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درجة امتالك طلبة جامعة القصيم لثقافة 
احلوار، ودورها يف تعزيز التسامح )دراسة 

 ميدانية على عينة من طلبة جامعة القصيم(
 *هند سمعان إبراهيم الصمادي

 

 

ؼ   امللخص_ الدؿامذ مً وظهت هٓغ  َضفذ الضعاؾت بلى الخٗغف ٖلى صعظت امخالن َلبت ظامٗت اللهُم لشلافت الخىاع, وصوعَا في حٍٗؼ

( فلغة, جم جُبُلها ٖلى ُٖىت الضعاؾت 48َلبت ظامٗت اللهُم, ولخدلُم َضف الضعاؾت كامذ الباخشت بخهمُم اؾدباهت جيىهذ مً )

لت الُبلُت, اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنفي الخدلُلي. ؤؾفغث الىخاثج ًٖ ؤ375اإلايىهت مً ) م بالٍُغ البت, جم ازخُاَع ن ( َالًبا َو

ضم وظىص فغوق صالت بخهاثُا حٗؼي ألزغ مخغحر الجيـ,  صعظت امخالن َلبت ظامٗت اللهُم لشلافت الخىاع ظاءث بضعظت مخىؾُت, ٖو

 حٗؼي ألزغ الؿىت الضعاؾُت ولهالح الؿىت الغابٗت, وإلاخغحر الخسهو ولهالح جسهو الٗلىم, وؤْهغث 
ً

ووظىص فغوق صالت بخهاثُا

ؼ الدؿامذ ظاء بضعظت مخىؾُت, وظاء مجاٌ الدؿامذ الفىغي في اإلاغجبت ألاولى, بِىما ظاء مجاٌ الىخاثج ؤن صوع زلافت الخىا ع في حٍٗؼ

ضم وظىص فغوق صالت بخهاثُا حٗؼي ألزغ مخغحر الجيـ في مجاالث ألاصاة, ووظىص فغوق صالت  الدؿامذ الاظخماعي في اإلاغجبت ألازحرة, ٖو

ح الؿىت الغابٗت في مجالي الدؿامذ الضًجي والؿُاس ي, وإلاخغحر الخسهو ولهالح جسهو بخهاثُا حٗؼي ألزغ الؿىت الضعاؾُت ولهال

ض مً الضعاؾاث في َظا  الٗلىم في ول اإلاجاالث باؾخصىاء مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي, وفي الضعظت اليلُت, وؤونذ الباخشت بةظغاء اإلاٍؼ

 .اإلاجاٌ

ؼ, الدؿامذ: امخالن, َلبت ظامٗت اللهُم, زلافالكلماث املفخاحيت  .ت الخىاع, حٍٗؼ
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 حعسيس في ودورها الحىار، لثقافت القصيم جامعت طلبت امخالك درجت

 (القصيم جامعت طلبت من عينت على ميداهيت دراست) الدسامح
 املقدمت. 1

الٗالم الُىم بإقض الخاظت بلى الدؿامذ الفٗاٌ, والخٗاٌل ؤلاًجابي      

ؤهثر مً ؤي وكذ مض ى؛ هٓغا لتزاًض مٓاَغ ٖضم الدؿامذ وؤٖماٌ 

اب,  اب التي جغجىب الٗىف وؤلاَع ت وجؼاًض ؤٖماٌ الاَع واهدكاع الٗىهٍغ

ت الغؤي ؤو اإلاٗخلض, والىاك٘ الُىم ٌٗض  يض ؤشخام ًماعؾىن خٍغ

 للٗضًض مً َظٍ الجغاثم
ً
 .مؿغخا

غي ولُم ]      [ ؤن الخىاع والدؿامذ َما اإلاسغظان الخلُلُان 1ٍو

ما اب والخُغف الظي وكهضٍ الُىم, َو  للهغاٖاث والجزاٖاث وؤلاَع

ان للؿالم والخٗاٌل م٘ آلازغ اإلاسخلف, وغُابهما ٌٗجي اهدكاع  قَغ

م والخىفحر ؾىاء ٖلى  م والخدٍغ الٗىف والخٗهب وؾُاصة ٖللُت الخجٍغ

 .الهُٗض الفىغي ؤو الاظخماعي ؤو الضًجي ؤو الؿُاس ي

كحر وامل ]     [ بلى ؤن اإلاخغحراث التي خهلذ ٖلى نُٗض الاجهاٌ 2َو

وص والخىاظؼ, وان لها ؤهبر ألازغ في بلىعة كُمت والخىانل وػواٌ الخـض

الخىاع وجىاكل اإلاٗلىماث واإلاٗـاعف واللـُم, خُض ْهغث آلُاث 

واؾتراجُجُاث ظضًضة حؿمذ باهفخاح الشلافاث والخًاعاث ٖلى بًٗها 

 
ً
, ومضزال

ً
 ووىهُا

ً
 مجخمُٗا

ً
بٗـض ؤن ؤنبذ كبٌى آلازغ والخىاع مٗه مُلبا

 إلاؿخلؼماث اإلاشاك
ً
ٗض َظا اإلاُلب مً ؤبغػ الضواعي مهما فـت اليىهُت, َو

 .ليكغ زلافت الخىاع والدؿامذ

في  [3](UNISCO) هما باصعث مىٓمت ألامم اإلاخدضة والٗلم والشلافت    

ً الشاوي للٗام  ً في الؿاصؽ ٖكغ مً حكٍغ صوعتها الشامىت والٗكٍغ

بىي٘ بٖالن بكإن الدؿامذ, وكض اجسظث مً الؿاصؽ ٖكغ مً  1995

ىفمبر مً ول ٖام ًىما ٖاإلاُا للدؿامذ, للخإهُض ٖلى ؤن ول شخو ه

ت الغؤي والخٗبحر, وحكحر هال مً  ت الخفىحر والضًً وخٍغ لضًه الخم في خٍغ

[ بلى وظىص الٗضًض مً الٗهىص والاجفاكُاث الضولُت بهظا 4هضا والشخىت ]

ُت الكإن, والٗهض الضولي الخام بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت, والاجفاك

ــــغي,  الضولُت لللًاء ٖلى ظمُ٘ ؤقياٌ الخمُحز الٗىهــــــ

الن الخام باللًاء ٖلى ظمُ٘ ؤقياٌ الخٗهب تهضف بلى       وؤلٖا

بهلاط ألاظُاٌ اإلالبلت مً الخغوب ووٍالتها, ولخماًت خلىق ؤلاوؿان 

 .واخترام هغامخه, والػالذ جضٖى بلى الؿالم والخٗاٌل ؤلاًجابي

[ ؤن الىشحر مً اإلاغاهؼ والهُئاث 5الؿُاق ًظهغ الخُُب ]وفي َظا      

الشلافُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت بكلُمُا وصولُا صٖذ لُغح كًُت 

ا مُلبا ملخا وخاظت ماؾت في ْل اهدكاع  الدؿامذ ومىاككتها؛ باٖخباَع

 .مٓاَغ الٗىف والخُغف وجفكيها في اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت

ا مً ظهت, وللىضاءاث التي ؤَللتها  واؾخجابت للٓغوف الؿابم      طهَغ

الٗضًض مً اإلااجمغاث والهُئاث ؤلاكلُمُت والضولُت بًغوعة وكغ زلافت 

الخىاع والدؿامذ مً ظهت ؤزغي, بيافت بلى هخاثج الٗضًض مً الضعاؾاث 

الؿابلت التي ؤْهغث امخالن الُلبت لشلافت الخىاع بضعظت مخىؾُت, 

ا لضيهم هضعاؾت الباوي ]والتي ؤونذ بًغوعة الٗمل ٖلى  َؼ [, 6حٍٗؼ

[, بيافت بلى الخىنُاث التي ؤونذ بها الٗضًض مً 7وصعاؾت الٗبُض ]

ؼ كُم  الضعاؾاث بإَمُت الٗمل ٖلى وكغ زلافت الخىاع ألَمُتها في حٍٗؼ

اب ومىاظهت الخٗهب هضعاؾت ول مً َُاظىت  الدؿامذ ومداعبت ؤلاَع

جي[, وصعاؾت مغهؼ اإلالً ٖبض ال8ٗ] وآزغون ؼ للخىاع الَى [, 9] ٍؼ

[, 12[, وصعاؾت ؾياعهت ]11[, وصعاؾت ؾىغ ]11] وصعاؾت فلبمان

ً ]13وصعاؾت الىاظم ] [, 15[, وصعاؾت لىؾىً ]14[, وصعاؾت اإلاٍؼ

 .[, مً َىا ظاءث َظٍ الضعاؾت16وصعاؾت الكامي ]

 مشكلت الدراست. 2

 أ. أسئلت الدراست

 :الاجُتًمىً بلىعة اإلاكيلت باألؾئلت       

ما صعظت امخالن َلبت ظامٗت اللهُم لشلافت الخىاع مً وظهت  -1

م؟   هَٓغ

بحن  = α) 1.15َل جىظض فغوق طاث صاللت بخهاثُت ٖىض ) -2

اإلاخىؾُاث الخؿابُت المخالن َلبت ظامٗت اللهُم زلافت الخىاع حٗؼي 

)طهغ, ؤهثى(, الؿىت الضعاؾُت: )ألاولى,  للمخغحراث الخالُت الجيـ:

 الشاهُت, الشالشت, الغابٗت(, الخسهو: )ٖلىم, آصاب(؟

م؟ -3 ؼ الدؿامذ مً وظهت هَٓغ   ما صوع زلافت الخىاع في حٍٗؼ

بحن  = α) 1.15َل جىظض فغوق طاث صاللت بخهاثُت ٖىض ) -4

ؼ الدؿامذ مً وظهت  اإلاخىؾُاث الخؿابُت لضوع زلافت الخىاع في حٍٗؼ

ث الخالُت: الجيـ: )طهغ, هٓغ َلبت ظامٗت اللهُم حٗؼي للمخغحرا

ؤهثى(, الؿىت الضعاؾُت: )ألاولى, الشاهُت, الشالشت, الغابٗت(, الخسهو: 

 )ٖلىم, آصاب(؟

 ب. أهداف الدراست

الىكف ًٖ صعظت امخالن َلبت ظامٗت اللهُم لشلافت الخىاع مً  1-

م  .وظهت هَٓغ

الخٗغف ٖلى الفغوق في صعظت امخالن َلبت ظامٗت اللهُم لشلافت  -2

م التي حٗؼي للمخغحراث الخالُت: الجيـ: )طهغ,  الخىاع مً وظهت هَٓغ

ؤهثى(, الؿىت الضعاؾُت: )ألاولى, الشاهُت, الشالشت, الغابٗت(, الخسهو: 

 (.)ٖلىم, آصاب

م 3- ؼ الدؿامذ مً وظهت هَٓغ  .الخٗغف ٖلى صوع زلافت الخىاع في حٍٗؼ

ؼ الدؿامذ مً وظهت الخٗغف ٖلى الفغوق في صوع زلافت الخىاع في حٍٗؼ 4-

م التي حٗؼي للمخغحراث الخالُت: الجيـ: )طهغ, ؤهثى(, الؿىت  هَٓغ

 (.الضعاؾُت: )ألاولى, الشاهُت, الشالشت, الغابٗت(, الخسهو: )ٖلىم, آصاب

 ج. أهميت الدراست

مىً بًجاػ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت بما ًلي   :ٍو

مغاث ظاءث َظٍ الضعاؾت اؾخجابت لخىنُاث الٗضًض مً اإلااج -1

ؤلاكلُمُت والضولُت والضعاؾاث الؿابلت التي ؤونذ بدىاٌو َظا 

 .اإلاىيٕى

مجخمٗاجىا الُىم بداظت ماؾت إلاشل َظٍ الضعاؾاث؛ للخفاّ ٖلى  2

ا وجماؾىها واللضعة ٖلى مىاظهت الخغحراث اإلادُُت بها, فىدً  اؾخلغاَع

اث, والؿبب الغثِـ  ابا ٖلى وافت اإلاؿخٍى في الُىم وكهض جُغفا وبَع

ضم جلبل آلازغ اإلاسخلف, وغُاب الدؿامذ ـالق الشلافـــى الاوغـــطلً َ  ي, ٖو
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 .والخىاع بحن الشلافاث

جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت مً وىن هخاثجها ؾخمشل بزغاء للمىخباث الٗاإلاُت  -3

بىظه ٖام, واإلاىخباث الٗغبُت بىظه زام, وطلً لىضعة الضعاؾاث التي 

 .الضعاؾُت الخالُت جىاولذ اإلاىيٕى زانت في البِئت

  د. حدود الدراست

 .الخض البكغي: اكخهغث الضعاؾت ٖلى َلبت ظامٗت اللهُم -

الخض اإلاياوي: ولُت الٗلىم وآلاصاب الخابٗت لجامٗت اللهُم بمدافٓت  -

 .الغؽ في اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت

 .ٌ 1438- 1437الخض الؼمجي: اكخهغث الضعاؾت ٖلى الٗام الضعاس ي  -

الخض اإلاىيىعي: اكخهغث الضعاؾت ٖلى صعظت امخالن َلبت ظامٗت  -

م ؼ الدؿامذ مً وظهت هَٓغ  .اللهُم زلافت الخىاع, وصوعَا في حٍٗؼ

  ه. مصطلحاث الدراست

 :زلافت الخىاع

يخىن ] - [ بإنها اليكاٍ الظَجي 17الخٍٗغف الانُالحي: ٌٗغفها ٍو

ٍلتزم بها في خىاٍع م٘ والكفهي وؤقياٌ الؿلىن التي ًدبٗها اإلاخداوع, و 

آلازغ مً كبٌى واخترام في ؤظىاء َاصثت بُٗضة ًٖ الٗىف والخٗهب 

وبكهاء آلازغ اإلاسخلف, خُض ًلضم فيها اإلاخداوعون ألاصلت والدجج 

ت جامت مً ؤظل الىكىف ٖلى  م بدٍغ والبراَحن التي جبرع وظهاث هَٓغ

 .ؤعيُت مكترهت بُنهم, والىنٌى بلى الخلُلت

ت مً اللىاٖض واإلاباصت واللُم الخٍٗغف ؤلا  - ظغاجي للدؿامذ: َى مجمٖى

واإلاماعؾاث التي ًىدؿبها َلبت ظامٗت اللهُم في ولُت الٗلىم وآلاصاب 

بالغؽ وحؿهم في التزامهم بأصاب الخىاع م٘ آلازغ اإلاسخلف وكبىله, 

ان وؤلاكىإ بُٗضا ًٖ  م مٗه بهضوء خىاعا ًلىم ٖلى البَر وخىاَع

جلاؽ بظغاثُا بالضعظت التي ًدهل ٖليها الُلبت الٗىف والخٗهب, و 

 .بٗض اظابتهم ًٖ ؤصاة الضعاؾت اإلاهمهت لهظا الغغى

 :الدؿامذ

 3الخٍٗغف الانُالحي: حٗغفه مىٓمت ألامم اإلاخدضة والٗلم والشلافت ] -

UNISCO [ بإهه اخترام بوؿاهُت آلازغ اإلاسخلف ومكاٍٖغ ومٗخلضاجه

بُٗضا ًٖ الخُغف والخٗهب وكبٌى ازخالفه, والخٗامل مٗه 

ٗؼػ باإلاٗغفت والاهفخاح والخىانل  تراف بدلىكه, َو ت, والٖا والٗىهٍغ

ت الفىغ واإلاٗخلض  .وخٍغ

الخٍٗغف ؤلاظغاجي: هي كبٌى َلبت ظامٗت اللهُم في ولُت الٗلىم -

خه في ازخُاع ٖلُضجه وآلاصاب بالغؽ لؤلزغ اإلاسخلف, وبً مانهم بدٍغ

ا ًٖ الخُغف والخٗهب ٖلى الهُٗض عاثه, وحٗاملهم مٗه بُٗضآو 

الفىغي, والضًجي, والاظخماعي, والؿُاس ي وبُٗضا ًٖ الاؾخياهت 

, وجلاؽ بالضعظت التي ًدهل ٖليها الُلبت بٗض اظابتهم ًٖ  والخًٕى

 .ؤصاة الضعاؾت اإلاهمهت لهظا الغغى

ؼ   :حٍٗؼ

ؤي جغؾُش كُم الدؿامذ لضي َلبت ظامٗت اللهُم وظٗلها ؤهثر كىة 

 .مً زالٌ امخالههم زلافت الخىاع ومخاهت

 إلاطار النظري  . 3

ضم الُلحن      وِٗل الُىم في ٖاإلاىا الٗغبي ؤظىاء الاكخخاٌ والخىجغ ٖو

ضم الدؿامذ والخٗهب الفىغي واللبلي والُاثفي وفلضان  والكً ٖو

الكٗىع باألمان واهدكاع مٓاَغ الخىفحر, وِٗل طلً وله م٘ فلضان 

لت فٗالت, وال ًمىً ؤن  اللضعة ٖلى الخىانل م٘ بًٗىا البٌٗ بٍُغ

هفهم ما ًجغي صون مٗغفت الٓغوف التي آلذ بلُه مً خالت ؤلاعبان 

ت, فلض جيبه الٗالم  الفىغي والخٗهب وؤلاكلُمُت والُاثفُت والٗكاثٍغ

في آلاوهت ألازحرة بلى ؤَمُت الدؿامذ والخٗاٌل م٘ ألازغ اإلاسخلف 

ت والاججاٍ بلى الخىاع وطلً بٗض بغ  وػ الٗضًض مً الخُاعاث الفىٍغ

ت  .اإلاخُغفت والخىفحًر

كحر اللبىصي ]     [ بلى ؤهه في ول مغاخل الؼمً وظض الازخالف 18َو

ى ألامغ الظي ًاهـض  وقاٖذ الخٗضصًت بحن البكغ والخىٕى في الشلافاث, َو

 ليىن الىظىص الاظخماعي ؤلاوؿاوي 
ً
ٖلى ؤَمُت الخىاع والخاظت بلُه هٓغا

بال بىظـىص آلازـغ اإلاسخلـف, همـا ٌٗـض الخـىاع مـً ؤَـم ؤؾــ ال ًخدلم 

الخُـاة الاظخماُٖـت ويـغوعة مـً يـغوعاتها, فهـى وؾـُلت ؤلاوؿـان للخٗبُـغ 

ٖـً خاظاجـه وعغباجـه ومُىلـه وؤخاؾِؿـه ومىاكفـه ومكـىالجه مـً ؤظـل 

بلى جىمُـت جهـٍغف قـاون خُاجـه اإلاسخلفـت, والخـىاع وؾـُلت ؤلاوؿـان 

ؤفىـاٍع وججاعبـه وتهُئتهـا للُٗـاء وؤلابـضإ, طلً اهه زالٌ الخىاع ًخم 

ً والخفاٖل مٗهم  .الخىانل م٘ آلازٍغ

      
ً
غي هال [ ؤن لشلافت الخىاع ؤنىال وكىاٖضا 19مً صاهُل وباهغ ] ٍو

يبغي الالتزام بها, فال بض ؤن جخدلم بعاصة  عثِؿت جًبِ مؿاٍع ٍو

بالخجغص في َلب الخم, والخظع مً الخٗهب والهىي,  الىنٌى بلى الخم

وبْهاع الغلبت, واإلاجاصلت بالباَل, وجدضًض الهضف واللًُت التي ًضوع 

خىلها الخىاع عهً ؤؾاس ي فىشحر مً الخىاعاث جخدٌى بلى ظضٌ ٖلُم 

       لِـ له هلُت مدضصة ًيخهي بليها, والبض مً الاجفاق ٖلى ؤنل 

 .ًغظ٘ بلُه

 :ؤن مفهىم الخىاع ٌكخمل الىلاٍ الخالُت Villa [20] وجغي       

ؤن الخىاع َى الخضًض اإلاخباصٌ في هُاق الٗلل واإلاىُم, وؤن التراظ٘  -1

في الىالم َى جغاظ٘ ًٖ الخُإ واللًاًا الفاؾضة التي َغخها 

ان  .اإلاخداوعون, ولم ًلم ٖلى صختها صلُل ؤو بَغ

ىاع ٌٗجي الاهفخاح الٗللي مً ؤن افتراى الغظٕى ؤو اإلاغاظٗت في الخ -2

الُغفحن اللظًً ًفترى منهما جلبل الخلاثم الجضًضة التي جىنال بليها 

ما الؿابلت وملاعهتها بالىخاثج  .ومغاظٗت ؤفياَع

ؤن مغاظٗت الىالم بحن اإلاخداوعًٍ ٌٗجي جىلُض الخلُلت اإلاكترهت  -3

ى الىاجج اإلاىيىعي ُت في اإلاجاٌ الخضاولي, َو لليل  بجزاَت ومىيٖى

دؿم باؾخلاللُت وؿبُت ًٖ ؤفياع  اإلاٗغفي الىاجج ًٖ الخىاع اإلاخباصٌ, ٍو

 .اإلاخداوعًٍ

ضم  -4 تراف بالخُإ ٖو ًخًمً مٗجى الخىاع فًاثل ؤزالكُت منها الٖا

الخٗىذ وآفت الٗلم ٖىضما ًخدٌى الخٗهب بلى ٖلُضة حٗاهض الخلاثم 

ام  .والىكاج٘ الجضًضة التي صخًتها وخىلتها بلى ؤَو

فت ]     غي َو ؤن لشلافت الخىاع ألاَمُت في جدهحن اإلاجخم٘ مً  [21ٍو

الاهدغافـاث والاهؼالكاث والخفاٖالث الهغاُٖت, فاإلاجخم٘ الظي ٌغلم 

باب الخىاع واإلاكاعهت الفاٖلت بـحن ؤفغاصٍ البض ؤن ًيىن مهحٍر الىكٕى 

اع في الاؾدبضاص والاهدغاف والهغإ, بسالف اإلاجخمـ٘ الظي ًاؾـ للخى 

دؿم بالدؿامذ م٘ آلازغ وخله في الازخالف, هما ؤن الخفاٖل  ٍو

ً والخىاع مٗهم ًدمل في مًامُىه فىاثض هشحرة  الاظخماعي م٘ آلازٍغ

 هشحرة مً الخىُف 
ً
دلم ؤهىاٖا جخمشل في جدلُـم الخٗـاٌل بـحن الىاؽ, ٍو

 .الاظخماعي
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غي ابً خمُض ]      خلً [ ؤهه ال ًمىً ونف مجخم٘ ما بإهه ًم22ٍو

زلافت الخىاع بال ٖىضما جخىافغ فُه بمياهُاث الخىاع م٘ الىفـ وطلً 

لاؽ  بمداؾبتها لُخدلم الهضق م٘ الظاث والخىاع م٘ آلازغ, ٍو

مؿخىي زلافت الخىاع في مضي كضعة اإلاخللي واإلاغؾل ٖلى اإلادافٓت ٖلى 

ؾالمت جضفم اإلاٗلىمت بحن الُغفحن, فالخلُلت ًجب ؤن جيىن مخاخت 

ت, ممـا ٌٗجي زُإ فىغة اخخياع للجمُ٘ ب إقياٌ ونُغ مخٗضصة ومخىٖى

الخلُلت التي بن صلذ ٖلى ش يء فةهما جضٌ ٖلى يُم ألافـم والعجـؼ ًٖ 

 ًٖ يٗف حجت اإلادـاوع ؤو الخلـل 
ً
الخداوع م٘ الظاث وآلازغ, وحٗبحرا

 .فـي ؾـلىهه الشخص ي

غي الىبِس ي ]     مياهت  [ ؤن الخىاع ًدخل في ول مغاخل الخٗلُم23ٍو

ا مً اٖخماصَا الخىاع  هبحرة, وجىدؿب الخُاة الجامُٗت ؤَمُتها وجمحَز

ؼ اللضعاث الفغصًت والجماُٖت,  ً اإلاهاعاث وحٍٗؼ  في جيٍى
ً
 ؤؾاؾُا

ً
مُلبا

ٖـل بـحن مسخلـف ٖىانـغ الٗملُـت الخٗلُمُـت  وظٗله عهحزة ؤولى فـي الخفا

ـ, ممـا ٌؿـهم فـي حٗمُـم  زهىنـا بـحن الُلبـت وؤًٖـاء َُئـت الخـضَع

ت وجفُٗـل الخفىُـغ الىلـضي  زلافـت الخـىاع وجىمُت اللضعاث الخىاٍع

وحكـجُ٘ الابخىـاع فـي مجـاٌ نـىاٖت ألافىـاع والاعجلـاء بالٗالكـاث 

 
ً
ؤلاوؿاهُت, فكبابىا الٗغبي الُىم بإمـ الخاظت بلى ؤن ٌؿليىا ؾلىوا

 مـ٘ آلازغ اإلاسخلف
ً
 بوؿـاهُا

ً
ا  .خًـاٍع

بإهه مً الًغوعي جىشُف الجهىص  [24لظلً ًغي ٖبض الفخاح ]     

وجىُٓمهـا فـي الىؾِ الجامعي لخيكئت الُلبت ٖلى زلافت الخىاع الؿلمي 

م بلى اإلاجخم٘ وزانت بهىا  اإلاخدًغ, ليي جيخلـل َـظٍ الشلافـت ٖبَر

وِٗل في خالت طٌَى هبحرة ؤمام ألاخضار الُٗٓمت للشىعاث الٗغبُت 

 ليل ؤقياٌ الاؾدبضاص وؤلاهغاٍ واللم٘ الظي اإلاخالخلت ال
ً
تي ظـاءث عفًا

ًماعؽ ٖليها, وال ٌِٗل اإلاجخم٘ الؿٗىصي بمٌٗؼ ًٖ َظا وله, فهى 

خإزغ بها, بلى ظاهب وىهه مجخمٗا فخُا في  ظؼء مً َظٍ اإلاىٓىمت ًازغ ٍو

 .زلافت الخىاع ملاعهت باإلاجخمٗاث ألازغي 

كحر ػعمان ]       م كض صٖا هما صٖذ بلُت ألاصًان [ بلى ؤن ؤلاؾال 25َو

ت الفىغ والٗلُضة وبلى الخىاع الهـاصف,  دت بلى خٍغ ت صٖىة نٍغ الؿماٍو

مـً صون اللجىء بلى الٗىف ؤو بلغاء خم آلازغ في الخٗبحر, وازخُاع 

ٓهغ طلً ظلُا في كىله حٗالى: ﴿  ٖلُضجه وبلى الدؿامذ اإلاىًبِ مٗه, ٍو

ْض 
َ
ًِ ك ً ٍَ ِفي الّضِ َغا

ْ
 ِبه

َ
ًْ ال ْاِم ٍُ ىِث َو

ُ
اغ

َّ
ُفْغ ِبالُ

ْ
ى ًَ  ًْ َم

َ
ّيِ ف

َ
غ

ْ
ًَ ال ُض ِم

ْ
ق َن الغُّ َبحَّ

َ
ج

ِلٌُم﴾ َٖ  ٌ٘ ُه َؾِمُ
َّ
َها َوالل

َ
ِفَهاَم ل

ْ
 اه

َ
َلى ال

ْ
ُىز

ْ
ْغَوِة ال ُٗ ْ

ًَ ِبال َلِض اْؾَخْمَؿ
َ
ِه ف

َّ
 ِبالل

(, فةطا ما جمشلىا طلً في ؾـلىهىا صازـل فًاء الجامٗت 256)البلغة: 

ألازغي فؿىف ًاصي طلً بلى بىاء مجخم٘ كىي  وفًاءاث اإلاجخم٘

اب والخمُحز الٗىهغي  ٌٍ مً الٗىف وؤلاَع  .ومخماؾً زا

تراف  وبىاءً      ٖلى ما جلضم ًبلى امخالن زلافت الخىاع وكبٌى آلازغ والٖا

به, والدؿامذ مٗه َى الخُاع الىخُض للخض مً الجزاٖاث والخالفاث 

 .ظمٗىا, ومؼكذ مجخمٗىاوالاهلؿاماث التي َالذ وخضجىا وفغكذ 

 الدراساث السابقت .4

ججضع ؤلاقاعة بلى كلت الضعاؾاث التي جىاولذ مىيٕى زلافت الخىاع       

ؼ الدؿامذ زانت في بِئت الضعاؾت الخالُت, وفُما ًلي ؤبغػ  وصوعٍ في حٍٗؼ

 :الضعاؾاث طاث الهلت بمىيٕى الضعاؾت الخالُت

[ التي ظاءث بٗىىان: صوع الخىاع في وكاًت 11َـضفذ صعاؾـت فلبمان ]     

اب بلى الخٗـغف ٖلى بُـان مياهـت الخـىاع فـي التربُـت  الكباب مً ؤلاَع

, وبُـان  ـاب الفىـغي وظـظوعٍ ومٓـاٍَغ ؤلاؾـالمُت, وجىيـُذ مفهـىم ؤلاَع

ت التي ؤزبدذ ظضواَا في حٗضًل ال فىغ ؤؾـباب بٗـٌ الُغق الخىاٍع

خي واإلاىهج الاؾخيباَي,  وجصخُذ الغؤي, واؾخسضم الباخـض اإلاـىهج الخـاٍع

وكض ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن جغبُت الكـباب بـالخىاع جدلـم جـغبُتهم ٖلـى 

الٗلُـضة الهـدُدت الخـي َـي ؤنـل هـل زُـغ, ومىبـ٘ هـل فًـُلت 

ــِل الكــباب فــي والٗهـمت مـً هـل يـالٌ والخماًــت مــً هــل فؿــاص ٌٗ

ت, بفىــغ مىُــغ, وفهــم ؾــلُم, وؾــلىن مؿـخلُم,  ْلهــا خُــاتهم الؿــٍى

وكـض ؤْهـغث ؤًًـا ؤن جغبُـت الكـباب بـالخىاع جدلـم اؾـخلامتهم ٖلـى 

م الـظي ًُهـغ هفىؾـهم مًـ  الهـغاٍ اإلاؿـخلُم, ولـؼوم اإلاىهج اللٍى

ـاث وألاَـىاء والكـهىاث والك ـبهاث الفاؾـضة والٓىـىن الؿــِئت الجٖز

مــاٌ الهــالخت وألازــالق الفايــلت وآلاصاب الخؿــىت,  ؼهيهــا باأٖل ٍو

اب الفىغي  ىجىن مً ؤلاَع فُخدلــم لهــم ألامـًـ الفىــغي والؿلىوي ٍو

 .والجؿضي, وجترسخ لضيهم كُم الدؿامذ م٘ آلازغ

افت الخىاع وؤَمُتها [ صعاؾت بٗىىان "جىافغ زل7ؤظغي الٗبُض ]     

الكتها بالخدهُل الضعاس ي", َضفذ بلى الخٗغف ٖلى مضي جىافغ  ٖو

الباث ولُت التربُت بجامٗت اللهُـــــم, وبُان  زلافت الخىاع لضي َالب َو

الكتها بالخدهُل الضعاس ي, وجيىن مجخم٘ الضعاؾت مً  ؤَمُتها, ٖو

البت, وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الُلبت 471ً) مخليىن زلافت ( َالبا َو

ضم وظىص فغوق بخهاثُت إلاخغحر الجيـ  الخىاع بمؿخىي مخىؾِ, ٖو

والخسهو والؿىت الضعاؾُت, ووظىص فغوق إلاخغحر الخلضًغ الٗام, 

ؼ  وؤونذ الضعاؾت بًغوعة جىفحر اإلاؿخلؼماث اإلااصًت اإلاىاؾبت لخٍٗؼ

 زلافت الخىاع واإلاٗلمحن ألاهفُاء واإلاىاهج الخٗلُمُت وألاوكُت الهفُت

 .والغحر نفُت التي جىمي الخىاع ٖىض اإلاخٗلم

[ صعاؾت بٗىىان زلافت الخىاع لضي َالباث اإلاغخلت 6وؤظغث الباوي ]      

ؼ اللُم الخللُت, خُض َــضفذ الضعاؾــت بلى  ت وصوعَا في حٍٗؼ الشاهٍى

الخٗــغف ٖلى اججاَــاث الُالبــاث وآعائهــً خــٌى ؤَمُــت الخــىاع, ومــضي 

ت لشلافـت الخـىاع مـ٘ ػمـُالتهً فـي مماعؾ ــت َالبــاث اإلاغخلت الشاهٍى

ـت, همـا َـضفذ الضعاؾـت بلى مٗغفـت مـضي مماعؾت َالباث  اإلاضعؾـت الشاهٍى

ـت,  ـت لشلافـت الخـىاع م٘ـ مٗلمـاتهً فـي اإلاضعؾـت الشاهٍى اإلاغخلـت الشاهٍى

وواهــذ ؤصاة الضعاؾــت واؾـخسضمذ الباخشـت اإلاــىهج الىنــفي الخدلُلــي, 

ـت  الاؾدباهت, وجىــىن مجخمــ٘ الضعاؾــت مــً ظمُــ٘ َالبـاث اإلاغخلـت الشاهٍى

ـــــي ـــ ـــ ـاى مــً الٗـام الضعاؾــ  2116-2117باإلاـضاعؽ الخيىمُـت بمضًىــت الٍغ

ضصًَ) ( َالبت, وكض زلهذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤَمها ؤن 74647ٖو

ت الخىاع ظاءث بضعظت مخىؾُت, وبظمإ مماعؾت الُالباث لشلاف

ُـت الخـىاع وؤن الخـىاع ٌٗـؼػ اللُم  الُالباث بضعظـت هبُـغة ٖلـى ؤَم

, وؤونـذ الضعاؾـت بىيـ٘ بـغامج مضعؾـُت 
ً
ألازالكُت بضعظـت هبُـغة ظـضا

ب للمٗلمـاث واإلاخٗلمـاث جلـىم ٖلـى مفـاَُم الخـىاع  وخللـاث جـضٍع

 .ومهاعاجه

[ صعاؾت َضفذ بلى الىكف ًٖ صعظت كُام ؤًٖاء 11] ؤظغي ؾىغ    

الم وهٓحراتها في الجامٗاث الفلؿُُيُت,  ـ, بيلُاث ؤلٖا َُئت الخضَع

ؼ زلافت الخىاع لضي َلبتهم مً وظهت هٓغ الُلبت  بضوعَم في حٍٗؼ

ًاء َُئت  غ َظا الضوع أٖل ؤهفؿهم, وهظلً الخٗغف بلى ؾبل جٍُى

ؼ زلافت الخىاع ل ـ في حٍٗؼ ضي َلبتهم مً وظهت هٓغ الخبراء الخضَع

المُحن, واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنفي  حن وؤلٖا واإلاسخهحن مً التربٍى
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 بإصاجحن: الاؾدباهت واإلالابلت, وكض جىاٌو الباخض 
ً
الخدلُلي, مؿخُٗىا

زلافت الخىاع مً ٖضة ظىاهب وهي: الجاهب الشخص ي والجاهب الهىحي 

الجاهب الهىحي ٖلى  والجاهب الجؿضي والجاهب الفىغي, وخهل

اإلاغجبت ألاولى ؤما الجاهب الجؿضي فدهل ٖلى اإلاغجبت ألازحرة, وظاء 

ضم  ؼ زلافت الخىاع لهالح ؤلاهار, ٖو ـ في حٍٗؼ صوع ؤًٖاء َُئت الخضَع

وظىص فغوق صالت بخهاثُا حٗؼي إلاخغحري ميان الؿىً, والجامٗت, 

ـ ٖلى جبجى  َغق وؤوص ى الباخض بًغوعة خض ؤًٖاء َُئت الخضَع

ـت  لـت الخىاٍع ـ جاهـض الخـىاع واإلاىاككـت وببضاء الـغؤي, مشـل: الٍُغ جضَع

لت الخٗلم الخٗاووي ٍغ  .َو

[ صعاؾت بٗىىان صعظت امخالن مٗلمي التربُت 13ؤظغي الىاظم ]     

ؤلاؾالمُت للُم الدؿامذ الضًجي وصوعَم في جىمُتها لضي َالب اإلاغخلت 

ت وطلً مً وظهت هٓغ اإلاكغ  حن, ولخدلُم ؤَضاف الشاهٍى فحن التربٍى

الضعاؾت كام الباخض بةٖضاص اؾدباهت للُاؽ صعظت امخالن اإلاٗلمحن 

للُم الدؿامذ الضًجي, واؾدباهت ؤزغي للخٗغف ٖلى صوعَم في جىمُتها 

( مٗلما للتربُت ؤلاؾالمُت, 211لضي َلبتهم, بلغ ٖضص ؤفغاص الُٗىت )

ا, وكض هكفذ الضعاؾت بإ51و) ن امخالههم للُم الدؿامذ ( مكغفا جغبٍى

الضًجي ظاء بضعظت مخىؾُت, وصوعَم في جىمُت كُم الدؿامذ لضي 

َلبتهم بضعظت يُٗفت, وؤن َىالً ٖالكت اعجباَُت بحن صعظت امخالن 

اإلاٗلمحن للُم الدؿامذ وجىمُتها لضي َلبتهم, وؤونذ الضعاؾت بًغوعة 

غعاث ًٖ جًمحن بغامج بٖضاص مٗلمي التربُت ؤلاؾالمُت بٌٗ اإلال

ــالدؿامذ   .ــــيالضًىـ

بُت حؿاٖضَم ٖلى امخالن ؤؾالُب جىمُت كُم  وبظغاء صوعاث جضٍع

البه  .الدؿامذ الضًجي, ويغوعة وكغ زلافت الخىاع بحن اإلاٗلم َو

     [ ً [ صعاؾت بٗىىان صوع الجامٗاث الفلؿُُيُت في 14ؤظغي اإلاٍؼ

م,  ؼ كُم الدؿامذ لضي َلبتها مً وظهت هَٓغ وجيىهذ ُٖىت حٍٗؼ

غ  الضعاؾت مً َلبت زالر ظامٗاث فلؿُُيُت وهي ألاكص ى وألاَػ

(, َبلذ ٖليهم ؤصاة 294وؤلاؾالمُت, خُض بلغذ ُٖىت الضعاؾت )

( فلغة, وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن 42الضعاؾت وهي اؾدباهت ميىهت مً )

ؼ كُم الدؿامذ بضعظت مخىؾُت ولهالح الجامٗت  صوع الجامٗت في حٍٗؼ

ضم وظىص فغوق ؤلاؾالمُ ضم وظىص فغوق إلاخغحري الجيـ, ٖو ت, ٖو

ؼ كُم الدؿامذ, وؤونذ الضعاؾت بًغوعة وكغ  إلاخغحري الخسهو لخٍٗؼ

ت  ت خىاٍع ٍى كُم الدؿامذ صازل البِئت الجامُٗت مً زالٌ بغامج جٖى

 .جغهؼ ٖلى وكغ زلافت الخىاع بُنهم

ؼ زلافت [ صعاؾت بٗىىان صوع الجامٗاث في حٍٗؼ12ؤظغي الؿياعهت ] -

الخىاع والدؿامذ, َــضفذ بلى الخٗــغف ٖلى ـضوع اإلااؾؿــاث ألاَلُــت 

والخٗلُمُــت فــي زلافــت الخــىاع, جىنـلذ بلى ؤن بٌٗ الٗىامل التي جىزغ 

ًـى َُئـت الخـضَعـ  في زلافـت الخـىاع والدؿـامذ: بِئـت الجامٗـت ٖو

 فـي والُالــب واإلاــىاص, ووان مً ؤَم الىخاثج ؤن 
ً
 بـاعػا

ً
للجامٗاث صوعا

زلافـت الخـىاع الـظي ًٓهـغ مــً زـالٌ اإلادايـغاث الهـفُت واإلاـاجمغاث 

ووعف الٗمـل واليكــاَاث الالمىهجُت والللاءاث الٗامت والىضواث 

بُــت, وكـض ؤونـذ الضعاؾـت: بًـغوعة زلـم  لــض الــضوعاث الخضٍع الشلافُت ٖو

ت والتروٍدُت بِئـت جىافؿـُت بـحن الُلبـ ت فـي ألاوكُت الشلافُت والفىٍغ

ؼ زلافت الخىاع والدؿامذ  .وؤن طلً ٌؿاٖض في حٍٗؼ

 ف ًٖ مضي هجاح ــىكـى الــذ بلـــضفــت َــ[ صعاؾ15ً ]ـــىؾىــغي لــوؤظ      

ت مً  مكغوٕ ؾخاهفىعص الخُبُلي للدؿامذ, ووان ًخًمً مجمٖى

بُت, وكض جم جُبُله ٖلى  ( شخو مخىؾِ 259)الضوعاث الخضٍع

م ) ( ؾىت في زلُج فغاوؿِؿيى, وجىنلذ بلى ؤن اإلاكاٖغ 41ؤٖماَع

%(, 13%(, واهسفاى مٗضٌ الغًب بيؿبت )71الؿلبُت بيؿبت )

اصة 27وجسفٌُ ما وؿبخه ) %( مً ؤلاظهاص الىفس ي, هما خللذ ٍػ

%( في حؿامذ ألاشخام ممً هالهم ألاطي, واعجفٗذ وؿبت 34بملضاع )

بُت 95الدؿامذ بلى ) %( وطلً بٗض زًٕى ُٖىت الضعاؾت للضوعاث الخضٍع

اللاثمت ٖلى الخىاع, وؤونذ الضعاؾت بًغوعة جىشُف الجهىص بةوكاء 

ؼ كُم الدؿامذ بُت جلىم ٖلى الخىاع م٘ آلازغ لخٍٗؼ  .صوعاث جضٍع

جي      ؼ للخىاع الَى [ بضعاؾت 9] وكض كام مغهؼ اإلالً ٖبض الٍٗؼ

الخىاع في اإلاجخم٘ الؿٗىصي مً وظهت هٓغ اؾخُالُٖت بٗىىان "زلافت 

م جاب٘ للمغهؼ بلُاؽ مؿخىي  ـ", خُض كام فٍغ ؤًٖاء َُئت الخضَع

زلافت الخىاع في اإلاجخم٘ الؿٗىصي, وجدضًض الٗىامل التي حؿهم في 

ا, وحكحر الضعاؾت بلى اعجفإ مؿخىي زلافت الخىاع لضي الُبلت  َؼ حٍٗؼ

, وم٘ طلً فةن مؿخىي زلافت اإلاشلفت ٖنها لضي الُبلت غحر اإلاشلفت

 ؤو ختى 
ً
الخىاع لضي الُبلت اإلاشلفت لم ًهل بلى اإلاؿخىي الٗالي ظضا

الٗالي, بِىما حٗض زلافت الخىاع لضي الُبلت الٗاملت ؤو غحر اإلاشلفت 

مخىؾُت بلى مىسفًت, وعبما جيىن مىٗضمت في بٌٗ ألاخُان, ؤما 

اجطح ؤن ألاغلبُت  مؿخىي اؾخٗضاص اإلاجخم٘ لخلبل زلافت الخىاع فلض

مً ُٖىت الضعاؾت حكحر بلى ؤن اإلاجخم٘ الؿٗىصي مؿخٗض لخلبل زلافت 

ى ماقغ ظُض لشلافت الخىاع في اإلاؿخلبل. ؤما باليؿبت  الخىاع, َو

للٗىامل اإلاازغة في عف٘ مؿخىي زلافت الخىاع فُخطح ؤن الخٗلُم ًدخل 

 .اإلاغجبت ألاولى

ىىان زلافت الخىاع ومهاعاجه مً [ صعاؾت ب8ٗؤظغي َُاظىت وآزغون ]     

ا,  َؼ وظهت هٓغ َلبت الضعاؾاث الٗلُا في الجامٗاث ألاعصهُت وؾبل حٍٗؼ

غ اؾدباهت, جًمىذ ) ( فلغة 21ولخدلُم الهضف كام الباخشىن بخٍُى

البت, بلى ظاهب بظغاء 217كامىا بخُبُلها ٖلى ُٖىت كىامها ) ( َالبا َو

ؼ زلافت ملابالث م٘ َلبت الضعاؾاث الٗلُا للخٗ غف ٖلى ؾبل حٍٗؼ

الخىاع لضيهم, وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن امخالههم لشلافت الخىاع ظاء 

بضعظت هبحرة, وبلى ٖضم وظىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت ألزغ مخغحري 

الجيـ, واليلُت, والخسهو, وؤونذ الضعاؾت بًغوعة الخيؿُم بحن 

زلافت الخىاع الجامٗاث للٗمل ٖلى بًجاص بغامج وؤوكُت وصوعاث ليكغ 

 .بحن الُلبت وجىمُتها

[ صعاؾت بٗىىان مؿخىي زلافت الخىاع لضي 16وؤظغي الكامي ]      

ألاؾغة الفلؿُُيُت في مدافٓت عفذ )صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً 

آلاباء وألابىاء(, َضفذ الضعاؾت بلى الخٗغف ٖلى مؿخىي زلافت الخىاع 

اؾخسضام اإلاىهج الىنفي, لضي ألاؾغة الفلؿُُيُت في مدافٓت عفذ, و 

ذ الاؾدباهت ٖلى ُٖىه مً آلاباء بلغذ ُىت مً ألاوالص بلغ  541 ووٖػ ٖو

 2)بىاك٘ % (مً ؤلاهار162)مً الظوىع(, و378منهم  (541)) ٖضصَم

مً بظمالي مجخم٘ الضعاؾت وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤَمُت الخىاع وفاثضجه 

ت وجىفحر ظى مً اإلادبت  واإلاىصة والغاخت في جدلُم الؿٗاصة ألاؾٍغ

الىفؿُت بحن ؤًٖاء ألاؾغة, وبلى اعجفإ مؿخىي زلافت الخىاع ألاؾغي, 

 
ً
,  وبلى وظىص فغوق صالت بخهاثُا في مؿخىي الخىاع ألاؾغي وفلا للىٕى

لهالح الظوىع ؤهـثر مً ؤلاهار, وغُابها وفلا لٗضص ؤفغاص ألاؾغة, 
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ل الخٗلُمي لؤل  بُٗت ٖمل ألاب, وميان الؿىً, واإلاَا ب, وؤونذ َو

الضعاؾت بًغوعة جىفُظ هضواث ومدايغاث حؿتهضف ظمُ٘ قغاثذ 

 .اإلاجخم٘ اإلاسخلفت ليكغ زلافت الخىاع ألاؾغي 

 :الخعقيب على الدراساث السابقت

جىاولذ بٌٗ الضعاؾاث الؿابلت كُاؽ مؿخىي زلافت الخىاع لضي  -

ت مً اإلاجخم٘, هضعاؾت الٗبُض [, 6][, وصعاؾت الباوي 7] قغاثذ مخىٖى

جي ؼ للخىاع الَى [, 8[, وصعاؾت َُاظىت ]9] وصعاؾت مغهؼ اإلالً ٖبض الٍٗؼ

 ].16وصعاؾت الكامي ]

جىاولذ بٌٗ الضعاؾاث الؿابلت ٖالكت زلافت الخىاع بمخغحر آزغ,  -

اب, وصعاؾت 11هضعاؾت فلمبان ] [ التي جىاولذ صوعَا في ميافدت ؤلاَع

ع بمؿخىي الخدهُل, [ التي جىاولذ ٖالكت زلافت الخىا7الٗبُض ]

ؼ اللُم ألازالكُت6وصعاؾت الباوي ]  .[ التي جىاولذ صوعَا في حٍٗؼ

جىاولذ بٌٗ الضعاؾاث الؿابلت الىكف ًٖ امخالن الدؿامذ  -

, خُض جىاولذ صعاؾت الىاظم ] ٍؼ ؼ كُم 13وحٍٗؼ [ صوع اإلاٗلمحن في حٍٗؼ

[ ً [ صوع 12] [, وصعاؾت الؿياعهت14الدؿامذ, وجىاولذ صعاؾت اإلاٍؼ

ؼ كُم الدؿامذ  .الجامٗت في حٍٗؼ

اؾخفاصث الضعاؾت الخالُت مً ألاصب الىٓغي في الضعاؾاث الؿابلت  -

فُما ًخٗلم بالجؼء  [7في بىاء ؤصاة الضعاؾت الخالُت, هضعاؾت الٗبُض ]

ألاٌو مً ألاصاة للىكف ًٖ صعظت امخالن زلافت الخىاع, والاؾخفاصة 

ً ][, وص12مً صعاؾت الؿياعهت ] في  [13[, وصعاؾت الىاظم ]14عاؾت اإلاٍؼ

ؼ الدؿامذ  .الجؼء الشاوي مً ألاصاة للىكف ًٖ حٍٗؼ

اؾخفاصث الضعاؾت الخالُت مً هخاثج الضعاؾاث الؿابلت في مىاككت  -

 .هخاثج الضعاؾت الخالُت

ؼ  - جىفغص الضعاؾت الخالُت بإنها جىاولذ زلافت الخىاع وصوعَا في حٍٗؼ

جدىاٌو ؤي صعاؾت ؾابلت طلً, مما ًجٗل الضعاؾت الدؿامذ, بِىما لم 

 .الخالُت هاصعة وممحزة ٖما ؾبلها مً صعاؾاث

 الطريقت وإلاجراءاث. 5

 دراستال منهجأ.  

اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنفي الخدلُلي اللاثم ٖلى ظم٘       

 .البُاهاث إلاىاؾبخه ألغغاى الضعاؾت

 ب. مجخمع الدراست

الضعاؾت مً ظمُ٘ َلبت ظامٗت اللهُم في ولُت جيىن مجخم٘       

( 9315الٗلىم وآلاصاب في مدافٓت الغؽ طوىعا وبهازا البالغ ٖضصَم: )

البت  .َالبا َو

 ج. عينت الدراست

البت مً ظامٗت اللهُم 375جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )        َو
ً
( َالبا

لت الُبلُت, وظضٌو ) م بالٍُغ ًبحن ( 1بمدافٓت الغؽ, وجم ازخُاَع

ت خؿب مخغحراث الضعاؾت  .الخىغاعاث واليؿب اإلائٍى

 1 جدول 

 الخكراراث والنسب املئىيت حسب مخغيراث الدراست

 اليؿبت الخىغاع الفئاث 

 45.6 171 طهغ الجيـ

 54.4 204 ؤهثى 

 23.5 88 ألاولى الؿىت الضعاؾُت

 29.3 110 الشاهُت 

 27.5 103 الشالشت 

 19.7 74 الغابٗت 

 57.1 214 آصاب الخسهو

 42.9 161 ٖلىم 

 100.0 375 اإلاجمٕى 

  الدراست أداة. د

 وظاء والبُاهاث اإلاٗلىماث لجم٘ ؤصاة الاؾدباهت ٖلى الباخشت اٖخمضث    

 في وصوعَا, الخىاع لشلافت اللهُم ظامٗت َلبت امخالن صعظت" ٖىىانها

ؼ  :هي, مغاخل بٗضة بىائها ,ومغ" الدؿامذ حٍٗؼ

 بمىيٕى اَخمذ التي الؿابلت والضعاؾاث الىٓغي  ألاصب مغاظٗت -

 .الضعاؾت

 الهُئت ؤًٖاء بٌٗ م٘ الخالُت الضعاؾت مكيلت ظىاهب مىاككت -

ؿُت  مىيٕى ألاصاة مجاالث جدضًض في زبراتهم مً لالؾخفاصة الخضَع

 .الضعاؾت

 .ؤولُت بهىعة ألاصاة بٖضاص  -

 بالهىعة حٗضًلها لُخم اإلاسخهحن مً جدىُم لجىت ٖلى ألاصاة ٖغى -

 .النهاثُت

لت الخدلم جم ألاصاة, زباث مً للخإهض: ألاصاة زباث 1.  الازخباع بٍُغ

 بٗض جُبُله وبٖاصة الازخباع, بخُبُم (test-retest) الازخباع وبٖاصة

حن ت ٖلى ؤؾبٖى  ( 41) مً ميّىهت الضعاؾت ُٖىت زاعط مً مجمٖى
ً
 َالبا

البت,  .اإلاغجحن في جلضًغاتهم بحن بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل خؿب زم َو

  وجم       
ً
لت الشباث مٗامل خؿاب ؤًًا  خؿب الضازلي الاحؿاق بٍُغ

ٌ  ؤلفا, هغوهبار مٗاصلت  هغوهبار مٗاصلت وفم طلً ًبحن( 2) والجضو

اصة وزباث ؤلفا  لغاًاث مالثمت اللُم واٖخبرث هيل وألاصاة للمجاالث ؤلٖا

 .الضعاؾت َظٍ
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 2 جدول 

 الكليت والدرجت للمجاالث إلاعادة وثباث ألفا كروهباخ الدادلي الاحساق معامل

اصة اإلاجاٌ  الاحؿاق الضازلي زباث ؤلٖا

 0.71 0.84 صعظت امخالن زلافت الخىاع

 0.71 0.80 مجاٌ الدؿامذ الفىغي 

 0.72 0.83 مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي

 0.74 0.82 مجاٌ الدؿامذ الضًجي

 0.75 0.87 مجاٌ الدؿامذ الؿُاس ي

ؼ الدؿامذ  0.82 0.85 صوع امخالن زلافت الخىاع في حٍٗؼ

 :ألاصاة نضق .2

 :الخالُت بإهىاٖه ألاصاة نضق مً بالخدلم الباخشت كامذ     

 ول فلغاث مً فلغة ول بحن الاعجباٍ ٖالكت خؿب :البىاء نضق -

 .للمجاٌ اليلُت بالضعظت ألاصاة مجاالث مً مجاٌ

 اإلاجاالث مً مجاٌ ول بحن الاعجباٍ ٖالكت خؿب :الضازلي الهضق -

 .لؤلصاة اليلُت والضعظت ألازغي  واإلاجاالث

 :اإلادخىي  نضق - 

  َُئت ؤًٖاء مً اإلاسخهحن مً ٖضص ٖلى ألاولُت بهىعتها ألاصاة ٖغيذ

ـ  ٖضلذ وكض, نهاثُت بهىعة حٗضًلها لُخم ٖليها اإلاالخٓاث إلبضاء الخضَع

 .ٖليها إلاالخٓاتهم وفلا

 ومناقشتها النخائج 6.

ٌ  الؿااٌ  مً الخىاع لشلافت اللهُم ظامٗت َلبت امخالن صعظت ما: ألاو

م؟ وظهت  هَٓغ

 الخؿابُت اإلاخىؾُاث اؾخسغاط جم الؿااٌ َظا ًٖ لئلظابتو      

ت والاهدغافاث  لشلافت اللهُم ظامٗت َلبت امخالن لضعظت اإلاُٗاٍع

م, وظهت مً الخىاع ٌ  هَٓغ  .طلً ًىضح ؤصهاٍ والجضو

 3جدول 

  مرجبت هظرهم وجهت من الحىار لثقافت القصيم جامعت طلبت امخالك لدرجت املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث
 
 الحسابيت املخىسطاث حسب جنازليا

املخىسط  الفقراث الرقم الرجبت

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الدرجت

 مغجفٗت 514. 2.67 ؤئمً بإَمُت الخىاع في جدلُم الخلضم والاػصَاع 16 1

ضم ملاَٗخه ؤزىاء الخىاع 3 2  مغجفٗت 613. 2.55 ؤٖخلض يغوعة الاؾخمإ للُغف آلازغ ٖو

 مغجفٗت 613. 2.45 ؤئمً بالىلض البىاء في ؤزىاء الخىاع 8 3

 مغجفٗت 661. 2.42 ؤخترم خم آلازغ في الخٗبحر ًٖ عؤًه والضفإ ٖىه 1 4

م بحن الفىغة وناخبها 2 5  مغجفٗت 585. 2.38 ؤئمً بًغوعة الخفٍغ

 مخىؾُت 657. 2.30 ؤججىب الخٗمُم في ؤزىاء الخىاع 6 6

 مخىؾُت 676. 2.30 الهضق م٘ آلازغ ؤزىاء الخىاعؤجدغي  7 7

ذ 9 8  مخىؾُت 641. 2.29 ؤفًل ؤن ًلضم اإلاداوع عؤًه صون حٗهب ؤو ججٍغ

 مخىؾُت 673. 2.28 ؤخاٌو بػالت الخالف م٘ آلازغ بالترهحز ٖلى اللىاؾم اإلاكترهت مٗه 10 9

 مخىؾُت 703. 2.26 ؤججىب اإلاكاٖغ الٗضاثُت والهغاٖاث ؤزىاء الخىاع 11 10

 مخىؾُت 651. 2.26 ال ؤفغى عؤَي ٖلى آلازغ في ؤزىاء الخىاع 12 11

ؿٗت الهضع والهبر في ؤزىاء ؤلتزم باللُم ألازالكُت ٖىض الخٗامل م٘ آلازغ ه 13 12

 الخىاع

 مخىؾُت 649. 2.25

عي الخلُلت اإلاُللت فغؤَي نىاب ًدخمل إؤئمً ب 14 12 ن ال ؤخض لضًه الخم في ؤن ًضَّ

 الخُإ وعؤي آلازغ زُإ ًدخمل الهىاب

 مخىؾُت 672. 2.25

 مخىؾُت 679. 2.25 ال ؤحٗمض اإلاؿاؽ بمكاٖغ آلازغ ؤزىاء الخىاع مٗه 15 12

 مخىؾُت 650. 2.25 ؤئمً بًغوعة الاهفخاح اإلاىًبِ ٖلى آلازغ 17 12

ص  4 16 ئ آلازغ إلاجغَّ ِ
ّ
اكخىاٖه بغؤي ؤجلبل ازخالف آلازغ معي ولِـ لي خم في ؤن ؤزُ

 مسالف

 مخىؾُت 733. 2.22

 مخىؾُت 776. 2.22 ؤئمً بإن الضاف٘ الغثِـ مً الخىاع بنابت الخلُلت 18 16

 مخىؾُت 591. 1.67 ؤؾدىض بلى ألاصلت والبراَحن في ؤزىاء الخىاع 5 18

 مخىؾُت 272. 2.29 صعظت امخالن زلافت الخىاع  

ٌ  ًبحن       -1.67) بحن جغاوخذ كض الخؿابُت اإلاخىؾُاث ؤن( 3) الجضو

 بإَمُت ؤئمً" :ٖلى جىو والتي( 16) عكم الفلغة ظاءث خُض ,(2.67

 خؿابي وبمخىؾِ ألاولى اإلاغجبت في"  والاػصَاع الخلضم جدلُم في الخىاع

 زلافت امخالن ؤَمُت الُلبت بصعان بلى طلً الباخشت وحٗؼو  ,(2.67) بلغ
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م في فهى والاػصَاع الخلضم جدلُم في وصوعَا الخىاع  الؿبُل هَٓغ

 لضيهم ؤنبذ وللض, ٌِٗكىنها التي الغاَىت ألاػماث مً للخغوط الىخُض

اب الٗىف ظضوي  بٗضم كىاٖاث ٌ  في والاكخخاٌ وؤلاَع  بلى الىنى

( 5) الفلغة ظاءث بِىما, اًجابي خغان وبخضار اإلايكىصة ألاَضاف

 ألازحرة باإلاغجبت" الخىاع ؤزىاء والبراَحن ألاصلت بلى ؤؾدىض: "وههها

 بلى الُلبت افخلاع بلى طلً الباخشت وحٗؼو (, 1.67) بلغ خؿابي وبمخىؾِ

ب ًدخاط والبراَحن ألاصلت بلى فاالؾدىاص, اإلاهاعاث َظٍ , واإلاغان الخضٍع

 في حٗخمض جللُضًت فهي, الجاهب َظا في ملهغة الضعاؾُت ومىاهجىا

ـــــت, ألاوكُت بلى وجفخلغ والخللحن خفٔال ٖلى ؤغلبها ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  وجسخلف الخىاٍع

 ؤئمً"  فلغة ظاءث خُض[ 7] الٗبُض صعاؾت م٘ هدُجتها في الضعاؾت

 فلغة ألازحرة باإلاغجبت وظاءث, ــىألاول باإلاغجبت" الخىاع آصاب بمغاٖاة

 الخؿابي اإلاخىؾِ وبلغ". حٗهب صون  عؤًه اإلاداوع  ًلضم ؤن ؤفًل"

ظا, مخىؾُت بضعظت ؤي(, 2.29) هيل الخىاع زلافت المخالن صعظت  َو

ت اإلااؾؿاث مً ًخُلب ماقغ لى التربٍى  ٖلى الٗمل الجامٗت عؤؾها ٖو

ا الجهىص جىشُف َؼ  م٘ هدُجتها في الضعاؾت َظٍ وجخفم, لضيهم لخٍٗؼ

ــــــي مً هال صعاؾت  ضعاؾتال َظٍ وجسخلف[, 7] الٗبُض وصعاؾت[6] الباهـــــ

ؼ ٖبض اإلالً مغهؼ وصعاؾت[, 8] َُاظىت صعاؾت م٘ هدُجتها في  الٍٗؼ

جي للخىاع  ظاء الخىاع زلافت امخالن مؿخىي  ؤن ؤْهغجا خُض[ 9] الَى

 .هبحرة بضعظت

 = α) 1.15) ٖىض بخهاثُت صاللت طاث فغوق جىظض َل: الشاوي الؿااٌ

 الخىاع زلافت اللهُم ظامٗت َلبت المخالن الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن

 ألاولى,: )الضعاؾُت الؿىت ,(ؤهثى طهغ,: )الجيـ: الخالُت للمخغحراث حٗؼي 

 ؟(آصاب ٖلىم,: )الخسهو ,(الغابٗت الشالشت, الشاهُت,

 الخؿابُت اإلاخىؾُاث اؾخسغاط جم الؿااٌ َظا ًٖ لئلظابتو       

ت والاهدغافاث  الخىاع زلافت اللهُم ظامٗت َلبت المخالن اإلاُٗاٍع

 الشاهُت, ألاولى,) الضعاؾُت والؿىت ,(ؤهثى طهغ,) الجيـ مخغحراث خؿب

ٌ ( آصاب ٖلىم,) والخسهو ,(الغابٗت الشالشت,  .طلً ًبحن ؤصهاٍ والجضو

 4 جدول 

 والخذصص الدراسيت والسنت الجنس مخغيراث حسب الحىار ثقافت القصيم جامعت طلبت المخالك املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث

 العدد الاهحراف املعياري  املخىسط الحسابي املخغير

 171 252. 2.29 طهغ الجيـ

 204 288. 2.29 ؤهثى 

 88 254. 2.20 ألاولى الؿىت الضعاؾُت

 110 259. 2.29 الشاهُت 

 103 287. 2.30 الشالشت 

 74 254. 2.40 الغابٗت 

 214 272. 2.27 آصاب الخسهو

 161 270. 2.32 ٖلىم 

ٌ  ًبحن  ( 4) الجضو
ً
  جباًىا

ً
ا  والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث في ْاٍَغ

ت  ازخالف بؿبب الخىاع زلافت اللهُم ظامٗت َلبت المخالن اإلاُٗاٍع

 الشاهُت, ألاولى,) :الضعاؾُت والؿىت ,(ؤهثى طهغ,) الجيـ مخغحراث فئاث

 الفغوق صاللت ولبُان( آصاب ٖلىم,) والخسهو ,(الغابٗت الشالشت,

 الخباًً جدلُل اؾخسضام جم الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن ؤلاخهاثُت

ٌ  الشالسي  (.5) ظضو

 5 جدول 

 الحىار ثقافت القصيم جامعت طلبت امخالك على والخذصص الدراسيت والسنت الجنس ألثر الثالثي الخباًن جحليل

 إلاحصائيت الداللت قيمت ف مخىسط املربعاث درجاث الحريت مجمىع املربعاث مصدر الخباًن

 505. 446. 030. 1 030. الجيـ

 000. 11.442 778. 3 2.333 الؿىت الضعاؾُت

 000. 13.508 918. 1 918. الخسهو

   068. 369 25.082 الخُإ

    374 27.680 الىلي

ٌ  مً ًدبحن  :آلاحي( 5) الجضو

 ألزغ حٗؼي  = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص ٖضم -

, 515.بلغذ بخهاثُت وبضاللت 446. ف كُمت بلغذ خُض الجيـ,

 واخضة لتربُت ًسًٗىن  وبهازا طوىعا الُلبت ؤن بلى طلً الباخشت وحٗؼو 

 زلافتهم في فغوق َىالً ًيىن  لً لظا, واخضة مجخمُٗت بِئت في

ت  م٘ هدُجتها في الضعاؾت َظٍ وجخفم, ظيؿهم الزخالف جبٗا الخىاٍع

ً وصعاؾت[, 8] وآزغون َُاظىت وصعاؾت[, 7] الٗبُض صعاؾت [, 14] اإلاٍؼ

 الخىاع زلافت ظاءث خُض[, 6] الباوي صعاؾت م٘ هدُجتها في وجسخلف

 والتي ,[16] الكامي صعاؾت م٘ هدُجتها في وازخلفذ, ؤلاهار لهالح

 .الظوىع  لهالح ظاءث

 الؿىت ألزغ حٗؼي  = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص -

 ,1.11 بلغذ بخهاثُت وبضاللت 11.442 ف كُمت بلغذ خُض الضعاؾُت,

 جم الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن بخهاثُا الضالت الؼوظُت الفغوق ولبُان

لت البٗضًت اإلالاعهاث اؾخسضام ٌ  في مبحن َى هما قُفُه بٍُغ  الجضو

(6.) 

  الخسهو, غــألز ؼي ـــحٗ = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص -
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 وظاءث ,1.11 بلغذ بخهاثُت وبضاللت 13.518 ف كُمت بلغذ خُض

 َلبت ؤن بلى الىدُجت الباخشت وحٗؼو  الٗلىم, ولُاث لهالح الفغوق

م مً كضعة ؤهثر َم الٗلمُت اليلُت  الخىاع زلافت امخالن ٖلى غحَر

ُف بلى ًمُلىن  جسهههم بدىم فهم, وآصابه  الٗللُت اللضعاث جْى

لت م ؤزىاء ٖلمُت بٍُغ  وألاصلت البراَحن بلى الاؾدىاص وبلى, آلازغ م٘ خىاَع

[, 7] الٗبُض صعاؾت م٘ هدُجتها في الضعاؾت َظٍ وجسخلف, الخىاع ؤزىاء

ً  ].8] وآزغون َُاظىت وصعاؾت[, 14] واإلاٍؼ

 6جدول 

 الحىار ثقافت القصيم جامعت طلبت امخالك على الدراسيت السنت ألثر شيفيت بطريقت البعدًت املقارهاث

 الرابعت الثالثت الثاهيت ألاولى املخىسط الحسابي 

     2.20 ألاولى

    10. 2.29 الشاهُت

   01. 10. 2.30 الشالشت

  10. 11. *20. 2.40 الغابٗت

  = α) 1.15) الضاللت مؿخىي  ٖىض صالت *

ٌ  مً ًدبحن      ٖىض  بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص( 6) الجضو

 الفغوق وظاءث الغابٗت والؿىت ألاولى الؿىت بحن = α) 1.15)مؿخىي 

 في الُلبت ؤن بلى الىدُجت َظٍ الباخشت وحٗؼو , الغابٗت الؿىت لهالح

م مً ؤهثر الخىاع زلافت ًىدؿبىن  ألازحرة الؿىىاث  هدُجت غحَر

ت الجامُٗت البِئت صازل اخخياههم  بيافت, ومٗلميهم ػمالئهم م٘ اإلاخىٖى

 ًىم فيل, لهم جلضم التي الضعاؾُت واإلاىاهج ألاوكُت م٘ جفاٖلهم بلى

 فُه وجهلل مهاعاجـــــه فُه جؼصاص الجامُٗت البِئت صازل الُالب ًلًُه

 ].7] الٗبُض صعاؾت م٘ هدُجتها في الضعاؾت َظٍ وجسخلف, زلافخه

ؼ في الخىاع زلافت امخالن صوع  ما: الشالض الؿااٌ  مً الدؿامذ حٍٗؼ

م؟ وظهت  هَٓغ

 الخؿابُت اإلاخىؾُاث اؾخسغاط جم الؿااٌ َظا ًٖ لئلظابتو       

ت والاهدغافاث ؼ في الخىاع زلافت لضوع  اإلاُٗاٍع  وظهت مً الدؿامذ حٍٗؼ

ٌ  اللهُم, ظامٗت َلبت هٓغ  .طلً ًىضح ؤصهاٍ والجضو

 7 جدول 

  مرجبت القصيم جامعت طلبت هظر وجهت من الدسامح حعسيس في الحىار ثقافت لدور  املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث
 
 املخىسطاث حسب جنازليا

 الحسابيت

املخىسط  املجال الرقم الرجبت

 الحسابي

 الدرجت الاهحراف املعياري 

 مخىؾُت 258. 2.17 الدؿامذ الفىغي  1 1

 مخىؾُت 277. 2.10 مجاٌ الدؿامذ الضًجي 3 2

 مخىؾُت 288. 2.07 مجاٌ الدؿامذ الؿُاس ي 4 3

 مخىؾُت 325. 1.90 مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي 2 4

 مخىؾُت 189. 2.09 صوع امخالن زلافت الخىاع  

ٌ  ًبحن الخؿابُت اإلاخىؾُاث خؿاب جم وكض        ؤن( 7) الجضو

 ظاء خُض ,(2.17-1.91) بحن جغاوخذ كض الخؿابُت اإلاخىؾُاث

 ,(2.17) بلغ خؿابي مخىؾِ بإٖلى ألاولى اإلاغجبت في الفىغي  الدؿامذ

 خؿابي وبمخىؾِ ألازحرة اإلاغجبت في الاظخماعي الدؿامذ مجاٌ ظاء بِىما

ؼ في الخىاع زلافت امخالن لضوع  الخؿابي اإلاخىؾِ وبلغ ,(1.91) بلغ  حٍٗؼ

ظا, مخىؾُت بضعظت( 2.19) هيل الدؿامذ  الُلبت بإن ماقغا ٌُٗي َو

ؼ في به جلىم الظي الىبحر والضوع  الخىاع زلافت ؤَمُت ًضعوىن   كُم حٍٗؼ

لى, الدؿامذ  باإلاغجبت ظاء الظي الفىغي  الدؿامذ الخهىم وظه ٖو

ابُت ؤخضار مً الٗالم في ًدضر ما ٌكهضون  الُىم فُلبدىا, ألاولى  بَع

, الشلافي والاوغالق, الفىغي  الخُغف الغثِس ي ؾببها مخُغفت ومماعؾاث

ضم ٌ  ٖو م, الدؿامذ وغُاب آلازغ كبى  التي اإلاغخلت ؤَمُت ًضعوىن  َو

ا ومضي, بها ًمغون ا جإزَغ  الفغص فىغ ًدكيل ففيها, بها ًدُِ بما فىٍغ

للُخه ٌ  لم الؿابلت الضعاؾاث ؤن بلى َىا ؤلاقاعة مً والبض, ٖو  صوع  جدىاو

ؼ في الخىاع زلافت  جىنل التي الىدُجت مىاككت حٗظع لظا ؛ الدؿامذ حٍٗؼ

 .ؾابلت هخاثج يىء في بليها

ت والاهدغافاث        فلغاث ٖلى الضعاؾت ُٖىت ؤفغاص لخلضًغاث اإلاُٗاٍع

 :الخالي الىدى ٖلى واهذ خُض خضة, ٖلى مجاٌ ول

ٌ  اإلاجاٌ  الفىغي  الدؿامذ: ألاو

 8 جدول 

  مرجبت الفكري  الدسامح بمجال املخعلقت للفقراث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث
 
 الحسابيت املخىسطاث حسب جنازليا

 الدرجت الاهحراف املعياري  الحسابي املخىسط الفقراث الرقم الرجبت

خضاٌ الفىغي وهبظ الخُغف والغلى 22 1  مغجفٗت 727. 2.35 حؿهم في التربُت ٖلى الٖا

 مخىؾُت 636. 2.27 حؿهم في جلبل ؤفياع آلازغ اإلاسخلف والبٗض ًٖ تهمِكه وبكهاءٍ 27 2

ت اإلاكترهت بحن  26 3  مخىؾُت 707. 2.25 اإلاخداوعون حؿهم في الترهحز ٖلى اللىاؾم الفىٍغ

 مخىؾُت 646. 2.22 حؿهم في بنالح وجىظُه اإلاٗخلضاث الخاَئت ًٖ الغحر 23 4



667102 

102 

ؼ كُم الاهفخاح الفىغي اإلاىًبِ ٖلى آلازغ 20 5  مخىؾُت 650. 2.20 حؿهم في حٍٗؼ

 مخىؾُت 691. 2.20 حؿهم في هؿب اللضعة ٖلى الىلض البىاء لآلزغ 21 5

تحؿهم في  25 5  مخىؾُت 645. 2.20 الخللُل مً الخالفاث الفىٍغ

 مخىؾُت 656. 2.19 حؿهم في اإلاؿاٖضة ٖلى فهم ؤفياع آلازغ فهما صخُدا 19 8

اصة اللضعة ٖلى الخإمل والخفىحر بإفياع آلازغ 28 9  مخىؾُت 698. 2.18 حؿهم في ٍػ

ؼ الىٓغة الاًجابُت لآلزغ والبٗض ًٖ ؾىء الًٓ  29 10  مخىؾُت 771. 2.17 بإفياٍعحؿهم في حٍٗؼ

لت ٖلمُت كاثمت ٖلى ألاصلت والبراَحن 24 11  مخىؾُت 589. 1.68 حؿهم في الخفىحر بٍُغ

 مخىؾُت 258. 2.17 الدؿامذ الفىغي   

ٌ  ًبحن       بحن ما جغاوخذ كض الخؿابُت اإلاخىؾُاث ؤن( 8) الجضو

 في حؿهم: "ٖلى جىو والتي( 22) عكم الفلغة ظاءث خُض ,(1.68-2.35)

خضاٌ   ٖلى التربُت  ألاولى اإلاغجبت في" والغلى الخُغف وهبظ الفىغي  الٖا

 زلافت ؤَمُت ًضعوىن  الُلبت بإن ,(2.35) بلغ خؿابي وبمخىؾِ

ؼ في به جلىم الظي الىبحر والضوع  الخىاع, لى, الدؿامذ كُم حٍٗؼ  وظه ٖو

اب الخُغف هبظ في الخهىم  الُىم فُلبدىا, الفىغي  والغلى وؤلاَع

ابُت ؤخضار مً ًدضر ما ٌكهضون   ؾببها مخُغفت ومماعؾاث بَع

 ًضعوىن  فهم لظا, الدؿامذ وغُاب آلازغ ًلبل ال مخُغف فىغ الغثِـ

ا في ؤَمُخه َؼ  .حٍٗؼ

لت الخفىحر في حؿهم: "وههها( 24) عكم الفلغة ظاءث بِىما       بٍُغ

 خؿابي وبمخىؾِ ألازحرة باإلاغجبت"  والبراَحن ألاصلت ٖلى كاثمت ٖلمُت

 م٘ الخىاع لشلافت َلبدىا افخلاع بلى الىدُجت الباخشت حٗؼو (, 1.68) بلغ

ان الدجت ٖلى اللاثمت آلازغ  الضعاؾُت مىاهجىا ؤن بلى ؤيف, والبَر

ت ألاوكُت بلى وجفخلغ بالخللُضًت جخهف  الٗلل جشحر التي الخىاٍع

ب, الٗلمي والخفىحر ان بالدجت الاؾخضالٌ ٖلى والخضٍع  وبلغ. والبَر

  (.2.17) هيل الفىغي  للدؿامذ الخؿابي اإلاخىؾِ

 الاظخماعي الدؿامذ: الشاوي اإلاجاٌ

 9 جدول 

  مرجبت الاجخماعي الدسامح بمجال املخعلقت للفقراث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث
 
 الحسابيت املخىسطاث حسب جنازليا

 الدرجت الاهحراف املعياري  املخىسط الحسابي الفقراث الرقم الرجبت

 مغجفٗت 623. 2.35 حؿهم في جىمُت كُم الخيافل والترابِ الاظخماعي 30 1

 مخىؾُت 664. 1.85 حؿهم في غغؽ عوح اإلاؿاولُت الاظخماُٖت 31 2

محؿهم في جىمُت كُم الخٗاون  32 3  مخىؾُت 675. 1.82 والٗمل بغوح الفٍغ

خلاص باألزىة ؤلاوؿاهُت 33 4  مخىؾُت 684. 1.79 حؿهم في جغؾُش الٖا

 مخىؾُت 647. 1.67 حؿهم في ؤلاًمان بإَمُت ظمُ٘ قغاثذ اإلاجخم٘ ٖلى ازخالفهم في زضمت اإلاجخم٘ 34 5

 مخىؾُت 325. 1.90 مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي  

ٌ  ًبحن        بحن ما جغاوخذ كض الخؿابُت اإلاخىؾُاث ؤن( 9) الجضو

 في حؿهم: "ٖلى جىو والتي( 31) عكم الفلغة ظاءث خُض ,(1.67-2.35)

 وبمخىؾِ ألاولى اإلاغجبت في" الاظخماعي والترابِ الخيافل كُم جىمُت

 اللهُم ظامٗت َلبت ؤن بلى طلً الباخشت وحٗؼو (, 2.35) بلغ خؿابي

 صوع  ًلضعون فهم, والهضاكت, والجحرة, واللغابت, ألازىة ٖالكاث جغبُهم

ظا, بًٗهم م٘ الاظخماعي الخيافل جىمُت في الخىاع زلافت  ًدض ما َو

 في حؿهم: "وههها( 34) عكم الفلغة ظاءث بِىما ؤلاؾالمي, صًنهم ٖلُه

" اإلاجخم٘ زضمت في ازخالفهم ٖلى اإلاجخم٘ قغاثذ ظمُ٘ بإَمُت ؤلاًمان

 (,1.67) بلغ خؿابي وبمخىؾِ ألازحرة باإلاغجبت

 الفغم وجيافا اإلاؿاواة مفهىمي هًىط ٖضم بلى الىدُجت الباخشت وحٗؼو 

 قغاثذ جمىً الخىاع غحر آلُاث الُلبت ًغي  وكض, الُلبت ؤطَان في

 الخؿابي اإلاخىؾِ وبلغ, مجخمٗهم زضمت مً ازخالفها ٖلى اإلاجخم٘

 (.1.91) هيل الاظخماعي الدؿامذ إلاجاٌ

 الضًجي الدؿامذ: الشالض اإلاجاٌ 

 11 جدول 

  مرجبت الدًني الدسامح بمجال املخعلقت للفقراث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث
 
 الحسابيت املخىسطاث حسب جنازليا

 الدرجت الاهحراف املعياري  الحسابياملخىسط  الفقراث الرقم الرجبت

 مغجفٗت 612. 2.34 حؿهم في هبظ الخٗهب والخُغف الضًجي 35 1

 مخىؾُت 669. 2.20 حؿهم في جغؾُش الىعي بان الىاؽ ظمُٗهم ؾىاؾُت ؤمام هللا 36 2

3 37 ً ؼ اخترام ٖلاثض آلازٍغ  مخىؾُت 765. 2.16 حؿهم في حٍٗؼ

متحؿهم في الخض ٖلى الخٗامل  38 4  مخىؾُت 680. 2.14 باألزالق الىٍغ

 مخىؾُت 650. 2.14 حؿهم في الفهم الصخُذ للضًً. 39 4

ت ازخُاع الضًً اهُالكا مً مبضؤ ال بهغاٍ في الضًً 40 6  مخىؾُت 710. 2.06 حؿهم في اخترام خٍغ

ً مً صًاهت مسخلفت في ؤُٖاصَم ومىاؾباتهم 41 7  مخىؾُت 632. 1.68 حؿهم في مكاعهت الازٍغ

 مخىؾُت 277. 2.10 مجاٌ الدؿامذ الضًجي  
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ٌ  ًبحن        بحن جغاوخذ كض الخؿابُت اإلاخىؾُاث ؤن( 11) الجضو

 في حؿهم:" ٖلى جىو والتي( 35) عكم الفلغة ظاءث خُض ,(1.68-2.34)

 بلغ خؿابي وبمخىؾِ ألاولى اإلاغجبت في" الضًجي والخُغف الخٗهب هبظ

 في الخىاع لشلافت الٗٓمى ألاَمُت الُلبت بصعان الباخشت وحٗؼو  ,(2.34)

ت مخُغفت خغواث مً الٗغبُت ؾاخخىا حكهضٍ ما ْل  بلى جيؿب وجىفحًر

 ألاصلت ٖلى اللاثم الخىاع بلى بداظت فهاالء وبهخاها وػوعا ْلما الضًً

م  ظاءث بِىما, مٗخلضَم وػٍف وحؿامده الضًً بىؾُُت لخبهحَر

ً مكاعهت في حؿهم: "وههها( 41) فلغة  في مسخلفت صًاهت مً الازٍغ

 بلغ خؿابي وبمخىؾِ ألازحرة باإلاغجبت" ومىاؾباتهم ؤُٖاصَم

ظٍ(1.68)  عوح اهدؿاب بلى بداظت َلبدىا ؤن بلى ماقغ الىدُجت ,َو

تهم واخترام, آلازغ الضًً ؤبىاء م٘ الدؿامذ  التي الٗلُضة ازخُاع في خٍغ

 (.2.11) هيل الضًجي للدؿامذ الخؿابي اإلاخىؾِ بلغ خُض, بها ًلخىٗىن 

 الؿُاس ي الدؿامذ: الغاب٘ اإلاجاٌ

 11 جدول 

  مرجبت السياس ي الدسامح بمجال املخعلقت للفقراث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث
 
 الحسابيت املخىسطاث حسب جنازليا

 الدرجت الاهحراف املعياري  املخىسط الحسابي الفقراث الرقم الرجبت

 مغجفٗت 742. 2.34 حؿهم في بػالت الخالفاث بحن ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت 48 1

ؼ كُم الؿلم والخٗاٌل 42 2  مخىؾُت 718. 2.14 حؿهم في حٍٗؼ

 مخىؾُت 794. 2.12 حؿهم في الخدهحن يض ٖملُاث الاؾخلُاب الؿُاس ي 43 3

ىُت 45 4  مخىؾُت 672. 2.08 حؿهم في وكغ كُم اإلاىاَىت واإلاؿاولُت الَى

ؼ اإلاكاعهت الؿُاؾُت لجمُ٘ قغاثذ اإلاجخم٘ 46 5  مخىؾُت 662. 2.07 حؿهم في حٍٗؼ

 مخىؾُت 690. 2.05 حؿهم في ؤلاًمان بإن الخىٕى الؿُاس ي ؤمغ يغوعي  44 6

 مخىؾُت 599. 1.67 حؿهم في وكغ كُم الضًملغاَُت 47 7

 مخىؾُت 288. 2.07 مجاٌ الدؿامذ الؿُاس ي  

ٌ  ًبحن       بحن جغاوخذ كض الخؿابُت اإلاخىؾُاث ؤن( 11) الجضو

 في حؿهم: "ٖلى جىو والتي( 48) عكم الفلغة ظاءث خُض ,(1.67-2.34)

 ألاولى اإلاغجبت في" الؿُاؾُت والخىُٓماث ألاخؼاب بحن الخالفاث بػالت

 الُلبت بًمان بلى الىدُجت الباخشت وحٗؼو  ,(2.34) بلغ خؿابي وبمخىؾِ

 قاَض فهم, الخالفاث إلػالت الىخُض الؿبُل َى آلازغ م٘ الخىاع بإن

 الفهاثل بحن الؿاخت ٖلى صامُت زالفاث مً الُىم ًدضر ما ٖلى

ت مً جخمىً لم التي, اإلاسخلفت الؿُاؾُت وألاخؼاب  زالفاتها حؿٍى

تها الهاصت الفىغي  الخىاع بلى الُىم وجدخاط, بالؿالح  ظاءث بِىما, لدؿٍى

 باإلاغجبت" الضًملغاَُت كُم وكغ في حؿهم: "وههها( 47) عكم الفلغة

 غُاب بلى الىدُجت الباخشت وحٗؼو (, 1.67) بلغ خؿابي وبمخىؾِ ألازحرة

 اإلاخىؾِ وبلغ, الُلبت انـؤطَ يــف اـــىخهـــوي ضمـــٖو تـــغاَُــالضًمل ىمـــمفه
 

 (.2.17) هيل الؿُاس ي للدؿامذ الخؿابي 

 = α) 1.15) ٖىض بخهاثُت صاللت طاث فغوق جىظض َل: الغاب٘ الؿااٌ

ؼ في الخىاع زلافت لضوع  الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن  مً الدؿامذ حٍٗؼ

: الجيـ: الخالُت للمخغحراث حٗؼي  اللهُم ظامٗت َلبت هٓغ وظهت

 ,(الغابٗت الشالشت, الشاهُت, ألاولى,: )الضعاؾُت الؿىت ,(ؤهثى طهغ,)

 ؟(آصاب ٖلىم,: )الخسهو

 الخؿابُت اإلاخىؾُاث اؾخسغاط جم الؿااٌ َظا ًٖ لئلظابتو       

ت والاهدغافاث ؼ في الخىاع زلافت لضوع  اإلاُٗاٍع  وظهت مً الدؿامذ حٍٗؼ

 ,(ؤهثى طهغ,: )الجيـ مخغحراث خؿب اللهُم ظامٗت َلبت هٓغ

 :والخسهو ,(الغابٗت الشالشت, الشاهُت, ألاولى,: )الضعاؾُت والؿىت

ٌ  ,(آصاب ٖلىم,)  .طلً ًىضح ؤصهاٍ والجضو

 12 جدول 

 الجنس، مخغيراث حسب القصيم جامعت طلبت هظر وجهت من الدسامح حعسيس في الحىار ثقافت لدور  املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخىسطاث

 والخذصص الدراسيت، والسنت

الدسامح    

 الفكري 

مجال الدسامح  مجال الدسامح الاجخماعي

 الدًني

مجال الدسامح 

 السياس ي

دور امخالك ثقافت 

 الحىار

 2.08 2.05 2.08 1.91 2.19 ؽ طهغ الجيـ

  ٕ .252 .314 .261 .284 .168 

 2.09 2.08 2.13 1.89 2.16 ؽ ؤهثى 

 ٕ .263 .335 .289 .292 .206 

الؿىت 

 الضعاؾُت

 2.03 1.99 2.03 1.88 2.12 ؽ ألاولى

ٕ .263 .322 .242 .285 .175 

 2.06 2.06 2.11 1.87 2.12 ؽ الشاهُت

ٕ .235 .318 .285 .288 .175 

 2.10 2.09 2.12 1.91 2.17 ؽ الشالشت 

 ٕ .247 .335 .297 .297 .210 



667102 

104 

 2.18 2.13 2.15 1.94 2.33 ؽ الغابٗت 

 ٕ .242 .328 .265 .266 .166 

 2.06 2.05 2.06 1.89 2.15 ؽ آصاب الخسهو

 ٕ .257 .313 .279 .290 .184 

 2.12 2.08 2.16 1.91 2.21 ؽ ٖلىم 

 ٕ .255 .341 .265 .285 .192 

ٌ  ًبحن       ( 12) الجضو
ً
  جباًىا

ً
ا  الخؿابُت اإلاخىؾُاث في ْاٍَغ

ت والاهدغافاث ؼ في الخىاع زلافت لضوع  اإلاُٗاٍع  وظهت مً الدؿامذ حٍٗؼ

: الجيـ مخغحراث فئاث ازخالف بؿبب اللهُم ظامٗت َلبت هٓغ

 ,(الغابٗت الشالشت, الشاهُت, ألاولى,: )الضعاؾُت والؿىت ,(ؤهثى طهغ,)

 بحن ؤلاخهاثُت الفغوق صاللت ولبُان(.آصاب ٖلىم,: )والخسهو

 ٖلى اإلاخٗضص الشالسي الخباًً جدلُل اؾخسضام جم الخؿابُت اإلاخىؾُاث

ٌ  اإلاجاالث ٌ  هيل لؤلصاة الشالسي الخباًً وجدلُل( 13) ظضو  (.14) ظضو

 الدسامح حعسيس في الحىار ثقافت دور  مجاالث على والخذصص الدراسيت والسنت الجنس ألثر املخعدد الثالثي الخباًن جحليل. 13 جدول 

درجاث  مجمىع املربعاث املجاالث مصدر الخباًن

 الحريت

مخىسط 

 املربعاث

الداللت  قيمت ف

 إلاحصائيت

 118. 2.449 143. 1 143. الدؿامذ الفىغي  الجيـ

 151. 2.074 219. 1 219. مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي 019. = َىجلىج

 547. 363. 026. 1 026. مجاٌ الدؿامذ الضًجي 141. = ح

 888. 020. 002. 1 002. مجاٌ الدؿامذ الؿُاس ي 

 000. 16.460 959. 3 2.878 الدؿامذ الفىغي  الؿىت الضعاؾُت

لىـ  246. 1.389 147. 3 440. مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي 843. = ٍو

 000. 6.889 489. 3 1.466 مجاٌ الدؿامذ الضًجي 000. = ح

 003. 4.692 379. 3 1.136 الؿُاس يمجاٌ الدؿامذ  

 000. 16.933 987. 1 987. الدؿامذ الفىغي  الخسهو

 122. 2.397 253. 1 253. مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي 087. = َىجلىج

 000. 20.935 1.485 1 1.485 مجاٌ الدؿامذ الضًجي 000. = ح

 029. 4.791 387. 1 387. مجاٌ الدؿامذ الؿُاس ي 

   058. 369 21.507 الفىغي  الدؿامذ الخُإ

   106. 369 38.938 مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي 

   071. 369 26.178 مجاٌ الدؿامذ الضًجي 

   081. 369 29.772 مجاٌ الدؿامذ الؿُاس ي 

    374 24.887 الدؿامذ الفىغي  الىلي

    374 39.505 مجاٌ الدؿامذ الاظخماعي 

    374 28.686 مجاٌ الدؿامذ الضًجي 

    374 31.048 مجاٌ الدؿامذ الؿُاس ي 

ٌ  مً ًدبحن  :ًلي ما( 13) الجضو

 ألزغ حٗؼي  = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص ٖضم -

 طوىعا الُلبت ؤن بلى الىدُجت الباخشت وحٗؼو , اإلاجاالث ظمُ٘ في الجيـ

 وصًً وجلالُض ٖاصاث جغبُهم واخضة اظخماُٖت بِئت في ٌكتروىن  وبهازا

ؼ في الخىاع لشلافت الىبحر الضوع  ًضعوىن  فهم, واخض  الدؿامذ كُم حٍٗؼ

 .اؾخصىاء بال

 تــىــؿــــال غــــألز ؼي ــــحٗ = α) 1.15) تــــهاثُــبخ تــــصالل طاث غوقـــف ىصـــوظ -

 ولبُان الاظخماعي, الدؿامذ مجاٌ باؾخصىاء اإلاجاالث ظمُ٘ في الضعاؾُت

 جم الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن بخهاثُا الضالت الؼوظُت الفغوق

لت البٗضًت اإلالاعهاث اؾخسضام ٌ  في مبحن َى هما قُفُه بٍُغ  الجضو

(14.) 

 الخسهو ألزغ حٗؼي  = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص -

 الفغوق وظاءث الاظخماعي الدؿامذ مجاٌ باؾخصىاء اإلاجاالث ظمُ٘ في

 .الٗلمي الخسهو لهالح

 ككل الدسامح حعسيس في الحىار ثقافت دور  على والخذصص الدراسيت والسنت الجنس ألثر الثالثي الخباًن جحليل. 14 جدول 

 الداللت إلاحصائيت قيمت ف مخىسط املربعاث درجاث الحريت مجمىع املربعاث مصدر الخباًن

 341. 910. 029. 1 029. الجيـ

 000. 15.011 475. 3 1.426 الؿىت الضعاؾُت
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 000. 24.309 770. 1 770. الخسهو

   032. 369 11.689 الخُإ

    374 13.427 الىلي

ٌ  مً ًدبحن  :ًلي ما( 14) الجضو

 ألزغ حٗؼي  = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص ٖضم -

 341. بلغذ بخهاثُت وبضاللت 911. ف كُمت بلغذ خُض الجيـ,

 الؿىت ألزغ حٗؼي  = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص -

 بلغذ بخهاثُت وبضاللت 15.111 ف كُمت بلغذ خُض الضعاؾُت,

  الضالت الؼوظُت الفغوق ولبُان ,1.111
ً
 اإلاخىؾُاث بحن بخهاثُا

لت البٗضًت اإلالاعهاث اؾخسضام جم الخؿابُت   مبحن ىــــَ اــــهم هــقُفُ بٍُغ

ٌ  في  (.15) الجضو

 الخسهو, ألزغ حٗؼي  = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص -

 وظاءث ,1.111 بلغذ بخهاثُت وبضاللت 24.319 ف كُمت بلغذ خُض

 َلبت ؤن بلى الىدُجت الباخشت وحٗؼو  الٗلىم, ولُاث لهالح الفغوق

لالهُت مىُلُت ؤهثر َم الٗلمُت اليلُت  فهم, ألامىع  ٖلى خىمهم في ٖو

ؼ في الخىاع زلافت المخالن الخلُلي الضوع  بلى ًىٓغون  .الدؿامذ حٍٗؼ

 15 جدول 

 الكليت والدرجت الدسامح حعسيس في الحىار ثقافت دور  مجاالث على الدراسيت السنت ألثر شيفيه بطريقت البعدًت املقارهاث

 الرابعت الثالثت الثاهيت ألاولى املخىسط الحسابي  

     2.12 ألاولى الدؿامذ الفىغي 

    00. 2.12 الشاهُت

   05. 05. 2.17 الشالشت

  *16. *21. *21. 2.33 الغابٗت

     2.03 ألاولى مجاٌ الدؿامذ الضًجي

    08. 2.11 الشاهُت

   00. 08. 2.12 الشالشت

  04. 04. *12. 2.15 الغابٗت

     1.99 ألاولى مجاٌ الدؿامذ الؿُاس ي

    07. 2.06 الشاهُت

   03. 10. 2.09 الشالشت

  03. 07. *13. 2.13 الغابٗت

ؼ الدؿامذ  صوع امخالن زلافت الخىاع في حٍٗؼ

 

     2.03 ألاولى

    03. 2.06 الشاهُت

   03. 07. 2.10 الشالشت

  *08. *11. *15. 2.18 الغابٗت

ٌ  مً ًدبحن  :آلاحي( 15) الجضو

 الضعاؾُت الؿىت بحن = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص -

 مً والشالشت والشاهُت, ألاولى, الضعاؾُت الؿىت مً وول ظهت مً الغابٗت

 مجاٌ في الغابٗت الضعاؾُت الؿىت لهالح الفغوق وظاءث ؤزغي  ظهت

 .هيل الخىاع زلافت امخالن صوع  وفي الفىغي  الدؿامذ

 الضعاؾُت الؿىت بحن = α) 1.15) بخهاثُت صاللت طاث فغوق وظىص -

 الضعاؾُت الؿىت لهالح الفغوق وظاءث الغابٗت الضعاؾُت والؿىت ألاولى

 الباخشت وحٗؼو  الؿُاس ي, والدؿامذ الضًجي, الدؿامذ مجالي في الغابٗت

ت صعاؾُت ؾىت ول في ًمغون الجامٗت َلبت ؤن بلى الىدُجت  بمجمٖى

ض شخهُاتهم جهلل زبراث يهم مً وجٍؼ  الؿىت فُلبت خىلهم؛ بما ٖو

  ؤهثر الغابٗت الضعاؾُت
ً
ؼ في الخىاع زلافت لضوع  بصعاوا  مً الدؿامذ حٍٗؼ

 .ألاكل الضعاؾُت الؿىىاث َلبت

 الخىصياث. 7

 :ًإحي بما الباخشت جىص ي الضعاؾت الىخاثج يىء في     

ؼ في وصوعَا الخىاع, زلافت المخالن الخؿابُت اإلاخىؾُاث ظاءث .1  حٍٗؼ

 اإلااجمغاث ٖلض بًغوعة الباخشت جىص ي لظا مخىؾُت؛ بضعظت الدؿامذ

خضاٌ والدؿامذ الخىاع زلافت ليكغ واإلاٗلمحن للُلبت والىضواث  ألن والٖا

اب الهغإ َى البضًل  الدؿامذ مفهىم جىيُذ ٖلى الترهحز م٘ وؤلاَع

ٌ  والاؾدؿالم الخًٕى ًٖ بُٗضا  .والخبُٗت الٓلم وكبى

  لىـٖ ؼـــجغه الخالُت الضعاؾت في ٖضًضة غاثـــفل غةـــألازُ مغجبتــبال ظاءث. 2

لت الخفىحر ؤن  جىص ي لظا والبراَحن؛ ألاصلت ٖلى كاثمت ٖلمُت بٍُغ

 :ـما ًليب الباخشت

بُت صوعاث بٖضاص - ُف مً الُلبت لخمىحن جضٍع  في الٗلمُت الُغق  جْى

بهم الخىاع  ٖلى اإلاؿدىض الفىغي  ؤلاكىإ ؤؾالُب اؾخسضام ٖلى وجضٍع

 .والبراَحن ألاصلت

غ يغوعة - ت ؤوكُت جًمُنها ًخم بدُض الضعاؾُت اإلاىاهج جٍُى  خىاٍع

 ألاصلت ٖلى اللاثم الخىاع ٖلى اللضعة الُلبت بهؿاب ٖلى حٗمل

ان  .والبَر
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ت اإلااؾؿاث ظهىص جيازف -  وكغ في الىٓامُت وغحر الىٓامُت التربٍى

  .الدؿامذ وكُم الخىاع زلافت

ٌ  ممازلت صعاؾاث بظغاء - ؼ في وصوعَا الخىاع زلافت خى  كُم حٍٗؼ

 .الدؿامذ
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ABSTRACT_ The current study aimed to identify the extent to which the students of Qassim 

University possess the dialogue culture and its role in promoting tolerance from their point of 

view. To achieve the aim of the study, the researcher developed a questionnaire. Which was 

applied on a stratified study sample. The researcher adopted the analytical descriptive approach. 

The outcomes showed that the degree of possessing the culture of dialogue among the students 

was average with an arithmetic mean،and there were no statistically differences attributed to 

gender variable. In addition to, the findings detected that there were statistically differences 

attributed to study year and to the discipline variable. In addition to, the findings showed that the 

role of dialogue culture in promoting tolerance was average with an arithmetic mean. The 

intellectual tolerance had the highest mean, whereas the social tolerance had the lowest mean. 

Further،The results revealed that there were no statistically differences attributed to gender 

variable, and there were statistically differences at attributed to the study year variable. The 

researcher recommends that more studies should be conducted in the domain of social tolerance. 

KEY WORDS: Possess, Qassim University, Dialogue Culture, Promoting, Tolerance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


