛٓٓ، يػنيػ اإلسبلميرابصة العالع ومػضػعاتو )

لمحػار ورعاه السمظ عبج هللا بغ عبج العديد، وتػجت أعسال ىحا السؤتسخ بتأسيذ  العالسي
أتباع األديان والثقافات وفقًا لسا اتخحتو الجسعية العامة لؤلمع الستحجة في  بيغ العالسيالحػار 

 الجوليالسدتػى في نيػيػرك في ديدسبخ نفذ العام، وقج أقخ مؤتسخ جيشيف  عالياجتساع 
الجعع الكامل لسبادرة خادم لحخميغ  ٜٕٓٓم ومؤتسخ فييشا يػليػ  ٜٕٓٓفي ديدسبخ 

وتعديد الكيع اإلندانية السذتخكة بيغ شعػب العالع لخجمة الذخيفيغ إلشاعة ثقافة الحػار 
 (.ٗ: ٕٛٓٓ، يػليػ ياإلسبلم )رابصة العالع اإلسبلم

تحقيق األىجاف  يمغ تعاون وتبلٍق ف يوإيسانًا لسا يذكمو الحػار في التفاعل اإلندان
مغ انصمقت  -يإضافة لمبشة ججيجة مغ لبشات الدبلم العالس -عبخ السذتخكات اإلندانية

السسمكة العخبية الدعػدية، مبادرة خادم الحخميغ السمظ عبجهللا بغ عبج العديد لمحػار بيغ أتباع 
 ي، حيث أثسخت بتأسيذ مخكد السمظ عبجهللا بغ عبج العديد العالسٕٔٔٓاألديان والثقافات 

رية لمحػار بيغ األديان والثقافات بسذاركة دولية واسعة لمسسمكة العخبية الدعػدية؛ وجسيػ 
لمحػار بيغ أتباع  يالشسدا؛ ومسمكة إسبانيا؛ ويعج مخكد السمظ عبج هللا بغ عبج العديد العالس

لشذخ ثقافة الحػار وتعديد التعاير ومكافحة العشف  ياألديان والثقافات في فييشا مشتجى عالس
تخبية والتصخف مغ خبلل الػسصية واالعتجال، وتحقيق األمغ والدبلم لذعػب العالع )وزارة ال

 (.ٙٔ: ٕٗٔٓوالتعميع، 
ودعسًا لشذخ ثقافة الحػار فقج وقعت وزارة التعميع ومخكد السمظ عبج العديد لمحػار 
الػششي محكخة تعاون مذتخك لتجديج سبل التعاون بيغ الصخفيغ في بشاء استخاتيجية لشذخ 

مقزايا الػششية التي ثقافة الحػار وقيسو في أوساط التعميع، وإعجاد الشجوات والبخامج الحػارية ل
تسذ احتياجات السػاششيغ، وإقامة السدابقات الثقافية والسعارض والسحاضخات التثكيفية 
واإلرشادية التي تديع في نذخ ثقافة الحػار، وفي إقامة بخامج تجريبية حػارية، كسا اشتسمت 

ة ميارات اتفاقية التعاون عمى عجد البشػد التي تعدز مغ تشفيح بعس البخامج مثل )تشسي
ترال في الحػار، الحػار التخبػي، الحػار الفكخي، الحػار السجتسعي، الحػار مع الصفل  اال
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تفاقية قيام مخكد السمظ عبج العديد  )حاورني(، مذخوع سبلم لمتػاصل الحزاري(، وتشاولت اال
تعميع لمحػار الػششي بإجخاء دراسات استصبلع لمخأي العام حػل قزايا السجتسع، ودعع وزارة ال

فشيًا في مجال الحػار وتجريب مشدػبي الػزارة عمى ثقافة الحػار واالترال في تمظ البخامج، 
وتزسشت أيزًا قيام وزارة التعميع بتييئة مخافقيا إلقامة أنذصة السخكد، واإلفادة مغ الجامعات 

د السمظ عبج والسعاىج التابعة لمػزارة في جسيع مشاشق السسمكة )وزارة التخبية والتعميع، ومخك
 ه(.ٜٖٗٔ، يالعديد لمحػار الػشش

 مجال نذخ ثقافة الحػار: فيجيػد جامعة األميخ سصام بغ عبج العديد 
التصمعات العالسية لمحػار بػصفو وسيمة مثمى لمتقارب بيغ  الجيػد الدابقة عمى ؤكجت

م الحزارات والثقافات، وتحقيق قجر مغ التػاصل والتعاير بيغ الذعػب مغ جية، وعد 
السسمكة العخبية الدعػدية عمى دعع الحػار في السؤسدات التخبػية والثقافية، وفي مقجمتيا 
الجامعات الدعػدية مغ جية أخخى، وتتزح جيػد جامعة األميخ سصام في نذخ ثقافة الحػار 

 -ي:مغ خبلل ما يم
تزسيغ الرفحة الخئيدة لسػاقع الجامعة عمى اإلنتخنت أيقػنة )مشتجيات جامعة األميخ سصام  -

 السدؤولةبغ عبج العديد( يعخض مغ خبلليا الصبلب مخئياتيع وأسئمتيع ويخد عمييا مغ الجية 
 بالجامعة مباشخة.

خ مػاقع الجامعة أساتحة وشبلب وإدارييغ مع مجيخ الجامعة إلكتخونيًا عبي تػاصل مشدػب -
 بالرفحة الخئيدية لسػقع الجامعة عمى اإلنتخنت. يالجامعة، مغ خبلل البخيج اإللكتخون

عقج لقاء يجسع معالى مجيخ الجامعة بالصبلب بحزػر السدؤوليغ بالجامعة مع بجاية كل فرل  -
 عزػية الصبلب والصالبات في لجان األنذصة الصبلبية.، باإلضافة إلى يدراس

تقجيع رؤية عمسية تدتيجف  يأسيست ف والتيييا وحجات الجامعة، تحػ  التيالتخررات  -
لمحػار مغ خبلل تجريذ مػاد جامعية  والتأصيمية والشطخية والتصبيكية التاريخيةالجػانب 

تؤسذ لمحػار: كالسػاد الذخعية عسػمًا، وأبخزىا: العقيجة والسحاىب، والتفديخ والفقو، 
 يوأصػل الفقو، والثقافة اإلسبلمية، فإنيا قائسة عمى تأصيل مبجأ الحػار، وذلظ كسا ف

، كسا أن تجريذ مقخر أصػل الفقو مثبل: تجرس آداب الججل والسشاضخة، والحػارات العمسية
ترال في عسادات الدشػات التحزيخية بيجف تشسية ميارات االترال لجى  ميارات اال

 الصمبة.
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السمتكيات والشجوات، والسذاركة مع  فيتفعيل دور أعزاء ىيئة التجريذ لمسذاركة  -
 يف يالجيات السعشية بالحػار كالسذاركة مغ خبلل مخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػشش

 السختمفة. ومشاشصةعالياتو ف
التػاصل والتفاعل الحػارى بيغ عزػ ىيئة التجريذ والصبلب والحى يتع بو إيرال  -

فيسيا وتأصيميا،  يالسعمػمة، والحى يدتيجف قزايا متشػعة، ويعج أسمػب الحػار مؤثخًا ف
 ودراستيا.

الػحجات السعشية دعع البحػث العمسية واألشخوحات السيتسة بتعديد ثقافة الحػار مغ خبلل  -
 كسادة مبادئ البحث بالجامعة. يبالبحث العمس

تذكيل لجشة عمى مدتػى الجامعة لتفعيل محكخة التفاىع بيغ مخكد السمظ عبج العديد لمحػار  -
 والجامعة. يالػشش

إقامة ، كحلظ يقجميا عجد مغ العمساء والسختريغ عغ الحػار وآدابو يإقامة الجورات الت -
نذصة الصبلبية لثقافة الحػار يذارك فييا الصبلب، رئاسة ورش العسل حػل تفعي ل األ

 وإدارة.
في ممتقى "سفخاء الحػار بيغ األديان" والحي يشطسو  مذاركة وفج مغ شبلب الجامعة -

، ٕٛٔٓ نػفسبخ ٜ -ٕاالتحاد العمسي لمكذاف السدمع بالجسيػرية التػندية خبلل الفتخة 
في السؤتسخات والسمتكيات  بأىسية مذاركة شبلبياوذلظ انصبلقًا مغ إيسان الجامعة 

والسراىخة الفكخية مع زمبلئيع الصبلب مغ مختمف جامعات العالع وتبادل الخبخات 
 والثقافات، لسا فيو تشسية لذخرية الصالب وتصػيخ لقجراتو وصقبًل لسػالبو.

عديد لمحػار أوجو التعاون بيغ جامعة األميخ سصام بغ عبج العديد ومخكد السمظ عبج ال
 :يالػشش

 السمظ عبج مخكد يدعى التي االستخاتيجية األىجاف أبخز مغ الحػار ثقافة نذخ يعج
 ومحكخات الذخاكة اتفاقيات عقج سعى السخكد إلى تحكيقًا، كسا إلى الػششي لمحػارد العدي

 الجامعات بيغ التعاون  مجال ويخكد واألىمية، السجتسع الخسسية مؤسدات مختمفع م التفاىع
 والػسصية والتدامح الحػار ثقافة لبشاء فاعمة مذتخكة بخامج عمى تشفيح والسخكدة الدعػدي
 مجاالت الحػار في العمسية لمسػاد السذتخكة والجراسات البحػث إعجاد عمى والعسلل، واالعتجا

ترال مجاالت في تجريبية دورات وإقامة السجتسع، في ثقافتو ونذخ  الحػار، في ميارات اال
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 الشجوات وعقج الجامعات، مغ مشدػبي معتسجيغ مجربيغ وتأىيل التجريبية، الحقائب وتػفيخ
 (.٘ٔ: ٕٙٔٓوالثقافية )معسخ،  والذخاكات العمسية السذتخكة الحػارية والمقاءات

وفي اإلشار ذاتو وقع مخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػششي محكخة تفاىع مع جامعة 
ه تأتي ىحه االتفاقية ضسغ سعي وكالة الجامعة ٓٗٗٔاألميخ سصام بغ عبج العديد في 

لمذؤون التعميسية واألكاديسية مسثمة بسذخوع معخفة في أن تكػن جامعة األميخ سصام جامعة 
ل عقج شخاكات مع الجيات الخارجية بيجف التعاون وتبادل الخبخات ببل أسػار وذلظ مغ خبل 

والسعارف وأن تكػن الجامعة حاضخة في السجتسع، عمسًا أن تػقيع ىحه السحكخة ستداىع في 
تأصيل ثقافة الحػار وتخسيخ قيع التشػع والتعاير والتبلحع الػششي ونذخىا بيغ أفخاد السجتسع 

 حاضخيغ نادي نطعكسا ة العامة ويحافظ عمى الػحجة الػششية، بجسيع فئاتو بسا يحقق السرمح
 العديد عبج السمظ مخكد إلى زيارة سصام األميخ بجامعة التحزيخية الدشة عسادة في الصبلبي

 تأتي الجامعة، كميات شبلب وبسذاركة ىـٓٗٗٔ األول جسادى ٕٗ السػافق الػششي لمحػار
كاديسية التعميسية لمذؤون  الجامعة ػكالةب معخفة مذخوع اتفاقيات ضسغ الديارة ىحه  حيث واأل

 تخسيخ خبلل مغ السجتسعي الشديج وحساية الػششية، الػحجة تعديد إلى البخنامج ىحا ييجف
 (.ٙديدسبخ:  ٖٔ، ٕٛٔٓ، ي)ضعاف الػششي والتبلحع والتعاير التشػع، قيع

 السعشػن وفي سياق مترل تعج دراسة مخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػششي 
ه( "بثقافة الحػار في السجتسع الدعػدي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ" مغ ٓٗٗٔ)

أولى الجراسات االستصبلعية التي أىتست بتشاول بثقافة الحػار في السجتسع الدعػدي، فقج 
ىجفت إلى قياس مدتػى ثقافة الحػار في السجتسع الدعػدي، وتحجيج العػامل التي تديع في 

ومجى فعالية المقاءات الػششية لمحػار في رفع مدتػى ثقافة الحػار في السجتسع  تعديدىا،
( عزػ ىيئة تجريذ في كل مغ جامعة السمظ ٖٗٙالدعػدي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

سعػد، وجامعة األمام دمحم بغ سعػد، وجامعة السمظ عبج العديد، جامعة السمظ فيج، وجامعة أم 
مية، وجامعة السمظ خالج، وجامعة السمظ فيرل، ومغ أبخز نتائجيا القخى، والجامعة اإلسبل

ارتفاع مدتػى ثقافة الحػار لجى الصبقة السثقفة مقارنة بالصبقة العاممة، وأن مدتػى ثقافة 
الحػار لجى الصبقة العاممة معجوم كميًا، وأوضحت الجراسة أن العػامل السؤثخة في رفع ثقافة 

حرخت في رباعية مغ العشاصخ التالية: التعميع، التخبية  الحػار في السجتسع الدعػدي
وفي ىحا الرجد، تصخقت دراسة الدعيج ، األسخية، اإلعبلم، المقاءات واألنذصة الثقافية
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( إلى تعخف واقع دعع البيئة الجامعية لثقافة الحػار لجى شبلب جامعة بػرسعيج، ٕٗٔٓ)
لجاعسة لثقافة الحػار لجى الصبلب، واستخجمت وتحجيج أىع مقػمات البيئة التخبػية الجامعية ا

الجراسة السشيج الػصفي واستبانة مػجية إلى عيشة مغ شبلب جامعة بػرسعيج، وأضيخت 
نتائج الجراسة قيام أعزاء ىيئة التجريذ بسيام تتعمق بجعع ثقافة الحػار لجى الصبلب، 

بلب وتجعع ثقافة الحػار والذخوط التي يجب تػافخىا في األنذصة الصبلبية التي تقجم لمص
( فقج ىجفت إلى تعديد ثقافة الحػار لجى شمبة ٕ٘ٔٓ) ي جيجور ة لجييع، وقج أشارت دراس

السخحمة الجامعية حتى يكػنػا مذاركيغ إيجابيغ في شؤون جامعتيع، ومعخفة االختبلف في 
لستغيخات وجيات نطخ أعزاء ىيئة التجريذ نحػ دواعي تعديد ثقافة الحػار لجى الصمبة تبعًا 

( فقخة وزعت عمى أربعة ٙٔصسع استبانة تكػنت مغ )و الجشذ والكمية والسختبة العمسية، 
أبعاد، وتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع أعزاء ىيئة التجريذ في كميات التخبية والسجتسع 
والعمػم بجامعة شيبة، وأضيخت الشتائج مػافقة أعزاء ىيئة التجريذ بجرجة كبيخة عمى جسيع 

تعديد ثقافة الحػار لجى شبلب جامعة شيبة وشالباتيا، كسا أضيخت نتائج الجراسة عجم  دواعي
وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في وجيات أعزاء ىيئة التجريذ نحػ دواعي تعديد ثقافة 

( دراسة Bewley, Sarandon, 1105الحػار لجى الصمبة تبعًا لستغيخ الجشذ، كسا أجخى )
كان حػار الصمبة يعدز مغ تفكيخىع ويداعجىع عمى التعميع، وأجخيت  ىجفت إلى معخفة ما إذا

نيػزيمشجا، وقج تع إجخاء السقاببلت مع  فيالجراسة عمى مذخوع تعميسي لتصػيخ السعمسيغ 
شخيقة تجريديع، واستخجم  فيالصمبة لجسع السعمػمات وأخح السبلحطات ومشاقذة السجرسيغ 

شتائج أن الحػار يسكغ الصمبة مغ التفكيخ عغ شخيق ، وأضيخت الالتجخيبيالباحث السشيج 
االستساع إلى أفكار اآلخخيغ، وتػضيح أفكارىع والتػسع فييا ومشاقذتيا، ثع شخح أفكار 

 ججيجة، كسا أن الحػار يداعج عمى جعل التعميع واضحًا وتكػيغ شمبو أكثخ تفكيخًا وإدراكًا.
تعخف دور الجامعات الفمدصيشية  ( فقج ىجفت إلىٕٙٔٓوعغ دراسة السديغ والقجرة )

في تخسيخ ثقافة الحػار السجتسعي مغ وجية نطخ شمبتيا وسبل تعديده، واستخجم الباحثان 
السشيج الػصفي التحميمي، وأضيخت نتائج الجراسة أن الجرجة الكمية لجور الجامعات 

زن ندبى الفمدصيشية في تخسيخ ثقافة الحػار السجتسعي مغ وجية نطخ شمبتيا حرل عمى و 
%(، أي بجرجة متػسصة ندبيًا، في حيغ ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية تعدى ٕٓ.ٕ٘)

( ٕٚٔٓلستغيخات الجراسة )الجشذ، الجامعة، التخرز(، في حيغ تشاولت دراسة التائب )
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بحث األبعاد االجتساعية والثقافية البلزمة لتشسية ثقافة الحػار في التعميع الجامعي الميبي مغ 
( ٕٜٕدراسة ميجانية أجخيت عمى كميات جامعة مرخاتو، وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) خبلل

، وتػصمت الجراسة إلى الحاجة لتصػيخ الشطع اآلداب والتخبية عزػ ىيئة تجريذ في كمية
التعميسية الجامعية في كميات جامعة مرخاتو، وإعادة الشطخ في االستخاتيجيات واألساليب 

الجامعات الميبية بسا يتدق مع السجتسع الميبي الداعي إلى االستقخار التجريدية الستبعة في 
واالنفتاح عمى الثقافات، وتأكيج روح التدامح لشبح الخبلفات وتأصيل لغة الحػار وصػاًل مغ 

( فقج ىجفت الجراسة إلى ٕٚٔٓخبللو إلى أفاق الفكخ السعخفي، وأما عغ دراسة الرسادي )
ة جامعة القريع لثقافة الحػار، ودورىا في تعديد التدامح مغ التعخف عمى درجة امتبلك شمب

( فقخة، تع ٛٗوجية نطخ شمبة القريع، ولتحقيق ىجف الجراسة صسست استبانة تكػنت مغ )
( شالبًا وشالبة، واستخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي، وأسفخت ٖ٘ٚتصبيقيا عمى )

فة الحػار جاءت بجرجة متػسصة، وعجم وجػد الشتائج أن امتبلك شمبة جامعة القريع لثقا
ثخ متغيخ الجشذ، ووجػد فخوق دالة إحرائية تعدى ألثخ الدشة  فخوق دالة إحرائية تعدى أل

( أىسية مسارسة ثقافة ٕٚٔٓالجراسية ولستغيخ التخرز، كسا أوضحت دراسة الػحر )
وتحجيج معػقات الحػار والكذف عغ واقع مسارسة ثقافة الحػار لجى شبلب جامعة بيذة، 

( شالب، ٖٛ٘مسارسة ثقافة الحػار، واستخجم السشيج الػصفي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
وأكجت نتائج الجراسة عمى ضخورة نذخ ثقافة الحػار لجى شبلب جامعة بيذة مغ خبلل إنذاء 

سة مخاكد حػارية وإقامة نجوات تثكيفية ودورات تجريبية تؤكج أىسية الحػار، كسا بيشت الجرا
ناث.  وجػد فخوق ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ التخرز ولرالح اإل

وباستقخاء الجراسات الدابقة ذات الرمة التي تشاولت ثقافة الحػار في التعميع الجامعي يسكغ 
استشتاج أن معطسيا دراسات ميجانية لمبحث في دور الجامعة في تشسية ثقافة الحػار لجى 

(، ودراسة الػحر ٕ٘ٔٓ) جيخوي ج معػقاتو، مثل دراسة شبلبيا وُسبل تعديده وتحجي
(، وتعج دراسة مخكد السمظ عبج العديد لمحػار ٕٚٔٓ(، ودراسة الرسادي )ٕٚٔٓ)

الػششي مغ أولى الجراسات االستصبلعية التي اىتست بتشاول بثقافة الحػار في السجتسع 
تخبػية الجامعية الجاعسة الدعػدي، كسا أن دراسة الدعيج ركدت عمى أىع مقػمات البيئة ال

لثقافة الحػار لجى الصمبة، وتتذابو ىحه الجراسات مع الجراسة الحالية في التشاول السباشخ 
كػنيا  فيو  مجتسع الجراسة، في حيغ تختمف عشيا فيلثقافة الحػار لجى شمبة الجامعات، 



 ..................................................... ثقافة احلوار يف اجلامعات السعودية رؤية أعضاء هيئة التدريس

02 
 

متفاوتة مثل؛ الجشذ، مدار الكمية، الختبة  مدتػيات ذات متعجدة متغيخات استخجمت
العمسية، سشػات الخبخة مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ في بيان واقع ثقافة الحػار 
في جامعة األميخ سصام بغ عبج العديد، كسا استفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات 

 الدابقة فيسا يتعمق: 
الصالب واتجاىاتو واحتخامو آلراء  اسمػكيل يعتبخ الحػار مغ الػسائل السعيشة في تعج -

 اآلخخيغ.
، وداللة الخقى بيغ األمع يوالثقاف ي التقجم الفكخ  يأن الحػار لو دور فاعل باإلسيام ف -

 والذعػب لمتبادل والتشافذ والتسيد.
 تحجيج األبعاد االجتساعية والثقافية البلزمة لتشسية ثقافة الحػار في التعميع الجامعي. -

السيع اإلشارة ىشا إلى أن نذخ ثقافة الحػار وقبػل الخأي اآلخخ ونبح الفكخ ومغ 
األوحج مختبط بتخسيخ الجيسقخاشية كسخجعية لتفكيخ األفخاد وسمػكيع في مختمف السؤسدات 
االجتساعية، ولسػاكبة ذلظ يسكغ لمسؤسدة الجامعية أن تمعب أدوارًا ميسة في تخسيخ السبادئ 

لحزارية السعاصخة، ومغ بيشيا الحػار وقبػل الخأي اآلخخ، فإذا كانت والكيع اإلندانية وا
تشذأ في عقػل البذخ قبل أن تشفح، فيشبغي عمى  -حدب اليػندكػ -الحخوب والكخالية

السؤسدة الجامعية أن تعسل عمى انتداعيا مغ عقػل الصمبة بػاسصة التخبية عمى الحػار 
سشجًا لبشاء السذخوع الجيسقخاشي ونػاة لمسذخوع والتفاىع والتعاون، وبحلظ تربح الجامعة 

 السجتسعي بكاممو، ولمتفاىع والحػار بيغ الثقافات.
 مشللة الدراسة وتشاؤالتًا:

وضخورة مغ ضخورات  تذكل ثقافة الحػار أساسًا ميسًا لبشاء الحزارات اإلندانية،
، وفي ىحا وسيمة اإلندان لمتعبيخ عغ حاجاتو، ورغباتو، وميػلو فييالحياة االجتساعية، 

لمجامعات في تعديد  الحيػي الرجد ركدت كثيخ مغ الجراسات عمى أىسية ثقافة الحػار، والجور 
ثقافة الحػار لجى الصمبة حتى يكػنػا مذاركيغ إيجابييغ في شؤون جامعتيع ومجتسعيع، ومغ 

تعديد ثقافة الحػار في البيئة  دواعيصت الزػء عمى سم التي( ٕٗٔٓذلظ دراسة جيجوري )
الجامعية مغ أجل بث الػعى لجي الصمبة بسفيػم الحػار وآدابو وأصػل، كسا بيشت دراسة 

(Marten, ٕٜٓٓ أىسية دور التعميع الجامعي في تعديد ثقافة الحػار والتفاىع بشيجيخيا )
ة عغ األثخ الدمبى لبلنقدامات مغ خبلل تشطيع حمقات دراسية مشتطسة ومؤتسخات مدتسخ 
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العخقية والجيشية عمى مدتػى األفخاد والجساعات، وأن الحػار اليادف ىػ األكثخ فعالية في 
 إيرال وجية الشطخ لآلخخيغ.

 التيالبيئة الجامعية، إال أن الجراسات  يف وبالخغع مغ أىسية تعديد ثقافة الحػار
قج أثبتت ضعف ىحا  الجامعيفي تكػيغ شخرية الصالب  ودوره واقع ثقافة الحػار عغأجخيت 

كبيخ، حيث أكجت دراسة  حكػميالجور مقارنة بسا يتػفخ لمجامعات الدعػدية مغ دعع 
( إلى ضخورة إيجاد سبل مقتخحة لبلرتقاء بػاقع ثقافة الحػار وانتذارىا ٕٕٔٓالذاماني )

اختيار الػقت السشاسب ( إلى أن ضعف ٕٚٔٓ) الػحرداخل الجامعات، وأوضحت دراسة 
لمحػار يعج مغ أكبخ السعػقات لشذخ ثقافة الحػار عشج الصمبة، كسا أوصت دراسة الصيار 

، وبحلظ تتزح أىسية فة الحػار داخل البيئة التعميسية( بزخورة االىتسام بشذخ ثقإٓٔٓ)
وضع خصة عمسية تدتيجف رفع مدتػى االستفادة مغ بخامج أعزاء ىيئة التجريذ في تعديد 

 التي، وىحا ما تخكد عميو اىتسام الجراسة الحالية جامعة األميخ سصامثقافة الحػار لجى شمبة 
شمبة جامعة تعديد ثقافة الحػار لجى  يف الجامعيالتعميع مجى إسيام إبخاز تدتيجف محاولة 

جراسة في يسكغ بمػرة مذكمة ال عميو، و األميخ سصام مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ
 - التداؤل الخئيذ التالي:

ما دور الجامعات الدعػدية في تعديد ثقافة الحػار لجى شمبتيا مغ وجية نطخ 
 أعزاء ىيئة التجريذ؟

العديد مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة ما واقع ثقافة الحػار في جامعة األميخ سصام بغ عبج  -ٔ
 التجريذ؟

ما السذكبلت والسعػقات التي تػاجو أعسال ثقافة الحػار لجى شبلب جامعة األميخ سصام  -ٕ
 بغ عبج العديد وشالباتيا مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ؟

( بيغ متػسصات تقجيخات ٘ٓ.ٓىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) -ٖ
 لستغيخات الجراسة؟  ي العيشة ُتعد أفخاد 

مغ وجية  تعديد ثقافة الحػار لجى شمبة جامعة األميخ سصام بغ عبج العديد ما آليات -ٗ
 نطخ أعزاء ىيئة التجريذ؟
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  أيداف الدراسة:

 تدعى الجراسة الحالية إلى تحقيق العجيج مغ األىجاف أىسيا ما يمي:
سصام بغ عبج العديد مغ وجية نطخ أعزاء تعخف واقع ثقافة الحػار في جامعة األميخ  -ٔ

 ىيئة التجريذ.
إلقاء الزػء عمى اإلشكاليات والعػائق التي تػاجو أعسال ثقافة الحػار لجى شمبة جامعة  -ٕ

 األميخ سصام بغ عبج العديد.
كذف الفخوق ذات الجاللة اإلحرائية في وجيات نطخ أعزاء ىيئة التجريذ نحػ واقع  -ٖ

 لجشذ، مدار )الكمية(، الختبة العمسية، سشػات الخبخة.ا ثقافة الحػار باختبلف:
بغ عبج العديد مغ وجية  حػار لجى شمبة جامعة األميخ سصامتعديد ثقافة اللآليات  تقجيع -ٗ

 .نطخ أعزاء ىيئة التجريذ
 أينية الدراسة: 

 تتبمػر أىسية الجراسة فيسا يمي:
 األينية الهظرية: -1
بعس السؤتسخات والجراسات التخبػية في الدشػات تعج الجراسة الحالية استجابة لتػصيات  -

األخيخة والتي شالبت بزخورة تعديد ثقافة الحػار لجى السجتسع الدعػدي والػقػف نتائجيا 
، ٖٕٔٓه، ودراسة العبيج ٕ٘ٗٔمثل دراسة )مخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػششي 

 (.ٕٚٔٓالرسادي 
جيا السختمفة، فيسا يتعمق بجورىا في بشاء تقجم تغحية راجعة لمجامعات حػل فعالية بخام -

شخرية الصالب الجامعي القادر عمى تعديد ثقافة الحػار وتذكيل اتجاىاتو وتحريغ 
 فكخه.

تأتى ىحه الجراسة استجابة لسذخوع السمظ عبج هللا لمحػار الػششي الحي يخكد عمى تخسيخ  -
 تعامل مع مختمف القزايا.ونذخ مفيػم ثقافة الحػار ليربح أسمػبًا لمحياة ومشيجًا لم

 األينية التطبيكية: -2
تديع الجراسة في تػجيو صانعي القخار السعشييغ بستابعة إسيامات الجامعات إلعادة   -

الشطخ في تخصيط البخامج واألنذصة السخررة لتعديد ثقافة الحػار بسا يكفل تفعيل دورىا 
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سا يشتج عغ الجراسة في تحريغ السجتسع الدعػدي مغ التعرب وعجم قبػل اآلخخ، وفي
 مغ مقتخحات وتػصيات تعدز مغ تفعيل ثقافة الحػار لجى الصمبة.

تقجيع السداعجة لجامعة األميخ سصام بغ عبج العديد في  فييع الجراسة الحالية تد -
التعخف عمى واقع ثقافة الحػار بالجامعة والػقػف عمى السعػقات التي تحػل إعسال ثقافة 

 التغمب عمييا وآليات تفعيميا. الحػار ألىجافيا وكيفية 
 حدود الدراسة:

في الجراسة الحالية التي تجور حػل ثقافة الحػار في الجامعات الدعػدية، أمكغ وضع 
 عجد مغ الحجود التي تمتدم بيا الجراسة وىي:

: تقترخ الجراسة الحالية في جانبيا السػضػعي عمى دراسة واقع ثقافة الحج السػضػع -
نطخ أعزاء بجامعة األميخ سصام بغ عبج العديد، ومجاالت تعديده الحػار مغ وجية 

 بأبعاده الثبلث )البعج الثقافي، البعج االجتساعي، البعج اإلعبلمي(.
 فيالحج السكاني والدماني: شبقت أداة البحث عمى عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ  -

غ العام الجامعي جامعة األميخ سصام بغ عبج العديد خبلل الفرل الجراسي الثاني م
 ه. ٓٗٗٔ/ ٜٖٗٔ

  :تعريف املصطلخات

 -تتحجد مرصمحات الجراسة الحالية فيسا يمي: 
بيغ أفخاد أو مجتسعات،  لقيسة أخبلقية متسثمة في التفاععمى أنيا " عخفتُ : ثقافة الحػار -

قيق غايات وأىجاف محجدة مغ قبل" وتبادل األفكار والخبخات ووجيات الشطخ بيشيع لتح
(Poole, M. E, 1112: .)8 

التعامل مع  في"مجسػعة قػاعج فكخية يؤمغ بيا األفخاد أنيا ُتعخف ثقافة الحػار بكسا   -
تجفع الفخد لقجر مغ المياقة وتقجيخ اآلخخ، مسا  التياآلخخيغ كسا تذسل آداب التحزخ 

يداعج عمى قجر مغ القبػل االجتساعي، وتخصى مذكبلت السػاقف االجتساعية" 
(Safonova V. V., 1105: 01.) 

ويقرج بثقافة الحػار في الجراسة الحالية، جسيع الجيػد التي يبحليا أعزاء ىيئة  -
التجريذ بجامعة األميخ سصام بالشدبة لصمبتيا، والتي تدتيجف تكػيغ مػاشغ مجرك أن 
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ات معخفتو لمحػار ومياراتو وآدابو وآلياتو، ُتعج مجخبًل لمتعاير والتقارب بيغ اليػي
 السختمفة في السجتسع السحمي والعالسي الستشػع.

 مهًج الدراسة:

اتبعت الجراسة السشيج الػصفي لسبلئستو لصبيعة الجراسة وأىجافيا، وتزسشت  
إجخاءاتو ترسيع استبانة مذتسمة عمى ثبلثة محاور وىي )واقع ثقافة الحػار في الجامعة، 
ومعػقات إعسال ثقافة الحػار لجى الصمبة، وآليات تعديد ثقافة الحػار( وذلظ بيجف استصبلع 

جامعة األميخ سصام بغ عبج العديد حػل مسارستيع لثقافة  فيذ رأى أعزاء ىيئة التجري
 الحػار وآليات تفعيمو مغ وجية نطخىع.

 دلتنع وعيهة الدراسة: 

جامعة األميخ سصام لمعام  في اء ىيئة التجريذلمجراسة مغ أعز يتألف السجتسع األصم -
( عزػًا، ٓٓٙٔه لمفرل الجراسي الثاني والبالغ عجدىع )ٓٗٗٔ/ ٜٖٗٔالجامعي 

تػزيع وقج تع  ،اإللكتخونيجامعة األميخ سصام عبخ السػقع  فيوذلظ حدب اإلحراءات 
مغ  ( عزػاً ٕٓٗعيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ قػاميا ) االستبيان إلكتخونيا عمى

 تلستغيخاتػزيع أعزاء ىيئة التجريذ وفقًا  (ٔويػضح الججول )مختمف التخررات، 
 سشػات الخبخة( عمى الشحػ التالي: -الختبة العمسية -مدار )الكمية( -الجراسة )الجشذ

 (0عذٚي )

 رٛص٠غ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚفمبً ٌّزغ١شاد اٌذساعخ

 إٌغجخ اٌزىشاس اٌفئبد اٌّزغ١ش

 0581 31 روش اٌغٕظ

 282. 111 أٔضٝ 

 ِغبس اٌى١ٍخ

 1285 020 اٌّغبس اإلٔغبٟٔ ٚاألدثٟ

 0183 14 اٌّغبس اٌصؾٟ

 0181 13 اٌّغبس إٌٙذعٟ 

 اٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 .348 001 أعزبر ِغبػذ

 .118 41 أعزبر ِشبسن

 2282 1. أعزبر 

عٕٛاد 

 اٌخجشح

 3285 002 ( عٕٛاد4ألً ِٓ )

( 01( عٕٛاد إٌٝ )4ِٓ )

 عٕٛاد
11 2181 

 1183 32 ( عٕٛاد01أوضش ِٓ ) 

 01181 131 اٌّغّٛع
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 :يالججول أعبله يبيغ تػزيع أفخاد الجراسة كسا يم
%( ىع مغ أعزاء ىيئة التجريذ الحكػر وىع ندبة قميمة ٚ.ٙٔالجشذ، أن ندبة ) -

 (.ٖ.ٖٛبالسقارنة بأعزاء ىيئة التجريذ اإلناث البالغ ندبتيغ )%
، في حيغ أن الرحيالسدار  في%( مغ أفخاد الجراسة ٗ.ٓٔالسدار أو الكمية، تبيغ أن ) -

%( مغ أفخاد الجراسة ٙ.ٜٚ، و)اليشجسي%( مغ أفخاد الجراسة كانػا في السدار ٓ.ٓٔ)
 كانػا مغ السدار اإلنداني واألدبي، وىع غالبية أفخاد عيشة الجراسة.

الجراسة رتبتيع العمسية أستاذ في حيغ أن %( مغ أفخاد ٖ.ٖٖالختبة العمسية، كان ) -
%( مغ عيشة الجراسة كان رتبتيع ٛ.٘ٗ%( كان رتبتيع العمسية أستاذ مذارك، و)ٛ.ٕٓ)

العمسية أستاذ مداعج، وتجل الشتائج عمى التشػع في الختبة العمسية ألفخاد الجراسة مسا 
ى آراء أفخاد عيشة الجراسة عم التعميسييخجم أىجاف الجراسة الحالية نطخًا لتأثيخ السدتػى 

 مسا تعصى مرجاقية أكبخ عمى نتائج الجراسة.
%( مغ أفخاد الجراسة ىع خبخاتيع أقل مغ خسذ سشػات، ٙ.ٜٗسشػات الخبخة، وجج أن ) -

( سشػات، وىحا يذيخ إلى أن غالبية أفخاد عيشة ٓٔ%( خبخاتيع أكثخ مغ )ٗ.ٕٓوأن )
 ( سشػات.٘الجراسة خبخاتيع كانت أقل مغ )

 أداة الدراسة: 

كثخ  بشاء عمى شبيعة البيانات، وعمى السشيج الستبع في الجراسة، فأن األداة األ
مبلءمة لتحقيق أىجاف الجراسة الحالية ىي االستبانة، وقج تع بشاء استبانة مكػنة مغ جدأيغ، 

( ٓ٘األول مشيا تزسغ بيانات أساسية تعخيفية عغ السدتجيبيغ، أما الجدء الثاني فتزسغ )
فقخة(، معػقات إعسال  ٜٔفقخة مػزعة عمى ثبلث محاور ىي: واقع ثقافة الحػار بالجامعة )

فقخة(، واعتسجت الباحثة في صياغة  ٜٔفقخة(، آليات تعديد ثقافة الحػار ) ٕٔثقافة الحػار )
فقخات االستبانة عمى ما تزسشو األدب الشطخي والجراسات الدابقة ذات الرمة بسجال الجراسة، 

ب تكخار استجابات أفخاد العيشة تع استخجام مكياس ليكخث ذي التجرج الخساسي ولحدا
لترحيح أدوات الجراسة، بإعصاء كل فقخة مغ فقخاتو درجة واحجة مغ بيغ درجاتو الخسذ 

، ٖ، ٗ، ٘( وىى تسثل رقسيًا )مػافق، محايج، غيخ مػافق، غيخ مػافق بذجة، مػافق بذجة)
 ( بالتختيب.ٔ، ٕ
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 الدراسة:صدق أداة 

 التأكج مغ صجق االستبانة مغ خبلل ما يمي:تع  
الرجق الطاىخي ألداة الجراسة )صجق السحكسيغ(: لمتحقق مغ الرجق الطاىخي، تع  -

عخض االستبانة في صػرتيا األولية عمى مجسػعة مغ أساتحة التخبية، وبعس 
لمتعخف عمى الستخرريغ في مجال الحػار بسخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػششي، 

آرائيع ومقتخحاتيع حػل مجى أىسية العبارات ووضػحيا ومجى مبلئسة العبارات لكياس ما 
وضعت ألجمو، ومجى مشاسبة العبارات لمسحػر الحى تشتسى إليو، واالقتخاحات التي يسكغ 
مغ خبلليا تصػيخ أداة الجراسة، وبشاء عمى ما أبجاه السحكسػن مغ آراء ومقتخحات، 

يبلت التي اتفق عمييا غالبية السحكسيغ، مغ تعجيل بعس العبارات وححف أجخيت التعج
 عبارات أخخى، وفى ضػء ذلظ تع اعتساد االستبانة في صػرتيا الشيائية.

فقج تع التحقق  صجق االتداق الجاخمي ألداة الجراسة: لمتأكج مغ صجق االتداق الجاخمي -
تصبيق السكياس، وإعادة تصبيقو بعج ( بTest-retestبصخيقة االختبار وإعادة االختبار )

( ٘ٔشسمت ) -مغ خارج العيشة وضسغ مجتسع الجراسة –عيشة استصبلعية أسبػعيغ عمى
وتع حداب معامل االرتباط )بيخسػن( بيغ درجة كل عبارة مغ  عزػ ىيئة تجريذ،

وتع أيزًا حداب عبارات االستبانة بالجرجة الكمية لمسحػر الحى تشتسى إليو العبارة، 
عامل الثبات بصخيقة االتداق الجاخمي حدب معادلة ألفا كخو نباخ، والججول التالي يبيغ م

معامل االتداق الجاخمي وفق معادلة ألفا كخو نباخ وثبات اإلعادة لمسجاالت واألداة ككل 
 :وجاءت الشتائج كالتاليواعتبخت ىحه الكيع مبلئسة لغايات الجراسة، 
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 (1عذٚي )

 ِٚؼبِالد االسرجبغ )االرغبق اٌذاخٍٟ( ٚصجبد اإلػبدحِؼبًِ "صجبد اٌفب" 

 ألداح اٌذساعخ ِٚؾبٚس٘ب اٌفشػ١خ 

 صجبد اإلػبدح االرغبق اٌذاخٍٟ  ػذد اٌفمشاد اٌّؾبٚس اٌّغبي

ٚالغ رؼض٠ض صمبفخ اٌؾٛاس اٌّغبي األٚي: 

 ثبٌغبِؼخ

02 1820 
18.3 

اٌّغبي اٌضبٟٔ: ِؼٛلبد إػّبي صمبفخ اٌؾٛاس 

 ٌذٜ اٌطٍجخ

01 18.2 
18.3 

 اٌّغبي اٌضبٌش:

آ١ٌبد  رؼض٠ض 

 صمبفخ اٌؾٛاس

 1822 18.1 5 اٌجؼذ اٌضمبفٟ

 1821 18.5 5 اٌجؼذ االعزّبػٟ

 1821 18.2 1 اٌجؼذ اإلػالِٟ

االسرجبغ ٚاٌضجبد ٌٍّغبي 

 اٌضبٌش

02 
1821 1820 

 1822 1824 41 األداح وىً

( أن أداة الجراسة تتستع بسعامبلت ثبات مختفعة ٕبالججول ) السػضحةتحكى البيانات 
بالشدبة لجسيع محاورىا الفخعية، مسا يعصى مػثػقية في استخجاميا، كسا يذيخ الججول إلى 

( بيغ السحاور الفخعية ٔٓ.ٓمعامبلت اتداق داخمي دالة إحرائيًا عشج مدتػى الجاللة )
مية لؤلداة مغ ناحية أخخى، مسا يؤكج صبلحية األداة لؤلداة مغ ناحية، وبيشيا وبيغ الجرجة الك

 لكياس ما ُصسست مغ أجمو.
لتحجيج معيار الحكع عمى استجابات أفخاد العيشة، تع تحجيج شػل خبليا : الػزن الشدبي

السكياس الخساسي )الحجود الجنيا والعميا( السدتخجم في محاور الجراسة، تع حداب السجى 
عجد خبليا السكياس لمحرػل عمى شػل الخمية الرحيح أي (، ثع تقديسو عمى ٗ=ٔ-٘)
(، بعج ذلظ تست إضافة ىحه الكيسة إلى أقل قيسة في السكياس )أو بجاية ٓٛ.ٓ=٘/ٗ)

السكياس وىى الػاحج الرحيح( وذلظ لتحجيج الحج األعمى ليحه الخمية، وىكحا أصبح شػل 
 الخبليا كسا يتزح في الججول التالي:
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 ( 2عذٚي )

 أداح اٌذساعخ ٚٚصف االعزغبثبد ػٍٝ فٟرٛص٠غ ِذٜ اٌّزٛعطبد ٚفك اٌزذسط اٌّغزخذَ 

 اٌفمشاد ثؾغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ 

 اٌّٛافمخدسعخ  اٌّمبثً ٌٗ إٌغجٟاٌٛصْ  ِذٜ اٌّزٛعطبد اٌفئخ

 ل١ٍٍخ عذاً  % 25 -%11ِٓ  08.1 -110.ِٓ  األٌٚٝ

 ل١ٍٍخ %41 -%25أوجش ِٓ  1851 -08.0أوجش ِٓ  اٌضب١ٔخ

 ِزٛعطخ %.5 -%41أوجش ِٓ  2831 -1851 أوجش ِٓ اٌضبٌضخ

 وج١شح % 3. -%.5أوجش ِٓ  3811 -2831أوجش ِٓ  اٌشاثؼخ

 وج١شح عذاً  %011 -%3.أوجش ِٓ  4811 -3811أوجش ِٓ  اٌخبِغخ

 املعاجلة اإلحصائية:

باألساليب ( ومعالجتيا SPSSتع تجسيع االستبانات ثع تفخيغيا وفق بخنامج ) 
اإلحرائية السشاسبة وفقًا ألسئمة الجراسة، حيث تع استخجام اختبار "ت" لتحجيج داللة الفخوق 

، كسا تع سشػات الخبخة( -الختبة العمسية -مدار )الكمية( -الجشذشبقًا لستغيخات الجراسة )
مى تقجيخات استخجام التكخارات والشدب السئػية والستػسط الػزني واالنحخاف السعياري لمحكع ع

 في تعديد ثقافة الحػار لجى شبلبيا. جامعة األميخ سصام عيشة الجراسة لسدتػى مداىسة
 نتائج الدراسة امليدانية )عرضًا ومهاقشتًا(

الشؤال االول: ما واقع ثكافة احلوار يف جامعة األمري سطام بو عبد العزيز مو وجًة نظر 

 أعضاء ييئة التدريص؟

السعيارية لئلجابة عغ ىحا الدؤال تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات  
ػاقع ثقافة الحػار في جامعة األميخ سصام بغ عبج العديد مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة ل

 والججول أدناه يػضح ذلظ. ،التجريذ
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 (3عذٚي )

فٟ عبِؼخ األ١ِش عطبَ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس 

 ِٓ ٚعٙخ ٔظش أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِشرجخ رٕبص١ٌبً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌفمشاد

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ

اٌشرج

 ح

 

0 

٠زجغ ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ 

 فٟأعب١ٌت إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس 

اٌزذس٠ظ ٌٍم١بَ ثؾٛاساد فؼبٌخ ِغ 

 اٌطٍجخ8

 0 وج١ش عذاً  1.1. 3822

03 
رؼضص األٔشطخ اٌطالث١خ ِٓ اٌؼًّ 

 ثشٚػ اٌفش٠ك ث١ٓ اٌطٍجخ8
 0 وج١ش عذاً  131. 3822

5 

٠غّغ ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ث١ٓ 

ٌٍم١بَ  ٟٚاٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔ اٌزارٟاٌزؼٍُ 

 ثؾٛاساد رؼ١ّ١ٍخ ث١ٓ اٌطٍجخ8

 2 عذاً وج١ش  151. 3820

05 

رؼضص األٔشطخ اٌطالث١خ ِٓ ل١ُ 

اٌزغبِؼ ٚؽغٓ اٌزؼبًِ ِغ 

 ا٢خش8ٓ٠

 2 وج١ش عذاً  1814 3820

3 

٠شغغ ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌطٍجخ 

ػٍٝ غشػ لعب٠ب ِٚٛظٛػبد عؼ١بً 

 ٚساء إوغبة اٌطٍجخ صمبفخ اٌؾٛاس8

 4 وج١ش 5.1. 3811

04 

٠ؾشص ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ 

اٌطٍجخ ِٓ ثٕبء عغٛس ٌٍزٛاصً ِغ 

 خالي االعزّبع ٌُٙ ٚألفىبس8ُ٘

 4 وج١ش 31.. 3811

01 
ر١ّٕخ  ٟرغُٙ األٔشطخ اٌطالث١خ ف

 ا٢خش8 ٞصمبفخ اٌؾٛاس ٚرمجً اٌشأ
 1 وج١ش 31.. .380

1 

٠غزخذَ ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

أعب١ٌت رذس٠غ١خ رؼضص صمبفخ اٌؾٛاس 

، ِٟٚٙبسارٗ ِضً: اٌؼصف اٌزٕ٘

 اٌزفى١ش إٌبلذ8

 . وج١ش 1... 3804

2 
رز١ؼ األعب١ٌت اٌزذس٠غ١خ اٌؾٛاس٠خ 

 ث١ٓ اٌطٍجخ8 ٟاٌزٕبفظ اإل٠غبث
 . وج١ش 111. 3804

1 

٠ؾشص ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ 

ص٠بدح اٌٛػٝ ثم١ّخ اٌؾٛاس ٌذٜ 

 اٌطٍجخ8

 01 وج١ش 31.. 3803

01 
٠ؾزشَ ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ سأٜ 

 اٌطٍجخ ٚإْ خبٌف سأ8ٗ٠
 00 وج١ش 51.. 3802

4 

٠ؾشص ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ  

إلبِخ ِؾبظشاد ٚؽٍمبد ٔمبػ 

 ٌٕشش صمبفخ اٌؾٛاس ث١ٓ اٌطٍجخ8

 01 وج١ش 241. .381
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سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌفمشاد

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ

اٌشرج

 ح

 

2 

ِٓ  اٌّزجؼخرشغغ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ 

لجً ثؼط أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ػٍٝ االٔفزبػ ػٍٝ اٌضمبفبد ٚرمجً 

 ا٢خش8 اٌشأٞ

 02 وج١ش 18.2 3814

. 

 ف٠ٟشبسن ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

إٌّبلشبد اٌؾٛاس٠خ ِغ اٌطٍجخ ِٓ 

 خالي ِٛالغ اٌزٛاصً االعزّبػ8ٟ

 03 وج١ش 211. .282

01 

٠شغغ األعبرزح اٌطٍجخ ػٍٝ 

اٌزٛاصً ِغ ِؤعغبد اٌّغزّغ 

إللبِخ أٔشطخ رذػُ صمبفخ  اٌّذٟٔ

 اٌؾٛاس8

 04 وج١ش 01.. 2822

02  

رؼمذ ِغبثمبد فشد٠خ ٚعّبػ١خ 

ث١ٓ اٌطالة رمَٛ ػٍٝ رٛظ١ف 

 اٌّٙبساد اٌؾٛاس٠خ8

 04 وج١ش 211. 2822

0. 

رٛظف األعب١ٌت اٌزذس٠غ١خ ِفَٙٛ 

ٌزع١ّٓ صمبفخ  ٟإٌّٙظ اٌخف

 إٌّب٘ظ اٌذساع١خ8 ٟاٌؾٛاس ف

 01 وج١ش 18.1 28.4

02 
رٛعذ ٌٛؽبد إسشبد٠خ داخً اٌى١ٍخ 

 رؤوذ ػٍٝ ل١ُ اٌؾٛاس8
 .0 ِزٛعػ 0811 2821

00 
٠فشض ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ سأ٠ٗ 

 اٌطٍجخ ٠ٍٚضُِٙ ثمشاسر8ٗػٍٝ 
 02 ِزٛعػ 0814 2815

 وج١ش 431. 3812 ٚالغ رؼض٠ض صمبفخ اٌؾٛاس ثبٌغبِؼخ

ــجول ) ــيغ )أن ( ٗيبــيغ الج ــا ب ــج تخاوحــت م ــابية ق ، (ٖٖ.ٗ -ٙٓ.ٖالستػســصات الحد
ــاءت الفقخ  ــث ج ــانحي ــى( ٗٔ، ؤ) ت ــيسا عم ــي نر ــة " والت ــجريذ بالجامع ــة الت ــػ ىيئ ــع عز يتب

ــة  ــاليب السشاقذ ــصة أس ــدز األنذ ــة، وتع ــع الصمب ــة م ــػارات فعال ــام بح ــجريذ لمكي ــي الت ــػار ف والح
فـــي السختبـــة األولـــى وبستػســـط حدـــابي بمـــغ " الصبلبيـــة مـــغ العســـل بـــخوح الفخيـــق بـــيغ الصمبـــة

يفخض عزػ ىيئة التـجريذ رأيـو عمـى الصمبـة "ونريا ( ٔٔ)رقع  ةبيشسا جاءت الفقخ ، (ٖٖ.ٗ)
ــو ــدميع بقخارت ــخة" ويم ــة األخي ــغ ) بالسختب ــابي بم ــط حد ــابي  ،(ٙٓ.ٖوبستػس ــط الحد ــغ الستػس وبم

 الحدــابيويسكــغ تفدــيخ ارتفــاع الستػســط (، ٖٓ.ٗككــل ) ػاقــع تعديــد ثقافــة الحــػار بالجامعــةل
( إلى أن الػاقع الجامعي ال يخمػ مغ محـاوالت بعـس أعزـاء ىيئـة التـجريذ ٗٔ، ٔلمعبارات )

يسمكيــا الصمبــة، وتــػفخ معــاييخ الدــمػك السصمػبــة مــغ قبــل  التــيلمشيــػض بالسيــارات الحػاريــة 
عزــػ ىيئــة التــجريذ فــي مشاقذــة الصمبــة حــػل مػضــػعات السقــخر، ومدــاعجتيع فــي مػاجيــة 
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تــــػاجييع وفيــــع السشيجيــــة العمسيــــة واألخبلقيــــة السصمػبــــة لعسميــــة التفاعــــل  يالسذــــكبلت التــــ
كـجت عمـى قشاعـة أعزـاء ىيئــة أ التـي( ٕٗٔٓ، ي ، ويتفـق ذلـظ مـع دراسـة )جيـجور ياالجتسـاع

ـــة لتخســـيخ التساســـظ  ـــى االجتســـاعيالتـــجريذ بأىسيـــة مسارســـة الحـــػار مـــع الصمب ، وحـــثيع عم
 التــياألنذـصة االجتساعيــة مـغ خـبلل بـخامج ومشــاىج وأنذـصة الجامعـة الحػاريـة  فـيالسذـاركة 

ــل،  ــيع العس ــئػلية وق ــل السد ــاون وتحس ــيع كالتع ــى الك ــع تشس ــا يخج ــيءبيشس ــخ  مج ــع  ةالفق ( ٔٔ)رق
بالسختبــة األخيـــخة " يفــخض عزـــػ ىيئــة التـــجريذ رأيــو عمــى الصمبـــة ويمــدميع بقخارتـــو"ونرــيا 

ج كانت درجة السػافقـة متػسـصة، ( وقٕ٘.ٔوانحخاف معياري ) ،(ٙٓ.ٖوبستػسط حدابي بمغ )
ذلـظ إلـى إيسـان عزـػ ىيئـة التـجريذ بسبـجأ الذـػرى الـحى يعـج مـغ  فـيوتعدو الباحثة الدـبب 

اختيار شخيقة التـجريذ، مسـا يخمـق بيئـة محفـدة  فيأحج أسذ الحػار الفعال، واستذارة الصمبة 
 ركـدت ي( التـٕٗٔٓوتشدجع ىحه الشتيجة مع دراسـة الدـعيج )إلبخاز إبجاعات الصبلب الحػارية، 

يسمكيـا الصالـب، وفـى  التـيمحاوالت أعزاء ىيئـة التـجريذ لمشيـػض بالسيـارات الحػاريـة  عمى
ترــسيع البــخامج التجريدــية بســا  فــيضــل السعصيــات الججيــجة أصــبح ىشــاك حاجــة إلعــادة الشطــخ 

 يتساشى مع شخرية الصالب السخغػب تحكيقيا.
احلوار لدى طالب جامعة ما املشلالت واملعوقات اليت تواجٌ أعنال ثكافة الشؤال الجاني: 

 األمري سطام بو عبد العزيز وطالباتًا مو وجًة نظر أعضاء ييئة التدريص؟

السعيارية لئلجابة عغ ىحا الدؤال تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات 
مسذكبلت والسعػقات التي تػاجو أعسال ثقافة الحػار لجى شمبة جامعة األميخ سصام بغ عبج ل

 والججول أدناه يػضح ذلظ. ،وشالباتيا مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذالعديد 
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 (4عذٚي )

ٍّشىالد ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رٛاعٗ أػّبي صمبفخ اٌؾٛاس ٌاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ 

 ٌذٜ غالة عبِؼخ األ١ِش عطبَ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ٚغبٌجبرٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظش

 رٕبص١ٌبً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ِشرجخأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌفمشاد

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ
 اٌشرجخ

3 
اخزالف اٌخٍف١خ اٌضمبف١خ أٚ اٌذ١ٕ٠خ أٚ 

 خاٌؼشل١خ ٌٍطٍج
 0 وج١ش 251. 2822

. 

غ١بة خجشح اٌطٍجخ ثبٌّٛظٛػبد 

اٌؾٛاس٠خ ٚاٌمعب٠ب اٌّطشٚؽخ فٟ 

 اٌّؾبظشاد8

 1 وج١ش 231. 2811

0 
رذٔٝ ِؼشفخ اٌطٍجخ ثّٙبساد اٌؾٛاس 

 ٚأعب١ٌج8ٗ
 2 وج١ش 21.. 2812

5 
لٍخ اٌذٚساد اٌزضمف١خ ٌٍطالة اٌزٟ رؼضص 

 صمبفخ اٌؾٛاس ٌذ8ُٙ٠
 3 وج١ش 0800 2811

1 

لٍخ رؼض٠ض أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ٌّشبسوبد اٌؾٛاس٠خ ٌٍطٍجخ فٟ اٌّؾبظشح 

 عٛاء ثبإل٠غبة أٚ اٌغٍت8

 4 وج١ش 201. 2851

00 
ٔذسح األٔشطخ اٌغبِؼ١خ اٌزٟ رؾفض ػٍٝ 

 اٌؾٛاس8
 5 وج١ش 1... 2841

1 
االػزذاد ثبٌشأٞ ٚاٌزؼصت ٌٗ ٌذٜ اٌطٍجخ 

 اٌّزؾبٚس8ٓ٠
 1 وج١ش 0815 2833

2 
ظؼف اٌزضاَ اٌطٍجخ اٌّزؾبٚس٠ٓ ثب٢داة 

 ٚاألعب١ٌت اٌّٙزثخ فٟ اٌؾٛاس8
 . وج١ش 2.1. 2832

01 
اٌزذس٠ظ إٌٝ اعزخذاَ ١ًِ ػعٛ ١٘ئخ 

 غش٠مخ اإلٌمبء فٟ اٌّؾبظشح8
 2 ِزٛعػ 0812 2831

4 
االػزّبد فٟ اٌزم٠ُٛ ػٍٝ االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ فمػ8
 01 ِزٛعػ 0812 2821

2 
اٌّٛظٛػبد داخً اٌّمشس ال رز١ؼ ٌٍطٍجخ 

 فشصخ ٌٍؾٛاس ٚإٌّبلشخ8
 00 ِزٛعػ 0810 2824

01 
١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍطٍجخ اٌز٠ٓ  ِمبغؼخ ػعٛ

 ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ ثبعزّشاس8
 01 ِزٛعػ 0812 2811

 وج١ش 521. 2844 ِؼٛلبد إػّبي صمبفخ اٌؾٛاس ٌذٜ اٌطٍجخ

ــيغ الجــجول ) ، (ٜٜ.ٖ-ٕٕ.ٖبــيغ )ا الستػســصات الحدــابية قــج تخاوحــت مــأن ( ٘يب
الخمفيـة الثقافيـة أو الجيشيـة أو العخقيـة اخـتبلف " والتـي تـشز عمـى( ٗرقع ) ةحيث جاءت الفقخ 

ــ ــغ )" ةلمصمب ــابي بم ــط حد ــى وبستػس ــة األول ــي السختب ــخ ، (ٜٜ.ٖف ــاءت الفق ــا ج ــع  ةبيشس ( ٕٔ)رق
" مقاشعـة عزـػ ىيئـة التـجريذ لمصمبـة الـحيغ يسيمـػن إلـى الحـػار والسشاقذـة باسـتسخار"ونريا 

ــغ ) ــابي بم ــط حد ــخة وبستػس ــة األخي ــابي ل ،(ٕٕ.ٖبالسختب ــط الحد ــغ الستػس ــال وبم ــات إعس سعػق
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السـتجابات  يويسكـغ تفدـيخ ارتفـاع الستػسـط الحدـاب(، ٘٘.ٖككـل ) ثقافة الحػار لـجى الصمبـة
إلـى "ةاخـتبلف الخمفيـة الثقافيـة أو الجيشيـة أو العخقيـة لمصمبـ"أعزاء ىيئة التـجريذ عـغ عبـارة 

 اثشيــاالــحى يقــخ بــاالختبلف، فقــج خمــق هللا الشــاس مختمفــيغ  اإلســبلميتــأثخ أفــخاد العيشــة بــالفكخ 
صـمى هللا -حجدىا الخسـػل ياألساس أمة واحجة، فالقاعجة الت يوفكخيًا وثقافيًا ولغػيًا، ولكشيع ف

وال ألبـيس عمـى أسـػد إال بـالتقػى،  يعمـى أعجسـ لعخبـيتأكيـج أنـو ال فزـل  فيي -عميو وسمع
مـة اإلندـانية الػاحـجة يحـتع احتـخام اآلخـخ ميسـا كـان لػنـو إشـار األ فـيوىح يعشى أن االختبلف 

ــػر رأى أعزــاء ىيئــة التــجريذ فيســا يترــل  ــانو، مــغ ىــحه الخمفيــة الفكخيــة والجيشيــة تبم ولد
بسعػقات إعسال ثقافة الحػار لجى الصمبة، وىى رؤية تتفـق مـع مـا تصخحـو الييئـات والسشطسـات 

( ٕٕٔٓ) يق ىحه الشتيجـة مـع دراسـة الذـامانوتتفالجولية بخرػص أىسية الحػار مع اآلخخ، 
السذـاركة بـالحػار، واإليسـان بـأن تكـافؤ  فيأكجت عمى بشاء ثقافة ديشية تؤمغ بحق اآلخخ  يالت

ــخص  ــيالف ــب  ف ــجيث مصم ــيالح ــار  ديش ــخةي وحز ــيء فق ــع مج ــا يخج ــة  ، بيشس ــػ ىيئ ــة عز "مقاشع
بـيغ العبـارات  بالسختبـة األخيـخة" التجريذ لمصمبة الحيغ يسيمـػن إلـى الحـػار والسشاقذـة باسـتسخار

 الكـافيالبيئة الجامعية إلى وجـػد الػقـت  فيالخاصة بسعػقات إعسال ثقافة الحػار لجى الصمبة 
لسشاقذة عزػ ىيئة التجريذ لمصمبة الحيغ يسيمػن لمحػار والسشاقذـة، وقيـاميع بتػجيـو الصمبـة 

الجامعيـــة، والجســـع بـــيغ الـــتعمع  عوقزـــاياىنحـــػ ثقافـــة الحـــػار واالســـتساع الجيـــج لسذـــكبلتيع 
ــاوني ــتعمع  التع ــػارى وال ــل الح ــانج العس ــحى يد ــحاتيال ــل ال ــػعات داخ ــغ السػض ــة م ــع جسم ، ووض

بسا يداعج عمى العسـل الحـػارى بـيغ الصمبـة وأعزـاء ىيئـة التـجريذ، وتشدـجع  الجراسيالسقخر 
أعزـاء ىيئـة جى أكجت وجـػد اتجاىـات إيجابيـة لـ التي( ٖٕٔٓىحه الشتيجة مع دراسة العبيج )

ــة ــد ثقاف ــجريذ لتعدي ــة  الت ــة تعميسي ــػفيخ بيئ ــة كت ــة الجامعي ــة السخحم ــجى شمب ــو ل ــػار وميارات الح
بيشــت دور البيئــة التعميسيــة السحفــدة  التــي( ٕٙٔٓمذــجعة عمــى الحــػار، ودراســة آل جبــخيغ )

فيخ وذلـظ مـغ خـبلل تقميـل أعـجاد الصـبلب داخـل الرـف، وتـػ  ،لعقج الحػارات السثسخة مع الصمبـة
 السجارس. لسعمسيفخص تجريب كافية 
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بـ    (0.00=  ∞)يل توجد فروق ذات داللـة ححصـائية عهـد مشـتوى الداللـة      الشؤال الجالح: 

اجلـهص  ومشـار اللليـة  وسـهوات      ُتعزى ملتغريات لواقع ثكافة احلوار متوسطات تكديرات أفراد العيهة

 اخلربة  والرتبة العلنية؟

تــع اســتخخاج الستػســصات الحدــابية واالنحخافــات السعياريــة  لئلجابــة عــغ ىــحا الدــؤال
ــةل ــخاد العيش ــجيخات أف ــػار تق ــة الح ــع ثقاف ــخات  لػاق ــب متغي ــشػات حد ــة، وس ــار الكمي ــشذ، ومد الج

 والججول أدناه يبيغ ذلظ. الخبخة، والختبة العمسية
 (5عذٚي سلُ )

 ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس اٌؼ١ٕخزمذ٠شاد أفشاد ٌاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ 

 اٌغٕظ، ِٚغبس اٌى١ٍخ، ٚعٕٛاد اٌخجشح، ٚاٌشرجخ اٌؼ١ٍّخؽغت ِزغ١شاد  

 اٌّزغ١ش
 اٌؼذد االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ اٌفئبد

 31 511. 3811 روش اٌغٕظ

 111 411. 3812 أٔضٝ

 

ِغبس 

 اٌى١ٍخ

اٌّغبس اإلٔغبٟٔ 

 ٚاألدثٟ
3811 .441 020 

 14 431. 3811 اٌصؾٟ اٌّغبس

 13 021. 2852 اٌّغبس إٌٙذعٟ

 

اٌشرجخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 001 331. 2825 أعزبر ِغبػذ

 41 541. 3812 أعزبر ِشبسن

 1. 421. 2821 أعزبر

 

عٕٛاد 

 اٌخجشح

 002 511. 3815 ( عٕٛاد4ألً ِٓ )

( عٕٛاد إٌٝ 4ِٓ )

 ( عٕٛاد01)
2821 .321 11 

 32 311. 3804 ( عٕٛاد01أوضش ِٓ )

( تبايشًا ضاىخيًا في الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ٙ) يبيغ الججول 
الجشذ، ومدار الكمية،  بدبب اختبلف فئات متغيخات لػاقع ثقافة الحػار تقجيخات أفخاد العيشةل

تع  ولبيان داللة الفخوق اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية وسشػات الخبخة، والختبة العمسية
 (.ٚاستخجام تحميل التبايغ الخباعي ججول )
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 (1عذٚي سلُ )

 رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ اٌشثبػٟ ألصش اٌغٕظ، ِٚغبس اٌى١ٍخ، ٚعٕٛاد اٌخجشح، ٚاٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ 

 ػٍٝ رمذ٠شاد أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس

 ِصذس

 اٌزجب٠ٓ 

ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعػ 

 اٌّشثؼبد
 ل١ّخ ف

اٌذالٌخ 

 اإلؽصبئ١خ

 121. 3841 0802 0 0802 اٌغٕظ

 101. 5802 0851 1 2812 ِغبس اٌى١ٍخ

 141. 4824 0822 1 1812 اٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 231. .081 121. 1 451. عٕٛاد اٌخجشح

   151. 121 51844 اٌخطأ

    122 52813 اٌىٍٟ

 اآلتي: (ٚيتبيغ مغ الججول )
، حيـث بمغـت قيسـة ف الجـشذ( تعدى ألثـخ ٘ٓ.ٓ=  ∞)جػد فخوق ذات داللة إحرائية و  -

(، وجاءت الفخوق لرالح أعزـاء ىيئـة التـجريذ ٖٓ.ٓوبجاللة إحرائية بمغت ) ((ٚ٘.ٗ
ــ ــػار ف ــة الح ــع ثقاف ــػ واق ــحكػر نح ــد  يال ــغ أن يع ــة، ويسك ــ ى الجامع ــة الت ــى األىسي ــظ إل  يذل

يعصييا أعزـاء ىيئـة التـجريذ )ذكـػرًا( لثقافـة الحـػار باعتبارىـا اإلشـار العـام لبشـاء أسـذ 
 الجيسقخاشية في البيئة الجامعية.

، حيث بمغت قيسـة مدار الكمية( تعدى ألثخ ٘ٓ.ٓ=  ∞)جػد فخوق ذات داللة إحرائية و  -
ــت ) (ٜٔ.ٙ)ف  ــائية بمغ ــة إحر ــائيًا ٔٓ.ٓوبجالل ــة إحر ــة الجال ــخوق الدوجي ــان الف (، ولبي

بــيغ الستػســصات الحدــابية تــع اســتخجام السقارنــات البعجيــة بصخيقــة شــفيو كســا ىــػ فــي 
 (.ٛالججول )

ــائية و  - ــة إحر ــخوق ذات دالل ــػد ف ــخ ٘ٓ.ٓ= ∞)ج ــدى ألث ــة( تع ــة العمسي ــت الختب ــث بمغ ، حي
(، ولبيـــان الفـــخوق الدوجيـــة الجالـــة ٘ٓ.ٓبمغـــت ) ( وبجاللـــة إحرـــائية(ٖ٘.٘قيســـة ف 

بيغ الستػسصات الحدابية تـع اسـتخجام السقارنـات البعجيـة بصخيقـة شـفيو كسـا فـي  إحرائياً 
 (.ٜالججول )

ــجم - ــائية و  ع ــة إحر ــخوق ذات دالل ــػد ف ــخ ٘ٓ.ٓ=  ∞)ج ــدى ألث ــخة( تع ــشػات الخب ــث س ، حي
يخجـع ذلـظ إلــى شـعػر جسيــع و  (،ٖٗ.ٓوبجاللــة إحرـائية بمغــت ) (ٛٓ.ٔ)بمغـت قيسـة ف 
، ولــع جور الجامعــة فـي تعديــد ثقافـة الحــػار لـجى شمبتيــا مـغ وجيــة نطـخىعأفـخاد الجراســة بـ

 يكغ ىشاك تأثيخ لدشػات الخبخة عمى وجيات نطخ عيشة الجراسة.
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 (.عذٚي )

 اٌّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ثطش٠مخ شف١ٗ ألصش ِغبس اٌى١ٍخ ػٍٝ رمذ٠شاد

 أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس 

 اٌفئبد
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

اٌّغبس اإلٔغبٟٔ 

 ٚاألدثٟ

اٌّغبس 

 اٌصؾٟ
 اٌّغبس إٌٙذعٟ

اٌّغبس اإلٔغبٟٔ 

 ٚاألدثٟ
3811 

   

   11. 2852 اٌّغبس اٌصؾٟ

  *22. *22. 2811 اٌّغبس إٌٙذعٟ

 (18148* داٌخ إؽصبئ١بً ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

السدار  ( بيغ٘ٓ.ٓ=  ∞( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية )ٛ)يتبيغ مغ الججول  
مغ جية أخخى،  السدار الرحي، و السدار اإلنداني واألدبيمغ جية وبيغ كل مغ  اليشجسي

، ويعدى ذلظ أن أعزاء ىيئة السدار اإلنداني واألدبيوجاءت الفخوق لرالح كل مغ 
 يالسدار اليشجس يييتسػن أكثخ مغ زمبلئيع ف يواألدب يالسدار اإلندان فيالتجريذ 

بتعديد ثقافة الحػار لجى الصمبة، نطخًا ألن أصحاب االختراصات العمسية ىع أقل  يوالرح
تفخض عمييع  يميبًل إلى التفاعل مع السػضػعات اإلندانية بدبب شبيعة اختراصاتيع الت

بالعمػم اإلندانية يتعاممػن مع  التعامل مع الساديات أكثخ مغ اإلندانيات، بيشسا السختريغ
تذكل سمػكو وفي  ياإلندان والقزايا السترمة بحياتو وخاصة ما يترل بسشطػمة الكيع الت

 ي( التٕٚٔٓ) ينتيجتيا مع دراسة الرساد يمقجمتيا قيسة الحػار، وتختمف ىحه الجراسة ف
 وآدابو.أكجت أن شمبة الكمية العمسية ىع أكثخ قجرة عمى امتبلك ثقافة الحػار 

 (2عذٚي )

 اٌّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ثطش٠مخ شف١ٗ ألصش اٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ رمذ٠شاد

 أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌٛالغ صمبفخ اٌؾٛاس 

 أعزبر أعزبر ِشبسن أعزبر ِغبػذ اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ اٌفئبد

    2825 أعزبر ِغبػذ

   *22. 3812 أعزبر ِشبسن

  *21. 10. 2821 أعزبر

 (18148ِغزٜٛ دالٌخ )*داٌخ إؽصبئ١بً ػٕذ 

أستاذ  ( بيغ٘ٓ.ٓ=  ∞( وجػد فخوق ذات داللة إحرائية )ٜيتبيغ مغ الججول ) 
وأستاذ مغ جية أخخى وجاءت الفخوق لرالح  أستاذ مداعج، وكل مغ أستاذمغ جية  مذارك

، ويسكغ أن يعدى ذلظ لمخبخة التجريدية والبحثية لؤلستاذ السذارك، باإلضافة إلى أستاذ مذارك
غالبًا ما تكػن مذاركة األستاذ السذارك فييا أكثخ مغ  يحزػر السؤتسخات والشجوات الت
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مذاركة األستاذ السداعج لعامل الخبخة والخجمة الػضيفية، مسا يجعميع أكثخ قجرة عمى تعديد 
بيشت  ي( التٕ٘ٔٓ) وري ثقافة الحػار في البيئة الجامعية، وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة جيج

 ستاذ واألستاذ السذارك في تعديد ثقافة الحػار لجى شمبة السخحمة الجامعية.دور األ
 تعزيز ثكافة احلوار لدى طلبة جامعة األمري سطام بو عبد العزيز ما آلياتالشؤال الرابع: 

  ؟مو وجًة نظر أعضاء ييئة التدريص

السعيارية لئلجابة عغ ىحا الدؤال تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات 
 والججول أدناه يػضح ذلظ. ،حػار لجى شمبة جامعة األميخ سصامتعديد ثقافة ال إلمكانية

 (01عذٚي )

رؼض٠ض صمبفخ اٌؾٛاس ٌذٜ غٍجخ عبِؼخ األ١ِش إلِىب١ٔخ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ 

 ِشرجخ رٕبص١ٌبً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ عطبَ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض

 سلُ

 اٌؼجبسح
 اٌّغبي

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ
 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ
 اٌشرجخ

 0 وج١ش 01.. 2853 اٌجؼذ االعزّبػٟ 1

 1 وج١ش 111. 2845 اٌجؼذ اٌضمبفٟ 0

 2 وج١ش 21.. 2831 اٌجؼذ اإلػالِٟ 2

 وج١ش 141. 2841 آ١ٌبد رؼض٠ض صمبفخ اٌؾٛاس

تعديد ثقافة الحػار لجى شمبة جامعة األميخ وبقخاءة الججول الدابق يتزح أن آليات 
جاءت )كبيخة بذكل عام( حيث بمغ الستػسط الكمى لؤلبعاد الثبلثة  سصام بغ عبج العديد

(، وىحه الشتيجة تخقى لسدتػى تعديد ثقافة الحػار لجى شمبة السخحمة الجامعية حتى ٕ٘.ٖ)
( ٕٚٔٓالشتيجة مع دراسة العبيج )، وتتفق ىحه شؤون جامعتيع فيذاركيغ إيجابييغ يكػنػا م

أثبتت أن ىشاك تأثيخ كبيخ لؤلساليب التخبػية التعميسية، واألساليب الثقافية واالجتساعية،  يالت
واألساليب الشفدية، واألساليب اإلعبلمية لتعديد ثقافة الحػار ومياراتو لجى شبلب السخحمة 

متػسصات األبعاد إجسااًل، حيث  ( يتزح مجى تقاربٓٔالثانػية، وبشطخة فاحرة لمججول )
وىحه الشتيجة تذيخ إلى تجانذ إجابات العيشة ، (ٗٙ.ٖ -ٚٗ.ٖ) تخاوحت درجتو بيغ

السختبة األولى  يف يلؤلبعاد فقج جاء البعج االجتساع يواتفاقيا، وبحدب الستػسط الختب
يحا البعج (، وىحا يذيخ إلى أن آليات تعديد ثقافة الحػار الستعمقة بٗٙ.ٖ)بستػسط قجره 

(، وىحا يذيخ ٚٗ.ٖوبستػسط حدابي بمغ )بالسختبة األخيخة  يجيجه، بيشسا جاء البعج اإلعبلم
إعبلميًا مشخفزة مقارنة لجى شمبة جامعة األميخ سصام إلى أن آليات تعديد ثقافة الحػار 

 ببكية األبعاد، حيث كانت عمى الشحػ التالي:



 ..................................................... ثقافة احلوار يف اجلامعات السعودية رؤية أعضاء هيئة التدريس

20 
 

 أواًل: البعد الجكايف:
 (00عذٚي )

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌجؼذ اٌضمبفٟ

 ِشرجخ رٕبص١ٌبً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌفمشاد

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ
 اٌشرجخ

0 

اٌّغزّغ  فٟرؾش اٌم١ُ اإلعال١ِخ 

اٌطٍجخ ػٍٝ أزٙبط اٌؾٛاس  ٞاٌغؼٛد

 ٚرمجً صمبفخ ا٢خش8

 0 وج١ش 1... ..28

2 

رٛظ١ف األؽذاس ٚاٌّغزغذاد 

اٌضمبف١خ ٌٍم١بَ ثؾٛاساد ٠شبسن ف١ٙب 

 اٌطٍجخ8

 1 وج١ش 11.. 2855

5 
رؾف١ض اٌطالة ػٍٝ إلبِخ ؽٛاساد 

 ؽٛي اٌمعب٠ب اٌضمبف١خ ٚاٌّغزّؼ١خ8
 2 وج١ش .081 2850

4 

 ٝاٌٛػ ٠ّٕٞٝ اٌّغزّغ اٌغؼٛد

ٌذٜ أثٕبءٖ اٌطٍجخ  ٟٚاٌضمبف ٞاٌفىش

 ؽٛي صمبفخ اٌؾٛاس ٚل١ّز8ٗ

 3 وج١ش 221. 2851

1 

أثٕبءٖ  ٞاٌّغزّغ اٌغؼٛد ٠شغغ

 ٟػٍٝ اٌؾعٛس ٚاٌّشبسوخ ف اٌطٍجخ

 اٌصبٌٛٔبد األدث١خ اٌؾٛاس٠خ8

 4 وج١ش 241. 2832

3 

ثبالٔفزبػ  ٠ٞز١ّض اٌّغزّغ اٌغؼٛد

ػٍٝ اٌضمبفبد األخشٜ ِٓ خالي 

 ا٘زّبَ اٌغبِؼخ ثبٌزشعّخ8

 5 ِزٛعػ 211. 2810

 وج١ش 111. 2845 اٌجؼذ اٌضمبفٟ

(، الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجات األبعاد ٔٔيبيغ الججول ) 
سصام بغ عبج العديد مغ  األميخالثقافية مختبة تشازليًا، ودرجة تصبيقيا في كميات جامعة 

-ٕٔ.ٖ)وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ، حيث تخاوحت قيع الستػسصات الحدابية ما بيغ 
السجتسع  يتحث الكيع اإلسبلمية ف" والتي تشز عمى( ٔرقع ) ة، حيث جاءت الفقخ (ٛٛ.ٖ

حدابي في السختبة األولى وبستػسط " الصمبة عمى انتياج الحػار وتقبل ثقافة اآلخخ يالدعػد
 شمبة اإلسبلمية لجى العقيجة قيع معخفة إلى يذيخ وىحابجرجة تصبيق كبيخة، و  ،(ٛٛ.ٖبمغ )

 أسذ عمى السبشي التعامل روح ما حج إلى أوجج مسا بغ عبج العديد ألميخ سصاماجامعة 
 تقاليج أصبحت حتى يالدعػد السجتسع لجىمتأصمة  اإلسبلميةيع لكاف اإلسبلمية، األخبلق

 عمى الحػار قائع تخبػي  نطام بشاء نحػ لبلنصبلقحسػد م أساسحا وى لجييع، مػروثة تخبػية
 اداألبع أكجت أىسية التي( ٕٚٔٓالتائب )، وتشدج ىحه الشتيجة مع دراسة اآلراء واحتخام
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( ٗ)رقع  ةبيشسا جاءت الفقخ ، الميبيةامعات الجار في الحػ ثقافة  لتشسية السقتخحة االجتساعية
باالنفتاح عمى الثقافات األخخى مغ خبلل اىتسام الجامعة  السجتسع الدعػدييتسيد "ونريا 

وبجرجة تصبيق متػسصة، وربسا ، (ٕٔ.ٖوبستػسط حدابي بمغ ) بالسختبة األخيخة" بالتخجسة
عػدي وعيذو مشعداًل عغ اآلخخيغ، واتخاذه مػقف الجفاع يعػد ذلظ إلى انغبلق السجتسع الد

مغ محاولة العادات والتقاليج الدائجة فيو، ورغع ما جج عميو  بدبب الثقافيحيال الغدو 
يمسدو أحج مغ أفخاد عيشة االنفتاح عمى العالع إال أنيا مخحمة شػيمة تحتاج إلى وقت لحلظ لع 

تكثيف الجيػد  ، لحلظ يتصمب مغ السؤسدات التخبػية وعمى رأسيا الجامعة العسل عمىالجراسة
نفتاح عمى العالع لبلستفادة مغ ما لجى اآلخخيغ مغ رصيج لتعديد االىتسام بالتخجسة واال 

مخكد السمظ  دراسةالشتيجة مع نتيجتيا مع  فيالجراسة وتختمف ىحه  السعارف وفشػن اإلنتاج،
نفتاح عمى  الدعػديأضيخت اىتسام السجتسع  التيه( ٓٗٗٔ) عبج العديد لمحػار الػششي باال

 .الثقافات وتقبل ثقافة اآلخخ 
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 ثانيًا: البعد االجتناعي:
 (01عذٚي )

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌجؼذ االعزّبػٟ

 ِشرجخ رٕبص١ٌبً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌفمشاد

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌشرجخ

 

0 
ثشاِظ خذِخ  فٟرشزشن اٌغبِؼخ 

 اٌّغزّغ ٚأػّبٌٗ اٌزطٛػ١خ8
 0 وج١ش .081 2822

2 

 ٞاٌغؼٛد ٠ٟىغت إٌظبَ االعزّبػ

رىشط  ٟاٌم١ُ اٌز ؼٟاٌطبٌت اٌغبِ

 اؽزشاَ اٌزاد ٚا٢خش8

 1 وج١ش 2.1. 28.2

4 

 ٞاٌغؼٛد ٠ٟشعخ إٌظبَ االعزّبػ

اؽزشاَ ِؼب١٠ش اٌغذاسح ال االٔزّبء 

 8ٟأٚ اٌّشوض االعزّبػ ٟاٌمجٍ

 2 وج١ش 0811 .284

5 

رذفغ صمبفخ اٌؾٛاس اٌطٍجخ إٌٝ 

ػ١ٍّخ اٌؾشان  ٟاٌّشبسوخ ف

 8ٟاالعزّبػ

 3 وج١ش 0813 2845

1 

ا٘زّبِبً وج١شاً  اٌغؼٛد٠ٌٞٛٝ اٌّغزّغ 

ٌؾعٛس اٌطٍجخ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد 

اٌزؼ١ٍُ  فٟرؤصً صمبفخ اٌؾٛاس  ٟاٌز

 8ٟاٌغبِؼ

 4 وج١ش 221. 2841

3 
ّٔٛرعبً ٌٍزفى١ش  اٌغّؼ٠ّٟضً اٌؼمً 

 ٠غ١ش ػ١ٍٗ اٌطٍجخ8
 5 وج١ش 0812 2830

 وج١ش 01.. 2853 اٌجؼذ االعزّبػٟ

، ( ٖٜ.ٖ-ٔٗ.ٖػسصات الحدابية قج تخاوحت ما بيغ )أن الست( ٕٔيبيغ الججول ) 
بخامج خجمة السجتسع  يتذتخك الجامعة ف" والتي تشز عمى( ٔرقع ) ةحيث جاءت الفقخ 
رقع  ةبيشسا جاءت الفقخ ، (ٖٜ.ٖالسختبة األولى وبستػسط حدابي بمغ )في " وأعسالو التصػعية

بالسختبة األخيخة وبستػسط " نسػذجًا لمتفكيخ يديخ عميو الصمبة ييسثل العقل الجسع"ونريا ( ٗ)
ويعدى مجيء ، (ٗٙ.ٖككل ) مبعج االجتساعيلوبمغ الستػسط الحدابي  ،(ٔٗ.ٖحدابي بمغ )

في السختبة األولى " بخامج خجمة السجتسع وأعسالو التصػعية يتذتخك الجامعة ف"فقخة 
 التػاصل مع قصاعات السجتسع السحميإلى دور الجامعة في  ،(ٖٜ.ٖوبستػسط حدابي بمغ )

نعكذ عمى أن تكػن ثقافة قة الجامعة بالسجتسع األمخ الحى اتشطع عبل التيووضػح األنطسة 
ة ما تػصمت التصػعية لجى الصبلب، وتؤكج ىحه الشتيجالحػار مختبصة بخجمة السجتسع وأعسالو 
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تعػيج  فة الحػار تؤدى دورًا إيجابيًا فيالتأكيج عمى أن ثقا ( فيٕ٘ٔٓ) إليو دراسة الخومي
يسثل العقل "ؤولية تجاه مذكبلت السجتسع، بيشسا يخجع مجيء فقخة دعمى تحسل الس الصمبة
إلى إدراك الصمبة لػجػد ضعف  بالسختبة األخيخة" نسػذجًا لمتفكيخ يديخ عميو الصمبة يالجسع

في استخجام الحػار وتصبيقو فيسا بيشيع في القاعات الجراسية، أو في الشقاشات العامة، وعجم 
وجػد اختبلف شاسع في البيئة االجتساعية، والطخوف األسخية ليؤالء الصمبة، كسا أن الصمبة 

و في بشاء العبلقات مع اآلخخيغ، وىحا ما أالتخاشب،  د عسمية الحػار فيبحاجة إلى تعدي
 لصمبة البلزمة الحػارية السياراتى أىسية أكجت عم التي (ٕ٘ٔٓ)لياجشة أشارت إليو دراسة 

 .لجييع ومياراتو الحػار ثقافة تعديد وسبل األردنية الجامعات في العميا الجراسات
 ثالجًا: البعد اإلعالمي:

 (02عذٚي )

 اإلػالِٟاٌّزؼٍمخ ثبٌجؼذ اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ  اٌّزٛعطبد

 ِشرجخ رٕبص١ٌبً ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌفمشاد

اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌّٛافمخ
 اٌشرجخ

2 

٠ؼضص اإلػالَ اٌغبِؼٟ ٌذٚس اإلػالَ 

اٌغذ٠ذ ِٓ أعً ٔشش صمبفخ اٌؾٛاس 

 ٌذٜ اٌطٍجخ8

 0 وج١ش 231. 2853

0 

٠مَٛ إػالَ اٌغبِؼخ ثطجبػخ ٚٔشش 

إٌششاد ٚاألدٌخ ٚاٌّطجٛػبد 

اٌزٛع١ٙ١خ اٌخبصخ ثزؼض٠ض صمبفخ 

 اٌؾٛاس8

 1 وج١ش 0801 2844

3 

إػالَ اٌغبِؼخ ػٍٝ ِشبسوخ  ٠شغغ

لعب٠ب ؽٛاس٠خ ِٓ خالي  فٟاٌطالة 

 اٌصؾبفخ ٚاإلٔزشٔذ8

 2 وج١ش .081 2841

1 
صمبفخ  ٠ٕشش اإلػالَ اٌغبِؼٟ ٔشش

 اٌؾٛاس ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ8
 3 وج١ش 0811 2834

4 

اٌٍمبءاد إػالَ اٌغبِؼخ  ٠جش

اٌٛغ١ٕخ ٌٍؾٛاس اٌفىشٞ )ٌّشوض 

اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ٌٍؾٛاس اٌٛغٕٟ( 

 ٌٍطٍجخ8

 4 وج١ش 2.1. 2830

1 
 فٟرّىٓ اٌغبِؼخ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٛاس 

 اٌمعب٠ب اٌٛغ١ٕخ اٌّخزٍفخ8
 5 ِزٛعػ 0811 2831

5 
رٕظ١ُ ص٠بساد ٌٍطٍجخ ٌألِبوٓ اٌزٟ 

 رٙزُ ثضمبفخ اٌؾٛاس ِّٚبسعز8ٗ
 1 ِزٛعػ 0810 2812

 وج١ش 21.. 2831 اٌجؼذ اإلػالِٟ
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، حيــث (ٜٕ.ٖبــيغ ) الستػســصات الحدــابية قــج تخاوحــت مــاأن ( ٖٔيبــيغ الجــجول ) 
لـجور اإلعـبلم الججيـج مـغ أجـل  ييعدز اإلعـبلم الجـامع" والتي تشز عمى( ٖرقع ) ةجاءت الفقخ 

ــة ــجى الصمب ــػار ل ــة الح ــخ ثقاف ــغ )" نذ ــابي بم ــط حد ــى وبستػس ــة األول ــي السختب ــا ، (ٗٙ.ٖف بيشس
ـــخ  ـــاءت الفق ـــع  ةج ـــيا ( ٙ)رق ـــ"ونر ـــاكغ الت ـــة لؤلم ـــارات لمصمب ـــيع زي ـــػار  يتشط ـــة الح ـــتع بثقاف تي

مبعــج وبمــغ الستػســط الحدــابي ل ،(ٜٕ.ٖبالسختبــة األخيــخة وبستػســط حدــابي بمــغ )" ومسارســتو
لـجور اإلعـبلم الججيـج مـغ  ييعـدز اإلعـبلم الجـامع" فقـخة ع مجيء، ويخج(ٚٗ.ٖككل ) اإلعبلمي

إلـى  ،(ٗٙ.ٖفـي السختبـة األولـى وبستػسـط حدـابي بمـغ )" أجل نذخ ثقافـة الحـػار لـجى الصمبـة
اسـتخجام مـغ الصمبـة و إلى شخيحة أكبخ الػصػل  ، مغ خبللسان الجامعة بجور اإلعبلم الججيجإي

ي وســائل التػاصــل االجتســاعي، والرــحف اإللكتخونيــة، ة فــمتسثمــأدوات مختمفــة وغيــخ تقميجيــة 
ـــجونات،  ـــف تقشيـــة االترـــاالت و والس ـــة بـــالحػار، وتػضي ـــخات والسصبػعـــات الخاص ترـــسيع الشذ

عديـد والتكشػلػجيا واألحجاث السدتججة، مسا يحتـاج لمسديـج مـغ التعـاون مـع مخكـد السمـظ عبـج ال
تشطـيع زيـارات لمصمبـة "ومغ جانب آخخ جاءت فقـخة ، األساليب اإلعبلمية الججيجةمثل تمظ لتبشى 

فــي السختبــة األخيــخة لفقــخات ىــحا البعــج بستػســط  "تيــتع بثقافــة الحــػار ومسارســتو يلؤلمــاكغ التــ
ــابي  ــارات  (ٜٕ.ٖ)حد ــحه الدي ــة ى ــاع تكمف ــى ارتف ــظ إل ــػد ذل ــج يع ــصة(، وق ــة )متػس ــل درج ويقاب

وتباعج أماكشيا وحاجتيا لػقت أشػل لمتشقل بحكع اتداع رقعة السسمكة العخبيـة الدـعػدية، عمـى 
وتخاثـو وتعـدز ارتباشـو الشفدـي وششـو  بتـاريخالخغع مغ أنيا تمعب دورًا ىامًا فـي تعخيـف الصمبـة 

( في أن زيارات الصمبة تعج مـغ أىـع األنذـصة ٕٚٔٓبو، كسا أكج عمى ذلظ العبيج ) واالجتساعي
 يسكغ أن تعسل عمى تعديد ثقافة الحػار ومياراتو لجى الصمبة. التي
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 توصيات الدراسة: 

 :يبشاء عمى ما تػصمت لو الجراسة مغ نتائج تػصى الباحثة بالتال
لجى شمبة  اإلعبلمية كسدػغات لتعديد ثقافة الحػاراألبعاد الثقافية واالجتساعية و اعتساد  -

 .الجامعات الدعػدية
تشسية ثقافة واألنذصة الجامعية بسا يداىع في  والجورات تزسيغ ثقافة الحػار البخامج -

 .الحػار لجى الصمبة
 .الحػار بخامج عمى الجامعة ومشدػبييا لكيادات التجريب تكثيف نحػ التػجو -
 تشفيح بخامج تػعػية لتفعيل ثقافة الحػار وآليات تعديدىا ونذخىا بيغ الصمبة.  -
 .وخارجيا داخل الجامعة ودعسيا الحػار ثقافة نذخ يتبشى لمحػار متخرز مخكد إنذاء -
 بالتعاون  الجامعة في الحػار ثقافة نذخ تخجم التي لمسبادرات سشػية جائدة مذخوع إقخار -

 لمحػار الػششي.مخكد السمظ عبج العديد  مع
إعادة الشطخ فى االستخاتيجيات واألساليب التجريدية الستبعة فى الجامعات الدعػدية بسا 
يتدق وإفخازات السجتسع الدعػدى الداعى إلى االنفتاح عمى الثقافات، وتأكيج نذخ الدبلم 

 وتأصيل ثقافة الحػار بيغ الصبلب.
  



 ..................................................... ثقافة احلوار يف اجلامعات السعودية رؤية أعضاء هيئة التدريس

27 
 

 قائنة املراجع

تعديد ثقافة الحػار لجى الصبلب مغ  ي"دور البيئة السجرسية ف(: ٕٙٔٓآل جبخيغ، فيج سعج )  -ٔ
بسجيشة الخياض"،  يالسخحمة الثانػية بسجارس مكتب التخبية والتعميع بالدػيج يوجية نطخ معمس

(، ٘السجمج )-السجمة الجولية التخبػية الستخررة، األردن، دار سسات لمجراسات والبحػث، 
 (.ٗالعجد )

تشسية ثقافة  في(: "التعميع ودوره ٕٚٓٓ، سالع بغ دمحم )ي ، أمل عبجهللا، السذيفخ البػسعيجية  -ٕ
 العخبيأقاميا مكتب التخبية  التيورقة عسل مقجمة إلى الشجوة  -الحػار تجخبة سمصشة عسان

 إبخيل. ٛإلى  ٚالفتخة مغ  يالحػار، ججة، ف ةحػل "ثقاف الخميجلجول 
د االجتساعية والثقافية لتشسية ثقافة الحػار في التعميع (: "األبعإٚٔٓالتائب، سميسة عمى ) -ٖ

الجامعي الميبي: دراسة ميجانية جامعة مرخاتو أنسػذج"، مجمة التخبػي، ليبيا، كمية التخبية 
 (. ٓٔبجامعة السخقب، العجد )

البيئة الجامعية مغ وجية  فيتعديد ثقافة الحػار  ي(: "دواعٕٗٔٓ، صابخ عػض )ي ر و جيج -ٗ
ىيئة التجريذ بجامعة شيبة"، مجمة العمػم التخبػية والشفدية بجامعة البحخيغ، أعزاء  نطخ

 (.ٖ(، العجد )٘ٔالسجمج )
(: "دواعي تعديد ثقافة الحػار لجى ٕ٘ٔٓ، بذار عػض )ي جيجوري، صابخ عػض، جيجور  -٘

شبلب جامعة شيبة وشالباتيا مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ"، مجمة دراسات الخميج 
 (.ٛ٘ٔالعخبية بجامعة الكػيت، العجد ) والجديخة

لمسسمكة  يتعديد األمغ الػشش يودوره ف ي(: الحػار الػششٕٚٔٓ، خميل بغ عبيج سالع )يالحازم -ٙ
 (.ٖ، ط )يالعخبية الدعػدية، الخياض، مخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػشش

لمحػار بيغ أتباع  ي(: إعبلن مجريج الرادر عغ السؤتسخ العالسٕٛٓٓ) يرابصة العالع اإلسبلم -ٚ
 يػليػ. ٛٔ -ٙٔ، اإلسبلميالجيانات والحزارات السختمفة، مجريج، األمانة العامة لخابصة العالع 

)نجاء مكة السكخمة( الرادر عغ السؤتسخ  الختامي(: البيان ٕٛٓٓ) اإلسبلميرابصة العالع  -ٛ
 يػنيػ. ٙ -ٗ، اإلسبلميار، مكة السكخمة، األمانة العامة لخابصة العالع لمحػ  العالسي اإلسبلمي

السعخفية والػششية لتعديد ثقافة الحػار لجى  الجواعي(: "ٕ٘ٔٓ، أحسج عبج العديد )يالخوم -ٜ
شبلب السخحمتيغ الستػسصة والثانػية مغ وجية نطخ السعمسيغ دراسة ميجانية عمى مجيشة 

 (.ٙ(، العجد )ٕ٘بجامعة اإلسكشجرية، السجمج ) الخياض"، مجمة كمية التخبية
(: "نحػ بيئة تخبػية جامعية داعسة لثقافة الحػار لجى ٕٗٔٓالدعيج، عرام سيج أحسج ) -ٓٔ

 (.ٙٔالصبلب"، مجمة كمية التخبية بجامعة بػرسعيج، العجد )
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طخ بخامج إعجاد السعمع مغ وجية ن فيتعديد ثقافة الحػار  دواعي(: "ٕٕٔٓ، سشج )يالذامان -ٔٔ
 (.ٜٚأعزاء ىيئة التجريذ بجامعة شيبة"، مجمة كمية التخبية بجامعة السشرػرة، العجد )

(: "درجة امتبلك شمبة جامعة القريع لثقافة الحػار، ودورىا في ٕٚٔٓالرسادي، ىشج سسعان ) -ٕٔ
تعديد التدامح: دراسة ميجانية عمى عيشة مغ شمبة جامعة القريع"، السجمة التخبػية الجولية 

 (.ٙ(، العجد )ٙررة، األردن، دار سسات لمجراسات، السجمج )الستخ
التخبية والتعميع: مجى استخجام السعمسيغ والسعمسات  ي(: "الحػار فٕٔٔٓالصيار، بدسة دمحم ) -ٖٔ

، الخياض، مكتب التخبية يلمحػار الحخ داخل السجرسة: دراسة ميجانية"، مجمة رسالة الخميج العخب
 (.ٕٕٔ)العخبي لجول الخميج العجد 

تػقيع محكخة تفاىع بيغ جامعة األميخ سصام ومخكد ديدسبخ(:  ٖٔ، ٕٛٔٓ، ناصخ )يضعاف -ٗٔ
 (. ٗٙ، صحيفة جامعة األميخ سصام بغ عبج العديد، العجد )السمظ عبج العديد لمحػار الػششي

ية (: "تػافخ ثقافة الحػار وأىسيتيا لجى شبلب وشالبات كمية التخبٖٕٔٓالعبيج، إبخاليع عبجهللا ) -٘ٔ
بجامعة القريع وعبلقتيا بالتحريل الجراسي دراسة ميجانية عمى شبلب وشالبات كمية التخبية 
بجامعة القريع"، مجمة رسالة الخميج العخبي، الخياض، مكتب التخبية العخبي لجول الخميج، العجد 

(ٕٔٚ.) 
حمة الثانػية، (: تعديد ثقافة الحػار ومياراتو لجى شبلب السخ ٕٚٔٓالعبيج، إبخاليع عبجهللا ) -ٙٔ

 (.ٖ) ط، الػششيالخياض، مخكد السمظ عبج العديد لمحػار 
(: "ثقافة الحػار في السجتسع الدعػدي رؤية ٓٗٗٔمخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػششي ) -ٚٔ

( مغ سمدمة ٔكتاب ) -أعزاء ىيئة التجريذ في جامعات السسمكة العخبية الدعػدية
 .(ٗط )ة الجراسات والبحػث بالسخكد، استصبلعات الخأي العام، الخياض، إدار 

لسخكد السمظ عبج العديد  التعخيفي(: الجليل ٕٙٓٓ) الػششيمخكد السمظ عبج العديد لمحػار  -ٛٔ
 .الػششي، الخياض، األمانة العامة لسخكد السمظ عبجالعديد لمحػار الػششيلمحػار 

الفمدصيشية في تخسيخ (: "دور الجامعات ٕٚٔٓالسديغ، سميسان حديغ، القجرة، حامج نعيع ) -ٜٔ
ثقافة الحػار السجتسعي مغ وجية نطخ شمبتيا وُسبل تعديده"، مجمة جامعة القجس السفتػحة 

 (.ٛٔ(، العجد )٘لؤلبحاث والجراسات التخبػية والشفدية، السجمج )
(: كمسة األميغ العام لسخكد السمظ عبج العديد لمحػار ٕٙٔٓمعسخ، فيرل بغ عبج الخحسغ ) -ٕٓ

"، الخياض، األمانة العامة لسخكد السمظ عبج ٖٚٗٔ -ٖٙٗٔلمعام  الدشػي لتقخيخ "ا في الػششي
 .الػششيالعديد لمحػار 



 ..................................................... ثقافة احلوار يف اجلامعات السعودية رؤية أعضاء هيئة التدريس

29 
 

(: "ثقافة الحػار ٕ٘ٔٓ، عبج الحكيع ياسيغ )ي لياجشة، وائل سميع، الخواد، ذيب دمحم، حجاز  -ٕٔ
جمة الجامعات األردنية وسبل تعديدىا"، م فيومياراتو مغ وجية نطخ شمبة الجراسات العميا 

 (.ٖ(، العجد )ٖٓمؤتة لمبحػث والجراسات، األردن، جامعة مؤتو، السجج )
(: "مجى مسارسة ثقافة الحػار لجى شبلب جامعة بيذة وُسبل ٕٚٔٓالػحر، ىالة مختار ) -ٕٕ

تعديدىا"، مجمة كمية التخبية في العمػم التخبػية، كمية التخبية بجامعة عيغ شسذ، السجمج 
 (.ٖ(، العجد )ٔٗ)

تخبية والتعميع، باالشتخاك مع مشطسة اليػندكػ وبخنامج السمظ عبج هللا لثقافة الدبلم وزارة ال -ٖٕ
 الجوليمؤتسخ الذباب  -والحػار التصػعي(: إعبلن ججة لمذباب لمعسل ٕٗٔٓوالحػار )

 ديدسبخ.  ٘ -ٖالفتخة مغ  فيلمتصػع والحػار، ججة، مشذػرات اليػندكػ، 
ه(: محكخة تعاون ٜٖٗٔ) يمظ عبج العديد لمحػار الػششوزارة التخبية والتعميع، ومخكد الس -ٕٗ

 اإلعبلمي، الخياض، السخكد يمذتخك بيغ وزارة التعميع ومخكد السمظ عبج العديد لمحػار الػشش
 بػزارة التعميع.
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