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 أوال: المقدمة ومشكلة الدراسة:
على حوار متفهم بناء سوف ينشا إنسان سوي مؤمن مما الشك فيه أن االنسان الذي ينشأ 

إيمانًا قويًا ال تزعزعه أعاصير وال تؤثر على عقيدته تيارات فكرية، يتمتع بخلق قويم ومحب 
لدينه ووطنه وأمته،خال من العقد النفسية ومتعايش مع نفسه قبل تعايشه مع األخرين، راضي 

ستثمارها في الخير، وقانع بما وهبه هللا من قدرات ومهارات وكفاءا ت ويعمل على تنميتها وا 
يحب الخير لمن حوله حتى ولو كانوا مخالفين له في الدين أو الجنيس أو الراي، يعرف 
واجباته تجاه االخرين ويؤديها قبل أن يطالب األخرين بحقوقه تجاهه، ففي الحوار البناء 

حترام أراء االخرين، وتتجلى اهميته في دعم االنمو النفسي،  ترويض للنفس على قبول النقد وا 
والتخفيف من مشاعر الكبت وتحرير النفس من الصراعات والمشاعر العدائية والمخاوف 

 .(1)والقلق
نسانية فعن طريق يكون  والشعوب، وتقدم التقنيات  ارتقاء األمموللحوار قيمة حضارية وا 

تتضح الصورة وتتجلى والحضارات، كما أنه أحد األساليب التربوية المهمة، فمن خالله 
الفكرة وتقرب المعاني بأسلوب شائق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة واألفكار الخاطئة لدى 
اآلخرين، وديننا اإلسالمي الحنيف منذ بدايته دعى إلى الحوار واهتم به اهتمامًا بالغًا، لما له 

ا فيه من ترويض من أثر طيب في اإلقناع والوصول إلى الحقيقة من أيسر الطرق وأقومها لم
 .(2)للنفوس على قبول النقد واحترام آراء اآلخرين

هذا وللحوار أهيته الكبرى، والذي جعل العديد من الهيئات العالمية تهتم به وتهتم بتنميته، 
م( عامًا للحوار بين الحضارات في 2221وللحوار أهميته فقد جعلت األمم المتحدة من عام )

شاعة االح ترام المتبادل بينها، وتم إنشاء دوريات متخصصة في الحوار، تاريخ البشرية، وا 
 .(3)وأنشأت بعض الدول مؤسسات للحوار لرعاية الحوار الوطني أو اإلقليمي أو العالمي

كما يعد الحوار من أهم آليات التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي التي تتطلبها الحياة في 
مية قدرة األفراد على التفكير المشترك والتحليل المجتمع المعاصر، لماله من أثر في تن

واالستدالل، كما أن الحوار من األنشطة التي تحرر اإلنسان من االنغالق واالنفرالية، وتفتح 
 (.4له قنوات للتواصل يكتسب من خاللها المزيد من الوعي)

، مما يؤثر وتعاني المجتمعات العربية إلى حد كبير من التسلط وغياب التربية على الحوار
على تنشئة األبناء فيؤدي بشكل غير مباشر إلى ترسيخ العنف، وعشوائية االتجاهات في 
شخصية الفرد، فعندما يحجب الوالدان عن األبناء فرصة التحاور، والتشاور، والمناقشة 
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النقدية، ومواجهة هذه اآلليات بحاسب وانفعال، واستخدام للنفوذ والسيطرة، يحكم الموقع 
اعي، فإن ذلك يؤدي إلى القمع الذي يتراكم في الشعور، وفي الالشعور، والذي االجتم

 (.5سرعان ما يؤدي إلى العنف والتمرد والمواجهة)
والفرد يستطيع أن يتواصل مع من حوله حواريًا مستخدمًا فنون اللغة والحوار سواء كان ذلك 

واصل ويتحاور مع من حوله إما باالستماع أو الحديث أو القراءة والكتابة، أي أن الفرد يت
 (.6مرساًل فيتكلم أو يكتب أو مستقباًل فيسمع أو يقرأ)

فالحوار يعد ظاهرة صحية في المجتمع، وركيزة فكرية وثقافية، ووسيلة يستطيع الفرد من 
خاللها أن يوصل ما يريده من أفكار إلى اآلخرين بالحجة والبرهان، كما أنه يعد الوسيلة 

إلى الدعوة والتواصل مع اآلخرين ،كما أن للحوار أهمية بالغة في النهوض  األسلم واألسمى
باألفراد والمجتمعات ومواجهة المشكالت المختلفة، ولذلك فقد أوصت العديد من الندوات 
والمؤتمرات والدراسات بإعطاء هذا الموضوع حق من الدراسة والبحث كما أوصت بتدريس 

بيت قيم التسامح وآداب االختالف وقبول النقد، وتعزيز ثقافة مبادئ الحوار وأهدافه ونظمه وتث
 الحوار ومهاراته لدى أفراد المجتمع من خالل المؤسسات االجتماعية والتربوية.

وألهمية موضوع ثقافة الحوار لدي الشباب وتنميته، فقد تناولته كثير من الدراسات بالبحث 
  (7(:)5114دراسة الهاشمي )والدراسة فنجد 

دراسة أن تعليم الحوار وتعزيز ثقافته من خالل المواد الدراسية وخاصة في مادة التعبير في 
الشفهي والمكتوب ال قيم وفق األسس التربوية الصحيحة وال يتماشي مع االتجاهات العالمية 

  .المعاصرة وأنه يمهل في أحيان كثيرة ظنًا بأنه ال توجد حاجة إليه وتدريب المتعلم عليه.
  (8:)(5114دراسة عبد الكريم بكار ) في حين

أن المتعلم هو أحوج ما يكون إلى تعلم الحوار وتعزيز ثقافته ومهارته وفنياتهم وآدابه 
وأصوله، وعلى الرغم من أهمية ذلك في حياة المتعلم إال أن الحوار تعلمًا وتعليمًا ال يحظى 

جة إلى إيجاد الحلول المناسبة باالهتمام والعناية التي تتناسب مع أهميته، وما زلنا بحا
كسابه  والخطط والبرامج والنماذج والصيغ التي تهم في تعزيز ثقافة الحوار لدى المتعلم وا 

 مهارته وأصوله وفنياتهم وآدابه وأن تتم التربية من خالله.
  (1(:)م5116وفي دراسة قام بها مركز للحوار الوطني )
وى ثقافة الحوار في الوقت الحالي أو من المحتمل والتي تناول العوامل المؤثرة في رفع مست

أن يكون لها تأثير في المستقبل وكانت  النتيجة في العوامل ونسبها هي على النحو اآلتي: 
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(، اللقاءات %25(، األعالم بنسبة )%26(، التربية األسرية بنسبة )%27التعليم بالنسبة )
تلك الدراسة تؤكد أهمية رفع مستوى ثقافة  (، ومن نتائج%23األنشطة الثقافية واالجتماعية )

 الحوار ومهاراته من خالل التعليم.
  (12م(:)5112أشارت دراسة ريم خليف محمد الباني )

والتي استهدفت التعرف على واقع ثقافة الحوار في المدرسة الثانوية ومقوماته ومعوقاته 
)الصبر والحلم والصدق، ومعرفة دور ثقافة الحوار في تعزيز بعض القيم الخلقية مثل 

التسامح، تقبل الرأي اآلخر واحترامه( ومعرفة مدى ممارسة الطالبات للحوار مع زميالتهن 
( من طالبات 456ومع معلماتهن واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ويلفت عينة الدراسة )

ية الحوار المرحلة الثانوية واعتمدت الباحثة على استبانه موافقات بدرجة  كبيرة على أهم
وعلى أنهن يمارسن ثقافة الحوار مع معلماتهن ومع زميالتهن وأنهن يدعين الصدق أثناء 

  عملية الحوار.
  (11(:)م5112وفي دراسة اخرى لدراسة هالل حسين فلمبان )

والتي استهدفت التعرف على دور الحوار في وقاية الشباب من اإلرهاب الفكري من خالل 
إلسالم والتعرف على خصائص الشباب وأهميته وتوضيح مفهوم توضح مكان الحوار في ا

اإلرهاب الفكري وجذوره ومظاهرة وأسبابه وبيان موقف التربية اإلسالمية من اإلرهاب الفكري، 
وبيان صفات المحاور الناجح الذي تحتاج إليه المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات 

 .بيةالوقاية الشباب من كثير من المظاهر السل
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن ثقافة الحوار بما تتضمن من أصول وآداب بين  

أوساط الشباب واألسرة والمدرسة والمجتمع صفيق جدًا، يفتقد كثير من الشباب إلى الحوار 
المفيد والبناء  مهم من قبل األسرة والمدرسة والجامعة، حاجات الشباب إلى التدريب كل من 

ن كان مخالفا. التعامل  مع اآلخرين وتعويدهم على احترام الرأي اآلخر وا 
  (05م(:)5112كما أشارت دراسة خليل بن عبيد الحازمي )

والتي استهدفت التعرف على دور الحوار الوطني في تعزيز األمن السياسي، والتصرف على 
قتصادي وأيضًا دور الحوار الوطني في تعزيز األمن االجتماعي وكذلك في تعزيز األمن اال

دور  الحوار في تعزيز األمن الفكري، استخدم الباحث المنهج الوصفي واستخدم منهج 
المسح االجتماعي بالعين وطبقت الدراسة على ثالثة عشرة منطقة بالمملكة العربية السعودية 

ناثاً 2638وطبقت الدراسة على عدد )  .( مفردة ذكورًا وا 
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النتائج منها أن الحوار الوطني دورًا عاليًا جدًا في تعزيز وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من  
المحافظة على الوحدة الوطنية، أن للحوار الوطني دورًا عاليًا في العمل على تشريع عمليات 
اإلصالح إلياس وتنمية الوعي السياسي ألفراد المجتمع، والتوسع في مؤسسات المجتمع 

صال بين الحاكم والمحكوم لتوطيد العالقة بينهما المدني وتفصيل دورها وتطوير وسائل اإلي
وتهدئ النفوس لتخفيف مشاعر العداء وتعزيز فرص االيضات للرأي اآلخر لتعزيز تواصل 

  المواطن مع الدولة.
  (03(: )5101وفي دراسة قام بها إبراهيم عبد هللا العبيد )

حلة الثانوية الدواعي والمبررات في دراسة بعنوان تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المر 
واألساليب وهدفت الدراسة إلى تأصيل مفهوم الحوار وأصوله وأسسه ومبادئه التربوية وبيان 
دواعي ومبررات تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته في أساليب التربية لدى طالب المرحلة الثانوية 

نوية في المملكة العربية والتصرف على المهارات الحوارية الالزمة لطالب المرحلة الثا
السعودية، والوصول إلى األساليب المناسبة لتعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية في المملكة العربية السعودية
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن الدواعي والمبررات من تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته  

دة خبراته العلمية والعملية ومناقشة الموضوعات والقضايا التي بناء شخصية الطالب وزيا
  تتصل بخبرات المعلم وتجاربه وتحقيق التعددية الثقافية ألفراد المجتمع.

وكانت أكثر األساليب الثقافية االجتماعية ممارسة هي تعزيز قيم الحوار لدى المتعلم وتعزيز 
 ثقافة الحوار ألفراد المجتمع. دور المؤسسات االجتماعية بنشر وتنمية وتطوير

  (14) م(:5100أشارت دراسة سحر عبد الرحمن الصديقي )
والتي استهدفت الوقوف على مكان الحوار في تنشئة األبناء في األسرة السعودية عند طالب 
الصف الثالث الثانوي، والوقوف على أساليب التنشئة على الحوار المتبعة داخال األسرة 

الب الصف الثالث الثانوي وكذلك الكشف عن معوقات الحوار في تنشئة السعودية عند ط
( 4753األبناء في األسرة السعودية، وطبقت الدراسة على عينة من طالب الثانوي وعددهم )

 .( مدرسة38طالبًا موزعين على )
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن أكثر أساليب التنشئة على الحوار  
مستخدمة في األسرة من وجهه نظر الطالبات القدوة ثم يلين أسلوب الترغيب، ثم يلين وال

أسلوب الوعظ، ثم يلين أسلوب النقاش واإلقناع، وأن أقل أساليب التنشئة على الحوار 



 
   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

49 

 

 العدد الثانى 

والمستخدمة في األسرة من وجهه نظر الطالب والطالبات أسلوب التحقير واالستهزاء ثم تليها 
  .يلين أسلوب القصةأسلوب العقاب، ثم 

ن من أكثر المعوقات التي تعوق الحواريين الوالدين واألبناء من وجهه تطر عينة الدراسة  وا 
هو إحساس األبناء بعدم اقتناع الوالدين بوجهات نظرهم، ثم خوف األبناء من ردة فعل 

 .الوالدين وقتًا للحوار مع األبناء عدم تخصيصالوالدين عند التعبير عن رأيهم ثم 
(15فنجد دراسة توماس ميسون:)  Thomas Mason 2004   

والتي استهدفت التعرف على االهتمام بثقافة الحوار داخل المؤسسات التعليمية بين فريق 
العمل بالمدرسة في التأثير على الدور التعليمي واالجتماعي للمدرسة وطبقت الدراسة على 

كان كوينس بكندا واستخدم الباحث في هذه  المدارس الثانوية وأعضاء هيئة التدريس بها في
  .الدراسة المقابالت الشخصية والمالحظات والبحث االجتماعي الشامل ولفريق العمل.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن استخدام فريق العمل بالمدرسة لثقافة الحوار مع 
تجاهات والعادات غير الطالب ومع إدارة المدرسة ومع أولياء األمور ساهم في تعديل اال

السليمة للطالب وساهم في إحداث تغيير اجتماعي سليم في الطالب وتطوير المهارات 
 االجتماعية لديهم والتي منها مهارة المسئولية االجتماعية والمهارة الحيثية والمهارات الذاتية.

:2227(16)  Chhabra, Meenakshi  كما نجد دراسة ميناكش كهابرا   
ولت دور المؤسسات التعليمية في تعليم الطالب ثقافة التسامح ونبذ العنف بينهم، والتي تنا

( طالب في المدارس اإلعدادية في الهند وبعد تطبيق برنامج 22وطبقت الدراسة على عدد )
لتعليم الطالب في المدرسة ثقافة الحوار والتعاون في األنشطة بين الطالب توصلت الدراسة 

ائج منها أن المدرسة من خالل البرامج واألنشطة والحوار مع الطالب إلى مجموعة من النت
كسابهم ثقافة الحوار وتقيل رأى اآلخرين والتعاون  قد ساهمت في نبذ العنف بين الطالب وا 

 معهم.
(17:) Douglas Walton 2008      كما أشارت دراسة دوجالس والتون  

بالمؤسسات الصحية ودور الخدمة  والتي تناولت ثقافة الحوار لدى الشباب العاملين
االجتماعية في تدعيمها، وطبقت الدراسة على العاملين من الشباب في اليونان وقد توصلت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن استخدام برامج إرشادية فردية وجماعية مع الشباب 

اء مع بعضهم البعض العاملين بالمؤسسات الصحية ساهم في تنمية ثقافة الحوار لديهم سو 
أو مع إدارة المستشفى والمرضى، كما أثبتت نتائج الدراسة أيضًا فاعلية الدور اإلرشادي 
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للخدمة االجتماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى العاملين بالمؤسسات الصحية من الشباب 
  وذلك من خالل ورش العمل والمحاضرات والندوات واللقاءات المفتوحة معهم.

(18) Jennifer Buehler 2009 كم أشارت دراسة جنيفر بوهلير 
التي استهدفت التعرف على تأثير ثقافة الحوار في التعامل مع مشكالت الحياة لدى الشباب 

( 457البالغين، وطبقت الدراسة على طالب الجامعة في والية تكساس والذي بلغ عددهم )
  شاب.

ا أن تأثير ثقافة الحوار سواء داخل األسرة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منه
أو في الجامعة أثرت على فكر ووعي الشباب الجامعي نحو مشكالت البيئة وزادت في 

عادة الثقة بالنفس لدى الشباب.  فرص العمل الفريق لديهم، وساهمت في إدراك الذات وا 
 :(11) David Alberto 2009 كما أشارت دراسة ديفيد ألبرتو  

تهدفت التعرف على تأثير ثقافة الحوار لدى الشباب في التغيير الثقافي واالجتماعي والتي اس
بينهم وبين أفراد المجتمع وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن استخدام 
جماعات المناقشة مع الشباب وكذلك تنظيم ورش عمل للشباب قد أثر إيجابيًا على ثقافة 

االجتماعية وزاد لديهم الوعي بمشكالت البيئة وساهم في زيادة قدرتهم الشباب نحو القضايا 
على اتخاذ القرار وتحمل المسئولية االجتماعية وساهم في تشكيل عملية التعليم والتعّلم 

 لديهم.
5101:(22)  Donn short كما تبين دراسة دون شورت  

تماعية الناتجة عن عدم والتي استهدفت التعرف على المخاطر السلوكية والمشكالت االج
وجود ثقافة للحوار بين الشباب في المدارس وفي المنزل وتوصلت الدارسة إلى مجموعة من 
النتائج منها أن غياب ثقافة الحوار بين الشباب في المدارس قد أدى إلى حدوث مشكالت 

هور سلوكية لدى الشباب مثل سلوك التمرد وانتشار سلوك العنف والعزلة لدى الطالب، وظ
 مشكالت االنحراف األخالقي والسلوكي.

وطريقة العمل مع الجماعات كإحدى طرق الخدمة االجتماعية التي تسهم بالتعامل مع 
اإلنسان كعضو في جماعة كما انها تهتم بتدعيم وتنمية القيم اإلنسانية كالعدل والمساواة 

كساب الثقة بالنفس من خالل عمل األخص ائي االجتماعي مع والمسئولية االجتماعية وا 
 الجماعات في مختلف مؤسسات المجتمع.
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وتستخدم طريقة خدمة الجماعة كوسيلة لمساعدة الفرد على النمو من خالل الخبرة الجماعية 
، العالقات االجتماعية حيث يتركز اهتمام األخصائي على تنمية المسئولية االجتماعية 

 (.21الديمقراطي) والمواطنة النشطة الفعالة من اجل تقدم المجتمع
وتعتبر المناقشة الجماعية وسيلة أساسية من وسائل التعبير االجتماعي حيث أنها ترتبط بكل 
األنشطة التي تمارسها الجماعة كما أنها الوسيلة المناسبة التى يمكن أن تستخدم فى عملية 

عات اإليصال فى طريقة العمل مع الجماعات وال شك أن أهداف طريقة العمل مع الجما
يتحقق معظمها من خالل المناقشة الجماعية ألنها تساعد األخصائي فى دراسة شخصية 
األعضاء والعمل على التأثير فى عملية التفاعل من أجل تنمية تلك الشخصيات وعلى 
أخصائي الجماعة مراعاة مشاعر األعضاء من خالل المناقشة ودراسة أسباب تلك المشاعر 

ل على تكوين وتدعيم العالقة المهنية حيث عن طريقها يمكن وعلى أخصائي الجماعة العم
تحقيق أهداف المناقشة حيث أن الجو االجتماعي المناسب يحقق أهداف الوسيلة المستخدمة 
ويمكن االستفادة أيضًا من خالل المناقشة من حيث التعرف على إمكانيات وقدرات 

دافها وتتم المناقشة الجماعية من األعضاء التى يجب توظيفها لمصلحة الجماعة وتحقيق أه
خالل دراسة الواقع االجتماعي لألعضاء واالرتباط بأهداف المؤسسة التى يجب أن يرتبط بها 
أعضاء الجماعة وهذه المناقشة يجب أن تؤدى إلى إجراءات تنفيذيه من حيث القيام 

لبرنامج الذي باالتصاالت الضرورية وتوزيع المسئوليات وتكوين اللجان وا عداد وتنفيذ ا
 (.22يتضمن األنشطة األخرى المرتبطة بحاجات ورغبات األعضاء)

وهناك العديد من الدراسات التي اكدت على اهمية استخدام تكنيك المناقشة الجماعية في 
 خدمة الجماعة منها على سبيل المثال وليس الحصر:

لجماعية على تماسك والتي استهدفت اثر المناقشة ا 0225دراسة أحمد فوزي الصادي نجد 
الجماعة الصغيرة وأثبتت أهمية المناقشة الجماعية في تحقيق أهداف الجماعة الصغيرة ، 

 (.23فمن خاللها يمكن تحقيق تماسك الجماعة الصغيرة وبالتالي تحقيق أهدافها )
استهدفت استخدام أخصائي الجماعة لتكنيكي  0225ماجدي عاطف محفوظ كذلك دراسة 
كساب األعضاء المهارات االجتماعية وأشارت نتائج الدراسة لعب لدور والم ناقشة الجماعية وا 

إلى ان استخدام أخصائي الجماعة للمناقشة الجماعية مع أعضاء الجماعة أدى إلى إكسابهم 
 (24المهارات االجتماعية .)
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 والتي استهدفت استخدام المناقشة الجماعية لدعم 5110دراسة نورهان منير حسن وأيضًا 
المساندة االجتماعية للمراهقات مجهوالت النسب وتوصلت نتائجها إلى ان استخدام المناقشة 
الجماعية كأداة فنية في طريقة العمل مع الجماعات قد تساعد فى دعم المساندة االجتماعية 

 (25للفتيات مجهولة النسب .)
تعرف على تأثير التي استهدفت ال 5112دراسة محمد بسيوني محمد عبد العاطي وهناك   

استخدام المناقشة الجماعية في التخفيف من الشعور باالغتراب السياسي لدى الشباب 
الجامعي واستخدمت المنهج التجريبي واعتمدت على مقياس االغتراب السياسي وتوصلت 
نتائج الدراسة الى صحة فرض الدراسة الرئيسي الذي يشير الى تأثير المناقشة الجماعية في 

من الشعور باالغتراب السياسي لدى الشباب الجامعي وكذلك صحة الفروض  التخفيف
 (26الفرعية)

استهدفت تحديد العالقة بين استخدام  5112دراسة شريف سنوسي عبد اللطيف وأخيرًا    
كساب الشباب صفات المواطنة . واستخدم الباحث المقابالت  تكنيك المناقشة الجماعية وا 

منهج التجريبي من خالل جماعة تجريبية وأخرى ضابطة وتوصلت شبه المقننة واستخدم ال
نتائج الدراسة الى صحة فرض الدراسة الرئيسي وهو انه من المتوقع استخدام تكنيك المناقشة 
الجماعية في خدمة الجماعة مع جماعات الشباب إلى إكسابهم صفات المواطنة وكذلك 

 (.27صحة مؤشراته الفرعية)
تساقًا مع الطرح  السابق حول أهمية ثقافة الحوار بين الشباب بصفة خاصة وبين جموع وا 

الناس بصفة عامة، وفي إطار أهمية العمل مع جماعات الشباب لتنمية ثقافة الحوار فيما 
بينهم، تحددت مشكلة الدراسة في تحديد دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى 

 الشباب.
 ثانيًا: أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحديد هدف عام وهو
)معرفة دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب الجامعي( وينبثق من هذا 

 الهدف مجموعة من االهداف الفرعية، هي:
تحديد دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب الجامعي فيما يتعلق -1

 فيما بينهم.باالتصال 
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تحديد دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب فيما يتعلق بتنظيم -2
 الحوار حول موضوع معين.

تحديد دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب فيما يتعلق بالتفاوض  -3
 حول موضوع معين.

ثقافة الحوار لدى الشباب فيما يتعلق بتقييم تحديد دور المناقشة الجماعية في تنمية  -4
 موضوع معين.

محاولة التوصل لتصور مقترح لدور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى -5
 الشباب الجامعي.

 ثالثًا: تساؤالت الدراسة:
تحاول الدراسة الحالية االجابة على تساءل رئيس هو) ما دور المناقشة الجماعية في تنمية 

قافة الحوار لدى الشباب الجامعي( ولإلجابة على التساؤل الرئيس، نجيب على التساؤالت ث
 الفرعية التالية:

ما دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب الجامعي فيما يتعلق -1
 باالتصال فيما بينهم.

فيما يتعلق بتنظيم الحوار  ما دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب-2
 حول موضوع معين.

ما دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب فيما يتعلق بالتفاوض  -3
 حول موضوع معين.

ما دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب فيما يتعلق بتقييم موضوع  -4
 معين.

المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب  ماهو التصور المقترح لدور-5
 الجامعي.

 رابعًا: مفاهيم الدراسة ومنطلقاتها النظرية:
 مفهوم المناقشة الجماعية:-المفهوم األول:

أستقصى فى   …ناقشه مناقشه ، ونقاشًا  …فى اللغة : نقش الشىء زينه ولونه ، 
 (.28حسابه .. إنتقش الشىء . اختاره )
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االستقصاء فى الحساب ، ويقال ناقشة فى الحساب ،وتعنى أيضًا  …ادة نقش فى م
 (.21البحث فى المسألة )

حيث ُعرفت بأنها : إحدى أساليب التفاعل التى توصلنا إلى فحص أو إكتشاف أو 
 (.32باالعتماد على تبادل وجهات النظر بين طرفيه) …دراسة موضوع معين 

ه : قيام جماعة متعاونة فيما بينها على اختيار وعرفها محمد بشير الطريبى بقول
مشكلة معينة وتحديدها ،وتحليل جوانبها واقتراح الحلول لها ، واختيار الحل المناسب بعد 
ذلك عن طريق اإلجماع ، أو عن طريق األغلبية ،وتكون وسيلة االتصال الحديث الشفهى ، 

 (.31التعاونى ) وتتم تحت توجيه قائد للمناقشة ألجل الوصول إلى الحل
فالمناقشة الجماعية هي جوهر طريقة العمل مع الجماعات، والتى تتم عن طريق الحوار 
والتفاعل اللفظى والتعاون المقصودبين أعضاء الجماعة، وتبادل وجهات النظر بينهم، وتبنى 
المناقشة على أساس الشعور بالحرية والمساواة والمشاركة فى تحمل المسئولية من خالل 

 لتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بطريقة منظمة.ا
 المفهوم االجرائي للمناقشة الجماعية وفق هذه الدراسة:

 أسلوب مهني يستخدمه االخصائي االجتماعي مع جماعات الشباب.-1
هذا االسلوب المهني يتم عن طريق الحوار اللفظي الذي يدور حول تنمية ثقافة الحوار -2

 بين جماعات الشباب.
ف المناقشة الجماعية إلى تدريب وتعليم اعضاء جماعات الشباب مهارات جديدة تهد-3

 للحوار مثل مهارات االتصال والتنسيق والتفاوض والتقييم.
يتم من خالل المناقشة الجماعية تعديل بعض االراء والسلوكيات واالتجاهات غير -4

 المرغوبة لدى الشباب فيما يتعلق بثقافة الحوار.
اقشة الجماعية بطرقها المختلفة إحدى الوسائل الهامة لتعديل األفكار واالتجاهات وتعتبر المن

والسلوكيات غير السوية، وينطبق ذلك على ثقافة الحوار بين الشباب وخاصة بعد ثورة 
 الخامس والعشرين من يناير.   

 عناصر المناقشة الجماعية:
افة الحوار لدى الشباب، البد ان حتى تحقق المناقشة الجماعية الغرض منها في تنمية ثق
 تتضمنة مجموعة من العناصر يمكن حصرها فيما يلي:



 
   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

55 

 

 العدد الثانى 

)أ( وجود موضوع معين أو مشكلة معينة تثير اهتمام األعضاء لمناقشتها وتبادل الرأى 
 والحلول لمواجهتها والتغلب عليها من خالل أراء ومقترحات االعضاء.

الموجودين فى الجماعة بما لهم من خصائص  )ب( أعضاء الجماعة: وهم جماعة المناقشة 
وصفات يفضل أن تكون متشابهة ومتقاربة غلى حد ما ، وبما لهم من معارف وخبرات 

  ومهارات يمكن توظيفها لتحقيق الغرض من المناقشة الجماعية. 
)ج( أسلوب مواجهة الموضوع أو المشكلة : وهو الحوار الذى يعتبر وسيلة التخاطب فى 

وهو استخدام اللفظ أو الكلمة سواء كانت منطوقة أو كانت مكتوبة ، والتى يستطيع  المناقشة 
لعضو الجماعة استخدامها للتعبير عما يجول فى خاطره من أفكار وموضوعات وأراء يريد 

 أن يعبر عنها . 
 (:32أنماط التفاعل داخل جماعات المناقشة)

 التفاعل بين األخصائى وأعضاء الجماعة .  -
 ل بين أعضاء الجماعة وموضوعات المناقشة . التفاع  -
 التفاعل بين أعضاء الجماعة وبعضهم البعض. -
 همية المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب:أ
المناقشة الجماعية أداة لتعديل وتغيير االتجاهات والمعتقدات، فمن خالل المناقشة -1

رائهم وأفكارهم بحرية، وتباردل االراء واألفكار حول الجماعية يستطيع االعضاء التعبير عن آ
موضوعات معينة بأسلوب راقي، وبالتالي يحدث تعديل في أساليب المناقشة والحوار عن 

 (.33طريق االقتناع)
تستخدم المناقشة الجماعية لمساعدة أعضاء الجماعة على غكتساب السلوكيات -2

المرغوبة، وهذا ينطبق على ثقافة الحوار بين  االجتماعية المرغوبة وتعديل السلوكيات غير
الشباب فقد يأخذ الحوار بين الشباب اشكال سيئة غير مرغوبة قد تصل للعنف اللفظي، ومن 

 (.34خالل المناقشة الجماعية يتم تعديل تلك الممارسات والسلوكيات)
آراء واختيارات  تساهم المناقشة الجماعية في تغيير رأى الفرد وسلوكه بما يجده أمامه من-3

ووجهات نظر متنوعة بما تحققه المناقشة من شعور بالمشاركات مع الجماعة، ذلك ان 
المناقشة تجعل الفرد يشعر بانه ليس الوحيد الذي سيغير رأيه بل هناك أقرانه الذين سيفعلون 

 (.35نفس الشيء)
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تخاذ القرارات داخل الجما-4 عة، كما انها اداة المناقشة الجماعية وسيلة أساسية لصنع وا 
 (.36اساسية إلنجاز بعض المهام)
 طرق المناقشة الجماعية:

للمناقشة الجماعية طرق متعددة منها الطريقة العامة وطريقة العصف الذهني وطريقة 
(، ويتم إستخدام كل طريقة 37المناقشة بإستخدام وسائل التعبير وطريقة المناقشة التراكمية )

يعة اعضاء الجماعة وكذلك المشكالت والموضوعات التي يتم من الطرق السابقة حسب طب
مناقشتها والهدف من المناقشة وأيضًا حجم الجماعة، ويمكن توضيح اهم هذه الطرق فيما 

 يلي:
وهي التي يعبر فيها القائد عن الموضوع من خالل حديث قصير ثم  الطريقة العامة:-1

 ثير االعضاء من خالل االسئلة.يتيح الفرصة لألعضاء لبداية المناقشة، ثم يست
وتهدف هذه الطريقة إلى إثارة جذب االنتباه من خالل مناقشة سريعة التنشيط الفكري: -5

لموضوع معين يهتم به األعضاء ويكون نابع من إهتمامهم، كما انها تدريب عملي إلتخاذ 
 قرارات جماعية في أقصر وقت ممكن.

على اعضاء الجماعة ويقوم كل عضو بقراءتها  ويتم فيها توزيع قصة مكتوبة القصة: -3
بصمت، وتدور هذه القصة حول الهدف الذي يرغب االخصائي غكسابه لالعضاء، وفي 

 النهاية تدور االسئلة حول القصة ويتم مناقشتها بشكل منظم.
وفيها يقسم اعضاء الجماعة غلى مجموعات صغيرة لدراسة  مجموعات تبادل االفكار:-4

خالل وقت محدد تناقش المجموعات الصغيرة الموضوع وتعرض ماتوصلت موضوع معين، و 
 إليه من أفكار عن طريق قائد المجموعة، ثم تدار مناقشة على مستوى الجماعة ككل.

 المناقشة الجماعية عن طريق وسائل التعبير كاألفالم والشرائح السينمائية والصور.-5
 مفهوم ثقافة الحوار: -المفهوم الثاني:

عديد من الكتاب  والباحثين مفهوم الحوار من زوايا مختلفة وكانت غالبيتها تتفق مع  تناول
ميولهم واتجاهاتهم الفكرية، ومفهوم الحوار هو مفهوم حديث نسبي على الفكر اإلنساني، 
حيث يعرف الحوار بأنه الوسيلة التي تساعد الجماعات المختلفة أن تكشف الموضوعات 

فظ عليها من خالل تعدد وتبادل وجهات النظر، ويقوم األفراد  الصعبة والمعقدة المتح
بتوصيل افتراضاتهم بحرية، والنتيجة هي اكتشاف حر يبرز الخبرات واألفكار العميقة 
لألشخاص بدرجة تتعدى وجهات النظر الفردية، ومن ثم يساعدنا على فهم طبيعة فكرنا، 
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وار يستطيع الناس مالحظة أفكارهم وكذلك واالعتراف بعدم ترابط أفكارنا ألنه من خالل الح
 (.38مالحظة أن فكرهم يتسم بالنشاط وليس بالخمول)

ويعرف الحوار في اللغة يعني التراجع في الكالم، ويقصد به حديث بين شخصين أو أكثر، 
كما يعرف الحوار على أنه محادثة بين شخصين أو أكثر أو بين شخص وشيء آخر، كما 

ة الكالم بين شخصين أو أكثر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة أن الحوار هو مراجع
 (.31والتعصب)

كما يعرف الحوار بأنه نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكالم بينهما 
بطريق متكافئة فال يستأثر به أحدهما دون اآلخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة 

ن تعريفه أيضًا بأنه القدرة على التفاعل العاطفي والسلوكي مع والتعصب، كما يمك
 (.42اآلخرين)

وتعرف ثقافة الحوار بأنها مدى قدرة المتلقي والمرسل على المحافظة على سالمة تدفق 
المعلومة والحديث بين الطرفين والوعي واإلدراك التام لطبيعة الحوار وأهدافه وآدابه ومهاراته 

ة، وما يترتب على ذلك من إدراك الحقائق والمفاهيم والقوانين وكيف يؤثر وتطبيقاته المختلف
 (.41الحوار في الفرد والمجتمع ويتطلب ذلك وجود اتجاهات إيجابية نحو الحوار)

كما تعرف ثقافة الحوار بأنها تعرض الفرد في كل وقت لسيل من المعلومات واألفكار 
لمعلومات وأجهزة األعالم واالتصاالت، وهو ما والثقافات عبر األقمار الصناعية وشبكات ا

يتطلب اتخاذ موقف إيجابي نحوها بالحوار الموضوعي والمناقشة والوصول إلى قرارات 
 (.42بشأنها)

ويقصد الباحث بثقافة الحوار في هذه الدراسة هو األسلوب السليم لتبادل األراء واالفكار 
والروح الديمقراطية، وتقبل أراء اآلخر  والمقترحات بين أعضاء الجماعة في جو من الود

حترامه فيما يتعلق بقضايا المجتمع المختلفة من خالل المناقشات الجماعية.  وا 
 األساليب التي تستخدم لغرس ثقافة الحوار لدى الشباب:

هناك عدة أساليب يمكن أن تستخدم من قبل أخصائي العمل مع الجماعات في التعامل 
 : ة الحوار الدية ويمكن توضيح هذه األساليب في اآلتيمع الشباب وتنمية ثقاف

 استخدم أسلوب القدوة:  -0
ويعد أسلوب القدوة من أساليب التنشئة والتعليم على ثقافة الحوار من الجماعات ويتم 



 
   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

58 

 

 العدد الثانى 

 (: 43ذلك من خالل ما يأتي)

تبنى الجماعة فكرة الحوار الهادئ فيتسمح بوجود الحوار معهم ويدي الشباب أساليب  -أ
 حوار مع قادة المؤسسات بكل أدب وحب وتقدير. ال

التزام المؤسسات التي تتعامل مع الشباب بآداب الحوار في تعاملهم مع الشباب ومع  -ب
بعضهم البعض فيكون ذلك قدوة للشباب يجد الشباب فيه أمثلة خير وترجمة عملية 

ها تطبيق ومبادئ وآدابًا تطبق ويعمل بها، وليس مجرد كلمات وأقوال تقال وليس ل
 عملي ملموس. 

حرص العاملين مع الشباب على الصفاء إلى الشباب أثناء الحوار معهم بشكل فعال  -ج
ومتعاطف معهم، حتى يتفهموا مشكالتهم ويتجاوبوا معهم ويقدموا النصائح المناسبة 

 لهم. 
تجري القائمين على رعاية الشباب في مؤسسات المجتمع المختلفة الصدق في  -د

والمشكالت أثناء الحوار وفي سلوكهم مع هذه القضايا والمشكالت  طرحهم للقضايا
 وعدم التناقض االنفعالي. 

قيام العاملون على خدمات الشباب بالتفكير في كالمهم قبل الكالم والتأكد من حصة  -ه
 بياناتهم وذلك بالرجوع إلى مصادرها الصحيحة ثم ترتيبها في صورة منطقية مقنعة. 

مسئولين عن رعاية الشباب بكل ما يقال بال مناقشة مع الشباب عدم تسلم اآلباء وال -و
نما التفكير فيما يعرض عليها من وجوه مختلفة قبل قبوله.   وا 

الحرص من قبل اآلباء والقائمين على رعاية الشباب على حسن اختيار الكالم  -ز
المهذب مع الشباب وتجنب العبارات غير المهذبة واأللفاظ النابية وعلى اختيار 

 األلفاظ والجمل والتعبيرات المناسبة. 
االهتمام من قبل القائمين كل خدمات رعاية الشباب يضبط االنفعاالت وضبط  -ح

 النفس وعدم االندماج من أي أمر عند التعامل مع الشباب. 
احترام اآلباء والقائمين عل خدمات رعاية الشباب أراء وأفكار الشباب وعدم السخرية  -ط

 من أفكارهم ووجهه نظرهم. منهم، وعدم التقليل 
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قيام اآلباء والعاملون مع الشباب على القيام بإجراء المهارات الحوارية مع الشباب  -ي
والتي تتمثل في القدرة على طرح األسئلة المناسبة مع الشباب واإلجابة لمناسبة 
على األسئلة والوقت المناسب إلجراء الحوار مع الشباب وعدم التقت في الرأي 

 ن بالشباب. وحسن الظ
 أسلوب التوجيه والموعظة الحسنة:  -5

يعد أسلوب التوجيه والموعظة الحسنة من األساليب المؤثرة في الشباب فيردهم عن 
خطئهم، ويرجعهم إلى صوابهم، ويعودهم مكارم األخالق، وقد أكد القرآن الكريم على 

ه يتطرق إلى أهمية الموعظة الحسنة في أكثر من موطن: ومما يميز هذا األسلوب أن
النفس اإلنسانية من مداخلها الحقيقية، ويجعل الناصح في نظر المنصوح شخصًا طيب 
النوايا صريحًا على المصلحة، مما يجعل لكالمه قبواًل حسنًا، وهذا األسلوب يكون فعااًل 
عندما يكون صادرًا من القلب، ، وحين توجد القدوة صحيحة فإن الموعظة تكون ذات أثر 

النفس، وتصحيح دافعًا من أعظم الدوافع في تربية النفس والموعظة قد تكون بالغ في 
 (.44مباشرة وقد تكون غير مباشرة ويفضل الموعظة غير المباشرة مع الشباب)

 أسلوب اإلقناع:  -3
يعد أسلوب اإلقناع من أساليب التنشئة على الحوار داخل األسرة وفي الجماعات 

ئمين على رعاية الشباب في إقناع الشباب بأهمية الحوار المختلفة، وذلك عندما يحرص القا
وفضله في التعامل مع اآلخرين والتحلي بآدابه وذلك من خالل النقاش معهم، وعدم جبر 
نما ينبغي استخدام اإلقناع  الشباب على االنصياع لهم، كي ال يقتلوا إراداتهم وعزيمتهم وا 

 هم وخبرتهم الحياتية. واالبتعاد عن اإلكراه حتى يستفيدوا من مشورت

وهناك عدة أسس ينبغي على الوالدين والقائمون على رعاية الشباب مراعاتها في أثناء 
 (: 45الحوار مع الشباب وأهم هذه األسس ما يأتي)

ينبغي على اآلباء والقائمين على رعاية الشباب إذا أرادوا إقناع الشباب بفكرة العلم:  -أ
يكونوا عل علم كامل بالفكرة، وال يشوبها أدنى أهمية الحوار وفضله وآدابه أن 



 
   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

61 

 

 العدد الثانى 

غموض، ويكون طرحهم للفكرة من منطلق قوى لتكوين الحجة قوية، وليقتنع 
 . الشباب، ولتتضح لهم الرؤية

يجب على اآلباء والمهارات والمتعاملون مع الشباب إلى استخدام  الحكمة: -ب
الخطاب مع الشباب  األسلوب األمثل والمناسب في الموضوع المطروح، وأن يكون

 بما يناسب مستواهم الفكري والنفسي. 
يجب أن يكون أسلوب الحوار بالحسنى وباللين، والبعد عن  الموعظة الحسنة: -ج

 . الحفوة، بحيث يشعر الشباب يحرص المتعاملين معهم عليهم وأن أمرهم يهمهم
الشباب ينبغي أن يكون حوار الوالدين والمتعاملون مع  الجدال بالتي هي أحسن: -د

خاليًا من التعصب، وأن يكون هناك استعداد للبحث عن الحقيقة وأن يكون الحوار 
 ملتزمًا بآدابه، وبالطرق المنطقية السليمة التي تقدم الدليل الصحيح على الفكرة. 

البد أال يلتزم القائمين كل رعاية الشباب والوالدين الشباب بما ال  عدم اإلكراه: -ه
نما يجتهد  ون في اإلرضاء بالرفق واللين.يريدون وا 

 أسلوب التدريب على الممارسة:  -4
يعد أسلوب التدريب على الممارسة من أساليب التنشئة على الحوار سواء داخل 
الجماعات المختلفة أو داخل األسرة وذلك لتدريب الشباب على تطبيق ما لقنوهم حول 

م بمواقع الكالم، بدئه آداب الحوار وأصوله وحسن الحديث وحسن اإلنصات، وتبصيره
ونهايته، والكف عن لغو الكالم وفحشه، واحترام الرأي اآلخر في حياتهم العملية في 
مواقف يتعرضون  لها في الحياة، ويكلمهم تعليمًا عمليًا، على تشرب الشباب القيم 
والمفاهيم المتعلقة بالحوار وأن يعوا أهمية الحوار، ويتخذوه وسيلة في التعامل مع 

 (.46خرين)اآل
 أسلوب التعليم باألحداث:  -2

يعد أسلوب التعليم من أساليب تنمية ثقافة الحوار داخل االجماعات المختلفة وذلك من 
خالل ربط الشباب باألحداث المحيطة سواء كانت في األسرة أو في الجامعة أو في 

هب سدى المجتمع، فال يتركان أي موقف من مواقف الحياة أو أي حادثة، أو مناسبة كذ
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من دون عبرة وبغير توجيه في تعليمهم الحقائق المتعلقة بالحوار وأهمية وأهدافه وآدابه 
وأصوله، واستغالل المناسبات والمواقف واألحداث في أبراز أهمية الحوار في التعامل، 
وحل المشكالت، ويتمثل دور الوالدين و القائمين على رعاية الشباب دور المحلل الناقد، 

األحداث بإرجاع الظواهر إلى أسبابها، والسلوكيات إلى مصادرها وجذورها  فيحلالن
 (.47األولى وأسبابها، بالتعرض للمظاهر والشواهد بهدف الوصول بعد ذلك إلى النتائج)

 أسلوب حل المشكالت:  -6
إن حل المشكالت نوع من التفكير يتطلب مهارة، ويمكن للوالدين والقائمين على رعاية 

المشكالت على الشباب وتوجيههم إلى طريق التفكير في المشكلة  الشباب بعرض
ويستخدمون رغبة الشباب الطبيعية في االكتشاف بوصفها دوافع، ويساعدونهم على تغير 
المشكلة بطريقة تجعل لها معنى عندهم، وتنمية التخمينات أو الفروض التي تتعلق 

أسلوب حل المشكالت مع الشباب من  بالحلول واختبارها وتقويم النتائج، ويمكن استخدام
خالل ما يأتي: تحديد طبيعية المشكلة،  التدخل مع جميع األطراف المتنازعة في مسألة 
الحل الجماعي، إمكان اختيار طرف مما يد لسماع أكثر اآلراء المطروحة التي من 

ض أي خاللها يظهر الحل الشعل للمشكلة العالقة، اتخاذ كل األفكار المطروحة دون رف
 (.48منها)
 أسلوب لعب الدور:  -2

يعد لعب األدوار من أساليب التنشئة على الحوار لدى الشباب وذلك عندما يحرص اآلباء 
والقائمين على رعاية الشباب على تعويد الشباب على الحوار من خالل جعل الشباب 

أجل مكان أحد أطراف المشكلة، واقتراح الحلول والبدائل التي يصفها كل منهم من 
الوصول إلى حل هذه المشكلة، ثم مناقشة الحلول االختيار أفضل تلك البدائل أو 

 (.41الحلول)
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 خامسًا: االستيراتيجية المنهجية للدراسة:
 نوع الدراسة: -0
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ألنها أنسب الدراسات مالئمة لطبيعة  

ت دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموضوع ويتضمن هذا النوع من الدراسا
الموقف أو مجموعة من الناس ، ذلك ألنها تمكنا من الحصول على معلومات دقيقة عن 

 دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى الشباب الجامعي.
 المنهج المستخدم: -2
ناهج للدراسات الوصفية وكذلك منهج المسح االجتماعى الشامل بإعتباره أنسب الم 

 بإعتباره منهجا وصفيا لجمع وتحليل البيانات اإلحصائية من خالل األدوات البحثية.
 أدوات الدراسة:-3
 إعتمدت الدراسة على أداة اساسية هي: 
إستمارة إستبيان: تم تطبيقها على طالب قسم االجتماع والخدمة االجتماعية بكلية  

عة االمام محمد بن سعود االسالمية:وتضمن أربعة أبعاد العلوم االجتماعية بجام
 هي:

البعد األول والخاص بدور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار بين الشباب  -أ
شتملت على )  ( عبارة: 12الجامعي فيما يتعلق باالتصال اثناء الحوار فيما بينهم وا 

في تنمية ثقافة الحوار بين الشباب البعد الثانى: الخاص بدور المناقشة الجماعية  -ب
شتملت على )  ( عبارة.12الجامعي فيما يتعلق بتنظيم عملية الحوار فيما بينهم  وا 

البعد الثالث: والخاص بدور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار بين الشباب  -جـ
 عبارة. 13الجامعي فيما يتعلق بعملية التفاوض اثناء الحواروأشتملت على 

البعد الرابع: الخاص بدور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار فيما يتعلق  -د
 (عبارة.11بتقييم الحوار بينهم وأشتملت على )

 إجراءات الصدق:ك
قام الباحث بالتحقق من الصدق الظاهرى لإلستمارة بعرضها على مجموعة من  

عادة صياغة ( ، وقد تمت االستفاد12المحكمين المتخصصين وعددهم ) ة من مالحظاتهم وا 
بعض العبارات وفقا لمالحظاتهم وفي ضوء اإلجابات الواردة من السادة المحكمين قام 
الباحث بحساب نسبة االتفاق علي مدي ارتباط العبارات بأبعاد االستمارة وذلك باستخدام 

 -المعادلة اآلتية :
                 122                      تفاق     عدد مرات اال               =معادلة نسبة االتفاق  

 
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                  
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حيث تم إجراء التعديالت المتعلقة بالصياغة اللغوية للعبارات، واستبعاد العبـــارات التي 
 رة.(، كما تم حذف العبـــارات المتكر %85حصلت على نسبة اتفاق تقل عن )

( أخصائيين 12قام الباحث بتطبيق استمارة االستبيان على ) إجراءات الثبات:
اجتماعيين من المدارس الثانوية ، ثم أعيد تطبيق هذه االستمارة بطريقة إعادة االختبار ، وتم 

( وفقا للجدول 2.86حساب الثبات باستخدام معامل اإلرتباط "سبيرمان" ، وكانت نتائجه )
  التالي

       5مجـ ف 4          -    0 = ل الثبات(   ر)معام
 (0-5ن)ن                     

 (0جـدول رقـم )
 يوضح نتائج معامل الثبات لألبعاد الرئيسية
 الستمارة االستبيان  )بحساب معامل االرتباط(

 أبعـاد االستمارة
 معامل االرتباط
 ) سبيرمان(

 الداللة اإلحصائية
 

 الــةد 1،22 البعد األول
 دالــة 1،23 البعد الثاني

 دالــة 1،22 البعد الثالث
 دالــة 1،22 البعد الرابع

 داله 1،22 الدرجة الكلية لالستمارة
 

 1،12)*( دالة عند مستوى معنوية   
( أن االستمارة بأبعادها الرئيسية ذو درجة ثبات 1حيث يتضح من الجدول السابق رقم )

 مرتفعة
 مجاالت الدراسة:-4
 المجال المكانى:-أ
تم تطبيق هذه الدراسة على قسم االجتماع والخدمة االجتماعية بكلية العلوم  

 االجتماعية بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
 المجال البشرى:-ب
تم تطبيق هذه الدراسة على طالب المستوى الثامن بقسم االجتماع والخدمة  

استمارات لعدم  1تطبيق االستمارات تم استبعاد عدد  طالب، وبعد 61االجتماعية، وععدهم 
 إستمارة. 62توافر الشروط الصحيحة فيهم، ليصبح العدد 
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األنسب من حيث النضج والتعامل  ألنهموتم التطبيق على طالب المستوى الثامن 
 ايضًا لسهولة الوصول غليهم حيث انهم لديهم مادة تطبيقات وتدريب ميداني.

 :المجال الزمني-جـ
 .2215إلى نوفمبر  2215وهى فترة جمع البيانات وتقدر بشهرين من شهر أكتوبر 

 سادسًا: تحليل وتفسير جداول الدراسة:
 (2جدول رقم )

يوضح توزيع المبحوثين حول دورالمناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار فيما 
 (61يتعلق باالتصال بين الشباب الجامعي)ن =

 م
 العبارات

 تاالستجابا
 مجـ األوزان

المتوسط 
 النسبى

 ال إلى حد ما نعم الترتيب
 % ك % ك % ك

مــن خــالل المناقشــة الجماعيــة يــتم  0
 االتفاق على موضوع الحوار.

42 21 01 0662 5 362 033 5626 2 

تساعدني المناقشة الجماعيـة علـى  5
 تحديد اطراف الحوار.

42 21 01 0662 5 362 066 5626 2 

ن خالل المناقشـة  يـتم تذويـد كـل م 3
 طرف بالبيانات .

21 24 2 2 2 2 062 5622 2 

تعمــل المناقشــة علــى االتفــاق بــين  4
 الشباب على قضايا الحوار.

23 22 4 662 3 2 021 5623 4 

تسهل المناقشـة الجماعيـة الشـباب  2
 على المشاركة المجتمعية،ن

42 22 4 666 2 02 022 5663 01 

ــــى توضــــيح تســــاعد المن 6 اقشــــة عل
نقـــاط القـــوة والضـــعف فـــي اطـــراف 

 الحوار. 
20 22 6 01 3 2 062 5620 6 

تسهم المناقشة فـي وضـع اولويـات  2
 الحوار.

42 21 00 0262 0 062 062 562 2 

مــــن خــــالل المناقشــــة نركــــز علــــى  2
 االتصال الفعال

 
22 22 3 2 -  022 5622 0 

تشــــجع المناقشــــة أطــــراف الحــــوار  2
 إحتياجاتهم للتعبير عن

26 2362 5 362 5 362 024 562 5 
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 م
 العبارات

 تاالستجابا
 مجـ األوزان

المتوسط 
 النسبى

 ال إلى حد ما نعم الترتيب
 % ك % ك % ك

تساعد علـى أن يكـون الحـوار جـزء  01
ال يتجـــــزأ مـــــن منظومـــــة الحقـــــوق 

 األساسية لإلنسان
22 25 3 362 5 362 023 5622 3 

تســــاعد المناقشــــة أطــــراف الحــــوار  00
على فهم مجـتمعهم بسسـلوب يعتمـد 

 الذاتيعلى التعليم 
20 22 2 2 4 662 062 5622 2 

تسهم المناقشة فى تنمية المجتمـع  05
 عن طريق تحسين الحوار

23 22 3 2 4 662 062 5625 2 

   515  41  66  603 المجموع
 ( مرتفعة%2362) القوة النسبية

  
( الخــاص بتوزيـــع المبحــوثين حــول دور المناقشـــة الجماعيــة فـــي 2تشــير نتــائج الجـــدول رقــم )

ي فيمــا يتعلــق باالتصــال اثنــاء الحــوار، وفــى ضــوء تنميــة ثقافــة الحــوار لــدى الشــباب الجــامع
حســاب األوزان المرجحــة والمتوســط النســبى وترتيــب العبــارات الدالــة علــى هــذا البعــد. وجــد أن 

( وهــذى الدالــة وفقــًا %13.7( وأن القــوة النســبية لهـذا البعــد هــى )2222التكـرار المــرجح هــو )
( ، ولقـــد جائــــت ترتيــــب 2162-1622لألســـاس الكمــــى مرتفعـــة جــــدًا حيـــث أنهــــا تقـــع بــــين )

 العبارات على النحو التالى:
جائـــــت فـــــى المرتبـــــة األولـــــى العبـــــارة )التركيـــــز عمليـــــة االتصـــــال الفعـــــال( بمتوســـــط نســـــبى 

( وجـاءت العبـارة )تشـجع المناقشـةأطراف الحــوار للتعبيـر عـن إحتياجـاتهم( فـى المرتبــة 15.2مقـداره
ءت فــى المرتبــة الثالثــة العبــارة )تســاعد المناقشــة ( ، بينمــا جــا2.1الثانيــة بمتوســط مــرجح مقــداره )

علـــى أن يكـــون الحـــوار جـــزء ال يتجـــزأ مـــن منظومـــة الحقـــوق األساســـية لإلنســـان( بمتوســـط مـــرجح 
( ، بينما جاءت العبارة )تسـاعد المناقشـة األطـراف علـى االتفـاق حـول القضـايا التـى 2.88مقداره )

( ، فـــى المرتبـــة الرابعـــة ، وجـــاءت العبـــارة 2.83تـــم عقـــد حـــوار بشـــأنها( بمتوســـط مـــرجح مقـــداره )
)تســـهم المناقشـــة فـــي تنميـــة المجتمـــع عـــن طريـــق تحســـين الحـــوار( فـــى المرتبـــة الخامســـة بمتوســـط 

( ، جاءت العبارة )تسهم المناقشة في تحديد نقاط القـوة والضـعف فـى أطـراف 2.81مرجح مقداره )
، بينمـا جـاءت العبـارة )تسـهم المناقشـة  (2.8الحوار( فى المرتبـة السادسـة بمتوسـط مـرجح مقـداره )

ــــة الســــابعة بمتوســــط مــــرجح مقــــداره ) ــــات للحــــوار( فــــى المرتب ( ، وجــــاءت 2.78فــــي وضــــع اولوي
العبــارتين )االتفــاق علــى موضــوع الحــوار ، و أطــراف الحــوار( فــى المرتبــة الثامنــة بمتوســط مــرجح 



 
   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

66 

 

 العدد الثانى 

المناقشــة يــتم تذويــد االعضــاء ( ، وجــاءت فــى المرتبــة التاســعة العبــارة )مــن خــالل 2.76مقــداره )
( ، وجــاءت فــى المرتبــة العاشــرة واألخيــرة العبــارة 2.75بالبيانــات الالزمــة( بمتوســط مــرجح مقــداره )

 (2.63)تساهم المناقشة الشباب على المشاركة المجتمعية( بمتوسط مرجح مقداره)
علـى  (i()2223وهذا يتفق مع اإلطـار النظـرى للدراسـة ، حيـث أكـدت دراسـة )كـيم ،  

ضرورة االتفاق على موضوع الحوار ويكون ذلك بالمناقشـة بـين القـائمين علـى الحـوار وكـذلك 
تحديــد أطــراف الحــوار حتــى ال يحــدث تضــارب اثنــاء الحــوار، ومــن ثــم تكــون عمليــة الحــوار 

 .منطمه وهادفه
 (3جدول رقم )

ر فيما يوضح توزيع المبحوثين حول دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوا
 يتعلق بتنظيم عملية الحوار 

 م
 العبارات

 الترتيب المتوسط النسبى مجـ األوزان االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك
يتم تحديـد موعـد ومكـان  0

الحــــــــوار مــــــــن خــــــــالل 
 المناقشة

41 66 02 5263 3 2 022 566 2 

يتم تحديد جـدول أعمـال  5
الجماعــــــة مــــــن خــــــالل 

 الجماعية. المناقشة

41 66 02 5263 3 2 022 5660 2 

تســـــــــــــهم المناقشـــــــــــــة  3
الجماعيــة فــي طــر  كــل 
طــرف لوجهــة نظــره فــي 

 موضوع الحوار.

21 24 2 0066 3 2 062 562 4 

أتســـــــــــاعد المناقشـــــــــــة  4
أطــــــراف الحــــــوار علــــــى 
توســــيع فــــرر التعبيــــر 
عــــــن الــــــرأى والحريـــــــة 

 الديمقراطية

23 22 6 01 0 062 025 5626 5 

لمناقشــــــــــــة تســــــــــــاعد ا 2
الجماعيــة الشــباب علــى 
مناقشــــة القضــــايا التــــي 

 تهمهم بشكل منظم.

25 2666 6 02 5 362 021 5623 3 
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 م
 العبارات

 الترتيب المتوسط النسبى مجـ األوزان االستجابات
 ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك
أتســـــهم المناقشـــــة فـــــى  6

وضــع قواعــد عامــة عنــد 
تعامل أطراف الحوار مـع 

 بعضهم البعض

44 2363 01 0662 6 01 022 5663 2 

ــى   2 تســاعد المناقشــة عل
تنســـــيق الجهـــــود بـــــين 

 أطراف الحوار.

22 22 3 2 - 2 022 5622 0 

تســـــهم المناقشـــــة فـــــي  2
خلـــق ةليـــة تتـــيح فـــرر 
ـــــــدائم بـــــــين  الحـــــــوار ال

 االشباب.

42 22 01 06  52 064 5623 6 

أتســـــــــــاعد المناقشـــــــــــة  2
الشـــباب علـــى االشـــتراك 
ـــــــات صـــــــنع  فـــــــى عملي

 القرار.

32 22 01 06 02 - 041 5633 01 

ـــى  01 تســـاعد المناقشـــة عل
إنهـــــاء الحـــــوار بشـــــكل 

 سليم.

32 22 02 52 01 06 042 5640 2 

تعمل المناقشـة علـى أن  00
 يكون الحوار متكافىء.

22 22 3 2 - -  5622 0 

تعطي المناقشة الفرصـة  05
لكـــل طـــرف إلعطـــاء رأة 

 بشكل عادل.

20 24 2 0066 3 2 062 2622 2 

   0225  24  001  606 المجموع
 ( وهى مرتفعة%25) القوة النسبية

 
( والخاص بتوزيـع المبحـوثين حـول دور المناقشـة الجماعيـة 3ول رقم )تشير نتائج الجد

فــي تنميــة ثقافــة الحــوار فيمــا يتعلــق بتنظــيم عمليــة الحــوار فــى ضــوء حســاب التكــرار المــرجح 
والمتوســـط المرجـــع وترتيـــب العبـــارات الدالـــة علـــى هـــذا البعـــد ، وجـــد أن التكـــرار المـــرجح هـــو 
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ـــى %82مقـــدارها ) ( وأن القـــوة النســـبية لهـــذا البعـــد1772) ـــة وفقـــا لألســـاس الكل ( وهـــذه الدالل
 ( وجاءت ترتيب العبارات على النحو التالى:2162-1622مرتفعة حيث أنها تقع بين )

جاءت العبارتين )السابعة ، والحادي عشر( فى المرتبة األولى بمتوسط مرجح مقداره  
( 2.86متوســط مــرجح مقــداره )( ، بينمــا جــاءت العبــارة )الرابعــة( فــى المرتبــة الثانيــة ب2.15)

( بينمـــا جــــاءت 2.83بينمـــا جـــاءت العبـــارة )الخامســـة( فـــى المرتبـــة الثالثـــة بمتوســـط مقـــداره )
( ، بينمـــا جـــاءت العبـــارة 2.82العبـــارة) الثالثـــة( فـــى المرتبـــة الرابعـــة بمتوســـط مـــرجح مقـــداره )
لعبارة )الثامنة( ( ، وجاءت ا2.75)األثنى عشر( فى المرتبة الخامسة بمتوسط مرجح مقداره )

( بينما جاءت العبارة )السادسة( في المرتبة 2.73فى المرتبة السادسة بمتوسط مرجح مقداره )
( بينمــا جــاءت العبــارتين )االولــى والثانيــة( فــى المرتبــة 2.63الســابعة بمتوســط مــرجح مقــداره )
رة )التاســـعة( ( ، بينمـــا جـــاءت فـــى المرتبـــة االخيـــرة العبـــا2.6الثامنـــة بمتوســـط مـــرجح مقـــداره )

 (.2.33بمتوسط مرجح مقداره )
 (2212وهـذا يتفـق مـع اإلطـار النظـرى للدراســة ، حيـث أكـدت دراسـة )ابـراهيم العبيــد  

والتــي اكــدت علــى ضــرورة إعطــاء كــل طــرف مــن أطــراف الحــوار المســاحة المناســبة لعــرض )
مسـبق، حتـى وجهه نظرة وكذلك العمـل علـى أن يكـون ذلـك فـي إطـار مـن التنظـيم والتنسـيق ال

 يحقق الحوار الغرض منه.
 (4جدول رقم )

يوضح توزيع المبحوثين حول دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار لدى 
 الشباب الجامعي فيما يتعلق بالتفاوض أثناء الحوار حول موضوع معين

 م
 العبارات

المتوسط  مجـ األوزان االستجابات
 النسبى

 الترتيب
 ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك
مــــن خــــالل المناقشــــة يمكــــن ان  0

ــــون الحــــوار فرصــــة لتحقيــــق  يك
 مصالح األطراف.

42 21 2 03 4 662 064 5623 2 

تســــاعد المناقشــــة فــــى تحقيــــق  5
 اإلنصاف والعدل أثناء الحوار.

23 22 4 662 3 2 021 5623 4 

تســهم المناقشــة فــي نبــذ الصــراع  3
 والكرهه فى الحوار

23 22 4 662 3 2 021 5623 4 

ـــون  4 ـــى ان يك تركـــز المناقشـــة عل
ـــــه  ـــــر من الحـــــوار موضـــــوعي أكث

 ذاتي. 

24 21 4 662 5 362 025 5626 5 
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 م
 العبارات

المتوسط  مجـ األوزان االستجابات
 النسبى

 الترتيب
 ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك
أتســـهم المناقشـــة إلـــى جعـــل كـــل  2

طـــرف مـــن أطـــراف الحـــوار يقبـــل 
 نتيجة الحوار

22 25 3 2 5 362 023 5622 0 

أتســــــعى المناقشــــــة إلــــــى جعــــــل  6
 الحوار يقوم على المصداقية

21 24 2 2 2 2 062 5622 2 

ــؤمن المناقشــة بــإختالف درجــة  2 ت
وعــــي أطــــراف الحــــوار بالقضــــية 

 المطروحة.

24 21 3 2 3 2 020 5622 3 

تــــــــؤمن المناقشــــــــة بالمصــــــــالح  2
 المتعارضة بين اطراف الحوار.

21 23 6 01 4 662 066 5626 2 

ـــــــة تحـــــــاول  2 المناقشـــــــة الجماعي
تقريـــــب وجهـــــات نظـــــر اطـــــراف 

 الحوار.

20 24 2 2 4 662 062 5622 6 

تســعى المناقشــة إلــى إدراك جيــد  01
للمصــــــالح المشــــــتركة ألطــــــراف 

 الحوار

21 22 6 01 4 662 066 5626 2 

تســهم المناقشــة فــي ترســي  قــيم  00
 الحوار بين الشباب

0 24 2 0566 5 362  5622 2 

تســـــعى المناقشــــــة إلـــــى إيجــــــاد  05
ـــرام المتبـــادل بـــين الشـــباب  االحت

 حوار.أثناء ال

21 22 2 2 2 2 062 5622 2 

تعمـــل المناقشـــة الجماعيـــة إلـــى  03
تبديل أطراف الحوار بحيث يكـون 
مشـاركا فــى موقـف ومســتمعا فــى 

 موقف ةخر.

23 22 4 662 3 2 021 5623 4 

   5122  45  61  654 المجموع
 ( وهى مرتفعة%2166) القوة النسبية
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التفاوض فى تنمية ثقافة الحـوار المجتمعـى  ( والخاص بدور مهارة5يبين الجدول رقم )
فى ضوء حسـاب األوزان المرجحـة والمتوسـط المـرجح وترتيـب العبـارات الدالـة علـى هـذا البعـد 

( وهـــذه %12.6( وأن القـــوة النســـبية لهـــذا البعـــد هـــى )2218وجـــد أن التكـــرار المـــرجح هـــو )
( ولقــد جــاءت 2342-1622الداللــة وفقــا لألســاس الكلــى مرتفعــة جــدًا حيــث أنهــا تقــع بــين )

ترتيب العبارات على النحو التالى جاءت العبارة )الخامسة( فى المرتبة األولى بمتوسط مرجح 
( ، بينمـــا 2.86( وجـــاءت العبـــارة )الرابعـــة( فـــى المرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط مـــرجح قـــدره )2.88)

بينمــا جـــاءت ( ، 2.85جــاءت العبــارة )الســـابعة( فــى المرتبــة الثالثـــة بمتوســط مــرجح مقـــداره )
( ، بينمــا جــاءت 2.83العبــارتين )الثانيــة والثالثــة( فــى المرتبــة الرابعــة بمتوســط مــرجح مقــداره )
( ،  وجــاءت العبــارة 2.8فــى المرتبــة الخامســة عبــارة )الحاديــة عشــر( بمتوســط مــرجح مقــداره )

 ( ، بينمــــا جــــاءت العبــــارتين2.78)التاســــعة( فــــى المرتبــــة السادســــة بمتوســــط مــــرجح مقــــداره )
( ، بينما جاءت العبارتين 2.76)الثامنة والعاشرة( فى المرتبة السابعة بمتوسط مرجح مقداره )

( ، جـاءت العبــارة 2.75)السادسـة والثانيـة عشـر( فــى المرتبـة الثامنـة بمتوسـط مــرجح مقـداره )
 (.2.73)األولى( فى المرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسط مرجح مقداره )

النظــــرى للدراســــة ، حيــــث أكــــدت دراســــة كــــل مــــن )فاطمــــة وهــــذا يتفــــق مــــع اإلطــــار  
بــراهيم العبيــد2211القحطــاني  ( والتــى أكــدتا علــى أن الحــوار عنــدما يســوده جــو مــن 2212،وا 

الهدوء والتنظيم ، وكذلك أن يعـرف القـائم بـالحوار أن أطـراف الحـوار بيـنهم مصـالح متناقضـة 
 اح.إلى حد ما كل هذا يسهل علية غدارة عملية الحوار بنج

 
 ( 2جدول رقم )

يوضح دور المناقشة الجماعية في تنمية ثقافة الحوار فيما يتعلق بتقييم أسلوب 
 الحوار

 م
 العبارات

المتوسط  مجـ األوزان االستجابات
 النسبى

 الترتيب
 ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك
تسهم المناقشة الجماعيةفي تقييم كل مرحلـة  0

 من مراحل الحوار
24 21 6 01 - - 024 562 4 

تحـــدد المناقشـــة المواقـــف التـــى تظهـــر فيهـــا  5
 شكل الحوار السلبى بين الشباب.

22 25 4 662 0 062 024 562 4 

مــن خــالل المناقشــة الجماعيــة يمكــن التــدخل  3
 عندما يكون الحوار سلبي.

22 22 5 362 0 062 026 5623 5 

 0 5626 022 - - 362 5 2662 22 يمكــن مــن خــالل المناقشــة التسكــد مــن   مــن 4
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 م
 العبارات

المتوسط  مجـ األوزان االستجابات
 النسبى

 الترتيب
 ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك
أن كل مرحلة من مراحل الحـوار بـين الشـباب 
تســعى إلــى تحقيــق هــدف مرحلــى يعبــر جــزء 

 من الهدف العام.
تســــهم المناقشــــة الجماعيــــة فــــي تحديــــد اى  2

 طرف سلبي فى الحوار.
21 24 2 2 2 2 062 5622 6 

تعمــــــل المناقشــــــة الجماعيــــــة علــــــى إعــــــالم  6
 لحوار.المشاركين بنتائج ا

24 21 2 2 0 062 023 5622 2 

تركز المناقشه على إظهار الجوانب اإلبجابيـة  2
 ألطراف الحوار

 

41 66 02 52 3 2 022 5660 2 

ـــى جعـــل كـــل طـــرف مـــن  2 تســـعى المناقشـــة إل
أطـراف الحـوار يقبـل بنتيجــة الحـوار أيـا كانــت 

 نتيجته.

21 24 2 2 2 2 062 5622 6 

علـى تبـديل أطـراف تعمل المناقشـة الجماعيـة  2
ــــف  ــــث يكــــون مشــــاركا فــــى موق الحــــوار بحي

 ومستمعا فى موقف أخر.

62 2362 3 2 0 062 022 5620 3 

تركز المناقشة الجماعية علـى تحويـل الحـوار  01
 السلبى إلى حوار نشط بين الطالب

22 25 4 662 0 062 024 562 4 

تســــعى المناقشــــة إلــــى الوصــــول إلــــى الحــــل  00
 لحوار.المناسب من خالل ا

42 21 4 662 2 03 061 5666 2 

 -  5133  52  62  652 المجموع
 ( وهى مرتفعة%24) القوة النسبية

 
( والخــــاص بتوزيــــع عينــــة المبحــــوثين طبقــــًا لــــرأيهم فــــى دور 5بإســــتقراء الجــــدول رقــــم )

المناقشة الجماعية في تنمية ثقافـة الحـوار فيمـا يتعلـق بتقيـيم اسـلوب الحـوار، وذلـك فـى ضـوء 
حســاب األوزان المــرجح والمتوســط المــرجح وترتيــب العبــارات الدالــة علــى هــذا البعــد ، وجــد أن 

( وهــذه الداللــة وفقــا %14( ، وأن القــوة النســبية لهــذا البعــد هــى )2233التكــرار المــرجح هــو )
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( ، ولقـد جـاءت إسـتجابات 2162،  1622لألساس الكمى مرتفعة جـدا حيـث أنهـا تقـع بـين )
 الجدول على النحو التالى:المبحوثين لهذا 

( ، بينمـــا 2.16جـــاءت فـــى المرتبـــة األولـــى العبـــارة )الرابعـــة( بمتوســـط مـــرجح مقـــداره )
( ، بينما جاءت العبارة 2.13جاءت العبارة )الثالثة( فى المرتبة الثانية بمتوسط نسبى مقداره )

العبـارات )االولـى  ( ، بينمـا جـاءت2.11)التاسعة( فى المرتبة الثالثـة بمتوسـط مـرجح مقـداره )
( ، بينمـــا جـــاءت العبـــارة 2.12والثانيـــة والعاشـــرة( فـــى المرتبـــة الرابعـــة بمتوســـط مـــرجح قـــدره )

( ، بينمــا جــاءت فــى المرتبــة 2.88)السادســة( فــى المرتبــة الخامســة بمتوســط مــرجح مقــداره )
رة ( ، وجــــاءت العبــــا2.75السادســــة العبــــارتين )الخامســــة والثامنــــة( بمتوســــط مــــرجح مقــــداره )

( ، بينمــا جــاءت العبــارة 2.66)الحاديــة عشــر( فــى المرتبــة الســابعة بمتوســط مــرجح مقــداره )
 (.2.61)السابعة( فى المرتبة األخيرة بمتوسط مرجح مقداره )

 سابعًا: النتائج العامة للبحث والتصور المقتر :
 أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: 

فـــة الحــوار لـــدى الشــباب الجـــامعي فيمــا يتعلـــق للمناقشــة الجماعيــة دور فـــي تنميــة ثقا -0
باالتصـال فيمــا بيــنهم مـن خــالل إســتخدام التكتيكـات التاليــة )مرتبــة تنازليـا( والتــي تــتم 

 في إطار المناقشة الجماعية:
 .التركيز على اإلتصال الفعال بين الشباب الجامعي على كافة المستويات 
 اء الحوار بحرية تامة، وفي جـو تشجيع االشباب على التعبير عن إحتياجاتهم أثن

 يسوده الحرية والديمقراطية.
  التأكيد علـى أن الحـوار جـزء ال يتجـزءأ مـن منظومـة حقـوق اإلنسـان والتـي يجـب

 توفيرها للشباب.
 .مساعدة الشباب على اإلتفاق حول القضايا التى تم عقد حوار بشأنها 
 ج الجماعــة ونموهــا التأكيــد علــى أن الحــوار يــؤدي إلــى نضــج الفــرد وبالتــالي نضــ

 ومن ثم المساهمة في تغيير المجتمع ونموه.
 .تحديد نقاط القوة والضعف فى أطراف الحوار 
 . تحديد قضايا العمل ذات األولوية بين الشباب 
 .تحديد موضوع الحوار 
 .تحديد أطراف الحوار 
 .إمداد كل طرف بالمعلومات والبيانات الالزمة 

ية ثقافة الحـوار لـدى الشـباب الجـامعي فيمـا يتعلـق بتنظـيم للمناقشة الجماعية دور في تنم -2
أسلوب الحوار فيما بيـنهم مـن خـالل إسـتخدام التكتيكـات التاليـة )مرتبـة تنازليـا( والتـي 

 تتم في إطار المناقشة الجماعية:
 .تنظيم الجهود بين أطراف الحوار ، والعمل إلى أن يكون الحوار متكافىء 
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 خلق حالة حوار فعال بـين االشـباب حـول القضـايا  تشجع المناقشة الجماعيةعلى
 المجتمعية المثارة.

  تساعد المناقشـة الجماعيـة أطـراف الحـوار علـى توسـيع فـرص التعبيـر عـن الـرأى
 والحرية الديمقراطية.

  تعمـل المناقشـة الجماعيـة علـى وجـود تعــاون فعـال بـين الشـباب لمناقشـة القضــايا
 التي ترتبط بهم.

 اعية كل شخصية فى أطراف الحوار.تدعم المناقشة الجم 
  تساعد المناقشة الجماعية على خلق آليـة تتـيح فـرص الحـوار الـدائم بـين الشـباب

 الجامعي.
  تســاعد المناقشــة الجماعيــة علــى تحديــد قواعــد عامــة عنــد تواصــل أطــراف الحــوار

 مع بعضهم البعض.
 .تسهل المناقشة الجماعية مكان ومدة الحوار 
 .تحديد جدول األعمال 
 .التركيز على طريقة إنهاء الحوار 
 .تساعد الشباب على اإلشتراك فى عمليات صنع القرار 

للمناقشــــة الجماعيــــة دور فـــــي تنميــــة ثقافـــــة الحــــوار لـــــدى الشــــباب الجـــــامعي فيمــــا يتعلـــــق -3
بالتفاوض أثناء الحوار فيما بينهم من خالل إستخدام التكتيكات التالية )مرتبة تنازليا( 

 المناقشة الجماعية والتي تتم في إطار
 .مساعدة أطراف الحوار على تقبل نتيجة الحوار مهما كانت 
 .يجب أن يقوم الحوار على الموضوعية أكثر من الذاتية 
 .معرفة أن أطراف الحوار تختلف فى درجات وعيها بالقضية المطروحة 
  إستخدام الحوار فى تحقيق اإلنصاف والعـدل ، أسـعى إلـى تبـديل أطـراف الحـوار

 يكون مشاركا فى موقف ومستمعا فى موقف آخر. بحيث
 .تعريف الشباب بقيم الحوار المشاركة بين الطالب 
 .التأكيد على أن أطراف الحوار مرتبطة بمصالح فئات أخرى فى المجتمع 
 .التأكيد علىد المصالح المشتركة بين أطراف الحوار 
 .التأكيد على ان أطراف الحوار ذات مصالح متعارضة 
 جعل الحوار يقوم على المصداقية. العمل على 
 .السعي إلى جعل الحوار يقوم على اإلحترام المتبادل بين الشباب 

للمناقشــة الجماعيــة دور فــي تنميــة ثقافــة الحــوار لــدى الشــباب الجــامعي فيمــا يتعلــق بتقيــيم -4
أسلوب الحوار فيما بيـنهم مـن خـالل إسـتخدام التكتيكـات التاليـة )مرتبـة تنازليـا( والتـي 

 تم في إطار المناقشة الجماعية:ت
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  التأكــد مــن أن كــل مرحلــة مــن مراحــل الحــوار تســعى إلــى تحقيــق هــدف مرحلــى
 يعبر عن أجزاء من الهدف العام.

 .التدخل فى عملية الحوار عندما يأخذ الطابع السلبى 
 .التركيز على تحويل الحوار السلبى إلى أيجابى من خالل المناقشة الجماعية 
 من مراحل الحوار. تقييم كل مرحلة 
 .تحديد المواقف التى تظهر فيها صيغة الحوار السلبى من الشباب 
 .إعالم المشاركين في الحوار من الشباب بنتائج الحوار بمصداقية 
 .تحديد األطراف السلبية المشاركة في عملية  الحوار 
 .التأكيد على أن الحوار يسعى إلى تحقيق الحل المناسب لجميع أطراف الحوار 
 .التركيز على إظهار الجوانب اإليجابية ألطراف الحوار 
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