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 :ص خادلل
يهدف اابحثددىلاالاابف ددى استدد التدفمىاابفتددبل ابددفىااتحددداا ى تددداالسفاديددارااباددلاابىا دد ابت ددىسٌنااب ت دد ا

)ست د  ااواألديبالناابذكمراوالانثاوابف ى است ااب ىوقارالتفمىاابفتبل اوفقبًا فغًنيااجلنسا)ذكدمر اإانث اواب دى 
 ااببٍباواببحدالناكالااب ىسٌنااذااسف فتاابحب ثدالقيبساابفتدبل ا500أديب اوقفااحقاابحثىلاست اسيندالكمندالنا)

 افقىةاوقفاقبلتاحبتبباابافقاوابثحبتاوابف ييز.او  فاتطحيقاا قيبسا35 اوا كمنالنا)2017ا  فالناقحلا)قفاوي 
اأنااتحددداا ى تدددداال ب سفاديدددالدددناكددالااب ددىسٌنا)ست ددد  اأديب ايف ف ددمنادبتدددفمىاتيددفارالتدددفمىاو تددبباابددفرتبتاتحدددٌنل

ابفتبل اوكبنتااب ىوقادابداا ادبييبابادبااابدذكمر.اودابدداا ادبييبابادباالفغدًنااب دى ااقديباوقدفاقبلدتاابحب ثددا م د ا
اسفدالناابفمصيبتاوا قرت بت.

Abstract 

 This research aims to know the level of tolerance among some 

preparatory education  students for both males and females and to know 

also the discrepancies the level of tolerance according to some variables for 

scientific and literary branches.This research is also applied on a scale a 

sample, consisted of (500) students, and the researcher depends on a scale 

of  tolerance,  which is already prepared by (Qaddawy,2017), which 

consists of (35) items. She depends entirely upon truthfulness, steadfastness 

and prominence.  After applying this scale  and counting the marks, it is 

became clear  that preparatory education students from  both branches can 

have a good level of  tolerance and differences can also have a statistic 

significant in fovour of males, especially the literary branch. Finally, The 

researcher has made certain suggestions and recommendations.  

 اوال : مشكلة البحث
متثلاقي داابفتبل ااقتف بس ا ىورةالناابضىورايتااقسبسيدارا يبةااجملف  دبتا دبابدنالدنااجيرااةب يدداقسدي باا

راجمف دد الثددلااجملف دد ااب ىاقدد اابددذيايفكددمنالددنالكددمانتاواقتيددبتالف ددفدةااذايتدد لال هددم اابفتددبل ا ضددمر اراس ددقا
ا فنم ااجملف  بتااقنتبنيدارااابراابزلبناوا كبناوا ىا لاابفبرخييد.ابف ى دااقنتبنيداراصيغداتفنم ا

اناامهيددداابفتددبل ان الددنااىلبتددداالاازهددبرانددماز اانددًناوابددفرتيفالددنانددماز اابلددىاراابن ددمساو ددمالددناذبتيددبتا
بفتبل انماز ااندًناراابدذاتافهندناابنزسدااقنتبنيداانالقداتتكاابنزسداا نح ثدالنااب طىةاابل بفداابنقيدا او قفرالبايظهىاا

يط ئانماز اابلىارااقخىاوتك نااىلبتداابيناكمناانطهايادفرالدنااجل يد اواناابحلدىابيتدماالندز ٌناسندناواناكدلاوا دفا
ا7:2009)لنهمال ىضاالاانايتتكاهبذاااقذبب .ا)ل ت  
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لال نباراابىأياواب كدىاواقسدتمباابدذياوابفتبل ا حتباداي يناابفثىرالناابكىا يداواىلقفاوقحملااقخىاا رفتا
ي فقددف اراابف بلددلالدد ااىليددبةاولددباالاذبددكا اولددنا اابرت يددبا فطددمرااجملف دد اورقيددنا افببفتددبل ايحددفأاراا ضددبنااق اورا
ذيااب بيتداو ٌنااققبرباواقصفقبءا اودبباانااقنتبنايمبفاوين ماويرتسى اوأينساداخلا ذ اا ؤستبتافبناتتبحمنا مااب

ة تناينظماب ئداومينثناسضميدااجل بسداابيتاينف  اابيهبا اذبكاانااىلباسبا دا لىيدااسبسهباا مدةاوابفتدبل ا)سحدف  ا
 اوازهددددىتاابفراسددددبتاابتددددب قدارا ددددذاااجملددددبلااناابفتددددبل ا ددددىورةااتف بسيددددداباللددددماواجملف  ددددبتاا رفت ددددداا1989:15

 ددى استدد التددفمىاابفتددبل ابددفىاابطتحددداوحااخفيددبراا ى تدددااقسفاديدددا ابددذااوتددباستينددباابف2003)كفراسدددا)لبسدديتكم 
اامنمذتبابتفراسد.ا

ااثنيا : امهية البحث واحلاجة اليه
انا نبءااقنتبنااىلىاا فتبل اابذيايىفضاابف ابا طحي فناميثلاابغبيدداابكد ىابترت يدداولدناأتدلا ندبءا دذااقنتدبنااااااا

ال اابف تي يداوابرت ميدداوستد اخمفتدلاا تدفمايتاوا ىا دلا دفءاًالدنارايضااقا دبلاو د ااىلىاا فتبل افهناابتيبسبتاواب ا
اجلبل داحببتدالبسداالاتض ينهبا ىال ات ززاابفضبلناوابف ب ماوابفتبل اوابمائ ا ٌنااقفىاداك با ٌنااجل بسبتاواجملف  بتا

اىليدبةااقنتدبنيداوققدقاانتد بلهباوتنب  هدباوقيكدمنااست الب ينهبالناتحدبيناواخدفال ااحي د اوكدمرتاي درتضافيدناانايثدىي
ا 2007: 5سححبابالفرتاقاوابفنب ىاواباىا .ا)اىلبرث 

وانطالقدددبالدددناابمزي ددددااجلم ىيدددداوابغبيددددااىلقيقيددددابترت يددددارا ندددبءاابدددىوحااقنتدددبنيداا نب ضددددابكبفدددداا دددكبلااب ندددلاا
اقنتبرتاا  كنابت  ف  ا اتتًناابثقبفداابيم اابذبب ا نبءاثقبفداوابف اباوابقهىاوابفتتطاوس يباالااقنطالقااىلضبرياوا

ابتددال اوقدديماابفتددبل او دد انحددذااب نددلامتثددلااوبميددداانتددبنيداواتف بسيددداو ضددبريداقاددمىاتنددبدياهبددبااقلددماوتىفدد ا دد بر با
ابفبلدددا قي دددا ددذ اابرت يدددااىلكملددبتاوا نظ ددبتاابفينيددداواىلقمقيددداراخمفتددلاابحتددفاناواجملف  ددبتاوذبددكا نددبءاستدد اابقنبسدددا

ا2013: 169)واجير باراربقيقااقلبناوتىسيخااقلنااقتف بس اواسففالفن.ا)س ب د 
و باكبنتاابرت يدا  الافراابثقبفداولنح هباو  اابيتاتحينااب ىداتى ماياوست يباول ىفيب افضالاسناا ابدرااقخىىاا

برهببا او باكبنااب ىداك با دماا دنااجملف د اابدذياينف د اابيدناوي دي افيدنالناتثقيلاذا اووسبيلااقسال اوخ اتااىليبةاوذب
ايضبا ماا نااب بملاكبناق فالناتمسي الفاركناول برفناورؤيفناحبيىلاتف بوزالنطقدا فود ااجلغىافيدابفل لاابكدمناواب دبملا

نا دبلتداوسب يدداا طدب اواق  دبداوقدفاواقنتبناوذبكالناخاللااب ال اوابتيبسدبتاوانطدطاابف تي يدداوابرت ميدداابديتاتكدما
تبءاراا فىافقىاتااسالناا حبدئاباللماا فثفةا لهناابفتبل ااناابف تيماراجمبلاابفتبل اةباانايتفهف القبولدا
انثًنااب ماللاا ؤديداالاانم النااقخىيناواسفح بد ماولتبسفةاابنلهةاست اتن يداقفراهتماوست ااسفقاللاابىأياوابف كًن
ابنقددفياوابف كدددًنااقخالقددد اوتف هدددفااقلددمارااجملدددبلاابرت دددميادبتدددبنفةاودسدددماوتن يددذاابددد ال اابف تي يددددارا قدددمقاابفتدددبل ا
وابالسنلاو قمقااقنتبناو ذاالبيفض نااببضىورةااسفاداا  ت ٌناوا فرسٌناوتطميىااسبتذةااجلبل بتاوربتٌناادايهمارا

بفراسيداوابكفباوكبفداا ماداابف تي يداا حبدئااقسبسيدابثقبفداابفتبل اوابتال اونحذا ذاااجملبلافضالاسناتض ٌناا نب  اا
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اب نددلاوابفطددى اهبددف اتنلددئداافددىادالن فثددٌناستدد اثقبفددبتااقخددىيناويقددفرونااىلىيدددا ددقاقددفر باوقرتلددمناكىالدددااقنتددبنا
ا 2007: 2-8سني د.ا)اىلبرث اواقخفالفبتا ٌناابحلىاوابقبدريناست ا لااباىاسبتاوابنزاسبتا مسبيلا ًن

 ست ا ىورةاتض ٌنالدنه اابف تديمابتطدالباستد ااخدفال التدفمايهتماولدىا تهماابف تي يددا2005ويلفدا)وا د ا
قبسفةال ىفيداسىيضدامتكنهمالناابمس ا طحي داابمس اوابقهىاوابف ى استد الظدب ىااقسدفحفاداابتيبسد اواجير اا دفلىةاستد ا

ااق فالنالنه ادراس اخبصايفنبولااب  تيداابف تي يدالنامجي اتمانحهدباوسنبصدى با د ااىليدبةااب ىداواجملف  اوبيفثققا ذ
ابيمليدادببافيهبالناجمبقتاللبركداابفالليذاللبركدا قيقيداتؤصلافيهماسبداتااقخذاواب طبءاواىلمارارامسب داوتتبل ا

هما ىيدددااب كددىاوا م ددمسيداوابنقددفاابددذا اوا م ددمس اوندباوقيددبدةارا ددًناتكدد اوت ددبلاوانقيددبدارا ددًنا  تددداوتؤصددلافددي
اا2005: 38)وابف تكاابىلقمقالنا ًناا  اواداءاابماتحبتالنا ًنات تتاولنا ًناتىخيف.ا)وا د 

وهلددذااي ددفاابفتددبل اوا ددفاالددناا  ددب يماابدديتات ددفدتا لددهنناوتنمسددتااقذبب ددبتاواقراءاذبددكاقنددناقي ددداانتددبنيداا
لاواقلبنداواب  ماوابكى اوابافقاوا ىوءةا اوهلذااميكناابنظىابتفتبل است اانناسالجان ت اسىي ااسالليداله داقحلااب ف

ا   ملافبذااالفألاابقتباوانلغلااب قلااببفتب لاوابفغب  اسنااخطبءااقخىيناوسماابمائ اوسبداابتال اوالفألتااقرضا
افدداناابفتددبل اي  ددقااب القددبتا ددٌناابحلددىاويىسدد ااقسددساابنددًنااب  دديماوسددبدااب ددفلاوانفلددىتااشحدددا ددٌناابحلددىاامج ددٌن
اا2013: 107)بتفابااوابفابرا ٌنااقلماوابل مب.ا)سحفاب بلاولظتم  ا

وانااتحداا ى تدااقسفاديداابيم اواكثىالنااياوقتالضد احببتددالبسدداالاابفثتد ااببفتدبل ا مصد ناا دفاابقديماا
ا  ددب يماابدديتانتدديهبااقنتددبناو ددماخيددمضارال ددرتفااىليددبةاولددنا افددبنالددنااقنتددبنيدااب ظي ددداابدديتاتم ددكااناتكددمنالددنا

ا ا 2014: 5تح بهتبا يبباكثًنالنااب مايفاابن تيداواجلت يداواب قتيد.ا)اىلىيب 
وتدفتريفاامهيددداابحثددىلااىلددبتاابناابفتددبل اكقي ددداقددفاتفثددملاالاتددزءالددنااقبفزالددبتااب بلددداابدديتاستدد ااب ددىدااناا

با ين باا طتمباانايف ثتهباواناي يلهبا مص هباتزءاالنالنظملداقي دااقةب يداواقافبنااب  مةاسفحق اكحًنةاي ى احمفمايهت
ا ٌناانطبباابرت مياوابماق ااجملف   ابذااارنتاابحب ثداقيبسالتفمىاابفتبل ابفىااتحداا ى تدااقسفاديد.ا

 اثلثا : اهداف البحث 
ايهف اابحثىلااىلبتاابف ى االا:

التفمىاابفتبل ابفىااتحداا ى تدااقسفاديدارالىكزالفينداا مصل.اا-1
دقبددداابدددد ىوقاال ابييدددددافددددد التفددددددمىاابفتدددبل ابددددددددفىاابىا دد االسدددفادياتح ددبًا فغدددًنيااجلددنسا)ذكدددمر/إانث اواب دددى اا-2

ا)ست  /اديب .
 رابعا : حدود البحث

 ااتحدددااباددلاابىا دد االسددفاديا  ىسيددنا)اب ت دد اواألديب ارالددفارساتقفاددىا ددفوداابحثددىلاستددا:ااحلدددود البشددرية - 1
ااجلبنبااقيتىافقط.
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يقفادىاابحثدىلااىلدبتاستد اقيدبسالتدفمىاابفتدبل ابدفىااتحدداابادلاابىا د االسدفاديا  ىسيدناااحلدود ادلوضدويية : -2
ا)اب ت  اواألديب .ا

ا 2020-2019يفثفداابحثىلااىلبتاابب ب اابفراس )ااحلدود الزمنية : -3 
ايف ثلارالفارسالىكزالفينداا مصل.اااحلدود ادلكانية : -4

 خامسا : حتديد ادلصطلحات
اسىفناكلالنا:االتسامح : - 1
"ت ددفيلااقدراكددبتاابتددتحيداا ف تقدددا   ددلااقسددبءةاواسددبدةاصدديب فهباحبيددىلاتفثددملاا: 2010)انددور ويبددد الصدداد    –أ 

ا اا2010: 491د."ا)انمراوسحفابابدق ااقدراكبتاابتتحيداالاادراكبتااةب ي
" مالكمنال ىراوتفارتاستمك احنماابذاتاواقخىيناوا ماقلالف ثالاراجم مسدالدناا  دبر اا( :2010شقري   –ب 

وا  فقفاتاوا حبدئاوا لبسىاوابتتمكيبتاابيتاتفف اصب حهبابتفاباال اذاتناول ااقخىيناوذب تنالفا بااببفتدبل ا
ا 2010: 345يبةاا رفت د."ا) قًن ارالماقلااىل

"اناابفتدددبل المقدددلااةدددبيبالتدددفتهمالدددنااب قبيدددفاواقفكدددبرايتددد  ا ف دددبي اابدددىؤىاواقذبب دددبتاا( :2012زيدددد   –ج 
ا رفت دددا  يددفااسددناابفه ددي اواققاددبءا استدد ااسددبسا ددىسيدااقخددىاا رفتددلادينيددباوسيبسدديباو ىيددداابف حددًناسددناارايددنا

ا 2012: 57وسقيفتن."ا)زيناابفين ا
" مالمقلااةبيبافيناا رتا اوقحملا فنم اواخدفال اثقبفدبتاسب ندباواقدىاراحبدقااقخدىيناراابف فد ا(: 2017قداوي   -د

حبقدمقااقنتددبنااب ب يددداواىلدىايتااقسبسدديداو ددمافضديتداذب ددلاابتددال ادمكنددباسب يدبااذاينحغدد اانايطحددقالدناقحددلااقفددىاداك ددبا
ا ا2017 :23."ا)قفاوي يطحقالنااى ااجل بسبتاوابفولا

 من خالل التعاريف اتفق الباحثون ان التسامح هو:
اا رتا اابىأيااقخى.ا-1
ال بلتداابنبسادببايىيفااب ىدااناي بلتم .ا–ا2
اابت بحااببفنم ااب كىياواب قبيفي.اا–ا3
ااق رتا اوابقحملا ثقبفبتااب بملاا رفت د.ا–ا4

 التعريف النظري للتسامح :
  ابتفتبل اكمهنباتحنتالقيبسن.2017ت ىيلا)قفاوي اتحنتاابحب ثد 

 التعريف االجرائي للتسامح :
 مالمقلااةبيبافينااسدرتا احبقدمقااقخدىيناو دىايهتماويقدبساقي دداابفتدبل ابدفىاادالباا ى تددااقسفاديددالدناا

اخاللااتب فهماست اا قيبساابذيااحقفناابحب ثد.
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 ادلرحلة االيدادية : –0
اا1977برت يدااب ىاقيداسب اسىففهباوزارةااا
"أبهنبالى تدادراسيداتق ا  ناا ى تداابثبنميدا  فاا ى تداا فمسطدالدفهتباثدالثاسدنماتاهتدف االاتىسديخالدباحاا

اكفلبفنالناقب تيبتاابطتحداومتكيدنهمالدنا تدمسالتدفمىااستد الدناا  ىفدداوا هدبرةالد اتنميد اوت  يدقا  دضاا يدبدينااب كىيددا
بتنداا2يفاا ماصتداابفراسدااىلببيداواسفاد ابتثيبةااب  تيدااقنفبتيد".ا)وزارةاابرت يد انظب اا فارساابثبنميدارقماوابفطحيقيدامته

ا 1977
 سادسا : االطار النظري 

ي ف ال هم اابفتبل الناا  ب يماابقفميدااىلفيثدااذاا برتاسفدالناوتهبتاابنظىاابقفميداالاابفتبل ااقتف دبس ااااااا
افداالاوتمداوتهبتانظىا فيثدادبنظبراساىياوسفقم اابحب ثدا  ىضاوتهبتاابنظىاكبق ا:ا ب
 وجهة نظر ادلر اا

يىىاادبىاأبنااق ف ب ااقتف بس اوا اتثدااقتف بسيداهل بااقوبميددادونااناقدفثاذبدكاتنبقضدبا دٌناا ادتثداا
لمراالنهباابف بوناواب القدبتااقتف بسيدداا فحبدبدداوابف دبالااقتف بسيداوا اتثداابذاتيدا اويفض نااق ف ب ااقتف بس اا

وابفم فاابجل بسدافب  ىنااب ب ابال ف ب ااقتف بس ايقم است التبسفةااب ىدابت  ف  اويفض نا ذااا  هم انزسداابفتبل ا
ماتااقخددىيناوزقهتددمااقتف ددبس اوذبددكااناتغتيددباا اددتثدااب بلددداستدد اا اددتثدااب ىديددداابضدديقداي ددينا دد نباابقحددملاهب دد

ا ا1987: 50 تحبانظىتناابلبلتداابيتايغتبافيهبااب ب است اانبص.)صبا ا
 وجهة نظر فروم

تنبولافىو اابفتبل اوكي يداانحثبقناراابلرايدادببافيهبال هملناسنااىلبتداالاابل مخا)ابف بتااواابف بوز اواناا
دايتد  ااب دىداق دحبسهبابيلد ىااببفمافدقافبقنتدبنايتد  ادولدبا ذ ااىلبتداالاابل مخاوا دفةالدنا دسا بتدبتا دىوري

الااقرت ددب اواقرتقددبءا دد اياددح الىلمقددبالددناخدداللاتن يددداخيببددنالددناخدداللااب نددمناوقفراتددنااجل ببيددداوكددذبكالددناخدداللا
كددذااياددح اابفثضدىافياددح اسندف بالقددحالاستد ااىليددبةاوابنددبساالدبااذااصددف اوتكدىرتاا حبابتددنافبنددنايادح اكبر ددباهلدما او 

اىلباوابكىا يدااسف ب فٌنالفحبينفٌنابقضيداوا فةا  ااىلبتداالاابل مخافبذااا ح هبااب ىدااصح احمحباواذااملايفثققا ذاا
ا 55:ا1988اق حب ا فثااق حبطاوتمبفتاابكىا يداحنمااقخىين.)صبا ا

 وجهة نظر هورين 
اب ىدالناللبسىاابلكاابيتاميكنااناتنفب ناحنمااقخىيناتىىا مررتاانافكىةاابفتبل ااقتف بس اتف ثلاراوقبيداا

 ااذااهنباسفتااب فوانا ًنافطىيابكنناوسيتداقبولاهببااقنتبنامحبيداألنناايااناتم ىاابفتبل ااقتف دبس ايك دنارا
ياالااب زبددداقددفرةااب ددىداستدد اربقيددقاالنددناابن تدد اوخبالفددناسينلددهاابقتددقااقسبسدد انفي دددااففقددبد اابلدد مراابأللددنادمددبايددؤد

وابف بسداو نباياح ااب ىداسابيبايفرذااسببيبالفنمسددا ماتهدداقتقدناقففقدبر ااقلدبنافقدفاخيضد ابالخدىينااواي  دلاستد ا
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ابتدددديطىةاستدددديهمااببقددددمةاالااىلددددفاابددددذياياددددح اوا ددددفاالددددنا ددددذ ااقسددددببيباداف ددددبالتثددددبارا رادددديفنا) نددددباواب حيددددفي ا
ا.181-182):1990

 وجهة نظر روكيش
صب بانظىيداانتبقاا  فقفاتاو  اوا فةالناابنظىايتاا  ىفيدداوتقدم استد ااسدبسااRokeachكي يىىارواا

-Closed اوانغالقاابذ نا)Open-Minded اا ىتحطادب همل ا)ت ف اابذ ناDogmatismل هم ااجل مدا)
Mindedابدذ ناراابقطدبا .اوتق اانتبقاا  فقفاتاس الفالاثنبي اابقطبايق الف فثماابذ ناراقطباولنغتقدماا

ا1989:اقخىاو ٌنا ذينااب ئفدٌناا فطدىففٌنايقد اخمفتدلااق دربصارا دذااا فادلاابدذياميكدناقيبسدنا فقدد.ا)سحفابتدد ا
 اويىكزاروكي است ا نبءاا  فقفاتاوا كبهلبااكثىالدناحمفما دبا افدبب ىداذواابف كدًناا ف دف ايتدفطي اانايفقحدلاافكدبرا119

صدد مابتاوذبدكاستدد اابدى مالددنااخدفال الضدد مهنباويقد ارا ددذااجلبندبااقفددىاداا فتددبحممناا دًن ااوايف ه هددبالدنادونااي
 ا2017 ا اوقفاقب اوا  اا قيبسا)قفاوي اRokeach, 1960: 32 ين بااب ىداا نغتقاابذ ناقميكنناف لاذبك.ا)

اابسف بداتمبي داابنظىايتاابيتاسى هبارا نبءاا قيبس.ا
اسابعا : دراسات السابقة

اات تاابحب ثداست ااب فيفالناابفراسبتاابتب قدااقااهنباارنتاتقفميااىلفيثدالنهبافقطاوست اابنثمااق ا:اا
 (:  التسامح اساس الصحة النفسية نتائج ادلسح االجتمايي يف لندن( 2003دراسة ماسيلكو   -1

 ا راددبا1445داابفراسدددا) ددففتاابفراسددداالاكلددلااب القدددا ددٌناابفتددبل اواباددثداابن تدديداوقددفا تغددتاسينددا
 اسنداوقفااسفرف اابحب ىلاا نه اابمص  اوابفثتيلا(18-89 وتىاو تااس برااب يندا ٌنا (55%وكبنتاابنتبءا نتحد

ا تدث ااقتف ددبس اواسددفرف ااقسددفحيبناوا قب تدددافددهزهىتاابنفددبي اوتدمداسالقددداارتحبايددداله دددا ددٌناابقددفرةاستدد اابفتددبل ا
 تيداوابت بدةاابلرايداوابت بدةااقسىيداوتحٌناانااق ربصاا فتبحمٌناس فاءاتفاالقبرندال اوكلالنادرتداا  بانةاابن

ا .Maselko, 2003لنا مادوهنما)
 ( : استكشاف الفرو  بني اجلنسني يف التسامح والصفح(2003دراسة مكساسكيل   - 0

نتدٌناوكبندتاسيندداابحثدىلالكمنددا ففتاابفراسداالااسفكلدب ااقخفالفدبتاابظىفيددابتفتدبل اواباد  ا دٌنااجلا
 افقددىةالدد ا40 راددبالددناابنتددبءاوابىتددبلاراا  تكددداا فثددفةاوقددفااسددفرف اابحب ددىلااسددفحيبنالكددمنالددنا)  30لددنا)

لقب التا رايدافضالاسناابف برباا مق يداوازهىتانفبي اابفراسداوتمدافىوقا ٌنااجلنتٌنابادبااابنتدبءااذاوتدفاانا
ا .اMacsakill, 2003لناابىتبلا)ابنتبءااكثىاليالابتفتبل ا

( : دراسة مقارنة يف التسامح االجتمايي يلى وفق مستوايت الذكاء الثقايف لدد  طلبدة 2010دراسة يبدي   - 3
 اجلامعة(
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 ففتاابفراسداالاابف ى است ااب القدا ٌناابفتبل ااقتف بس اوابذكبءااقخالقد اوكبندتاسيندداابفراسددالكمندداا
حدداراتبل دداصدالحاابدفينامجدي همالدنااقخفابصدبتااب ت يدداواقنتدبنيداوقدفااسدفرف اابحب دىلا ااببباوابب400لنا)

 افقددىةاوازهددىتانفددبي ا29 افقددىةاولقيددبساابددذكبءاابثقددبرالكددمنالددنا)40اداةابقيدبساابفتددبل ااسددف با ن تددناتفكددمنالددنا)
وفقدددبا تدددفمايتاابدددذكبءااوااجلدددنسااواابفراسددددااناابطتحدددداابدددذينايف ف دددمنا دددذكبءااخالقددد اقتمتدددفابدددفيهمافدددىوقااببفتدددبل ا

 143ابفرادديفاوازهددىتاكددذبكاوتددمداسالقددداارتحبايدددالمتحدددا ددٌناابددذكبءااقخالقدد اوابفتددبل ااقتف ددبس .ا)سحددفي 
ا  2010:

( : خداات الطفولدة ويالقتهدا سلتسدامح مقابدل التعصدط لدد  طلبدة ادلرحلدة الثانويدة 2014دراسة ابو هاشم   - 4
 مبحافظات قطاع غزة(

ففتاابفراسداالاابف ى است ااب القدا ٌناخ اتاابط مبداوابفتبل القب لاابف ابابفىااتحدداا ى تدداابثبنميددا ا
 ااببحباواببحداراابالاابثبرتاسلىا677ول ىفدااب ىوقاراابفتبل القب لاابف اباوقفاكبنتاسينداابحثىلالكمندالنا)

تاابفراسددداالاوتددمداسالقددداارتحبايدددالمتحددداذاتادقبددداواسددفرف اابحب ددىلالقيددبساابفتددبل القب ددلاابف اددباوقددفاتمصددت
ا ا2014ا ابييدا ٌناخ اتاابط مبداوا  بداابفتبل القب لاابف اب.ا)ا م لب  ا

 مناقشة الدراسات السابقة ومقارنتها سلدراسة احلالية :
 سيفمالنبقلداابفراسبتاابتب قدالنا يىلا:اا

 ددى استدد التددفمىاابفتددبل اوسالقفددنادبفغددًناتااخددىىاكبباددثداابن تدديدا:ا ددففتاابفراسددبتاابتددب قداالاابفااذلدددف - 1
 ااوسالقفددنا2010 ااواسالقفددنااببددذكبءااقتف ددبس اواقخالقدد الثددلادراسدددا)سحددفي 2003لثددلادراسدددا)لبسدديتكم 

 ا االدباابفراسددااىلببيددافقدفا دففتاالاقيدبسا2014اببف ابابفىااتحداا ى تداابثبنميداك بارادراسددا)ا دما ب دم 
لتددفمىاابفتددبل ابددفىااتحدددااباددلاابىا دد ااقسددفادياوابف ددى استدد ااب ددىوقارالتددفمىاابفتددبل اوفقددبا فغددًنااجلددنسا

اواب ى .
 االدباابفراسددااىلببيددافاهندبا30-1445سينبتاخمفت دااب فداتىاو دتالدب ٌنا) :اسفرفلتاابفراسبتاابتب قدالعينة  - 0

 باواببحدالمزسٌنا تبااجلنساواب ى . ااببح200سفطحقااداةاابحثىلاست اسيندالكمندالنا)
 ا2003:ااسفرفلتاابفراسبتاابتب قداا قب تداواقسفحيبنارامجد اا  تملدبتاك دبارادراسددا)لكتبسدكيل ااالداة -3

 ا االدبا2014 او)ا دما ب دم ا 2010واسفرفلتا  ضاابفراسبتالقدبييسابقيدبساابفتدبل الثدلادراسددا)سحدفي 
ا .2017)قفاوي اابفراسدااىلببيدافتففحىنالقيبس

:ااسفرفلتاابفراسبتاابتب قدال بلالتااقرتحبطاراربتيلاابنفبي اواقخفحبراابفبي اراكلالنااالوسائل االحصائية -4
 ا ا2014 اودراسدا)ا م ب م 2010 اودراسدا)سحفي ا2003 اودراسدا)لبسيتكم 2003دراسدا)لكتبسكيل 

ايما يبانتادراسبهتب.الباابفراسدااىلببيدافتفتفرف اابمسبيلاابيتاتال
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بادباااجلدنسابدالانثاولنهدباتمصدتتاا:اتمصتتاابفراسبتاابتب قداالانفبي اخمفت دالنهبااهنباوتدفتافىوقدبالنتائج  -5
 بمتمدافىوقاباباااب ى ااب ت  اوسفقم اابحب ثدادبنبقلدانفبي احبثهبال انفبي اابفراسبتاابتب قدا

 
 مد  االستفادة من الدراسات السابقة : 

اربفيفاسينداابحثىل.ا-ا1
ااخفيبراادواتاابحثىلااذاحااخفيبرالقيبسالتفمىاابفتبل .ا-0
ااقسف بدةالنااقاىاابنظىيدارا نبءالقيبساابفتبل .ا-3
 .ت تًناابنفبي اولقبرندانفبي اابحثىلااىلبتال انفبي اابفراسبتاابتب قدا-4
 اثمنا : اجراءات البحث 
 منهجية البحث - 1

داا نه اابمص  اا تث او دمالنبسدبابتفراسدبتاراا ى تددااقسفاديدداقسطدبءاصدمرةاوا دثدااسفرفلتاابحب ثا
اسنالتفمىاابفتبل ابفىاابطتحد.

 رلتمع البحث  -0 
ايل لاجمف  اابحثىلااالباابالاابىا  ااقسفاديارالفينداا مصلابت ب اابفراس ااااا
 ااببحد*اك بارااجلفولارقما4225 ااببحبو)3360 ا) ااببحباواببحدا ماق7585 اوابحببغاسفد ما)2019-2020)ا
 .  اوقفا اتتاابحب ثداست اا مافقبتاابىمسيدابغىضاتطحيقااتىاءاتاابحثىل1)

ا(: ايداد الطلبة يف اجلانط االيسر1جدول  
ااجمل م ااانثاذكمرااب ى 

     5760 ااا 3265 2495ااب ت  ا
 1825ا960 865ااقديب
 7585 4225 3360ااجمل م 

 يينة البحث - 3
و  ااب ينداابيتااحقتاستيهباابحب ثداا قيبساوقفاكبنتاسينداسلدماييدااحقيددالنفظ ددا)لفتدبويدااقسدفاد اسدفد باا

 ااببحبالنااب ى ااقديباوا125 ااببحبالنااب ى ااب ت  ا)125 ااببحباواببحدالناابالاابىا  ااقسفاديا ماق ا)500)
 ا2%النااجملف د اابكتد اوااجلدفولارقدما)6 ااببحدالنااب ى ااقديبااذامتثلانتحدا125) ااببحدالنااب ى ااب ت  ا125)

ايم  اذبكا:ا
 (: يوضح يينة البحث االساسية2جدول  
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ااسماا فرسدات
ااب ى ااقديبااب ى ااب ت  ا

ااجمل م ا
ا نبتا نٌناا نبتا نٌنا

 148 23ا 125اا ا/اقىاحدابتحنبتا1
ا205اا80ا 125ابتحنٌن ا/اس ى ناسحفاب زيزاا2
ا45ا 45ااا ا/اابلبف  ابتحنٌنا3
 25 25اااا ا/ااقنفبسابتحنبتاا4
 50 50اااا ا/اابز مربتحنبتاا5
 27 27اااا ا/اابطالي ابتحنبتاا6
 500 125 125 125 125اااجمل م 
هقددلاواذااكددبنااجملف دد ا%اف5وتلددًناابفراسددبتاالاانااجملف دد ااذااكددبنالقددفار ا ضدد دااق اتؤخددذالنددناسيندددا نتددحداا

ا 112:ا1999%افهكثى.)ابتتم  11سلىاتااقق اسينفناتكمنا نتحدا
 

ا 2020-2019*وفقبابال ابييداا هخمذةالناا فيىيدااب بلدابترت يداراحمبفظدانينمىابت ب اابفراس ا)
 اداة البحث - 4

اات تاابحب ثداست ااب فيفالنااقد يبتاابتب قداوا قدبييسابقي دداابفتدبل اووقد ااخفيبر دباستد القيدبسا)قدفاوياا
 ارادراسفناا مسملدا)اثىا ىانل اتى مياراتن يداقي داابفتبل اوابفر يلالنا دفةااق درتاباابن تد ابدفىااتحددا2017

تد ان دسااب ئددااب  ىيدداابديتاسدفقم اابحب ثددااببفطحيدقاستيهدباويفضد ناا ى تدااقسفاديد اكمننالقيبسا فيىلاوقفاحا نبؤ اس
 افقىةاوبكلافقىةالنااب قىاتا سا فايلا  ا)اوافدقامتبلدب ااوافدقاالا دفالدب اقادري اقاوافدقاالا دفالدب ا40ا قيبس)

 است اابفدماتالمزسددا1,2,3,4,5 اوقنامجي ااب قىاتااةب يدافقفااسطيتا ذ اابحفايلااقوزانا)1قاوافقاا فا التثقا)
ا ايم  اذبكا:3 اأ  بدااسبسيداواجلفولارقما)5ست ا)
 ( : يوضح ابعاد مقياس التسامح وفقراته3جدول 
 الفقرات اخلاصة سلبعد كما جاءت سدلقياس ابعاد ادلقياس ت
ا35525522521511585551اابفتبل ااب كىياوابثقبراا1
ا365325265215165125652اابفتبل اابتيبس ا2
ا3853353152751751351153اابفتبل ااقتف بس ا3
ا415345285245185145954اابفتبل اابفيينا4
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ا3953753152952351951557اابفتبل ااب ت  ا5
 صد  ادلقياس - 5

ست اابدى مالدنا فاثدداا قيدبساإقااناابحب ثددااسدفرفلتاابادفقاابظدب ىياوقدفاربقدقا دذااابندم الدناابادفقاراا
 ست اجم مسدالناان اءاا فرااٌناراابرت يدداوستدماابدن سا1فتبل الناخاللاسىضاا قيبسالتثقارقما)لقيبساقي دااب
لبسدفااا98%بحيبنارأيهمارالفىاصال يداا قيبساوا  بد اوفقىاتناو الاا قيدبساستد انتدحداات دبقاا* 1)وابقيبساوابفقممي

غددماي ااذايلددًنا تددم االاانانتددحداات ددبقااندد اءا احا ددذفهبالدد ات ددفيلابددح ضااب قددىاتاب2-6-12-20-26اب قددىاتا)
  ا1985: 126 افدهكثىاميكدنااسفحدبراانااقخفحدبراقدفاربقدقافيدنا دىطاابادفقاابظدب ىي.ا) تدم  ا80%سندفلباتكدمنا)

  افقىة.ا35وهبذاا ق النافقىاتاا قيبسا)
اثبات مقياس قيمة التسامح - 6

ىاجال بلدلاابثحدبتا طىيقددااسدبدةااقخفحدبرا يدىلاحاتطحيدقابغىضاابفثققالناثحبتاا قيبساقبلتاابحب ثداابسدفرا
 اواسيدددفاتطحيدددقاا قيدددبساستددد ان دددسااب ينددددا فدددبريخا2019/12/4 ااببدددباواببحددددا فدددبريخا)40ا قيدددبساستددد اسينددددالدددنا)

 اوستدد اابددى مالددناكددمنا0,84 اوحا تددببال بلددلااقرتحددبطا ددٌنالبددى ااقخفحددبراووتددفاانددنايتددبويا)2019/12/18)
تحدددبطاسببيدددبااقااناابحب ثدددداقبلدددتااببفهكدددفالدددنادقبددددال بلدددلااقرتحدددبطاحبتدددبباابقي دددداابفبييددددا  بلدددلااقرتحدددبطال بلدددلااقرا

ا ابذااف  بللااقرتحبطادالاا ابييب.2,021 او  ااك النااجلفوبيداابحببغدا)9,543ووتفتااهنباتتبويا)
 تصحيح ادلقياس - 7

 افقدددىةاخب تددددا دددفايلاوتفدددمز ادرتدددبتاابحدددفايلا35قىاتدددنا)  دددفاابفهكدددفالدددناصدددفقاوثحدددبتاا قيدددبسااصدددح اسدددفداف 
 ا اا105 او مسطافى  ايتبويا)35 اوابفرتداابفنيبا)175 ابذااسفكمناابفرتداابكتيداست اا قيبسا)1,2,3,4,5)

ا ا1ك بارا كلارقما)
 

                                           
 هحكمم   ا ءا ممم س . ضيلي عممات  أء مم ني ضي يلياممم   خبممءاا ا مماست اسمممهم ال احمم  ا     مم  اسممء ا ا  (*)

  يليتنحا  أ لل ه ح زي اني ضي يليازه ر ق س  يحاىي ضي يليي سء محفوظي ضي
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 ( : توزيع درجات المقياس1شكل )

وتىاو دددتادرتدددبتاا(140-175)بتاتدددرتاوحاوبفثفيدددفاا تدددفمىااب دددبتابتفتدددبل اوتدددفاانادرتدددبتاا تدددفمىااب ددد
ا .35-70 ا ين بادرتبتاا تفمىاا ففرتاتىاو تا)70-140ا تفمىاا فمسطا)

 التطبيق النهائي - 8
 – (2019/12/30حاتطحيددددقاا قيددددبسا اددددديغفناابنهبييددددداستدددد اسيندددددداابحثددددىلااقسبسدددديدابت دددددرتةالددددنا)ا

ا .2019/12/26)
 الوسائل االحصائية - 9

ابفثتيلانفبي اابحثىلاابسفرفا اابمسبيلااقتيدا:ا SSPSابحب ثدااىلقيحدااق ابييداااسفرفلت      
ا.ااقخفحبراابفبي اب ينداوا فة.1
ا.ااقخفحبراابفبي اب ينفٌنالتفقتفٌن.2
ا.ال بللاارتحبطا ًنسمن.3
ا.ااقخفحبراابفبي ابفقبدال بللااقرتحبط.4

 اتسعا : يرض النتائج ومناقشتها
ف االول والذي ينص يلى:  تعدرف مسدتو  التسدامح لدد  طلبدة ادلرحلدة االيداديدة يف مركدز زلافظدة نتائج اذلد -1

 نينو (
ا  فاتطحيقاابحيبانتاوربتيتهباوتفا:

 اوسندفا تدبباابقي ددا43,6 اأبحندىا ال يدبرياقدفر ا)162اناا فمسطااىلتبيباقفىادااب يندا امرةاسبلدايتبويا)ا–أا
 اسنددفادرتددبتا ىيدددا1,960 او دد ااكدد الددنااجلفوبيددداابحببغدددا)61,026باتتددبويا)ابفبييددداب ينددداوا ددفةاوتددفااهندد

 و ذااي ينااناافىادااب ينداوق مااراا تفمىااب بتالنالتفمايتاابفتدبل ا اك دبارا0,05 اولتفمىادقبدا)499)
ا 4اجلفولارقما)
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 ( : ادلتوسط احلسايب للعينة مقارنة سدلتوسط االفرتاضي4جدول  

ا فمسطاااب فدااجمل مسد
ااىلتبيب

اقحنىا ا
اا  يبري

ا فمسطا
ااقفرتا  

اابقي داابفبييداا

ااجلفوبيداااشتم د

  1,96  61,026 ا105 ا43,6 162ا  500ااب ينداابكتيد
ا
 اوسندددفالقبرنفدددنااب فمسدددطااقفرتا ددد اابحدددببغا23,4 اابحندددىا ال يدددبرياقدددفر ا)170اناا فمسدددطااىلتدددبيبابتدددذكمرا)ا–با

 اوتدفا1,960 اوسندفالقبرنفدنااببقي ددااجلفوبيددا)67,190 اوابسفرفا ااقخفحبراابفبي اوتفااندنايتدبويا)105)
ااناابقي داابفبييدااشتم دااك النااجلفوبيدابذاافبب ىوقابابااسينداابذكمر.

 ا105فرتا  اابحببغا) اوسنفالقبرنفنااب فمسطااق24 اأبحنىا ال يبرياقفر ا)154اناا فمسطااىلتبيبابالانثا)ا–جا
 اسنددفادرتددبتا ىيدددا1,960 او دد ااكدد الددنااجلفوبيددداابحببغدددا)50,15وتددفااناابقي ددداابفبييدددااشتددم داتتددبويا)

ا ابذاافبب ىوقادابدابابااسيندااقانثاايااهنماوق مااراا تفمىااب بتابتفتبل .0,05 اولتفمىادقبدا)499)
 اوسنددددفالقبرنفددددنا26,7 اابحنددددىا ال يددددبريا)171اقانثالفمسددددطهمااىلتددددبيبا)انااتحدددددااب ددددى ااقديبالددددناابددددذكمراواا–دا

 او ددد ااستددد الدددنا20,1958 اوتدددفااناابقي دددداابفبييدددداب يندددداوا دددفةاتتدددبويا)105اب فمسدددطاااقفرتا ددد اابحدددببغا)
 او دددذااي دددينااناابطتحددددارااب دددى ا0,05 اولتدددفمىادقبددددا)249 اسندددفادرتدددبتا ىيددددا)1,960اجلفوبيدددداابحببغددددا)

اديبايف ف منادبتفمىاسبلالناابفتبل .اق
 اوسندددفالقبرنفدددنا32,8 اابحندددىا ال يدددبريا)153انااتحددددااب دددى ااب ت ددد الدددناابدددذكمراواقانثالفمسدددطهمااىلتدددبيبا)ا–ها

 او دددد ااستددد الددددنا132,523 اوتدددفااناابقي ددددداابفبييدددداب يندددداوا ددددفةاتتدددبويا)105اب فمسدددطااقفرتا ددد اابحددددببغا)
 او دددذااي دددينااناابطتحددددارااب دددى ا0,05 اولتدددفمىادقبددددا)249ندددفادرتدددبتا ىيددددا) اس1,960اجلفوبيدددداابحببغددددا)

ااب ت  ايف ف منادبتفمىاسبلالناابفتبل .
لددناخدداللاابنفددبي اابتددب قداتحددٌنااناابطتحدددالددناكددالااجلنتددٌن)ذكمراواانث اولددناكددالااب ددىسٌنا)اب ت دد اواقديب اا

ام  اذبك.ا ا  (5يف ف منادبتفمىاسبلالناابفتبل ا اواجلفولارقم
 (: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية واالختبار التائي لعينة واحدة جملاميع  البحث5جدول 

ااب فدااجمل مسدا
ا فمسطا
ااىلتبيب

اقحنىا ا
اا  يبري

ا فمسطا
ااقفرتا  

اابقي داابفبييدا
ااجلفوبيدااشتم دا

ا 67,190 ا105 ا23,4 ا170 250اابذكمرا
 ا1,96
ا

 ا50,15 ا105اا24 ا154 250ااقانث
 20,1985 105ا ا26,6 171ا 250ااقديب
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   132,523 105ا 32,8ا 153ا 250ااب ت  
ا
 التعرف يلى الفرو  يف مستو  التسامح بني الذكور واالانث(:ا)انتائج اذلدف الثاين والذي ينص يلى - 0
الناخاللاربتيلاابحيبانتاوتفاانا:ا
 ا154 ا ين ددباكددبناا فمسددطااىلتددبيبابددالانثا)23,4 اابحنددىا ال يددبرياقددفر ا)170اىلتددبيبابتددذكمرا)اناا فمسددطاا–أا

 اوسنددددفا تددددبباابقي ددددداابفبييددددداب ينفددددٌنالتددددفقتفٌناوتددددفااناابقي ددددداابفبييدددددااشتددددم داتتددددبويا24ابحنددددىا ال يددددبريا)
 ابددددذاا488تددددبتا ىيدددددا) اودرا0,05 اسنددددفالتددددفمىادقبددددا)1,960 او ددد ااكدددد الددددنااجلفوبيدددداابحببغدددددا)7,42)

 اابيتاازهىتاوتمدا2003فبب ىوقادابداا ابييبابابااسينداابذكمراوتبءتا ذ اابنفي داخمبب دابفراسدا)لبسيتكم 
 ااذاتمصدتتاالاسدف اوتدمدا2010فىوقا ٌنااجلنتدٌناوكبندتابادبااابنتدبءاك دبااهندباتنبقضدتالد ادراسددا)سحدفي 

ابحب ثددااناسدحباذبدكاكدمناابدذكمرااكثدىاتتدبحمبابكدمهنمااكثدىااخفالاددباافدىوقاراابفتدبل اوفقدبا فغدًنااجلدنساوت فقدف
اببندبساواققددىاناويلدبركمنارااقب ددبباابىاي ديداوا نبسددحبتاوقضددبءااوقدبتااب ددىاسال دبا  ين ددبااقانثاف تد اابددى مالددنا

تاابفراسدابدذااازهدىتاابفطمرااقتف بس ااقااهننالبزالااخفالاهنااببغىابءااقلالناابذكمراوتقفاىاسالقبهتنا زليال
ا 6ابنفبي اأبهننااقلاتتبحمبالناابذكمر اك بارااجلفولارقما)

 (: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية واالختبار التائي للفروقات بني رلاميع  البحث6جدول 

ا فمسطاااب فداا فغًناتاا
ااىلتبيب

اقحنىا ا
اا  يبري

اابقي داابفبييدا
اابفقبد

ااجلفوبيداتم داش

ااجلنس

 ا23,4 ا170 250اابذكمراا
ا

 ا7,42
ا

1,96  
ا

ا 0,05)
ا
(248  

ادالاا
ابابا
اابذكمرا
 

 ا24 ا154 250ااقانثا

ااب ى 

 ا26,6 171ا 250ااقديبا
ا

 ا8,219

دالاا
اباباا
ااقديبا
 ا

 32,8ا 153ا 250ااب ت  ا

 
 ا26,6 اابحنددىا ال يددبريا)171وتددفااناا فمسددطااىلتددبيبابت ددى ااقديبا)الددبااببنتددحدابت ىوقددبتاوفقددبا فغددًنااب ددى اا–ب

 وسنفا تبباابقي داابفبييداب ينفٌنالتدفقتفٌناوتدفا32,8 اابحنىا ال يبريا)(153 ين باا فمسطااىلتبيبابت ى ااب ت  



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية علمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ0442شوال -2120 آيار،(85العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(51) 

 او دذاا0,05 اولتدفمىادقبددا)248 اسندفادرتدبتا ىيددا)1,960 او  ااك النااجلفوبيددا)8,2195اهنباتتبويا)
ي يناانااب ىوقادابداا ابييبابادبااابطتحددارااب دى ااقديبا اويحدفوالدناخداللاابنفدبي اانااتحددااب دى ااقديبااكثدىاتتدبحمبا
لنااب ى ااب ت  اوقفايىت اذبكابطحي دادراسفهماولنب  هماابفراسيداابيتا  احببتداالانقبشاوت بوناو دمارافي دبا يدنهما

قفدددددددبتمناالاابف كددددددددًناوابفهلدددددددلارالنددددددددب  هماوتدددددددبءتا دددددددذ اابنفي دددددددددالفنبقضددددددددالدددددددد اسكدددددددسااب دددددددى ااب ت دددددددد اابدددددددذينا
ا اابيتاتمصتتاالاسف اوتمدافىوقاراابفتبل اوفقبا فغًنااجلنس.2010دراسد)سحفي 

 التوصيات وادلقرتحات  
 التوصيات 

ا نبءاست انفبي اابحثىلاتمص اابحب ثدادبباأي ا:
اداابفتبل ا ٌناابطتحدا باهلبالنااثىاراابف بسكااقتف بس .ست اا فرسٌناوا فرسبتات زيزاقي ا-1
است اوا   اا نب  اابفراسيداتض ٌناقي داابفتبل ارالنب  امجي اا ىا لابفكمنااكثىاانفلبراا ٌناابطتحد.ا-2

 ادلقرتحات
اتقرتحاابحب ثدااتىاءاابفراسبتااقتيدا:

ااببن س.اتىاءادراسدابت القدا ٌنالتفمىاابفتبل اوابثقداا-1
ااتىاءادراسدابت القدا ٌنالتفمىاابفتبل اوابذكبءاابمتفارت.ا-2

 ادلصادر
  اس بنا ااقردن.ا1 :ااق ابءاراابرت يداواب تم ااقنتبنيد ط2002ا مزيند افىيفاكبلل) .1
ميدا :اخ اتاابط مبداوسالقفهبااببفتبل القب لاابف ابابفىااتحداا ى تداابثبن2014ا م لب  اس بداختيلادمحم) .2

 اب بلدادبثبفظبتاقطب ا زة اكتيداابرت يد ارسببدالبتتفًن اتبل دااقز ى افتتطٌن.ا
  ادوراابفتددبل اوابف ددبؤلاراابفنحؤ نمسيدددااىليددبةابددفىاسيندددا2010اندمر اسحددًندمحماودمحماسحفاباددبدق افددبتناصددالحا) .3

  ا9داراستدددماابدددن س ااجملتدددف)لدددناابطدددالبااجلدددبل يٌنارا دددمءا  دددضاا فغدددًناتاابفميمتىافيدددد اجمتددددادراسدددبتاسى يددد
   ااقردن.3اب فد)

  :اتقييمات تماابطببباابف  ي  ااواابفكميين اتبل دا يكب م ادارالبك ىو يلابتنلى.ا1985 تم  ا نيبلٌن) .4
 :ااق  بداابرت ميداوابن تيداواقتف بسيدابثقبفداابفتبل  المق النففايتاا لهفا2007اىلبرث اسحفااىل يفا تن) .5

 16/4/2007.للهفااقسىةاواجملف  اا مريفبرت
  :اابفتبل اوسالقفناابهلنبءاابذا  ارسببدالبتتفًن اكتيداابرت يد اتبل داا اابقىى.2014اىلىيب ا فرافالح) .6
 :ا ىانل اسالقبتابفن يداقيماابفتبل اوثقبقدااىلمارل ااقخى اجمتداادابااب ىا يفي ا2012زيناابفين ادمحماتيبد) .7

  .ا11اب فد)
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  اابىايض اابت مديد.ااا1 :اابف بربااق ابييدارااب تم اابزراسيداط1999 اسث بن)ابتتم  .8
 :اابفتدبل اك نحدئاباللدناابن تد  اجمتددادراسدبتاسى يدداراابرت يدداوستدماابدن س ااجلدزءا2010 قًن ازينباحم دمد) .9

   ارا طداابرت ميٌنااب ىب.ا14ابثبرت ااب فد)
 :ااقسدددف فب اابىليدددبةاوسالقفهدددبا دددح ضالفغدددًناتاابلراددديدا2009سحدددفااب دددبل اربيدددداولظتدددم النادددمرالادددط  ا) .11

  .93  ااجملتف)2اقةب يد اجمتداكتيداابرت يداجببل دا نهب ااب فد)
  ااجملتدددساابددماينابتثقبفددددا(137 :ااقذبب دددبتاابف اددحيد استتدددتداسددبملاا  ىفددددااب ددفد1989سحددف  ال فدددزاسدديفا)ا .11

 واب نمناواقداب اابكميت.ا
 :ادراسدددالقبرنددداراابفتددبل ااقتف ددبس استدد اوفددقاابددذكبءابثقبرابددفىااتحدددااجلبل ددد ا2010بسددم)سحددفي ادمحمات .12

 رسببدالبتتفًنا ًنالنلمرة اكتيدااقداب اتبل دا غفاد.
 :اابفتدبل اوابغضددباراسالقفه دباابسدرتاتي يدالماتهددا دغمطااب  دلابددفىا2013س ب دداوسدنبءا تدنا تدٌن) .13

  .1  ااجلزءا)42ابرت يد ااب فد)سضماتا يئداابففريس اجمتداكتيدا
 :ااثددىا ددىانل اتى ددمياراتن يددداقي ددداابفتددبل اوابفر يددلالددنا ددفةااق ددرتابا2017قددفاوي البتددفاقبسددماخببددف) .14

 ابن ت ابفىااتحداا ى تدااقسفاديد ارسببدادكفمرا ا ًنالنلمرة اكتيداابرت يدا تبل داا مصل.ااا
 :اقدددديماابفتددددبل اراا نددددب  اا فرسدددديدارااب ددددبملاRCHRH"("2012لىكدددزارا ا ابفراسددددبتا قددددمقااقنتددددبن .15

 اب ىيباتمصيبتاوابيبتاس لاابلحكدااب ى يدابتفتبل ا را ا  افتتطٌن.
اب دبا  اراتن يددا–ا  هدم ااندبائاواب دالجااب قدالرتا- :ااثدىااسدتم ٌناار دبديٌن2009ل تد  ا دي بءاحم دمدادمحم) .16

بت اااىو ددددادكفدددمرا ا ًنلنلدددمرة اكتيدددداابرت يدددد ااجلبل دددداا تفنادددىيد اابفتدددبل ابدددفىااببحدددبتال ب دددفااسدددفاداا  ت ددد
 اب ىاق.

   ا غفاد ااب ىاق.1977 اسند)2وزارةاابرت يد)نظب اا فرسداابثبنميد رقم) .17
ا  اابكميت.2  ااب فد)27 :اا ظب ىاق رتا يداراابلرايدااب ى يد اجمتداسبملااب كى ااجملتف)1998وا د ست ) .18

17- Macsaskill, Ann (2003). "Exploring gender differences in forgiveness", 
Sheffield Hallam University, United Kingdom. 

18- Maselko Joanna (2003). Forgiveness is associated with psychological 
health, findings from the social survery Harvard School of Public 
Health, Atlanta,GA. 
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 (1ملحق  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ادلديرية العامة لرتبية نينو 
 معهد الفنون اجلميلة للبنات
 قسم العلوم الرتبية والنفسية

 م / استبيان آراء اخلااء
 يف مد  صالحية مقياس التسامح بصيغته األولية

 األستاذ الفاضل...................... احملرتم
 حتية طيبة
ابحب ثددددااتدددىاءادراسددددا  ندددمانا)لتدددفمىاابفتدددبل ابدددفىااتحدددداا ى تددددااقسفاديددددارالىكدددزاحمبفظددددانيندددمى  اذاتدددىو اا

 ونظىاًا بات هفُ اابحب ثدافيكمالناخ ةاست يداواس دارا ذاااجملبلابذبكاتفمتنا2017اسف فتاابحب ثدالقيبسا)قفاوي ا
ارالفىاصال يدافقىاتاا قيبساراقيبسالباو  تاألتتن.اإبيكماهبذاااقسفحيبنال فاءارأيكماولال ظبتكمااب ت يد

وي ى اابفتبل اأبنن:اانيبرابتتيماابذياينحغ اانايفماابف بللا نافهمافنااب ي اا لرتفاونلٌناابف بي ارااابراا
بددددذاتايقفضدددد اابفحددددبيناواقسددددرتا ا ف فديددددداا ماقددددلااقنتددددبنيداوتنددددم ااقراءاوابقنبسددددبتاواقف ددددبلاواقسددددرتا اابنانكيددددفاا

اقسرتا اابقخىاوابف بللال ناست ااسبسااب فابداوا تبواةا ادى اابنظدىسناافكدبر اوقنبسدبتااقخدى است دباانا ندبفاار د ا
جمبقتابتفتبل ا  :ا)ابفتبل ااب كىياوابثقبر اابفتبل ااقتف بس  اابفتبل اابفيين اابفتبل ااب ت   .اوا دكىابكدما

اسنبيفكماوت بونكم
 ةالباحث

 

 ادلالحظات ال تصلح تصلح  الفقرات ت  

   اابثقبرال ازلالي اابطتحد ي  حينادمبرسدااىلمارا1

ا برفاا نبءااق زاباوابفنظي بتاابتيبسيدااقخىىاراا2
   النبسحبهتماوا ف بقهتم

   ااانالتف فابفقفميااب منابكبفدافئبتااجملف  ا3
   اا رت اا نبءابفايانتاوابطمايلااقخىىا4
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   ابفيااقسف فادابت ب اوتهدانظىااقخىينا5
   ارباٌنان ت ا فاس تيبتااقسفقطبباابتيبس ا6

ا7
اتقحلاابنقفاابحنبءاسنفاابفثبورل ااقخىينافي بايف تقا

   اابجلبنبااب ت  

اتقحلاافكبراوثقبفبتااقخىيناواناكبنتاخمفت داسناا8
   اافكبرياوثقبفيت

ااندا ييناو ٌنازلالي النااسفقفااناقفىقارا قمقاا ماا9
   اابفايانتااقخىى

ار باابقبلداسالقبتاصفاقدال ااقخىيناواناكبنماالناا11
   اثقبفبتااخىى

   اا باابفماصلال ااقخىيناأبستمبا ضبرياولثقلا11
   ارباٌنان ت ا فاس تيبتااقسفقطبباابتيبس ا12
   اا باانايحق اا نبءاواينالف بسكٌنا13
   ااصفقبي ا غضاابنظىاسنادايانهتماواماي هماخفبراا14
   اا ىصاست اابفماصلااب ت  اواب كىيال امجي ازلالي ا15

اليلاالااسفرفا اابنقفاابحنبءاهلبد اسنفلباارببورال اا16
   اوتهبتاابنظىااقخىى

   ااقلال ااقخىيناراحمنفهما17

تملااابدرازلالي الناابفايانتااقخىىا فهنئفهماسنفا ا18
   النبسحبهتماابفينيد

بت ىأةافكىاواس ايتبسف بارااقرتقبءاوابمصملاالااست اا19
   اا ىاتبااب ت يد

   ااتقحلافكىةااناتفقتفاا ىاةالنبصباقيبديداا21
   اا باانايتمدااجلماابفميقىاا اا تبملا ٌناابطتحدا21
   اامتىنااناخيتمااجملف  النالابدراابف ابا22
   ااببت بدةاسنفلباقالازلالي است ادرتبتاسببيدااا  ىا23
   اارفضاابغتماراابفيناقننالىفمضا ىسبا24
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   اا رت ااراءااقخىيناواس لاهبباواناكبنتاخمفت داسنااراي ا25
   النا قاكلااببباانايكمنا ىااراانف بيناابتيبس ا26
   اا  ىااببىا داسنفلباارىاابطتحدالفكبت ٌنا27
   احبدلااهلفاايال ازلالي الناابفايانتاوابطمايلااقخىىاتا28

ا29
سنفلبااتنبولالم مسبال ينبافبرتااسفرف اابف كًنااب ت  ا

   ادوناربيز

   اا  ىاارتاارب لاتزءالناا تؤوبيدابكلالبةىيارا تفيا31

ا  ىاانالناا  كنااقبلداتتمراابفماصلال ااقخىيناا31
   اب كىي ب بانفرت اسناابفزلتاا

اليلاالااسفرفا ااقدبداواب ا ٌناا قن داخاللا ماريال اا32
   ااقخىينا

   اا حذاابىأفداراابف بللال ااقخىيناا33
   ااؤلناانامجي ااقدايناربىلاست ااقخالقااىل يفةاا34
   اات بللا افقا  ال ااقفىادا رفت ٌناسينافكىايا35
   اقيماا ماانداوا تؤوبيداابمانيداامتىنااناي ت ينااقخىينا36

ا رت ااراءااقخىيناواس لاهببا  اواناكبنتاخمفت داسناا37
   ااراي اابلرايدا

   ااتطم ابت لبركدارااقس بلاانًنيداولتبسفةااقخىيناا38

اسفقفاانالناا  كناتاثي اكلااخطبينباسنفلبان كىاا39
   ا لكلاسقالرتا

   ا ىستابنلىاابفتبل ا ٌناابحلىااسفقفااناابفايانتا41
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 (2ملحق  
 مقياس قيمة التسامح بصيغته النهائية

 يزيزي الطالط.....
يفدددهبلاا قيدددبساابدددذيا دددٌنايدددفيكالدددناجم مسددددالدددنااب حدددبراتاابددديتاتادددلاللدددبسىفاوارايدددكااذابددديسا ندددبفااتب دددداا

فًنتدد اقددىاءةاكددلافقددىةا فقددداواقتب ددداستيهددبااصددثيثداواتب ددداخبائدددااذاانااقتب دددااباددثيثدا دد اابدديتاتف ددقالدد ارايددكا 
 ارااىلقلاابذياتىا اينطحقاستيكااكثىالنااىلقملااقخىىا اوكت باكبنتااقتب دااكثىا√دبم مسيداوذبكا م  اساللدا)

اصىا داوصفقباتقف اخفلدااك ابتحثىلااب ت  ا اوتقحتمااخببيفاابلكىاوابفقفيى.ا
 الباحثة

 
 ت

 
 الفقرات 

اوافق 
 متاما

فق اىل اوا
 حد ما

الاوافق اىل  الادري
 حد ما

الاوافق 
 ابدا

ي  حينادمبرسدااىلماراابثقبرال ازلالي ا 1
     اابطتحد

     ااانالتف فابفقفميااب منابكبفدافئبتااجملف   0
     اا رت اا نبءاابفايانتاوابطمايلااقخىى 3
     ابفيااقسف فادابت ب اوتهدانظىااقخىين 4

نقفاابحنبءاسنفاابفثبورال ااقخىينااتقحلااب 5
     افي بايف تقاابجلبنبااب ت  

اتقحلاافكبراوثقبفبتااقخىيناواناكبنتا 6
     اخمفت داسناافكبرياوثقبفيت

اسفقفااناقفىقارا قمقاا مااندا ييناو ٌنا 7
     ازلالي الناابفايانتااقخىى

ار باابقبلداسالقبتاصفاقدال ااقخىينا 8
     انماالناثقبفبتااخىىواناكب

ا باابفماصلال ااقخىيناأبستمبا 9
     ا ضبرياولثقل

     اا باانايحق اا نبءاواينالف بسكٌن 12
     اخفبرااصفقبي ا غضاابنظىاسنادايانهتما 11
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اواماي هم

ا ىصاست اابفماصلااب ت  اواب كىيال ا 10
     امجي ازلالي 

بءاهلبد اسنفلبااليلاالااسفرفا اابنقفاابحن 13
     اارببورال اوتهبتاابنظىااقخىى

     ااقلال ااقخىيناراحمنفهم 14

اابدرازلالي الناابفايانتااقخىىا فهنئفهما 15
     اسنفا تملالنبسحبهتماابفينيد

بت ىأةافكىاواس ايتبسف بارااقرتقبءا 16
     اوابمصملاالااست اا ىاتبااب ت يد

انتا ىستابنلىاابفتبل ااسفقفااناابفاي 17
     ا ٌناابحلى

ا باانايتمدااجلماابفميقىاا اا تبملا ٌنا 18
     اابطتحد

     اامتىنااناخيتمااجملف  النالابدراابف اب 19

ا  ىااببت بدةاسنفلباقالازلالي است ا 02
     ادرتبتاسببيدا

     اارفضاابغتماراابفيناقننالىفمضا ىسب 01

ءااقخىيناواس لاهبباواناكبنتاا رت اارا 00
     اخمفت داسنااراي 

     اا  ىااببىا داسنفلباارىاابطتحدالفكبت ٌن 03

اتحبدلااهلفاايال ازلالي الناابفايانتا 04
     اوابطمايلااقخىى

سنفلبااتنبولالم مسبال ينبافبرتااسفرف ا 05
     اابف كًنااب ت  ادوناربيز

ا تؤوبيدابكلااا  ىاارتاارب لاتزءالن 06
     البةىيارا تفي
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07 
ا  ىاانالناا  كنااقبلداتتمراابفماصلا

ل ااقخىينا ب بانفرت اسناابفزلتا
ااب كىي

     

اليلاالااسفرفا ااقدبداواب ا ٌناا قن دا 08
     اخاللا ماريال ااقخىينا

     اا حذاابىأفداراابف بللال ااقخىينا 09

اقدايناربىلاست ااقخالقااؤلناانامجي ا 32
     ااىل يفةا

ات بللا افقا  ال ااقفىاداا رفت ٌناسينا 31
     افكىاي

امتىنااناي ت ينااقخىيناقيماا مااندا 30
     اوا تؤوبيداابمانيد

ا رت ااراءااقخىيناواس لاهببا  اواناا 33
     اكبنتاخمفت داسنااراي اابلرايدا

اقس بلاانًنيداااتطم ابت لبركدار 34
     اولتبسفةااقخىينا

اسفقفاانالناا  كناتاثي اكلااخطبينبا 35
     اسنفلبان كىا لكلاسقالرتا

 
 

 


