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مارسة
ُ
 نظر وجهة من سعىد امللك جامعة يف احلىار م

 منىذجا   الرتبية كلية_  الطالب
 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع مُمارسة الحوار في _  ممخصال

التربية بجامعة الممك سعود، والوقوف عمى مُعوقات مُمارسة كمية 
الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، وتحديد وسائل تعزيز 
الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، وكذلك التعرف عمى 
الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى 

الدراسية )بكالوريوس، دراسات عميا(، واستخدمت لمتغير المرحمة 
الدراسة المنيج الوصفي )المسحي(، وتكّون مجتمع الدراسة من طالب 
كمية التربية بجامعة الممك سعود لمرحمة البكالوريوس وعددىم 

( طالبًا، وطالب الدراسات العميا )الماجستير والدكتوراه( في 1242)
%( من 20م اختيار عينة بنسبتو )بًا، وت( طال1024الكمية وعددىم )

مجتمع الدراسة. وكانت االستبانة ىي أداة الدراسة، وتوصمت الدراسة 
إلى أن مُمارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود كان 
بدرجة عالية، وتمثل ذلك في )أن الحوار يتم في جو من االحترام 

يعتقدون بأن الحوار  المتبادل بين المتحاورين، وكذلك أن المتحاورين
وسيمة لموصول إلى الحقيقة، ويتصفون بُحسن االستماع، وأنو يتم 
توجيو الحوار نحو تحقيق اليدف منو(، وكان من أىم مُعوقات الحوار 
من وجية نظر أفراد الدراسة )كثافة المقررات الدراسية، وكذلك خوف 

في الكمية ، إضافة إلى خمو الخطة الدراسية االنتقاداتالُمحاور من 
من مقرر مُتخصص في الحوار، وقمة األنشطة الثقافية داخل الكمية، 
وكذلك غموض مفيوم الحوار لدى المتحاورين(، وكان ىناك موافقة 
بين أفراد عينة الدراسة عمى وسائل تعزيز الحوار في كمية التربية 
بجامعة الممك سعود، ومن أىم تمك الوسائل )ُمساعدة الطالب عمى 

رىاب االجتماعي والخوف من الحوار مع اآلخرين، وكذلك كسر ال
تدريب الطالب عمى ُحسن االستماع واإلصغاء، إضافة إلى تشجيع 
قامة  الحوار المباشر بين الطالب وعضو ىيئة التدريس داخل الكمية، وا 
دورات تدريبية داخل الكمية تُعنى بتنمية الحوار، وكذلك تشجيع الطالب 

 (.خالفةعمى تقبل اآلراء المُ 

 .: ممارسة الحوار، كمية التربية، جامعة الممك سعودالكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
ُيعد الحوار أحد وسائل االتصال بين األفراد، وىو ظاىرة      

إنسانية، يتم من خاللو تبادل األفكار واآلراء، ونقل المشاعر 
 واألحاسيس، وتحقيق الكثير من المصالح بين بني البشر، وىو

من أىم مواقف التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي التي "
تتطمبيا الحياة في المجتمع لما لو من أثر في تنمية قدرة األفراد 
عمى التفكير المشترك والتحميل واالستدالل، كما أنو من األنشطة 
التي تحرر اإلنسان من االنغالق واالنعزالية وتفتح لو قنوات 

 ].1ا المزيد من المعرفة والوعي" ]لمتواصل يكتسب من خاللي
وُيمارس الحوار في المؤسسات التربوية المختمفة، فيمارسو      

اآلباء مع أبنائيم داخل األسرة، والمعممون مع طالبيم في 
المدرسة، وكذلك ُيمارس خالل وسائل اإلعالم، وفي دور 
ك العبادة، وفي األندية والميادين الثقافية واالجتماعية، ولكن تم

الُممارسات قد يشوبيا بعض القصور والسمبيات كفرض الرأي 
الواحد، واالعتداد بالرأي والتعصب لو، وعدم احترام اآلراء 
المخالفة، والتوسع في الجدال العقيم غير الُمثمر، وخروج الحوار 
عن مقاصده وأىدافو وغير ذلك من أوجو القصور. والحاجة في 

ُممارستو في المؤسسات ىذا العصر ماسة لتفعيل الحوار و 
التربوية والتعميمية و" أن ُيصبح الحوار أسموبًا رئيسًا وثابتًا في 
التعميم، من حيث إتاحة الفرص الكافية لمطالب أن يحاور 
ويناقش ويرد وُيعّقب ويعترض ويعرض وجية نظره، وُيسيم في 
صياغة المعمومة وتشكيل الفكرة، فالحوار التربوي التعميمي 

ه العميق في نفس المتعمم ومن َثمَّ سيظل الحوار سيترك أثر 
 ].2منيجًا مصاحبًا لو في مواقفو المستقبمية " ]

وتتزايد أىمية تربية المتعممين في المؤسسات التعميمية عمى      
الحوار وتعميميم أصولو وآدابو وتدريسيم أبجدياتو وطرقو؛ 

الناقد المبني لتكوين القناعات اإليجابية لدييم وتعميميم التفكير 
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عمى ُأطر مرجعية سميمة مستوحاة من ثقافة وعقيدة المجتمع، 
نظرًا لما تتسم بو ىذه المرحمة من كثرة المخاطر الثقافية 
والفكرية، وتعدد وسائل اإلفساد وانجذاب البعض ليا، مما أّثر 
سمبًا عمى القيم ومعايير السموك، وأصبح لزامًا عمى المختصين 

في ىذا المجال، والسعي إليجاد الحمول  والتربويين البحث
المناسبة لوقاية الشباب من تمك اآلثار السمبية وتحصينيم ضد 
مختمف االنحرافات التي ُتخالف ىوية وقيم المجتمع، وتأتي ىذه 
الدراسة في ىذا السياق لتتناول ُممارسة الحوار في إحدى 

ونوا مؤسسات التعميم العالي التي يتدرب بيا طالب اليوم ليك
ُمعممي الغد، ويقع عمى عاتقيم تعميم الناشئة فنون الحوار وآدابو 

 .وقيمو
 مشكمة الدراسة. 2

فيم الحوار وُممارستو في المؤسسات التعميمية أمر في      
غاية األىمية، فمن خاللو يستطيع المعمم فيم شخصية المتعمم 
 ومعرفة ما يدور في ذىنو من أفكار، وما يتطمع لو من آمال،
ويكتشف ميولو واىتماماتو ويتعرف عمى حاجاتو، كما أنو يسمح 
حباطات قد يؤدي  بتفريغ ما قد ُيعانيو المتعمم من ُمشكالت وا 
كبتيا إلى نزوعو إلى العزلة أو العنف واستخدام القوة في التعبير 

 .عن آرائو ومعتقداتو التي قد تختمف مع اآلخرين
معية بدرجة عالية من ويتميز المتعمم في المرحمة الجا     

النضج العقمي والقدرة عمى الفيم والتعبير تؤىمو لمدخول في 
المناقشات والمشاركات الحوارية، والتي من خالليا يستطيع نقل 
ما لديو من تساؤالت أو أفكار لآلخرين، واكتساب المزيد من 
الخبرات والميارات والتجارب التي ُتساعده عمى فيم الواقع 

لتكيف معو، وفي دراسة أعدىا مركز الممك واالندماج وا
[ عن " ثقافة الحوار في المجتمع 3عبدالعزيز لمحوار الوطني ]

السعودي رؤية أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية " 
جاءت نتائج الدراسة لتؤكد عمى أن عامل التعميم ىو العامل 

ع يميو األقوى احتمااًل في رفع مستوى ثقافة الحوار في المجتم
 .عامل التربية األسرية

 ومن أىم األدوار المأمولة من الجامعات أن تقوم بتعزيز ثقافة   "

الحوار وتوفر لممتعممين فرص تعمم ميارات الحوار؛ لتنمية 
قدراتيم عمى االستماع الفّعال لآلخرين، وفيم ما يقولون وتحميمو 

 ].4] وتقويمو، وقدرتيم عمى إصدار األحكام وصنع القرارات "
وُترّكز األنظمة التربوية الحديثة عمى تفعيل الحوار بين       "

أعضاء ىيئة التدريس والطالب، كون الحوار أداة فّعالة من 
أدوات عضو ىيئة التدريس الجامعي لتحقيق أىداف العممية 

ن كان 5" ]وتكوين الشخصية المتكاممة لمطالبالتعميمية  [، وا 
عيق ُممارسة الحوار الفّعال في ىناك بعض الصعوبات التي قد تُ 

[، والتي منيا: التعصب 5الجامعات كما تذكر دراسة العنزي ]
لمرأي والخوف من االنتقاد وعدم امتالك الُمحاور المعمومات 

 .الكافية حول الموضوع
وتؤكد العديد من الدراسات عمى أىمية تبني الحوار      

مؤسسات التعميم  وُممارستو وتفعيمو في العممية التعميمية في
[، 4[، ودراسة التويجري ]6العالي، ومنيا دراسة العطوي ]

[؛ وذلك لما لو 8[، ودراسة الصبان ]7ودراسة جبران ومساعدة ]
من آثار إيجابية عمى الطالب وعضو ىيئة التدريس كتحسين 
ميارات التفكير لدى الطالب، وتنمية قدراتيم عمى حل 

سيم، وبناء العالقات اإلنسانية الُمشكالت وزيادة ثقتيم في أنف
الجيدة بين الطالب أنفسيم، وبينيم وبين أعضاء ىيئة التدريس، 
وغير ذلك من النواتج اإليجابية، وقد جاءت ىذه الدراسة لتُناقش 
موضوع ُممارسة الحوار في جامعة الممك سعود كمية التربية 
ل نموذجًا؛ وذلك من أجل فيم الواقع ومعرفة الُمعوقات ووسائ

 .تعزيز الحوار، وحول ىذه المسائل تتمحور ىذه الدراسة
 أسئمة الدراسةأ. 
ما واقع ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود . 1

  من وجية نظر الطالب؟
ما ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك . 2

 سعود من وجية نظر الطالب؟
الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود ما وسائل تعزيز . 3

 من وجية نظر الطالب؟
 رادـــات أفـــابــي استجــة فــائيـصة إحـــروق ذات داللــد فــوجــىل ت. 4



542016
 

164 

عينة الدراسة ُتعزى لمتغير المرحمة الدراسية )بكالوريوس، 
 دراسات عميا(؟

 أهداف الدراسةب. 
 :تسعى الدراسة لتحقيق األىداف التالية     
التعرف عمى واقع ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة . 1

 .الممك سعود
الوقوف عمى ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية . 2

 .بجامعة الممك سعود
تحديد وسائل تعزيز الحوار في كمية التربية بجامعة الممك . 3

 .سعود
استجابات التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في . 4

أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمتغير المرحمة الدراسية )بكالوريوس، 
 (.دراسات عميا

 أهمية الدراسةج. 
تنبع أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي تتناولو، وىو      

الحوار، الذي ُيعد من الوسائل الميمة في بناء شخصية المتعمم، 
فة حاجاتو ومشكالتو، واكتشاف ميولو ومواىبو واتجاىاتو، ومعر 

وتعديل وتقويم سموكو، كما تنبع أىميتيا من أىمية المرحمة التي 
تتناوليا، وىي المرحمة الجامعية، باعتبارىا في الغالب المرحمة 
األخيرة في سمم التعميم، والتي يخرج المتعمم بعدىا لممجتمع 

ىي عاماًل ورب أسرة، كما أن تناول كمية التربية بالدراسة، والتي 
بمثابة الُمعد والُمؤىل لُمعممي المستقبل تضفي لمدراسة مزيدًا من 

 :األىمية، وُيمكن إيضاح أىمية الدراسة في اآلتي
تأتي ىذه الدراسة امتدادًا لمدراسات التي تناولت موضوع . 1

الحوار، وتفاعاًل مع الدعوات والتوصيات التي أكدت عمى أىمية 
 .لمؤسسات التربوية المختمفةدراستو ومعرفة ُسبل تعزيزه في ا

قمة الدراسات التي تناولت موضوع الحوار في مؤسسات . 2
التعميم العالي، حيث ُتعد ىذه الدراسة ىي األولى من نوعيا 

 .حسب عمم الباحث في ىذا المجال
ُتسيم ىذه الدراسة في التراكم المعرفي، والتأصيل النظري . 3

 .سات التربويةلموضوع الحوار وُسبل تعزيزه في المؤس

سوف تساعد ىذه الدراسة في الكشف عن واقع ُممارسة . 4
الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، وبالتالي تكوين 
أرضية عممية لتشخيص ذلك الواقع ومعرفة أىم المعوقات التي 
ُتعيق ُممارستو من أجل الخروج بتوصيات قد ُتساعد عمى تذليميا 

يجاد الحمول المناسب  .ة في ىذا الشأنوا 
 حدود الدراسةد. 
 :تقتصر الدراسة عمى ما يمي     
الحدود الموضوعية: دراسة واقع ُممارسة الحوار في كمية التربية  

 .بجامعة الممك سعود والتعرف عمى معوقاتو وسبل تعزيزه
 .الحدود المكانية: كمية التربية بجامعة الممك سعود بالرياض 
 1435الدراسي الثاني لمعام الجامعي: الحدود الزمانية: الفصل  
 .ه 1436/ 
الحدود البشرية: طالب كمية التربية الذين يدرسون في السنة  

الثالثة والرابعة )من المستوى الخامس وحتى الثامن( في مرحمة 
البكالوريوس وطالب الدراسات العميا )ماجستير ودكتوراه(، وقد 

بتجربة جيدة في حدد الباحث ىؤالء الطالب ألنيم قد مروا 
الدراسة بالكمية، وبالتالي ُيمكنيم الحكم عمى واقع ُممارسة 

 .الحوار، والقدرة عمى كشف أىم ُمعوقاتو وُسبل تعزيزه
 مصطمحات الدراسةه. 
 :ُممارسة -

ماَرَسُو: أي عالجو وزاولو، وَتَمرََّس الُممارسة في المغة من "
َس الشيء ِمَراسًا [، و" َمَارَ 9بالشيء واْمَتَرَس: احتك بو " ]

 ].10وُمَماَرَسًة: عالجو وزاولو، وُيقال َماَرَس األمور واألعمال " ]
الُممارسة في االصطالح: " القيام باألمر، واالستمرار فيو، 

" ير فيو بخطوات ىادئة ثابتة متزنةوالتدرج في العمل، والس
 استخدام الحوار ومزاولتوويقصد الباحث بُممارسة الحوار " [،11]

باستمرار في العممية التعميمية، داخل المؤسسة التعميمية 
 ". )الجامعة( من قبل الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

 :الحوار -
الحوار في المغة: " أصمو من كممة َحَوَر، وكممتو مما رجع إَليَّ 
َحَوارًا وِحوارًا وُمحاَوَرٌة وِحويرًا وَمُحورة أي جوابًا، وَأحاَر عميو 
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رّده، والُمحاَوَرُة: المجاوبة، والتَّحاُوُر: التجاوب، جوابو: 
[، 12" ]والكالم في المخاطبة والُمحاَوَرة: مراجعة المنطق

الُمَحاَوَرة والَمُحوَرُة: الجواب ومراجعة النطق، وَتحاَوُروا: تراجعوا و"
 ].9الكالم بينيم " ]

الحوار في االصطالح: " تراجع الحديث بين شخصين أو أكثر 
بطريقة متكافئة في مسألة معينة، يغمب عميو اليدوء والُبعد عن 

[، وىو " نوع من 13التعصب إلظيار الحق بالحجة والبرىان " ]
الحديث بين شخصين أو فريقين، يتم فيو تداول الكالم بينيما 
بطريقة متكافئة، فال يستأثر بو أحدىما دون اآلخر، ويغمب عميو 

ومثال ذلك ما يكون بين  الُبعد عن الخصومة والتعصب،
صديقين في دراسة أو زميمين في عمل، أو مجموعة في ناٍد أو 

 ].14مجمس " ]
ويقصد الباحث بالحوار " نوع من التراجع اليادف في الحديث 
بين طرفين تربويين أو أكثر داخل المؤسسة التعميمية )الجامعة(، 

سة، يتناول قضية من قضايا التربية أو موضوع يتعمق بالدرا
يغمب عميو اليدوء والُبعد عن التعصب، وقد يتوصل فيو 

 ". المتحاورون إلى نتيجة أو قد ال يقنع أحدىما اآلخر
  اإلطار النظري. 3
 :الحوار في القرآن والسنة

نما ورد       في القرآن الكريم لم ترد كممة " الحوار " مصدرًا، وا 
تحاوركما(، وكانت ، وذلك في لفظ )يحاوره، اشتقاقاتياعدد من 

في ثالث آيات، منيا اثنتين في سورة الكيف والثالثة في سورة 
ن كان الحوار في مضمونو العام قد ورد في القرآن  المجادلة، وا 
في عدد كبير من اآليات والسور، قال تعالى: )َوَكاَن َلُو َثَمٌر 

ااًل َوَأَعزُّ َنَفًرا( َفَقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك مَ 
(، وقال تعالى: )َقاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت 34)الكيف: 

ِبالَِّذي َخَمَقَك ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ثُمَّ َسوَّاَك َرُجاًل( )الكيف: 
ِفي  [، وقال سبحانو: )َقْد َسِمَع المَُّو َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلكَ 15] (37

َزْوِجَيا َوَتْشَتِكي ِإَلى المَِّو َوالمَُّو َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ المََّو َسِميٌع 
(، وقد فّسر اإلمام الطبري قولو تعالى: 1َبِصيٌر( )المجادلة: 

[، وفّسرىا اإلمام 16]َوُىَو ُيَحاِوُرُه [، أي: " يخاطبو ويكممو " ]

كالم وُيجاوبو، والمحاورة القرطبي أنيا بمعنى " ُيراجعو في ال
َوالمَُّو : ][، كما فّسر اإلمام الطبري قولو تعالى15المجاوبة " ]

"  سميع لما يتجاوبانو ويتحاورانوَيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما[ بمعنى " أن اهلل
[16.[ 

ويتضح من أقوال أىل التفسير أن الحوار في القرآن جاء      
عة الكالم بين أكثر من بمعنى: الُمخاطبة والُمجاوبة وُمراج

طرف. ومن خالل اآليات السابقة " تتضح أىمية التحاور، إذ لم 
يذكرىا القرآن بمشتقات لفظيا إال في معرض التدافع بين الحق 
والباطل، وفي سبيل الوصول إلى الحق، وكان من أساليب 
الحوار في القرآن: األسموب الوصفي التصوري، حيث يعرض 

واقعية بيدف تبسيط الفكرة وحمل  قصصًا ومشاىد حوارية
المستمع عمى تبني موقف صحيح، واألسموب البرىاني الذي 
يعتمد عمى الحجة والبرىان لدحض ادعاءات المنكرين لمتوحيد 
والبعث بأسئمة تتوخى زعزعة تقاليدىم ومعتقداتيم الباطمة، 
وتيدف إلى توجيييم إلى النظر والتفكير في آيات اهلل من أجل 

 اعات ومواقف صحيحة، ومن تمك النماذج: حوار إبراىيمبناء قن
وجل  [، وكذلك حوار اهلل عز17مع ابنو " ] مع أبيو، وحوار نوح

مع المالئكة، وحواره سبحانو مع موسى، وحوار األنبياء عمييم 
 .السالم مع أقواميم والحوار بين أىل الجنة والنار وغيرىا

 في ذلك يقول اهلل عزالحوار في دعوتو، و  واستخدم النبي     
وجل: )اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم 

 [، فكان النبي15] (125ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن( )سورة النحل: 
ُيحاور الكفار سواء كانوا من المشركين أو من أىل الكتاب، " 

دعوة ىؤالء الكفار لإلسالم، وىذا الحوار متنوع اليدف، منو 
وتبيين العقيدة الصحيحة ليم، وبيان الباطل الذي ىم فيو وقد 

  ، كما كان النبي[18]" ورد ىذا النوع كثيرًا في أحاديث الرسول
ُيحاور أصحابو من أجل تعميميم أمور دينيم وتحقيق مصالحيم 

من  أو بسؤال الدينية والدنيوية، وقد يبدأ ذلك الحوار بسؤال منو
معيم من خالل قصة يذكرىا  أحد أصحابو، أو قد يكون حواره

ليم، وتكون في الغالب عن األمم السابقة، وكانت تحوي تمك 
ُيحاور  القصص الكثير من العظات والعبر، كما كان النبي
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أزواجو ويرشدىّن لما فيو صالح دينيّن، وكنَّ ينقمن ما يتعممنو 
السنة يجد أنو يشمل اإلنسان إلى غيرىّن، " والمتتبع لمحوار في 

كمو جسمو وعقمو وروحو، كما يشمل سموكو وفكره ومشاعره، 
 ].19ويشمل دنياه وآخرتو " ]

 :أىمية الحوار وآدابو -
ُيعد الحوار حاجة إنسانية تتمثل أىميتو باستخدام أساليب     "

الحوار البناء إلشباع حاجة اإلنسان لالندماج في جماعة، 
خرين، فالحوار يحقق التوازن بين حاجتو والتواصل مع اآل
[، 1" ]تو لممشاركة والتفاعل مع اآلخرينلالستقاللية وحاج

وتتضح أىمية الحوار في أنو وسيمة ميمة في التواصل مع 
اآلخرين ونقل كل ما يدور في الذاكرة من رؤى وتصورات 
وأفكار، وكل ما يرتبط باإلنسان من حاجات وميول ورغبات 

من الوسائل المساعدة في حل الخالفات وتقريب  وتطمعات، وىو
وجيات النظر، وُيستخدم في تعديل السموك، وتغيير االتجاىات 
من خالل اإلقناع ودحض الشبيات و " ُيعد الحوار وسيمة لتنمية 
األفكار واكتساب العمم، وتمقي المعرفة ونقل العموم والخبرات 

تصحيح األخطاء والثقافات، وتالقح الحضارات، وىو من وسائل 
وتقويم العمل، وتشجيع روح النقد البناء والمراجعة ومواجية 

 ].2الحقيقة " ]
والحوار في التربية ركنًا لصيقًا بيا، لطالما افتقده الكثيرون     " 

واستخدموا وسائل القسوة البالغة أو التفريط المدلل، حتى صار 
لكن الحوار في عندنا كم من المعقدين نفسيًا والميميمين فكريًا، 

التربية إذا أقيم عمى المعيار الصحيح فسُينتج شخصًا متكاماًل، 
[، " وتؤكد الدراسات التربوية واإلنسانية عمى 20]" متوازنًا نفسياً 

حقيقة ميمة مفادىا: من أراد أن ُيحقق ميارة اتصال وتواصل 
بنجاح مع اآلخرين من خالل الحوار، عميو أن يمتزم بآدابو 

[، وتناولت العديد من الدراسات آداب الحوار، 21و " ]وأخالقيات
[، ودراسة 23[، ودراسة العبيسي ]22ومنيا: دراسة باوزير ]

[، 18[، ودراسة المغامسي ]21[ ودراسة فممبان ]24القحطاني ]
ومن تمك اآلداب: إشاعة االحترام المتبادل بين المتحاورين، 

ضع وُحسن الُخمق، والُبعد عن التممق والنفاق والكذب، والتوا

والصبر والحمم والصدق، والعدل واإلنصاف بحيث يأخذ المحاور 
بالرأي الصواب، وال ينكر الحق إن جاء من غيره، وكذلك من 
اآلداب اجتناب الكبر والعجب والحقد ومن الضروري ُحسن 
االستماع واإلنصات بين أطراف الحوار " وقد دلت الدراسات 

% 40 ر من اآلخرين يتفاوت بينعمى أن االستيعاب لما يصد
% بعد االنتياء من الرسالة مباشرة، وأن أكبر األسباب 75 إلى

 ].25في ىذا التفاوت ىو االختالف في اإلصغاء واالستماع " ]
ومن الميم لكال المتحاورين التفريق بين الفكرة وصاحبيا       

في  حتى ال ينتقل الحوار من مناقشة األفكار واآلراء إلى الحديث
األمور الشخصية التي تصرف الحوار عن أىدافو وغاياتو، 
وكذلك ال بد أن يمتمك المتحاوران العمم والدراية في القضية 
موضوع الحوار، وأن يكون ىناك اتفاق بينيما عمى أصول ثابتة 
ُيمكن الرجوع إلييا عند االختالف، ومن الميم تحديد 

نى، وأخيرًا أن المصطمحات عندما يكون لممصطمح أكثر من مع
يكون لدى المتحاورين إيمان بأن االختالف ىو أمر طبيعي في 

 .البشر أراده اهلل عز وجل بيم
 :ُمعوقات الحوار

الحوار عممية إنسانية ُتسيم في التواصل بين األفراد داخل 
المجتمع وكذلك بين الجماعات، وقد تعترضو بعض الُمعوقات 

أو ُتوقفو في أحد مراحمو أو التي ُتضعفو أو ُتحيده عن مساره 
  :تمنع حدوثو بالكمية، ومن تمك الُمعوقات

التعصب لمرأي واالعتداد بو، فالمتعصب لرأيو يكون ىمو . 1
األساس االنتصار عمى الُمخاِلف لو في الرأي حتى مع ظيور 
خطئو وصواب الطرف اآلخر، وىذا بدوره قد يحّفز الطرف 

قد يتوقف الحوار أو يخرج  اآلخر لنيج نفس السموك، وبالتالي
 .عن أىدافو ومساره

الِمراء، وىو " الطعن في كالم الغير إلظيار خمل فيو من . 2
[ " فالُمحاور 26غير أن يرتبط بو غرض سوى تحقير الغير " ]

قد يحرص كل الحرص عمى إبطال كالم الطرف اآلخر، ويسعى 
 إلى االعتراض عمى أي رأي يبديو لمجرد االعتراض وتخطئة

 ].18الخصم بغير وجو حق " ]
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الغضب، حيث " يكون الغضب عائقًا حين يكون ظيوره . 3
سريعًا، ويؤدي ذلك في أحيان كثيرة إلى التسرع في تخطئة 
اآلخرين، ويبدأ بعدىا التراشق بين الطرفين، وعندئذ يتوقف 

 ].21] "الحوار
 قمة القواسم المشتركة بين أطراف الحوار أو انعداميا، كاختالف
أىداف الُمتحاورين أو اختالف ثقافتيم ومرجعياتيم وفيميم 

 .واستيعابيم لموضوع الحوار
الجيل بموضوع الحوار، فدخول المحاور في مناقشة موضوع . 4

ال يفيمو أو يجيمو وال يمم بو سيؤدي إلى فشل الحوار أو إخراجو 
 .عن مساره الصحيح

وُحسن الخمق  عدم االلتزام بآداب الحوار، ومنيا االستماع. 5
واحترام اآلخر وعدم مقاطعتو أو الخروج عن موضوع الحوار 

 .والصدق واألمانة وغير ذلك من اآلداب
عدم تييئة الظروف المناسبة لمحوار، سواء ما كان يرتبط . 6

 .بمكان وزمان الحوار وما لو عالقة بظروف وأحوال المتحاورين
المتحاورين اختالف المفاىيم والمصطمحات وعدم اتفاق . 7

عمييا " إذ ربما فيم أحدىما غير ما يعنيو اآلخر، وىو يؤثر 
 ].24قطعًا في سير الحوار " ]

 :توظيف الحوار في المجال التربوي والتعميمي -
الحوار وسيمة فّعالة في تقريب وجيات النظر، وحل      

عادة توجيو السموك  مع قيم المجتمع  ليتالءمالخالفات، وا 
داد أىميتو في المجال التربوي والتعميمي، فكمما ومعاييره، وتز 

ُفّعل في المؤسسات التربوية المختمفة كمما أتى بنتائج إيجابية 
ُتساعد في إصالح المتعممين والرفع من مستواىم وحل ما 
يواجييم من مصاعب وُمشكالت، وُيمكن توظيف الحوار في 
ث المجال التربوي من خالل إتاحة المجال لمنقاش والحدي

والتراجع اليادف ألجل تبادل المعمومات ونقل األفكار والمعارف 
والخبرات والتعبير عن اآلراء واالتجاىات وتناول القضايا التربوية 
والتعميمية في المؤسسات التربوية، سواء في األسرة أو المؤسسة 
التعميمية أو وسائل اإلعالم واالتصال أو في األندية المختمفة أو 

 .رفاقمع جماعة ال

وُيسيم الحوار في تحقيق الكثير من النواتج الجيدة إذا ُفّعل      
بشكل إيجابي في المجال التربوي والتعميمي، فيو ُينّمي جانب 
التفكير لدى المتعممين وُيساعدىم عمى ترتيب أفكارىم وصياغتيا 

ا بطريقة حسنة، فوضع المتعممين والتعبير عنيا والتعامل معي
الحوار يؤدي إلى االرتقاء بمستويات التفكير حيث في مواقف "

أثبتت بعض الدراسات أن ىناك سببية بين ىذين المتغيرين: 
" قدرة عمى التفكير وتوليد األفكارالنشاطات الكالمية وتطوير ال

[، " وتؤدي الحوارات المستخدمة في المواقف التعميمية أثرًا 27]
ع ادة تنظيم الخبرات كبيرًا في تشكيل األبنية المعرفية، وا 

والمواقف التي يواجييا المتعممين كما تؤثر ىذه الحوارات في 
إحداث قناعات ورؤى جديدة لممتعمم تجعمو قادرًا عمى اتخاذ 

[، 27" ]ه ما يتعرض لو من ُمشكالت ومواقفمواقف محددة تجا
كما أن الحوار يزيد من تفاعل المتعممين أثناء الدرس، ويجعل 

ًا إيجابيًا في العممية التعميمية، وُيسيم في بناء من المتعمم عنصر 
شخصيتو ويزيد من قدرتو عمى االندماج مع زمالئو وبالتالي 
التكيف داخل المؤسسة التعميمية، كما أن الحوار يكسر حاجز 
رىبة الخوف لدى المتعممين، ويزيدىم ثقة في أنفسيم وقدراتيم 

نّمي الحوار العالقات مما يجعميم يتخذون قراراتيم بأريحية، كما يُ 
االجتماعية بين المتعممين أنفسيم، وبينيم وبين معممييم، حيث 
ُيعطي المتعممين شعورًا بتقبل المعممين ليم وآلرائيم وأفكارىم 
ومقترحاتيم، كما يسمح ليم بتبادل اآلراء وتقبل اآلراء المخالفة، 

قباليم عمى التعمم وُيثير دافعيتيم نحو  مما يزيد من نشاطيم وا 
التعميم، ويشجعيم عمى الدراسة واإلنجاز، وُيستخدم الحوار في 

إثارة أذىان المتعممين، طرائق التدريس، فيو ُيساعد عمى "
وتحفيزىم عمى التفكير والكشف عن الحقائق والخبرات والمعارف 
المختمفة والوصول إلى األدلة والبراىين واالستنتاجات بواسطة 

مييم قضايا المتتالية التي ُتطرح عاألسئمة واالستفسارات وال
[، ولكي يحقق الحوار الفوائد 28" ]وُيناقشونيا وُيجيبون عمييا

المرجوة منو في المجال التربوي والتعميمي ال بد من مراعاة 
[، 30[، والعبيد ]29بعض الضوابط التي أشار إلييا المغامسي ]

 [، ومنيا: وضوح اليدف من الحوار لدى المعمم5والعنزي ]
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والمتعمم، وتحديد الموضوع، وأن يكون الموضوع من 
الموضوعات القابمة لمنقاش، وضمان حرية الرأي لجميع 
األطراف المشاركين في الحوار، والُبعد عن التعصب لمرأي، 
وضبط النفس، وعدم التسرع في إصدار األحكام، وتوخي 
البساطة في الحوار بعيدًا عن التعقيد أو اإلجراءات الصعبة، 

اختيار الوقت والمكان المناسب، وضرورة اتاحة المجال لمجميع و 
إلبداء آرائيم، ومن الميم ضبط النظام داخل القاعة الدراسية 

 .خالل عممية الحوار والمناقشة حتى تتحقق أىداف الحوار
 :دور جامعة الممك سعود في نشر ثقافة الحوار -

ز قيمو سعت جامعة الممك سعود في نشر ثقافة الحوار وتعزي
ومبادئو باعتباره فنًا من فنون االتصال اإلنساني من خالل 
مجموعة من البرامج والدورات وحمقات النقاش، ومن تمك البرامج 

 :والفعاليات
تنظيم برامج تدريبية في الحوار من قبل عمادة تطوير الميارات  

  .بالتعاون مع مركز الممك عبدالعزيز لمحوار الوطني
ل قضايا الشباب من قبل المركز الوطني عقد حمقة نقاش حو 

ألبحاث الشباب بالجامعة، والتي أظيرت آراء الشباب والشابات 
 .حول أكثر القضايا أىمية حسب رؤية الطرفين

تنظيم حمقة نقاش " الشباب والصيف " من قبل المركز الوطني 
 .ألبحاث الشباب بالجامعة

الوطني السابع المشاركة في االجتماع التحضيري الخامس لمقاء 
لمحوار الفكري بمشاركة الطالب والميتمين من أعضاء ىيئة 

 .التدريس
توقيع مذكرة تفاىم بين الجامعة ومركز الممك عبدالعزيز لمحوار 
الوطني لمعمل عمى نشر ثقافة الحوار ونشر مفاىيمو في 

 .األوساط الجامعية
 تنظيم دورات في فن اإلقناع وميارات الفكر الوسطي لتعزيز
المناعة الفكرية لدى الشباب من قبل كرسي األمير نايف 

 .لدراسات األمن الفكري بالجامعة
عقد لقاءات حوارية دورية بين الطالبات والطالب وبين أعضاء 

 .]4] ىيئة التدريس لمناقشة قضايا الشباب

تواصل طالب وطالبات الجامعة إلكترونيًا من خالل البريد 
الجامعة وكذلك مع جميع المسؤولين بيا، اإللكتروني مع مدير 

 .ومع أعضاء ىيئة التدريس
عقد لقاءات دورية تجمع مدير ووكالء الجامعة مع أعضاء  

 .ىيئة التدريس ومع الطالب والطالبات
 الدراسات السابقة. 4

تناول الباحث عددًا من الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع  
الزمني من األحدث إلى األقدم،  الدراسة، وقد صنفيا تبعًا لمُبعد

 :شاممة لدراسات عربية وأجنبية، وىي كالتالي
 :الدراسات العربية 
[، بعنوان " واقع ُممارسة أعضاء ىيئة 6دراسة العطوي ] -

التدريس في جامعة تبوك لميارات الحوار من وجية نظر 
 ". الطالب

ىيئة ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع ُممارسة أعضاء      
التدريس في جامعة تبوك لميارات الحوار، والكشف عن الفروق 
في استجابات أفراد العينة حول واقع ُممارسة أعضاء ىيئة 
التدريس حسب متغير )السنة الدراسية والمرحمة الدراسية 
والكمية(، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي )المسحي( 

شممت عينة الدراسة باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، و 
( طالبًا في 540( طالبًا من طالب جامعة تبوك، منيم )589)

( طالبًا في مرحمة الدراسات العميا، 49مرحمة البكالوريوس، و )
وتوصمت الدراسة لنتائج، منيا: أن أعضاء ىيئة التدريس 
بجامعة تبوك ُيمارسون ميارات الحوار بدرجة كبيرة، حيث 

(، وقد جاء مجال 3.58غ )محصمت عمى متوسط حسابي ب
" بالمرتبة األولى، ثم مجال اإلعداد لمحوار ميارات "أثناء الحوار

" بالمرتبة إنياء الحواربالمرتبة الثانية، وجاء مجال ميارات "
األخيرة، كما خمصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

بين متوسطات  a) 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
عينة الدراسة حسب متغير المرحمة الدراسية،  استجابات أفراد

وجاءت الفروق لصالح طالب مرحمة الماجستير مقابل طالب 
مرحمة البكالوريوس، كما أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية 
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بين متوسطات استجابات أفراد  a) 0.05عند مستوى الداللة )
عينة الدراسة حسب متغير الكمية، وجاءت الفروق عمى مجال 

ارات " أثناء الحوار " لصالح الكميات اإلنسانية واالجتماعية، مي
في حين لم توجد فروق عمى باقي المجاالت، كما أن ىناك 

بين  a) 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير السنة 

ولى والرابعة، وجاءت الدراسية عمى األداة ككل بين السنتين: األ
 .الفروق لصالح السنة األولى مقابل السنة الرابعة

[ بعنوان " مدى ُممارسة أعضاء ىيئة 5دراسة العنزي، ] -
 ". التدريس بجامعة الممك سعود لميارات الحوار الفّعال

ىدفت الدراسة إلى رصد وجية نظر الطالب وأعضاء ىيئة      
وار الفّعال لدى أعضاء ىيئة التدريس في مدى توافر ميارات الح

التدريس، ورصد وجية نظر الطالب وأعضاء ىيئة التدريس في 
مدى تمكن أعضاء ىيئة التدريس من ميارات الحوار الفّعال، 
والوقوف عمى الُمعوقات التي تحد من ُممارسة الحوار الفّعال 
لدى أعضاء ىيئة التدريس، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

وتكّون ُمجتمع الدراسة من طالب البكالوريوس التحميمي، 
وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود، واختار الباحث 

( عضوًا من أعضاء ىيئة 301( طالبًا، و)312عينة شممت )
التدريس، وكانت االستبانة ىي أداة الدراسة، وكشفت نتائج 

وار الدراسة عن درجة مرتفعة لمدى التوافر والتمّكن لميارات الح
الفّعال لدى أعضاء ىيئة التدريس، كما بينت النتائج أن ىناك 
اختالفًا بين آراء الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس فقد كانت إجابات 
أعضاء ىيئة التدريس تدل عمى أن مستوى التوافر والتمّكن 
أفضل من مستوى تمك الميارات من وجية نظر الطمبة، في 

ت، فقد كان ىناك اختالف حين كان العكس في مستوى الُمعوقا
بين رؤية الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس حول ُمعوقات ُممارسة 
الحوار الفّعال، فآراء الطمبة ُتشير إلى أن عدد الُمعوقات التي 

( 18تحد من ُممارسة الحوار الفّعال كثيرة، حيث كان عددىا )
ُمعوقًا، من أىميا " تدني مستوى االستماع واإلصغاء لممتحاورين 
وعدم امتالك المحاور لممعمومات الكافية حول الموضوع 

والتعصب لمرأي "، في حين قّمت ىذه الُمعوقات من وجية نظر 
أعضاء ىيئة التدريس، وكان عددىا من وجية نظرىم " ُمعوقان 
"، ىما: اعتقاد الُمحاورين أن الحوار وسيمة لمتفوق عمى 

 ". المتنافسين وخوف المحاور من االنتقادات
المناخ التنظيمي الداعم لنمو ثقافة : "[ بعنوان4اسة التويجري ]در 

الحوار في الجامعات الحكومية في المممكة العربية السعودية 
 ". تصور مقترح

ىدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لممناخ التنظيمي      
الداعم لنمو ثقافة الحوار في الجامعات الحكومية في المممكة 

ية من خالل التعرف عمى واقع دعم المناخ العربية السعود
التنظيمي لنمو ثقافة الحوار في الجامعات الحكومية السعودية، 
مع إبراز التجارب العالمية لممناخ التنظيمي الداعم لنمو ثقافة 
الحوار في الجامعات، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي 

لمجموعة من أسموب دلفاي  ةبنوعيو: التحميمي والوثائقي منتيج
الخبراء في اإلدارة والتخطيط وثقافة الحوار لمتعرف عمى واقع 
دعم المناخ التنظيمي، واستخدمت الدراسة عينة مقصودة من 
الخبراء والقيادات والمتخصصين في مجال اإلدارة والميتمين 
بقضية الحوار الستطالع آرائيم وتضمينيا في بناء تصور مقترح 

لنمو ثقافة الحوار في الجامعات  لممناخ التنظيمي الداعم
( خبيرًا عمى المستوى 76الحكومية السعودية، وتكونت من )

المحمي واإلقميمي والعالمي، واعتمدت الدراسة عمى تحميل 
محتوى وأسموب دلفاي، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج، ومنيا: 
أن واقع دعم المناخ التنظيمي لنمو ثقافة الحوار في الجامعات 

( عنصرًا داعمًا لنمو 119ومية السعودية تضمن عدد )الحك
ثقافة الحوار، وجاء ُبعد االتصاالت أكثر عددًا حيث بمغ عدد 

( عنصرًا داعمًا، بينما جاء ُبعد حوافز العمل 26عناصره )
( عناصر، في 10ومكافئاتو أقل عددًا حيث بمغ عدد عناصره )

أكثر عددًا من  حين كانت العناصر الُمعيقة لنشر ثقافة الحوار
( عنصرًا ُمعيقًا، وجاء ُبعد 240العناصر الداعمة، حيث بمغت )

( 45الييكل التنظيمي أكثرىا عددًا، حيث بمغت عدد عناصره )
عنصرًا ُمعيقًا، بينما جاء ُبعد حوافز العمل ومكافئاتو أقميا عددًا، 



542016
 

170 

( عنصرًا ُمعيقًا، وقدمت الدراسة تصورًا ُمقترحًا 25حيث بمغت )
بعاد المناخ التنظيمي الداعم لنمو ثقافة الحوار في الجامعات أل

الحكومية السعودية ارتكز عمى ثمان منطمقات تؤكد في مجمميا 
عمى ضرورة االىتمام بأبعاد المناخ التنظيمي بوصفو أحد 

 .األبعاد الميمة لدعم نمو ثقافة الحوار في الجامعات
ة الحوار في [، بعنوان: " ترسيخ ثقاف8دراسة الصبان ] -

 ". مؤسسات التعميم العالي ودوره في جودة مخرجاتيا
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن بعض الجوانب ذات الصمة      

بالحوار، ومنيا التعرف عمى أسباب غياب الحوار في مؤسسات 
التعميم العالي، واستعراض أىم تأثيرات ترسيخ ثقافة الحوار في 

الطالب واألساتذة، والكشف عن المواقف التعميمية عمى أداء 
وسائل دعم الحوار في مؤسسات التعميم العالي، واستخدمت 
الدراسة المنيج الوصفي، وكانت المقابمة ىي أداة الدراسة، حيث 
استخدمت لمعرفة آراء عينة من الطالبات، في عدد من 
مؤسسات التعميم العالي، وخمصت الدراسة إلى نتائج، منيا: أن 

الحوار في مؤسسات التعميم العالي: سعة اطالع  من وسائل دعم
األساتذة وتنوع مجال ذلك االطالع، وتمّكن األستاذ من مادتو، 
واستخدام أساليب متنوعة عند تدريس المقررات، وتشجيع 
عطاء  الطالب عمى إبداء آرائيم ومناقشتيا بصدر رحب، وا 

مل األساتذة والطالب دورات في فن الحوار، وتغيير طريقة تعا
 .بعض األساتذة مع أسئمة الطالب فال يستخفون بيا

[، بعنوان: " الحوار التربوي بين األستاذ 31دراسة العتيبي ] -
 .الجامعي وطالب الدراسات العميا في ضوء ثقافة إعادة اليندسة

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أىمية ُممارسة األستاذ      
الجامعي لمقومات الحوار التربوي من وجية نظر طالب 
وطالبات الدراسات العميا في ضوء ثقافة اليندسة بجامعة أم 
القرى، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي )المسحي(، 
 ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة،

( طالبًا وطالبة من طالب الدراسات 325وشممت عينة الدراسة )
العميا، وتوصمت الدراسة إلى نتائج، منيا: أن درجة ُممارسة 
الحوار التربوي بين األستاذ الجامعي وطالبو من وجية نظر 

الطالب جاءت بنسبة منخفضة، وأن درجة أىمية ُمقومات 
و من وجية نظر الحوار التربوي بين األستاذ الجامعي وطالب

 .الطالب جاءت بنسبة متوسطة
 :الدراسات األجنبية 
الحوار االجتماعي والحوار : "[، بعنوان32دراسة شين ووانغ ] -

 ". الفّعال في مجموعات التعمم اإللكتروني
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن الحوار االجتماعي بين      

رية عبر طالب الجامعات خالل المشاركة في المنتديات الحوا
( طالبًا من طالب 69شبكة االنترنت، وشممت عينة الدراسة )

جامعة ميتشجان األمريكية، وكانت االستبانة ىي أداة الدراسة 
المستخدمة، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج، ومنيا: أن المراقبة 
الفّعالة من قبل عضو ىيئة التدريس يعزز الحوار االجتماعي 

الطالب، وأن الحوار اليادي ىو الحوار  واألكاديمي الفّعال بين
 .األكثر فعالية في إيصال وجية النظر لآلخرين

[، بعنوان: " تصورات الطالب 33دراسة بميجرز ودولمنز ] -
 ". حول خصائص الحوار الفّعال خالل تقديم ميارة التعمم

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن تصورات الطالب حول      
فاعمية الحوار بين الطالب وأعضاء  العوامل التي ُتساىم في

ىيئة التدريس في التعميم الجامعي، وتكونت عينة الدراسة من 
( طالبًا من طالب السنة األولى والثانية في تخصص الطب 48)

في جامعة أيوا األمريكية، واستخدمت الدراسة المقابمة كأداة 
لجمع المعمومات، وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك أربع 

ئيسية لمحوار الفّعال كما تراىا عينة الدراسة، وىي: خصائص ر 
طمب الشرح والحصول عميو من عضو ىيئة التدريس، وتطبيق 
المعرفة الذاتية بشكل فّعال، ومناقشة الفروق في وجيات النظر 
حول محتوى التعميم، وتوجيو ومراقبة محتوى الحوار واستخدام 

 .العمل الجماعي في الحوار
 :اسات السابقةالتعميق عمى الدر 

ت ىذه الدراسة عمى مجموعة من الدراسات السابقة لحو      
عربية وأجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية، وقد اتفقت 
معيا في الموضوع العام وىو مناقشة الحوار في مؤسسات 
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التعميم العالي، واختمفت معيا في األىداف والحدود الموضوعية 
قت مع بعضيا في بعض الجوانب، فاتفقت والبشرية كما أنيا اتف
[ في استخدام 31[، ودراسة العتيبي ]6مع دراسة العطوي ]

[، 6، واتفقت مع دراسة العطوي ]المنيج الوصفي )المسحي(
[، ودراسة شين ووانغ 31[، ودراسة العتيبي ]5دراسة العنزي، ]و 
ة [ في استخدام االستبانة كأداة لمدراسة، واختمفت ىذه الدراس32]

[ التي أضافت أسموب دلفاي في 4مع دراسة التويجري ]
[، 8منيجيتيا، كما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الصبان ]

[ في األداة، حيث كانت المقابمة 33ودراسة بميجرز ودولمنز ]
 .ىي األداة المستخدمة في تمك الدراسات

 جراءاتإلوا الطريقة. 5
 منهج الدراسةأ. 

استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي )المسحي(، والذي      
مع طبيعتيا ويتوافق مع أىدافيا، وفيو " يتم استجواب  يتالءم

جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيم، وذلك بيدف 
" وسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىاوصف الظاىرة المدر 

[34.[ 
 مجتمع الدراسةب. 
تكون مجتمع الدراسة من طالب كمية التربية بجامعة الممك      

( طالبًا، منيم 1242سعود لمرحمة البكالوريوس وعددىم )
( طالبًا ىم طالب السنتين الثالثة والرابعة من طالب 615)

الكمية )طالب المستويات: الخامس والسادس والسابع والثامن(، 
اه( في الكمية، وطالب الدراسات العميا )الماجستير والدكتور 

ه،  1436/  1435( طالبًا لمعام الجامعي 1024وعددىم )
 ].35لمفصل الدراسي الثاني ]

 عينة الدراسةج. 
تم اختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة من طالب      

مرحمة البكالوريوس، وكانت من طالب السنتين الثالثة والرابعة 
المستويات:  من طالب مرحمة البكالوريوس بالكمية )طالب

الخامس والسادس والسابع والثامن(، وطالب الدراسات العميا، 
ويعود اختيار الباحث ليذه العينة؛ ألن ىؤالء الطالب قد مروا 
بخبرات متعددة في مرحمة الدراسة الجامعية تؤىميم لمحكم عمى 
واقع الحوار بالكمية وتحديد أىم معوقاتو ووسائل تعزيزه، وتكونت 

الوريوس، وىي ُتمثل ما ( طالبًا في مرحمة البك248العينة من )
%( من طالب البكالوريوس في كمية التربية في 20نسبتو )

( طالبًا في مرحمة الدراسات العميا، 205جامعة الممك سعود، و)
%( من طالب الدراسات العميا في 20وىي ُتمثل ما نسبتو )

 .الكمية
 :الدراسة عينةخصائص 

الدراسة بعدد من الخصائص الشخصية اتصف أفراد عينة      
 :والوظيفية، وىي كالتالي

 :المرحمة الدراسية -1
 1جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية
 النسبة المئوية التكرارات لمرحمة الدراسيةا

 54.7 248 بكالوريوس
 45.3 205 دراسات عميا
 100.0 453 اإلجمالي

( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 1يوضح الجدول رقم )
( طالبًا يمثمون ما نسبتو 248المرحمة الدراسية، حيث أن ىناك )

( 205%( بمرحمة البكالوريوس، في حين أن ىناك )54.7)

الدراسات العميا %( بمرحمة 45.3طالبًا يمثمون ما نسبتو )
 (.)الماجستير والدكتوراه
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 1شكل 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية
 :الدورات التدريبية المتعمقة بالحوار التي التحق بيا الطالب -2

 2جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الدورات التدريبية المتعمقة بالحوار التي تم اإللتحاق بها

 النسبة المئوية التكرارات الدورات التدريبية
 74.8 339 لم ألتحق بأي دورة تدريبية
 12.8 58 التحقت بدورة تدريبية واحدة
 12.4 56 التحقت بأكثر من دورة تدريبية

 100.0 453 اإلجمالي
( أن الغالبية العظمى من 2يتضح من خالل الجدول رقم )     

أفراد عينة الدراسة لم يمتحقوا بأية دورة تدريبية في مجال الحوار، 
%(، 74.8( طالبًا، وىم يمثمون ما نسبتو )339وكان عددىم )

%( 12.8( طالبًا يمثمون ما نسبتو )58في حين أن ىناك )
( طالب 56ير ىناك )التحقوا بدروة تدريبية واحدة، وفي األخ

%( التحقوا بأكثر من دورة تدريبية، وىذا 12.4يمثمون ما نسبتو )
مؤشر ميم يدل عمى أن ىناك قصورًا في الجانب التوعوي 
والتثقيفي، والقائم عمى إلحاق الطالب بالدورات التأىيمية 

 .المرتبطة بتنمية ميارات الحوار وتحسين أداء المتحاورين

 
 2شكل 

 بها االلتحاقتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الدورات التدريبية المتعمقة بالحوار التي تم 
 أداة الدراسةد. 

 بناء عمى طبيعة البيانات، وعمى المنيج المتبع في       
المسموح بو، وجد الباحث أن األداة األكثر الدراسة، والوقت 

"، وقد تم بناء ة لتحقيق أىداف ىذه الدراسة ىي "االستبانةمالئم
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أداة الدراسة بعد الرجوع إلى المراجع والمصادر ذات العالقة 
بموضوع الدراسة، وكذلك بعد مراجعة اإلطار النظري والدراسات 

 .السابقة ليذه الدراسة
 :في صورتيا النيائية من ثالثة أجزاءقد تكونت االستبانة و 

الجزء األول: وىو يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة 
 :الدراسة مثل

 .المرحمة الدراسية التي تدرسيا 
 .بيا االلتحاقالدورات التدريبية المتعمقة بالحوار التي تم  

( فقرة مقسمة عمى ثالثة 51الجزء الثاني: وىو يتكون من )
 :كما يميمحاور 

المحور األول: يتناول واقع ُممارسة الحوار في كمية التربية  
 .( فقرة16بجامعة الممك سعود وىو يتكون من )

المحور الثاني: يتناول ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية  
 .( فقرة17بجامعة الممك سعود وىو يتكون من )

ي كمية التربية المحور الثالث: يتناول وسائل تعزيز الحوار ف 
 .( فقرة18بجامعة الممك سعود وىو يتكون من )

 :صدق أداة الدراسة
صدق االستبانة يعني " التأكد من أنيا سوف تقيس ما      

[، كما ُيقصد بالصدق "شمول أداة الدراسة 34ُأعدت لقياسو " ]
لكل العناصر التي يجب أن تحتوييا الدراسة من ناحية، وكذلك 

، بحيث تكون مفيومو يا من ناحية أخرىوضوح فقراتيا ومفردات

[، ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق 36" ]لمن يستخدميا
 :االستبانة من خالل ما يأتي

 (:أواًل: الصدق الظاىري ألداة الدراسة )صدق المحكمين
من بناء أداة الدراسة والتي تتناول" ُممارسة  االنتياءبعد      

نموذجًا من وجية  الحوار في جامعة الممك سعود كمية التربية
"، تم عرضيا عمى عدد من المحكمين وذلك نظر الطالب

(، وقد ُطمب منيم إبداء الرأي 1لالسترشاد بآرائيم، )ممحق رقم 
حول مدى وضوح وسالمة الصياغة، ومدى أىمية الفقرات 

القتيا بالمحور، مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن وع
 .من خالليا تطوير االستبانة

وبناء عمى التعديالت واالقتراحات التي أبداىا المحكمون، قام 
الباحث بإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عمييا غالبية 
المحكمين، من تعديل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، 

 (.2ستبيان في صورتو النيائية )ممحق رقم حتى أصبح اال
 :ثانيًا: صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة

بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قام الباحث      
بتطبيقيا ميدانيًا وعمى بيانات العينة قام الباحث بحساب معامل 
ارتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي لالستبانة حيث تم 

ب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات حسا
االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة كما 

 .توضح ذلك الجداول التالية
 3جدول 

 بيرسون لفقرات محور )واقع ممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود( بالدرجة الكمية لممحور معامالت إرتباط
 معامل اإلرتباط الفقرة معامل اإلرتباط الفقرة
1 .569** 9 .616** 
2 .601** 10 .599** 
3 .632** 11 .592** 
4 .610** 12 .655** 
5 .624** 13 .666** 
6 .606** 14 .683** 
7 .681** 15 .628** 
8 .674** 16 .566** 

  0.01دال عند مستوى  **
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 4جدول 
 التربية بجامعة الممك سعود( بالدرجة الكمية لممحور بيرسون لفقرات محور )معوقات ممارسة الحوار في كمية ارتباطمعامالت 

 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة
1 .551** 10 .531** 
2 .626** 11 .573** 
3 .660** 12 .593** 
4 .690** 13 .534** 
5 .546** 14 .659** 
6 .618** 15 .644** 
7 .548** 16 .545** 
8 .609** 17 .556** 
9 .623** - - 

  0.01دال عند مستوى  **
 5جدول 

 بجامعة الممك سعود( بالدرجة الكمية لممحورالتربية  بيرسون لفقرات محور )وسائل تعزيز الحوار في كمية ارتباطمعامالت 
 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة
1 .596** 10 .692** 
2 .570** 11 .640** 
3 .652** 12 .581** 
4 .598** 13 .573** 
5 .692** 14 .603** 
6 .620** 15 .569** 
7 .587** 16 .701** 
8 .547** 17 .674** 
9 .656** 18 .592** 

  0.01دال عند مستوى  **
( أن جميع 5، 4، 3يتضح من خالل الجداول رقم )      

( وىذا ُيعطي داللة عمى 0.01العبارات دالة عند مستوى )
ارتفاع معامالت االتساق الداخمي، كما ُيشير إلى مؤشرات 

 صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق الدراسة 

 .الحالية
 :ثبات أداة الدراسة -

 لفاأالدراسة باستخدام معامل ثبات  قام الباحث بقياس ثبات أداة
( يوضح معامل الثبات لمحاور أداة 6كرونباخ، والجدول رقم )

 :الدراسة وىي
 6جدول 

 كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة معامل ألفا
 معامل الثبات المحور الرقم
 893. بجامعة الممك سعودواقع ُممارسة الحوار في كمية التربية  1
 877. ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود 2
 901. وسائل تعزيز الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود 3

 847. الثبات الكمي
( أن مقياس الدراسة 6يتضح من خالل الجدول رقم )      

يتمتع بثبات مقبول إحصائيًا، حيث بمغت قيمة معامل الثبات 
حت و ا( وىي درجة ثبات عالية، كما تر 0.847الكمية )ألفا( )

(، وىي 0.901، 0.877معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين )
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ة معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بيا ألغراض الدراس
 .الحالية

 :األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة -
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم جمعيا، فقد تم 
استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام 

 Statistical Packageالحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية

for Social Sciences اختصارًا بالرمز والتي يرمز ليا  
(SPSS) 

دخال البيانات إلى الحاسب اآللي،       وذلك بعد أن تم ترميز وا 
ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعميا( 

(، ثم 4=1-5المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى )
تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصول عمى طول الخمية 

( بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى 0.80= 4/5) الصحيح أي
أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وىي الواحد الصحيح( 
وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طول 

 :الخاليا كما يأتي
يمثل درجة استجابة )غير موافق بشدة /  1.79إلى  1من  •

 .ف المحور المراد قياسومنخفضة جدًا( نحو كل عبارة باختال
يمثل درجة استجابة )غير موافق /  2.59إلى  1.80من  •

 .منخفضة( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو
يمثل درجة استجابة )موافق إلى حد ما  3.39إلى  2.60من  •

 ./ متوسطة( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو
ة استجابة )موافق / عالية( يمثل درج 4.19إلى  3.40من  •

 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو
يمثل درجة استجابة )موافق بشدة / عالية  5.0إلى  4.20من  •

 .جدًا( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو
 :وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية

الخصائص التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى . 1
 .الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة

 لحساب   (Pearson correlation)معامل ارتباط بيرسون. 2

 .صدق االتساق الّداخمي ألداة الدراسة
لحساب معامل  (Cronbach's Alpha) معامل ألفاكرونباخ. 3

 .ثبات المحاور المختمفة ألداة الدراسة
لمعرفة مدى ارتفاع أو وذلك  "Mean " المتوسط الحسابي. 4

انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة 
)متوسطات العبارات(، مع العمم بأنو يفيد في ترتيب المحاور 

 .حسب أعمى متوسط حسابي
 "Standard Deviation" تم استخدام االنحراف المعياري. 5

لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة 
من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة 
عن متوسطيا الحسابي. ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح 
التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات 
متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكمما اقتربت 

انخفض تشتتيا بين قيمتو من الصفر تركزت االستجابات و 
 .المقياس

 independent)تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين. 6

sample t-test)  لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة والتي تنقسم 

 (.إلى فئتين )المرحمة الدراسية
 نتائج. ال6

من خالل اإلجابة عن أسئمة  سيتم عرض نتائج الدارسة     
 :الدراسة ومناقشتيا عمى النحو التالي

السؤال األول: ما واقع ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة 
 الممك سعود من وجية نظر الطالب؟

ولإلجابة عمى السؤال السابق قام الباحث بحساب التكرارات 
ياري والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المع

إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع ُممارسة الحوار في كمية 
التربية بجامعة الممك سعود، كما تم ترتيب ىذه الفقرات حسب 

 :المتوسط الحسابي لكاًل منيا، وذلك كما يمي
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 7جدول 
واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع ممارسة الحوار في كمية التربية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 بجامعة الممك سعود مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها
المتوسط  درجة الممارسة الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 
 جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
يتم الحوار في جو من  5

االحترام المتبادل بين 
 المتحاورين

144 31.79 169 37.3 115 25.4 17 3.8 8 1.8 3.94 0.94 1 

يعتقد المتحاورون بأن  16
الحوار وسيمة لموصول 

 لمحقيقة

106 23.40 189 41.7 128 28.3 26 5.7 4 0.9 3.81 0.89 2 

يتصف المتحاورون  12
 بُحسن االستماع

98 21.63 155 34.2 158 34.9 32 7.1 10 2.2 3.66 0.97 3 

ُيوجو الحوار نحو تحقيق  7
 اليدف منو

77 17.00 168 37.1 169 37.3 33 7.3 6 1.3 3.61 0.90 4 

 5 0.97 3.56 3.1 14 7.9 36 36.0 163 35.8 162 17.22 78 يغمب عمى الحوار اليدوء 6
ُيييئ المكان المناسب  9

 لمحوار
93 20.53 139 30.7 149 32.9 52 11.5 20 4.4 3.51 1.08 6 

يمتمك المتحاورون  15
 المعرفة بموضوع الحوار

60 13.25 182 40.2 156 34.4 41 9.1 14 3.1 3.51 0.94 7 

يتصف المتحاورون  13
 بالحمم والصبر

62 13.69 172 38.0 155 34.2 46 10.2 18 4.0 3.47 0.98 8 

ُيعطى الجميع فرص  3
متساوية لممشاركة في 

 الحوار

62 13.69 168 37.1 145 32.0 60 13.2 18 4.0 3.43 1.01 9 

يتجنب المتحاورون  14
 طائل منو الجدال الذي ال

68 15.01 144 31.8 169 37.3 56 12.4 16 3.5 3.42 1.00 10 

تُناقش في الحوارات  4
 موضوعات تيم الطالب

58 12.80 151 33.3 169 37.3 61 13.5 14 3.1 3.39 0.98 11 

ُتوظف المقررات الدراسية  10
 بفاعمية في الحوار

56 12.36 146 32.2 164 36.2 79 17.4 8 1.8 3.36 0.97 12 

 13 1.08 3.23 5.5 25 21.0 95 31.3 142 29.8 135 12.36 56 ُيحدد وقت مناسب لمحوار 8
تعميمية ُتستخدم وسائل  11

 في الحوار
58 12.80 123 27.2 150 33.1 98 21.6 24 5.3 3.21 1.08 14 

ُتحدد آليات الحوار  1
جراءاتو  وا 

18 3.97 136 30.0 228 50.3 61 13.5 10 2.2 3.20 0.80 15 

ُتدار الحوارات في الكمية  2
 بفاعمية

28 6.18 131 28.9 205 45.3 83 18.3 6 1.3 3.20 0.86 16 

 - 0.60 3.47 الحسابي العام المتوسط



177 

( أن محور مدى واقع ُممارسة الحوار 7يتضح من الجدول رقم )
( فقرة، جاءت 16في كمية التربية بجامعة الممك سعود يتضمن )

( فقرات بدرجة ُممارسة )عالية(، حيث تتراوح المتوسطات 10)
وىذه المتوسطات تقع بالفئة (، 3.94، 3.42الحسابية ليم بين )

الرابعة من فئات المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين 
( فقرات بدرجة ُممارسة 6(، في حين جاءت )4.19إلى  3.40)

(، حيث 1، 2، 11، 8، 10، 4)متوسطة(، وىي الفقرات رقم )
(، وىذه 3.39، 3.20تتراوح المتوسطات الحسابية ليم بين )

ع بالفئة الثالثة من فئات المقياس المتدرج المتوسطات تق
(، وتشير 3.39إلى  2.60الخماسي والتي تتراوح ما بين )

النتيجة السابقة إلى تفاوت وجيات نظر أفراد عينة الدراسة حول 
 .واقع ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود

(، وىذا يدل عمى أن 3.47وقد بمغ المتوسط الحسابي العام )
ىناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى ُممارسة الحوار في 
كمية التربية بجامعة الممك سعود بدرجة عالية، وقد اتفقت نتيجة 

[ والتي توصمت إلى 6الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العطوي ]
ة تبوك ُيمارسون ميارات الحوار أن أعضاء ىيئة التدريس بجامع

بدرجة كبيرة، كما اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
[ والتي توصمت إلى أن أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 5العنزي ]

الممك سعود ُيمارسون الحوار الفّعال بدرجة عالية، في حين 
[ 31اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العتيبي ]

والتي توصمت إلى أن درجة ُممارسة الحوار التربوي بين األستاذ 
الجامعي وطالبو من وجية نظر الطالب جاءت بنسبة 
منخفضة، وسيتم تناول أبرز الفقرات التي نالت أعمى متوسط 

 :حسابي من بين الفقرات بعد ترتيبيا تنازليًا، وىي كالتالي
ي جو من االحترام ( وىي )يتم الحوار ف5جاءت الفقرة رقم ). 1

المتبادل بين المتحاورين( بالمرتبة األولى بين الفقرات الخاصة 
بواقع ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود 

(، وىذا يدل 0.94( وانحراف معياري )3.94بمتوسط حسابي )
عمى أن ىناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد عينة الدراسة عمى 

في جو من االحترام المتبادل بين المتحاورين، أن الحوار يتم 
فالطالب قد وصموا إلى درجة عالية من التعميم، واكتسبوا الكثير 

من القيم التي تجعميم يحترمون وجيات النظر المخالفة، 
ويؤمنون بحرية الحوار، مما انعكس إيجابيًا عمى تعامميم مع 

جو من أصحاب وجيات النظر األخرى، فأصبح الحوار يتم في 
 .االحترام المتبادل بين المتحاورين

( وىي )يعتقد المتحاورون بأن الحوار 16جاءت الفقرة رقم ). 2
وسيمة لموصول لمحقيقة( بالمرتبة الثانية بين الفقرات الخاصة 
بواقع ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود 

ا يدل (، وىذ0.89( وانحراف معياري )3.81بمتوسط حسابي )
عمى أن ىناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد عينة الدراسة عمى 
أن المتحاورين يعتقدون بأن الحوار وسيمة لموصول لمحقيقة، 
وىذه الفقرة تؤكد الفقرة السابقة وتتماشى معيا، فعندما يعتقد 
المتحاورون بأن الحوار وسيمة لموصول لمحقيقة، فإن ذلك 

يم، ويحترمون آرائيم، عمى اعتبار يجعميم يحترمون المخالفين ل
 .أن الحق قد يكون في الرأي الُمخِالف

( وىي )يتصف المتحاورون بُحسن 12جاءت الفقرة رقم ). 3
االستماع( بالمرتبة الثالثة بين الفقرات الخاصة بواقع ُممارسة 
الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود بمتوسط حسابي 

(، وىذا يدل عمى أن ىناك 0.97( وانحراف معياري )3.66)
موافقة بدرجة عالية بين أفراد عينة الدراسة عمى أن المتحاورين 

، فُحسن االستماع وسيمة ميمة لمعرفة االستماعيتصفون بُحسن 
اآلراء المختمفة والحكم عمييا وردىا أو قبوليا، وكمما اتصف 
 المتحاورون بُحسن االستماع كمما حقق الحوار أىدافو، وتوصل

 .فيو المتحاورون إلى نتائج إيجابية
( وىي )ُيوجو الحوار نحو تحقيق اليدف 7جاءت الفقرة رقم ). 4

منو( بالمرتبة الرابعة بين الفقرات الخاصة بواقع ُممارسة الحوار 
( 3.61في كمية التربية بجامعة الممك سعود بمتوسط حسابي )

قة (، وىذا يدل عمى أن ىناك مواف0.90وانحراف معياري )
بدرجة عالية بين أفراد عينة الدراسة عمى أن الحوار ُيوجو نحو 

ذىبت إليو الفقرة السابقة،  تحقيق اليدف منو، وىذه الفقرة تؤكد ما
فال يمكن أن ُيوجو الحوار نحو تحقيق اليدف منو إال بُحسن 

ىم  االستماع، فالمتحاورون عندما يدخمون في مناقشات حوارية
 ا في عقوليم،ـوىـد رسمــداف قــن األىــمة ــق مجموعــون لتحقيــيسع
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 .وبالتالي يوجيون الحوار لتحقيق تمك األىداف
( وىي )يغمب عمى الحوار اليدوء( 6جاءت الفقرة رقم ). 5

بالمرتبة الخامسة بين الفقرات الخاصة بواقع ُممارسة الحوار في 
( 3.56كمية التربية بجامعة الممك سعود بمتوسط حسابي )

(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة 0.97وانحراف معياري )
بدرجة عالية بين أفراد عينة الدراسة عمى أن الحوار يغمب عميو 

[ أن الحوار اليادئ ىو 32اليدوء، وقد أكدت دراسة شين ووانغ ]
الحوار األكثر فعالية في إيصال وجية النظر لآلخرين، فال 

اتصف يمكن أن يحقق الحوار أىدافو إال إذا غمب عميو اليدوء و 

المتحاورون بضبط النفس، ومن الصعوبة أن يعطي نتائج 
 .إيجابية إذا كان يتم في جو يغمب عميو الصخب ورفع الصوت

السؤال الثاني: ما ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية 
 بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالب؟

ت ولإلجابة عمى التساؤل السابق قام الباحث بحساب التكرارا
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 
إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو ُمعوقات ُممارسة الحوار في 
كمية التربية بجامعة الممك سعود، كما تم ترتيب ىذه الفقرات 

 :حسب المتوسط الحسابي لكاًل منيا، وذلك كما يمي
 8جدول 

نحو ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة
 مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها دبجامعة الممك سعو 

المتوسط  درجة الممارسة الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 ريالمعيا

 الترتيب

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
كثافة المقررات الدراسية  11

تمنع من إقامة أنشطة 
 تتعمق بالحوار

121 26.71 144 31.8 115 25.4 55 12.1 18 4.0 3.65 1.12 1 

خوف المحاور من  13
 االنتقادات

83 18.32 165 36.4 133 29.4 58 12.8 14 3.1 3.54 1.03 2 

تخمو الخطة الدراسية  10
في الكمية من مقرر 
 متخصص في الحوار

98 21.63 145 32.0 129 28.5 61 13.5 20 4.4 3.53 1.10 3 

قمة األنشطة الثقافية  17
داخل الكمية: المسرح، 
 اإللقاء، الجمعيات...

99 21.85 126 27.8 144 31.8 68 15.0 16 3.5 3.49 1.10 4 

غموض مفيوم الحوار  1
 لدى المتحاورين

42 9.27 155 34.2 170 37.5 76 16.8 10 2.2 3.32 0.93 5 

ضعف مستوى اإلصغاء  14
 لدى المتحاورين

55 12.14 126 27.8 168 37.1 86 19.0 18 4.0 3.25 1.03 6 

كثرة أعباء عضو ىيئة  5
التدريس ُتعيق ُممارسة 

 الحوار

58 12.80 123 27.2 161 35.5 93 20.5 18 4.0 3.24 1.04 7 

الِمراء والجدال غير  15
 الُمثمر

65 14.35 103 22.7 155 34.2 114 25.2 16 3.5 3.19 1.08 8 

ضعف إسيام عضو  4
ىيئة التدريس في تعزيز 

 ثقافة الحوار

50 11.04 125 27.6 146 32.2 114 25.2 18 4.0 3.17 1.05 9 
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فتح الحوار ُيسبب  3
مشاكل مع أعضاء ىيئة 

 التدريس

92 20.31 81 17.9 123 27.2 123 27.2 34 7.5 3.16 1.24 10 

تخمو المقررات الدراسية  9
 من أنشطة حوارية

56 12.36 110 24.3 163 36.0 100 22.1 24 5.3 3.16 1.07 11 

جراءاتو  2 آلية الحوار وا 
 غير واضحة

24 5.30 143 31.6 140 30.9 140 30.9 6 1.3 3.09 0.94 12 

وقت إجراء المحاورة  12
 غير مناسب

38 8.39 111 24.5 157 34.7 129 28.5 18 4.0 3.05 1.01 13 

يؤدي الحوار إلى إثارة  6
الخالفات بين 
 المتحاورين

47 10.38 96 21.2 135 29.8 115 25.4 60 13.2 2.90 1.18 14 

يؤدي الحوار إلى ضياع  7
 وقت المحاضرة

24 5.30 70 15.5 138 30.5 135 29.8 86 19.0 2.58 1.12 15 

يؤدي الحوار لحدوث  8
الفوضى داخل قاعة 

 الدراسة

18 3.97 63 13.9 122 26.9 171 37.7 79 17.4 2.49 1.06 16 

الخدمات المتوفرة في  16
القاعات )اإلضاءة، 
التيوية، التكييف، 
األجيزة..( ال تساعد 
 عمى ُممارسة الحوار بيا

41 9.05 74 16.3 68 15.0 142 31.3 128 28.3 2.47 1.30 17 

 - 0.63 3.13 المتوسط الحسابي العام
( أن محور ُمعوقات ُممارسة 8يتضح من الجدول رقم )      

( فقرة، 17الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود يتضمن )
، 13، 11( فقرات بدرجة )موافق(، وىي الفقرات رقم )4جاءت )

، 3.49(، حيث تتراوح المتوسطات الحسابية ليم بين )17، 10
ن فئات المقياس (، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة م3.65

(، في 4.19إلى  3.40المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين )
( فقرة بدرجة )موافق إلى حد ما(، حيث تتراوح 12حين جاءت )

(، وىذه 2.90، 3.32المتوسطات الحسابية ليم بين )
المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات المقياس المتدرج 

(، وفي األخير 3.39إلى  2.60الخماسي والتي تتراوح ما بين )
، 7( فقرات بدرجة )غير موافق(، وىي الفقرات رقم )3جاءت )

، 2.47(، حيث تتراوح المتوسطات الحسابية ليم بين )16، 8
(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية من فئات المقياس 2.58

(، 2.59إلى  1.80المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين )
السابقة إلى تفاوت وجيات نظر أفراد عينة وتشير النتيجة 

الدراسة حول ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة 
 .الممك سعود

(، وىذا يدل عمى أن 3.13يبمغ المتوسط الحسابي العام )     
ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة الدراسة عمى ُمعوقات 
ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، وقد اتفقت 

[ والتي توصمت 5نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العنزي ]
عينة الدراسة من الطالب عمى  إلى أن ىناك موافقة بين أفراد

م التعميق عمى تيوسُمعوقات ُممارسة الحوار بجامعة المك سعود، 
الفقرات التي نالت أعمى متوسط حسابي من بين الفقرات وكانت 

 :بدرجة موافق، وقد تم ترتيبيا تنازليًا، وىي عمى النحو التالي
تمنع ( وىي )كثافة المقررات الدراسية 11جاءت الفقرة رقم ). 1

من إقامة أنشطة تتعمق بالحوار( بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 
(، وىذا يدل عمى أن ىناك 1.12( وانحراف معياري )3.65)

موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى أن كثافة المقررات الدراسية 
من ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك 
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ي في المقررات الدراسية، وتركيزىا سعود، فالكم المعرفي العال
عمى إمداد الطالب بالمعمومات المختمفة، وكثرة المقررات في 
الخطة الدراسية يزاحم األنشطة، وال يتيح لمطالب المجال 
لممشاركة في األنشطة المختمفة التي تُقام في الكمية، كالمشاركة 

ىا، وىذا في األنشطة الحوارية والمتمثمة في المسرح واإللقاء وغير 
 .بدوره ُيعيق ُممارسة الحوار

( وىي )خوف المحاور من االنتقادات( 13جاءت الفقرة رقم ). 2
( وانحراف معياري 3.54بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة 1.03)
عمى أن خوف المحاور من االنتقادات من ُمعوقات ُممارسة 
الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، وقد اتفقت نتيجة 

[، والتي توصمت إلى 5الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العنزي ]
أن من أبرز الُمعوقات التي تحد من الحوار )خوف المحاور من 
االنتقادات(، فالحالة النفسية تؤثر بدرجة كبيرة عمى الفرد عند 

وذلك أن الحوار قد يخرج عن مساره  رغبتو الدخول في الحوار،
وأىدافو ليتحول إلى جدال شخصي قد ُيعرض المحاور لعدد من 
االنتقادات التي بدورىا تؤثر فيو وتدفعو إلى عدم المشاركة في 

 .الحوار في المرات القادمة
( وىي )تخمو الخطة الدراسية في 10جاءت الفقرة رقم ). 3

بالمرتبة الثالثة بمتوسط الكمية من مقرر متخصص في الحوار( 
(، وىذا يدل عمى أن 1.10( وانحراف معياري )3.53حسابي )

ىناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى أن خمو الخطة 
الدراسية في الكمية من مقرر متخصص في الحوار من ُمعوقات 

يوجد  ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، فال
ية في كمية التربية أي مقرر متخصص يدرس في الخطة الدراس

الحوار نظريًا، وُيفّعمو بأسموب تطبيقي، وىذا ُيعد ُمعوقًا لُممارسة 
 .الحوار في الكمية كما تراىا عينة الدراسة

( وىي )قمة األنشطة الثقافية داخل 17جاءت الفقرة رقم ). 4
متوسط الكمية: المسرح، اإللقاء، الجمعيات...( بالمرتبة الرابعة ب

(، وىذا يدل عمى أن 1.10( وانحراف معياري )3.49حسابي )
ىناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى أن قمة األنشطة الثقافية 
داخل الكمية: المسرح، اإللقاء، الجمعيات وغيرىا من ُمعوقات 
ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، وىذا 

من ىذا المحور والتي أشارت إلى أن  يتوافق مع الفقرة األولى
منع إقامة األنشطة التي تتعمق بالحوار بسبب كثافة المقررات 
الدراسية ومزاحمتيا لتمك األنشطة ُيعد ُمعوقًا لُممارسة الحوار، 
فاألنشطة الثقافية بمجاالتيا المختمفة ُتعد وسيمة من وسائل 

ب وتقل ُتفّعل بالشكل المطمو  ُممارسة الحوار، وعندما ال
 .ُممارستيا فإن ذلك ُيعد ُمعوقًا لمحوار

السؤال الثالث: ما وسائل تعزيز الحوار في كمية التربية بجامعة  
 الممك سعود من وجية نظر الطالب؟

ولإلجابة عمى التساؤل السابق قام الباحث بحساب التكرارات 
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

فراد عينة الدراسة نحو وسائل تعزيز الحوار في كمية إلجابات أ
التربية بجامعة الممك سعود، كما تم ترتيب ىذه الفقرات حسب 

 :المتوسط الحسابي لكاًل منيا، وذلك كما يمي
إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو وسائل تعزيز الحوار في كمية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري . 9جدول 

 التربية بجامعة الممك سعود مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منها
المتوسط  درجة الممارسة الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
مساعدة الطالب عمى كسر  13

الرىاب االجتماعي والخوف 
 من الحوار مع اآلخرين

254 56.07 136 30.0 51 11.3 12 2.6 0 0.0 4.40 0.79 1 

تدريب الطالب عمى ُحسن  14
 االستماع واإلصغاء

222 49.01 179 39.5 46 10.2 6 1.3 0 0.0 4.36 0.72 2 
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المباشر بين تشجيع الحوار  4
الطالب وعضو ىيئة التدريس 

 داخل الكمية

215 47.46 161 35.5 59 13.0 18 4.0 0 0.0 4.26 0.83 3 

إقامة دورات تدريبية داخل  16
 الكمية ُتعنى بتنمية الحوار

220 48.57 155 34.2 54 11.9 14 3.1 10 2.2 4.24 0.93 4 

تشجيع الطالب عمى تقبل  12
 اآلراء المخالفة

191 42.16 192 42.4 56 12.4 14 3.1 0 0.0 4.24 0.78 5 

إعطاء الطالب الحرية في  2
التعبير عن رأيو داخل القاعة 

 الدراسية

196 43.27 169 37.3 80 17.7 8 1.8 0 0.0 4.22 0.80 6 

توظيف وسائل االتصال  17
والتواصل االجتماعي في 

 تعزيز ثقافة الحوار

200 44.15 180 39.7 55 12.1 6 1.3 12 2.6 4.21 0.90 7 

 8 0.80 4.16 0.4 2 1.8 8 17.0 77 42.6 193 38.19 173 نشر ثقافة الحوار داخل الكمية 3
استخدام أساليب تعميمية تعزز  5

ميارات الحوار مثل: أسموب 
النقاش والعصف الذىني 

 والتفكير الناقد..

177 39.07 190 41.9 66 14.6 16 3.5 4 0.9 4.15 0.86 9 

تخصيص وقت محدد إلقامة  15
حوارات تعميمية داخل القاعة 

 الدراسية

170 37.53 194 42.8 75 16.6 10 2.2 4 0.9 4.14 0.83 10 

تفعيل التعمم التعاوني القائم  7
 عمى الحوار أثناء المحاضرة

157 34.66 208 45.9 74 16.3 10 2.2 4 0.9 4.11 0.82 11 

توظيف بعض موضوعات  6
إقامة حوارات المقررات في 

 فّعالة

151 33.33 205 45.3 82 18.1 14 3.1 1 0.2 4.08 0.81 12 

تفعيل دور األنشطة الثقافية  9
داخل الكمية: المسرح، اإللقاء، 

 الجمعيات...

161 35.54 190 41.9 80 17.7 20 4.4 2 0.4 4.08 0.86 13 

إقامة المسابقات الحوارية التي  10
 تدعم وتشجع الحوار

160 35.32 178 39.3 80 17.7 23 5.1 12 2.6 4.00 0.99 14 

تفعيل موقع الكمية عمى  18
اإلنترنت في إقامة المنتديات 

 الحوارية

186 41.06 128 28.3 99 21.9 22 4.9 18 4.0 3.98 1.09 15 

ُمناقشة موضوعات خارج  8
 المقرر الدراسي تيم الطالب

143 31.57 171 37.7 119 26.3 16 3.5 4 0.9 3.96 0.89 16 

إتاحة الفرصة لمطالب لزيارة  11
المؤسسات التي ُتعنى بثقافة 
الحوار مثل: مركز الممك 
 عبدالعزيز لمحوار الوطني 

165 36.42 157 34.7 85 18.8 24 5.3 22 4.9 3.92 1.09 17 

تدريس ميارات الحوار كمادة  1
 مقررة

131 28.92 154 34.0 130 28.7 20 4.4 18 4.0 3.79 1.03 18 

 - 0.54 4.13 المتوسط الحسابي العام
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( أن محور وسائل الحوار في 9يتضح من الجدول رقم )      
( 7( فقره، جاءت )18كمية التربية بجامعة الممك سعود يتضمن )

، 4، 14، 13فقرات بدرجة )موافق بشدة(، وىي الفقرات رقم )
(، حيث تتراوح المتوسطات الحسابية ليم بين 17، 2، 12، 16
(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من 4.40، 4.21)

إلى  4.20فئات المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين )
(، في حين جاءت الفقرات األخرى بدرجة )موافق(، حيث 5.0

ه (، وىذ4.16، 3.79تتراوح المتوسطات الحسابية ليم بين )
المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات المقياس المتدرج 

(، وتشير 4.19إلى  3.40الخماسي والتي تتراوح ما بين )
النتيجة السابقة إلى تفاوت وجيات نظر أفراد عينة الدراسة حول 

 .وسائل تعزيز الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود
ذا يدل عمى أن ىناك (، وى4.13يبمغ المتوسط الحسابي العام )

موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى وسائل تعزيز الحوار في كمية 
التربية بجامعة الممك سعود، ولكثرة فقرات المحور فإنو سيكتفى 
بعرض الفقرات الخمس األولى في ىذا المحور والتي نالت أعمى 
متوسط حسابي وبدرجة موافق بشدة من بين الفقرات بعد ترتيبيا 

 :ليًا، وىي كالتاليتناز 
( وىي )مساعدة الطالب عمى كسر 13جاءت الفقرة رقم ). 1

الرىاب االجتماعي والخوف من الحوار مع اآلخرين( بالمرتبة 
(، 0.79( وانحراف معياري )4.40األولى بمتوسط حسابي )

وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة 
كسر الرىاب االجتماعي والخوف عمى أن مساعدة الطالب عمى 

من الحوار مع اآلخرين سوف ُيساىم في تعزيز الحوار في كمية 
التربية بجامعة الممك سعود، فالعامل النفسي ميم في ُممارسة 
الحوار، وعندما ُيعاني الطالب من الرىاب االجتماعي أو الخوف 
من الحوار فإنو سيتجنب ُممارسة الحوار، ولن يدخل في حوارات 
مع اآلخرين، وسيكتفي بالسماع ويمتزم الصمت،، وعند مساعدتو 
عمى الخروج من ىذه الحالة فيذا سيجعمو ُمشارك فّعال في 

 .الحوار، وبالتالي يعزز ذلك ُممارسة الحوار
( وىي )تدريب الطالب عمى ُحسن 14جاءت الفقرة رقم ). 2

( 4.36االستماع واإلصغاء( بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بشدة 0.72وانحراف معياري )
بين أفراد عينة الدراسة عمى أن تدريب الطالب عمى ُحسن 
االستماع واإلصغاء سوف ُيساىم في تعزيز الحوار في كمية 
التربية بجامعة الممك سعود، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع 

ي توصمت إلى أن الحوار [ والت32نتيجة دراسة شين ووانغ ]
اليادئ ىو الحوار األكثر فعالية في إيصال وجية النظر 

ذىبت لو الفقرة التي نالت  لآلخرين، وىذه الفقرة تتفق مع ما
المرتبة الثالثة من المحور األول )واقع ُممارسة الحوار(، وفييا 

، فالحوار لو أصولو االستماعأن المتحاورين يتصفون بُحسن 
ووسائمو، ومن الميم تدريب الطالب عمى ذلك؛ وذلك من وآدابو 

أجل تفعيمو ليحقق أىدافو، فُحسن االستماع واإلصغاء من 
الوسائل الُمعززة لمحوار، ومن الضروري تدريب الطالب عمييا 

 .لتكون جزءًا من ثقافتيم
( وىي )تشجيع الحوار المباشر بين 4جاءت الفقرة رقم ). 3

يس داخل الكمية( بالمرتبة الثالثة الطالب وعضو ىيئة التدر 
(، وىذا يدل 0.83( وانحراف معياري )4.26بمتوسط حسابي )

عمى أن ىناك موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة عمى أن 
تشجيع الحوار المباشر بين الطالب وعضو ىيئة التدريس داخل 
الكمية سوف ُيساىم في تعزيز الحوار في كمية التربية بجامعة 

سعود، فكمما زاد التواصل والحوار بين الطالب وعضو  الممك
ىيئة التدريس كمما أثر إيجابيًا عمى العالقة بينيما، وتشجيع 
الحوار المباشر بين الطالب وعضو ىيئة التدريس داخل الكمية 
سيكسر حاجز الخوف والرىبة لدى الطالب، وسينّمي لديو 

تعبير عن آرائو الجراءة في الطرح، والقدرة عمى المناقشة، وال
وأفكاره ومشاعره، وبالتالي سيسيم في تعزيز الحوار داخل الكمية 

 .بشكل واسع
( وىي )إقامة دورات تدريبية داخل 16جاءت الفقرة رقم ). 4

الكمية ُتعنى بتنمية الحوار( بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 
(، وىذا يدل عمى أن ىناك 0.93( وانحراف معياري )4.24)

بشدة بين أفراد عينة الدراسة عمى أن إقامة دورات تدريبية موافقة 
داخل الكمية ُتعنى بتنمية الحوار سوف ُيساىم في تعزيز الحوار 

كشفتو  في كمية التربية بجامعة الممك سعود، عمى اعتبار ما
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 الدراسة الحالية من أن غالبية أفراد عينة الدراسة وُيمثمون ما
دورة تدريبية تتعمق بالحوار، % لم يمتحقوا بأي 74.8 نسبتو

فإمداد الطالب بالمعمومات والمعارف والخبرات والميارات 
المختمفة في مجال الحوار من خالل الدورات التدريبية سيسيم 
إيجابيًا في تعزيز الحوار في كمية التربية، وقد اتفقت نتيجة 

[ والتي توصمت إلى 8الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الصبان ]
إعطاء األساتذة والطالب دورات في فن الحوار من وسائل أن 

 .دعم الحوار في مؤسسات التعميم العالي
( وىي )تشجيع الطالب عمى تقبل 12جاءت الفقرة رقم ). 5

( 4.24اآلراء الُمخالفة( بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )
(، وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بشدة 0.78وانحراف معياري )

راد عينة الدراسة عمى أن تشجيع الطالب عمى تقبل اآلراء بين أف
المخالفة سوف يساىم في تعزيز الحوار في كمية التربية بجامعة 
الممك سعود، فأثناء الحوار يعتقد كل من المتحاورين أنو يمتمك 
الحقيقة، ويدخل في الحوار من أجل تأكيد ذلك، فكان من 

عمى تقبل اآلراء الضروري لتعزيز الحوار تشجيع الطالب 
الُمخالفة عمى اعتبار أن الحق قد يكون مع الطرف اآلخر، وقد 

[ والتي 8اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الصبان ]
توصمت إلى أن تشجيع الطالب عمى إبداء آرائيم ومناقشتيا 
بصدر رحب من وسائل دعم الحوار في مؤسسات التعميم 

 .العالي
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  السؤال الرابع: 

استجابات أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمتغير المرحمة الدراسية 
 )بكالوريوس، دراسات عميا(؟

ولمعرفة إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع ُممارسة 

الممك سعود باختالف متغير الحوار في كمية التربية بجامعة 
 المرحمة الدراسية، تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين

(independent sample t-test) وذلك كما يتضح من ،
 (.10خالل الجدول رقم )

 11جدول 
لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع ( independent sample t-testنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين )

 ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود باختالف متغير المرحمة الدراسية
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد المرحمة الدراسية المحور

 المعياري
مستوى  قيمة ت

 الداللة
التربية واقع ُممارسة الحوار في كمية 
 بجامعة الممك سعود

 003. 2.942 58. 3.54 248 بكالوريوس
 61. 3.38 205 دراسات عميا

ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية 
 بجامعة الممك سعود

 001. -5.444- 61. 2.99 248 بكالوريوس
 61. 3.31 205 دراسات عميا

وسائل تعزيز الحوار في كمية التربية 
 الممك سعودبجامعة 

 001. -3.370- 56. 4.05 248 بكالوريوس
 50. 4.22 205 دراسات عميا

( أن ىناك فروق ذات 10يتضح من خالل الجدول رقم )      
داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
حول واقع ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود 
باختالف متغير المرحمة الدراسية، حيث بمغت قيمة مستوى 

ممن يدرسون  (، وذلك لصالح أفراد عينة الدراسة0.003الداللة )
( مقابل 3.54في مرحمة البكالوريوس بمتوسط درجة موافقة )

( لصالح أفراد عينة الدراسة ممن يدرسون في مرحمة 3.38)
الدراسات العميا )ماجستير ودكتوراه(، وتشير النتيجة السابقة إلى 

أن أفراد عينة الدراسة ممن يدرسون في مرحمة البكالوريوس 
ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة يوافقون بدرجة أكبر عمى 

الممك سعود، وقد اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
[ والتي توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 6العطوي ]

( بين متوسطات استجابات أفراد عينة 0.05عند مستوى )
ت االدراسة نحو درجة ُممارسة أعضاء ىيئة التدريس لميار 

الحوار باختالف متغير المرحمة الدراسية وذلك لصالح طمبة 
 .الماجستير
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( أن ىناك فروق 10كما أوضحت النتائج بالجدول رقم )     
ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
حول ُمعوقات ُممارسة الحوار في كمية التربية بجامعة الممك 

مة الدراسية، حيث بمغت قيمة سعود باختالف متغير المرح
(، وذلك لصالح أفراد عينة الدراسة ممن 0.001مستوى الداللة )

يدرسون في مرحمة الدراسات العميا )ماجستير ودكتوراه( بمتوسط 
( لصالح أفراد عينة الدراسة 2.99(، مقابل )3.31درجة موافقة )

إلى ممن يدرسون في مرحمة البكالوريوس، وُتشير النتيجة السابقة 
أن أفراد عينة الدراسة ممن يدرسون في مرحمة الدراسات العميا 
)ماجستير ودكتوراه( يوافقون بدرجة أكبر عمى ُمعوقات ُممارسة 
الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، وقد يكون السبب 
في ذلك أن طالب مرحمة الدراسات العميا مروا بتجارب واكتسبوا 

طالب مرحمة البكالوريوس، كما أنيم  خبرات أكبر مما اكتسبو
عايشوا الواقع التعميمي لفترة أطول مما جعميم يدركون ُمعوقات 

 .ُممارسة الحوار بصورة أشمل
( أن ىناك فروق ذات 3وأوضحت النتائج بالجدول رقم )     

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
ة التربية بجامعة الممك سعود حول وسائل تعزيز الحوار في كمي

باختالف متغير المرحمة الدراسية، حيث بمغت قيمة مستوى 
(، وذلك لصالح أفراد عينة الدراسة ممن يدرسون 0.001الداللة )

في مرحمة الدراسات العميا )ماجستير ودكتوراه( بمتوسط درجة 
( وذلك لصالح أفراد عينة الدراسة 4.05( مقابل )4.22موافقة )
درسون في مرحمة البكالوريوس، وُتشير النتيجة السابقة إلى ممن ي

أن أفراد عينة الدراسة ممن يدرسون في مرحمة الدراسات العميا 
)ماجستير ودكتوراه( يوافقون بدرجة أكبر عمى وسائل تعزيز 
الحوار في كمية التربية بجامعة الممك سعود، وقد يرجع السبب 

بالواقع األكاديمي التي اكتسبيا في ذلك لمخبرة والتجربة والمعرفة 
طالب الدراسات العميا خالل دراستيم في المراحل التعميمية 

 .المختمفة والتي جعمتيم ُيدركون تمك الوسائل
 التوصيات. 6

 ر ثقافة الحوار بين الطالب لتكون سمة من سماتــضرورة نش -

، من خالل وضع خطة جزًء من تركيبتيمو  شخصيتيم 
شاممة ألىداف وآليات وبرامج عمل عمى مستوى استراتيجية 

 .الجامعة
ضرورة إضافة مقرر متخصص في الحوار، يشمل الجانب  -

 .النظري والتطبيقي ضمن الخطة الدراسية لطالب البكالوريوس
التأكيد عمى أىمية التوسع في األنشطة الطالبية باعتبارىا  -

 .عنوياً داعمًا ميمًا لُممارسة الحوار، ودعميا ماديًا وم
التأكيد عمى أىمية إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في  -

الحوار تعميمًا وُممارسة من أجل زيادة الوعي بالحوار، والتعرف 
 .عمى أىدافو ووسائمو وأساليب تحقيقو

تفعيل دور الخدمات اإلرشادية والنفسية؛ من أجل تذليل  -
لمحوار، وتخفيف العقبات التي تواجو الطالب عند ُممارستيم 

اآلثار السمبية لمرىاب االجتماعي والخوف والقمق الذي ُيعاني 
 .منو بعض الطالب
 :المقترحات البحثية

توصمت لو ىذه الدراسة من نتائج،  تم دراستو، وما في ضوء ما
 :يمي فإن الباحث يقترح ما

دراسة ممارسة الحوار في كميات التربية لمبنات، ومقارنتيا بما  -
 .لو ىذه الدراسةتوصمت 

دراسة معوقات الحوار وسبل تعزيزه في مؤسسات التعميم  -
 العالي في بعض مناطق المممكة العربية السعودية.

 المراجع
 أ. المراجع العربية

الحوار: فنياتو ه(، 1423المبودي، منى إبراىيم ) [1]
 ، مكتبة وىبة، القاىرة، مصر. واستراتيجياتو وأساليب تعميمو

دور المعمم في تنمية ه(، 1431البريكان، خالد بن جاسم ) [2]
قيم الحوار لدى طالب المرحمة المتوسطة من وجية نظر 

، رسالة المعممين والمشرفين التربويين بمحافظة األحساء
ماجستير غير منشورة، جامعة الممك سعود، كمية التربية، 

 قسم التربية، الرياض، المممكة العربية السعودية.
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ثقافة ه(، 1425مركز الممك عبدالعزيز لمحوار الوطني ) [3]
، إدارة الدراسات والبحوث الحوار في المجتمع السعودي

 والنشر، الرياض، المممكة العربية السعودية. 

المناخ التنظيمي ه(، 1432التويجري، وفاء بنت حمد ) [4]
الداعم لنمو ثقافة الحوار في الجامعات الحكومية في 

، رسالة دكتوراه غير بية السعودية تصور مقترحالمممكة العر 
منشورة، جامعة الممك سعود، كمية التربية، قسم اإلدارة 

 التربوية، الرياض، المممكة العربية السعودية.

مدى مُمارسة أعضاء ه(، 1433العنزي، ساير بن ىميل ) [5]
، ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود لميارات الحوار الفعّال

تير غير منشورة، جامعة الممك سعود، كمية رسالة ماجس
 التربية، قسم التربية، الرياض، المممكة العربية السعودية.

واقع ممارسة أعضاء ه(، 1434العطوي، أحمد عبداهلل ) [6]
ىيئة التدريس في جامعة تبوك لميارات الحوار من وجية 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم نظر الطالب
التربية، قسم التربية االسالمية والمقارنة، مكة القرى، كمية 

 المكرمة، المممكة العربية السعودية.

ثقافة م(، 2008جبران، عمي محمد ومساعدة، وليد أحمد ) [7]
الحوار من المنظور اإلسالمي وأىميتو في حل المشكالت 

، المجمة األردنية في الدراسات الطالبية في الجامعات
 ، جامعة آل بيت، األردن.4لمجمد ، ا3اإلسالمية، العدد 

ترسيخ ثقافة الحوار في ه(، 1426الصبان، خديجة عبداهلل ) [8]
دراسات  مؤسسات التعميم العالي ودوره في جودة مخرجاتيا،

لتعميم )التعميم العالي( من وأبحاث الممتقى العربي لمتربية وا
 ه، مؤسسة الفكر العربي، لبنان. 24-26/8/1426

م(، 1998الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ) [9]
 مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. القاموس المحيط،

، المعجم الوسيطم(، 1972أنيس وآخرون، إبراىيم ) [10]
 المكتبة اإلسالمية لمطباعة والنشر، استانبول، تركيا.

الحاجة إلى ه(، 1433الطمحي، مساعد بن ساعد ) [11]
ودرجة ممارستو في المرحمة االبتدائية  اإلرشاد النفسي

، رسالة بمحافظة الطائف كما يدركو المرشد والمعمم
ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كمية التربية، قسم 

 عمم النفس، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.

م(، لسان العرب، دار إحياء التراث 1999ابن منظور ) [12]
 لبنان.العربي، بيروت، 

، دار الحوار منيج وسموكم(، 2005العبودي، فيد ) [13]
أطمس الخضراء لمنشر والتوزيع، الرياض، المممكة العربية 

 السعودية. 

في أصول م(، 1995الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي ) [14]
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ABSTRACT_ The study aimed to recognize the reality of the practice of dialogue in the College of 

Education, King Saud University, and stand on the obstacles to the exercise of dialogue in the 

College of Education, King Saud University, and to identify ways to enhance dialogue in the 

College of Education, King Saud University, as well as to identify statistically significant 

differences in the study sample responses due to the variable phase of study (Bachelor, Graduate), 

the study used a descriptive method (survey), and the study population consisted of students from 

the Faculty of Education at King Saud University for undergraduate and numbered (1242) 

students, and graduate students (Masters and PhD) in college and the number (1024) a student, 

was chosen as a sample pro rata (20%) of the study population, The resolution is a study tool, The 

study results, including: that the practice of dialogue in the College of Education, King Saud 

University, was a high degree, and represent it in (the dialogue is in an atmosphere of mutual 

respect between the interlocutors, as well as the panelists believe that dialogue is the way to get at 

the truth , and it is characterized by good listeners, and it is directed dialogue towards achieving 

the goal of it), and it was the most important obstacles to dialogue from the viewpoint of members 

of the study (the intensity of the curriculum, as well as fear axes of criticism, in addition to free 

tuition plan at the College of the decision of a specialist in the dialogue, and the lack of cultural 

activities within the college, as well as the ambiguity of the concept of dialogue among the 

interlocutors). There was approval of the study sample on ways to enhance dialogue in the College 

of Education, King Saud University, and most important of these methods (help students break 

down social phobia and fear of dialogue with others, as well as training students on good listening 

and listening, as well as to encourage direct dialogue between the student and a faculty member 

within the College, and the establishment of training courses within the college concerned with the 

development of dialogue, as well as encouraging students to accept dissenting views).  

KEY WORDS: The practice of dialogue, Faculty of Education, King Saud University. 


