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Studying the importance of implicating the value of

tolerance in the educational process.

Tolerance emerges as one of the important life skills and a recipe in civilized

societies in which a person is not bound by traditions and customs that govern his

view of others; It is open and receptive to people of all kinds, which leads to

peaceful coexistence between different groups in society, bearing in mind that

tolerance is applied in many aspects, such as ethnic tolerance, professional

tolerance, gender-based tolerance, religious tolerance, and others.

Tolerance does not mean complete conviction in the beliefs of the other person,

but it is a skill that requires non-intolerance or racism, respect for differences with

others, and focus on commonalities instead of focusing on differences, and even

defending others if they are harassed; Because of their differences. In this

research, I presented a definition of tolerance and its importance in the

educational process with its following elements: the teacher’s curriculum, the

classroom, management of the educational process, students, financing and

organization,and the importance of including it in the educational process. Th

forum was presented on the inclusion of tolerance as a value in the educational

process and the disclosure of educators' knowledge of the value and importance

of tolerance and its inclusion in the educational process.

Key words: the educational process - education - tolerance
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ملخص:

الىاتدعوكثیرةومبادراتومؤتمراتبرامجكثیرا,وظھرتاألخیرةاآلونةفيالتسامحكلمةظھرت

عنوالكشفالتعلیمةالعملیةفيكقیمةالتسامحتضمینعناستبانةتقدیمرایتالبحثھذا.وفيالتسامح

بقیاسوقمتاالستبانة.وعرضتالتعلیمةالعملیةفيوتضمینةالتسامحواھمیةبقمیمةالتربویینمعرفة

النتائج وعرض التوصیات.

العملیة التعلیمة – التعلیم – التسامحكلمات مفتاحیة:

التسامح في اللغة:

اللغةفيویأتيوالسھولةاللینبمعنى"سمح"مادةاوالجدرالىیعودالعربیةاللغةفيالتسامحكلمةاصل

("اسمحمترادفینبوصفھماوالتساھلالتسامحالىالعربلسانفيمنظورابنیشیركماللتساھلمرادف

"الحنفیةوقولھموانقادتالنتاي:استصعاببعدالدابةواسمحتالمطلوبعلىوافقني:أيوسامح"

ولفظ.متسعاايلمسمحفیھفإنبالحقعلیك:العربوتقولشدةوالضیقفیھالیسأي:السمحة"

والشدةالضیقعنبعیداوالسعةواالنقیادواللینوالموافقةوالسالسةالسھولة(:معانيیحملالتسامح

فيالمبالغةبھاالمرادوانماوتفاعل"تراسل"فيكماجانبانفسھالیستسامحلفظفيالتفاعلوصفة

الفعل)؟

ثانیا : التسامح اصطالحا :۔

ھوماالىعلیھالقدرةمعالعدلتجاوزالىصاحبھیدفعرفیعوخلقخلقيادبالتسامحأنالمعروفمن

اواصروشدواالختالفالشحناءنبدإلىیؤديالذياألمرالحقعلیھلھلمناالحسانوھومنھافضل

وانالصدر"سعة("المثالسبیلعلىمنھاكثیرةمعانيوللتسامحالمجتمعات.افرادبینوالمحبةاللحمة

علىارائكفرضتحاولوالقبولاوتسلیمموضعتكنلمولوآراءھمعنیعبرواوانلآلخرینتسمح

انایضایعنيوھذااآلخرینعلىالحكماوالفكربحریةالسماحبمعنىایضاالتسامحوجاءاالخرین)".

التي قد تولد التعصب بل الحریة الحقة)سمات التسامح (ھي الحریة ولكن لیست تلك الحریة المطلقة
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العطاُءبأنَّھكقیمٍةالتَّسامحوصفعلىواالجتماعاللغةوأھلالفالسفةفیجتمُعوالعلوماللغِةاصطالحفي

ُلوالبَذُل ھولةوھوواجب،والفیھإجبارالالذيالُمتفضِّ وفيوتیسیرھااألموروإنفاذالمعامالت،فيالسُّ

اللیِن والتلطُّف.

فتالقیمة: دبھ،ونقیسبمقتضاهنحكممعیاٌر،أومقیاٌسأوبأنَّھا: مستوىالقیمعرِّ أساِسھعلىونحدِّ

المرغوَب فیھ والمرغوَب عنھ.

فتكما اعرِّ تختلُفكماالحیوانیة،الحیاِةعنبھاوتختلفاإلنسانیةالحیاةُعلیھاتقومالتيبأنَّھا: القواعُدأیّضً

الحضارات بحْسب تصورھا لھا.

التيوالمعاییرالمبادئبمجموعِةمھتدیًاما،شيٍءعلىاإلنساُنیصدرهحكٌمالقیمة: أنَّھاتعریفاتوِمن

لوك.ارتضاھا الشَّرع، محدًدا المرغوب فیھ والمرغوب عنھ من السُّ

إلىتھدفالتيواإلجراءاتاألنشطةمنومنسقةمنظمةمجموعةالتعلیمیةالعملیةتعتبرتعلیمة:عملیة

ترتكزحیثالدولة،فيالعاليالتعلیمیحددھاالتيواألھدافالشروطضمنالتعلیمیةاالحتیاجاتتلبیة

المتعلمإكسابإلىوتھدفواإلنسانیة،والعلم،الدیمقراطیة،ومنھا:األساسیة؛المبادئعلىالتعلیمیةالعملیة

العملفرصإتاحةفيوتساھموإتزان،قوةأكثرشخصیتھمنتجعلالتيالتعلیمیةالمھاراتمنالعدید

أمامھ.
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الفصل األول

مقدمة الدراسة

مقدمة الدراسة:

رةالمجتمعاتفيوصفةالمھّمة،الحیاةمھاراتمنكمھارةالتسامحیبرز وعاداتبتقالید،اإلنسانفیھایتقیّدالالتيالُمتحضِّ

فيالمختلفةالفئاتبیَنالسلمّيالتعایُشإلىیؤّديماوھواختالفھم،علىللناسُمتقبِّالًمنفتحاًفیكونلآلخرین؛نظرتھتحكم

علىالَمبنّيوالتسامحالمھنّي،والتسامحالعرقّي،كالتسامحالجوانب،منالعدیدعلىیُطبَّقالتسامحبأّنعلماًالمجتمع،

.الجنس، والتسامح الدینّي، وغیره

ب،عدمتتطلّبمھارةولكنّھاآلخر،باإلنسانالخاّصةبالُمعتقداتالتاّمةالقناعةالتسامحیعنيوال العنصریّة،أوالتعصُّ

اآلخرینعنوالدفاعبلاالختالف،علىالتركیزمنبدالًالمشتركةالقواسمعلىوالتركیزاآلخرین،معاالختالفواحترام

التعلیمةالعملیةفيواھمیةالتسامحعنتعریفالبحثھذافيقدمتولقداختالفھم.بسببلُمضایقات؛تعّرضواماإذا

فيتضمینةوالتنظیم.واھمیةالتعلیمة,التالمیذ,التمویلالعملیةإدارةالدراسي,,الصف’المنھجالمعلم:التالیةبعناصرھا

العملیة التعلیمة.
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الفصل الثاني

أھداف ومشكلة الدراسة

أھداف الدراسة:

وأنواعھ.التسامحعنالتربویینمعرفةعن-الكشف1

التعلیمةالعملیةفيالتسامحتضمین-اھمیة2

التسامح.وطنالسعودیةفيوحواءادماألطفالمبادرةمنالمستھدفونرايقیاس-3

مشكلة الدراسة:

التسامح

أسباب اختیار مشكلة الدراسة:

یعرفھلوالكنالسلميالمجتمعيالتعایشفيأھمیتھالىوالدعوةكثیراتسامحكلمةتظھراألخیرةاآلونةفيبدأت

لقیاسالدراسةھذااجراءقررتلذلكالمجتمععلىاالیجابیةواثارةالتعلیمةالعملیةفيتضمینھواھمیةالتسامحالتربویین

التعلیمة.معرفة التربویین بالتسامح واھمیة تضمینھ في العملیة

دارسات سابقة تناولت التسامح في العملیة التعلیمة:

الذاتي الدكتور خالد عبدهللا الحموري كلیة التربیة جامعةمستوى التسامح لدى الطلبة الموھوبین وعالقتھ بالوعي)1

الملك خالد

2الثانيكانون2التربویةالبحوثمجلةفيالنشر9-6-2017

أسئلة الدراسة:

العملیة التعلمیة؟ماھي معلومات التربویین عن التسامح واھمیة تضمینھ في-1

4و3و2و1فقرة

والطالب والمدرسة والمنھج؟ما أھمیة تضمین التسامح في العملیة التعلیمیة للمعلم-2
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14الى5فقرة

15فقرةحیاتیة؟قیمھبصفتھالتسامحاتقانعلىستساعدالتسامحوطنالسعودیةفيوحواءادممبادرةھل-3

الفصل الثالث

منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

األداة،وثباتوصدقالدراسةوأداةالدراسة،ومتغیراتوعینتھا،الدراسةومجتمعالدراسة،لمنھجوصفاًالفصلھذایتناول

وإجراءات تطبیق الدراسة، واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة.

منھج البحث
المنھج الوصفي المسحي

مجتمع الدراسة:

العربیة السعودیة.تكون مجمع الدراسة من مدارس  منطقة مكة المكرمة بالمملكة

عینة الدراسة:
الخصائصوفقفرد،)23(قدرھاالسعودیةالعربیةبالمملكةالمكرمةمكةمنطقةمدینةمدارسمنعشوائیةعینةاختیارتم

التالیة:
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التعلیمفيالوظیفيالوصف)1(جدول

النسبة المئویةالتكرارالبیان

%29قائد/ة

%14وكیل/ة

%522مساعد إداري

%14مرشد/ة

%1357معلم/ة

%14اداریھ

%23100المجموع

بنسبةاداريمساعدفئةثم%،57بلغتمئویةبنسبةالمقدمةفيجاءتالمعلمینفئةانیتضحالسابقالجدولبیاناتمن

%.4بنسبةواداري%4بنسبةومرشد%،4بنسبةوكیلیلیھ%،9بنسبةقائدثم%،22

التعلیمفيالوظیفيالوصف)1(شكل

حدود الدراسة:
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ھـ1442-1441لعامالثانيالدراسيالفصلفيالدراسةأجریتالزمانیة:الحدود

استھدفت الدراسة (ذكور-إناث).الحدود البشریة:

في المملكة العربیة السعودیة.قتصرت الدراسة على منطقة مكة المكرمةالحدود المكانیة: ا

الدراسةلموضوعالمستخدملالستبیانالسیكومتریةالخصائصضوءفيالدراسةھذهنتائجتتحّددالموضوعیة:الحدود

النتائجتعمیموسیكونالدراسةبمجتمعمحّددةفھيوبالتاليالمدرسة،داخلالتعلیمةالعملیةفيتضمینھواھمیةالتسامحوھو:

في حدود ھذا المجتمع.

أدوات الدراسة:

الصدقاختیاراتإجراءوبعدفقرة)15(مناالستبیانتكونولقداستبیان،استمارةتصمیمتمالبحثاھدافضوءفي

بشدة،(موافقلالستجابةبدائلمنخمسةووضعتعبارة،)15(منمكونالنھائیةصورتھفيالمقیاسأصبحوالثبات

الترتیب.على)،5،4،3،2،1(القیمتأخذبشدة)،موافقغیرموافق،غیر،محایدموافق،

صدق األداة:

الدراسة.الظاھري (صدق المحكمین)، وصدق البناء الداخلي ألداةتم التحقق من صدق أداة الدراسة بطریقتین ھما: الصدق

أوال: الصدق الظاھري (صدق المحكمین).

مدىعلىللحكموذلكالمعلمین،منمجموعةعلىبعرضھا(االستبانة)،الدراسةألداةالظاھريالصدقمنالتحققتم

وضعتالتيلألبعادوانتمائھاالفقرات،مالئمةحیثمنالدراسةأدواتفيالرأيوإبداءللفقرات،اللغویةالصیاغةوضوح

فیھا، وكذلك اقتراح ما یرونھ مناسباً.

ثانیا: صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة.

فقرةكلبیناالرتباطمعاملحسابعلىتعتمدوالتيالبنائيالصدقطریقةباستخداموذلكاألداةصدقبحسابالباحثةقامت

.أفراد العینةاالرتباط ألبعاد األداة مع األداة ككل تبعاً الستجاباتمن فقرات أداة الدراسة والدرجة لألداة بحساب معامالت

الكلیة لالستبیان.أ -صدق البناء الداخلي لفقرات ابعاد االستبانة مع الدرجة

الكلیة كما ھو مبین في الجدول التاليتم حساب معامالت االرتباط بین كل فقرة ودرجة االستبیان
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Pearson(بیرسونارتباطمعامل)2(جدول correlation(الكلیةاالستبیانودرجةالفقرةبین

رمرمرم

1.527**6.457*11.410**

2.566**7.537**12.464*

3.454*8.693**13.486*

4.469*9.716**14.601**

5.527**10.673**15.813**

،0.05معنویةمستوىعندإحصائیادالة*،0.01معنویةمستوىعندإحصائیادالة**

وھذه)،0.01(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتوجمیعھاموجبةاالرتباطمعامالتقیمجمیعأنالسابقمنیتضح

ارتباطیةعالقةذاتالفقراتوأناألداة،علىاالستطالعیةالعینةأفرادالستجاباتالداخلياالتساقصدقإلىتشیرالنتیجة

دالة إحصائیاً بالبعد الذي تنتمي إلیھ.

ثبات أداة الدراسة:

Cronbach's(ألفاكرونباخمعادلةالداخلياالتساقمعاملحسابتمالدراسةأداةثباتمنللتحقق ALPHA،(وجاءت

:النتائج كما ھو مبین في الجدول التالي

Cronbach's(كرونباخألفامعامل)3(جدول ALPHA(األداةثباتمنللتأكد

معامل كرونباخ الفاعدد الفقراتالبعد

150.705االستبیان ككل

Cronbach's(الفاكرونباخمعاملقیمةبلغتفقدجیدة،ثباتبدرجةتتمتعككلالدراسةأداةأنالسابقالجدولمنیتضح

ALPHA(ككللالستبانة)نتائجھا.فيالوثوقویمكنالثباتمنمقبولةبدرجةتتمتعككلاألداةأنعلىیدلمما)،0.705

إجراءات التطبیق:

االجتماعي في قروباتتم نشر رابط المقاییس الكترونیًّا عبر وسائل التواصل
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األسالیب اإلحصائیة المستخدمة:

كالتالي:وھي)SPSS(اإلحصاءبرامجخاللمنالبحثلطبیعةاإلحصائیةاألسالیبمنمجموعةاستخدامتم

Cronbach's(ألفاكرونباخمعامل.1 ALPHA(األداة.ثباتلحساب

Pearson(بیرسونارتباطمعامل.2 correlation(فقرةكلارتباطمدىالتعرفخاللمناألداةصدقلحساب

بالبعد التي تنتمي الیھ.

التكرارات والنسب المئویة.3

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة.4

الفصل الرابع

نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا

الدراسة الحالیة.تم في ھذا الفصل عرض مجموعة النتائج التي توصلت إلیھا

نتائج السؤال األول
حسبالفقراتھذهترتیبوتمالتعلمیة؟العملیةفيتضمینھواھمیةالتسامحعنالتربویینمعلوماتماھيعلى:ینص

المتوسطات الحسابیة تنازلیا.

التربویینمعلوماتحولالدراسةعینةأفرادالستجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)4(جدول

عن التسامح واھمیة تضمینھ في العملیة التعلمیة

الفقراترقم الفقرة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

النسبة

العامة
االستجابةالترتیب

جداًعالیة1%4.650.6393التسامح قیمة حیاتیة یمكن تعلمھا4

جداًعالیة2%4.390.7788أنواع التسامح (فكري ثقافي-عرقي-سیاسي –دیني)3

1
التسامح أدب خلقي رفیع یدفع صاحبھ إلى تجاوز

العدل مع القدرة علیھ
عالیة4.091.3882%3

2
ظھرت عدة مبادرات وإعالنات ومؤسسات تدعو

للتسامح
عالیة3.911.2478%4

جداًعالیة%4.260.5985البعد ككل
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بمستوىجاءتالتعلمیةالعملیةفيتضمینھواھمیةالتسامحعنالتربویینمعلوماتانیتضحالسابقالجدولبیاناتمن

األولىالمرتبةفي%)جاء85(بلغتمئویةونسبة)0.59بلغ(معیاريوانحراف)4.26(بلغحسابيبمتوسطجداً،عالي

بلغمعیاريوانحراف)4.65(بلغحسابيبمتوسط"تعلمھایمكنحیاتیةقیمةالتسامح"علىتنصالتي)4(رقمالفقرة

أنواع"علىتنصالتي)3(رقمالفقرةالثانیةالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)93(بلغتعامةونسبة)0.63(

عامةونسبة)0.77(بلغمعیاريوانحراف)4.39(بلغحسابيبمتوسط"–دیني)ثقافي-عرقي-سیاسي(فكريالتسامح

خلقيأدبالتسامح"علىتنصالتي)1(رقمالفقرةاالخیرةقبلالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)88(بلغت

ونسبة)1.38(بلغمعیاريوانحراف)4.09(بلغحسابيبمتوسط"علیھالقدرةمعالعدلتجاوزإلىصاحبھیدفعرفیع

مبادراتعدةظھرت"علىتنصالتي)2(رقمالفقرةاالخیرةالمرتبةوفيعالیة،استجابةودرجة%)82(بلغتعامة

%)78(بلغتعامةونسبة)1.24(بلغمعیاريوانحراف)3.91(بلغحسابيبمتوسط"للتسامحتدعوومؤسساتوإعالنات

ودرجة استجابة عالیة.

انتبینحیثجداً،عاليبمستوىجاءتالتعلمیةالعملیةفيتضمینھواھمیةالتسامحعنالتربویینمعلوماتانیعنيمما

ثقافي-عرقي-سیاسي(فكريالتسامحأنواعانیدركونكماتعلمھا،یمكنحیاتیةقیمةالتسامحبأندرایةعلىالمعلمین

باندرایةعلىوھمعلیھ،القدرةمعالعدلتجاوزإلىصاحبھیدفعرفیعخلقيأدبالتسامحانعلىیؤكدونكما–دیني)،

ھناك عدة مبادرات وإعالنات ومؤسسات تدعو للتسامح

التعلمیةالعملیةفيتضمینھواھمیةالتسامحعنالتربویینمعلوماتحولالدراسةعینةأفراداستجابات)2(شكل
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نتائج السؤال الثاني
حسبللمعلم والطالب والمدرسة والمنھج؟ وتم ترتیب ھذه الفقراتینص على: ما أھمیة تضمین التسامح في العملیة التعلیمیة

المتوسطات الحسابیة تنازلیا.

التسامحتضمینأھمیةحولالدراسةعینةأفرادالستجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)5(جدول

في العملیة التعلیمیة للمعلم والطالب والمدرسة والمنھج

الفقراترقم الفقرة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

النسبة

العامة
االستجابةالترتیب

جداًعالیة1 %4.910.2998التسامح یسھم في تقلیل التنمر6

جداًعالیة2 %4.780.5196التسامح یسھم في الحد من العنف7

10
الطالب المتسامح یسھم في رؤیة أقرانھ بصفتھم

جداًعالیة3 %4.740.4495شركاء في العملیة التعلمیة

14

إتقان التسامح بصفتھ مھارة حیاتیة، وتقبل اختالفات

اآلخرین یسھم بتطویر العملیة التعلیمیة داخل

جداًعالیة4 %4.740.6795المدرسة

جداًعالیة5 %4.650.5693المعلم المتسامح في مدرستھ یوجد بیئة مشجعھ للتعلم9

جداًعالیة6 %4.570.7191التسامح یساعد على في حفظ حقوق المتعلم8

جداًعالیة7 %4.520.6590التسامح یوجد بیئة جاذبة للموھوب5

جداًعالیة8 %4.410.6588یعرض المنھج المدرسي التسامح بصفتھ قیمة حیاتیة12

11
توفر المدرسة أنشطة تعرض التسامح بصفتھ قیمة

عالیة9 %4.001.0980حیاتیة

13
استخدام التفكیر الناقد یساعد على إتقان التسامح

متوسطة10 %3.391.5568بصفتھ قیمة حیاتیة

جداًعالیة %4.460.3789البعد ككل

العملیةفيالتسامحتضمینأھمیةحولجداعالیةبدرجةموافقونالبحثعینةافرادانیتضحالسابقالجدولبیاناتمن

بلغتمئویةونسبة)0.37بلغ(معیاريوانحراف)4.46(بلغحسابيبمتوسطوالمنھج،والمدرسةوالطالبللمعلمالتعلیمیة

)4.91(بلغحسابيبمتوسط"التنمرتقلیلفيیسھمالتسامح"علىتنصالتي)6(رقمالفقرةاألولىالمرتبةجاء%)،89(

)7(رقمالفقرةالثانیةالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)98(بلغتعامةونسبة)0.29(بلغمعیاريوانحراف
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ونسبة)0.51(بلغمعیاريوانحراف)4.78(بلغحسابيبمتوسط"العنفمنالحدفيیسھمالتسامح"علىتنصالتي

المتسامحالطالب"علىتنصالتي)10(رقمالفقرةالثالثالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)96(بلغتعامة

)0.44(بلغمعیاريوانحراف)4.74(بلغحسابيبمتوسط"التعلمیةالعملیةفيشركاءبصفتھمأقرانھرؤیةفيیسھم

التسامحإتقان"علىتنصالتي)14(رقمالفقرةالرابعةالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)95(بلغتعامةونسبة

)4.74(بلغحسابيبمتوسط"المدرسةداخلالتعلیمیةالعملیةبتطویریسھماآلخریناختالفاتوتقبلحیاتیة،مھارةبصفتھ

)9(رقمالفقرةالخامسةالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)95(بلغتعامةونسبة)0.67(بلغمعیاريوانحراف

بلغمعیاريوانحراف)4.65(بلغحسابيبمتوسط"للتعلممشجعھبیئةیوجدمدرستھفيالمتسامحالمعلم"علىتنصالتي

"علىتنصالتي)8(رقمالفقرةالسادسةالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)93(بلغتعامةونسبة)0.56(

بلغتعامةونسبة)0.71(بلغمعیاريوانحراف)4.57(بلغحسابيبمتوسط"المتعلمحقوقحفظفيعلىیساعدالتسامح

جاذبةبیئةیوجدالتسامح"علىتنصالتي)5(رقمالفقرةالسابعةالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)91(

عالیةاستجابةودرجة%)90(بلغتعامةونسبة)0.65(بلغمعیاريوانحراف)4.52(بلغحسابيبمتوسط"للموھوب

بمتوسط"حیاتیةقیمةبصفتھالتسامحالمدرسيالمنھجیعرض"علىتنصالتي)12(رقمالفقرةالثامنةالمرتبةوفيجداً،

قبلالمرتبةوفيجداً،عالیةاستجابةودرجة%)88(بلغتعامةونسبة)0.65(بلغمعیاريوانحراف)4.41(بلغحسابي

بلغحسابيبمتوسط"حیاتیةقیمةبصفتھالتسامحتعرضأنشطةالمدرسةتوفر"علىتنصالتي)11(رقمالفقرةاالخیرة

رقمالفقرةاالخیرةالمرتبةوفيعالیة،استجابةودرجة%)80(بلغتعامةونسبة)1.09(بلغمعیاريوانحراف)4.00(

)3.39(بلغحسابيبمتوسط"حیاتیةقیمةبصفتھالتسامحإتقانعلىیساعدالناقدالتفكیراستخدام"علىتنصالتي)13(

متوسطة.استجابةودرجة%)68(بلغتعامةونسبة)1.55(بلغمعیاريوانحراف

والطالبللمعلمالتعلیمیةالعملیةفيالتسامحتضمینأھمیةحولجداعالیةبدرجةموافقونالبحثعینةافرادانیعنيمما

والطالب،انكماالعنف،منالحدفيویسھمالتنمر،تقلیلفيیسھمالتسامحأنعلىیؤكدونحیثوالمنھج،والمدرسة

وتقبلحیاتیة،مھارةبصفتھالتسامحإتقانأنحیثالتعلمیة،العملیةفيشركاءبصفتھمأقرانھرؤیةفيیسھمالمتسامح

مشجعھبیئةیوجدمدرستھفيالمتسامحالمعلمأنكماالمدرسة،داخلالتعلیمیةالعملیةبتطویریسھماآلخریناختالفات

انالدراسةعینةافرادویرىللموھوب،جاذبةبیئةیوجدانھكماالمتعلم،حقوقحفظفيعلىیساعدوالتسامحللتعلم،

المنھج المدرسي یعرض التسامح بصفتھ قیمة حیاتیة.
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والمدرسةوالطالبللمعلمالتعلیمیةالعملیةفيالتسامحتضمینأھمیةحولالدراسةعینةأفراداستجابات)3(شكل

والمنھج

نتائج السؤال الثالث

ھذهستساعد على اتقان التسامح بصفتھ قیمھ حیاتیة؟ وتم ترتیبینص على: ھل مبادرة ادم وحواء في السعودیة وطن التسامح

الفقرات حسب المتوسطات الحسابیة تنازلیا.

حولالدراسةعینةأفرادالستجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)6(جدول

الفقراترقم الفقرة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

النسبة

العامة
االستجابةالترتیب

15

وطنالسعودیةفيوحواء(ادماألطفالمبادرة

قیمةبصفتھالتسامحاتقانعلىستساعدالتسامح)

حیاتیة؟

جداًعالیة4.830.3897%1

وطنالسعودیةفيوحواءادممبادرةحولجداًعالیةبدرجةموافقونالبحثعینةافرادانیتضحالسابقالجدولبیاناتمن

ونسبة)0.38بلغ(معیاريوانحراف)4.83(بلغحسابيبمتوسطحیاتیة،قیمھبصفتھالتسامحاتقانعلىستساعدالتسامح

%).97(بلغتمئویة
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ملخص النتائج:

انتبینحیثجداً،عاليبمستوىجاءتالتعلمیةالعملیةفيتضمینھواھمیةالتسامحعنالتربویینمعلوماتانتبین

ثقافي-عرقي-سیاسي(فكريالتسامحأنواعانیدركونكماتعلمھا،یمكنحیاتیةقیمةالتسامحبأندرایةعلىالمعلمین

باندرایةعلىوھمعلیھ،القدرةمعالعدلتجاوزإلىصاحبھیدفعرفیعخلقيأدبالتسامحانعلىیؤكدونكما–دیني)،

ھناك عدة مبادرات وإعالنات ومؤسسات تدعو للتسامح.

والطالبللمعلمالتعلیمیةالعملیةفيالتسامحتضمینأھمیةحولجداعالیةبدرجةموافقونالبحثعینةافرادانتبین

والطالب،انكماالعنف،منالحدفيویسھمالتنمر،تقلیلفيیسھمالتسامحأنعلىیؤكدونحیثوالمنھج،والمدرسة

وتقبلحیاتیة،مھارةبصفتھالتسامحإتقانأنحیثالتعلمیة،العملیةفيشركاءبصفتھمأقرانھرؤیةفيیسھمالمتسامح

مشجعھبیئةیوجدمدرستھفيالمتسامحالمعلمأنكماالمدرسة،داخلالتعلیمیةالعملیةبتطویریسھماآلخریناختالفات

المنھجانالدراسةعینةافرادویرىللموھوب،جاذبةبیئةیوجدانھكماالمتعلم،حقوقحفظفيعلىیساعدوالتسامحللتعلم،

المدرسي یعرض التسامح بصفتھ قیمة حیاتیة.

علىستساعدالتسامحوطنالسعودیةفيوحواءادممبادرةحولجداًعالیةبدرجةموافقونالبحثعینةافرادانتبین

اتقان التسامح بصفتھ قیمھ حیاتیة.
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الفصل الرابع

التوصیات

التوصیات:

من خالل النتائج المعطاة من الدراسة نوصي بالتالي:

تضمین التسامح كقیمة حیاتیة في المناھج واألنشطة المدرسیة.-1

كقیمة حیاتیة.توفیر مبادرات في التعلیم فردیة ومؤسسیة تدعو على التسامح-2

وتضمین التسامح كقیمة حیاتیة في برامجھا.تنوع البرامج في إدارة التوعیة الفكریة بوزارة التعلیم-3

التعلیم.استحداث مھمة منسق التسامح في كل مدرسة ومكتب في ادارت-4
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المالحق:

االستبانة:

أوافقالسؤال

بشدة

غیرموافق

موافق

غیر

موافق

على

االطالق

القدرةمعالعدلتجاوزالىصاحبةیدفعرفیعخلقيادبالتسامح-1

علیة.

للتسامحتدعوومؤسساتواعالناتمبادراتعدة-ظھرت2

ثقافي-عرقي-سیاسي-دیني)التسامح(فكريأنواع-3

التسامح قیمة حیاتیة یمكن تعلمھا

للموھوبجاذبةبیئةیوجدالتسامح5

التنمرتقلیلفيیسھمالتسامح-6

العنفمنالحدفيیسھمالتسامح-7

المتعلمحقوقحفظفيعلىیساعدالتسامح-8

للتعلممشجعھبیئةتوجدمدرستھفيالمتسامحالمعلم-9

العملیةفيكشركاءاقرانھرؤیةفيتسھمالمتسامحالطالب-10

التعلیمة

حیاتیةكقیمةالتسامحتعرضانشطةالمدرسةتوفر-11

حیاتیةكقیمةالتسامحالمدرسيالمنھجیعرض-12

كقیمةالتسامحاتقانعلىیساعدالناقدالتفكیراستخدام-13

حیاتیة

یسھماألخریناختالفاتوتقبلحیاتیةكمھارةالتسامحاتقان-14

بتطویر العملیة التعلیمة داخل المدرسة

وطنالسعودیةفيوحواءادمالفیدیو:(مبادرةعلىاالطالع-بعد15

التسامح)ستساعد على اتقان التسامح بصفتى قیمة حیاتیة
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