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دور أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب بالجامعة األسمرية في تعزيز ثقافة 
 الحوار لدى طلبتهم من وجهة نظر طالبهم

 *كمال أحمد الفرجاني          
 

   :الملخص
اآلداب باجلامعة األمسرية  دور أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم بكليةهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على 

ـاء هيئــة التــدريس بقسم التعرف علـى ـدور أعضـو . وجهة نظر طالهبم طلبتهم منيف تعزيز ثقافة احلوار لدى 
ملتغيــر  طالهبم تعــزىجهة نظر و اإلعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم من 

 إناث(._  )ذكوراجلــنس 

والبالغ عددهم  لينتز األمسرية أجريت هذه الدراســــــــــــــة على طلبة قســــــــــــــم اإلعالم بكلية اآلداب باجلامعة  وقد
 ".2018للفصل اجلامعي "ربيع  طالبات( 10و)، طالباً( 70)بواقع  (80)

امعة األمسرية خيتلفون يف أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب باجل إىل أنالدراسة وقد توصلت 
وو يف العالقـــة ب  ويعزى البـــاذـــإ ذلـــ  إىل وجود ف  عـــدو جوانـــ  مهزـــة لتعزيز ثقـــافـــة احلوار لـــدى طلبتهم،

ة يف التدريس واليت تتزثل ، وكذل  استخدام أعضاء هيئة التدريس الطرق التقليديأعضاء هيئة التدريس وطالهبم
ق ذات داللــــــــة إذصــــــــا ية بــــــــ  . كزا مل توجــــــــد فــــــــرو يف احملاضرو اليت ال تش ع تكوين ذوار ب  األستاذ وطالبه

ـــــة تقــــــ ـــــدورديرات عينـ ـــــة لـ ـــــة  الدراسـ ـــــاء هيئـ ـــــدريس بقسمأعضـ ية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز اإلعالم بكل التـ
 ثقافة احلوار لدى طلبتهم تعــزى ملتغيــر اجلــنس.
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 مقدمة:
تعترب اجلامعة املؤســــســــة األكثر مســــؤولية عن التغ ات اليت تســــعى إلصــــالص منظوماهتا ال بوية قصــــد مســــايرو 
التطورات العاملية ومواكبة متطلبات العصـــــــــــر، وهي لذل  تعزل على إدراق املعت احلقيقي للتكيت مع املتغ ات 

يس وإعـادو االعتبـار لتثز  رأا املـال البشــــــــــــــر  الـدوليـة ، وذلـ  بـةعـادو النظر يف مفهوم التعليم وال بيـة والتـدر 
باعتباره حمور تطوير التعليم، ولعل أكرب حتد ميارا على آليات تكوين رأا املال البشــــــــــــــر  املتزثل يف )الطال  
واألســـــتاذ( والبطإ يف طرا د التدريس اجلامعية احلديثة الذ  أذدث بدوره تكيفات على مســـــتويات عدو، مثل 

   2005جيــا اإلعالم واالتصــــــــــــــــال والتــدريــ  والتقو  وتطوير آليــات التــدريس )بوذنيــة قو ، اإلفــادو من تكنولو 
163 .) 

 ومتنوعة كث و فرص فيها وتتوفر واملسؤوليات النشاطات من العديد هلا كب و كادمييةأ مؤسسة لكوهنا واجلامعة
 العلزية املعلومات بأذدث الطال  تزويد االعتبار بنظر تأخذ أن عليها وينبغي ،املتكاملة الطال  شخصية لبناء

 دافعيته من وتزيد الطال ، انتباه جتذب واليت واملزتعة املشوقة التدريسية الطرا د خمتلت واستخدام  ،ةوالتكنولوجي
 من يستطيع لكي العلزي التفك  طريقة تعلزه وان املعلومات هذه من واالستزادو بالدراسة واالهتزام للتعلم
 اختاذ وبالتايل صطيطة نتا ج اىل للوصول له وخمطط دقيد علزي بأسلوب تواجهه اليت املشكالت ذل خالهلا
  . اخلصوص هبذا املناسبة القرارات

 يف واملزيز الكب  الدور له يكون الذ  اجلامعي االستاذ هو الغرض هذا لتطقيد االساسية العناصر ومن
 يف وهو وخاصة الطال  الن ومؤثرو كب و بدرجة والثقافية العلزية مواهبه وتنزية املعرفية الطال  شخصية تكوين
 جيعله قد وبذل  .العلزية املعلومات منه ينهل الذ  اجلامعي االستاذ بشخصية كث ا متأثرا يكون الشباب مرذلة
  .احملاضرو اثناء معلومات من يزوده وما ،له يقوله مبا ويهتم هبا يقتد  ذسنة قدوو

 طرق وعلى عليهم يؤثران الطلبة مع تعامله وأسالي  األستاذ سلوق أن الدراسات من العديد وأكدت
 .مقصود غ  أو مقصود بشكل ذل  أكان سواء احلياو إىل ونظرهتم اآلخرين مع تعاملهم طريقة وعلى حتصيلهم

  وطالقة نباهة أكثر يكونوا ذىت هلم والنصح والتوجيه باإلرشاد ويقوم الطلبة ويعلم يتعلم اجلامعي فاألستاذ 
  التثقيفية والربامج واجملالت الكت  من ويتثقت منهم ويتعلم طالبه يعلم  فهو هبا، مير  اليت  املراذل مجيع يف
 فينزي ، خ ل بدون طالبه يناقش ، ومهنية بكفاءو العطاء على قادرا ويكون غ ه عن مميزا يكون ذىت

 طريقة يف والضعت القوو جوان  مراعاو اجلامعي االستاذ على وجي  ، االفضل حنو تفك هم وطرق شخصياهتم
 حباجات التعليم يربط وأن ، التعليزية العزلية حمور هو الذ  الطال  اىل الكب  االهتزام يعطي وان التدريس
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 بأمناط واعيا يكون وأن ،  الطلبة لدى  الذكاء مستوى باختالف الفردية الفروق يراعي وأن وميوله الطال  

 هبم اتصاله يؤد  قد الدين الطالب آالف يف يفكر أن فعليه لذا .وسلبيا اجيابيا الطلبة على تأث ه وكيفية سلوكه
 متسلطا يكن مامل ما أخرى وتعزيد جديدو مشاكل خلد إىل أو شخصياهتم، وتنزية مشكالهتم على التغل  إىل

  (.179 :2001 القدايف، )رمضانالصادقة  واملعرفة الكامل بالوعي

 واهلــدف األساســي مــن ال بيــة والتعلــيم لــيس فقــط تزويــد املتعلزــ  بــالعلم واملعرفــة فطســ  بــل االرتقــاء هبــم
وهتــذيبهم وتعزيــز قــدرهتم علــى التفاعــل احلــر والتكيــت الــواعي مــع جمــتزعهم وهــذا األمــر لــن يــتم دون توظيــت 

ال اإلنسـاين واستخدام احلـوار كوسـيلة لتنزيـة األفكـار وابـداء الـرأ  بصـراذة وموضـوعية وتفاعـل واجيابيـة، االتصـ
وهذا صزيم املهارات اليت قد يكتسبها الطال  من أستاذه، ذيإ ال زال املعلم هو املصدر الـر يس للطالـ  الـذ  

حلوار طبقاً لذل  من أهم أسس احلياو االجتزاعية وضرورو من يستقي منه أفكاره ويتأثر بأسلوبه وسلوكه، ويعد ا
ضروراهتا، فهو أيضًا وسيلة اإلنسان للتعب  عن ذاجاته ورغباتـه وميولـه وأذاسيسـه ومواقفـه ومشـكالته وطريقـه 

ــاره وجتاربــه وهتيئتهــا للعطــاء إلــى تصــريت شــئون ذياتــه املختلفــة، كزــا أن احلــوار وســيلة اإلنســان إلــى تنزيــة أفك
م واإلبــداع واملشــاركة فــي حتقيــد ذيــاو متطضــرو ، إذ مــن خــالل احلــوار يــتم التواصــل مــع اآلخــرين والتفاعــل معهــ

 (. 67:  2003، )مت اللبود 

األخالقـي فـي شـكل األسـوو احلسـنة  ومن هنا تتضح أمهية القدوو احلسنة لشباب اجلامعة، ألن اهنيار النزوذج
قـد حيزل يف طياته ارتيابًا يف قيزة األخالق نفسها، فال يلبإ بعض الشباب املخدوع أن يقع فريسة للصـراع 

لفقده اإلميان بالقيم ، ولسوء الطالع فان املؤسسات التعليزية تتابع ممارسة ثقافة التسلط اليت بدأت يف  النفسـي
 تتطول الدراسـة إىل عزلية تدج  ثقايف تفرض احلصار الفكر  والثقايف على الطالـ ، كـي يكـون األسرو، وبالتايل

قيم االذ ام والطاعة والنـظام وذسن الس و والسـلوق، ، جمـرد أداو مذعنـة، ويـتم حتـت شعار غرا القيم اخللقية
شخصياً، وبالتايل يقع ضطية ثقافة التسلط ال يسزح للطالـ  أن يعــزل فكـره أو أن ينتقد أو يتـخذ موقفًا 

 .  (18:  2007، )علي جربان ال بوية

أعضاء هيئة التدريس بقسم  دور عن الكشت الدراسة هذه خالل الباذإ من يسعى سبد ما خالل ومن
 ؟طالهبماألعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم وسبل تطويرها من وجهة نظر 

  



 كمال أحمد الفرجاني   دور أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم 
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 الدراسة:مشكلة 
جــاءت هــذه الدراســة لتغطــى اجتاهــاً مهزــاً مــن اجتاهــات املؤسســات ال بويــة والتعليزيــة الكبــرى حنــو ترســيخ 

األكـادمييون ثقافة احلوار وعامال مهزـا مـن عوامـل جناذهـا فـي حتقيـد أهـدافها األساسـية، وهـو الـدور الـذ  يلعبـه 
يف تعزيز وتنزية ثقافة احلوار لدى الطلبة وحماولة البطإ عن سبل لتطويره وتكثيت اجلهود وتنظيزها يف الوسط 
اجلامعي الداخلي لتنشئة الطلبة على ثقافة احلوار السلزي املتطضر، ســيزا وأن قسم اإلعــالم يهــدف إلــى االرتقــاء 

خــالل حتفيــز الشــباب مــن طلبــة أقسام اإلعالم على اإلبـداع كـل فـي جمـال ختصصـه  مبســتوى مهنــة اإلعــالم مــن
وهتيئـة الفـرص هلـم لتقـد  أفكـارهم ومـواهبهم مـن خـالل عرض إنتاجهم وإبداعاهتم على اخلرباء والزمالء داخل 

 أروقتها .

أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم بكلية دور ما  :التايل الر يسي التساؤل يف الدراسة مشكلة وحتددت
 ؟طالهبماآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم من وجهة نظر 

 التالية:وينبثد من السؤال الر يسي األسئلة الفرعية 

_ ما مدى قيام أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز ثقافة احلوار لدى 1
 طالهبم؟وجهة نظر  طلبتهم من

التــدريس _ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إذصــا ية بــ  تقــديرات عينــة الدراســة احلاليــة لــدور أعضــاء هيئــة 2
 طالهبم تعــزىألعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم من وجهة نظر ا بقسم

 إناث(؟_  )ذكورملتغيــر اجلــنس 

 أهداف الدراسة:
 هتدف الدراسة إىل ما يلي:

يز ثقافة احلوار دور أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعز _ التعرف على 1
 .طالهبموجهة نظر  طلبتهم منلدى 

األعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز ثقافة احلوار  التــدريس بقسمعلـى ـدور أعضــاء هيئــة  _ التعرف2
 إناث(._  )ذكورملتغيــر اجلــنس  طالهبم تعــزىلدى طلبتهم من وجهة نظر 

  



 

                                    2120 يوليو( 2العدد ) )5(المجلد                                                                  مجلة المنتدى األكاديمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[173] 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4478-ISSN  2710  (Online)                                                 SSN 2710I  -446× (Print) 

 
 أهمية الدراسة:

 الدراسة أمهيتها من خالل ما يلي:تكتس  

األعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز  التــدريس بقسم_ إعطاء صورو واقعية عن ـدور أعضــاء هيئــة 1
 طلبتهم.ثقافة احلوار لدى 

مــــــع الطلبــــــة، وكــــــذل  احلــوار ومــردود تبنيــــــه وممارســــــته فــــــي عالقــــــاهتم  التــدريس مبيــزات_ تبص  أعضاء هيئة 2
 واملناقشة.تتبت ثقافة احلوار اليت اعـداد املنـاهج اجلامعيـة 

 مصطلحات الدراسة:
حمادثة ب  طرف  أو أكثر تتضزن تبادال لآلراء واألفكار واملشـاعر وتسـتهدف حتقيـد أكبـر قدر  هو :الحوار_ 

من الفهم والتفاهم ب  األطراف املشاركة فيه لتطقيد أهدافا معينة يسعى املشاركون يف احلوار إلــــــــــى اجنازهـــــــــــا 
 (.36 :2010 ،معبد العظي )ر 

 الدراسة:حدود 

 مسرية.األذه الدراسة على طلبة قسم االعالم بكلية اآلداب باجلامعة اجريت ه البشري:_ الحد 
 ." 2018لفصل اجلامعي " ربيع مت اجراء هذه الدراسة خالل ا الزماني:_ الحد 
 مسرية.األمت تطبيد هذه الدراسة بكلية اآلداب باجلامعة  المكاني:_ الحد 

 الدراسات السابقة:
وذل  هبدف الوقوف على  احلالية،يســـــتعرض الباذإ هنا الدراســـــات الســـــابقة ذات العالقة مبوضـــــوع الدراســـــة 

بعض اجلهود اليت بذلت يف جمال احلوار ودور اجلامعات يف هذا اجملال بصـــــــفة عامة ودور أعضـــــــاء هيئة التدريس 
 وفيزا يلي عرض لبعض هذه الدراسات: خاصة،بصفة 

مدى استخدام المعلمين والمعلمات  والتعليم،الحوار في التربية  :بعنوان( 2010الطيار )بسمة_ دراسة 1
 .للحوار الحر داخل المدرسة

املتعلز   املدرسة وتدري هدفت الدراسة التعرف إىل درجة استخدام املعلز  واملعلزات للطوار احلر داخل 
 .ذل ودور املدير واملشرف ال بو  يف مساعدو املعلم على  عليه،



 كمال أحمد الفرجاني   دور أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( مشلت املعلز  واملعلزات مبراذل التعليم الثالث يف مخس مدن 1959وقد طبقت على عينة مقدارها ) 
 السعودية.العربية  موزعة يف مناطد تعليزية خمتلفة يف املزلكة

وتوصلت الدراسة إىل نتا ج أمهها: أن استخدام املعلم للطوار مع املتعلز  كان متوسطاً  مييل إىل الضعت، 
، كزا أوضطت أن زام املعلم بآداب احلوار مرتفعاً ستثزار األنشطة وذصص االنتظار ضعيت، بينزا كان التوأن ا

 منهزا.دور املشرف ال بو  واملدير يف تش يع ودفع املعلم الستخدام وتنزية احلوار متوسطاً ال يرقى إىل املأمول 

لصاحل املعلزة ، كزا برزت املرذلة االبتدا ية على وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إذصا ياً يف متغ  اجلنس  _
 ،(فأكثرسنة  (15 اخلربو لصاحل ذو املرذلت  املتوسطة والثانوية ، وظهرت الفروق أيضاً دالة يف متغ  اخلربو 

 والتخصص.ومل تكن الفروق دالة يف متغ   املؤهل ال بو  

مســؤولية معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي تنميــة مهــارات الحــوار  بعنــوان: (2012العنزي  ســعود) دراســة_ 2
 .التربوي لدى الطالب بمحافظة حفر الباطن، من وجهة نظر المديرين والمعلمين

 الطالب،هدفت الدراسة إىل التعرف إىل مسؤولية معلزي املرذلة الثانوية يف تنزية مهارات احلوار ال بو  لدى 
 الطالب.املعوقات اليت حتول دون تنزية املعلز  ملهارو احلوار ال بو  لدى والتعرف إىل 

وتكون جمتزع الدراسة املستهدف واملكون من مدير  ومعلزي املرذلة الثانوية مبطافظة ذفر الباطن وعددهم 
 معلم(. 1101)و  مدير( 37)

على  الطالب ويش عهمأن املعلم يؤمن بأمهية احلوار ال بو  مع  أمهها:وتوصلت الدراسة إىل عددت نتا ج 
يعاجل مشاكل طالبه باستخدام أسلوب املعاجلة و  الصت،كزا أنه ميثل القدوو احلوارية الناجطة داخل   ،احلوار

ية اليت الطالب على إصدار النشرات احلا ط ذوارية ويش عاحلوارية، كزا أنه يوجه اإلذاعة املدرسية لتناول قضايا 
 .لرفع مستوى التفك  الناقد يف األنشطة الالصفية الطالب ويسعىتبإ مفهوم احلوار ال بو  ب  

دور أعضاء هيئة التدريس بكليات اإلعالم ونظيراتها بالجامعات  بعنوان: (2013سكر  )أحمد_ دراسة 3
 تطويرها.الفلسطينية في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم وسبل 

هدفت الدراسة إىل الكشت عن درجة قيام أعضاء هيئة التدريس بكليات اإلعالم ونظ اهتا يف اجلامعات 
التعرف إىل سبل  أنفسهم وكذل الفلسطينية بدورهم يف تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم من وجهة نظر الطلبة 
 واملختص  منهم من وجهة اخلرباء تطوير هذا الدور ألعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبت

 .واإلعالمي ال بوي  



 

                                    2120 يوليو( 2العدد ) )5(المجلد                                                                  مجلة المنتدى األكاديمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[175] 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4478-ISSN  2710  (Online)                                                 SSN 2710I  -446× (Print) 

 

( من أفراد اجملتزع %20( طالباً وطالبة بنسبة )315وطبقت الدراسة على عينة عشوا ية طبقية مكونة من )
 األصلي.

 :التاليةوأسفرت الدراسة عن النتا ج 

كليــــــات اإلعــــــالم ونظ اهتــــــا فــــــي تعزيــــــز ثقافــــــة احلــــــوار _ أن الدرجــــــة الكليــــــة لــــــدور أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس ب
ــيب ) ـ ــى وزن نسـ ـ ــلت علـ ـ ــى أعلى %63.67ذصـ ـ ــويت علـ ـ ــ  الصـ ـ ــل اجلانـ ـ ــإ ذصـ ـ يليها  الدرجات،( ذيـ

اجلان  الشخصـي، وذصـــل جانـــ  لغـــة اجلســـد علـــى أقـــل الدرجات و  ،الفكـر مث اجلان   اللغو ،اجلان  
 .الدراسةأمهيـــة فـــي دور أعضاء هيـئة التدريس من وجهة نظر عينة 

 ب  متوســــــــــــــطـــات تقـــديرات عينـــة  (05 .0) _ يوجـــد فروق ذات داللـــة إذصــــــــــــــــا يـــة عنـــد مســــــــــــــتوى داللـــة
ــــور،الدراسة لدور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز  ــــت  ثقافة احلوار تعزى ملتغ  اجلنس )ذكـ ـــــ ــــإ كانـ ــــاث( ذيـ إنـ

،الصــــويت ،الشخصــــي ( ولــــم تظهــــر أ  فــــروق فــــي اجلان   الفــــروق لصــــاحل اإلنــــاث فــــي اجلانــــ  )الفكــــر 
 اللغو  وجان  لغة اجلسد.

 النظري:اإلطار  

 تعريف الحوار:
وار لغًة أصله من احلور وهو "الرجوع عن الشيء إىل الشيء". وأذار جاء مبعاجم اللغة أن احل_ الحوار لغة: 
واحملاورو اجملاوبة، والتطاور الت اوب، واملتطاور املت اوب. وذكر صاذ  الوسيط أن  رده،عليه جوابه أ  

 مراجعة كلزة احلوار لغًة مشتقة من حتاور وحتاوروا، أ  تراجعوا بالكالم فيزا بينهم. وبذل  تكون احملاورو مبعت
الكالم من قوهلم: ذار إذا رجع. ويرى األصفهاين أن احلوار هو "املرادو يف الكالم ومنها التطاور". واحلوار 

 .(20 :2007 جربان، )عليذديإ جير  ب  شخص  أو أكثر هبدف الوصول إىل احلقيقة 
 التفاهم،جتزعها رغبة مش كة يف  متكافئة،هو وليد تفاهم وتعاطت وجتاوب ب  أطراف _ الحوار اصطالحاً: 

 ترهي .وال يكون نتي ة ترغي  أو 

ويعرف احلوار هنا بأنه عزلية تبادل احلديإ ب  الطالب وأطراف العزلية ال بوية والتعليزية   يف شؤون 
عص  على أن يتسم ذوارهم باهلدوء والبعد عن اخلصومة والت والفهم،من أجل تبادل املعرفة  واجملتزع،اجلامعة 
 (.362 :2014 جيدور ، )صابر



 كمال أحمد الفرجاني   دور أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم 
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 أهداف الحوار:
إن للطوار أهدافاً خمتلفة. فهو إما أن يكون وسيلة لتنفيس أزمة وملنع انف ارها، وإما أن يكون سعياً الستباق 
وقوع األزمة وملنع تكّون أسباهبا، وإما أن يكون حماولة حلل أزمة قا زة والذتواء مضاعفاهتا. يف هذه احلاالت 

  الثالث تكون مهزة احلوار هي العزل على:

 اجملاالت._ إبراز اجلوامع املش كة ب  الطرف  يف خمتلت 1

 اجملاالت._ تعزيد املصاحل املش كة ب  الطرف  يف خمتلت 2

 ال بوية._ التأكيد على صدقية قيم االعتدال وتوسيع قاعدهتا 3

رفض اآلخر، واالنفتاص على وجهة نظره واذ امها، وعدم التز ا _ إغناء الثقافة احلوارية اليت تقوم على عدم 4
 )علي وكأهنا مقدسات ثابتة غ  قابلة إلعادو النظر معها،وراء اجتهادات فكرية فردية من خالل التعامل 

 .(23 :2007 جربان،

  الحوار:أهمية 
 اآليت:تتزثل أمهية احلوار ال بوية والتعليزية يف 

وب  املتعلز   جهة،_ تنزية االذ ام والتفاهم املتبادل ودعم العالقات والروابط االجتزاعية ب  املعلم واملتعلم من 
 خرى.أبعضهم ببعض من جهة 

 املتعلم._ تنزية مفهوم املواطنة الصاحلة لدى 

 ده.واستعدالتطصيل املعرفة ذس  إسلوبه  املتعلم،_ تنزية اإلستقاللية يف التعلم لدى 

 اآلخرين.كاملشاركة واالنتزاء والصداقة والقبول من   للطالب،_ إشباع احلاجات اإلجتزاعية 

 (.54 :2009 العبيد، )إبراهيم_ زيادو جرأو املتعلم وقدرته على املواجهة والثقة بالنفس 

 وشروطه:أركان الحوار 
ووجود قضية جيرى احلوار بشأهنا فاحلوار اليتم يف  متطاورين،للطوار ركنان أساسيان يتزثالن يف وجود طرف  

وأن يكون الطرف  املتطاورين على معرفة  الغ ،وإمنا يدور ذول فكرو أو موضوع يستطد املناقشة مع  فراغ،
 للطوار.للزوضوع املطروص 
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 يف:واليت تتزثل  احملاورو،والبد أن تتوفر شروط يف 

اختيار األسلوب األمثل _ اذ ام التخصص _ طل  احلد بالت رد من  _ استخدام اللغة القوية يف التطاور _
 (.260 :2014 السعيد، )عصامالعاطفة 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية:

 الدراسة:_ منهج 
 الدراسة.ملال زته لطبيعة مشكلة  استخدم الباذإ املنهج الوصفي باألسلوب املسطي     

الدراسة:_ مجتمع   
 70)بواقع  (80)يتكون جمتزع الدراسة من مجيع طالب قسم األعالم بكلية اآلداب زلينت والبالغ عددهم      
 ." 2018للفصل اجلامعي " ربيع  طالبات( 10و)، طالباً(

 الدراسة:_ أداة 
دور أعضــاء هيئة التدريس بقســم األعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية  االســتبانة ملعرفةاســتخدم الباذإ      

 (2013ســكر  )أمحدومت تطبيد املقياا الذ  أعده  .طالهبميف تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم من وجهة نظر 
 الدراسة.على عينة 

 الدراسة:_ صدق أداة 
قام الباذإ بةجراء دراســــــــة اســــــــتطالعية على عينة من طلبة قســــــــم األعالم بالكلية لتطقيد صــــــــدق األداو      
 أن منهج هذه الدراسة وصفي مسطي وليس جترييب(. )خاصة

 التالية:وقد متتع االستبيـان االستطالعي يف هذه الدراسة بأنواع الصدق     

 المحتوى:_ صدق 1
ـــــة      ـــــار للنواذي أو املكونات املختلفـ ـــــز على مدى متثيل االختبـ ويسزى أذياناً بالصدق املنطقي وهو قياا يركـ

أ  جي  أن متثل  قياســه،ومدى مطابقــة مضزون االختــبار وحمتواه جملال السلوق املطلوب  قياســه،لل ان  املراد 
 جيداً. فقـرات وحمتويات االختبار الصفة املراد قياسها متثيالً 

 وقد متتـع استبيان هذه الدراسة بصدق احملتوى والصدق العيين وذل  من خالل ذرص الباذإ على ضرورو      



 كمال أحمد الفرجاني   دور أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم 
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 قياسه.يتطقد القياا املوضوعي املراد  العبـارات ذىتوجود عبارات كافية تغطي كل بعد بالقدر املناس  من 

 الظاهري:_ الصدق 2
ـــــــار من ذيإ األسئلة          ـــــــردات،وهو املظهر اخلارجي لالختبـ ـــــــات  واملفـ ودرجة صعوبتها ووضوذها والتعليزـ
وجلعل االستبيان يتزتع خباصية الصدق الظاهر  ذرص  وموضوعية.وما يتزيز به من دقـــــــــة  باالختـــــــــبار،اخلاصة 

وأن تكون طريقة  تقيسه،س مضزون ما وأن تقي وواضطة،الباذإ على أن تصاغ عبارات االستبيان بلغة سهلة 
 وواضطة وواذدو.اإلجابة عليه سهلة 

 الدراسة:_ نتائج 
_ ما مدى قيام أعضـــــــاء هيئة التدريس بقســـــــم األعالم بكلية اآلداب بالجامعة األســـــــمرية في تعزيز ثقافة 

 طالبهم؟وجهة نظر  طلبتهم منالحوار لدى 
_ لإلجابة عن هذا الســؤال مث تبوي  البيانات ومعاجلتها إذصــا ياً باســتخراج النســ  املئوية ألكرب تكرار للفقرو 

 اآلتية:إلجابات أفراد العينة باستخدام املعادلة اإلذصا ية 

 % 100×  ق(مج ÷  )قالتكرار النسيب = 

 ة:اجلداول التاليوجاءت النتا ج على النطو الذ  تش  إليه بيانات 

 الفكري:الجانب  اواًل:

 في الجانب الفكري يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين (1)جدول رقم 

 العبارة 
أوافق 
 تماماً 

 أوافق
ال 
 أوافق

أكبر 
 تكرار

النسبة 
 المئوية

 %50 40 17 40 23 حيدث األستاذ اهلدف من ذديثه قبل البدء فيه . 1

قرآنية وذكم يدعم أفكاره بالرباه  واألدلة آيات  2
 ومأثورات .

35 34 11 35 44% 

 %38 30 21 30 29 يؤكد على أمهية تقبل النقد بصدر رذ  . 3

 % 62 50  3 50 27 جييد مهارو طرص األسئلة بطريقة واضطة . 4
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 %62 51 0 51 29 يعطي الوقت الكايف للطال  للتعب  عن فكرته . 5

 %41 33 22 33 25 .عاطفيةناع العقلي بدون استزاالت يل أ إىل اإلق 6

7 
ينبه بال كيز على أمهية احلوار بدال من احلديإ عن 

 %52 42 9 29 42 شخص حماور .

 %45 36 16 28 36 يسأل الطال  عن وجهة نظره بصورو دميقراطية . 8

 %50 41 06 33 41 ينهي ذديثه مع اآلخرين بطريقة مهذبة . 9

األفكار واملعلومات املطروذة يف يؤكد على أمهية الربط ب   10
 احلوار.

51 29 0 51 62% 

 %45 36 18 26 36 يفكر بتأين قبل التعب  عن رأيه . 11

12 
يش ع على تلخيص األفكار املهزة اليت مت التوصل إليها 

 %47 38 6 38 36 يف هناية احلوار.

ينصح باالبتعاد عن مسة تضخيم الذات واستخدام كلزة  13
 بشكل متكرر" أنا " 

22 39 19 39 48% 

 %55 44 0 36 44 حيإ على تبين احلوار كوسيلة حلل اخلالفات . 14

اجلان   تراوص يفدور أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم يف تعزيز ثقافة احلوار  نالذظ أنمن اجلدول السابد 
جييد مهارو طرص األسئلة ( من جمزوع أفراد العينة وقد حتصلت عليها عباريت %62الفكر  ما ب  النسبة املئوية )

( من %38والنسبة املئوية ). ويؤكد على أمهية الربط ب  األفكار واملعلومات املطروذة يف احلوار واضطة،بطريقة 
 .على أمهية تقبل النقد بصدر رذ  و يؤكدعبار جمزوع أفراد العينة واليت حتصلت عليها 

  



 كمال أحمد الفرجاني   دور أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اللغوي:الجانب 

 في الجانب اللغوي يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين (2)جدول رقم 

 العبارة 
أوافق 
 تماماً 

 أوافق
ال 
 أوافق

أكبر 
 تكرار

النسبة 
 المئوية

 %50 42 0 42 39 يستخدم األستاذ مفردات اللغة الفصطى يف احلوار . 1
 %50 41 0 39 41 يهتم بتطوير قدرتنا على النطد الصطيح أثناء احلوار . 2
 %60 48 0 32 48 يصل اجلزل باستخدام أدوات الربط املناسبة للزعت. 3
 %70 56 2 22 56 حيفز على استخدام التعاب  امللطفة الصادقة . 4
 %50 42 18 42 20 ينصح بالتطكم يف سرعة الكالم كي يفهم اآلخرين املعت . 5
 %47 38 6 38 36 يعزد عن البعد عن التعقيد يف استخدام املفردات والعبارات . 6
 %64 51 1 51 28 يراعي ترتي  أفكاره وتسلسلها أثناء احلوار. 7
 %55 44 0 44 36 يستخدم املفردات اللغوية االجيابية املش عة أثناء احلوار . 8

9 
البالغية "كالتشبيه واالستعارو يش ع على استخدام األسالي  

 "يف احلوار.
38 30 12 38 47% 

 %50 43 4 33 43 يستخدم كلزات تزيد من وضوص الفكرو . 10

اجلان  اللغو   تراوص يفمن اجلدول السابد أن دور أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم يف تعزيز ثقافة احلوار      
حيفز على استخدام التعاب  امللطفة ( من جمزوع أفراد العينة وقد حتصلت عليها عبارو %70ما ب  النسبة املئوية )

يعزد عن البعد عن التعقيد ( من جمزوع أفراد العينة وقد حتصلت عليها عباريت %47والنسبة املئوية ) .الصادقة
 .ع على استخدام األسالي  البالغية "كالتشبيه واالستعارو "يف احلواريف استخدام املفردات والعبارات ويش 

  



 

                                    2120 يوليو( 2العدد ) )5(المجلد                                                                  مجلة المنتدى األكاديمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الصوتي:الجانب 

 في الجانب الصوتي يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين (3)جدول رقم 

 العبارة 
أوافق 
 تماماً 

 أوافق
ال 
 أوافق

أكبر 
 تكرار

النسبة 
 المئوية

ذيإ خفض ينصح األستاذ بالتطدث بطريقة مناسبة من  1
 %64 51 0 29 51 الصوت وارتفاعه.

 %45 36 8 36 36 يراعي النرب والتنغيم أثناء احلوار . 2
 %50 43 5 43 32 يصغي ب كيز حلديإ طالبه . 3
 %49 39 15 39 26 يستخدم الوقفات ب  اجلزل بشكل صطيح . 4
ينبه ألمهية التشديد الصويت على الكلزات املهزة أثناء  5

 %47 38 5 37 38 احلوار .

 %51 41 4 35 41 يت ن  الضط  املزعج لألخرين . 6
 %69 55 3 22 55 يوظت أسلوب اخلطابة بطريقة جيدو . 7
 %50 43 6 43 31 يراعي مواضع الوصل والوقت عند احلديإ . 8
 %65 52 4 24 52 يش ع على مراعاو النطد السليم للطروف من خمارجها . 9

 تراوص يفدور أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم يف تعزيز ثقافة احلوار  نالذظ أنمن اجلدول السابد      
( من جمزوع أفراد %45( من جمزوع أفراد العينة والنسبة املئوية )%65اجلان  الصويت ما ب  النسبة املئوية )

والتنغيم أثناء  يراعي النربو  ،خمارجهايش ع على مراعاو النطد السليم للطروف من العينة واملتزثلة يف عبارايت 
 احلوار.

 

 

  



 كمال أحمد الفرجاني   دور أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشخصي:الجانب 
 في الجانب الشخصي يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين (4)جدول رقم 

 العبارة 
أوافق 
 تماماً 

 أوافق
ال 
 أوافق

أكبر 
 تكرار

النسبة 
 المئوية

 %47 38 6 38 36 . الطلبة بوجه مبتسميلقى األستاذ   1

2 
يش ع على حماورو اآلخرين دون التأثر باملشكالت السابقة 

 . معهم
42 34 4 42 50% 

 %47 38 19 23 38 . يستزع لرأى الطال  ذىت لو تعارض مع رأيه 3
 %36 29 23 29 28 . يعزز لدينا مسة االتزان وضبط النفس عند ذوار اآلخرين 4
 %55 44 6 30 44 . القلد من نفوا الطلبة أثناء احلواريزيل  5
 %64 51 0 51 29 . يلقى التطية عند لقاء اآلخرين 6
 %50 43 22 43 15 . يبدى اعتذاره لآلخرين إذا أخطأ يف ذقهم 7
 %55 44 0 36 44 . يعطى فرصة للطلبة إلبداء أرا هم 8
 %50 40 12 40 28 . اآلخرينيعزز لدينا مسة التواضع يف تعاملنا مع  9
 %42 34 14 33 34 .يستخدم الدعابة اخلفيفة أثناء احلوار 10
 %55 44 12 44 24 حيفز على الثقة بالنفس أثناء احلوار مع اآلخرين . 11

اجلان   تراوص يفدور أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم يف تعزيز ثقافة احلوار  نالذظ أنمن اجلدول السابد 
( من جمزوع أفراد العينة وقد حتصلت عليها عباريت يزيل القلد من نفوا %55الشخصي ما ب  النسبة املئوية )

( من جمزوع أفراد العينة على %36والنسبة املئوية ) .أرا هميعطى فرصة للطلبة إلبداء وعبارو  ،احلوارالطلبة أثناء 
 .اآلخرينعبارو يعزز لدينا مسة االتزان وضبط النفس عند ذوار 
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 الجسد:جانب لغة 

 في جانب لغة الجسد يوضح النسب المئوية إلجابات المبحوثين (5)جدول رقم 

 العبارة 
أوافق 
 تماماً 

 أوافق
ال 
 أوافق

أكبر 
 تكرار

النسبة 
 المئوية

1 
يت نــــ  األستاذ اللزمــــات احلركيــــة مثــــل : تشــــبي  األصــــابع 

 %50 42 33 42 5 واللع  بالقلم

يستخدم تعب ات الوجه "كقط  اجلب  ، رفع احلاجب "  2
 . إليصال فكرته

21 44 15 44 55% 

 %50 40 3 38 40 .يقت على مسافة مناسبة من الطال  لالستزاع إليه 3
 %49 39 3 38 39 .ينصح ب كيز النظر على اُلزطاور دليالً على االنتباه وال كيز 4

5 
يستخدم ذركة يديه "كعقد الذراع  " للتلزيح بأفكاره 

 .ومشاعره
30 38 12 38 47% 

 %57 46 3 46 31 .ينصح باالعتدال أثناء اجللوا إظهارا لالهتزام باآلخر 6

عند مقابلة اآلخرين يش ع على ذسن اللباا ومظهر  7
 .اذ اما هلم

50 29 1 50 62% 

 %51 41 2 37 41 .يربت على كتت الطال  لتش يعه 8
 %65 52 8 20 52 .يقت وجهاً لوجه أمام الطال  9
 %55 44 6 30 44 .يؤكد على توظيت إمياءات الرأا تعب اً عن األفكار 10

 تراوص يفدور أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم يف تعزيز ثقافة احلوار  نالذظ أنمن اجلدول السابد      
( من جمزوع أفراد العينة لعبارو ينصح باالعتدال أثناء اجللوا %57جان  لغة اجلسد ما ب  النسبة املئوية )

ديه "كعقد ( من جمزوع أفراد العينة لعبارو يستخدم ذركة ي%47والنسبة املئوية ). إظهارا لالهتزام باآلخر
 الذراع  " للتلزيح بأفكاره ومشاعره.
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_ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين تقــديرات عينــة الدراســة الحاليــة لــدور أعضــاء هيئــة 2
األعالم بكلية اآلداب بالجامعة األسمرية في تعزيز ثقافة الحوار لدى طلبتهم من وجهة  التــدريس بقسم

 إناث(؟_  )ذكورلمتغيــر الجــنس  طالبهم تعــزىنظر 
( ملعرفة داللة الفروق ب  متوسطات درجات أفراد العينة من اجلنس  على مقياا Tوقد ذسبت قيزة )   

 ذل :تايل تب  وبيانات اجلدول ال الوظيفي،الرضى 

 ( يوضح الفروق بين الطالب وفق متغير الجنس6جدول رقم )

 العدد الجنس
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 5.22 1.28 126 الذكور
10.05 0.05 

 3.13 14.7 11 اإلناث

( وهي غ  دالة ، أ  أنه ال توجد فروق ذات 9.75احملسوبة )  ( T )قيزة  أن:يتضح من اجلدول السابد    
 تعزى ملتغ  اجلنس. تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم(  0.05داللة إذصا ية عند مستوى داللة ) 

 النتائج:مناقشة 
خيتلفون يف أوضطت نتا ج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس بقسم األعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية _ 1

( %62عدو جوان  مهزة لتعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم، ففي اجلان  الفكر  كانت النس  املئوية ماب  )
(، %47( و )%70اما يف اجلان  اللغو  فكانت النس  املئوية ماب  ) ( من جمزوع أفراد العينة،%38و )

%( 55اوذت النس  ماب  )تر %(  أما يف اجلان  الشخصي 45%( و )65ويف اجلان  الصويت )
( من جمزوع أفراد العينة، %47(  و)%57، ويف جان  لغة اجلسد تراوذت ما ب  النس  املئوية )(%36و)

، وكذل  استخدام اعضاء ويعزى الباذإ ذل  إىل وجود ف وو يف العالقة ب  اعضاءهيئة التدريس وطالهبم
زثل يف احملاضرو اليت ال تش ع تكوين ذوار ب  األستاذ هيئة التدريس الطرق التقليدية يف التدريس واليت تت

 .وطالبه
 التــدريس بقسمأعضــاء هيئــة  الدراســة لــدور_ ال توجــد فــروق ذات داللــة إذصــا ية بــ  تقــديرات عينــة 2

_  )ذكورــر اجلــنس األعالم بكلية اآلداب باجلامعة األمسرية يف تعزيز ثقافة احلوار لدى طلبتهم تعــزى ملتغي
 ذيإ وجدت فروق ذات داللة  (2013سكر  )أمحدوهذه النتي ة جاءت خمالفة لنتا ج دراسة  إناث(،
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بينزا لــم  ، الشخصــي(،، الصــويتالفكــر وكانــت الفــروق لصــاحل اإلنــاث فــي اجلانــ  ) اجلنس،ذس  متغ  

 تظهــر أ  فــروق فــي اجلان  اللغو  وجان  لغة اجلسد.

  :التوصيات والمقترحات
_ إقامة ورشات عزل وندوات تثقيفية ودورات تدريبية لتطوير قدرات ومهارات احلوار لدى أعضاء هيئـة 1

 .خاصةاإلعالم بصفة  بصفة عامة وأعضاء هيئة التدريس بقسم التدريس

رق أعضاء هيئة التدريس يف قسم اإلعالم أمهية دورهم يف تعزيـز ثقافـة احلـوار لـدى طلبــتهم _ ضرورو أن يد2
وتفعيــل هــذه الثقافــة ممارســة وقــوالً فــي عالقــتهم االجتزاعيــة وتفــاعلهم اليــومي مــع الطلبــة ومــع زمال هم داخل 

 .الكلية

ـــــوار واملناقشة وإبداء الرأ  ضـــــزن املنـــــاهج الدراســـــية لقسم اإلعـــــالم مثــل ثقافـــــة احلتؤكد تبت طرق تدريس _ 
 الطريقــة احلواريــة، طريقة التعلم التعاوين
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The role of faculty members in the Department of 
Information Faculty of Arts _ University of Asmara in 

promoting the culture of dialogue among students from the 
perspective of their students 

Kamal Ahmed Ferjani 

Summary of the study: 
This study covers an important trend of the major educational 

institutions towards establishing a culture of dialogue and an important 
factor in its success in achieving its basic objectives, which is the role 
played by academics in promoting and developing the culture of 
dialogue among students. To educate students on the culture of 
peaceful civilized dialogue, especially that the Department of 
Information aims to raise the level of the media profession by 
motivating young students from the media departments to Innovate 
each in his field of specialization and create opportunities for them to 
present their ideas and talents by presenting their production and 
creations to experts and colleagues within their corridors. 

The problem of the study was identified in the following key 
question: What is the role of the faculty members of the Department of 
Mass Communication at the Faculty of Arts at the University of Asmara 
in promoting the culture of dialogue among students from the 
perspective of their students? It emerges from several sub-questions: 
What is the extent of the faculty members of the Department of 
Information Faculty of Arts at the University of Asmaria in promoting 
the culture of dialogue among students from the perspective of their 
students? 
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Are there any statistically significant differences between 
the sample estimates of the current study of the role of faculty 
members in the Department of Information, Faculty of Arts, University 
of Asmara in promoting the culture of dialogue among students due to 
the variable of sex (males _ females)? 

This study aims at identifying the role of faculty members in the 
media department at the faculty of arts in the faculty of arts in 
promoting the culture of dialogue among their students from the point 
of view of their students. For the gender variable (males and females). 

This study was conducted on the students of the Department of 
Information, Faculty of Arts, the University of Asmara Zliten and the 
number (80) (70 students), and (10 students) for the university semester 
'spring 2018'. 

The study found that the faculty members of the Department of 
Information at the Faculty of Arts at the University of Asmara differ in 
several important aspects to promote a culture of dialogue among 
students, and this is attributed to a gap in the relationship between 
faculty members and their students, as well as the use of faculty 
members traditional methods of teaching, which is in A lecture that 
does not encourage dialogue between the professor and his students. 
There were also no statistically significant differences between the study 
sample estimates of the role of faculty members in the Department of 
Information, Faculty of Arts, University of Asmara in promoting the 
culture of dialogue among students due to the gender variable. 

 


