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  ملخص
ات   ى إدارة العالق م ف ك الفھ ف ذل ر وتوظی ذات واآلخ م ال ة فھ ةإن محاول ى   المتنوع واء عل شابكة، س  والمت

ذه    مستوى الفكر    أو السلوك، تعد من بین المؤشرات التى تحدد موضع األمم على مقیاس التحضر، ومن ضمن ھ
  . بدراستھاأیضاالمؤشرات إدارة عملیات المحاجة مع اآلخر، لذلك فقد عنى علم النفس اإلجتماعى وعلوم أخرى 

ى ت                رة للجدل الت د من األبحاث والدراسات بعض اإلشكالیات المثی ة   وقد تناولت العدی ساحة الدولی شھدھا ال
ایز الحضارى وانعكاس             ات بالتم أثر المجتمع ة، ودرجة ت ة الغربی ة اإلسالمیة والثقاف حول نمط العالقة بین الثقاف

سیاحیة           شطة ال ا ذلك على اتجاھات وسلوكیات األفراد، فضًال عن أھمیة التفاعالت التى تتم من خالل األن  ودورھ
راد أو الجماعات        فى تواصل الحضارات، باعتبارھا أحد        ستوى األف ى م ة سواء عل ا وسائل االتصال الدولی   مھم

  .تنوعت أسباب السفر ودوافعھ
ل  ةوتتمث شكلة الدراس ات    م سھا بكلی تم تدری ة ی م المحاج ة بعل ة خاص ادة علمی رر أو م ود مق دم وج ى ع  ف

وم      بشكل عام  مصر   فى  السیاحة والفنادق  ومعاھد ة الفی ادق جامع سیاحة والفن ة ال دا ، وبكلی رغم من    تحدی ى ال ، عل
   . سائحین یمثلون مختلف الثقافات والحضاراتلتأھیل الطالب الذین سیتعاملون عند تخرجھم مع أھمیتھا

وم الحضارة وإشكالیة       ) ١: ( إلىلذا فإن الدراسة تھدف   ى مفھ اء الضوء عل  الحضارات،  حوار /صراع إلق
ة   ) ٢( ارب الجامعی بعض التج رض ل شأن ع ذا ال ى ھ تعر) ٣(، ف ا   اس ا ومكوناتھ ة وأھمیتھ وم المحاج اض لمفھ

ى القضایا       بس ف ومھاراتھا المختلفة وكیفیة االرتقاء بھا لدى الفرد باعتبارھا استراتیجیة لفض النزاعات وإزالة الل
شتركة، و ة الم ول    ) ٤(الخالفی وم ح ة الفی ادق بجامع سیاحة والفن ة ال الب كلی ات ط راھن لمعلوم ع ال یم الوض تقی

ارھم            حوار /صراع قضیة  ا، باعتب ب علیھ أداة للتخفیف من حدتھا أو التغل م المحاجة ك ین   الحضارات وعل ممثل
  . حوار مع السائحین بمختلف ثقافاتھمقیامھم بإجراءللحضارة اإلسالمیة العربیة عند 

ى،    ) ١: (منھجیة الدراسةوقد تضمنت   نھج الوصفى التحلیل نھج اإلستنتاجى،   ) ٢(الم نھج دراسة   ) ٣(الم م
ة  سیطة، و ) ٤(، الحال شوائیة الب ة الع لوب العین اھز   ) ٥(أس صائى الج امج اإلح ات SPSSالبرن ل البیان  لتحلی

  .والتوصل للنتائج
٢٠٠٨ 


