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 دور الجامعة في تعزيز ثقافة التعايش لطالبها

 راشد بن ظافر الدوسري 
 كلية الرتبية ــ جامعة امللك سعود

 هـ27/8/1439 وقبل -هـ 21/7/1439 قدم للنشر

أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش لدى الطالب، والوقوف على دور املنهاج اجلامعي يف هدفت الدراسة إىل الوقوف على دور  مستخلص:ال
يف  تعزيز ثقافة التعايش لدى الطالب، والتعرف على وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب اجلامعة، والتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية

وكاست االستباسة هي أداة   التصص  صحيي ، عليي ، إساا(ي،، واستصدمت املنه  الوحفي صاملايي،،استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري
، ا، طالبً 775عينة مكوسة من ص واختريتطالباً، ،  30948ن جمتيع الدراسة من طالب جامعة امللك سعود مبدينة الرياض، وعددهم صوتكو   الدراسة،

موافقة بني أفراد الدراسة على دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش لدى الطالب، ومن أبرز تلك أن هناك  نها:وتوحلت الدراسة لنتائ  م
هية ضد األدوار: أن عضو هيئة التدريس يؤكد أن التعايش ال يكون بالتصلي عن ثوابت اإلسالم، وأن عضو هيئة التدريس حيذر طالبه من دعوات الكرا

هناك موافقة بني أفراد الدراسة على دور املنهاج اجلامعي يف تعزيز ثقافة التعايش لدى الطالب، ومن أبرز تلك األدوار: أن عرق أو طائفة معينة، وأن 
أن هناك ، و حورة على اآلخرين ةاملنهاج اجلامعي يوضح مساحة اإلسالم يف تعامله مع غري املاليني، وأن املنهاج اجلامعي يؤكد على حرمة االعتداء بأي

يأيت دور املنهاج اجلامعي يف تعزيز ثقافة التعايش باملرتبة األوىل، يليها دور  إذموافقة بني أفراد الدراسة على دور اجلامعة يف تعزيز ثقافة التعايش لطالهبا، 
ة التعايش لطالب اجلامعة، ومن أبرز تلك أن هناك موافقة بني أفراد الدراسة على وسائل تعزيز ثقاف، و أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش

طرق وأساليب تعزيز ثقافة تدريب أعضاء هيئة التدريس على اخلريية والتطوعية خلدمة اجملتيع، و تشجيع الطالب على املشاركة يف األعيال  الوسائل:
سائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب اجلامعة باختالف و  وسطات استجابات أفراد الدراسة يف، وال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متالتعايش

 متغري التصص .
 

 .: دور اجلامعة، تعزيز، ثقافة، التعايشالكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

يَا ، قال تعاىل : صوجل الناس من أحل واحد خلق اهلل عز   
ِمْن سـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق أَيُـَّها الن اُس اتـ ُقوا َرب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم 

ُهَيا رَِجااًل َكِثريًا َوِسَااءً  َها َزْوَجَها َوَبث  ِمنـْ ، ،1النااء: ، صِمنـْ
وحفات متنوعة، وأشكال وألوان ، خمتلفة وجعلهم بقدرات

واجتاهاهتم تبعاً  ، فكاست اعتقاداهتم وسلوكياهتم وميوهلممتباينة
 .وشعوب متعددة إىل مجاعاتفاسقايوا ، لذلك االختالف

، واسقاام الناس فكان اختالف األجناس، وتنوع اجملتيعات   
يَا : صوقوميات وسيلة للتيايز والتعارف، قال تعاىل إىل قبائل

أَيُـَّها الن اُس ِإس ا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُسـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا 
: ، صاحلجراتْم ِعْنَد الل ِه أَتْـَقاُكمْ َوقَـَباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإن  َأْكَرَمكُ 

13،. 
زمان ، وارتباطهم بوحدة الحلاجة الناس إىل بعضهموسظرًا    

، كان لزامًا عليهم أن يتعايشوا واملكان ، والظروف واحلوادث
 .، وتتيقق مصاحلهمييققوا أهدافهمويتعاوسوا؛ ل

يتجه برسالته إىل  ، فهو دين عامليراعى اإلسالم ذلك    
تأمر بالعدل وتنهى عن ، تلك الرسالة اليت البشرية مجعاء

إىل التعايش ، وتدعوا سي دعائم الاالم يف األرض، وتر الظلم
، من التاامح بني الناس، يف جو مجيعاً  اإلجيايب بني البشر

هتم، فاجلييع بغض النظر عن أجناسهم وألواهنم ومعتقدا
وجل الناس ، وقد جعل اهلل عز ينيدرون من سفس واحدة
، ولية عنهاشركاء يف املاؤ  ، وجعلهممجيعًا خلفاء يف األرض

: ص ُهَو ، كيا قال تعاىللني عن عيارهتا ماديًا ومعنوياً و وماؤ 
 ،، صاجلريد61هود: ص أَْسَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَـْعَيرَُكْم ِفيَها ،

 .،2ص، هـ1434
عالقات املاليني بغريهم على وقد أسات شريعة اإلسالم    

احلقوق  التعارف والتعاون والعدل والعفو والرمحة وحفظ
تباعها مبعاملة خمالفيهم ، وتأمر أوالتفاهم واإلحاان والرب

، فلم املنافع ، ودعوهتم باليت هي أحان، ومبادلتهم باحلاىن
عصر من العصور من غري أي خيل اجملتيع اإلسالمي يف 

كره الناس حىت يكوسوا اإلسالم ال يُ ، وذلك أن املاليني

من العيش مع خمالفيهم يف ، وال مينع املاليني ماليني
ا الدين القطيعة مع غري ، وليس من لوازم اإلميان هبذالعقيدة
 ،2007رتك معهم صالشيري، ، ورفض العيش املشاملاليني

 .،2 ص
والتعايش بني املاليني وغريهم من أهل األديان ينبغي أن    

ينطلق من الثقة واالحرتام املتبادلني ومن الرغبة يف التعاون خلري 
 اجملاالت ذات االهتيام املشرتك، وفييا ميس حياة اإلسااسية يف

أساس ، وبذلك فهو ضرب من التعاون الذي يقوم على الناس
، والذي يهدف إىل غايات يتفق الثقة واالحرتام املتبادلني

عن اقتناع  ، ومتارسهتعايشاليت ترغب يف ال عليها األطراف
 .،35ــ  34ص ،2015ل صالتوجيري، كام، وباختيار  وطواعية

، واختالف هويات وبابب حداثة مفهوم التعايش   
ف يف املقصود به فقد اختل فيهوخلفيات وثقافات من كتبوا 

التعايش ، وقد عربر عنه الباحثون بالعيش و وتعددت تعريفاته
ارتبطت به، ومنها: ضين مصطليات ومفاهيم عدة، 

التاامح، والتعاون، والتالقي، والتجاسس، والتعارف، والتفاهم، 
والتااكن، والاالم، واالحتواء، وقبول اآلخر، وتقبل 

 ةقايم املصطلح إىل ثالث، وهو ما أفضى إىل تاملصالف
 ،:12ص، 2015التوجيري، ماتويات ص
الصراع واخلالف  من ، حييل احلدسياسي إيدلوجياألول: 
ا،ي، والعيل على بني املعاكرين االشرتاكي والرأمس العقائدي

احتوائه، والتيكم يف إدارة هذا الصراع، مبا يفتح قنوات 
ايش أول ما عررف على هذا ررف التع، وقد عُ لالتصال
 .املاتوى
إىل عالقة التعاون بني احلكومات  ، يرمز: اقتصاديالثا(ي

القاسوسية واالقتصادية ملاائل والشعوب فييا له حلة با
 .والتجارية
: ديين، ثقايف حضاري، وهو األحدث، ويشيل الثالث

باع الدياسات ، وفيه تلتقي إرادة أتالتعايش الديين واحلضاري
، يف العيل من أجل أن ياود األمن واحلضارات املصتلفة

من اإلخاء  ، وحىت تعيش اإلسااسية يف جواملوالاالم الع
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عم بين البشر مجيعًا دون الذي يما فيه اخلري  والتعاون على
السصهار والذوبان يف ، وبذلك ال يكون التعايش بااستثناء

ابت الدينية ، والتصلي عن العقيدة والثو ثقافة اآلخر
، هو ال يلغي الفروق واالختالفات، فواخلصوحيات الثقافية

وقبول اآلخرين  ولكنه ال جيعلها ماسعة للتعاون والتاامح
 .والعيش معهم

من جهة أخرى يعطي مفهوم التعايش تصورًا للعالقة بني      
ينهيا حالة من اإلسناد واالعتياد، واالستفادة طرفني تنشأ ب

يف وئام وسالم فيد عيش الطرفني ، وله داللة إجيابية تواإلفادة
 .،185 ص ،2017صالعنزي، 

العناوين األمشل  من وميكن إدراج املفهوم ضين جميوعة     
ملفهوم التعايش، من قبيل: التعايش الزوجي، والتعايش 
األسري، والتعايش العائلي، والتعايش القبلي، والتعايش على 

ش ، والتعايماتوى املدينة، والتعايش الدو،ي واإلقلييي
، وما تتعدد العناوين بتعدد متعلقاهتا ، حبيثالاياسي والديين
لتعايش يتاع ألكثر من ذلك، من مفهوم ايطرح اليوم من 

يكون بني أفراد املؤساة  ، وهو ماقبيل التعايش األفقي
ا يكون بني أفراد اجملتيع ، وهو مالواحدة، والتعايش العيودي

 ،ارس واالجتاهات املصتلفة، الذي يضم جميوعة من املدالواحد
ا بينهم ، وبني األقليات فييوالتعايش بني األقلية واألكثرية

 .،175 ص ،2013اللوايت، ص
اجملتيع تتيقق الكثري من ومن خالل التعايش يف      

على وحدة اجملتيع ومتاسكه وقوته،  ، ومنها احملافظةاألهداف
، وحفظ  ار ألفراده، واألمن واالستقر وحتقيق الالم االجتياعي

وحقوقهم، وضيان حريتهم، وحتقيق العدالة  كرامتهم
، وحتقيق التنيية بشىت ومنو روح املواطنة بينهم ،االجتياعية

 .الستفادة من مجيع مكوسات اجملتيعحورها من خالل ا
 ، إذلتعايش مطلب مهم يشيل مجيع البشرويعد حتقيق ا     

مع ذاته، مث إجياد التعايش  يبدأ اإلساان يف حتقيق تعايشه
، مث إىل القدرة بتوفري التعايش بني أفراد جمتيعه، مث داخل أسرته

ق كل حور ، ولتتيقعلى التعايش مع اجملتيعات األخرى

ة ، فال بد أن يالزمها تطبيقات تربويالتعايش تلك يف اجملتيع
الرتبوية صاحمللبدي، ، تقوم هبا مؤسااته يف الواقع

 .،142،هـ1433
تطرقت عدة دراسات ملوضوع التعايش، وساقشته من و      

 الكشف عن ماهيته وأهدافه ، وسعت إىلزواياه املصتلفة
ودور ، وعالقته باإلسالم، ، وارتباطه حبياة الفرد واجملتيعوأساه

 :، ومن تلك الدراساتية يف تكرياهاملؤساات الرتبو 
، وهدفت إىل الوقوف على الوجه ،2017دراسة العنزي ص

اهتم ، باختالف استياءالصييح لتعامل املاليني مع غريهم
، وتصييح املغالطات اليت استهدفت والعرقيةالدينية والثقافية 

، وتوضيح قدرة الم اخلاحة بالتعايش وقبول اآلخرقيم اإلس
تبيني بعض اإلسالم يف حتقيق مبدأ التعايش من خالل 

، واستصدمت املنه  التارخيي أحكامه يف أسس التعايش
: أن التعايش ، منهاي، وتوحلت إىل عدة ستائ والتيليل

راسصة أكدته سصوص   اإلسالم حقيقةالاليي مع اآلخر يف
، إلسالم يكفل حرية االعتقاد للناس، كيا أن االقرآن والانة

، وميثل ني مع غريهم يف التجارة والتزاورويضين تعامل املالي
كيا   ،ضرورة بشرية التعايش يف ضوء مقاحد الشريعة ومبادئها

، ، إىل حتديد مفهوم التعايش2017هدفت دراسة احليادي ص
والتعرف على جهود امليلكة العربية الاعودية يف حتقيق 

وحتديد املبادئ واألسس ، ايش بني أتباع الدياسات املصتلفةالتع
، ها امليلكة يف موقفها من التعايشاليت اسطلقت من

ستقرائي وتوحلت واستصدمت الدراسة املنه  االستنباطي واال
يف حتقيق  ادورً : أن للييلكة العربية الاعودية ، منهاإىل ستائ 
، ودعوهتا للتعايش مميزة يف جمال الدعوة إليه اجهودً و التعايش، 
، ودعوهتا للتعايش ازل والتفريط يف الثوابت العقديةال تعين التن

، ومن مقومات تلك الدعوة الرتكيز ةقائية على املبادئ الديني
، وفتح أبواب التعارف القيم النبيلة واألخالق الفاضلة على

 .مع اآلخر والتعاون
مفهوم ، فقد هدفت لبيان 2017أما دراسة شاهني ص     

بادئ التعايش يف اإلسالم وبيان م، التعايش وأمهيته يف الواقع
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، وموقف املالم منه ، واعتيدت على املنه  الوحفي وجواسبه
: أن اجملتيع الذي يتعايش إىل ستائ  منها ، وتوحلتالتيليلي

جمتيع يتيتع  ،حرية وأمانده مبصتلف مكوساته يف أفرا
، أمن كل فرد على سفاه وماله وعرضهي ، إذباالستقرار واألمان

، والدولة املالية مع غري العالقة بني املالم وغري املالم وتقوم
، وهدفت دراسة حاان وحان املعاملةاملالية على اإل

2015) ،Becerra إىل التعرف على أمهية ثقافة التعايش ن وآخري
ودورها يف مواجهة العنف كأحد التيديات اليت  ،يف املدارس

 ،ة يف املدارس يف تييوكو يف تشيليتواجه العيلية التعلييي
، ةللدراس أداةً ، واالستباسة واستصدمت الدراسة املنه  النوعي

وتوحلت ، وطالبة اً طالب، هـ1410وتكوست العينة من ص
العنف  ر يف دور املدرسة يف مواجهةالدراسة إىل وجود قصو 

، وأن ل سشر ثقافة التعايش بني الطالباملدرسي من خال
الطالب على وعي بدرجة متوسطة بأن احلوار سببًا للتعارف 

، وكان الطالب موافقني األجناس مجيعلتعايش املشرتك بني وا
عزز سبذ العنف بدرجة ضعيفة على أن البيئة املدرسية لديهم ت

 .وتدعم قيم التعايش
إىل  Chaudhuryو  Asadullah، 2013صوهدفت دراسة      

التعرف على دور املدارس الدينية وغري احلكومية يف تعزيز 
، بات املدارس الثاسوية يف بنجالدشثقافة التعايش لدى طال

تعرف على قيم واستصدمت املنه  الوحفي التيليلي يف ال
من خالل تقييم أمهية التعايش وسبذ ، التعايش يف املدارس

، واالعرتاف احلوار واحرتام اآلراء املصالفة الصراع وتأكيد
رغم من اختالف بوجود قيم مشرتكة بني األفراد على ال

، للدراسة أداةً استصدمت االستباسة ، و توجهاهتم وأفكارهم
، 64صمن املرحلة الثاسوية يف  طالبة، 25795ومشلت العينة ص

إىل أن ، وتوحلت الدراسة من عدة مدن يف بنجالدش اً حي
 طرح التعايش  املدارس الدينية قد سعت بدرجة عالية إىل

، كيا وافقت كيوضوع أساسي فيها، من خالل املواد واملناه 
ذ على أمهية التعايش الاليي وسبعينة الدراسة بدرجة كبرية 
ة متوسطة على احرتام ، وبدرجالصراع وتأكيد أمهية احلوار

، إىل توضيح 2012، وهدفت دراسة احمللبدي صالرأي اآلخر
، وتقدمي مفهوم التعايش، وبيان أساه وضوابطه يف اإلسالم

، واملدرسة لتفعيل التعايش الاليي تطبيقات تربوية لألسرة
، وتوحلت إىل قيواستصدمت الدراسة املنه  الوحفي الوثائ

سالمية ضرورة ملية : أن التعايش بني املذاهب اإلمنها، ستائ 
يف اإلسالم خصوحيته، حبيث ال  وأن للتعايش، يف هذا العصر

، يشبه التعايش لدى غريه؛ وذلك الرتباطه بالوازع الديين
صاره على األمور املعيشية البيتة، وعدم إلغاء الفروقات واقت

، وأن املواطنة املنضبطة بضوابط الشرع هلا دور يف واالختالف
والشرائح  حتقيق التعايش بني مجيع املذاهب واألعراق

يف دعم  ايية دورً ي، وأن لليؤساات التعليف اجملتيعاالجتياعية 
اساجام داخل ساي  اجملتيع األسرة يف إعداد األبناء للعيش ب

 الواحد.
إىل التعرف على أمهية  Sebastian، 2011صوهدفت دراسة      

جميوعة من العوامل املؤثرة التعايش يف البيئة املدرسية يف إطار 
افية له داخل املعربة عنه أو املنيف مفهوم التعايش والالوكيات 

عام يف اجملتيع  وجهيش ب، وأثرها على التعااملؤساات التعلييية
، ومت توزيع ه  الوحفي التيليلين، واستصدمت املاألسبا(ي

معلياً  ،413استباسة يف التعليم املتوسط والثاسوي على ص
من املعليني يرون  ،%57ص، وتوحلت الدراسة إىل أن ومعلية

، ويرى ب كاست قائية على ثقافة التعايشأن عالقات الطال
داخل الفصل وداخل  اتعايشً  من املعليني أن هناك ،%67ص

الوكيات المن املعليني يرون أن ، % 80ص ، وأناملدرسة
ة والتعاون احرتام اإلسااسية واملااوا :املعززة لقيم التعايش هي
من املعليني أن املناه  ، %86ص ويرى، والعدالة وقبول اآلخر

 .شيف خمتلف املراحل التعلييية تعزز قيم التعاي
 تأحيل مفاهيم ، إىل2009وهدفت دراسة العريفي ص     

، وتصييم برسام  تعلييي لتعليم مفاهيم التعايش اإلساا(ي
ي ، واستصدمت الدراسة املنه  الوحفايش للطالباتالتع

، 78ة من ص، وتكوست العينييبالتيليلي واملنه  شبه التجر 
أن املفاهيم  :، وتوحلت الدراسة إىلة املتوسطةمن املرحل طالبة
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اولة يف الدراسة وهي أخالق العلم، واملواطنة ، وحقوق املتن
، والتواحل الثقايف هي مفاهيم قابلة للتأحيل والتكيف اإلساان

الربسام  الذي ، وأن علها مقبولة يف البيئة الاعوديةالثقايف مبا جي
باًل للتطبيق مت تصيييه من أجل تعليم مفاهيم التعايش كان قا

، وأن هناك أثرًا إجيابيًا كبريًا لتعليم مفاهيم يف البيئة الاعودية
ور بعض مشكالت التفاعل التعايش اإلساا(ي يف احلد من ظه

 .االجتياعي
وتأيت هذه الدراسة يف سياق تلك الدراسات ملناقشة      
قيق االستقرار واألمن التعايش باعتباره ركيزة مهية يف حت مفهوم

التعايش يف  موضوع، وتأخذ خصوحيتها بدراسة االجتياعي
 ، واليت تعد الركيزة األهم يف التعليم العا،ي.اجلامعة

 :مشكلة الدراسة

اتوياهتم اجملتيع الذي يتعايش فيه أفراده على خمتلف م     
، نوعهم الثقايف والديين واملناطقي، وبتاالجتياعية واالقتصادية

؛ حبيث يأمن كل وأجناسهم املصتلفة يف حرية وأمانوبأعراقهم 
وفق  ، وميارس أسشطته احلياتيةه ومالهفرد فيه على سفاه وعرض

، وذو حلية آمن ، هو جمتيعأسظية وقواسني متفق عليها
تلف األخطار الداخلية ، وقادر على مواجهة خممتياسكة
ه حيام وبذلك يكون التعايش مببادئه ومرتكزات، واخلارجية

 .األمان جملتيع قوي وماتقر
؛ أحبح أمرًا ضروريًا يف هذا العصروتعزيز ثقافة التعايش    

عية وذلك ستيجة ظهور الكثري من التغريات الاياسية واالجتيا
، ائل يف وسائل املواحالت واالتصال، والتطور اهلواالقتصادية

 .غرية مكشوفة املعاملالعامل قرية ح والذي بدوره جعل من
إذ ، أفراد اجملتيع يبدأ يف سن مبكرة وغرس قيم التعايش بني   
ولة عن بناء التعلييية من أهم املؤساات املاؤ  املؤساات تعدُّ 

تيائه الوطين، وترسيخ القيم واألخالق شصصية الفرد وتعييق اس
، والعيش باساجام مناحيها ده ملواجهة احلياة بكل  ، وإعدافيه

، ،153ص ،2012الواحد صاحمللبدي، داخل ساي  اجملتيع 
 ،على املزج بني ثقافات املتعليني فتعيل تلك املؤساات

فة التفكري اليت تعزز ثقا طرقوإمدادهم باملعارف واخلربات و 
والرد على  ،ة، وتعيل على تصييح املفاهيم اخلاطئالتعايش

تااعد على دم  املتعليني ، كيا أهنا الشبهات املرتبطة به
، االجتياعية والثقافية والرياضية وإشراكهم يف خمتلف األسشطة

 .ا يااعد حتقق قيم التعايش عيلياً مم
وأكدت دراسات عدة على أمهية دور املؤساات       

، وتعزيز ثقافته بني األفراد، ة يف حتقيق التعايش اجملتيعيالتعلييي
 Asadullah، 2013ص، ودراسة ،2017ومنها دراسة العنزي ص

وقد أوحت ، ،2012، ودراسة احمللبدي ص Chaudhuryو
، على ضرورة تعليم النشء يف مراحل 2006دراسة الغريا(ي ص

 سكان التعليم املصتلفة حقيقة التعايش الذي كان سائدًا بني
 ، وسبذ الفكرالدول اإلسالمية، وسشر ثقافة احلوار بينهم

من ستائ  دراسة ، وكان املتطرف الداعي إىل إسكار اآلخر
، أن املدرسة تدعم دور األسرة يف إعداد 2012احمللبدي ص

فييا ، اساجام داخل ساي  اجملتيع الواحداألبناء للعيش ب
، يف ستائجها إىل إمكاسية قيام 2007أشارت دراسة الشيري ص

مع غري القات اإلسااسية املؤساات الرتبوية بتعزيز الع
، وتنفيذها يف عيل الربام  والتطبيقات املتنوعة، وتفاملاليني
تفعيل ب، 2013أوحت دراسة حرب ص ا، كياحرالواقع املع

من املنهاج وتوظيفها لغرس  اجزءً  وحفهااألسشطة التعلييية ب
ق ؛ لتيقية الاالم وترسيصها لدى املتعلينيقيم ومبادئ ثقاف
 .التعايش اجملتيعي

بني الفئات االجتياعية املصتلفة يف اجلامعة مؤشر والتعايش    
، وعكس ذلك مان واألمن يف البيئة اجلامعيةعلى التناغم واأل

، حرة وآمنة للجييع ، فالبيئة اجلامعيةعنف والتطرفيشيع ال
جملتيع ، ويتطلب اتعلم املعرفة واملهارات احلياتية، و يإلبداء الرأ

، أو املقييني واملغرتبني فئات الطلبة اجلامعي االسصهار بني كل
، فالبيئة اجلامعية الصيية طلبة الدول اإلسالمية أو الصديقة

، وهذا ركن عن استبعاد اآلخر أو اإلساءة له تتطلب االبتعاد
 .الفلافة اليت تقوم عليها اجلامعةمن أركان 
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 ، ماقافة التعايش يف اجملتيع اجلامعيمهية تعزيز ثأل شريومما ي   
حيوي سابة عالية من  إذاجملتيع من التنوع، يتييز به ذلك 

، وهذه الفئة ، سنة25ــ  18، وخاحة يف فئة العير صالشباب
،  شصصية وسفاية وتكيفية واجتياعية تعيش مرحلة أزمات

املهنية و كيا أن اجلامعة حتوي شرحية كبرية من ذوي اخلربة 
يف اجلامعة جمتيع متيرك ومتجدد صطلبة ، و ،ألساتذةالعالية صا

 ،2011ماتويات ثقافية متنوعة صالبداينة، ، و ،جدد وخرجيون
، ، وجاءت هذه الدراسة لتؤكد أمهية دور 190ـ-180 ص

 .، وتناقش ذلك الدورعايش لطلبتهااجلامعة يف تعزيز ثقافة الت

 أسئلة الدراسة : 

ــ ما دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش لدى 1
 ؟الطالب

املنهاج اجلامعي يف تعزيز ثقافة التعايش لدى ــ ما دور 2
 الطالب؟

 طالب اجلامعة؟لــ ما وسائل تعزيز ثقافة التعايش 3
عند ماتوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية هل توجدــ 4

يف استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى  &= 0.05اإلحصائية 
 ؟،حيي، عليي، إساا(يص ملتغري التصص 

 :أهداف الدراسة

ــ الوقوف على دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة 1
 التعايش لدى الطالب.

ــ الوقوف على دور املنهاج اجلامعي يف تعزيز ثقافة التعايش 2
 لدى الطالب.

 ــ التعرف على وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب اجلامعة.3
ــ التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند ماتوى 4
يف استجابات أفراد عينة الدراسة  &= 0.05اللة اإلحصائية الد

 تعزى ملتغري التصص  صحيي، عليي، إساا(ي،.

 

 : أهمية الدراسة

 : تنبع أمهية الدراسة من
، والذي يرتبط ية موضوعها وهو التعايش اجملتيعيــ أمه1

، والذي بتيققه خل اجملتيعبتعامالت الناس وعالقاهتم دا
 . واالستقرار داخل اجملتيعق األمن يتيق
، ،25ــ18تضم مرحلة عيرية ما بني صــ املرحلة اجلامعية اليت 2

حلة الشباب اليت تشكل شرحية مهية، من شرائح وهي مر 
، م وتوجهاهتم ميكن معرفة قناعاهتم، وباكتشاف آرائهاجملتيع
 .إرشادهم وتوجيههم الوجهة الصييية ومن مث

اولت موضوع التعايش داخل ليت تنــ قلة الدراسات الرتبوية ا3
ال تتناسب مع  فإهنا، اجملتيع، فرغم وجود بعض الدراسات

 سياق األحداث العاملية الراهنة، والتيديات أمهية املوضوع يف
دراسة إضافة عليية يف هذا تكون هذه الف، اليت تواجه اجملتيع

 . اجملال
التعليم  ــ قد تااعد هذه الدراسة املعنيني ومتصذي القرار يف4

؛ صطط الدراسية والربام  التعليييةاجلامعي يف مراجعة أمشل لل
من  ا، لتكون جزءً ، وتعهد قييهتعزيز ثقافة التعايشمن أجل 

 .سلوكيات املتعليني

 :حدود الدراسة

تعزيز ثقافة التعايش  : دراسة دور اجلامعة يفضوعياملو  دــ احل
 .ةواإلسااسي ةوالعليي ةيف التصصصات: الصيي اطالهبل
البكالوريوس يف جامعة امللك مرحلة : طالب احلد البشريــ 

 . سعود
 . دينة الرياضجامعة امللك سعود مب: د املكا(ياحلــ 
م اجلامعي ، للعااحلد الزما(ي: الفصل الدراسي الثا(يــ 

 .هـ1439ــ1438
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 : مصطلحات الدراسة

األطر الالوكية ، أو سشطة املرتبطة: " جميوعة من األهو الدور
 ،2010مرسي، اليت حتقق ما هو متوقع يف مواقف معينة " ص

 . ،133 ص
: " أمناط الالوك املنظية واليت ميكن من خالهلا القيام وهو
 ،. 424 ص ،1996علي، فة احملددة " صبالوظي
: " جميوعة األسشطة اليت يتوقع اجملتيع أن فه الباحث بأسهويعرر 

، باعتبار هباتعزيز ثقافة التعايش لطال تقوم هبا اجلامعة يف جمال
 . " مهامهاذلك من 
هو: " القبول بوجود اآلخر، والعيش معه جنبًا إىل  التعايش

اآلخر  كانأ، سواء جنب، دون سعي إللغائه أو اإلضرار به
غري  ، أمدولة جماورة طائفة دينية، أم حزباً سياسياً، أم فرداً ، أم

 .،13 ص ،2012ذلك " صاحمللبدي، 
: " اتفاق بني طرفني على تنظيم وسائل العيش ــ أي وهو     
، ومتهيد الابل املؤدية فييا بينهيا وفق قاعدة حيدداهنا احلياة ــ
 . ،16 ص ،2015، التوجيريإليه " ص
شرتك بشكل إجيايب : " قبول العيش املفه الباحث بأسهويعرر      

الثقافة أو  كر أو، املصالف يف الدين أو الفوفاعل مع اآلخر
قائية على ثوابت اجملتيع ، يف إطار قواعد العرق أو البلد وغريه

 . وقييه "

وأخالقيات قيم  ورعاية : " دعمبتعزيز ثقافة التعايشويقصد 
، ألفراد واجلياعات داخل اجملتيعاومبادئ وأسس التعايش بني 

 . "الطالبيتها يف سفوس وسلوكيات وتقو 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 منهجية الدراسة:
يي، الذي استصدمت الدراسة املنه  الوحفي صاملا     

، ويهتم بوحف الظاهرة وحفًا دقيقاً ، يعتيد على دراسة الواقع
 ،2015كيفيًا أو كييًا صعبيدات وآخرون،   ويعرب عنها تعبرياً 

بيث، أو ، وفيه يتم استجواب مجيع أفراد جمتيع ال،180 ص
يث الظاهرة املدروسة من ح ؛ وذلك هبدف وحفعينة منهم

 ،. 179 ص ،2014طبيعتها ودرجة وجودها صالعااف، 
 مجتمع الدراسة:

سعود  ن جمتيع الدراسة من طالب جامعة امللكتكور     
مبدينة الرياض يف املاارات: الصيي والعليي واإلساا(ي، 

لبًا يف ماار طا، 11239، منهم صطالباً ، 30948وعددهم ص
طالبًا يف ماار الكليات ، 15424وص، الكليات اإلسااسية

طالبًا يف ماار الكليات الصيية. إدارة ، 4285، وصالعليية
بوكالة اجلامعة للتصطيط والتطوير جبامعة اإلحصاء واملعلومات 

توزيع الطالب املقيدين مبرحلة البكالوريوس ص، امللك سعود
 ،.هـ1439/  1438للعام اجلامعي 

 ( 1جدول )
 توزيع مجتمع الدراسة وفقاً للتخصصات

 العدد  التخصص م
 11239 إساا(ي 1
 15424 عليي 2
 4285 حيي 3

 30948 اجمليوع

 عينة الدراسة:
، اً ، طالب775عينة عشوائية طبقية مكوسة من ص اختريت    
من التصصصات اإلسااسية،  اً ، طالب280بواقع ص وذلك

من  اً ، طالب110صمن التصصصات العليية، و اً ، طالب385صو

%، من 2.5التصصصات الصيية، ومتثل عينة الدراسة ص
إمجا،ي أفراد جمتيع الدراسة، وقد اعتيد الباحث يف حتديد 

  سة على معادلة ستيفن ثامباون، إذاحلد األدىن لعينة الدرا
كشفت املعادلة أن احلد األدىن من العينة جملتيع يبلغ 
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، 775،، وقد حصل الباحث على ص380، هو ص30948ص
استباسة، وقد استصدمها مجيعًا يف عيلية التيليل، وذلك من 

باب األماسة العليية وحفظًا جملهود املبيوثني، وذلك كيا 
 :،2يتضح من خالل اجلدول رقم ص

 (2جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للتخصص 

 النسبة المئوية التكرارات التخصص م
 36.1 280 إساا(ي 1
 49.7 385 عليي 2
 14.2 110 حيي 3

 100.0 775 المجموع
 منهجية جمع البيانات: 

ني للبياسات، ومها: تعتيد الدراسة على مصدرين رئيا     
مصادر البياسات األولية املتيثلة يف االستباسة اليت قام الباحث 

، ومصادر البياسات املاتجيبنيبإعدادها جليع البياسات من 
الثاسوية اليت ترتكز على الكتب واملراجع والدوريات والدراسات 

 العليية، والتقارير املنشورة. 
 أداة الدراسة: 

ة جليع البياسات، رئياتعتيد الدراسة على االستباسة أداة      
 فقرة، 34وقد تكوست االستباسة يف حورهتا النهائية من ص

مقاية على ثالثة حماور تتناول دور اجلامعة يف تعزيز ثقافة 
 :يش لطالهبا، وذلك على النيو اآليتالتعا

يتناول دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز  المحور األول:
 .فقرة، 12ثقافة التعايش لدى الطالب، ويتكون من ص

يتناول دور املنهاج اجلامعي يف تعزيز ثقافة  المحور الثاني:
 .فقرة، 11يتكون من صدى الطالب، و التعايش ل

يتناول وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب  المحور الثالث:
 . فقرة، 11اجلامعة، ويتكون من ص

وطلـــب الباحـــث مـــن أفـــراد الدراســـة اإلجابـــة عـــن كـــل عبـــارة 
 ، أمام أحد اخليارات اآلتية:√بوضع عالمة ص

، اخلياسي صاحلدود الدسيا والعليا املقياس فئاتولتيديد طول 
،، 4=1-5املاتصدم يف حماور الدراسة، مت حااب املدى ص

على عدد خاليا املقياس لليصول على طول مث تقاييه 
،  بعد ذلك مت إضافة 0.80= 4/5اخللية الصييح أي ص

أو بداية املقياس وهي لقيية إىل أقل قيية يف املقياس صهذه ا
الواحد الصييح، وذلك لتيديد احلد األعلى هلذه اخللية، 
وهكذا أحبح طول اخلاليا كيا يتضح من خالل اجلدول رقم 

 ،:3ص
 (3جدول  )

 حديد فئات المقياس المتدرج الخماسيت 
 غير موافق بشدة غير موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة

4.21 – 5.0 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 – 2.60 1 – 1.80 
  صدق أداة الدراسة: 

االستباسة يعين أهنا سوف تقيس ما أُعدت لقياسه حدق      
،، كيا يُقصد بالصدق "مشول أداة 429 ،2014صالعااف، 

الدراسة لكل العناحر اليت جيب أن حتتويها الدراسة من ساحية، 

من ساحية أخرى، حبيث تكون  وكذلك وضوح فقراهتا ومفرداهتا
 ،2015 ،ملن ياتصدمها" صعبيدات وآخرون مفهومة
،، ولقد قام الباحث بالتأكد من حدق االستباسة من 179

 خالل ما يأيت:

 غير موافق بشدة -1 غير موافق -2 إلى حد ما -3 موافق -4 موافق بشدة -5
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 صدق أداة الدراسة:
بعد االستهاء من بناء أداة الدراسة واليت تتناول" دور      

اجلامعة يف تعزيز ثقافة التعايش لطالهبا"، مت عرضها على عدد 
من احملكيني وذلك لالسرتشاد بآرائهم، وقد طُلب من 

 ،مدى وضوح العبارات يفشكورين إبداء الرأي احملكيني م
ومدى مالئيتها ملا وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارات 
للييور الذي تنتيي إليه، مع وضع التعديالت واالقرتاحات 

وبناء على التعديالت ميكن من خالهلا تطوير االستباسة، اليت 
واالقرتاحات اليت أبداها احملكيون، قام الباحث بإجراء 

تعديالت الالزمة اليت اتفق عليها غالبية احملكيني، من تعديل ال

ت بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، حىت أحبي
 النهائية. ايف حورهت ةاساالستب

 االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام      

مكوسة من لى عينة استطالعية الباحث بتطبيقها ميداسيًا ع
، وعلى بياسات العينة مت حااب معامل االرتباط طالباً، 50ص

مت حااب معامل  عرفة الصدق الداخلي لالستباسة إذبريسون مل
االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستباسة بالدرجة 

عبارة كيا توضح ذلك الكلية للييور الذي تنتيي إليه ال
 :يةاجلداول اآلت

 ( 4جدول ر )
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات أبعاد )دور الجامعة في تعزيز ثقافة التعايش لطالبها( بالدرجة الكلية لكل محور

دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز ثقافة 
 التعايش لدى الطالب

دور المنهاج الجامعي في تعزيز ثقافة التعايش 
 لدى الطالب

 وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب الجامعة

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.608**  1 0.572**  1 0.539**  
2 0.522**  2 0.617**  2 0.482**  
3 0.405**  3 0.537**  3 0.673**  
4 0.573**  4 0.590**  4 0.502**  
5 0.487**  5 0.575**  5 0.563**  
6 0.584**  6 0.443**  6 0.520**  
7 0.467**  7 0.482**  7 0.532**  
8 0.552**  8 0.595**  8 0.564**  
9 0.520**  9 0.538**  9 0.571**  
10 0.566**  10 0.468**  10 0.559**  
11 0.504**  11 0.530**  11 0.614**  
12 0.492**  - - - - 

  0.01دال عند ماتوى  **
 ( 5جدول )

 :معامالت ارتباط بيرسون لمحاور )دور الجامعة في تعزيز ثقافة التعايش لطالبها( بالدرجة الكلية لألداة
 معامل االرتباط المحور م
**0.833 دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش لدى الطالب 1  
**0.862 دور املنهاج اجلامعي يف تعزيز ثقافة التعايش لدى الطالب 2  
**0.859 وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب اجلامعة 3  

 0.01دال عند مستوى  **
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، أن مجيع العبارات 5،  4يتضح من خالل اجلداول رقم ص
، وهذا يعطي داللة على 0.01واألبعاد دالة عند ماتوى ص

إىل مؤشرات  ارتفاع معامالت االتااق الداخلي، كيا يشري
ق هبا يف تطبيق الدراسة حدق مرتفعة وكافية ميكن الوثو 

 احلالية.
 
 

 ثبات أداة الدراسة :
من أن اإلجابة ستكون  التيققثبات االستباسة يعين       

واحدة تقريبًا لو تكرر تطبيقها على األشصاص ذاهتم يف 
،، وقد قام الباحث 430ص ،2014أوقات خمتلفة صالعااف، 

لفاكروسباخ، أبقياس ثبات الدراسة باستصدام معامل ثبات 
، يوضح معامل الثبات حملاور أداة الدراسة 6واجلدول رقم ص

 :على النيو اآليتوذلك 
 (6جدول )

 معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 
 معامل الثبات عدد العبارات المحور الرقم
 0.749 12 دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش لدى الطالب 1
 0.838 11 دور املنهاج اجلامعي يف تعزيز ثقافة التعايش لدى الطالب 2
 0.842 11 وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب اجلامعة 3

 0.907 34 الثبات الكلي
     

يتيتع  ، أن مقياس الدراسة6يتضح من خالل اجلدول رقم ص
بلغت قيية معامل الثبات الكلية  بثبات مقبول إحصائياً، فقد

، وهي درجة ثبات عالية، كيا تراوحت 0.907صألفا، ص
،، 0.842، 0.749ثبات أداة الدراسة ما بني صمعامالت 

وهي معامالت ثبات مرتفعة ميكن الوثوق هبا يف تطبيق 
 الدراسة احلالية. 

 :األساليب اإلحصائية

اليت مت  البياساتلتيقيق أهداف الدراسة وحتليل       
، من األساليب اإلحصائية املناسبة سُتصِدمت عدداجتييعها، 
 ية:مت حااب املقاييس اإلحصائية اآلتوبعد ذلك 

التكرارات والناب املئوية للتعرف على اخلصائ         
االجتياعية والوظيفية ألفراد الدراسة، معامل ارتباط 

، حلااب االتااق الدراخلي Pearson Correlationبريسونص
، Cronbach's Alphaألداة الدراسة، معامل ألفاكروسباخ ص

الدراسة، املتوسط حلااب معامل ثبات احملاور املصتلفة ألداة 
وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات  احلاايب؛

أفراد الدراسة عن احملاور الرئياة صمتوسطات العبارات،، مع 
يف ترتيب احملاور حاب أعلى متوسط  العلم بأسه يفيد

للتعرف على مدى  ، مت استصدام االرحراف املعياريحاايب
، فقرات أداة الدراسةارحراف استجابات أفراد الدراسة لكل 

، مت ولكل حمور من احملاور الرئياة عن متوسطها احلاايب
، One Way Anovaم اختبار حتليل التباين األحادي صااستصد

فروق يف استجابات أفراد الدراسة باختالف للتعرف على ال
متغريات الدراسة واليت تنقام إىل أكثر من فئتني 

 صالتصص ،.

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

يتناول هذا اجلزء عرض ستائ  الدارسة امليداسية ومناقشتها       
االستباسة  فقراتمن خالل عرض إجابات أفراد الدراسة على 
 :اآليتوذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة على النيو 

السؤال األول: ما دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز 
 ثقافة التعايش لدى الطالب؟
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للتعرف على دور أعضاء هيئـة التـدريس يف تعزيـز ثقافـة 
التعــايش لــدى الطــالب؛ مت حاــاب التكــرارات والناــب املئويــة 

اد واالرحــــراف املعيــــاري الســــتجابات أفــــر واملتوســــطات احلاــــابية 
 :الدراسة، وذلك على النيو اآليت

 (7جدول )
أفراد الدراسة حول دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات 

 الطالبثقافة التعايش لدى 
 درجة الموافقة العبارات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
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ف ال
حرا

االن
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د ما 
ى ح

إل
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يؤكــــد عضــــو هيئــــة التــــدريس أن التعــــايش ال يكــــون بــــالتصلي عــــن  2
 ثوابت اإلسالم. 

 1 0.85 4.39 15 10 65 250 435 ك
٪ 56.1 32.3 8.4 1.3 1.9 

حيــذر عضــو هيئــة التــدريس طالبــه مــن دعــوات الكراهيــة ضــد عــرق  8
 أو طائفة معينة.

 2 0.83 4.28  30 100 270 375 ك
٪ 48.4 34.8 12.9 3.9  

 3 0.85 4.26  10 175 190 400 ك يتيح عضو هيئة التدريس احلوار للجييع دون استثناء. 6
٪ 51.6 24.5 22.6 1.3  

 4 0.75 4.25 5 10 85 365 310 ك عضو هيئة التدريس بني التعايش والقيم اإلسالمية.يربط  1
٪ 40.0 47.1 11.0 1.3 .6 

يقــر عضــو هيئــة التــدريس مــن خــالل تعاملــه بــأن االخــتالف طبيعــة  4
 بشرية. 

 5 0.81 4.22  20 125 295 335 ك
٪ 43.2 38.1 16.1 2.6  

 6 0.98 4.08 5 40 190 190 350 ك يتقبل عضو هيئة التدريس آراء املصالفني له بصدر رحب.  7
٪ 45.2 24.5 24.5 5.2 .6 

يتعامــــل عضــــو هيئــــة التــــدريس باواســــية بــــني مجيــــع الطــــالب دون  5
 متييز.

 7 1.10 4.08 20 65 120 195 375 ك
٪ 48.4 25.2 15.5 8.4 2.6 

التــدريس علــى توظيــف أحــداث الواقــع يف تعزيــز يعيــل عضــو هيئــة  12
 قيم التعايش.

 8 0.87 4.01 10 25 155 340 245 ك
٪ 31.6 43.9 20.0 3.2 1.3 

 9 0.89 3.94 5 35 195 310 230 ك يبني عضو هيئة التدريس القيم املشرتكة اليت جتيع أفراد اجملتيع.  10
٪ 29.7 40.0 25.2 4.5 .6 

ــــدأ  يتصــــذ عضــــو 11 ــــه ماــــتصدماً مب ــــه مــــع طالب ــــة التــــدريس قرارات هيئ
 الشورى.

 10 1.07 3.83 25 50 215 225 260 ك
٪ 33.5 29.0 27.7 6.5 3.2 

يـــــرد عضــــــو هيئــــــة التــــــدريس علـــــى الشــــــبهات ذات العالقــــــة بقــــــيم  3
 التعايش. 

 11 0.88 3.82  45 250 280 200 ك
٪ 25.8 36.1 32.3 5.8  

يعـــرتف عضـــو هيئـــة التـــدريس بـــالتنوع الطـــائفي والعرقـــي واملنـــاطقي  9
 داخل اجملتيع.

 12 1.12 3.75 35 65 205 225 245 ك
٪ 31.6 29.0 26.5 8.4 4.5 

 - 0.48 4.08 المتوسط الحسابي العام للمحور
، أن حمـــور دور أعضـــاء 7يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم ص -

هيئــة التــدريس يف تعزيــز ثقافــة التعــايش لــدى الطــالب يتضــين 
، عبــــارات بدرجــــة اســــتجابة صموافــــق 5، عبــــارة، جــــاءت ص12ص

 إذ،، 4،  1،  6،  8،  2بشــــــــدة،، وهــــــــي العبــــــــارات رقــــــــم ص
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،، يف 4.39،  4.22تـــرتاوح املتوســـطات احلاـــابية هلـــم بـــني ص
حني جاءت العبارات األخرى بدرجـة اسـتجابة صموافـق،، وهـي 

تـــــرتاوح  إذ،، 9،  3،  11،  10،  12،  5،  7العبـــــارات ص
 ،.4.08،  3.75املتوسطات احلاابية هلم بني ص

بلغ املتوسط احلاـايب العـام لعبـارات حمـور دور أعضـاء هيئـة  -
، 4.08التــــــدريس يف تعزيــــــز ثقافــــــة التعــــــايش لــــــدى الطــــــالب ص

،، وهـــذا يـــدل علـــى أن هنـــاك موافقـــة 0.48بـــارحراف معيـــاري ص
بـــني أفـــراد الدراســـة علـــى دور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف تعزيـــز 
ثقافــــة التعـــــايش لــــدى الطـــــالب، ومــــن أبـــــرز تلـــــك األدوار صأن 
 عضــو هيئــة التــدريس يؤكــد أن التعــايش ال يكــون بــالتصلي عــن
ثوابــت اإلســالم، وكــذلك أن عضــو هيئــة التــدريس حيــذر طالبــه 
من دعوات الكراهيـة ضـد عـرق أو طائفـة معينـة، إضـافة إىل أن 
ـــيح احلـــوار للجييـــع دون اســـتثناء، وأن  عضـــو هيئـــة التـــدريس يت

 عضو هيئة التدريس يربط التعايش والقيم اإلسالمية،.
ث يـــة تنـــاقش بنـــوع مـــن التفصـــيل  أعلـــى ثـــالوالعبـــارات اآلت -

عبــارات وأقــل ثــالث عبــارات مبيــور دور أعضــاء هيئــة التــدريس 
جــاءت العبــارات  فقــديف تعزيــز ثقافــة التعــايش لــدى الطــالب، 

، بالرتتيـــــــب مـــــــن األول إىل الثالـــــــث، والعبـــــــارات 6،  8،  2ص
الثـــا(ي عشـــر، وذلـــك ، بالرتتيـــب مـــن العاشـــر إىل 9،  3، 11ص

 :على النيو اآليت
يؤكــد عضــو هيئــة التــدريس ، وهــي ص2جــاءت العبــارة رقــم ص -

أن التعــــايش ال يكــــون بــــالتصلي عــــن ثوابــــت اإلســــالم، باملرتبــــة 
األوىل بــــني العبــــارات اخلاحــــة بــــدور أعضــــاء هيئــــة التــــدريس يف 

، 4.39مبتوسـط حاـايب ص ،تعزيز ثقافة التعايش لـدى الطـالب
،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 0.85وارحــراف معيــاري ص

علـى أن عضـو هيئـة التـدريس يؤكـد أن بشدة بني أفراد الدراسـة 
التعـــايش ال يكـــون بـــالتصلي عـــن ثوابـــت اإلســـالم، ولعـــل ذلـــك 
مؤشر على وعي الطالب مبفهوم التعايش، فاإلسالم الـذي هـو 

ــــة الطــــال ــــزة األوىل يف ثقاف ــــى مفهــــوم التعــــايش الركي ب يؤكــــد عل
م اآلخـــر، وضـــرورة إعطائـــه حقوقـــه مهيـــا كـــان خمالفـــاً يف واحـــرتا

لغــة أو العــرق أو املنطقــة، فاملقيــاس وامليــزان يف سظــرة الــدين أو ال

ــــَد الل ــــِه  ــــال تعــــاىل: ص ِإن  َأْكــــَرَمُكْم ِعْن اإلســــالم هــــي التقــــوى، ق
،، وقــــــــد أكـــــــدت دراســــــــة العنــــــــزي 13: ، صاحلجــــــــراتأَتْـَقـــــــاُكمْ 

كان من ستائجهـا: أن التعـايش الاـليي مـع   إذ، ذلك، 2017ص
وص القـــــرآن اآلخـــــر يف اإلســـــالم حقيقـــــة راســـــصة أكدتـــــه سصـــــ

والاــنة، كيــا ميثــل التعــايش يف ضــوء مقاحــد الشــريعة ومبادئهــا 
، أن 2017ضـــرورة بشـــرية، وكـــان مـــن ستـــائ  دراســـة احليـــادي ص

ــــــازل  ــــــة الاــــــعودية للتعــــــايش ال يعــــــين التن دعــــــوة امليلكــــــة العربي
والتفــــريط يف الثوابــــت العقديــــة، ودعوهتــــا للتعــــايش قائيــــة علــــى 

 املبادئ الدينية.
، وهــي صحيــذر عضــو هيئــة التــدريس 8رقــم صجــاءت العبــارة  -

طالبه مـن دعـوات الكراهيـة ضـد عـرق أو طائفـة معينـة، باملرتبـة 
الثاسيـــة بـــني العبـــارات اخلاحـــة بـــدور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف 

، 4.28مبتوسـط حاـايب ص ،تعزيز ثقافة التعايش لـدى الطـالب
،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 0.83وارحــراف معيــاري ص

 أفـــراد الدراســـة علـــى أن عضـــو هيئـــة التـــدريس حيـــذر بشـــدة بـــني
طالبـــــه مـــــن دعـــــوات الكراهيـــــة ضـــــد عـــــرق أو طائفـــــة معينـــــة، 
فــدعوات الكراهيـــة هــي يف األحـــل خمالفـــة ل ســالم الـــذي ميثـــل 
قاعـــدة مهيـــة يف ثقافـــة الطـــالب، كيـــا أهنـــا معـــول هـــدم للبنـــاء 
االجتيــاعي، وتعيــل علــى إضــعاف اجملتيــع مــن الــداخل، وهــي 

 رة التعايش.سقيض لفك
، وهــي صيتــيح عضــو هيئــة التــدريس 6جــاءت العبــارة رقــم ص -

احلـــــوار للجييـــــع دون اســـــتثناء، باملرتبـــــة الثالثـــــة بـــــني العبـــــارات 
ـــز ثقافـــة التعـــايش  ـــة التـــدريس يف تعزي اخلاحـــة بـــدور أعضـــاء هيئ

، وارحــــراف معيــــاري 4.26مبتوســــط حاــــايب ص ،لــــدى الطــــالب
دة بـــني أفـــراد ،، وهـــذا يـــدل علـــى أن هنـــاك موافقـــة بشـــ0.85ص

الدراسة على أن عضو هيئة التدريس يتـيح احلـوار للجييـع دون 
اســـتثناء، فإتاحـــة احلـــوار مـــن قبـــل عضـــو هيئـــة التـــدريس جلييـــع 

هــــــاهتم وميــــــوهلم وهلجــــــاهتم الطــــــالب مبصتلــــــف أفكــــــارهم وتوج
الــــرأي ياــــيح هلــــم بــــالتعبري عــــن آرائهــــم، ومناقشــــة  وطبقــــاهتم
ملثـــــارة، وتصـــــييح والـــــرد عليـــــه، ودحـــــض الشـــــبهات ا املنيـــــرف

 Becerra ،2015ص األفكـــــــار املغلوطـــــــة، وقـــــــد أشـــــــارت دراســـــــة
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عي بدرجة متوسطة بـأن احلـوار ن  إىل أن الطالب على و وآخري
ا األجنــــاس، كيــــ لتعــــارف والتعــــايش املشــــرتك بــــني كــــل  ل ســــبب  

على أمهية   Chaudhuryو  Asadullah ،2013ص أكدت دراسة
 احلوار واحرتام الرأي اآلخر.

، وهي صيتصذ عضو هيئة التدريس 11عبارة رقم صجاءت ال -
قراراته مـع طالبـه ماـتصدماً مبـدأ الشـورى، باملرتبـة العاشـرة بـني 
العبـــارات اخلاحـــة بـــدور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف تعزيـــز ثقافـــة 

، وارحـــراف 3.83مبتوســـط حاـــايب ص ،التعـــايش لـــدى الطـــالب
د ،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــرا1.07معيــاري ص

الدراســة علــى أن عضــو هيئــة التــدريس يتصــذ قراراتــه مــع طالبــه 
ماــــتصدماً مبــــدأ الشــــورى، فاســــتصدام مبــــدأ الشــــورى يف ا ــــاذ 
القــرارات هــو مبــدأ مهــم يف حــد ذاتــه، لكنــه قــد يكــون يف واقــع 
الطــالب غــري ماــتصدم علــى سطــاق واســع مــن قبــل أســاتذهتم؛ 

ـــه الطـــالب  ـــذلك مل يركـــز علي ـــه؛ل أحـــد أدوار عضـــو هيئـــة  لكوس
 التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش لديهم.

، وهـــي صيـــرد عضـــو هيئـــة التـــدريس 3جـــاءت العبـــارة رقـــم ص -
علــــى الشــــبهات ذات العالقــــة بقــــيم التعــــايش، باملرتبــــة احلاديــــة 

بـــني العبـــارات اخلاحــــة بـــدور أعضـــاء هيئـــة التــــدريس يف  ةعشـــر 
، 3.82ص مبتوسـط حاـايب ،تعزيز ثقافة التعايش لـدى الطـالب

،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 0.88وارحــراف معيــاري ص
بــــني أفــــراد الدراســــة علــــى أن عضــــو هيئــــة التــــدريس يــــرد علــــى 

أمهيـــة هـــذا الـــدور  ت ذات العالقـــة بقـــيم التعـــايش، فيـــعالشـــبها
جـاء يف مرتبـة متـأخرة سوعـاً مـا، وهـي  فإسـهلعضو هيئة التـدريس 

 املرتبة قبل األخرية يف هذا احملور.
، وهي صيعرتف عضـو هيئـة التـدريس 9اءت العبارة رقم صج -

بالتنوع الطائفي والعرقي واملناطقي داخل اجملتيع، باملرتبـة الثاسيـة 
بـــني العبـــارات اخلاحــــة بـــدور أعضـــاء هيئـــة التــــدريس يف  ةعشـــر 

، 3.75مبتوسـط حاـايب ص ،تعزيز ثقافة التعايش لـدى الطـالب
هنــاك موافقــة ،، وهــذا يــدل علــى أن 1.12وارحــراف معيــاري ص

بني أفـراد الدراسـة علـى أن عضـو هيئـة التـدريس يعـرتف بـالتنوع 
الطـــائفي والعرقـــي واملنـــاطقي داخـــل اجملتيـــع، وقـــد جـــاءت هـــذه 
العبـــارة يف املرتبـــة األخـــرية ضـــين أدوار عضـــو هيئـــة التـــدريس يف 
تعزيــــز ثقافــــة التعــــايش للطــــالب، وقــــد يكــــون ســــبب ذلــــك أن 

اجملتيــع، وال حيتــاج اعــرتاف التنــوع هــو أمــر حتيــي وواقــع داخــل 
 عضو هيئة التدريس به.

السؤال الثاني: ما دور المنهاج الجامعي في تعزيز ثقافة 
 التعايش لدى الطالب؟

للتعرف على دور املنهاج اجلـامعي يف تعزيـز ثقافـة التعـايش      
لــــــــدى الطـــــــــالب؛ مت حاـــــــــاب التكـــــــــرارات والناـــــــــب املئويـــــــــة 

اد املعيــــاري الســــتجابات أفــــر واملتوســــطات احلاــــابية واالرحــــراف 
 :الدراسة، وذلك على النيو اآليت

 
 ( 8جدول )

ة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول دور المنهاج الجامعي في تعزيز ثقاف
 التعايش لدى الطالب
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يوضــــــح املنهــــــاج اجلــــــامعي مساحــــــة اإلســــــالم يف تعاملــــــه مــــــع غــــــري  1
 املاليني.

 1 0.70 4.46 - 10 65 260 440 ك
٪ 56.8 33.5 8.4 1.3 - 

 2 0.79 4.43 5 15 70 235 450 كحـــــورة علـــــى  ةاملنهـــــاج اجلـــــامعي علـــــى حرمـــــة االعتـــــداء بأيـــــيؤكـــــد  9
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 6. 1.9 9.0 30.3 58.1 ٪ اآلخرين.
 3 0.88 4.32 5 25 110 215 420 ك تعيل األسشطة التعلييية على بث روح اجلياعة بني الطالب. 11

٪ 54.2 27.7 14.2 3.2 .6 
 4 0.89 4.32 5 15 150 165 440 ك حيذرر املنهاج اجلامعي من التعصب الطائفي والعرقي.  8

٪ 56.8 21.3 19.4 1.9 .6 
 5 0.97 4.26 - 65 90 195 425 ك تتاح األسشطة الطالبية للجييع دون استثناء. 10

٪ 54.8 25.2 11.6 8.4 - 
 6 0.79 4.19 - 25 110 335 305 ك داخل اجملتيع بإجيابية.يتناول املنهاج اجلامعي فكرة التنوع  2

٪ 39.4 43.2 14.2 3.2 - 
املنهـــاج اجلـــامعي مبـــين علـــى تكـــريس التعـــاون اإلجيـــايب بـــني مجيـــع  4

 الطالب.
 7 0.85 4.12 - 20 175 270 310 ك
٪ 40.0 34.8 22.6 2.6 - 

 8 0.89 4.11 15 20 120 330 290 ك املنضبطة بضوابط الشرع.يكررس املنهاج اجلامعي مبدأ املواطنة  7
٪ 37.4 42.6 15.5 2.6 1.9 

ــــد املنهــــاج اجلــــامعي الطــــالب للعــــيش باساــــجام داخــــل ساــــي   5 يُع
 اجملتيع. 

 9 0.84 4.03 - 25 185 305 260 ك
٪ 33.5 39.4 23.9 3.2 - 

 10 0.86 4.02 5 20 190 300 260 ك يعرضه من فكر ومعرفة.يعزز املنهاج اجلامعي مبدأ التعايش مبا  3
٪ 33.5 38.7 24.5 2.6 .6 

 11 1.10 3.97 5 100 155 170 345 ك ُتدرس مبادئ حقوق اإلساان يف املنهاج اجلامعي. 6
٪ 44.5 21.9 20.0 12.9 .6 

 - 0.54 4.20 المتوسط الحسابي العام للمحور
، أن حمـــور دور املنهـــاج 8يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم ص -

، 11اجلــامعي يف تعزيــز ثقافــة التعــايش لــدى الطــالب يتضــين ص
، عبــارات بدرجــة اســتجابة صموافــق بشــدة،، 5عبــارة، جــاءت ص
تـــــرتاوح  ،، إذ10،  8،  11،  9،  1ت رقـــــم صوهـــــي العبـــــارا

،، يف حــــني 4.46،  4.26بــــني صاملتوســــطات احلاــــابية هلــــم 
جـــــاءت العبـــــارات األخـــــرى بدرجـــــة اســـــتجابة صموافـــــق،، وهـــــي 

تــرتاوح املتوســطات  إذ،، 6،  3،  5،  7،  4،  2العبــارات ص
 ،.4.19،  3.97احلاابية هلم بني ص

بلـــــغ املتوســـــط احلاـــــايب العـــــام لعبـــــارات حمـــــور دور املنهـــــاج  -
، 4.20املدرســـــي يف تعزيـــــز ثقافـــــة التعـــــايش لـــــدى الطـــــالب ص

،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 0.54بــارحراف معيــاري ص

بـــني أفـــراد الدراســـة علـــى دور املنهـــاج اجلـــامعي يف تعزيـــز ثقافـــة 
التعـــايش لـــدى الطـــالب، ومـــن أبـــرز تلـــك األدوار صأن املنهـــاج 
اجلــامعي يوضــح مساحــة اإلســالم يف تعاملــه مــع غــري املاــليني، 

 ةة االعتــــداء بأيــــوكــــذلك أن املنهــــاج اجلــــامعي يؤكــــد علــــى حرمــــ
حـــورة علـــى اآلخـــرين، إضـــافة إىل أن األسشـــطة التعليييـــة تعيـــل 

،، وقــــد اتفقــــت ستيجــــة ياعــــة بــــني الطــــالبعلــــى بــــث روح اجل
، والـــــيت Sebastain,2011الدراســـــة احلاليـــــة مـــــع ستيجـــــة دراســـــة ص

توحــلت إىل أن املنــاه  يف خمتلــف املراحــل التعليييــة تُعــزز قــيم 
 التعايش لدى الطالب.

يـــة تنـــاقش بنـــوع مـــن التفصـــيل  أعلـــى ثـــالث رات اآلتوالعبـــا -
عبـــارات وأقـــل ثـــالث عبـــارات مبيـــور دور املنهـــاج املدرســـي يف 
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 1جــاءت العبــارات ص ة التعــايش لــدى الطــالب، فقــدتعزيــز ثقافــ
،  5، بالرتتيـــب مـــن األول إىل الثالـــث، والعبـــارات ص11،  9، 
احلـــادي عشـــر، وذلـــك علـــى ، بالرتتيـــب مـــن التاســـع إىل 6،  3

 :النيو اآليت
، وهــــي صيوضــــح املنهــــاج اجلــــامعي 1جــــاءت العبــــارة رقــــم ص -

مساحة اإلسالم يف تعامله مـع غـري املاـليني، باملرتبـة األوىل بـني 
العبارات اخلاحة بـدور املنهـاج اجلـامعي يف تعزيـز ثقافـة التعـايش 

، وارحــــراف معيــــاري 4.46مبتوســــط حاــــايب ص ،لــــدى الطــــالب
موافقـــة بشـــدة بـــني أفـــراد  ،، وهـــذا يـــدل علـــى أن هنـــاك0.70ص

الدراســـة علـــى أن املنهـــاج اجلـــامعي يوضـــح مساحـــة اإلســـالم يف 
ا إشــــارة إىل دور اإلســــالم تعاملــــه مــــع غــــري املاــــليني، ويف هــــذ

الركيزة األوىل يف ثقافة الطالب يف تعزيز ثقافـة التعـايش،  بوحفه
فهو يتعامل مع غري املاليني بعدل ومساحة، وقد تقاربت هـذه 

العبــارة األوىل يف احملــور األول، والــيت تــن  علــى أن  النتيجــة مــع
عضــو هيئــة التــدريس يؤكــد علــى أن التعــايش ال يكــون بــالتصلي 

ــــت اإلســــالم، ويف ذات اإلطــــار تؤكــــد  دراســــة العنــــزي عــــن ثواب
مــــع اآلخــــر يف اإلســــالم  ، علــــى أن التعــــايش الاــــليي2017ص

حقيقــــــة راســــــصة، أكدتــــــه سصــــــوص القــــــرآن والاــــــنة، كيــــــا أن 
اإلسالم يكفل حرية االعتقاد للنـاس، ويضـين تعامـل املاـليني 
مع غـريهم يف التجـارة والتـزاور، وميثـل التعـايش يف ضـوء مقاحـد 

 الشريعة ضرورة بشرية.
، وهــي صيؤكــد املنهـاج اجلــامعي علــى 9جـاءت العبــارة رقـم ص -

حـــورة علـــى اآلخـــرين، باملرتبـــة الثاسيـــة بـــني  ةاالعتـــداء بأيـــحرمـــة 
العبـــارات اخلاحـــة بـــدور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف تعزيـــز ثقافـــة 

، وارحـــراف 4.43مبتوســـط حاـــايب ص ،التعـــايش لـــدى الطـــالب
،، وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة بشـدة بـني 0.79معياري ص

ـــــى حر  ـــــى أن املنهـــــاج اجلـــــامعي يؤكـــــد عل مـــــة أفـــــراد الدراســـــة عل
حــورة علــى اآلخــرين، وهــذه النتيجــة تعــزز العبــارة  ةاالعتــداء بأيــ

األوىل يف هــــذا احملــــور، والـــــيت تشــــري إىل أســـــه مــــن أدوار املنهـــــاج 
ــــــه مــــــع غــــــري  ــــــه يوضــــــح مساحــــــة اإلســــــالم يف تعامل اجلــــــامعي أس

املاــليني، فاإلســالم حيــرم االعتــداء علــى اآلخــرين مهيــا كاســت 
 معتقداهتم أو أحوهلم.

، وهــي صتعيــل األسشــطة التعليييــة 11رقــم صجــاءت العبــارة  -
ـــــة بـــــني  ـــــة الثالث ـــــني الطـــــالب، باملرتب ـــــث روح اجلياعـــــة ب ـــــى ب عل
العبـــارات اخلاحـــة بـــدور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف تعزيـــز ثقافـــة 

، وارحـــراف 4.32مبتوســـط حاـــايب ص ،التعـــايش لـــدى الطـــالب
،، وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة بشـدة بـني 0.88معياري ص

ة علــى أن األسشــطة التعليييــة تعيــل علــى بــث روح أفــراد الدراســ
اجلياعــــة بــــني الطــــالب، وذلــــك أن طبيعــــة األسشــــطة بأسواعهــــا 
املصتلفة صالثقافية، االجتياعية، الرياضية، ..، تقوم على العيـل 
اجليــاعي، ويشــرتك هبــا معظــم الطــالب، ويغلــب عليهــا الطــابع 

 اجليعي، وتاودها روح اجلياعة.
وهــــــي صيُعــــــد املنهــــــاج اجلــــــامعي  ،5جــــــاءت العبــــــارة رقــــــم ص -

الطالب للعيش باساجام داخل ساـي  اجملتيـع، باملرتبـة التاسـعة 
بــــني العبــــارات اخلاحــــة بــــدور أعضــــاء هيئــــة التــــدريس يف تعزيــــز 

، 4.03مبتوســــــط حاــــــايب ص ،ثقافـــــة التعــــــايش لــــــدى الطـــــالب
،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 0.84وارحــراف معيــاري ص

أن املنهاج اجلامعي يُعد الطالب للعـيش بني أفراد الدراسة على 
باساجام داخل ساي  اجملتيع، وقد جاءت هذه العبارة متـأخرة 

ي، وتوقعـات سوعاً ما، وقد يرجع ذلك إىل طبيعة املنهـاج اجلـامع
ــ ه؛ لكوســهفيــالطــالب  ز علــى اجلاســب النظــري واملعــريف أكثــر يركر

 من تركيزه على اجلاسب االجتياعي.
، وهــي صيعــزز املنهــاج اجلــامعي مبــدأ 3جــاءت العبــارة رقــم ص -

التعــــايش مبــــا يعرضــــه مــــن فكــــر ومعرفــــة، باملرتبــــة العاشــــرة بــــني 
العبـــارات اخلاحـــة بـــدور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف تعزيـــز ثقافـــة 

، وارحـــراف 4.02مبتوســـط حاـــايب ص ،التعـــايش لـــدى الطـــالب
،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد 0.86معيــاري ص

عـزز مبـدأ التعـايش مبـا يعرضـه أن املنهاج اجلامعي يلدراسة على ا
مــن فكــر ومعرفــة، وقــد جــاءت هــذه العبــارة قبــل العبــارة األخــرية 
ـــــأن  ـــــك ستيجـــــة توقعـــــات الطـــــالب ب يف احملـــــور، وقـــــد يكـــــون ذل
موضـــوع التعـــايش لـــن يكـــون ضـــين مفـــردات املنهـــاج اجلـــامعي؛ 
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الـيت هـي يف  ،ضـين مفـردات املقـررات املصتلفـة هكا لصعوبة إشر 
األحــل معــدة لتيقيــق أهــداف التصصــ  األكــادميي والعليــي، 

 ،2011ص توحــــلت لــــه دراســــة وستيجــــة هــــذه العبــــارة تاــــاير مــــا
Sebastian مـــــن املعليـــــني أن املنـــــاه  يف ، % 86صيـــــرى  ، إذ

 خمتلف املراحل التعلييية تعزز قيم التعايش.
، وهـــــي صتُـــــدرس مبـــــادئ حقـــــوق 6جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم ص -

بني العبارات  ةاجلامعي، باملرتبة احلادية عشر اإلساان يف املنهاج 
ـــز ثقافـــة التعـــايش  ـــة التـــدريس يف تعزي اخلاحـــة بـــدور أعضـــاء هيئ

، وارحــــراف معيــــاري 3.97مبتوســــط حاــــايب ص ،لــــدى الطــــالب

،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد الدراســة 1.10ص
علـــى أن مبـــادئ حقـــوق اإلساـــان تُـــدرس يف املنهـــاج اجلـــامعي، 

اءت هــذه العبــارة يف املرتبــة األخــرية يف هــذا احملــور، وقــد وقــد جــ
يرجــــع ذلــــك لعــــدم وضــــوح مبــــادئ حقــــوق اإلساــــان يف ذهنيــــة 
الطالـــب، وعـــدم قـــدرة الطـــالب املاـــتجيبني علـــى ربـــط مبـــادئ 

 حقوق اإلساان مبوضوع التعايش.
ق لـــدور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومـــن خـــالل العـــرض الاـــاب -
ـــــدى الطـــــالب، ا هـــــواملن ـــــة التعـــــايش ل ـــــز ثقاف ج اجلـــــامعي يف تعزي

 :جاءت على النيو اآليتيالحظ أهنا 
 ( 9جدول )

 دور الجامعة في تعزيز ثقافة التعايش لطالبها
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحساب أدوار الجامعة في تعزيز ثقافة التعايش م
 1 0.54 4.20 املنهاج اجلامعي يف تعزيز ثقافة التعايشدور  2
 2 0.48 4.08 دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش 1

 - 0.46 4.14 الدرجة الكلية 
، أن املتوســط احلاــايب العــام 9يتضــح مــن خــالل اجلــدول رقــم ص

،، وهــذا يــدل علــى أن 0.46، بــارحراف معيــاري ص4.14بلــغ ص
هناك موافقة بني أفراد الدراسة على دور اجلامعة يف تعزيـز ثقافـة 

يــأيت دور املنهــاج اجلــامعي يف تعزيــز ثقافــة  إذالتعــايش لطالهبــا، 
، وبارحراف 4.20اايب عام صالتعايش باملرتبة األوىل مبتوسط ح

،، يليهـــا دور أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف تعزيـــز 0.54معيـــاري ص
، وبــــــارحراف 4.08ثقافــــــة التعــــــايش مبتوســــــط حاــــــايب عــــــام ص

،، وقـــــد اتفقـــــت ستيجـــــة الدراســـــة احلاليـــــة مـــــع 0.48معيـــــاري ص
والــــيت توحــــلت إىل  Chaudhuryو Asadullah ،2013ص دراســــة

ليـــــة إىل طـــــرح التعـــــايش  أن املـــــدارس الدينيـــــة ســـــعت بدرجـــــة عا
كيوضوع أساسـي فيهـا مـن خـالل املـواد واملنـاه  املدرسـية، يف 

 ،2015ص دراسـةحني اختلفت ستيجة الدراسـة احلاليـة مـع ستيجـة 

Becerra والــــــيت توحــــــلت إىل وجــــــود قصـــــــور يف دورن وآخــــــري 
مــــن خــــالل سشــــر ثقافــــة  املدرســــة يف مواجهــــة العنــــف املدرســــي

الب يف تلـك الدراسـة مـوافقني التعايش بني الطالب، وكان الطـ
بدرجــة ضــعيفة علــى أن البيئــة املدرســية لــديهم تعــزز سبــذ العنــف 

 وتدعم قيم التعايش.
السؤال الثالث: ما وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب 

 الجامعة؟
 زيــز ثقافــة التعــايش لطــالب اجلامعــةللتعــرف علــى وســائل تع    

مت حاــــاب التكــــرارات والناــــب املئويــــة واملتوســــطات احلاــــابية 
اد الدراســــة، وذلــــك علــــى واالرحــــراف املعيــــاري الســــتجابات أفــــر 

 :النيو اآليت
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 ( 10جدول )
الدراسة حول وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد 

 الجامعة
 درجة الموافقة العبارات م
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تشجيع الطالب على املشاركة يف األعيال اخلريية والتطوعية خلدمة  11
 اجملتيع.

 1 0.94 4.26 20 5 130 220 400 ك
٪ 51.6 28.4 16.8 .6 2.6 

تـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس علـــى طـــرق وأســـاليب تعزيـــز ثقافــــة  3
 التعايش.

 2 0.86 4.23 5 20 130 260 360 ك
٪ 46.5 33.5 16.8 2.6 .6 

إتاحة اجلامعة ملبدأ العدالة وتااوي الفرص بني اجلييـع يف أسظيتهـا  8
 وخدماهتا. 

 3 0.96 4.23 15 30 110 230 390 ك
٪ 50.3 29.7 14.2 3.9 1.9 

 4 0.89 4.22 5 35 105 270 360 ك سن األسظية والقواسني اليت متنع الكراهية والعنصرية. 4
٪ 46.5 34.8 13.5 4.5 .6 

تشـــجيع الطـــالب علـــى توســـيع دائـــرة التعـــارف فييـــا بيـــنهم داخـــل  7
 اجلامعة.

 5 0.96 4.15 10 35 140 235 355 ك
٪ 45.8 30.3 18.1 4.5 1.3 

تشــــــجيع الطــــــالب علــــــى املشــــــاركة يف األسشــــــطة اجلياعيــــــة داخــــــل  10
 اجلامعة.

 6 0.96 4.14 15 25 145 240 350 ك
٪ 45.2 31.0 18.7 3.2 1.9 

 7 0.92 4.12 5 40 140 265 325 ك استغالل املناسبات الوطنية والثقافية لتكريس قيم التعايش.  9
٪ 41.9 34.2 18.1 5.2 .6 

 8 0.93 4.11 10 30 150 260 325 ك إقامة الدورات التدريبية للطالب يف جمال تعزيز ثقافة التعايش.  1
٪ 41.9 33.5 19.4 3.9 1.3 

اجملــال للطــالب للتعبــري عــن آرائهــم مــن خــالل موقــع اجلامعــة إتاحــة  6
 اإللكرتو(ي.

 9 1.06 4.09 15 50 160 175 375 ك
٪ 48.4 22.6 20.6 6.5 1.9 

 10 0.86 4.08 5 20 165 300 285 ك تضيني اخلطط الدراسية مواضيع تتعلق بقيم التعايش. 5
٪ 36.8 38.7 21.3 2.6 .6 

 11 1.06 3.86 25 55 185 250 260 ك العليي لدراسة موضوع التعايش.تشجيع البيث  2
٪ 33.5 32.3 23.9 7.1 3.2 

 - 0.59 4.13 املتوسط احلاايب العام للييور
، أن حمور وسـائل تعزيـز 10يتضح من خالل اجلدول رقم ص -

، عبــارة، جــاءت 11ثقافــة التعــايش لطــالب اجلامعــة يتضــين ص
، عبــارات بدرجــة اســتجابة صموافــق بشــدة،، وهــي العبــارات 4ص

تــرتاوح املتوســطات احلاــابية هلــم  إذ،، 4،  8،  3،  11رقــم ص
،، يف حــــني جــــاءت العبــــارات األخــــرى 4.26،  4.22بــــني ص

 1،  9،  10،  7عبــارات صبدرجــة اســتجابة صموافــق،، وهــي ال

ـــــــني  إذ،، 2،  5،  6،  تـــــــرتاوح املتوســـــــطات احلاـــــــابية هلـــــــم ب
 ،.4.15،  3.86ص
بلــــغ املتوســــط احلاــــايب العــــام لعبــــارات حمــــور وســــائل تعزيــــز  -

، بـــــارحراف معيـــــاري 4.13ثقافـــــة التعـــــايش لطـــــالب اجلامعـــــة ص
،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد الدراســة 0.59ص

زيــز ثقافــة التعــايش لطــالب اجلامعــة، ومــن أبــرز علــى وســائل تع
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تلــــك الوســــائل صتشــــجيع الطــــالب علــــى املشــــاركة يف األعيــــال 
اخلرييــة والتطوعيــة خلدمــة اجملتيــع، وكــذلك تــدريب أعضــاء هيئــة 
التــدريس علــى طــرق وأســاليب تعزيــز ثقافــة التعــايش، إضــافة إىل 

 بـــني اجلييــــع يف إتاحـــة اجلامعـــة ملبـــدأ العدالــــة وتاـــاوي الفـــرص
 ،.أسظيتها وخدماهتا

يـــة تنـــاقش بنـــوع مـــن التفصـــيل  أعلـــى ثـــالث والعبـــارات اآلت -
ثقافـة التعـايش عبارات وأقل ثالث عبارات مبيور وسائل تعزيـز 

، 8،  3،  11جـــــــاءت العبـــــــارات ص لطـــــــالب اجلامعـــــــة، فقـــــــد
، 2،  5،  6بالرتتيـــــــب مـــــــن األول إىل الثالـــــــث، والعبـــــــارات ص

شــــر، وذلــــك علــــى النيــــو احلــــادي عبالرتتيــــب مــــن التاســــع إىل 
 :اآليت
ـــارة رقـــم ص - ، وهـــي صتشـــجيع الطـــالب علـــى 11جـــاءت العب

املشــاركة يف األعيــال اخلرييــة والتطوعيـــة خلدمــة اجملتيــع، باملرتبـــة 
،، 0.94، وارحـراف معيـاري ص4.26مبتوسط حاـايب ص ،األوىل

وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة بشـدة بـني أفـراد الدراسـة علـى 
ى املشــــــــاركة يف األعيــــــــال اخلرييــــــــة أن تشــــــــجيع الطــــــــالب علــــــــ

والتطوعيـــــة خلدمـــــة اجملتيـــــع مـــــن وســـــائل تعزيـــــز ثقافـــــة التعـــــايش 
لطـــــالب اجلامعــــــة، وذلـــــك أن مشــــــاركة الطـــــالب يف األعيــــــال 

تنيــــي روح اجلياعــــة والعيــــل خلرييــــة والتطوعيــــة خلدمــــة اجملتيــــع ا
ليجتيـــع املشـــرتك لـــديهم، وترفـــع لـــديهم روح االستيـــاء والـــوالء ل

تعــزز ثقافــة التعــايش لــديهم، وقــد  يــه، ومــن مثالــذي يعيشــون ف
، إىل أســه مــن مقومــات دعــوة 2017أشــارت دراســة احليــادي ص

امليلكة العربية الاعودية للتعايش فتح أبـواب التعـارف والتعـاون 
مــع اآلخــر، ويعــد تشــجيع الطــالب علــى املشــاركة يف األعيــال 

 اخلريية والتطوعية من أبواب التعارف والتعاون.
، وهــــــي صتــــــدريب أعضــــــاء هيئــــــة 3بــــــارة رقــــــم صجــــــاءت الع -

التــــدريس علــــى طــــرق وأســــاليب تعزيــــز ثقافــــة التعــــايش، باملرتبــــة 
،، 0.86، وارحـراف معيـاري ص4.23مبتوسـط حاـايب ص ،الثاسية

وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة بشـدة بـني أفـراد الدراسـة علـى 
أن تـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس علـــى طـــرق وأســـاليب تعزيـــز 

ايش من وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب اجلامعة، ثقافة التع

ويف هذا دليل على أمهية عقد الـدورات التدريبيـة يف جمـال تعلـيم 
ـــــك أحـــــد  ـــــز ثقافـــــة التعـــــايش، باعتبـــــار ذل طـــــرق وأســـــاليب تعزي
األساليب املهية يف تعزيز هذه الثقافة، ومن املعلوم أسه إذا كـان 

ـــــدريس مليـــــاً بتلـــــك الطـــــرق واأل ســـــاليب فإســـــه عضـــــو هيئـــــة الت
 سياتطيع رفع مناوب تلك الثقافة بني طالبه.

، وهــي صإتاحــة اجلامعــة ملبــدأ العدالــة 8جــاءت العبــارة رقــم ص -
وتاــــاوي الفــــرص بــــني اجلييــــع يف أسظيتهــــا وخــــدماهتا، باملرتبــــة 

،، 0.96، وارحـراف معيـاري ص4.23مبتوسـط حاـايب ص ،الثالثة
وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة بشـدة بـني أفـراد الدراسـة علـى 
أن إتاحــة اجلامعــة ملبــدأ العدالــة وتاــاوي الفــرص بــني اجلييــع يف 
ـــز ثقافـــة التعـــايش لطـــالب  أسظيتهـــا وخـــدماهتا مـــن وســـائل تعزي

بــــدأ اجلامعــــة، فشــــعور الطــــالب باملاــــاواة مــــن خــــالل تطبيــــق م
خيتفـــي مبـــدأ  اجلامعـــة ســـيعزز ثقافـــة التعـــايش، إذالعـــدل داخـــل 

احملابــاة، وتقــل األهــواء، وتضــعف احملاــوبية، فيــدرك الطالــب أن 
هنــــاك أسظيــــة حتكــــم عيــــل اجلامعــــة، فيشــــعر باالستيــــاء جلييــــع 

 مكوساهتا.
، وهي صإتاحة اجملال للطالب للتعبري 6جاءت العبارة رقم ص -

امعـــــة اإللكـــــرتو(ي، باملرتبـــــة عـــــن آرائهـــــم مـــــن خـــــالل موقـــــع اجل
ــــــــــاري 4.09مبتوســــــــــط حاــــــــــايب ص ،التاســــــــــعة ، وارحــــــــــراف معي

،، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد الدراســة 1.06ص
علــى أن إتاحـــة اجملـــال للطــالب للتعبـــري عـــن آرائهــم مـــن خـــالل 
موقـــــع اجلامعـــــة اإللكـــــرتو(ي مـــــن وســـــائل تعزيـــــز ثقافـــــة التعـــــايش 

ه العبارة يف مرحلـة متـأخرة إىل لطالب اجلامعة، وقد جاءت هذ
حد ما، وقـد يرجـع ذلـك إىل ضـعف قـدرة الطـالب علـى الـربط 
بــني مفهــوم التعــايش وإتاحــة اجملــال هلــم للتعبــري عــن آرائهــم مــن 

و  Asadullah ، 2013صخالل موقع اجلامعة، رغم تأكيد دراسة
Chaudhury .يف ستائجها على أمهية احلوار يف تعزيز التعايش 

، وهـــي صتضـــيني اخلطـــط الدراســـية 5العبـــارة رقـــم صجـــاءت  -
مبتوسـط حاـايب  ،مواضيع تتعلق بقيم التعـايش، باملرتبـة العاشـرة

،، وهــــــذا يــــــدل علــــــى أن 0.86، وارحـــــراف معيــــــاري ص4.08ص
ـــــى أن تضـــــيني اخلطـــــط  ـــــراد الدراســـــة عل ـــــني أف ـــــاك موافقـــــة ب هن
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الدراســية مواضــيع تتعلــق بقــيم التعــايش مــن وســائل تعزيــز ثقافــة 
يش لطالب اجلامعة، ورغـم أمهيـة تضـيني اخلطـط الدراسـية التعا

مواضــــيع تتعلــــق بقــــيم التعــــايش إال أن تلــــك العبــــارة جــــاءت يف 
املرتبـــــة قبـــــل األخـــــرية يف احملـــــور، وقـــــد يرجـــــع ذلـــــك إىل اعتقـــــاد 
الطــالب بــأن اخلطــط الدراســية هــي مرتبطــة يف األحــل مبفــردات 

 .املقررات ذات البعد العليي واألكادميي والتصصصي
، وهـــي صتشـــجيع البيـــث العليــــي 2جـــاءت العبـــارة رقـــم ص -

مبتوســـــط  ،لدراســـــة موضـــــوع التعـــــايش، باملرتبـــــة احلاديـــــة عشـــــر
،، وهـذا يـدل علـى 1.06، وارحراف معيـاري ص3.86حاايب ص

أن هنـــاك موافقـــة بـــني أفـــراد الدراســـة علـــى أن تشـــجيع البيـــث 
العليـــــي لدراســـــة موضـــــوع التعـــــايش مـــــن وســـــائل تعزيـــــز ثقافـــــة 

لطـــالب اجلامعـــة، وقـــد جـــاءت هـــذه العبـــارة يف املرتبـــة التعـــايش 

األخـــرية رغـــم أمهيـــة البيـــث العليـــي وضـــرورته يف هـــذا العصـــر، 
والذي من خالله ميكن الوحول إىل كثري مـن احلقـائق واملعـارف 

 ذات العالقة مبفهوم التعايش وسبل تعزيزه.
السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

راد عينة الدراسة تُعزى لمتغير التخصص استجابات أف
 )صحي، علمي، إنساني(؟

وملعرفة إذا ما كاست هناك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني      
متوســـــطات اســـــتجابات أفـــــراد الدراســـــة حـــــول دور اجلامعـــــة يف 
مت  تعزيـــز ثقافـــة التعـــايش لطالهبـــا بـــاختالف متغـــري التصصـــ ؛

ــــاين األحــــادي ص ــــل التب ــــار حتلي  One Wayاســــتصدام اختب

Anova،11، وذلــك كيــا يتضــح مــن خــالل اجلــدول رقــم ص، ،
 :وذلك على النيو اآليت

 ( 11جدول )
الجامعة في تعزيز أفراد عينة الدراسة نحو دور  ( للفروق بين متوسطات استجاباتOne Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 ثقافة التعايش لطالبها باختالف متغير التخصص
 مجموع المجموعات المحور

 المربعات 
درجات 
 الحرية

 متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز 
 ثقافة التعايش لدى الطالب

 12.807 2.813 2 5.626 بني اجمليوعات
 

0.000 
 0.220 772 169.579 اجمليوعاتداخل  

  774 175.205 اجمليوع
 دور املنهاج اجلامعي يف تعزيز 
 ثقافة التعايش لدى الطالب

 5.423 1.567 2 3.135 بني اجمليوعات
 

0.005 
 0.289 772 223.109 داخل اجمليوعات 

  774 226.244 اجمليوع
التعايش لدى الدرجة الكلية لدور اجلامعة يف تعزيز ثقافة 

 الطالب
 9.603 1.961 2 3.923 بني اجمليوعات

 
0.000 
 0.204 772 157.670 داخل اجمليوعات 

  774 161.592 اجمليوع
 0.655 0.228 2 0.457 بني اجمليوعات وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب اجلامعة

 
0.520 
 0.349 772 269.240 داخل اجمليوعات 

  774 269.697 اجمليوع
، أســــه ال توجــــد 11يتضــــح مــــن خــــالل اجلــــدول رقــــم ص

هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات اســـتجابات 
وســائل تعزيــز ثقافــة التعــايش لطــالب اجلامعــة  يفأفــراد الدراســة 

بلغــت قييــة ماــتوى الداللــة  فقــدبــاختالف متغــري التصصــ ، 

، أي غـــري 0.05،، وهـــي قييـــة أكـــرب مـــن ص0.520صللييـــور 
 دالة إحصائياً.

يف حــني أوضــيت النتــائ  أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة 
وســـطات اســـتجابات ، بـــني مت0.01إحصـــائية عنـــد ماـــتوى ص

الدرجـــة الكليـــة لـــدور اجلامعـــة يف تعزيـــز ثقافـــة  أفـــراد الدراســـة يف
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ــــ ــــة صدور أعضــــاء هيئ ــــدى الطــــالب واألبعــــاد الفرعي ة التعــــايش ل
التــــدريس، دور املنهــــاج، بــــاختالف متغــــري التصصــــ ، وملعرفــــة 

اجتـــاه الفـــروق ولصـــام أي فئـــة مـــن فئـــات متغـــري التصصـــ ، مت 
 :، وذلك على النيو اآليت،Scheffeاستصدام اختبار شيفيه ص

 ( 12جدول )
( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول  وسائل تعزيز ثقافة التعايش لطالب الجامعة باختالف متغير Scheffeشيفيه )اختبار 

 :التخصص
المتوسط  ن التخصص المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

كليات 
 صحية

كليات 
ةيإنسان  

كليات 
 علمية

 دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز 
 التعايش لدى الطالبثقافة 

   - 0.44 4.19 110 كليات حيية
  -  0.47 4.15 280 كليات إسااسية
 - **0.159- **0.194- 0.47 3.99 385 كليات عليية

 دور املنهاج اجلامعي يف تعزيز 
 ثقافة التعايش لدى الطالب

   - 0.47 4.19 110 كليات حيية

  -  0.50 4.28 280 كليات إسااسية

 - **0.139-  0.58 4.15 385 عليية كليات

الدرجة الكلية لدور اجلامعة يف تعزيز 
 ثقافة التعايش لدى الطالب

   - 0.42 4.19 110 كليات حيية

  -  0.45 4.22 280 كليات إسااسية

 - **0.149- **0.122- 0.46 4.07 385 كليات عليية

،، والــذي يُبــني ستــائ  12اجلــدول رقــم صيتضــح مــن خــالل 
املقارسات البعدية ملتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة رحـو 
دور أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس يف تعزيــــــز ثقافــــــة التعــــــايش لــــــدى 

يتضح أن تلك الفـروق  إذالطالب باختالف متغري التصص ، 
ـــة، والطـــالب ممـــن  جـــاءت بـــني الطـــالب ممـــن  صصـــاهتم عليي

إساـــاسية،، وذلـــك لصـــام الطـــالب ممـــن  - صصـــاهتم صحـــيية 
،، وُتشــري النتيجــة 4.19 صصــاهتم حــيية مبتوســط حاــايب ص

الاــابقة إىل أن أفـــراد الدراســة ممـــن  صصــاهتم حـــيية يوافقـــون 
ريس يف تعزيـــز ثقافـــة بدرجـــة أكـــرب علـــى دور أعضـــاء هيئـــة التـــد

التعــايش لــدى الطــالب، وقــد يكــون ذلــك ستيجــة ارتفــاع ساــبة 
أعضـاء هيئــة التــدريس مـن غــري الاــعوديني، وهـم مــن جناــيات 
 إذوبــــــالد خمتلفــــــة، والــــــذين يدرســــــون يف الكليــــــات الصــــــيية، 

يتباينون يف ثقافاهتم وأعراقهم، وأدت تلك املعايشـة بيـنهم وبـني 
إىل موافقـة هـؤالء الطـالب بدرجـة طالهبم يف الكليات الصيية 

 أكرب على دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش.

،، ستـــائ  املقارســـات 12كيـــا بينـــت النتـــائ  باجلـــدول رقـــم ص
البعديــة ملتوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة رحــو الدرجــة 
الكليـــة لــــدور اجلامعــــة يف تعزيــــز ثقافــــة التعــــايش لــــدى الطــــالب 

لفرعـــي صدور املنهـــاج اجلـــامعي يف تعزيـــز ثقافـــة التعـــايش والُبعـــد ا
يتضـح أن تلـك  إذلدى الطالب، بـاختالف متغـري التصصـ ، 

الفروق جـاءت بـني الطـالب ممـن  صصـاهتم علييـة، والطـالب 
إساـــاسية،، وذلـــك لصـــام الطـــالب  -ممـــن  صصـــاهتم صحـــيية 

، لدور املنهاج 4.28ممن  صصاهتم إسااسية مبتوسط حاايب ص
، للدرجـــــة الكليـــــة لـــــدور 4.22امعي، ومبتوســـــط حاـــــايب صاجلـــــ

اجلامعــة يف تعزيــز ثقافــة التعــايش لــدى الطــالب، وُتشــري النتيجــة 
الاــابقة إىل أن أفــراد الدراســة ممــن  صصــاهتم إساــاسية يوافقــون 
بدرجـــة أكـــرب علـــى دور اجلامعـــة يف تعزيـــز ثقافـــة التعـــايش لـــدى 

عي يف تعزيـــز ثقافـــة الطـــالب والُبعـــد الفرعـــي صدور املنهـــاج اجلـــام
أن  ســـبب تلـــك النتيجـــةوقـــد يكـــون التعـــايش لـــدى الطـــالب،، 

املنهــاج اجلــامعي يف التصصصــات اإلساــاسية قــد يتنــاول املفــاهيم 



 راشد بن ظافر الدوسري :دور اجلامعة يف تعزيز ثقافة التعايش لطالهبا

 

143 

أكــــرب مــــن املنهــــاج  وجــــهاالجتياعيــــة واملوضــــوعات اإلساــــاسية ب
 الذي يدررس يف الكليات العليية والصيية.

 :خالصة ألهم نتائج الدراسة وتوصياتها

هذا الفصل على عرض ألبرز النتائ  اليت مت  يشيل
 التوحل إليها ومن مث التوحيات املقرتحة يف ضوء تلك النتائ .

 أواًل: نتائج الدراسة
أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد الدراســة علــى دور أعضــاء ـ  1

هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش لدى الطـالب، ومـن أبـرز 
 تلك األدوار:

  التــدريس يؤكــد أن التعــايش ال يكــون أن عضــو هيئــة
 بالتصلي عن ثوابت اإلسالم.

  أن عضـــو هيئــــة التــــدريس حيـــذر طالبــــه مــــن دعــــوات
 الكراهية ضد عرق أو طائفة معينة.

  أن عضـــو هيئـــة التـــدريس يتـــيح احلـــوار للجييـــع دون
 استثناء.
أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد الدراســة علــى دور املنهــاج ـ  2

ة التعايش لدى الطـالب، ومـن أبـرز تلـك اجلامعي يف تعزيز ثقاف
 األدوار:
  أن املنهاج اجلامعي يوضح مساحة اإلسـالم يف تعاملـه

 مع غري املاليني.
 ةأن املنهـــاج اجلـــامعي يؤكـــد علـــى حرمـــة االعتـــداء بأيـــ 

 حورة على اآلخرين.
  أن األسشــطة التعليييــة تعيــل علــى بــث روح اجلياعــة

 بني الطالب.
راد الدراســة علــى دور اجلامعــة أن هنــاك موافقــة بــني أفـــ  3

يــأيت دور املنهــاج اجلــامعي  إذيف تعزيــز ثقافــة التعــايش لطالهبــا، 
يف تعزيــز ثقافــة التعــايش باملرتبــة األوىل، يليهــا دور أعضــاء هيئــة 

 التدريس يف تعزيز ثقافة التعايش.
أن هنـاك موافقــة بـني أفـراد الدراســة علـى وسـائل تعزيــز ـ  4

 امعة، ومن أبرز تلك الوسائل:ثقافة التعايش لطالب اجل

  تشـــجيع الطـــالب علـــى املشـــاركة يف األعيـــال اخلرييـــة
 والتطوعية خلدمة اجملتيع.

  تــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس علــى طــرق وأســاليب
 تعزيز ثقافة التعايش.

  إتاحــــة اجلامعــــة ملبــــدأ العدالــــة وتاــــاوي الفــــرص بــــني
 اجلييع يف أسظيتها وخدماهتا.

ــــ  5 ال توجــــد هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــني ـ
وســــائل تعزيــــز ثقافــــة  يفمتوســــطات اســــتجابات أفــــراد الدراســــة 

 التعايش لطالب اجلامعة باختالف متغري التصص .
ــ  6 أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصــائية عنــد ماــتوى ـ

، بــني متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة حــول دور 0.01ص
يـــز ثقافـــة التعـــايش لـــدى الطـــالب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف تعز 

بــــــاختالف متغــــــري التصصــــــ ، وذلــــــك لصــــــام الطــــــالب ممــــــن 
  صصاهتم حيية.

ــ  7 أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصــائية عنــد ماــتوى ـ
، بـــــني متوســـــطات اســــــتجابات أفـــــراد الدراســـــة حــــــول 0.01ص

ــــدى  ــــة التعــــايش ل ــــز ثقاف ــــدور اجلامعــــة يف تعزي ــــة ل الدرجــــة الكلي
ور املنهـــاج اجلـــامعي يف تعزيـــز ثقافـــة الطـــالب والُبعـــد الفرعـــي صد

التعـــايش لـــدى الطـــالب، بـــاختالف متغـــري التصصـــ ، وذلـــك 
 لصام الطالب ممن  صصاهتم إسااسية .

 :ثانياً: توصيات الدراسة
يف ضوء النتائ  اليت مت التوحل إليها يوحي الباحث      
 :مبا يأيت
يتعلق به من قيم  ـ ضرورة ربط مفهوم التعايش وما1

 ومبادئه. بثوابت اإلسالم وتعالييه
ـ التأكيد على أمهية احلوار وضرورة تفعيله من خالل 2

املنهاج اجلامعي، وتطبيقه عيليًا بني عضو هيئة التدريس 
وطالبه، وبني الطالب أسفاهم، والذي من خالله ميكن فهم 
اآلخرين، والتعرف عليهم، وتصييح أفكارهم، والرد على 

 الشبهات املصتلفة.
ـ الدعوة للتوسع يف األسشطة اجلامعية، على خمتلف 3
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وغريها؛ وذلك من  العليية، واالجتياعية، والثقافيةأشكاهلا: 
أجل بث روح اجلياعة بني الطالب، ورفع ماتوى االسدماج 

 حتقيق مبدأ التعايش اإلجيايب. من مثبينهم، و 
ـ تشجيع الطالب على املشاركة يف األعيال اخلريية 4

لتطوعية خلدمة اجملتيع، والذي بدوره يااعد على واجلهود ا
 االسدماج مع اجملتيع، ويعزز ثقافة التعايش داخله.

ـ ضرورة عقد الدورات التدريبية، واحملاضرات والندوات 5
اليت تعاجل موضوع التعايش، وتناقش طرق وأساليب  العليية

 تعزيزه، وإشراك أعضاء هيئة التدريس فيها.
 الدراسة:ثانياً: مقترحات 

ــ إجراء دراسات حول واقع التعايش داخل اجملتيع يف 
 امليلكة العربية الاعودية.

ــ إجراء دراسات عن أدوار املؤساات الرتبوية األخرى يف 
 تعزيز ثقافة التعايش اجملتيعي.
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Abstract: The purpose of the study was to identify the role of faculty members in promoting the culture of co-existence 

among students and to find out the role of the university curriculum in promoting the culture of co-existence among students, 

Specialization (health, scientific, human), and used the descriptive (survey), The study population was composed of 30948 

students, and a sample of 775 students was selected. The study concluded that there is agreement among the members of the 

study on the role of faculty members in promoting the culture of coexistence among students, One of the most prominent of 

these roles: The faculty member emphasizes that coexistence is not to abandon the fundamentals of Islam, and that the faculty 

member warns students of calls for hatred against a particular race or sect, and that there is agreement among members of the 

study on the role of the university curriculum in promoting the culture of coexistence among students , And the most 

prominent of those roles: that the curriculum of the university illustrates the tolerance of Peace in dealing with non-Muslims, 

and that the university curriculum emphasizes the sanctity of aggression in any way to others, There is agreement among the 

members of the study on the role of the university in promoting a culture of coexistence for its students, where the role of the 

university curriculum in promoting the culture of co-existence first place, followed by the role of faculty members in 

promoting the culture of cohabitation, and that there is agreement among members of the study on ways to promote a culture 

of coexistence for university students , And the most prominent of these means: Encourage students to participate in charity 

and volunteer service to the community, and training faculty members on ways and methods to promote a culture of 

coexistence. 

Keywords: The role of the university, promotion, culture, coexistence. 


