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الدكتور محمد حسن المطوع
مدير تحرير العدد االول
جامعة البحرين

ان كلمة التسامح ،مثل الشمس التي تسطع بعد ظلمة طويلة ،فلما تشرق على العالم فإنها تحرره
من كوابيس الليل التي كانت تحيط به ،إذ الشمس تجلو الهموم واألسقام .التسامح يعني االحترام
والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية لدينا.
تتشرف مجلتنا أن تنشر فعددها االول والذي اختص بمفهوم سام هو التسامح ،عددا ًالبحوث
والدراسات باللغتين العربية واالجنبية نقدمهم لك  -قارئنا العزيز-راجين ْ
أن تجدَ فيه فائدة ً ومتعةً.
والبد لنا من وقفة نشكر فيها كل من ساهم في المشاركة في بعطائه العلمي ومساندته لظهور مجلتنا
بعددها االول إلى الوجود لتكون مالذا ً لطالب المعرفة في كل مكان إن شاء هللا.

مع أطيب التحيات

سمة التسامح
وعالقتها بحيوية الضمير عند طلبة الجامعة
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ملخص البحث:
يعــد االســام منبــع لــكل القيــم االســامية التــي
يجــب ان يتميــز بهــا كل مســلم  ,وأحــدى هــذه القيــم
التســامح التــي خصهــا اللــه ســبحانه وتعالــى فــي
آيــات عديــدة مــن القــرآن الكريــم بقولــه تعالــى (وان
تعفــوا وتصفحــوا وتغفــروا فــان اللــه غفــور رحيــم)
(ســورة التغابن,االيــة.)14:
ومفهــوم التســامح هــو اســتبدال الفــرد للمشــاعر
واالفــكار والســلوكيات الســلبية المصاحبــة لحالــة
االســتياء والغضــب والبغــض بأخــرى حياديــة او
ايجابيــة ازاء ذاتــه او االخريــن او عبــر المواقــف بصــورة
يرضــى عنهــا الفــرد .

الجامعــة التــي أباحــت لهــم عــدم مراعــاة القيــم
االســامية واالخالقيــة ,ممــا يترتــب عليــه ضعــف
حيويــة الضميــر عندهــم .مــن هنــا تنطلــق الباحثتــان
فــي مشــكلة البحــث الــذي يســتهدف الــى تعــرف:
مســتوى ســمة التســامح عنــد طلبــة-1
ا لجا معــة .
 -2مستوى حيوية الضمير عند طلبة الجامعة.
-3العالقــة االرتباطيــة بيــن ســمة التســامح
وحيويــة الضميــر.
 -4الفــروق ذات الداللــة االحصائيــة فــي العالقــة
بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر عنــد طلبــة
الجامعــة تبعــا لمتغيــر الجنــس

فــي حيــن يشــير مفهــوم حيويــة الضميــر الــى
ســعي الفــرد ان يكــون واعيــا وضميــره حــي وجــاد
وذا عــزم وارادة قويــة ويتميــز بالتصميــم علــى
الفعــل واالنجــاز وهــو مظهــر شــخصي يشــتمل علــى
الكفــاءة ،والتنظيــم ،واالحســاس بالواجــب ،والكفــاح
مــن اجــل االنجــاز ،واالنضبــاط الذاتــي ،والتــروي الــذي
يدفــع االفــراد نحــو تحقيــق اهدافهــم الســتثارة
مثابرتهــم وزيــادة القــدرة علــى اصــدار الحكــم فيمــا
يتعلــق بالصــواب والخطــأ.

عينــة البحــث :تتحــدد عينــة البحــث الحالــي بطلبــة
الجامعــة المتواجديــن فــي جامعــة بغــداد وجامعــة

وعلــى الرغــم مــن المزايــا التــي ينطــوي عليهــا
التســامح اال ان بعــض االفــراد يجــدون صعوبــة بالغــة
فــي التســامح مــع مــن أســاء اليهــم حيــث انــه مــن
الطبيعــي ان يشــعر المســاء اليــه بمشــاعر ســلبية
تجــاه المســيء ويمكــن ان تســبب هــذه العواطــف
الســلبية فــي التفكيــر فــي كيفيــة رد االســاءة بطــرق
عدائيــة مختلفــة ,لــذا نحــن اليــوم بأمــس الحاجــة الــى
التســامح الحقيقــي بيــن النــاس اكثــر مــن اي وقــت
مضــى ,ألن المجتمــع العراقــي خاصــة يعيــش مأزقــاَ
حضاريــا واجتماعيــا وسياســيا خطيــرا فــي ظــل العنــف
والتطــرف الــذي تعــرض لــه فــي الســنوات االخيــرة
,كمــا ان شــيوع الصراعــات والنزاعــات األخالقيــة
والماديــة فــي عصرنــا الحالــي وخاصــة بيــن طلبــة

اداة البحــث :لتحقيــق اهــداف البحــث  ,تبنــت
الباحثتان مقياس التســامح لهيرتلند(HEARTLAND
 ),2007المترجــم مــن قبــل ســامة ( )2012بصورتــه
العربيــة والمســتخدم مــن قبــل (الحربــي, )2014,
تكــون المقيــاس مــن ( )17فقــرة ببدائــل (تنطبــق
علــي دائمــا ,تنطبــق علــي غالبــا ,تنطبــق علــي
احيانــا ,تنطبــق علــي قليــا ,ال تنطبــق ابــدا) .وأعــدت

 -5الفــروق ذات الداللــة االحصائيــة فــي
العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر عنــد
طلبــة الجامعــة تبعــا لمتغيــر القوميــة
 -6اســهام حيويــة الضميــر فــي التســامح عنــد
طلبــة الجامعــة

الســليمانية ومــن القوميتيــن (العربيــة والكرديــة )
للدراســة الصباحيــة ومــن كال الجنســين (ذكــور ,انــاث)
للعــام الدراســي ،2018-2019وقــد بلغــت عينــة
البحــث ( )152طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــة
بغــداد وجامعــة الســليمانية تــم اختيارهــم بالطريقــة
العشــوائية الطبقيــة .

الباحثتــان مقيــاس حيويــة الضميــر المتكــون مــن ()30
فقــرة ببدائــل (ال أوافــق بشــدة ,ال أوافــق ,محايــد,
أوافــق ,أوافــق بشــدة) .وتــم اســتعمال الحقيبــة
االحصائيــة ( )spssكوســيلة احصائيــة لتحقيــق
اهــداف البحــث .
نتائج البحث
 اظهــرت نتائــج البحــث ان افــراد العينــة مــنطلبــة الجامعــة يتمتعــون بمســتوى عــال مــن ســمة
التســامح ومــن القوميتيــن العربيــة والكرديــة .
 ان عينــة البحــث يتمتعــون بمســتوى عــال مــنحيويــة الضميــر .

 اظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة بيــنحيويــة الضميــر وســمة التســامح .
 اشــارت النتائــج انــه ال توجــد فــروق ذات داللــةاحصائيــة فــي العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة
الضميــر تبعــا لمتغيــري الجنــس والقوميــة .
 اظهــرت النتائــج ان حيويــة الضميــر يســهمبشــكل كبيــر فــي ســمة التســامح اي ان هنــاك
عالقــة ارتباطيــة بيــن متغيــرات البحــث .
الكلمات المفتاحية:التسامح ،حيوية الضمير

Abstract
Islamic is the source of all the Islamic
values that each Muslim distinctive
with; on e of these values is tolerance
that God Almighty has specified in many
verses of the Holy Qur’an by saying, “And
if you f o rgive and forgive, then God is
Oft-Forg i ving, Most Mercifu l” (Surat AlTaghabun , verse: 14).
The conc e pt of tolerance is the
individual’s exchange of negative feelings,
thoughts , and behaviors accompanying
resentment, anger, and hatred with others
that are neutral or positive towards
himself o r others or through situations
that sat i sfy the individual.
The c oncept of consciousness
indicate s that the individual wants to be
aware an d conscious that alive, serious,
determined, strong insisting on action and
achievem e nt, which is a personal state
that includes quality, organization, sense
of duty, struggle for achievement, selfdiscipli n e, and deliberation that pushes
towards a chieving Realization of the
ability t o elicit energy.
The prevalence of moral and material
conflict s and disputes in our time,
especia l ly between the university
student s , allowed them not to observe
Islamic and moral values, which results
in a we a k vitality of their conscience.
Therefo r e, today we need true tolerance
more th a n before because Iraqi society

lives i n a dangerous civil, social and
politic a l impasse in light of the violence
and ext r emism it has been exposed to.
From here, the two researchers start with
the research problem that aims to identify:
1.
The level of tolerance of university
students.
2.
The level of conscience vitality of
university students.
3.
The relationship between the trait
of tolerance and the vitality of conscience.
4.
The
statistically
significant
differences in the relationship between
the trait of tolerance and the vitality of
conscience of the university students
according to the gender variable
5.
The
statistically
significant
differences in the relationship between
the trait of tolerance and the vitality of
conscience among university students
according to the nationality variable
6.
The contribution of conscience
vitality to the tolerance of university
students
The current research sample is the
University of Baghdad and the University
of Sulaymaniyah students, from the
two nationalities (Arab and Kurdish)
for the morning study, and both sexes
(males, females) for the academic year
2018-2019, and the research sample is
(152) students from the students of the
University of Baghdad and the University

of Sulaymaniyah were selected by the
random stratified method.

students have a high level of tolerance
and Arab and Kurdish nationalities.

Research tools: To achieve the objectives
of the research, the two researchers
adopted the Hertland Tolerance Scale
(HEARTLAND, 2007) translated by Salama
(2012) in its Arabic form and used by (AlHarbi, 2014), the scale consists of (17)
items with alternatives (always apply to
me, apply to me, applies to me sometimes,
applies to me a little, does not apply at
all). The two researchers construct a
conscience vitality scale of (30) items
with alternatives (strongly disagree,
disagree, neutral, agree, strongly agree).
The statistical bag (SPSS) was used as a
statistical method to achieve the research
objectives.

-The research sample has a high level
of vitality of conscience.

research results
-The research results showed that
the sample members of the university

The results showed a correlation
between the vitality of the conscience and
the trait of tolerance.
-The results indicated no statistically
significant differences in the relationship
between the trait of tolerance and the
vitality of conscience according to the
variables of gender and nationality.
- The results showed that the vitality
of the conscience contributes greatly to
the trait of tolerance, meaning that there
is a correlation between the research
variables.
Keywords: tolerance, vitality of
conscience

مشكلة البحث:
ان للغــزو الثقافــي فــي عصرنــا الحالــي والتقــدم
التكنولوجــي المتمثــل بثــورة االتصــاالت كمــا ان لــه
دور ايجابــي اال انــه لــه دور ســلبي فقــد يــؤدي الــى
تغيــر الســلم القيمــي وزعزعــت القيــم االســامية
االصيلــة عنــد افــراد المجتمــع العربــي عامــة وعنــد
طلبــة الجامعــة خاصــة.
يعــد التســامح احــد القيــم المحمــودة والمزايــا
االيجابيــة التــي تحملهــا هــذه القيمــة اال ان بعــض
االفــراد يجــدون صعوبــة بالغــة فــي التســامح مــع
مــن أســاء اليهــم ويمكــن ان تســبب هــذه العواطــف
الســلبية فــي التفكيــر ففــي كيفية رد االســاءة بطرق
عدائيــة مختلفــة ,وان لعــدم التســامح عواقــب
اجتماعيــة عديــدة منهــا القصــور فــي الكفــاءة
االجتماعيــة ,واالصابــة بأمــراض جســمية عديدة(عبــد
العــال  )9:1999,لــذا نحــن اليــوم بأمــس الحاجة الى
التســامح الحقيقــي بيــن النــاس اكثــر مــن أي وقــت
مضــى ,ألن المجتمــع العراقــي خاصــة يعيــش اليــوم
مأزقــاً حضاريــاً واجتماعيــاً وسياســياً خطيــراً فــي ظــل
العنــف والتطــرف الــذي تعــرض لــه فــي الســنوات
االخيــرة ,كمــا ان شــيوع الصراعــات والنزاعــات
االخالقيــة خاصــة بيــن طلبــة الجامعــة والتــي أباحــت
لهــم عــدم مراعــاة القيــم االســامية واالخالقيــة
ممــا يترتــب عليــه ضعــف فــي حيوية الضميــر عندهم,
وكمــا هــو معــروف اذا خــرج االنســان عــن عواطفــه
االخالقيــة شــعر بتأنيــب الضميــر وعذابــه ,االمــر الــذي
يــؤدي الــى اضطرابــات تدمــر الشــخصية االنســانية
وقــد تدفــع المــرء الــى االنتحــار ،وممــا تقــدم تتحــدد
مشــكلة البحــث بالتســاؤل االتــي:
هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بيــن التســامحوحيويــة الضميــر؟
اهمية البحث:
مــن المســلم بــه ان التعليــم الجامعــي يلعــب
دور مهــم فــي مســتقبل المجتمعــات  ,ألنــه يعــد

القيــادات الفكريــة للمجتمــع التــي تحافــظ علــى
القيــم الدينيــة والتــراث الثقافــي فــي المجتمــع
.ولــذا يجــب ان تعمــل المؤسســات التربويــة كافــة
االهتمــام بشــخصية الطالــب في الجوانــب المعرفية
واالخالقيــة واالجتماعيــة ,خاصــة نحــن اليــوم بحاجــة
الــى شــباب يحملــون حــس المســلم الــذي يحافــظ
علــى دينــه وخلقــه ورضــى ربــه وحســن عالقتــه مــع
االخرين(العيســوي.)24 :2001,
يعــد االســام منبــع لــكل القيــم االخالقيــة التــي
يجــب ان يتميــز بهــا كل مســلم  ,والتســامح من القيم
الدينيــة التــي خصهــا اللــه ســبحانه وتعالــى فــي آيــات
عديــدة مــن القــران الكريــم ,بقولــه تعالــى(وان تعفــوا
وتصفحــوا وتغيــروا فــان اللــه غفــور رحيم)(ســورة
التغابــن ,االيــة.)14:
ولهــذا يعــد التســامح قيمــة اســامية وانســانية
مهمــة ,فعندمــا تمتــأ قلــوب البشــر بالتســامح
وتنتشــر المحبــة بينهــم عندئــذ تمتــأ االرض خيــراً
ويعــم الســام ,ألن التســامح يعمــق العالقــات بيــن
البشــر ويبنــى عليــه االســاس للتصالــح والتصافــي
بيــن االمــم والشــعوب (عبــد العال,مظلــوم) :2013,
ان االهتمــام بالتربيــة االخالقيــة ليــس باألمــر
الجديــد ,فقــد ســعت النظــم التربويــة لغــرس القيــم
الخلقيــة فــي شــخصية الطالــب ألن لهــا دور هام في
نمــو حيويــة الضميــر  ,فكلمــا تكامــل النظــام القيمــي
الخلقــي لــدى االنســان وأتســق كلمــا تعاظمــت
حيويــة الضميــر لديــه (العمــر)22:2005,
ويعــد الضميــر الحــي مصــدراً رئيســياً مــن
مصــادر االلتــزام األخالقــي ,ويمثــل صمــام امــان
يقــي االنســان مــن االنــزالق فــي الخطــأ مــن خــال
مراقبــة تصرفاتــه فــي كل وقــت ,ألنــه قــوة داخليــة
تحــاول ان تنقــي ســريرته وأعمالــه وأقوالــه وتشــعره
بالمســؤولية تجــاه االخريــن.
ان حيويــة الضميــر واحســاس افــراد المجتمــع
بمســؤولياتهم نحــو أنفســهم ومجتمعهــم والبيئــة

التــي يعيشــون فيهــا ركــن اساســي وهــام فــي الحيــاة
,وفــي تعاليــم االســام وتوجيهاتــه الكثير مــن االصول
والمبــادئ الداعيــة الــى تعزيــز الضميــر الحــي وتعزيــز
ســمة التســامح عنــد افــراد المجتمــع ,ومن خــال ذلك
يمكــن تلخيــص اهميــة البحــث بالنقــاط االتيــة:
-1تعتبــر الدراســة الحاليــة مــن الدراســات النــادرة
علــى حــد علــم الباحثتــان فــي تناولهــا عينــة مــن طلبــة
الجامعــة يختلفــون فــي قوميتهمــا وهــم العــرب
واالكــراد.
-2تســليط الضــوء لمتغيــرات مهمــة ذات طابــع
وقائــي ايجابــي هــي (التســامح ,حيويــة الضميــر).
-3أصالــة الدراســة الحاليــة فــي تناولهــا متغيريــن
لــم تعثــر الباحثتــان علــى دراســات ســابقة جمعــت
بينهمــا.
-4تســهم هــذه الدراســة فــي تعزيــز ســمة
التســامح وحيويــة الضميــر عنــد الطلبــة لمــا ينعكــس
ايجابيــاً علــى الصحــة النفســية عنــد الطلبــة وعلــى
ازدهــار وتقــدم المجتمــع.
اهداف البحث:
يستهدف البحث الحالي الى تعرف:
 -1مستوى سمة التسامح عند طلبة الجامعة.
 -2مستوى حيوية الضمير عند طلبة الجامعة.
-3العالقــة االرتباطيــة بيــن ســمة التســامح
وحيويــة الضميــر.
 -4الفــروق ذات الداللــة االحصائيــة فــي العالقــة
بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر عنــد طلبــة
الجامعــة تبعــا لمتغيــر الجنــس
 -5الفــروق ذات الداللــة االحصائيــة فــي
العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر عنــد
طلبــة الجامعــة تبعــا لمتغيــر القوميــة

 -6اســهام حيويــة الضميــر فــي التســامح عنــد
طلبــة الجامعــة
حدود البحث:
يتحــدد البحــث الحالــي بطلبــة الجامعــة
المتواجديــن فــي جامعتــي (بغــداد ,الســليمانية)
مــن كال الجنســين (ذكــور  ,انــاث ) للعــام الدراســي
( .)2018-2019
تحديد المصطلحات:
ســمة التســامح  FORGIVENESSعرفهــا كل
مــن:
ثومسون وآخرون ()Thompson et al,2005هــو اســتبدال الفــرد للمشــاعر واالفــكار
والســلوكيات والســلبية المصاحبــة لحالــة االســتياء
والغضــب والبغــض بأخــرى حياديــة او ايجابيــة ازاء
ذاتــه او االخريــن او عبــر المواقــف بصــورة يرضــى
عنهــا الفــرد(.)Thompson et al,2005:315
جرين وديفيز ()Green&Davis,2008انــه عمليــة متعمــدة تتضمــن حــدوث
تحــول مــن االســتجابة الســلبية (االنتقــام مــن
المســيء)الى االســتجابة االيجابيــة جريــن وديفيــز
).)Green&Davis,2008:10
شقير ()2010هــو مكــون معرفــي وجدانــي ســلوكي نحــو
ـا فــي مجموعــة
الــذات واالخريــن والمواقــف متمثـ ً
مــن المعــارف والمعتقــدات والمبــادئ والمشــاعر
والســلوكيات التــي تدفــع صاحبهــا للتصالــح مــع
ذاتــه ومــع االخريــن ,وتجعلــه متصفــاً بالتســامح فــي
مواقــف الحيــاة (شــقير.)6 :2010 ,
التعريف النظري لسمة التسامحتعايــش وتقبــل الفــرد لذاتــه واالخريــن والمواقــف

مهمــا كان االختــاف بينــه وبينهــم ,والتعامــل المــرن
مــع كافــة افــراد المجتمــع لدرجــة تســمح تحقيــق
االندمــاج واالنســجام بينهــم.
التعريف االجرائي لسمة التسامحالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيب مــن خالل
اجابتــه علــى مقياس ســمة التســامح.
حيويــة الضميــر The vitality of conscience))عرفــه كل مــن:
كوستا وماكري ()Costa&McCrae,1992هــو ســعي الفــرد الــى ان يكــون واعيــاً وضميــر
حــي وجــاد وذا عــزم وارادة قويــة ويتميــز بالتصميــم
علــى الفعــل واالنجــاز وهــو مظهــر شــخصي يشــتمل
علــى الكفــاءة ,التنظيــم ,االحســاس بالواجب ,الكفاح
مــن اجــل االنجــاز ,االنضبــاط الذاتــي ,التــروي الــذي
يدفــع االفــراد نحــو تحقيــق اهدافهــم ,الســتثارة
مثابرتهــم وزيــادة القــدرة علــى اصــدار الحكــم فيمــا
يتعلــق بالصــواب والخطأ(عبداللــه )13:2012
جونسون Johnson 2006يشــير الــى االفــراد الذيــن يتصفــون بالتنظيــم
والســيطرة علــى الدوافــع ,وهــؤالء يتجنبــون
المشــاكل ويصلــون الــى مســتويات عاليــة مــن االنجاز
والنجــاح مــن خــال التخطيــط واالصــرار الهــادف
(جونســون )Johnson 2006
العبيدي 2013مجموعــة مــن القواعــد االجتماعيــة والثقافيــة
واالخالقيــة التــي يكتســبها الفــرد والتــي تحكــم
ســلوكه فــي المواقــف االجتماعيــة بقــوة الواجــب
والضميــر التــي تحــدد الحــق والباطــل والخطــأ فــي
أي ســلوك ممــا ينبغــي للفــرد تعلــم هــذه القواعــد
واالمتثــال لها(العبيــدي.)13 :2013,
التعريف النظري لحيوية الضمير

تبنــت الباحثتــان تعريــف كوســتا وماكــري
(, )Costa&McCrae,1992العتمادهمــا عليــه فــي
بنــاء المقيــاس.
النظريات التي فسرت سمة التسامحيفتــرض اصحــاب هــذه النظريــة ان عمليــة العفــو
بيــن االفــراد تتــم مــن خــال محــددات معرفيــة
وتتحــدد فــي تداعــي الصــور المرتبطــة بموقــف
اإلســاءة ,اقحــام االفــكار تأثيراتهــا الســلبية ,والتفكيــر
االنتقامــي الســتجابة الغضب(البهــاص,)334:2009,
فاألفــراد الذيــن يتعرضــون لإلســاءة تنتابهــم افــكار
مثــا هــذا يهيننــي ويســتخف بــي ,هــذا
ســلبية
ً
يهــدد حياتــي ومســتقبلي ,ومــن ثــم يــزداد غضبهــم
ويفكــرون جديــاً فــي ســلوك االنتقــام  ,فــاذا مــا
أمعنــوا التفكيــر فــي نــوع االســاءة والعالقــة
بالشــخص المســيء ,يتجــه بعضهــم الــى اعــادة
تشــكيل البنــاء المعرفــي حيــث تتحــول مشــاعر
االنتقــام الــى مشــاعر التســامح ( Thompson et,al
.),2005:ويــرى لبــس( ) Lippsاحــد رواد المدرســة
المعرفيــة ان التســامح هــو القابليــة علــى الحكــم
الصحيــح نحــو مشــاعر االخريــن وشــخصياتهم التــي
تكــون نابعــة مــن التعاطــف معهــم ,وهــو اســتجابة
تلقائيــة لإلشــارات االنفعاليــة الصــادرة مــن فــرد
الــى آخــر او الموقــف الــذي يمــر بــه االخــرون ,ويــرى
لبــس( )Lippsان هــذا الحكــم الصحيــح يعتمــد علــى
ثالثــة عوامــل ,االول معرفتنــا بأنفســنا وهــي معرفــة
الفــرد لذاتــه وقابليتــه ,والثانــي القــدرة علــى الحكــم
الصحيــح علــى شــخصية ومشــاعر االفــراد االخريــن
,وتكــون نابعــة مــن قابليــة الفــرد علــى أخــذ دور
االفــراد االخريــن ,والثالــث المعرفــة حــول االشــياء
الموجــودة مثــل المواقــف المختلفــة التــي يمــر بهــا
االنســان وهــذه المعرفــة تكــون صــادرة مــن االدراك
الحســي الموجــود لدينــا .ان المتســامح هــو الــذي
يســتطيع تفهــم االخريــن الذيــن يختلفــون معــه فــي
الــرأي او الديــن او الطبقــة االجتماعيــة ,وبذلــك
يتجنــب التصــادم معهــم فتكــون لــه القابليــة علــى

التخيــل اي فهــم االخريــن( محاســنة.)38 :2016,
نظرية التحليل النفسييفســر فرويــد  Freudالتســامح مــن خــال
ميكانــزم التســامي الــذي مــن خاللــه ال يظهــر االفــراد
اي نــوع مــن المشــاعر الســلبية كالكراهيــة والحقــد
او اي ميــول عدوانيــة وانهــم يســتبدلونها بمشــاعر
ايجابيــة كالحــب والتقبــل وهــي محاولــة لكبــح كل
مــا هــو غيــر مقبــول وتحويلــه الــى شــيء ســامي
ومحبــب فــي المجتمــع (.)Boeree,2006:7
ويؤكــد فــروم ( )formmالــى اهميــة الســياق
االجتماعــي فــي دراســة الشــخصية  ,وان الفــرد
يكــون فــي حالــة اندمــاج دائمــاً مــع مجتمعــه وان
هــذا االندمــاج يشــكل المحــددات االساســية
للســمات المتميــزة للشــخصية ,ويصــف فــورم
الشــخصية المتســامحة بأنهــا شــخصية اجتماعيــة
تتســم بالقــدرة علــى التعــاون مــع الفئــات المختلفــة
حتــى وان انحــدرت مــن خلفيــات ثقافيــة مغايــرة
فهــم قــادرون علــى تقبــل االختــاف واالنفتــاح علــى
الفئــات االجتماعيــة والثقافيــة المختلفــة ,وهــذا ينبع
مــن رغبــة االفــراد فــي تشــكيل عالقــات اجتماعيــة
ســوية(.)Formm,1956:19
نظرية التعلم بالمالحظةيــرى كل مــن بانــدورا ووالتــرز(&Bandura
 )Waltersان االفــراد ذوي التســامح العالــي
لديهــم عالقــة حميمــة مــع الوالديــن فعندمــا يكــون
الوالــدان دافئيــن يظهــران التســامح فــي ســلوكهما
ويقلــد الطفــل ســلوك التســامح ,وهــذا مــا يســمى
التعلــم بالمالحظــة او الخبــرة المباشــرة ,أي ان الفــرد
يحاكــي مــا يــراه ,وذلــك مــا يعــزز اهميــة دور التنشــئة
االجتماعيــة فــي اكســاب االفــراد التســامح اذ يتــم
تناقلــه بيــن االفــراد بوصفــه جــزءاً مــن المصلحــة
الكبــرى لمعاييــر الثقافــة ,فالتســامح يعــد معيــاراً
فــي ثقافــة الفــرد ,فيكتســب مــن خاللهــا المعاييــر
ويســتجيب طبقــاً لهــا كــي يشــعر انــه مقبــول مــن

قبــل االخريــن( .)Hamilton,1981:11
تبنــت الباحثتــان النظــرة التكامليــة كإطــار نظــري
لبنــاء المقيــاس.
الدراسات التي تناولت سمة التسامحدراســة ثومســون واخــرونThompson etal,2005
هدفــت الدراســة الــى تعــرف تأثير التســامح على
كل مــن الصحــة النفســية والســعادة ,تكونــت عينــة
الدراســة مــن ()504طالبــاً وطالبــة ,طبــق مقيــاس
التســامح لثومســون ( )2005ومقيــاس الرضــا عــن
الحيــاة لدينــر واخــرون(, )1985اظهــرت النتائــج ان
هنــاك عالقــة موجبــة دالــة احصائيــا بيــن التســامح
والرضــا عــن الحيــاة كمكــون معرفــي للســعادة ,وان
التســامح مــع االخريــن كان منبئــاً بالرضــا عــن الحيــاة
,بينمــا كان االرتبــاط غيــر دال بيــن التســامح مــع الذات
والرضــا عــن الحيــاة ).(Thompson et al,2005
دراسة محاسنة 2017مــدى شــيوع ســمة التســامح لــدى طلبــة
الجامعــة وعالقتهــا بأنمــاط تعلقهــم
هدفت الدراســة الى تعرف مدى شــيوع ســمة
التســامح لــدى طلبــة الجامعــة وعالقتهــا بأنمــاط
تعلقهــم ,كمــا هدفــت الــى معرفــة اذا كان ثمــة
اختــاف فــي شــيوع ســمة التســامح يعــزى (للجنــس
,التخصــص ,المســتوى الدراســي),تكونت العينــة مــن
()784طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الجامعــة الهاشــمية
,طبــق مقيــاس انمــاط التعلــق ومقيــاس ســمة
التســامح ,اظهــرت النتائــج ان شــيوع ســمة التســامح
جــاءت بدرجــة متوســطة ,وعــدم وجــود فــروق ذات
داللــة احصائيــة فــي شــيوع ســمة التســامح تعــزى
لمتغيــر الجنــس ,ووجــود فــروق فــي شــيوع ســمة
التســامح تعــزى لمتغيــر التخصــص ولصالــح االنســاني
,والمســتوى الدراســي لصالــح المرحلــة الثالثــة
والرابعــة .كذلــك وجــود عالقــة موجبــة دالــة بيــن

ســمة التســامح ونمــط التعلــق اآلمــن ,فــي حيــن
لــم تكــن هنــاك عالقــة بيــن ســمة التســامح ونمــط
التعلــق و لقلــق والتجنــب ( محاســنة .)36:2017,
 النظرية التي تناولت حيوية الضميرألن الباحثتــان اعتمــدت انمــوذج العوامــل
الخمســة )The Five-Factor Model (FFMفــي
بنــاء المقيــاس ,ســوف توضــح األنمــوذج فــي تفســير
حيويــة الضميــر ،قــام كل مــن كوســتا وماكري Costa
) )&McCraeاعــداد قائمــة العوامــل الخمســة
للشــخصية  NEOوهــي مقيــاس موجــز لألبعــاد او
المجــاالت الخمســة االساســية للشــخصية ,يتألــف
كل بعــد مــن ســتة ابعــاد فرعيــة وتســمح مقاييــس
المجــاالت مــع مقاييــس المظاهــر بتقويــم شــامل
للراشــدين(  ) Costa&McCrae,1992:1ويمكــن
ان تتحــدد العوامــل بمجموعــات مــن الســمات
المتخصصــة بالمظاهــر , Fasetsوبواســطة وصــف
مكانــة ومرتبــة الفــرد علــى كل عامــل مــن العوامــل
الخمســة يمكــن توفيــر صــورة بيانيــة نفســية شــاملة
للفــرد عــن اســاليبه االنفعاليــة الخاصــة بالعالقــات
بيــن االشــخاص والخبــرات واالتجاهــات .
يــرى كوســتا وماكــري ) ) Costa& McCraeان
حيويــة الضميــر تشــير الــى انهــا عمليــة نشــيطة فــي
مجــال تخطيــط وتنظيــم وتنفيــذ المهــام ,وهــو جانب
كان يســمى (متانــة الخلــق) والدرجــة المرتفعــة
مــن حيويــة الضميــر تــدل علــى كــون المــرء دقيقــاً
وحريصــاً علــى الشــكليات وموثوقــا بــه ,ويعمــل
بجــد ولديــه انضبــاط ذاتــي وجــاد فــي ســلوكيات
(.)Costa&McCrae,1992:25
وحيوية الضمير يشتمل على مظاهر هي:
 -1الكفــاءة  :Competenceويشــير الــى ان الفرد
مقتــدر ومــدرك وفعــال ,واالفــراد الذيــن يحــرزون
درجــات مرتفعــة فيهــا يشــعرون بأنهــم مســتعدون
جيــداً للتعامــل مــع الحيــاة .امــا االفــراد الذيــن يحــرزون
درجــات منخفضــة يعتقــدون بتدنــي قدراتهــم ,وهــم

فــي احــوال كثيــرة غيــر مســتعدين وغيــر كفوئيــن .
-2التنظيــم  :Orderويشــير الــى ان االفــراد
عندمــا يحــرزون درجــات مرتفعــة علــى هــذا المقيــاس
,يكونــون دقيقيــن ومرتبيــن وهــم يحتفظــون
باألشــياء فــي أماكنهــا المناســبة ,امــا االفــراد الذيــن
يحــرزون درجــات منخفضــة فهــم عاجــزون ان يصبحــوا
منظميــن ويصفــون انفســهم بأنهــم غيــر نظامييــن.
-3التحســس بالواجــب  :Dutifulnessتعنــي
كلمــة ذو ضميــر حــي فــي بعــض النواحــي بــأن الفــرد
يحكــم مــن خــال ضميــره  ,فاألفــراد ذوو الدرجــات
المرتفعــة يلتزمــون بمبادئهــم االخالقيــة وينجــزون
تعهداتهــم االخالقيــة بدقــة ,امــا االفــراد الذيــن
يســجلون درجــات منخفضــة فيكونــون ال مباليــن وال
يعتمــد عليهــم .
-4الكفــاح مــن أجــل االنجــاز Achievement
:Strivingاالفــراد الذيــن يســجلون درجــات مرتفعــة
علــى هــذا المظهــر لديهــم مســتويات طمــوح عاليــة
,ويعملــون بجــد واجتهــاد لتحقيــق اهدافهــم وذوو
عــزم  ,ولديهــم ادراك التجاهاتهــم فــي الحيــاة ,
وامــا االفــراد الذيــن يحــرزون درجــات منخفضــة فهــم
افــراد تعوزهــم الحيويــة وربمــا كســالى تمامــا .وليــس
هنــاك مــا يدفعهــم للنجــاح وينقصهــم الطمــوح
وكيــرا مــا يكونــون راضيــن بمــا لديهــم مــن مســتويات
منخفضــة مــن االنجــاز.
-5االنضبــاط الذاتــي  :Self – Disciplineويعنــي
القــدرة علــى البــدء بمهمــات وانجازهــا الــى حيــن
اكتمالهــا علــى الرغــم مــن الســأم واالمــور اخــرى
التــي تشــتت تفكيــر الفــرد .واالفــراد الذيــن يســجلون
درجــات مرتفعــة علــى هــذا المظهــر لديهــم القــدرة
علــى حــث أنفســهم علــى اتمــام العمــل ,امــا االفــراد
الذيــن يحــرزون درجــات منخفضــة فهــم يماطلــون
فــي بــدء االعمــال الروتينيــة ومــن الســهل تثبيــط
همتهــم وهــم تواقــون للكــف عــن العمــل.
-6التــروي  :Deliberationيشــير الــى الميــل الــى

التفكيــر بدقــة وحــذر قبــل القيــام بالعمــل .واالفــراد
الذيــن يســجلون درجــات مرتفعــة علــى هــذا المظهــر
يكونــون حذريــن متأنيــن ,أمــا االفــراد الذيــن يســجلون
درجــات منخفضــة فهــم مســتعجلون متهــورون
ويتصرفــون دون اعتبــار للنتائــج ,وكثيــرا مــا يكونــوا
عفوييــن وقادريــن علــى اتخــاذ قــرارات مفاجئــة عنــد
الضرورة(ســليم.)56-59 :1999,
تبنــت الباحثتــان نظريــة كوســتا وماكــري
1992ألعتمادهمــا عليهــا فــي بنــاء المقيــاس
الدراسات التي تناولت حيوية الضمير:دراسة النواجحة 2018هدفت الدراســة تعرف مســتوى االلتزام الديني
وحيويــة الضميــر ,والتحقــق مــن العالقــة االرتباطيــة
بيــن االلتــزام الدينــي وحيويــة الضميــر ,والمســاهمة
التنبؤيــة لاللتــزام الدينــي بحيويــة الضميــر والكشــف
عــن الفــروق فــي حيويــة الضميــر وفقــا لمتغيــر
الجنس(ذكــور ,اناث).أعــد الباحــث مقيــاس االلتــزام
الدينــي واســتخدم مقيــاس حيويــة الضميــر مــن اعــداد
جــودة(, )2012وطبقــت االدوات علــى عينــة قوامهــا
()185طالبــا مــن طلبــة جامعــة االقصــى .توصلــت
النتائــج الــى وجــود مســتوى مرتفــع فــي االلتــزام
الدينــي وحيويــة الضميــر ,ووجــود عالقــة ارتباطيــة
طرديــة بيــن االلتــزام الدينــي وحيويــة الضميــر ,وبينــت
النتائــج ان هنــاك امكانيــة للتنبــؤ بحيويــة الضميــر مــن
خــال االلتــزام الدينــي  ,ووجــود فــروق فــي االلتــزام
الدينــي وحيويــة الضميــر تبعــا لمتغيــر الجنــس ولصالــح
الذكور(النواجحــة. ) 77 :2018,
دراسة رستم وعلي 2018اســتهدف البحــث تعــرف مســتوى حيويــة الضميــر
لــدى طلبــة جامعــة الموصــل ,والتعــرف علــى حيويــة
الضميــر وفقــا لمتغيــر الجنــس (ذكــور ,انــاث) .تكونــت
عينــة البحــث مــن ()760طالبــا وطالبــة مــن طلبــة
جامعــة الموصــل للمرحلتين (االولى ,الرابعة),ســحبت

بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة ,اعتمــد الباحثــان
علــى مقيــاس العبيــدي( )2013لقيــاس مســتوى
حيويــة الضميــر ,أظهــرت النتائــج تمتــع طلبــة الجامعــة
بمســتوى عــال مــن حيويــة الضميــر ,ووجــود فــروق
دالــة احصائيــاً فــي مســتوى حيويــة الضميــر ولصالــح
الذكور(رســتم وعلــي.)1:2018,
منهجية البحث وإجراءاته
يتضمــن الفصــل الحالــي تحديــد منهجيــة البحــث
المتبعــة واجــراءات البحــث متمثلــة بتحديــد مجتمــع
البحــث وعينتــه واجــراءات اعــداد االداة والوســائل
االحصائيــة التــي اســتعملت فــي تحليــل البيانــات ,
وعلــى النحــو اآلتــي:
مجتمع البحث وعينته:
يقصــد بالمجتمــع (مجموعــة مــن األفــراد او
األشــياء أو الدرجــات أو البيانــات التــي يرغــب الباحــث
فــي دراســتها)(النعيمي ،)62 :2014 ،ويقصــد بعينــة
البحث(عبــارة عــن مجموعــة جزئيــة مــن المجتمــع,
لهــا نفــس خصائــص المجتمــع األصلــي الــذي تنتمــي
إليه)(فليفــل و حمــدان.)14 :2011,
تكــون مجتمــع البحــث الحالــي مــن طلبــة طلبــة
جامعــة بغــداد وجامعــة الســليمانية للدراســة
الصباحيــة ومــن كال الجنســين (ذكــور ,انــاث) للعــام
الدراســي ،2018-2019وقــد بلغــت عينــة البحــث
( )152طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــة بغــداد
وجامعــة الســليمانية تــم اختيارهــم بالطريقــة
العشــوائية الطبقيــة ،موزعيــن بحســب الجنــس
والقوميــة بواقــع ( )76مــن القوميــة العربيــة بواقــع
( )38ذكــور ( )38انــاث و ( )76مــن القوميــة الكرديــة
بواقــع ( )38ذكــور ( )38انــاث
أداتا البحث:
لتحقيــق أهــداف البحــث الحالــي كان البــد
مــن توافــر أداتيــن األولــى لقيــاس ســمة التســامح
 ,والثانيــة لقيــاس حيويــة الضميــر وبعــد االطــاع

علــى االدبيــات والدراســات الســابقة ذات الصلــة
بموضــوع البحــث  ,تبنــت الباحثتــان مقيــاس التســامح
لهيرتلنــد( )HEARTLAND ,2007وتــم بنــاء مقيــاس
حيويــة الضميــر وفيمــا يلــي اجــراءات اعــداد ادوات
البحــث -:
أوال  /مقياس سمة التسامح
لقيــاس ســمة التســامح تبنــت الباحثتــان
مقيــاس التســامح لهيرتلنــد()HEARTLAND ,2007
المترجــم مــن قبــل ســامة ( )2012بصورتــه العربيــة
والمســتخدم مــن قبــل (الحربــي , )2014,تكــون
المقيــاس مــن ( )18فقــرة ببدائــل (تنطبــق علــي
دائمــا ,تنطبــق علــي غالبا ,تنطبق علي احيانا ,تنطبق
علــي قليــا ,ال تنطبــق ابــدا) وتكــون المقيــاس مــن
ثالثــة مجــاالت (التســامح مــع الــذات ) و (التســامح
مــع االخريــن ) و(التســامح مــع المواقــف )
وتــم حســاب صــدق المقيــاس مــن خــال عرضــه
علــى مجموعــة مــن المحكميــن والمختصيــن فــي
العلــوم التربويــة والنفســية وكانــت نســبة اتفــاق
المحكميــن علــى فقــرات المقيــاس ()80-100%
التحليل االحصائي للفقرات:
مــن اجــل التحليــل االحصائــي للمقيــاس تــم
تطبيــق المقيــاس علــى عينــة التحليــل االحصائــي
المكونــة مــن ( )152طالــب وطالبــة وتــم التحليــل
االحصائــي مــن خــال اســتخراج-:

أ -القــوة التمييزيــة للفقــرات :تــم ايجــاد القــوة
التميزية للفقرات بأسلوب المجموعتين المتطرفتين
اذ تــم اســتخراج الدرجــة الكليــة لــكل فــرد وتــم ترتيــب
الدرجــات تنازليــاً مــن اعلــى درجــة الــى ادنــى درجة وتم
اعتمــاد نســبة ( )27%مــن اســتمارات المجموعــة
العليــا ونســبة ( )27%مــن اســتمارات المجموعــة
الدنيــا والهــدف مــن ذلــك تحديــد المجموعتيــن
اللتيــن تتصفــان بأكبــر حجــم واقصــى تبايــن ممكــن
( , ) Ahman& Clock ,1971:18إذ بلغــت
المجموعتــان المتطرفتــان ( )82اســتمارة بواقــع
( )41للمجموعــة العليــا و( )41للمجموعــة الدنيــا ,
وبعــد اســتخدام االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين
( )Two Independent Samples t.testالختبــار
داللــة الفــروق بيــن اوســاط المجموعتيــن العليــا
والدنيــا  ,وعــدت الفقــرة ذات قيمــة االختبــار التائــي
المحســوبة األكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة
( )1,96فقــرة مميــزة ,والجــدول (  ) 1يوضــح ذلــك .
وكانــت جميــع الفقــرات مميــزة عــدا الفقــرة ( )3الن
القيمــة التائيــة المحســوبة اصغــر مــن القيمــة التائيــة
الجدوليــة وبذلــك اصبــح المقيــاس مكــون مــن ()17
فقــرة بصورتــه النهائيــة.
الجــدول ( )1معامــات التمييــز لفقــرات
مقيــاس ســمة التســامح

ت الفقرة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

المجموعة

الوسط
الحسابي

األنحراف
المعياري

العليا

4,3415

0,7619

الدنيا

3,3171

1,3863

العليا

2,9756

1,3690

الدنيا

2,3415

1,0865

العليا

4,2195

1,0371

الدنيا

3,7805

1,0609

العليا

3,3659

1,4959

الدنيا

2,2439

1,0435

العليا

4,1463

0,9889

الدنيا

3,2195

1,2147

العليا

2,5610

1,4840

الدنيا

1,8049

1,0054

العليا

3,9024

1,3000

الدنيا

2,3415

1,3343

العليا

3,5122

1,3806

الدنيا

2,9024

1,0199

العليا

3,4390

1,3610

الدنيا

2,0244

1,2547

القيمة
التائية
المحسوبة

ت الفقرة

4,146

10

2,323

11

1,895

12

3,939

13

3,789

14

2,701

15

5,365

16

2,275

17

4,893

18

المجموعة

الوسط
الحسابي

األنحراف
المعياري

العليا

4,2195

1,2552

الدنيا

2,9512

1,5321

العليا

4,1463

0,9370

الدنيا

2,1220

1,2287

العليا

4,2927

1,1455

الدنيا

3,1220

1,1444

العليا

3,0732

1,4558

الدنيا

2,0732

1,1043

العليا

4,7561

0,4347

الدنيا

3,9512

1,2031

العليا

3,3659

1,2197

الدنيا

2,0732

0,7546

العليا

4,0488

1,1608

الدنيا

3,1707

1,2430

العليا

3,0000

1,3228

الدنيا

2,3659

1,2400

العليا

4,1951

1,1004

الدنيا

3,1463

1,236

القيمة
التائية
المحسوبة

4,100

8,389

4,630

3,504

4,029

5,771

3,306

2,239

4,058

ب -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس (صدق الفقرات ):
تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون ( )Pearsonبيــن درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة للمقيــاس  ,وعنــد
مقارنــة قيــم معامــات االرتبــاط المحســوبة بيــن درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة للمقيــاس بالقيمــة الحرجــة
لمعامــات االرتبــاط البالغــة ( )0,098عنــد مســتوى داللــة ( ،)0,05ودرجــة حريــة ( )80تبيــن أن جميــع الفقــرات
ذات عالقــة دالــة إحصائيــاً بالمجــال وبالدرجــة الكليــة للمقيــاس .كمــا تــم اســتخراج عالقــة درجــة الفقــرة بدرجــة
المجــال الــذي تنتمــي اليــه وعالقــة الدرجــة الكليــة للمجــال بالمجــاالت االخــرى وهــي داللــة علــى إن فقــرات
المقيــاس تتســق فيمــا بينهــا فــي قيــاس ســمة التســامح  .وكانــت النتائــج كمــا مبينــة فــي الجــداول ( , ) 2و
(  ،) 3و ( .) 4

الجدول()2
قيم معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس سمة التسامح
ت الفقرة

العالقة بالكلية

ت الفقرة

العالقة بالكلية

ت الفقرة

العالقة بالكلية

1

0,294

7

0,487

13

0,333

0,214

2

3

8

0,203

4

9

0,308

5

15

0,365

11

0,239

14

0,445

10

0,304

6

0,197

لمعامــل
الحرجــة
*القيمــة
وى*(،)0,128(=)0,01(**،)0,098(=)0,05

0,324

17

0,354

االرتبــاط

0,369

16

0,577

12

0,303

0,256

18

بدرجــة

0,369

مســت
حرية()150عنــد
***()0,180(=)0,001

الجدول (  )3عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليه
المجال
االول

ت الفقرة

العالقة
بالكلية

1

0,392

7

2

0,357

8

0,391

3

0,345

9

0,653

4

0,567

10

0,553

5

0,369

11

0,583

17

6

0,525

12

0,449

18

التسامح
مع الذات

المجال
الثاني

التسامح
مع االخرين

المجال
الثالث

ت الفقرة

العالقة
بالكلية
0,554

13
14

0,332

15

0,520

16

0,454
0,412
0,432

التسامح
مع
المواقف

ت الفقرة

العالقة
بالكلية
0,485

الجدول ( ) 4عالقة الدرجة الكلية للمجال بالمجاالت االخرى:
المجاالت

التسامح مع الذات

التسامح مع االخرين

التسامح مع المواقف

الكلية

التسامح مع الذات

-

-

-

-

التسامح مع االخرين

0,131

-

-

التسامح مع المواقف

0,275

0,348

-

-

الكلية

0,604

0,769

0,738

-

الخصائــص
ا لتســا مح :

الســيكومترية

لمقيــاس

ســمة

أوال صــدق المقيــاس :Validity of the Scale
ً
اســتعمل الباحــث اكثــر مــن طريقــة لتحقيــق الصــدق
وهــي:
1ــ الصدق الظاهري (:)Face Validity
يتطلــب الصــدق الظاهــري تحديــد الســلوك
المــراد قياســه تحديــدا دقيقــا ،وتحديــد االهميــة
النســبية لــكل مكــون واعــداد لفقــرات المقيــاس
وعرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكميــن ليتــم
فحصهــا منطقيــا للتثبــت مــا مــدى تمثيلهــا
للمحتــوى المــراد قياســه ()Ghiselli,1981: 34
وللتحقــق مــن الصــدق الظاهــري لمقيــاس ســمة
التســامح تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكميــن
والمتخصصيــن فــي العلــوم التربويــة والنفســية
لتقديــر صالحيتهــا فــي قيــاس ســمة التســامح وقــد
اتفقــوا علــى صالحيــة الفقــرات فــي قيــاس مــا أعــد
لقياســه وأجريــت بعــض التعديــات فــي الصياغــة
اللغويــة لبعــض فقــرات المقيــاس .
 -2صدق البناء (  :)Construct Validityوقد تم
التحقق من صدق البناء من خالل المؤشرات االتية:
 القوة التميزية للفقرات بأســلوب المجموعتينالمتطرفتيــن كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول ()1
اســتخراج عالقــة درجــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة
للمقيــاس الجــدول ()2
 اســتخراج عالقــة درجــة الفقــرة بدرجــة المجــالالــذي تنتمــي اليــه الجــدول ()3
 اســتخراج عالقــة الدرجــة الكليــة للمجــالبالمجــاالت االخــرى الجــدول()4
ثانياً  -ثبات المقياس :Reliability of Scale
ــــ طريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار (& (Test
:Retest Method

وللتحقــق مــن هــذا النــوع مــن الثبــات قــام
الباحــث بتطبيــق المقيــاس علــى ( )50طالــب
وطالبــة مــن كليــة (التربيــة للعلــوم االنســانية)
واعــادة تطبيقــه بعــد مــرور اســبوعين مــن التطبيــق
االول علــى نفــس العينــة وأســتخدم معامــل ارتبــاط
“بيرســون” لمعرفــة معامــل االرتبــاط بيــن درجــات
التطبيــق االول والثانــي  ,وقــد بلــغ معامــل الثبــات
( ،)0,84وتُ عــد قيمــة معامــل الثبــات جيــدة .
مقياس سمة التسامح بصيغته النهائية:
تكــون مقيــاس ســمة التســامح بصورتــه النهائيــة
مــن ( )17فقــرة  ,تضمــن المقيــاس ثــاث مجــاالت
وهــي (التســامح مــع الــذات ،والتســامح مــع االخريــن،
والتســامح مــع المواقــف ) وقــد وضــع للمقيــاس
عــدة بدائــل وهــي (تنطبــق علــي دائمــا ,تنطبــق علــي
غالبــا ,تنطبــق علــي احيانــا ,تنطبــق علــي قليــا ,ال
تنطبــق ابــدا) وتــم اعطــاء الدرجــات (5 ،4 ،3 ،2 ،1
) للفقــرات االيجابيــة وبالعكــس للفقــرات الســلبية
وبلــغ المتوســط الفرضــي للمقيــاس(. )51
ثانيا /مقياس حيوية الضمير
لقيــاس حيويــة الضميــر تطلــب توافــر اداة تقيــس
هــذا المتغيــر  ,لذلــك فقــد اعتمــد الباحــث االجــراءات
اآلتيــة فــي بنــاء المقيــاس:
 تــم االعتمــاد علــى انمــوذج كوســتا وماكــري) ) Costa&McCrae,1992لحيويــة الضميــر فــي
بنــاء المقيــاس وتــم اعتمــاد مفهــوم حيويــة الضميــر
للمنظــر كمــا تــم تحديــد مجــاالت المقيــاس فــي
وفــق انمــوذج )) Costa&McCrae,1992
 تحديد مجاالت المقياس:حدد كوستا وماكري (( Costa&McCrae,1992
ســتة مجــاالت لحيويــة الضميــر وهــي (الكفــاءة
 ،Competenceوالتنظيــم  ،Orderوالتحســس
بالواجــب  ،Dutifulnessوالكفــاح مــن أجــل االنجــاز
 ،Achievement Strivingواالنضبــاط الذاتــي Self
 ،– Disciplineوالتــروي ) Deliberation

صياغة فقرات المقياس:تــم صياغــة ( )30فقــرة لقيــاس حيويــة الضميــر موزعــة علــى مجــاالت المقيــاس ،وتــم صياغــة الفقــرات
بعــد االطــاع علــى االدبيــات والدراســات الســابقة ومنهــا دراســة (ظاهــر )2004 ،ودراســة ( الســماوي2017 ،
) ودراســة ( رســتم وعلــي )2018 ،وتــم وضــع البدائــل االتيــة (ال أوافــق بشــدة ,ال أوافــق ,محايــد ,أوافــق
,أوافــق بشــدة) .وقــد وضعــت درجــات للبدائــل ( ) 5 ،4 ،3 ،2 ،1للفقــرات االيجابيــة و بالعكــس للفقــرات
الســلبية .
صالحيــة فقــرات المقيــاس :تــم حســاب صــدق المقيــاس مــن خــال عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكميــن
والمختصيــن فــي العلــوم التربويــة والنفســية وكانــت نســبة اتفــاق المحكميــن علــى فقــرات المقيــاس (80-
. )100%
التحليل االحصائي للفقرات:
أ -القــوة التمييزيــة للفقــرات :تــم ايجــاد القــوة التميزيــة للفقــرات بأســلوب المجموعتيــن المتطرفتيــن

وكانــت جميــع الفقــرات مميــزة كمــا موضــح فــي الجــدول ()5

الجدول( )5معامالت التمييز لفقرات مقياس حيوية الضمير
ت
الفقرة
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

المجموعة
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا

الوسط
الحسابي
4,3659
2,3659
4,6341
3,1220
2,5366
3,2683
4,3659
3,0976
4,1951
3,0488
4,7317
2,8537
4,6829
2,8780
4,3415
2,2927
3,9268
2,7805
4,5122
2,7805
4,7317
2,7317
4,7561
2,6098
4,7561
2,5854
4,6828
2,9512
4,8537
3,1463

االنحراف
المعياري
1,0429
1,1348
0,7333
1,2287
1,0746
1,1642
0.6984
1,3191
0,8130
1,0476
0,5012
1,3334
0,5674
1,1873
1,1092
1,1671
1,1043
1,3511
0,5867
1,2351
0,5012
1,3034
0,4889
1,2016
0,4889
1,2242
0,5214
1,3775
0,3578
1,4415

القيمة التائية
المحسوبة

ت
الفقرة

6,767

17

2,960

18

5,441

19

5,535

20

8,442

21

8,782

22

8,147

23

4,206

24

8,083

25

9,163

26

10,594

27

10,544

28

7,528

29

7,360

30

8,309

16

المجموعة
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا
العليا
الدنيا

الوسط
الحسابي
4,0976
3,1707
4,7073
2,6829
4,1707
3,5366
4,6829
2,9512
4,1707
2,7561
4,5122
3,0732
4,0976
2,7561
4,3902
2,8537
4,4390
2,7317
3,9756
2,9024
4,4146
3,2195
4,1463
2,7073
4,2195
29756
4,2927
2,7073
4,4390
2,8049

االنحراف
المعياري
0,9951
1,0319
0,5120
1,3311
1,2021
1,1852
0,6098
1,1391
0,7714
1,1995
0,5967
1,1267
0,8001
1,0904
0,6662
1,0621
0,5936
1,0493
0,8511
1,1358
0,8054
1,0842
0,6914
1,3646
0,7909
1,3131
0,8439
1.1010
0,7432
1,4529

القيمة التائية
المحسوبة
3,622

9,089
2,405
8,582
6,351
7,227
6,351
7,847
9,067
4,841
5,666
6,023
5,196
7,318
6,412

*القيمة التائية المحسوبة عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )214تساوي ()1,96
ب -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس (صدق الفقرات ):
اســتخدمت الباحثتــان معامــل ارتبــاط بيرســون ( )Pearsonلحســاب درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة
للمقيــاس  ,وعنــد مقارنــة قيــم معامــات االرتبــاط المحســوبة بيــن درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة للمقيــاس
بالقيمــة الحرجــة لمعامــات االرتبــاط البالغــة ( )0,098عنــد مســتوى داللــة ( ،)0,05ودرجــة حريــة ()150
كمــا تــم اســتخراج عالقــة درجــة الفقــرة بدرجــة المجــال الــذي تنتمــي اليــه وعالقــة الدرجــة الكليــة للمجــال
بالمجــاالت االخــرى وهــي داللــة علــى إن فقــرات المقيــاس تتســق فيمــا بينهــا فــي قيــاس ســمة التســامح .
تبيــن أن جميــع الفقــرات ذات عالقــة دالــة إحصائيــاً كمــا مبينــة فــي الجــداول ( , ) 6والجــدول ( ،) 7
والجــدول ( .) 8
الجدول (  )6قيم معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس حيوية الضمير
ت الفقرة

العالقة بالكلية

ت الفقرة

العالقة بالكلية

ت الفقرة

العالقة بالكلية

1

0,655

11

0,700

21

0,524

2

0,601

12

0,686

22

0,502

3

0,292-

13

0,730

23

0,612

4

0,495

14

0,644

24

0,634

5

0,491

15

0,576

25

0,486

6

0,664

16

0,312

26

0,498

7

0,626

17

0,681

27

0,530

8

0,612

18

0,211

28

0,458

9

0,353

19

0,630

29

0,556

10

0,603

20

0,500

30

0,554

* القيمة الحرجة لمعامل االرتباط عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ((0,098) )398

جدول () 7عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليه
المجال

ت الفقرة

العالقة
بالكلية

2

0,697

1
الكفاءة

12

0,792

11

0,726

0,118

3

0,620

4

التحسس
بالواجب

13

14

0,789

0,802

0,714

22

0,589

21
االنضباط
الذاتي

23

24

0,711

0,639

0,729

5

0,643

15

0,644

25

0,620

7

0,768

17

0,651

27

0,644

6
التنظيم

المجال

ت الفقرة

العالقة
بالكلية

المجال

ت الفقرة

العالقة
بالكلية

0,779

0,687

8

9

10

0,594

16
الكفاح من
اجل االيمان

18

19

20

0,660

0,577

0,468

0,650

26
التروي

0,605

28

29

30

0,669

0,576

0,636

0,687

جدول () 8عالقة الدرجة الكلية للمجال بالمجاالت االخرى
المجاالت

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

الكلية

االول

-

-

-

-

-

-

-

الثاني

0,528

-

-

-

-

-

-

الثالث

0,625

0,683

-

-

-

-

-

الرابع

0,505

0,518

0,607

-

-

-

-

الخامس

0,442

0,563

0,708

0,666

-

-

-

السادس

0,371

0,594

0,642

0,582

0,696

-

-

الكلية

0,703

0,817

0,891

0,787

0,837

0,803

-

الخصائص السيكومترية لمقياس حيوية الضمير:
أوال صــدق المقيــاس  :Validity of the Scaleاســتعملت الباحثتــان اكثــر مــن طريقــة لتحقيــق الصــدق
ً
وهــي:
1ــ الصدق الظاهري (:)Face Validity
وللتحقــق مــن الصــدق الظاهــري لمقيــاس ســمة التســامح تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكميــن
والمتخصصيــن فــي العلــوم التربويــة والنفســية لتقديــر صالحيتهــا فــي قيــاس حيويــة الضميــر وقــد اتفقــوا
علــى صالحيــة الفقــرات فــي قيــاس مــا أعــد لقياســه وأجريــت بعــض التعديــات فــي الصياغــة اللغويــة لبعــض
فقــرات المقيــاس .
 -2صدق البناء (  :)Construct Validityوقد تم التحقق من صدق البناء من خالل المؤشرات االتية:
وقد تم التحقق من صدق البناء من خالل المؤشرات االتية:
 -القــوة التميزيــة للفقــرات بأســلوب المجموعتيــن المتطرفتيــن كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول ( )5اســتخراج

عالقــة درجــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس
الجــدول (- )6
 اســتخراج عالقــة درجــة الفقــرة بدرجــة المجــالالــذي تنتمــي اليــه الجــدول ()7
 اســتخراج عالقــة الدرجــة الكليــة للمجــالبالمجــاالت االخــرى الجــدول ()8
ثانيــاً  -ثبــات المقيــاس :Reliability of Scale
وللتحقــق مــن هــذا النــوع مــن الثبــات قــام الباحثتــان
بتطبيــق المقيــاس علــى ( )50طالــب وطالبــة مــن
كليــة (التربيــة للعلــوم االنســانية) واعــادة تطبيقــه
بعــد مــرور اســبوعين مــن التطبيــق االول علــى
نفــس العينــة وأســتخدم معامــل ارتبــاط “بيرســون”
لمعرفــة معامــل االرتبــاط بيــن درجــات التطبيــق
االول والثانــي  ,وقــد بلــغ معامــل الثبــات (،)0,84
وتُ عــد قيمــة معامــل الثبــات جيــدة .
الوصف النهائي لمقياس حيوية الضمير
تكــون المقيــاس مــن ( )30فقــرة ببدائــل (ال
أوافــق بشــدة ,ال أوافــق ,محايــد ,أوافــق ,أوافــق
بشــدة) .وقــد وضعــت درجــات للبدائــل (،4 ،3 ،2 ،1

 ) 5للفقــرات االيجابيــة و بالعكــس للفقــرات الســلبية
وبلــغ المتوســط الفرضــي للمقيــاس (. )90

الوسائل األحصائية:
اســتعملت الباحثتــان فــي اجــراءات البحــث الحالــي
و اســتخراج نتائجــه برنامــج ).)SPSS
عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
•الهــدف االول  -تعــرف مســتوى ســمة
التســامح عنــد طلبــة الجامعــة:
لتحقيــق هــذا الهــدف تــم اســتخراج المتوســط
الحســابي لدرجــات عينــة البحــث علــى مقيــاس ســمة
التســامح والبالــغ (  ) 57,70درجــة وبانحــراف معياري
قــدره (  ,)7,69فــي حيــن بلــغ المتوســط الفرضــي
(  )51درجــة ولمعرفــة داللــة الفــروق اإلحصائيــة
بيــن المتوســط الحســابي والمتوســط الفرضــي تــم
اســتعمال االختبــار التائــي لعينــة واحــدة وأظهــرت
نتائــج االختبــار التائــي أن القيمــة التائيــة المحســوبة
(  ) 10,74وهــي اكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة
البالغــة ( )1,96عنــد مســتوى داللــة (  ،)0,05ودرجــة
حريــة (  ) 151وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة
ـال والجــدول
يتمتعــون بســمة التســامح بمســتوى عـ ِ
( )9يبيــن ذلــك:
الجــدول (  )9نتائــج االختبــار التائــي لداللــة الفروق
بيــن المتوســط الحســابي والمتوســط الفرضــي
لمقيــاس ســمة التســامح
القيمة التائية

المتغير

العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الفرضي

المحسوبة

الجدولية

مستوى الداللة
0,05

سمة التسامح

152

57,70

7,69

51

10,74

1,96

دالة أحصائيا

*القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ()0,05ودرجة حرية()151تساوي()1,96

الهدف الثاني – تعرف مستوى حيوية الضمير عند طلبة الجامعة:
لتحقيــق هــذا الهــدف تــم اســتخراج المتوســط الحســابي لدرجــات عينــة البحــث علــى مقيــاس الكفــاءة
الفكريــة والبالــغ ( ) 109,90درجــة وبانحــراف معيــاري قــدره (  ,)18,31فــي حيــن بلــغ المتوســط الفرضــي (
 )90درجــة ولمعرفــة داللــة الفــروق اإلحصائيــة بيــن المتوســط الحســابي والمتوســط الفرضــي تــم اســتعمال
االختبــار التائــي لعينــة واحــدة وأظهــرت نتائــج االختبــار أن القيمــة التائيــة المحســوبة (  )13,30وهــي أكبــر مــن
القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة ( )1,96عنــد مســتوى داللــة (  ،)0,05ودرجــة حريــة ( )151وهــذا يــدل علــى
عال والجدول (  ) 10يبين ذلك-:
أن أفراد العينة توجد لديهم حيوية الضمير بمستوى ِ
الجــدول ( ) 10نتائــج االختبــار التائــي لداللــة الفــروق بيــن المتوســط الحســابي والمتوســط الفرضــي
لمقيــاس حيويــة الضميــر
القيمة التائية

المتغير

العينة

المتوسط
الحسابي

األنحراف
المعياري

الوسط
الفرضي

المحسوبة

الجدولية

مستوى الداللة
0,05

حيوية الضمير

152

109,90

18,31

90

13,30

1,96

دالة إحصائيا

*القيمة الجدولية لالختبارالتائي عند مستوى داللة ()0,05ودرجة حرية()151تساوي()1,96

الهدف الثالث -العالقة االرتباطية بين سمة التسامح وحيوية الضمير عند طلبة الجامعة:
لتحقيــق هــذا الهــدف تــم اســتعمال معامــل ارتبــاط بيرســون( ( Person Correlationلحســاب العالقــة
بيــن درجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس ســمة التســامح ودرجاتهــم علــى مقيــاس حيويــة الضميــر ثــم اســتعمل
االختبــار التائــي لداللــة معامــل االرتبــاط ،وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر
بلغــت (  ) 0,959و بلغــت القيمــة التائيــة المحســوبة لداللــة معامــل االرتبــاط ( )37,615هــي أكبــر مــن القيمــة
التائيــة الجدوليــة( ،)1,96ممــا يــدل علــى أنــه توجــد عالقــة دالــة إحصائيــا بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر
 .انظــر الجــدول () 11
الجدول ()11
معامل ارتباط بيرسون بين سمة التسامح وحيوية الضمير والقيمة التائية لداللة معامل االرتباط
المتغير 1

المتغير 2

سمة التسامح

حيوية الضمير

قيمة معامل

القيمة التائية

االرتباط

المحسوبة

الجدولية

0,959

37,615

1,96

*القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )150تساوي ()1,96
الهــدف الرابــع :الفــروق ذات الداللــة االحصائيــة فــي العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر عنــد
طلبــة الجامعــة تبعــا لمتغيــر الجنــس
لتحقيــق هــذا الهــدف اســتعمل لحســاب العالقــة معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن درجــات افــراد العينــة علــى

مقيــاس ســمة التســامح ودرجاتهــم علــى مقيــاس حيويــة الضميــر ثــم اســتعمل االختبــار الزائــي لداللــة الفــرق
بيــن معاملــي االرتبــاط ،وكان الفــرق بيــن معاملــي االرتبــاط بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر تبعــا لمتغيــر
الجنــس غيــر دال ،اذ كانــت القيمــة الزائيــة المحســوبة (  ) 1,135وهــي اصغــر مــن القيمــة الزائيــة الجدوليــة (
 ) 1,96ممــا يــدل علــى انــه ال يوجــد فــرق دال احصائيــا فــي العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر تبعــا
لمتغيــر الجنــس  .انظــر الجــدول () 12
جــدول ( )12نتائــج االختبــار الزائــي لداللــة الفــرق فــي معامــل االرتبــاط بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضمير
تبعــاً لمتغيــر الجنس
المتغير 1

المتغير 2

التسامح

حيوية
الضمير

الجنس

قيمة معامل
االرتباط

القيمة المعيارية
لمعامل االرتباط

ذكور

0,023

0,025

اناث

0,208

0,213

القيمة الزائية
المحسوبة
1,135

الجدولية
1,96

الهــدف الخامــس :الفــروق ذات الداللــة االحصائيــة فــي العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر
عنــد طلبــة الجامعــة تبعــا لمتغيــر القوميــة
لتحقيــق هــذا الهــدف اســتعمل لحســاب العالقــة معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن درجــات افــراد العينــة علــى
مقيــاس ســمة التســامح ودرجاتهــم علــى مقيــاس حيويــة الضميــر ثــم اســتعمل االختبــار الزائــي لداللــة الفــرق
بيــن معاملــي االرتبــاط ،وكان الفــرق بيــن معاملــي االرتبــاط بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر تبعــا لمتغيــر
القوميــة غيــر دال ،اذ كانــت القيمــة الزائيــة المحســوبة (  ) 0,120وهــي اصغــر مــن القيمــة الزائيــة الجدوليــة
(  ) 1,96ممــا يــدل علــى انــه ال يوجــد فــرق فــي العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر تبعــا لمتغيــر
القوميــة  .انظــر الجــدول () 13
جــدول ( )13نتائــج االختبــار الزائــي لداللــة الفــرق فــي معامــل االرتبــاط بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضمير
تبعــاً لمتغيــر القومية
المتغير 1

المتغير 2

الجنس

قيمة معامل
االرتباط

القيمة المعيارية لمعامل
االرتباط

التسامح

حيوية
الضمير

العرب

0,058

0,060

االكراد

0,080

0,080

القيمة الزائية
المحسوبة

الجدولية

0,120

1,96

الهدف السادس :مدى اسهام حيوية الضمير في سمة التسامح عند طلبة الجامعة:
لتحقيــق هــذا الهــدف حســب معامــل االرتبــاط المتعــدد بيــن درجــات افــراد العينــة علــى مقيــاس ســمة
التســامح ودرجاتهــم فــي حيويــة الضميــر تبعــا لمتغيــر الجنــس والقوميــة فبلــغ ( )0,959وبلــغ مربــع معامــل
االرتبــاط (  )0,920ثــم اســتعمل اختبــار النســبة الفائيــة لداللــة معامــل االرتبــاط المتعــدد فبلغــت النســبة

الفائيــة المحســوبة ( )1715,915وهــي اكبــر مــن النســبة الفائيــة الجدوليــة البالغــة (  )3,84عنــد مســتوى
داللــة ( )0,05ودرجتــي حريــة ( )150 ،1ممــا يــدل علــى انــه يوجــد ارتبــاط متعــدد بيــن المتغيــرات موضــع البحــث
ولمعرفــة حجــم تأثيــر المتغيــرات المدروســة بيــن بعضهــا البعــض اســتعمل تحليــل االنحــدار الخطــي البســيط
واظهــرت النتائــج الخاصــة بتحليــل التبايــن لالنحــدار كمــا مبيــن فــي الجــدول ( )14
جدول ( )14تحليل االنحدار الخطي البسيط لمعرفة اسهام المتغير المستقل في المتغير التابع
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

االنحدار

8228,378

1

8228,378

الباقي

719,299

150

4,795

الكلي

8947,678

151

-

النسبة الفائية
الجدولية

المحسوبة

1.96

1715,915

*القيمة الفائية الجدولية عند درجتي ( )150 ,1ومستوى داللة ( ) 5,05تساوي ()1,96
يتببــن مــن الجــدول (  ) 14ان النســبة الفائيــة المحســوبة لتحليــل االنحــدار ( )1715,915اعلــى مــن النســبة
الفائيــة الجدوليــة ( ) 3,84عنــد مســتوى داللــة ( ) 5,05ودرجتــي حريــة ( )150 ,1ويعنــي ذلــك ان هنــاك
تأثيــر لحيويــة الضميــر فــي ســمة التســامح ولتحديــد االســهام النســبي لمــدى تأثيــر كل متغيــر فــي تفســير
العالقــة بيــن المتغيــرات حســبت قيــم بيتــا ( ) Bلإلســهام النســبي والخطــأ المعيــاري لبيتــا كمــا حســبت القيمة
التائيــة لبيــان مــدى اســهام المتغيــرات فــي العالقــة فــي العالقــة بينهــا ،واظهــرت النتائــج ان القيمــة التائيــة
المحســوبة لمتغيــر حيويــة الضميــر ( )41,424اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة(  )1,96ممــا يــدل علــى ان اســهام
حيويــة الضميــر فــي التســامح دال احصائيــا ،فقــد بلغــت نســبة اســهام حيويــة الضميــر ( )0,403%والجــدول
( ) 15يوضــح ذلــك
جدول () 15تحليل االنحدار وقيمة معامل الحد الثابت ومعامل بيتا والقيم التائية المحسوبة
المتغير

قيم ( )Bلألسهام
النسبي

معامل األنحدار
المعياري ()B

الخطأ المعياري

الحد الثابت
حيوية الضمير

13,400
0,403

1,084
0,010

0,959

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

12,360
41,424

1,96
1,96

مناقشة النتائج وتفسيرها
اظهــرت نتائــج البحــث إلــى ان أفــراد العينــة مــن طلبــة الجامعــة يتمتعــون بســمة التســامح وبمســتوى
عــال وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة (محاســنة )1917 ،وهــذا مــا أشــار اليــه لبــس ( (Lippsفــي ان التســامح

يــدل علــى معرفــة الفــرد بنفســه والمعرفــة حــول
المواقــف المختلفــة وتفهــم االخريــن الذيــن
يختلفــون معــه فــي الــرأي ،او الديــن  ،او الطبقــة
االجتماعيــة وتجنــب التصــادم معهــم ،كمــا شــار
فرويــد فــي نظريتــه ان التســامح يــدل علــى التســامي
الــذي يبتعــد فيــه الفــرد عــن المشــاعر الســلبية
كالحقــد والكراهيــة واســتبدالها بمشــاعر ايجابيــة
كالحــب والتقبــل ،كمــا ان الجامعــة لهــا دور فــي
غــرس ســمة التســامح ال نــه غايــة مــن غايــات التربيــة
وهــدف ســامي للوحــدة الوطنيــة بيــن ابنــاء المجتمــع
العراقــي وباختــاف قومياتهــم ،كمــا ان وجــود
التســامح عنــد الطلبــة وبمســتوى مرتفــع يشــير الــى
ان هنــاك انفتاحــا بينهــم وهــذا االنفتــاح لــه قيمــة
ثقافيــة فــي المجتمــع الــذ يعيشــون فيــه .
كمــا اشــارت ان طلبــة الجامعــة يتمتعــون
بمســتوى عــال مــن حيويــة الضميــر وهــذه النتيجــة
تتفــق مــع نتائــج دراســة (النواجحــة  ،)2018ونتائــج
دراســة (رســتم وعلــي  ) 2018ويمكــن تفســير هــذه
النتيجــة فــي ضــوء رأي كل مــن كوســتا وماكــري
) ) Costa& McCraeبــان حيويــة الضميــر تشــير الــى
(متانــة الخلــق) والدرجــة المرتفعة مــن حيوية الضمير

تــدل علــى كــون المرء دقيقاً وحريصاً على الشــكليات
وموثوقــا بــه ,ويعمــل بجــد ولديــه انضبــاط ذاتــي
وجــاد فــي عملــه (،)Costa&McCrae,1992:25
وهــذا يعنــي ان طلبة الجامعة يتمتعون باالســتعداد
الجيــد للتعامــل مــع الحيــاة وانهــم ملتزمــون
بمبادئهــم االخالقيــة ولديهــم مســتويات طمــوح
عاليــة ولديهــم قــدرة الســيطرة علــى دوافعهــم
ورغباتهــم .
كمــا اشــارت النتائــج الــى وجــود عالقــة ارتباطيــة
موجبــة بيــن حيويــة الضميــر وســمة التســامح لــدى
طلبــة الجامعــة وهــذا يعنــي كلمــا زادت حيويــة
الضميــر زادت ســمة التســامح عنــد الطلبــة اي
ان التــزام الطلبــة بالمبــادئ والقيــم االخالقيــة
والســيطرة علــى دوافعهــم يزيــد من ســمة التســامح

والتفاهــم والتعايــش الدائــم مــع االخــر.
كمــا اشــارت النتائــج الــى انــه ال يوجــد فــرق فــي
العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة الضميــر تبعــا
لمتغيــر الجنــس والقوميــة ،وهــذه النتيجــة ال تتفــق
مــع دراســة (النواجحــة )2018,ودراســة (رســتم
وعلــي )2018 ،التــي اظهــرت نتائجهمــا الــى وجــود
فــروق فــي حيويــة الضميــر تبعــا لمتغيــر الجنــس
ولصالــح الذكــور .وتفســير نتيجــة البحــث انــه ال يوجــد
فــروق فــي العالقــة بيــن ســمة التســامح وحيويــة
الضميــر تبعــا لمتغيــر الجنــس والقوميــة وذلــك الن
طلبــة الجامعــة ينتمــون الــى نفــس البيئــة ويتعرضــون
الــى نفــس العــادات والتقاليــد ،وهــذا يشــير الــى ان
طلبــة الجامعــة ومــن كال القوميتيــن يدركــون ان
التســامح يعــزز االســتقرار للمجتمعــات البشــرية فــي
حيــن ان الكراهيــة والتعصــب ال تنتــج اال جماعــات
متحاربــة او متباغضــة .

كمــا اشــارت النتائــج ان هنــاك تأثيــر لحيويــة
الضميــر فــي ســمة التســامح وهــذا يشــير ان الفــرد
الذي يتســم بضمير حي يكون فردا ذا عزم وذا ارادة
قويــة ولــه القــدرة علــى التحــرر مــن االنغــاق الذاتــي
الــى الترحيــب باآلخــر والتعامــل المــرن مــع االخريــن
لدرجــة تســمح بتحقيــق االندمــاج واالنســجام بينهــم.
االستنتاجات:
فــي ضــوء النتائــج التــي توصلــت أليهــا الباحثتــان
مــن خــال تحليــل البيانــات ومناقشــتها اســتنتج مــا
يأتــي:
 -1تتمتــع عينــة البحــث بمســتوى عــال مــن
التســامح وهــذا يشــير الــى التعايــش وتقبــل طلبــة
الجامعــة لذاتهــم ولآلخريــن والمواقــف مهمــا كان
االختــاف بينهــم وبيــن الطلبــة االخريــن.
 -2يتمتــع طلبــة الجامعــة بحيويــة الضميــر وهــذا
يشــير الــى ان طلبــة الجامعــة يتصفــون بالتنظيــم
والســيطرة علــى الدوافــع  ,والقــدرة علــى االنجــاز

والنجــاح مــن خــال التخطيــط واالصــرار الهــادف.
 -3كلمــا زادت حيويــة الضميــر زادت ســمة
التســامح عنــد الطلبــة اي ان التــزام الطلبــة بالمبــادئ
االخالقيــة والســيطرة علــى دوافعهــم يزيــد مــن
ســمة التســامح وتقبــل االخريــن .
 -4تشــابه الظــروف البيئيــة والعــادات والتقاليــد
التــي يتعــرض لهــا كل مــن الذكــور واالنــاث والعــرب
واالكــراد وتمتعهــم بالتســامح وبحيويــة الضميــر
ونبــذ المشــاعر الســلبية واســتبدالها بمشــاعر ايجابيــه
والتعايــش مــع االخريــن
 -5يوجــد تأثيــر لحيويــة الضميــر فــي ســمة
التســامح عنــد طلبــة الجامعــة
التوصيات:
فــي ضــوء النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث
الحالــي ،توصــي الباحثتــان بمــا يأتــي:
 - 1علــى وحــدة التعليــم المســتمر فــي الجامعــة
عقــد نــدوات او دورات لتعزيــز التســامح بيــن الطلبــة
وبيــان اثــره فــي تحقيــق التالحــم والوحــدة الوطنيــة .
 -2تعزيــز حيويــة الضميــر لــدى طلبــة الجامعــة
مــن خــال عقــد دورات تثقيفيــة وبيــان اهميتــه فــي
انجــاز االهــداف الحياتيــة ،واثــره فــي تحقيــق الصحــة
النفســية للطلبــة .
 -2على اعضاء الهيئة التدريســية تعزيز االنشــطة
والبرامــج التــي تــؤدي الــى الوعــي الثقافــي لقبــول
االخــر والتســامح عنــد الطلبــة ،ممــا يحافــظ علــى
التقــارب بيــن ابنــاء الثقافــات الفرعيــة االخــرى .
 -3توجيــه وســائل االعــام واســتثمارها بشــكل
امثــل لتنميــة رأي عــام مضــاد للنزاعــات ونشــر ثقافــة
التســامح مــن خــال اشــاعة فــن الحــوار والقبــول
والتحــرر مــن االنغــاق الذاتــي والترحيــب باآلخــر
لتحقيــق االمــن والســام بيــن افــراد المجتمــع .
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الموروث والحداثة نحو الثقافة الملبسية لدى الشباب

أ.بشرى فاضل صالح
م.م شيماء خليل فضيل
العراق  -جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  -قسم االقتصاد المنزلي

الموجز
ان المالبــس هــي الشــيء الوحيــد المصاحــب
لالنســان اينمــا كان ،فهــي تالصــق جســده ،وتحميــه
مــن عوامــل الجــو المتقلبــة ،كمــا انهــا قنــاع للجســد
يســتر عيوبــه ،وتنظــم حركاتــه ،وتحكــم تصرفاتــه،
وهــي مــن ضروريــات الحيــاة التــي اليمكــن االســتغناء
عنهــا .وبتطورحيــاة االنســان تطــور دور المالبــس،
اذ تعــدت مرحلــة ســتر العــورة والحمايــة الــى مرحلــة
التزييــن والتعبيــر عــن الشــخصية ،بــل اكثــر مــن هــذا،
اذ تحــدد مكانــة الشــخص فــي المجتمــع ،كمــا اصبــح
لبعــض المهــن مظهرهــا الخــاص الــذي يحتــم علــى
مــن يعمــل بهــا ارتــداء مالبــس محــددة دون ســواها.
واختيــار االفــراد لمالبســهم تحكمــه عوامــل عــدة
تتمثل(الســن ،الجنــس ،الوضــع االجتماعــي) ،كمــا ان
االختيــار البــد ان يراعــى شــكل الجســم ،مميزاتــه،
عيوبــه ،لــون البشــرة ،والمــكان والزمــان الــذي
يســتخدم فيــه المالبس.والفــرد المثقــف ملبســيا
هــو الــذي ســينتقي مــا يناســبه دون الجــري وراء
خطــوط الموضــة التــي تفــرض علينــا مــن مجتمعــات
خارجيــة وهــي ال تناســب عاداتنــا وتقاليدنــا الشــرقية،
دون التقليــد االعمــى لمــا يفــد الينــا مــن الخــارج ،ممــا
ســيضمن لنــا المحافظــة علــى التــراث الملبســي لــكل
مجتمــع وهــو جــزء مــن تراثــه الحضاري.فلــكل مجتمــع
مالبســه التــي تنبعــث مــن ثقافتــه وتــدل عليــه دون
غيــره.
لقد كان التراث الملبسي لكل دولة من العوامل
المميزة لها كاللغة والعادات والتقاليد ،ولكن مع
تطور الحضارة وظهور موجه المالبس العمليه
(الكاجوال) ،اصبح الجميع يرتدون المالبس الحديثة
واوشك التراث الملبسي على االنقراض ،لذا فان

الثقافة الملبسية تهدف من ضمن ما تهدف الى
المحافظة على التراث الملبسي واصبحت االزياء
الخادشة للحياء موضة مؤخرا لدى بعض الفئات
الشبابية دون مراعاة لالخرين من لبس السراويل
والقمصان الممزقة ،ذات الفتحات الجانبية التي
تعرى الجسد وسط استهجان كبير من اوساط
المجتمع ،و يجد الكثير من الشباب أن مفهوم
التطور والثقافة هو بتقليد اآلخرين ،فبدؤا يلجأون
إلى القصات والمالبس الغريبة ليبدوا وكأنهم غريبو
األطوار ،وباتوا مرصودين من الناس الذين الحظوا
هذا التغيير والفهم السلبي للتطور ،ولألسف
بعض الشباب العربي ذو العادات والتقاليد األصيلة
والعريقة أصبحوا يقلدون هؤالء ويكتسبون منهم
ما هو سيئ في مجتمعاتنا ،فمنهم من يقص
شعره بطريقة غريبة يقلد بها إحدى الشخصيات
األجنبية ،ومنهم من يلبس لباسهم غير الالئق بنا
كعرب ومسلمين ،ومنهم من يقلدهم بالحركات
والتصرفات التي ال نجد لها أي معنى ،وأيا كان
هذا التقليد ،فإن بعض الشباب يلجأ إليه من أجل
لفت األنظار ليس أكثر ،بحيث يكون مغايرا عن بقية
الشباب ،ويالحظه كل من يراه ،لكن هناك بعض
الناس يرونه غريب األطوار ،وال يعجبهم شكله،
ألنهم يستهجنون هذه التقليعات الدخيلة ،وفي
نفس الوقت يرى علماء االجتماع واألخصائيون
النفسيون أن المجتمع قد يعتاد مع مرور الزمن
على هذه التقاليع ،مع تزايد الشباب المقبلين على
تقليد األجانب بالقصات والمالبس الغريبة.
كمــا أن تصــادم الحضــارات ،والعولمــة أدت إلــى
تداخــل الشــعوب فــي بعضهــا ،والشــعب األكثــر
حضــورا اقتصاديــا تكــون عاداتــه ومالبســه هــي
األكثــر تــداوال لــذا تقلــده الشــعوب األخــرى ،فنجــد

أن الحضــارة التــي تكــون قويــة يتأثــر اآلخــرون بهــا،
ومــن هنــا تنشــأ الموضــات ،والموديــات ،فــا يمكــن
أن يكــون اللبــاس األفريقــي أو اآلســيوي موضــة
عالميــة ،لكــن اللبــاس الغربــي ،وكل صرعة في الغرب
نجــد الشــباب مــن الــدول والقــارات األخــرى يهرولــون
إليهــا ،حتــى وإن كانــوا غيــر مدركيــن لتبعاتهــا ،وليــس
لهــا أي بعــد ثقافــي فــي حياتهــم االجتماعيــة.
لقــد اعتمــد البحــث دراســة ميدانيــة اجريــت فــي
خمســة كليــات عراقيــة ،واعتمــد تقنيــة االســتمارة
كوســيلة لجمــع المعلومــات تضمــن ( )29فقــرة
بصيغــة الســؤال تمحــورت االســئلة حــول دراســة
مــدى التعلــق بالموضــة ووجهــة نظــر العينــة
المدروســة فــي شــأنها وتأثرهــا فــي حداثــة المالبــس
والموضــة عــن المــوروث نحــو الثقافــة الملبســية.

وجرى الحصول على اســئلة االســتبانة وتدعيمها
بمجموعــة مــن الصــور الزيــاء رجاليــة ونســائية تــم
اختيارهــا بعــد دراســة ســميولوجية* ،اذ يمكــن عــن
طريقهــا اســتخالص الميــول غيــر المعلنــة فــي العينــة
المدروســة.
واخيــرا نحــن نعلــم أن اللبــاس حريــة شــخصية
خاصــة بــكل إنســان ،ونطالــب شــبابنا بــأن يتمســكوا
بلباســهم العربــي األصيــل بــدال مــن العــادات
المكتســبة والدخيلــة مــن الــدول الغربيــة التــي
تختلــف عنــا بعاداتهــا وتقاليدهــا .والمطلــوب أن
نتمســك بلباســنا وعاداتنــا وفــق قيمنــا العربيــة
واإلســامية التــي يحثنــا عليهــا ديننــا.
ومن ابرز النتائج التي توصل اليها البحث:
-١تشــكل الموضــة احــد الضغوطــات النفســية
واالجتماعيــة علــى الفــرد ،ومــن اهــم الدوافــع التــي
تــؤدي الطلبــة الجامعييــن الــى زيــادة االهتمــام

باللبــاس هــو لفــت االنتبــاه وإعجــاب االخريــن
باعتبارهــم شــباب فــي ســن يبحثــون عــن القبــول
االجتماعــي.
 -٢ان الحداثة بالنسبة للموضة ليست ظاهرة
سطحية وسريعة الزوال بل هي (مرآة) للمجتمع،
فهي تعكس عن طريق صور واشارات مرئية،
التركيبة المجتمعة ودور كال الجنسين ومكانتهم
في المجتمع كذلك استطاعتها اعطاء صورة
واضحة عن ثقافة المجتمع ونظام القيم فيه.
ومن التوصيات التي خرج بها البحث:
 .1نســعى عــن طريــق دراســتنا للموضــة واالزيــاء
التقليديــة والســعي الــى البحــث عــن الدوافــع الذاتية
واالجتماعيــة وســط متغيــرات اجتماعيــة وحضاريــة
وثقافيــة واقتصاديــة التــي اثــرت علــى تطوراتــه
وســلوكه ومنهــا اهتمامــه باللبــاس.
 .2رفــع مســتوى وعــي الشــباب عــن طريــق
التثقيــف الملبســي الــذي يحقــق االرتقــاء بالمظهــر
العــام بــدون إســراف أو تقليــد للتقاليــع الدخيلــة
والتأكيــد علــى متطلبــات بيئتنــا اإلســامية فــي
مجتمــع متطــور يهمــه أن يحافــظ علــى تقاليــده.
 .3توصــي الباحثتــان ،ضــرورة ارتــداء مــا يناســب
الجســم مــع مراعــات البيئــة والعــادات والتقاليــد.
الســميولوجيا( :بالفرنســية  )sémiologieتأتــي
مرادفــة لعلــم العالمــات ،وتاتــي بمعنــى مخالــف
لــه مشــتقة مــن المصطلــح االغريقــي ѵοϊσημε
ومعناهــا االشــارة او العالمــة أو اآليــة ،وهــو علــم
يعنــي بدراســة الســلوك االنســاني كانمــاط ذات نتــاج
ثقافــي منتــج للمعاني(الشــبكة المعلوماتيــة).
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abstract
Clothes are the only thing that accompanies a human being wherever he is,
they are attached to his body, protect him

from the volatile weather factors, as it is
a mask for the body to cover its flaws,
regulate his movements, and control his
actions, which are essential Life is indispensable. With the development of human life, the role of clothing has evolved
And protection to the stage of decorating
and expression of personality, but more
than that, as it determines the position
of the person in society, as some professions have become their own appearance,
which requires those who work in them to
wear specific clothes only. The choice of
individuals for their clothes is governed
by several factors (age, sex, social status),
and the choice must take into account the
shape of the body, its characteristics,
disadvantages, skin color, and the place
and time in which the clothing is used. It
is the educated individual dressed up who
will choose what suits him without running behind the fashion lines imposed on
us from outside societies which do not fit
our customs and oriental traditions. With-

out the blind imitation of what comes to us
from abroad, which will ensure us to preserve the clothing heritage of each society
It is part of its civilizational heritage. Every
society has its own clothes that emanate
from its culture and denote it exclusively. The dressed heritage of each country
was one of the distinctive factors such
as language, customs and traditions, but
with the development of civilization and
the emergence of the orientation of practical clothes (casual). Everyone is dressed
in modern clothes and the dressed heritage is on the verge of extinction, Therefore, clothing culture aims, among other
things, to preserve the clothing heritage
Modest fashion has become a fashion
trend recently in some youth groups without regard to others from wearing pants
And torn shirts, with side openings that
strip the body amidst a lot of disapproval
from the community, Many young people
find that the concept of development and
culture is by imitating others They began
to resort to strange stories and clothes To
look like weirdo, and to be observed from
people who have noticed this change and

a negative understanding of evolution,
Unfortunately, some of the Arab youth have
their own customs and traditions ,They
are imitating these people and gain from
them what is bad in our societies, Some of
them cut their hair in a strange way imitating a foreign character, Some of them
wear their inappropriate clothes as Arabs
and Muslims, And some of them imitate
the movements and actions that we have
no meaning, Whatever the tradition, some
young people turn to it In order to draw
attention no more, so that it is different
from the rest of the youth, Everyone sees
it, but there are some people who see him
as weird And they don’t like its shape, because they denounce these extraneous At
the same time, sociologists and psychologists believe that society may get used to
it As time passes on these traditions, as
young people imitate foreigners with stories and exotic clothes.The clash of civilizations and globalization have led to the
overlapping of peoples, The people most
economically present are the customs and
clothes are the most traded, So imitated
by other peoples, we find that a civilization
that is strong influenced by others, Hence
fashions and models arise, it cannot be
African or Asian dress Global fashion, but
Western dress, Every moment in the West
we find young people from other countries
and continents running to it, Even though
they are unaware of its consequences, it
has no cultural dimension in their social
lives.The research adopted a field study

conducted in five Iraqi colleges, It adopted
the technique of the questionnaire as a
means of collecting information, including
29 items, In the form of the question, the
questions centered on studying the extent
of attachment to fashion The point of view
of the sample studied and its impact on
the novelty of clothing And fashion from
the heritage to the culture of clothing.The
questionnaire questions were obtained
and supported by a series of photographs
For men’s and women’s fashion selected
after a semantic study *, It is possible to
extract the undeclared tendencies in the
sample.
studied.Finally, we know that dress is
a personal freedom for everyone, We demand that our youth stick to their authentic
Arab dress Instead of the habits acquired
and extraneous from Western countries
that differ from us customs and traditions.
What is required is to stick to our dress
and customs according to our Arab and Islamic values, which our religion urges us
to do.
One of the most saliest findings of the
research is:
1. The fashion is one of the psychological and social pressures on the individual.
The most important motives for university
students to increase attention to dress is
to draw attention and admirate others as
young people of age seeking social acceptance.

2. The modernity of the past is not a superficial phenomenon, but rather a mirror
of society. It reflects, through visual images and signals, the combined composition,
the role of both sexes and their status in
society, as well as its ability to give a clear
picture of the culture of society and its
value system.

2. Raise the level of awareness of
young people through the education of
the people who are educated in the public
without the use or tradition of alien condoms and emphasising the requirements
of our Islamic environment in an evolving
society that is interested in preserving its
traditions.

Among the recommendations that
emerged from the research were:

* Sémologie (French sémiologie) comes
synonymous with the science of signs, It
comes in the opposite sense derived from
the Greek terѵοϊσημε and its meaning reference Or sign or verse, a science meant
to study Human behavior as patterns with
a cultural product of meaning (information network).

1. We seek through our study of traditional fashions and the search for selfand social motives amid social, civilised,
cultural and economic variables that have
affected its developments and behaviour,
including his interest in dress.
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مشكلة البحث:
يعــد اللبــاس مــن االســس المهمــة التــي تعكــس
الــى حــد كبيــر ثقافــة البلــد وهويــة المجتمــع
والموضــة باتــت تأخــذ حيــزا كبيــرا فــي حيــاة ابنــاء
المجتمــع بصفتهــم شــباب وطلبــة جامعــة يتأثــرون
بمــا يجــري حولهــم (االنترنــت) ،وزاد االهتمــام
بالبــاس العصــري لــدى فئــة الشــباب خاصــة منهــم
الطلبــة ،وهــو يتضــح عــن طريــق االهتمــام المتزايــد
بالمظهــر وتغييــره (بوتقرايــن ،2007 :ص)15
ليتميــزوا عــن باقــي الفئــات الشــبابية االخــرى ممــا
ادى الــى خلــق ثقافــة يحاولــون ترســيخها ،فضــا
عــن انــه يترجــم مــدى تأثــر الفــرد بالعالــم الخارجــي
ويحــدد الفــروق الشــخصية بيــن االفــراد والجماعــات
ونــوع العالقــات الســائدة بينهــم ،وازديــاد اهميــة
الظواهــر االجتماعيــة (الموضــة) وطغيانهــا علــى
الحيــاة االجتماعيــة فــي العصــر الحديــث لــه أثــر فــي
احتشــاد النــاس فــي المــدن وتزايــد النــاس الذيــن
يعانــون مــن القلــق واالضطــراب االجتماعــي شــأنها
جميعــا ان تكــون عوامــل مباشــرة وغيــر مباشــرة
لخلــق مختلــف الظواهــر والســلوك ومنهــا الموضــة
(توفيــق ،2012 :ص. )5
تراجــع القيــم التقليديــة كالقيمــة الوقائيــة
واالخالقيــة للبــاس وحلــت محلهــا قيــم ومعاييــر
اجتماعيــة جديــدة جــراء التغيــر الحضــاري والثقافــي
واالجتماعــي ممــا الشــك ان االنســان يتأثــر بالمجتمــع
الــذي يعيــش فيــه ،عندمــا يقلــد االنســان الشــخص
ويتبعــه فانــه يعتقــد ان الحقيقــة فيــه التقليــد تلعــب
دورا هامــا فــي حيــاة االنســان وشــؤونه الخاصــة
والعامــة ،اذ التقليــد نوعــان :التقليــد الناجــح الــذي
يتطلــب مــن الشــخص الجــد واالجتهــاد ،والتقليــد
االعمــى المســمى بالقالــب الفــارغ الــذي ينتــج
شــخصية حقيقيــة .ان التقليــد االعمــى يتأثــر الشــخص

تأثيــر شــديد باآلخريــن بــا منهجيــة ،وعلــى الرغــم مــن
وجــود بعــض التصاميــم الجاهــزةّ ،إل أن التصاميــم
المبنيــة علــى رغبــات الزبائــن ،وخصوصــاً الفنانيــن،
والمشــاهير ،واإلعالمييــن هــى التــي تســرق أنظــار
العالــم إليهــا و خصوصــاً الشــباب ،ويســعون إلــى
الحصــول عليهــا فيتشــبه بهــم فــي اللبــس والعــادات
والمفاهيــم ويحــاول تعويــض النقــص بالتقليــد ،ان
التقليــد االعمــى الــذي يلهــث النــاس وراءه مــن
تبعــه فــي االزيــاء العاريــة أو المفاهيــم المزيفــة أو
مــن الصيحــات العالميــة الغربيــة أو الدعايــات المغريــة
آفــة تهــدد المجتمعــات ومزيلــة للقيــم االجتماعيــة
والدينيــة ويتحــول المجتمــع المنتــج والمتطــور
الــى مجتمــع اليفعــل ســوى االســتهالك تروجهــا
المجتمعــات الداعيــة أثــرت على تطورات وســلوكيات
الطلبــة ممــا ادى االقتنــاء بالغــرب فــي مظاهرهــم
ولباســهم وتهميــش ثقافتهــم وهويتهــم االصليــة
(بوتقرايــن ،2007 :ص ،)15وليــس الثــوب التقليــدي
أمــرا جوهريــا يمكــن التوقــف عنــده ،لــو أننــا لــم نتــرك
القيمــة والجوهــر ،فالحكايــة ال تقتصــر علــى الــزي
الشــعبي بهجرانــه الــى زي خــرج مــن رحــم الشــارع.
ان مشــكلة البحــث الحالــي والســؤال الــذي يطــرح
نفســه هــو الــى ايــن ،والــى اي مــدى تؤثــر مثــل هــذه
الموضــة علــى القيــم والعــادات وهويــة موروثنــا
الملبســي وحتــى االخــاق؟
اهمية البحث:
يعــد الملبــس والمظهــر الشــخصي فــي دائــرة
االهتمــام االساســية للنــاس كافــة وللشــباب
خاصــة ،اذ تلعــب المالبــس دورا هامــا فــي حياتهــم
العمليــة ســيما ان الحيــاة الجامعيــة تجمــع خليطــا غيــر
متجانــس مــن النــاس باختــاف مســتوياتهم الثقافيــة
واالقتصاديــة ممــا يدفــع الطلبــة البحــث عــن تحقيــق
القبــول االجتماعــي عــن طريــق الملبــس والمظهــر

والســلوكيات المحددة ،فالثقافة الملبســية ستمكن
الفــرد مــن اختيــار مالبســه بمــا يناســب شــكل جســمه
وســنه ولــون بشــرته وبمــا يعكــس طبيعــة شــخصيته
ومكانتــه فــي المجتمــع ،ذلــك االهتمــام بالثقافــة
الملبســية لما لها من انعكاســات كبيرة على الشــكل
والمظهر والســلوك (شــيرين ،2010 :ص ،)381فنشر
الثقافــة الملبســية ونجاحهــا يتوقــف في احــداث تغير
وضبطــه وتوجيهــه علــى االدراك المربيــن والدارســين
لوظيفتهــا فــي العالقــة بيــن التخطيــط والعلــم
والقيــادة (خزعــل )18 ،2006 :ســيمكننا مــن االرتقــاء
بالمســتوى التذوقــي للفــرد ممــا يضمــن لنــا االرتقــاء
بمســتوى المجتمــع ككل ،لنــا أن نــدرك أهميــة
التثقيــف الملبســي فــي المجتمــع ومــدى انعكاســه
علــى الشــكل والمظهــر والســلوك ،وهــذا يعنــي أنــه
يمكــن االرتقــاء بمســتوى الفــرد والمجتمــع عن طريق
نشــر الوعــي الملبســي إلظهــار جيــل متــذوق للجمــال
والســلوك الحضــاري بيــن أفــراد المجتمــع .فإن عملية
اختيــار المالبــس وشــراؤها يســتغرق وقتــاً وجهــداً
ـاال كثيــراً وعليــه فاختيــار المالبــس يعــد من أصعب
ومـ ً
المواقــف التــي يتعــرض لهــا األفــراد والبــد أن يختــار
الفــرد القطــع بعنايــة فائقــة حتى يبدو هناك انســجام
وتوافــق فــي المالبــس التــي يرتديهــا الفــرد (مهــا،
أبــو طالــب ،)1999 ،واخيــرا البــد ان نقتــدي بقدوتنــا
الرســول محمــد (صــل اللــه عليــه وســلم) وان يبحــث
االنســان عــن ذاتــه ويطورهــا ويبتعــد عــن التقليــد
االعمــى وان نســعى لالفضــل واالحســن دائمــا ،ومــن
هنــا جــاءت اهميــة البحــث الحالــي:
	-المالبــس واجهــة المجتمــع وتعكــس تراثــه
وحضارتــه التــي يعيــش فيهــا.
	-التأكيــد علــى الهويــة والقوميــة لتراثنــا
(العراقــي –العربــي) االصيــل فــي ظــل العولمــة.
اهداف البحث:
1.1دراســة مــدى التعلــق بالموضــة ووجهــة نظــر
العينــة المدروســة.

2.2تأثيــر الحداثــة فــي المالبــس والموضــة علــى
المــوروث نحــو الثقافــة الملبســية.
حدود البحث:
1.1الحــدود المكانــة :جامعــة بغــداد /كليــة
الهندســة ،وكليــة العلــوم المختلــط ،وكليــة العلــوم
للبنــات وكليــة التربيــة للبنــات ،وكليــة االعــام.
2.2الحدود الزمنية :العام الدراسي . 2018-2019
تحديد المصطلحات:
1.1الثقافة:
تعرف بأنها السلوكيات والمعتقدات والمواقف
والقيــم المتعلمــة التــي تشــترك بهــا عمومــاً أفــراد
مجموعــة مــا ،فهــي المــوروث االجتماعــي للجنــس
البشــري مــن معرفــة وممارســات ذهنيــة وماديــة
للمجتمــع (إبراهيــم ،مدكــور.)1991 ،
وتعــد الثقافــة مجموعــة مــن المعــارف التــي
يحصــل عليهــا الفــرد ســواء كانــت معــارف خاصــة
أو معــارف عامــة .وفــي إطــار المالبــس تعنــي هــو
ذلــك القــدر مــن المعرفــة الــذي بــه يســتطيع الفــرد
أن يختــار مالبســه بالصــورة المناســبة ،ليعبــر بهــا عــن

شــخصه وذاتــه فــي إطــار مجتمعــه بتقاليــده وعاداته
(إيهــاب ،فاضــل.)2007 ،
2.2الموروث:
مجموعة من العادات واألعراف ُينظر إليها
ِّ
المؤثر على
األساسي
كسوابق تشكِّ ل الجزء
ّ
الحاضر(معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي).

3.3الحداثة أو العصرنة:
تحديــث وتجديــد مــا هــو قديم وهــو مصطلح يبرز
فــي المجــال الثقافــي والفكــري التاريخــي ليــدل علــى
مرحلــة التطــور التــي طبعــت أوروبــا بشــكل خــاص

فــي مرحلــة العصــور الحديثة(الشــبكة المعلوماتيــة).
4.4الثقافــة الملبســية :هــو ذلــك القدر مــن المعارف
التي تشــكل في مجملها خلفية للفرد يســتطيع عن
طريقهــا ان يختــار مالبســه بصــورة مناســبة لطبيعــة
جســمه وتعبــر عــن شــخصيته وتتناســب مــع مكانتــه
االجتماعيــة وعــادات وتقاليــد مجتمعــه ممــا يظهــره
بالمظهــر المالئــم ويســتطيع تجنــب اختيارموديــات
تســيئ الــى مظهره(شــيرين ،2010 :ص.)390
5.5االزيــاء التقليديــة :هــي أنمــاط المالبــس التــي
تتــوارث داخــل جماعــة مــن الجماعــات ليــس لهــا

بدايــة وليــس لهــا مصمــم وتعكــس عــادات وتقاليــد
المجتمــع التــي تنتمــي اليــه ،كمــا تعكــس أنمــاط
الحيــاة وتطورهــا وتكشــف روح العصــر وعمــوم
الحيــاة الماديــة واالجتماعيــة والفكريــة ومالمــح
الحيــاة بصفــة عامــة وذوق الشــعوب بصفــة خاصــة
(العجاجــي ،2005 :ص)7
6.6طلبــة الجامعــة (الشــباب) :فئــة اجتماعيــة مــن
فئــات المجتمــع وهــي جــزء مــن فئــة الشــباب ال تــزال
خارجــة عــن دائــرة العمــل وهــي حالــة تكويــن ثقافــي
جامعــي موجــه أساســا لتكويــن النخبــة واالطــارات
المســتقبلية (.)Koun,seuil,p205

الفصل الثاني

االطار نظري
المقدمة
يشــكل التــراث الشــعبي بعــدا تاريخيــا ووجدانيــا
عميقــا بالــغ االهميــة فــي الحاضــر والماضــي
وباعتبــاره علمــا مــن العلــوم االنســانية لــه أثــره علــى
الحضــارة والثقافــة العامــة كمــا يتعلــق بــكل مجــاالت
االنشــطة التــي يقــوم بهــا النــاس وبممارســاتهم
للحيــاة ممــا يجعــل دراســته ضروريــا ،وتمثــل االزيــاء
جانبــا مهمــا مــن التــراث الحضــاري فهــي مصــدر مهــم
لــكل امــة تعتــز بتراثهــا وآثارهــا علــى اعتبــار ان ذلــك
جــزء اساســي مــن مكونــات تاريــخ وحضــارة وهويــة
تلــك االمــة (العجاجــي ،2005 :ص )7وقــد اشــار
البســام :الــى ان المالبــس التقليديــة يعكــس مظهــرا
مــن مظاهــر الحيــاة التقليديــة ألي شــعب مــن
الشــعوب وعنصــرا مهمــا مــن عناصــر التــراث المــادي
يعبــر عــن جوانــب الحيــاة الثقافيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة كمــا انهــا وســيلة مــن وســائل التعــرف
الــى فنــون المجتمع(البســام ،1985 :ص ،)95امــا
العــزي :وضحــت ان االزيــاء تــدل علــى درجــة الرقــي

التــي وصــل اليهــا المجتمــع كمــا تعطــي علمــاء اآلثــار
والتأريــخ االبعــاد الثقافيــة والحضاريــة المفتقــدة
فالمتأمــل لالزيــاء الشــعبية يســتطيع ان يعــرف البلــد
أو المنطقــة التــي تنتمــي اليها(العزي ،1985 :ص.)5
األزيــاء التقليديــة كمــوروث وتــراث وعــادات
تختلــف فــي تفاصيلهــا وألوانهــا وطريقــة خياطتهــا
وأســلوب لباســها مــن دولــة إلــى أخــرى ،ومــن
شــعب إلــى آخــر ،ومســألة التمســك بهــا عبــر االجيــال
المختلفــة ،تتحكــم فيهــا الثقافــة العامــة ومســيرة
تطــور المجتمــع ،وتحديــات العصرنــة والتجديــد
ومجابهــة مســارات زمــن العولمــة.
فالتــراث الشــعبي يشــكل وجــدان أي أمــة،
ويقــوي ذاكــرة النــاس ،ويجســد كل مــا يتعلــق
بالهويــة الوطنيــة ،خاصــة اذا كان المــوروث كينونــة
حيــة فــي نفــوس وعقــول النــاس ،ويمدهــا بالقــدرات
والطاقــات الخالقــة والمبدعــة التــي تســهم فــي
البنــاء والتنميــة .وبمــا أن التــراث هــو التاريــخ الــذي
يعيــش فينــا ونعيــش فيــه ،ومــا وصــل إلينــا ممــن

ســبقونا ،أيــا كان ذلــك ماديــا أو نظريــا أو حتــى
ســيكولوجيا وروحيــا.
شــعوب عديــدة ودول كثيــرة فــي العالــم أجمــع
التــزال تتمســك بتراثهــا وموروثهــا وعاداتهــا ،خاصــة
فــي المــأكل والملبــس والفنــون الشــعبية وكل مــا
يرتبــط بــاألرض .اال ان األزيــاء المتعلقــة باللبــاس
تتخــذ منحــى آخــر مــن حيــث الشــكل واللــون وعناصــر
التكويــن وأســلوب الحياكــة والتفاصيــل الدقيقــة،
وذلــك مــا لمســناه ونســتعرضه خــال اســتعراضنا
لنمــاذج عــدة مــن أقطــار شــتى قاومــت أزياؤهــا
تحديــات العولمــة باعتبارهــا هويــة وطنيــة (الشــبكة
المعلوماتيــة).
المالبس ومفهوم الذات
الرغبــة فــي االناقــة رغبــة فطريــة فــي االنســان
حاجتــه منــذ بدايــة حياتــه والملبــس الجــذاب يعكــس
جوهــر التصميــم الجميــل والموضــة فــي المجتمــع
الواحــد تختلــف تبعــا للظــروف مــن الناحيــة الثقافيــة
فنــرى الموضــة فــي المــدن تختلــف عنهــا فــي
الريــف وكذلــك علــى المســتوى الدولــي ،ويحتــم
علــى الموضــة ان تتنــاول جميــع العناصرمــن الناحيــة
الشــخصية والتناســق بيــن الفــرد وملبســه لتكــون
لوحــة تعبــر عــن الفــرد مــن جميــع جوانبــه ومــن
الممكــن ان نقــول كلمــا تطــور المجتمــع ثقافيــا
واجتماعيــا كلمــا ارتفعــت نســبة نمــو الــذوق عنــد
اختيــار المالبس(توفيــق ،2012 :ص.)11
لعــل ابــرز ســمات الموضــة هــو التغيــر الدائــم
المســتمر وهــذا التغيــر يحفــز ويهيمــن عليــه فــي
المجتمعــات الحديثــة العديدمــن القــوى الفاعلــة
والمحركــة كرجــال االعمــال والنســاء الالتــي يهتمــن
بالتغيــر  .وفــي اطــار هــذه المعطيــات نجــد ان
الموضــة اثــارا بعيــدة المــدى عــن الكيــان االجتماعــي،
وفــي التقاليــد واآلداب العامــة والمعاييــر الســلوكية
وفــي اذواقنــا وعواطفنــا وانمــاط تفكيرنــا وفــي
التغيــر االجتماعــي وفــي المؤسســات االجتماعيــة

المختلفــة االقتصاديــة والتجاريــة بصــورة خاصــة فــي
احــداث تغيــر مفهــوم المــرء وفكرتــه عــن نفســه
وشــخصيته فــي كل مياديــن النشــاط البشــري هــذه
المتغيــرات تتجلــى اهدافهــا فــي الموضــات واالفــكار
وتترجــم الــى ســلوك يومــي نتلمســه وتتفاعــل معــه
فــي اطــار النســيج المجتمعــي وحركتــه صعــودا
ونــزوال (خزعــل ،2006 :عــدد )18إذ المالبــس
جــزء حميــم مــن انفســنا ويؤكــد المثــل القائــل «ان
الفــرد يمتلــك مالبســه ويتوحــد معهــا حتــى تصبــح
لهــا صفــات مميــزة خاصــة وتعكــس ذاتــه وتعبــر
عــن شــخصيته الملبســية ،ومــن المهــم ان يتعلــم
كل فــرد الــدور واالنمــاط المحــددة فــي مجتمعــه
ويختلــف تحديــد الســلوك المناســب لــكل جنــس مــن
المجتمــع الــى مجتمــع والمالبــس لهــا دور كبيــر فــي
كل مرحلــة مــن مراحــل تحديــد ذاتيــة الفــرد نفســه
(الســمان ،1997 :ص.)180 ،11
دوافع اقتناء المالبس
اوال -الدوافع االولية واالنتقالية
يكــون الشــباب بحاجــة ملحــة الــى شــراء نــوع
معيــن مــن المالبــس قــد حــدد نوعهــا بمالبــس
خارجيــة واحتــل هــذا النــوع المنزلــة العليــا مــن حــدوث
مميزاتهــا.
ثانيا -الدوافع العقلية والعاطفية
تقبــل الطالــب علــى شــراء ســلعة بعــد دراســة
دقيقــة ومــا تحققــه مــن منافــع وبعــد فحــص
جودتهــا وســعرها يتــم شــرائها علــى اســاس دوافــع
عاطفيــة مختلفــة (تقليــد االخريــن) الظهــور بمظهــر
اجتماعــي معيــن.

ثالثا -دوافع التعامل
بعــد ان يثــق الطالــب فــي اختيــار ســلعة معينــة
تمــر مرحلــة انتقــاء الســلعة وتأثــر الدوافــع العقليــة
والعاطفيــة وتاتــي اختيــار المنشــأ وفيهــا يقــدر
المســتهلك علــى اساســها تفضيــل المورديــن

والمحــل الــذي يتــم الشــراء منــه وحســن معاملــة
الباعــة (عابديــن ،2002 :ص.)17
اضافــة الــى مــا تقــدم هنــاك دوافع اخــرى القتناء
الموضة كآلتي:
1.1حماية الجسم
2.2االحتشام
3.3التزيين
4.4لفت انتباه االخرين
5.5مسايرة الموضة
6.6تحقيق الذات
7.7التكييف مع االخرين
8.8الدافع الديني.
كيف يتم إختيار المالبس:
يتوقــف اختيــار المالبــس علــى عــدة أســس
وعوامــل مــن أهمهــا
1.1المهنة.
2.2الدين.
3.3البيئة المحيطة باإلنسان ،والمجتمع.
4.4العادات والتقاليد.
5.5المناسبة
6.6الموسم.
7.7الشخصية.
8.8مالئمة المالبس لحجم الجسم ولون البشرة.
9.9مالئمة الماللبس للعمر و السن(الشبكة
المعلوماتية).
الموضة واالقتداء بالغرب

الــكل يعلــم ان الــدول الغربيــة هــي الــدول االكثــر
تطــورا صناعيــا واقتصاديــا ومــن ثــم تهيمــن علــى
اســواق الــدول االخــرى الــى جانــب هــذا هنــاك هيمنة
ثقافيــة ال تصــدر انتــاج الســلع فقــط بــل حتــى نمــاذج
االســتهالك عــن طريــق انفتــاح االعــام واالســواق،
فنحــن نســتهلك علــى الطريقــة الغربيــة للتعبيــر عــن
رغباتنــا فــي االختــاف بالنســبة لنفــس الطبقــة
االجتماعيــة التــي تنتمــي اليهــا (ديــاب،1980 :
ص )217وبمــا ان الموضــة بالنســبة لهــم قضيــة
اساســية فــي حياتهــم وجــزءا مــن قيمهــم الحضريــة
لمــا تعنيــه مــن اناقــة وتزيــد مــن فــرص الحريــة واختيــار
الــذوق والتميــز ،فاصبحــت المجتمعــات المتأثــرة
بالثقافــة الغربيــة تمثــل ســلوكيات وتطــورات خاصــة
بالنســبة لشــباب ومنهــم الطلبــة الجامعييــن لمــا
يتصفــون بــه مــن حــب التميــز والظهــور امــام االخرين،
فالمالبــس هــي مــن اكثــر االشــياء التــي تتبــدل فــي
دول الغــرب بتأثيــر الموضــة ،وبالرغــم مــن هــذا ينبغي
التنبيــه الــى الموضــة والتقليعــات الجديــدة ليــس لهــا
قيمــة نســبية فــي المجتمــع لمــا كان عليــه الــذوق
فــي الماضــي ومــا هــو عليــه االن ومــا ســيكون فــي
المســتقبل (.)Iahababi: 1980,p80
الشباب وظاهرة الموضة
اهتمــام الشــباب بالموضــة مــع االنفتــاح
االقتصــادي واالعالمــي خاصــة الــذي عرفــه منــذ
بدايــة التســعينيات واصبحــت االســواق تغزوهــا
ســلع خاصــة فــي مجــال اللبــاس هــذا االخيــر يعــرف
حركيــة وتنــوع وطــاب مــن طــرب الشــباب علمــا بــان
الســلع بالعالمــات التجاريــة االوربيــة اذ تبــاع باســعار
مرتفعــة مقارنــة مــع الســلع االســيوية طبــق االصــل
تبــاع باســعار معقولــة فــي متنــاول اغلــب الشــباب
منهــم اصحــاب الطبقــة المتوســطة والبســيطة
والــى جانــب تاثيــر الســوق هنــاك تاثيــر الدعايــة
واالعــام ســواء مباشــرة منــه او غيــر مباشــر،
خاصــة مــا يقدمــه التلفزيــون عبــر القنــوات الفضائيــة
االوربيــة علمــا ان كل الشــباب يتابــع التلفزيــون

فضــا عــن االنترنــت فاصبــح االعــان واالشــهار ليــس
وســيلة العــام المســتهلكين بوجــود ســلعة بــل
خلــق حاجــات واذواق جديــدة وتوحيدهــا وتوجيههــا
حســب االنتــاج ،واصبحــت بعــض االلبســة تســمى
باســمائهم فضــا عــن التهميــش واالغتــراب الــذي
يحــس بــه الشــباب (الطالــب) الــذي ال يســاير هــذا
التغيــر االقتصــادي ادى الــى التغيــر االجتماعــي
والثقافــي ممــا نتــج تغيــر فــي عــادات وتقاليــد
اللبــاس العصــري او المتعلــق بالموضــة التــي تقــاس
بهــا مكانــة الفــرد وانتمائــه االجتماعــي والثقافــي،
فاصبــح اغلــب الشــباب يلبســون علــى الطريقــة
الغربيــة التــي تعبــر عــن التحضــر والتقــدم ومســايرة
الموضــة بانتقــاء اللبــاس الغربــي والعالمــات التجاريــة
المشــهورة اذ يتميــزون عــن الفئــات االجتماعيــة
االخــرى ،وتختلــف درجــة التاثيــر الختالف المســتويات
االجتماعيــة واالقتصاديــة وثقافــة الفــرد ،لكــن رغــم
هــذا فالشــباب (الطلبــة) اصبحــوا يمارســون اكثــر
مــن عمــل الجــل تلبيــة جميــع اذواقهــم مــن اللبــاس
المســاير للموضــة ومــن ثــم يــؤدي الــى التقبــل
االجتماعــي (الحــداد ،1995 :ص.)37
اللباس العصري عند الشباب
المالبــس مالزمــة للفــرد مــدى حياتــه ،لكــن تكــون
محــل اهتمــام اكثــر عنــد الشــباب لمــا تتميــز بــه هــذه
المرحلــة مــن النشــاط واالندفــاع وحــب الظهــور
والتغيــر والتجديــد ،وهــذا جعــل اذواق الشــباب
تتنــوع وتتنــوع الســلع المعروضــة بتنــوع التيــارات،
فهنــاك مــن يتأثــر بااللبســة االوربيــة ومنهــم يتاثــر
باللبــاس االمريكــي واشــهرها ( )hip-hapومنهــم
يتأثــر باللبــاس الشــرقي (الحجــاب) عنــد الفتيــات
خاصــة وعنــد الذكــور منهــم الملتزميــن ونجــد هــذا
النــوع فــي الجامعــة خاصــة ايــن تلتقــي فئــات شــبابية
مــن مختلــف المناطــق حاملــة ثقافــات مختلفــة
فضــا عــن الجامعــة تعــد فضــاء لهــا جانــب مــن الحرية
مقارنــة بالثانويــة ،وهــو عالــم جديــد بالنســبة الطلبــة
الجــدد ،والن المظهــر واللبــاس اول شــيئ يالحــظ
ويتحكــم عليــه بالنســبة الغلبيــة النــاس ،اذن االعتنــاء

بــه مــن االولويــات اوال حتــى يحصــل الطالــب علــى
تحقيــق توازنــه النفســي وعلــى القبــول االجتماعــي،
ثــم خلــق مكانــة اجتماعيــة بيــن الطلبــة حتــى بيــن
االساتذة(الشــبكة المعلوماتيــة).
الدراسات السابقة
تنوعــت الدراســات التــي تناولــت اهميــة المالبس
مــن ناحيــة تأثرهــا فــي الشــخصية وتأثيــر الحيــاة
االجتماعيــة فــي المالبــس والســلوك الملبســي
كدراســة :الســلوك الملبســي والشــخصية والقيــم
(دراســة شــارما ،)1980 :ودراســة :التغيــر االجتماعــي
وحــركات الموضــة (دراســة حاتــم الكعبــي)1971 :
ودراســات اخــرى تناولــت الناحيــة التأريخيــة للمالبــس
ودراســة مراحــل تطورهــا كدراســة :مالبــس النســاء
التقليديــة فــي المنطقــة الشــمالية (دراســة
العجاجــي ،)2005 :ودراســة :التــراث التقليــدي
لمالبــس النســاء فــي نجد(دراســة البســام،)1985 :
فضــا عــن الدراســات آنفــا:
(1.بديعة -المشعل)1995 ،
دراسة :أثر الثقافة الملبسية لدى الطالبات.
قامــت بإجــراء دراســة عــن أثــر الثقافــة الملبســية
لــدى الطالبــات وكيفيــة االختيــار الســليم للمالبــس
الخارجيــة المالئمــة ألنمــاط الجســم المختلفــة ،وقــد
دلــت نتائــج البحــث أن هنــاك عــدم وعــي كافــي
للفتــاة الجامعيــة الســعودية بالثقافــة الملبســية
ومــن ثــم يؤثــر فــي اســتخدام المالبــس الخارجيــة
بشــكل غيــر مالئــم ألنمــاط الجســم.
(2.خديجة نادر و لولوه الغامدي )2007
دراسة :معرفة درجة اسهام مقرر (التثقيف
الملبسي) في اكساب الوعي الثقافي للطالبة
السعودية.
وهدفــت دراســة إلــى معرفــة درجــة إســهام مقــرر
(التثقيــف الملبســي) فــي إكســاب الوعــي الثقافــي
للطالبــة الســعودية بكليــة التربيــة لالقتصــاد المنزلــي

بمكــة المكرمــة ،وقــد طبقــت هــذه الدراســة علــى
جميــع طالبــات الفرقــة األولــى المســتجدات بالفصــل
الدراســي الثانــي لعــام 1427هـــ كليــة االقتصــاد
المنزلــي ،شــعبة مالبــس ونســيج .ودلــت النتائــج
علــى أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة قبــل
وبعــد دراســة التثقيــف الملبســي لــدى طالبــات
االقتصــاد المنزلــي.
(3.بوتقرايت)2006-2007 ،
دراســة :ظاهــرة االهتمــام باللبــاس عنــد الشــباب
الجامعــي ()2006-2007

هدفــت الدراســة الــى ظاهــرة اهتمــام الطلبــة
الجامعييــن (الذكــور) باللبــاس والســعي الــى دوافــع
الذاتيــة واالجتماعيــة فــي وســط متغيــرات اجتماعيــة
وحضاريــة وتوضيــح االبعــاد النفســية والحالــة
االجتماعيــة واجريــت الدراســة علــى  133طالــب،
واضحــت الفرضيــات :إذ اللبــاس احــد الضغوطــات
النفســية واالجتماعيــة علــى الفــرد مــن اهــم
الدوافــع التــي تــؤدي الطالــب الجامعــي الــى زيــادة
االهتمــام بالبــاس ولفــت االنتبــاه واعجــاب االخريــن،
وتعــد الموضــة عــن طريــق القيــم والمعاييــر التــي
تــم انتاجهــا وقيــاس جــودة العالمــات التجاريــة التــي
يحملهــا اللبــاس حســب مــا هــو منتشــر لــدى فئــة
الشــباب ومــا هــو ســائر العصــر.

الفصل الثالث

اجراءات ونتائج البحث
يتضمــن هــذا الفصــل تحديــد مجتمــع البحــث
وعينتــه واعــداد مقيــاس لقياس (المــوروث والحداثة
نحــو الثقافــة الملبســية لــدى الشــباب).
أوال -منهج البحث
ان اختيــار المنهــج الصحيــح لحــل المشــكلة يعتمــد
اساســا علــى طبيعتهــا الجــل الوصــول الــى الحقيقــة
والكشــف عنهــا (النعيمــي ،2001 :ص )85وبنــاءا
علــى ذلــك طبــق المنهــج الوصفــي واالســتداللي
لكونــه انســب الطرائــق وايســرها لتحقيــق اهــداف
البحــث التــي تهــدف الى جمــع المعلومــات والبيانات
مــن الظاهــرة ،ثــم تحليــل البيانــات وربطهــا للتعــرف
علــى مــدى وعــي الطالــب بالموضــة.
ثانيا -عينة البحث
اعتمــد فــي اختيــار العينــة علــى االســلوب
العشــوائي الــذي شــمل ( )50طالــب وطالبــة مــن
جامعــة بغــداد كليــة (الهندســة ،العلــوم المختلــط،

العلــوم للبنــات ،التربيــة للبنــات ،العلــوم السياســية)
 36منهــم ذكــور و 14انــاث.
ثالثا -مقياس البحث
يتطلــب تحقيــق اهــداف البحــث الحــال اعــداد
مقيا ســين :
أ -المقياس االول
قامــت الباحثتــان باعــداد خمســة تصاميــم لتجســد
المالبــس الحديثــة وشــملت (اللــون وعــدم تناســقه،
الســرج القصيــر ،البنطلــون الممــزق ،المالبــس
الضيقــة جــدا ،المالبــس القصيــرة) وهوموجــود فعــا
فــي ارض الواقــع اعتمــادا علــى مجموعــة صــور(12
صــورة).
ب -المقياس الثاني
علــى ضــوء اجابــات عينــة البحــث الســتبانة الصــور،
اعــدت اســتبانة اخــرى لبيــان اســباب الرفــض أوالقبول

(نعم ،ال ،السبب) كوسيلة لجمع المعلومات تضمن
( )29فقــرة بصيغــة الســؤال تمحــورت االســئلة حــول
دراســة مــدى التعلــق بالموضــة ووجهــة نظــر العينــة
المدروســة فــي شــأنها وتأثرهــا فــي حداثــة المالبــس
والموضــة عــن المــوروث نحــو الثقافــة الملبســية،
وذلــك بوضــع متــدرج ثالثــي امــام كل فقــرة تمثلــت
ب(دائمــا احيانــا ،ابــدا) وعرضــت االســتبانة علــى
مجموعــة مــن الخبــراء والمختصصيــن* فــي مجــال
(المنســوجات والمالبــس) وتخصــص التربيــة وعلــم
النفــس ،لمعرفــة مــدى مالئمــة الفقــرات للمقيــاس.

رابعا -تطبيق المقياس
طبقــت االداة بعــد وضــع لــكل صــورة خياريــن
(نعــم ،ال) وبيــان الســبب وقســمت االســتبانة حســب
النمــاذج كاالتــي:
	-الصور ( )1 ،2 ،3اللون وعدم تناسقه
	-الصور( )4 ،5السرج القصير
	-الصور( )6 ،7 ،8البنطلون الممزق
	-الصور( )9 ،10المالبس الضيقة جدا
	-الصور( )12 ،11المالبس القصيرة

		
*اسماء الخبراء

التخصص

جهة االنتساب

		
أ.د.عبد الغفار

تربية وعلم النفس

جامعة بغداد /كلية التربية للبنات

أ.د.اشواق سامي

تربية وعلم النفس

جامعة بغداد /كلية التربية للبنات

أ.د.عفراء ابراهيم

تربية وعلم النفس

جامعة بغداد /كلية التربية للبنات

أ.شهباء خزعل

منسوجات ومالبس

جامعة بغداد /كلية التربية للبنات

أ.م.د.خالدة عبد الحسين فلسفة تربية
أ.م.سعاد اسعد

منسوجات ومالبس

الجامعة التقنية الوسطى /معهد الفنون التطبيقية
الجامعة التقنية الوسطى /معهد الفنون التطبيقية

 - 1اللون وعدم تناسقه

2

3

 6البنطلون الممزق

8

 10المالبس الضيقة جدا

 12المالبس القصيرة

9

خامسا -الوسائل االحصائية لتحليل فقرات المقياس
تعــد عمليــة التحليــل الحصائــي لفقــرات المقياســين مــن الخطــوات االساســية لبنائــه ولحســاب القــوة
التميزيــة لفقــرات الصــور ولفقــرات المقيــاس الثانــي والمتمثلــة بـــ:
1.1النسبة المئوية
2.2الوسط الحسابي
3.3االنحراف المعياري
4.4معامل االرتباط
5.5االختبار التائي
عرض النتائج التطبيقية وذلك بهدف االجابة عن تساؤالت البحث وتحليلها وتفسيرها وفق االطار
النظري وتوصلت الدراسة الحالية كاآلتي:

حجم العينة

الذكور(نعم)%

الذكور(ال)%

االناث(نعم)%

االناث(ال)%

ت

الصورة

1

50

24

48

8

20

2

50

42

30

8

20

3

18

8

30

42

50

10

18

56

20

50

20

6

58

14

50

5

16

12

50

22

50

6

12

16

64

6

50

7

4

12

16

30

42

50

8

10

16

32

40

50

9

10

14

40

32

50

10

16

10

62

10

50

11

14

12

38

34

50
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جدول النماذج رقم (ا)
نتائج المقياس االول  -الجدول رقم ( )1كاآلتي:
1.1االجابة بالنفي للنموذج رقم( )1بنسبة ()72%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )28%لصالح االناث.
2.2االجابة بالقبول للنموذج رقم ()2بنسبة ()42%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )8%لصالح االناث.
3.3االجابة بالقبول للنموذج رقم()3بنسبة ()42%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )8%لصالح االناث.
4.4االجابة بالنفي للنموذج رقم( )4بنسبة ()56%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )10%لصالح االناث.
5.5االجابة بالنفي للنموذج رقم( )5بنسبة ()58%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )20%لصالح االناث.
6.6االجابة بالنفي للنموذج رقم( )6بنسبة ()50%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )12%لصالح االناث.
7.7االجابة بالنفي للنموذج رقم( )7بنسبة ()64%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )12%لصالح االناث.
8.8االجابة بالقبول للنموذج رقم( )8بنسبة ()42%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )16%لصالح االناث.
9.9االجابة بالنفي للنموذج رقم( )9بنسبة ()40%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )10%لصالح االناث.
1010االجابة بالنفي للنموذج رقم( )10بنسبة ()40%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )10%لصالح االناث.
1111االجابة بالنفي للنموذج رقم( )11بنسبة ()62%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )16%لصالح االناث.
1212االجابة بالنفي للنموذج رقم( )21بنسبة ()38%
لصالح الذكور ،وبنسبة ( )14%لصالح االناث.
مما تقدم تبين الذكور اكثر تجاوبا من االناث
ولم يكن هناك قبول على هذا النوع من المالبس
واعتبروها دخيلة على العادات والتقاليد وتحديدا
المجتمع العراقي.

ابرز اسباب عدم تقبل هذه المالبس كاآلتي:
1.1حرية الشخصية في اختيار المالبس.
2.2غيرآلئق الننا في مجتمع شيوخي واسالمي،
البد ان تكون االنثى ضمن االطار الديني.
3.3ال تناسب هذه المالبس الذكور.
4.4ال تليق هذه المالبس في الحرم الجامعي.
5.5غير مناسبة للمجتمع
6.6ثقافة الشخص ال تقاس بالملبس.
7.7غير محتشم وفاضح.
8.8مالبس تظهر تفاصيل الجسم مما يؤثر في
اخالق الشباب.
9.9ستايل جميل يمكن ارتدائه في المناسبات
العائلية.
1010مالبس مرتبة اذا كان بلون اخر.
1111مخل للذوق العام.
1212غيراخالقي.
1313تعدد االطياف والمعتقدات ويجب احترام
اآلخرين.
1414غير ذكوري (اين هي الرجولة).
1515بعض العاعالت لهم افكار وعادات البد
احترامها.
1616غير مناسب للشباب المحترم النها تقلل من
احترامه في المجتمع.
1717أكره فكرة البنطلون الممزق.
1818ذوق رديء.
1919تعــد مــن المحرمــات فــي الشــريعة االســامية
وهــذا اللبــاس يدخــل ضمــن العــرى.
ونجــد ان البعــض اكتفــى بعــدم الــرد أو التعليــق
علــى نمــاذج الصــور.

نتائج المقياس الثاني
طريقة المجموعتين المتطرفتين
بهــدف تحليــل فقــرات مقيــاس مــدى التعلــق
بالموضــة قامــت الباحثتــان بترتيــب درجــات التحليــل
االحصائــي والبالــغ عــدد افرادهــا ( )50طالــب تنازليــا
مــن اعلــى درجــة الــى أوطــأ درجــة ثــم اختيــرت ()27%
مــن االســتمارات التــي حصلــت علــى اعلــى الدرجــات،
و( )27%مــن االســتمارات التــي حصلــت علــى أوطــأ
الدرجــات ،وذلــك لغــرض الحصــول علــى مجموعتيــن
تتميــزان باكبــر حجــم واقصــى تبايــن ممكــن بينهمــا
ت
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المجموعة العليا

ويقتــرب توزيعهمــا مــن التوزيــع الطبيعــي ،وبمــا
ان مجمــوع اســتمارات عينــة التحليــل بلــغ ()50
اســتمارة ،فــأن نســبة ( )27%تكــون ( )45اســتمارة
وعليــه فــان عــدد االســتمارات التــي خضعــت للتحليــل
االحصائــي هــو ( )15اســتمارة ،وعنــد تطبيــق االختبــار
الثانــي لعينتيــن مســتقلتين الختبــار داللــة الفــروق
بيــن المجموعتيــن ،المجموعــة العليــا والمجموعــة
الدنيــا لــكل فقــرة مــن الفقــرات.
تــم تقســيم العينتيــن العليــا والدنيــا بنــاءا علــى
()27%

المجموعة الدنيا

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

1,5000

65044

1,4286

51355

1,9286

1,9286

2,7857

2,6429

1,4286

1,6429

2,5000

1,9286

2,3571

1,5714

2,3571

2,4286

2,6429

1,3571

2,0714

2,3571

2,0714

2,2143

2,3571

2,2857

2,3871

2,0000

2,2143

2,1429

2,7143

47463

91687

42582

63332

75593

63332

75955

82874

63332

64621

49725

51355

49725

63332

61573

74495

73005

80178

74495

91387

74495

87706

80178

86444

46881

1,9286

1,2857

2,5000

2,1429

1,0714

1,0714

1,5714

1,2857

1,7857

1,2857

1,7143

2,0000

2,3571

1,2143

1,4286

1,6429

1,4286

1,1429

1,9286

2,0714

2,1429

1,3571

1,5714

1,5714

2,2143

61573

46881

51886

53452

26726

26726

75593

61125

69929

46881

46881

78446

74495

57893

51355

74495

51355

36314

82874

73005

36314

63332

75593

75593

69929

القيمة
التائية
المحسوبة
322

000

2,336

1,593

2,257

1,667

3,110

3,212

2,336

2,266

1,339

3,520

1,710

1,194
623

3000

2,537

2,695

4,555

1,439
685

967

2,223

2,183

1,862

2,222

27

2,5714

28

75593

2,4286

29

64621

75593

2,4286

الجدول رقم ()2

2,2143

1,2857

1,9286

89258

61125

73005

1,142

4,807

1,780

تميز مقياس مدى التعلق بالموضة
عالقة درجة الفقرة بالمجموع الكلي:
استعمل معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس
والدرجة الكلية لـ ( )50استمارة ،وكانت كافة معامالت االرتباط غير دالة احصائيا كما في الجدول رقم (.)3
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

معامل االرتباط
127
095
359
190
308
228
315
451
348

10

309

12

443

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

الجدول رقم ()3

262
353
219
091
469
361
303
515
226
179
166
306
335
382
333
264
489
191

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية

الخصائص السيكومترية للمقياس:
صدق المقياس
يعــد الصــدق مــن الخصائــص المهمــة التــي
يجــب االهتمــام بهــا فــي بنــاء االختبــارات ،واالختبــار
الصــادق القــادر علــى قيــاس الســمة أو الظاهــرة
التــي وضــع الجلهــا.
وقــد تحقــق لمقيــاس مــدى التعلــق بالموضــة
مؤشــرات الصــدق اآلتيــة:
أ -الصــدق الظاهــري :تحقــق هــذا النــوع مــن الصــدق
فــي مقيــاس مــدى التعلــق بالموضــة بعــرض فقراتــه
علــى مجموعــة مــن الخبــراء واالخــذ بتوجيهاتهــم

وآرائهــم بشــأن صالحية فقــرات المقياس ومالئمتها
لمجتمــع الدراســة.
ب -الصــدق المنطقــي :وتحقــق عــن طريــق تحديــد
اســلوبي المقيــاس وتعريفهــا وتغطيــة كل اســلوب
بعــدد كافــي مــن الفقــرات.
ج -مؤشــر صــدق البنــاء :يعــد مــن اهــم انــواع الصــدق
ويتحقــق عــن طريــق التحقــق تجريبا مــن االفتراضيات
النظريــة ،وتحقــق ذلــك للمقيــاس عــن طريــق

العينة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

28,0800

4,36049

50

االتســاق الداخلــي للمقيــاس ،اذ يعــد االتســاق
الداخلــي للمقيــاس احــد مؤشــرات صــدق البنــاء
ويتحقــق عــن طريــق حســاب معامــات االرتبــاط
البينيــة لفقــرات االختبــار او عــن طريــق ايجــاد عالقــة
درجــة كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس بالمجمــوع
الكلــي ،وتبيــن ان جميــع معامــات االرتبــاط غيــر دالــة
احصائيــا عنــد مســتوى ( )0,05وبدرجــة حريــة ()49
وقيمــة جدوليــة (.)1,96
قيــس مســتوى مــدى التعلــق بالموضــة لــدى
عينــة البحــث أذ اســتعملت الباحثتــان االختبــار
التائــي لعينــة واحــدة ،اذ اســتخرج الوســط الحســابي
لدرجــات افــراد العينــة البالــغ ( )50طالــب ،بلــغ

الوســط الحســابي ( ،)28,0800وانحــراف معيــاري
( )4,36049ووســط فرضــي ( ،)30وعنــد مقارنــة
الوســط الفرضــي للمقيــاس مــع الوســط الحســابي
لدرجــة عينــة البحــث ظهــر ان الوســط الحســابي
لعينــة البحــث اقــل مــن الوســط الفرضــي وعنــد
اختبــار داللــة الفــرق وجــد بانــه غيــر دال احصائيــا عنــد
مســتوى ( )0,05اذ كانــت القيمــة التائيــة الجدوليــة
( )1,96بدرجــة حريــة (.)49

الوسط الفرضي
30

جدول رقم ()4
االختبــار التائــي لداللــة الفــرق بيــن الوســط
الحســابي والوســط الفرضــي للطلبــة علــى مقيــاس
مــدى التعلــق بالموضــة للعينــة الكليــة

االستنتاجات
 .1عــدم وعــي الطلبــة بالموضــة واختيارهــم
المالبــس علــى اســاس التقليــد االعمــى للموضــة.

درجة الحرية
49

القيمة التائية
الجدولية المحسوبة
1,96

مستوى الداللة
عند()0,05
غير دال

 .2توجيــه كثيــر مــن المحطــات الــى إرضــاء اذواق
المواطنيــن وشــهواتهم التــي ال يمكــن ان تتوقــف
مــع قيمنــا واخالقنــا وعقيدتنــا .
 .3مجــال االعــام اصبــح لــه دور فعــال فــي
التعليــم واالمــن والتنميــة ونشــراالفكاروالمبادئ
فــي المجتمــع لــذا علــى االعــام ان يكــون لــه دور
فعــال فــي توعيــة الشــباب فــي اختيــار المالبــس.

 .4هنــاك اهتمــام كبيــر بالموضــة مــن لــدن
الشــباب فضــا عــن رغبــة داخليــة لشــراء كل جديــد
مــن الموضــة دون االهتمــام بالعــادات والتقاليــد.
 .5هنــاك حــرص كبيرمــن لــدن الشــباب علــى ان
تكــون مالبســهم علــى احــدث خطــوط الموضــة.
 .6ان االســتهالك الواضــح للموضــة هــو
الســتعراض الثــروة الماديــة.
 .7تشــكل الموضــة احــد الضغوطــات النفســية
واالجتماعيــة علــى الفــرد ،ومــن اهــم الدوافــع التــي
تــؤدي الطلبــة الجامعييــن الــى زيــادة االهتمــام
باللبــاس هــو لفــت االنتبــاه وإعجــاب االخريــن
باعتبارهــم شــباب فــي ســن يبحثــون عــن القبــول
االجتماعــي.
 .8ان الحداثة بالنسبة للموضة ليست ظاهرة
سطحية وسريعة الزوال بل هي (مرآة) للمجتمع،
فهي تعكس عن طريق صور واشارات مرئية،
التركيبة المجتمعة ودور كال الجنسين ومكانتهم
في المجتمع كذلك استطاعتها اعطاء صورة
واضحة عن ثقافة المجتمع ونظام القيم فيه.

التوصيات
1نســعى عــن طريــق دراســتنا للموضــة
.1
واالزيــاء التقليديــة الــى البحــث عــن الدوافــع الذاتيــة
واالجتماعيــة وســط متغيــرات اجتماعيــة وحضاريــة
وثقافيــة واقتصاديــة التــي اثــرت علــى تطوراتــه
وســلوكه ومنهــا اهتمامــه باللبــاس.
2رفــع مســتوى وعــي الشــباب عــن طريــق
.2
التثقيــف الملبســي الــذي يحقــق االرتقــاء بالمظهــر
العــام بــدون إســراف أو تقليــد للتقاليــع الدخيلــة
والتأكيــد علــى متطلبــات بيئتنــا اإلســامية فــي
مجتمــع متطــور يهمــه أن يحافــظ علــى تقاليــده.
3توصــي الباحثتــان ،ضــرورة ارتــداء مــا يناســب
.3
الجســم مــع مراعــات البيئــة والعــادات والتقاليــد.

4كشــف البيحــث اللبــاس الــذي تســعه
.4
وســائل االعــام جاهــدة تســويقه عــن طريــق الدعاية
للمنتــوج الــذي يقــع اغلــب الشــباب ضحيــة ،واوضــح
البحــث االبعــاد والــدالالت النفســية والجماليــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ترمــي اليهــا عــن
طريــق القيــم والمعاييــر االجتماعيــة باعتبارهــم
مجــاال حيويــا فــي الحيــاة االجتماعيــة الواقعيــة فــي
اطــار مجتمــع عصــري يســمى (مجتمــع االســتهالك)
الــذي يتطلــب إنفاقــا ماليــا إضافيــا علــى اللبــاس الــى
جانــب الكماليــات.
.5

5االلتزام بالزي الموحد للطلبة.

6القناعــة بالنفــس مــن شــأنها ان تعمــل علــى
.6
ابقــاء الشــخص متزنــا مــن ناحيــة ارتــداء المالبــس
خاصــة ،فااللــوان المبالــغ بهــا واالكسســوارات
الكثيــرة والمالبــس غيــر الهادئــة تجعــل الشــخص غيــر
واثــق مــن نفســه الن الزيــادة كالنقصــان.
7وجــود برنامــج توعيــة وتثقيــف للطلبــة
.7
بالموضــة واهميــة االلتــزام بالعــادات والتقاليــد
العرفيــة.
8التأكيــد علــى هويــة الفــرد والمجتمــع عــن
.8
طريــق ابــراز القيــم الجماليــة والنفعيــة فــي اطــار
العــادات والتقاليــد وعــدم الســعي وراء الحداثــة
والتقاليــع اال فيمــا يســاير المجتمــع

المقترحات
1اجــراء دراســة مماثلــة لفئــة المراهقيــن مــن
.1
البنــات والبنيــن.
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في محور التكنولوجيا
والموروث الثقافي واالجتماعي

بعنوان

التكنولوجيا والمحافظة
على الموروث العربي الثقافي واالجتماعي

الدكتورة .بيبي محمود عيسى عاشور

مقدمة:

تشكل الثورة التكنولوجية التي نشهدها اليوم

تطور البشرية ورقيها وتوسع إمكانياتها وطاقاتها،

تحديا لإلنسانية بكاملها ،وال مكان لالمة في

ولقد انعكست مختلف النتاجات التقنية العالمية

عالم الغد إذا تجاهلت هذا التحدي الذي لم تعرف

السريعة علي المجتمع العالمي ككل بوصفها

البشرية تحديا مماثال له؟ فإذا لم نالحق المعرفة

عامال أساسيا في حركة البشر خالل القرن الحالي.

من خالل (اإلنترنت والمعلومات والفضائيات
وغيرها )...سنكون تحت الخضوع والتبعية للغرب
ومتطلباته التي قد ال تتفق وموروثنا الثقافي
واالجتماعي ،فالبد أن ال نكون مجرد مستهلكين
لثقافة الغير ومعلوماته ومن ثم نفقد الثقة
بثقافتنا وقيمنا ،فالغرب يمتلك اإلمكانيات المادية
الكبيرة والتقنية المتطورة العالية كل ذلك يفرض
علينا تحديات كبيرة وأخطرها بعد المسافة بين
الغرب المتقدم تكنولوجيا وبين الشرق المتخلف
بهذا الميدان -فاألول أصبح منتجا لها والثاني مجرد
مستهلك -لذا فنحن اليوم نتعرض إلى الكثير من
التغيرات السريعة ،واالبتكارات التقنية والتغيرات
االجتماعية والسياسية مما يدفعنا لإلشارة إلى أن
التكنولوجيا أصبحت ذات توجه سلوكي -اجتماعي.
إن االنتصار المبهر للتقنية االلكترونية العالية
وبفضل األقمار الصناعية الكثيرة ،وأجهزة االتصال
المتطور جداً جعلت الكرة األرضية (قرية) كونية
مصغرة فأصبح في متناول يدك وبلمسة بسيطة
لك أن تعرف ماذا يجري في هذا العالم ،إن التقنية
التكنولوجيا والتقدم العلمي اليوم هما عصب

واإلنسان أصبح يعيش على أوتار حركة هذا
التقدم وتقنياته المتسارعة ،وانعكس بدوره على
مختلف الشرائح االجتماعية والسيما الشباب
بحكم خصائصهم وتطلعاتهم وتأهيلهم العلمي،
إذ أنهم أكثر تأثراً بهذه التحوالت ،وما قد ينجم
عنها من تأثيرات سلبية أو إيجابية على السواء،
لقد أصبح واضحا أن التكنولوجيا اليوم تحت وطأة
قوى الثقافة المعلوماتية واالتصالية ،وتلح علينا
باالنفتاح المعرفي بالصوت والصورة ،وال شك أن
لهذا االنتشار السريع والواسع دون حدود مقننة
ومانعة آثار وعواقب خطيرة على منظومات القيم
والعادات والسلوك والثقافة بشكل عام ،وتؤثر
في الخصوصيات الثقافية والحضارية لمجتمعاتنا
العربية اإلسالمية (حسن.)229 - 227 :2012 ،
كما أن تكنولوجيا االتصاالت المعاصرة تمثل
إحدى أهم اآلليات التي تقوم بدور بالغ األهمية في
التحوالت العالمية المعاصرة ،فقد لعبت دوراً محوريا
في تعظيم أشكال االتصال بين البشر ،بما يتجاوز
الحدود الجغرافية للدول ،وأشكال الرقابة المتعارف
عليها ،باإلضافة إلى توسيع المجاالت المعرفية

وحقولها المختلفة والمتشعبة ،فنحن نعيش اآلن

أنحاء العالم بعضه ببعض ليتحول إلى قرية صغيرة،

تحت مظلة ثورة معلوماتية واتصالية والتي من

كما أسهمت في توفير آنية وسهولة الحصول على

أهم أدواتها الهواتف المحمولة والقنوات الفضائية

المعلومات في كافة التخصصات ،وأتاحت مجاال

وشبكات اإلنترنت وغيرها (.)Onu,2012;52

للتفاعل والتواصل بين الناس باعتمادها على عدة

لذا نالت ثورة االتصاالت التكنولوجية الحديثة
في اآلونة األخيرة اهتماماً كبيراً بين مختلف
الباحثين في العلوم االجتماعية ،حيث شهد العقد
الماضي ثورة كبيرة في مجال وسائل االتصال
جعلت من العالم قرية)kaul,2012;113- 114( .

خدمات منها غرف الدردشة والبريد اإللكتروني
وغيرها ،إضافة إلمكانية تخزين المعلومات الشخصية
والحصول عليها في أي زمان ومكان ،إال أن استخدام
األفراد لهذه التقنية تنوع بين االستخدام السليم
المتوازن وبين االستخدام المفرط المرضي الذي
أثر على مختلف مجاالت حياة الفرد االجتماعية

وعلى الرغم من اآلثار اإليجابية لثورة االتصاالت

والمهنية والصحية مما دفع الباحثين إلجراء العديد

الحديثة التي شملت العالم كله ،لكنها أسهمت

من البحوث والدراسات للوصول لفهم أعمق لهذه

في إحداث خلل في منظومة القيم االجتماعية

الظاهرة الجديدة ليتبين لهم أن معاناة الفرد للكثير

في العالم العربي ،والتي هي بمثابة مبادئ عامة

من المشكالت االجتماعية والنفسية من أمثال القلق

يتمسك بها الفرد واألسرة والمجتمع بحيث تؤثر على

واالكتئاب والشعور بالوحدة النفسية ،والعدوان

سلوكهم وتجعلهم يتميزون بالتطابق والتشابه في

والمعاناة من الشدة النفسية وافتقار المهارات

الهوية الثقافية ،كما أحدثت ثورة االتصاالت صراعاً

االجتماعية والشعور بالنبذ االجتماعي واالفتقار إلى

ما بين منظومة القيم القومية والقيم الوافدة من

فعالية وتنظيم الذات ،ممكن أن يدفع الفرد إلى

الغرب عبر آليات الثورة المعلوماتية ،التي تهدف إلى

اللجوء إلى الواقع االفتراضي تعويضا عما يعانيه من

تحويل اإلنسان بحسب النموذج االجتماعي الغربي،

العالم الحقيقي الواقعي ليرسم لذاته صورة أخرى،

وتعزيز فكرة االنخراط النشط في الثقافة الجديدة

ويتفاعل مع اآلخرين ويكون عالقات جديدة ليحصل

عن طريق إبراز مظهرها الخارجي والثناء على كل من

على الدعم المفقود من قبل المحيطين به ليصل إلى

يتبناها ويعمل بموجبها ،بما يشجع االنتماء إليها،

مستوى من تقدير للذات عبر اإلنترنت ال بأس به إال

على اعتبار أنها أسلوب للحياة العصرية المهتمة

أن هذا السعي أثر على مجمل أنشطة الفرد في كل

بآخر تطورات العصر (أحمد.)18 - 17 :2017 ،

مجاالت حياته الواقعية (عبدالله.)332 :2017 ،

ولقد أسفرت ثورة تكنولوجيا المعلومات عن ما

ولما كان التطور التقني والتكنولوجي من أهم

يسمى بالشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) التي أتاحت ربط

المؤشرات على تطور العالم الحديث ،إذ أن التقنية

الحديثة لم تقف عند حدود استخدام اإلنترنت

ومواقع االنترنت والهواتف المحمولة ،التي قربت

للحصول على المعلومات وطلبها ،وإنما تطورت

العالم لإلنسان وجعلته بين يديه ،بكل ما يحمله

لتصبح وسيلة للحديث والتخاطب والتفاعل بين

من ظواهر مختلفة من ظروف طبيعية وأحداث

األفراد ،فأصبحت مواقع التواصل االجتماعي من

مختلفة وطقوس وعادات وتقاليد وفنون ورياضة

أكثر المواقع التي تثير اهتمام الناس ،إذ انتشرت

ومنجزات وعلوم مختلفة وغيرها من األحداث ،لقد

بشكل كبير على شبكة االنترنت وبشكل خاص في

جعلت هذه الوسائط اإلعالمية الفرد يعيش في

السنوات األخيرة وذلك المتالكها خصائص تميزها

بيئة جديدة تزخر بمتغيرات جديدة ومتغيرة تختلف

على باقي المواقع ،وبالرغم من الخدمات التي

عما عاشه أجددانا وأباءنا في الماضي ،سواء في

يوفرها إال أنه يوجد آثار سلبية له على مستخدميه

العادات والتقاليد وأنماط المعيشة وطرق التربية

ينتج عنه مشكالت أخطرها التسلط واإلستقواء

والحوار وغيرها من السلوكيات الجديدة التي جاءت

عبر االنترنت أو ما يعرف بالتنمر اإللكتروني (شعبان،

بها هذه الوسائط الحديثة.

.)223 :2016

إن المالحظ لواقعنا يدرك بأن التكنولوجيا في

وقد أفرز تفاعل النشاط البشري مع عامل ثورة

تطور سريع جداً حيث ال تعبأ بانتقاداتنا وتفنيدنا

االتصاالت عالقة كونت ظاهرة إنسانية حققت

لسلبياتها ومخاطرها كما أنها ال تقيم وزنا لما هو

ظواهر اجتماعية غير مسبوقة في خرقها لعامل

موجود من قيم وعادات وأنماط وتقاليد وثقافات

الزمن وإزالتها لكل الحدود الزمنية والحواجز المكانية

وطقوس سائدة في المجتمعات اإلسالمية

وكان من البديهي أن يتوارى ظهور أنماط معينة من

والعربية بالخصوص ،حيث قيل عن هذه الوسائط

الجرائم اإللكترونية مع التطور التكنولوجي تلك التي

أنها أصبحت في عصرنا الحاضر سيدة على اإلنسان

تتعلق بسرية المعلومات واالعتداء على الحق في

بعدما كانت خادمة له ،كما أن اإلنسان أصبح عبيدا

الخصوصية وحماية المستهلكين وتداول البيانات

لها خاضعا لكل ما جاءت به من عادات وأنماط

الخاصة وغيرها (أبو العال.)530 :2017 ،

جديدة تحت شعار االنفتاح على األخر والتقدم،

ولقد حولت تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة
المجتمعات اإلنسانية إلي قرية كونية محدودة
األمكنة واألزمنة ،حيث أصبح الفرد يعيش في عالم
مفتوح على كل الجبهات في ظل التطور السريع
لألقمار الصناعية والبث الفضائي المباشر والحوسبة

حيث أصبح الفرد المسلم يعيش في عالم مفتوح
بدون رقيب لما يحدث فيه ،واختلطت عليه األمور
نظرا لما يستقبله من مضامين جديدة عبر هذه
الوسائط اإلعالمية التي جعلته يتعلم عادات
وأنماط وقيم وتقاليد جديدة تختلف عن البيئة التي

يعيش فيها سواء في طريقة اللباس ،أو المأكل

به نحو المستقبل وبما يجعل مصطلح الموروث

أو المشرب أو في طريقة الحوار والتفكير ،أي أن

ينطبق عليه ،يجعلنا نستحضر تعريفا بليغا موجزا

الفرد المسلم معرض لكل ما هو صالح وطالح في

للمستشرق الفرنسي جاك بيرك( :التراث هو

الوقت نفسه لما يبث عبر هذه الوسائط االتصالية

الماضي يحاور الحاضر عن المستقبل) ،وللموروث

واإلعالمية الحديثة ،إن هذه المضامين الخطيرة

الثقافي أهمية إنسانية واجتماعية ،وعليه فإن

الوافدة إلينا عبر البث الفضائى أو عبر مواقع

من المهم إطالع الناس السيما الجيل الجديد

االنترنت جعلت من الفرد المسلم يعيش حالة من

على موروثات بلدهم ،فكل شعب ينبغي له أن

االغتراب والعزلة داخل مجتمعه وأسرته حيث أصبح

يطلع على حضارته وموروثاته لكي تتعزز روحه

ال يدرك وال يفرق بين عالمه الواقعي والعالم الذى

الوطنية واإلنسانية وتتحفز قدرته اإلبداعية من

تصوره له هذه الوسائط اإلعالمية مما ولد لدى

خالل معرفته بما خلفه له من سبقوه ،واالستفادة

الفرد المسلم حالة من اإلحباط والقلق والقنوط

من خبراتهم ومهاراتهم السيما في مجال اإلبداع

من واقعه (حمدي.)203 202- :2009 ،

االدبي والفني واالستشهاد بالقيم السامية

مفهوم المورثات الثقافية واالجتماعية:

والنبيلة والسليمة التي كانت تسهم في جعل
المجتمع او المجموعة البشرية في حالة صحية

يعد الموروث الثقافي ألي بلد تعبيرا جليآ

سليمة إلى جانب إن االهتمام بالموروثات يسهم

عن هويته الوطنية واإلنسانية في مراحل زمنية

في تعزيز الحوار بين الثقافات واحترام اإلنسان

وتاريخية مختلفة ،وهو يشمل الموروث المادي

لنفسه وهويته وانتمائه الوطني وأسالفه وبلده

وغير المادي ،والموروث الثقافي في تعريف موجز

(مصطفى.)2014 ،

له هو كل ما تركه األسالف من معارف وآداب
وفنون وعادات وتقاليد ومعتقدات وقيم ،تعكس
نشاطهم المعرفي وطريقة تفكيرهم ،وظل متوارثا
أو متصال جيل بعد جيل ،ومن ثم يبقى حيا في
ضمائر وعقول كل شعب او جماعة بشرية.
يتطلب مفهوم الموروث لكي يكتمل ويصح
لنطلق على شيء ما موروثاً أن يقترن بمفهوم
نقله والحفاظ عليه وإحيائه وحمايته واالستفادة

التحديات التي تواجه األمة العربية في
مجال المحافظة على الموروثات الثقافية
واالجتماعية:
لكل مجتمع مرجعتيه الفكرية التي تتالءم
مع ظروفه االجتماعية والثقافية والسياسية
واالقتصادية ومدى تقدمه الحضاري وطبيعة
المعايير التي يتمسك بها أفراده ،ولعل األحداث
اإلرهابية المؤلمة والمنحرفة عن المنهج الصحيح

التي تقع من حين إلى أخر في مختلف دول العالم

وتقاليدها الدينية واالجتماعية ،وهذا االختراق

ويصل مداها وأثرها على دولة الكويت ،تؤكد وتدق

بدوره قد يفرز الجماعات المنحرفة فكرياً وعقائدياً ،

ناقوس الخطر وتعطينا مؤشرات لحجم األخطار التي

والتي انتشرت على مستوي العالم.

تحيق بأبنائنا ،والتي يعمل مروجوها إلى استخدام
العنصر البشري كوقود ،وخاصة الشباب منهم من
خالل الترويج ألفكار ومناهج مخالفة وبعيدة كل
البعد عن قيمنا العربية واإلسالمية العريقة.

وقد بين علي ( ( )2013أن هذه الجماعات
واألفراد التي تعاني من األفكار المنحرفة
والمغلوطة تؤثر بشكل أو بأخر على أمن المجتمع
واستقراره ،وهذا بدوره يشير إلى أهمية األمن

وتواجه األمة العربية العديد من التحديات التي

الفكري للمجتمعات وأهمية إكساب مفاهيمه

تتطلب بناء إنسان عربي مدركا لواجباته ومسئولياته

لألفراد ،وذلك ألن األمن الفكري يحقق للمجتمع

تجاه أمته إضافة إلى حفز إرادته تجاه العمل اليومي،

التالحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية ،لذا

إن أخطر ما تصاب به المجتمعات هو تراجع القيم

صارت قضية األمن الفكري جزء من الواقع العالمي

األخالقية لدى أبنائها األمر الذي يعنى فقدان

بحكم المتغيرات التي تعيشها الشعوب وتبعاً لما

هوية األمة ووهن إرادتها وانخفاض مستوي

آلت إليه األحوال في السنوات األخيرة).

الطموح الحضاري في روحها ،ومن ثم فإن ضعف
الشعور القومي والخلل في بنية القيم األخالقية
يعد من أخطر القضايا التي تهدد الشباب أعز ما
تملك المجتمعات من ثروات ،لما يترتب على ذلك
من آثار سلبية على الوجود القومي ،وإرادة العمل
واإلنجاز والطموح ،واضطراب المعايير والرؤية حول
مكانة الشباب في صناعة المستقبل.

وإذا كانت المجتمعات تهتم باألمن الغذائي،
واألمن

الصحي

واألمن

العسكري،

وانتهاء

بأمن الدولة فإنه وفي سياق ثورة االتصاالت
والمعلومات والتطور التقني في ظل العولمة
أصبح األمن الفكري واألخالقي ألفراد المجتمع
وبخاصة الشباب أمر في غاية األهمية باعتباره
يمثل بعداً استراتيجياً في الحفاظ على الهوية

فالمجتمعات اإلنسانية تعيش تطور ثقافي

الوطنية ومقومات المجتمع من االنحالل والذوبان

االتصال

في ذاتية اآلخرين ،إن ثقافتنا غير محصنة أمام هذا

التكنولوجي وتأثر المجتمعات بعضها ببعض ،وقد

السيل الجارف من الرسائل واإلشارات التي تجوب

يترتب على ذلك غزو فكري وثقافي يهدد هوية

أرجاء األرض طوال الوقت حاملة معها أفكاراً وقيماً

المجتمعات ويسمح باختراق قيمها وبعاداتها

ومفاهيم تختلف تماماً عن قيمنا وثقافتنا حيث

ومعلوماتي،

نظرا

لتطور

وسائل

أخذت تجذب إليها العديد من األنظار ،وبخاصة

التواصل اإلنساني والحضاري ،ولعل أهمها يتمثل

فئة الشباب الذي أصبح يقلد كل أنواع السلوكيات

في شبكة المعلومات العالمية (اإلنترنت(التي

التي يشاهدها في تلك الفضائيات على السلوك

تعد أبرز ما توصل إليه العلم الحديث ،ويعد كذلك

واألفعال واألقوال ،األمر الذي سيؤثر على

من أهم اإلنجازات البشرية في عصر المعلوماتية

أفكارهم وأخالقهم ويؤدي إلى سلب شخصياتهم

(المجالي.)161 :2007 ،

الوطنية بما تتضمنه من مقومات وبالتالي أصبح
الوضع خطير جدا يحتاج إلى تدابير وقائية لمواجهة
تلك المخاطر (بوشلوش.)55 :2013 ،

ولقد أدخلت شبكة اإلنترنت ،كوسيلة اتصال
متطورة جداً  ،معها جملة من التفاعالت السلوكية
الثقافية المرتبطة بها ،والتي كان لها انعكاساتها

إن المواطن العربي يعيش في تيار الصراع ما بين

وآثارها الواسعة على الصعيد الفردي واألسري

الماضي والحاضر والمستقبل ،فهو أمام مغريات

والمجتمعي ،وقد أدى هذا إلى شيوع أنماط

الحاضر وتحديات المستقبل والتي جعلتنا نأخذ من

جديدة ومتزايدة من السلوكيات والقيم االجتماعية

الغرب قيمه وأفكاره وأساليبه دون رؤية ،ودون نقد

التي أثرت ،وبشكل واسع ،في عملية التفاعل

أو فحص دقيق لمدى مناسبتها لثقافتنا العربية ،مما

االجتماعي ،سواء على المستوى الفردي أو

جعل البعض ممسوخ الشخصية العربية ،حيث تغيرت

الجماعي (الكندري والقشعان.)2001 ،

لدية المثل والقيم واالتجاهات (زاهر.)514 :2004 ،

وتعتبر مواقع التواصل االجتماعية هي األكثر

وأصبحت تقنيات االتصال ونقل المعلومات

انتشاراً على شبكة اإلنترنت .لما تمتلكه من

رافداً أساسياً  ،وركناً مهماً في بناء منظومة اإلنسان

خصائص تميزها عن المواقع اإللكترونية .مما شجع

االجتماعية واالقتصادية ،والسياسية والثقافية،

متصفحي اإلنترنت من كافة أنحاء العالم على

في ظل التحوالت والتطورات المعرفية في هذا

اإلقبال المتزايد عليها .في الوقت الذي تراجع فيه

العصر ،فمن المعلوم أن العصور تطورت من

اإلقبال على المواقع االلكترونية.

خالل طفرات ،األولى منها الزراعية ،ثم الصناعية،
واآلن المعلوماتية ،أو ما تتصف بعصر المجتمع
ما بعد الصناعي؟ حيث شهدت المجتمعات
اإلنسانية خالل العقد األخير من القرن الماضي
تطورات متسارعة ومتالحقة لتكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات ،مما ساهمت في تسهيل إمكانية

وعلى الرغم من االنتقادات الشديدة التي
تتعرض لها الشبكات اإلجتماعية على الدوام والتي
تتهمه بالتأثير السلبي والمباشر على المجتمع
األسري .والمساهمة في انفراط عقده وانهياره.
فإن هناك من يرى فيه وسيلة مهمة للتنامي

وااللتحام بين المجتمعات .وتقريب المفاهيم

دور المؤسسات التربوية  -الجامعات نماذج

والرؤى مع اآلخر .واإلطالع والتعرف على ثقافات

 -في حفظ الموروثات االجتماعية والثقافية:

الشعوب المختلفة .إضافة لدور الفاعل والمتميز
كوسيلة اتصال ناجحة في الهبات واالنتفاضات
الجماهيرية (المنصور.)32 31- :2012 ،

يمــر العالــم اليــوم بمنعطــف معرفــي خطيــر لــم
يســبق أن شــاهدته البشــرية على مر تاريخها الطويل
مــن قبــل ،حتــى أن المحلليــن والعلمــاء والخبــراء علــى

إن برامج التواصل االجتماعي مثل تويتر ،ويوتيوب،

اختــاف تخصصاتهــم قــد أطلقــوا عليــه اســم (الثــورة

وفيس بوك ،ولينجدين ...إلى أخره (عوالم افتراضية

المعرفيــة) أو (االنفجــار المعرفــي) ،وقــد تجلــى فــي

ومدونات الكترونية ؤضعت أخيراً في الحسبان

مظاهــر متعــددة كالثــورة المعلوماتيــة ،والثــورة

وباتت وسائل اتصال رئيسة مستخدمة في أنحاء

التكنولوجيــة الهائلــة ،وثــورة االتصــاالت وتكنولوجيــا

شتى من العالم ،استطاعت أن تزيد من مهارات

المعلومــات ،والعولمــة بــكل أبعادهــا وانعكاســاتها،

التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت ،وتعزز تواجد قطاع

وتعــد المعرفــة دعامــة رئيســية مــن دعائــم تقــدم

عريض من الناس في محادثات وتجمعات إلكترونية

األمــم ،والنهــوض بهــا ،فضــا عــن أنهــا مصــدر مــن

بين متصفحي الشبكة العنكبوتية ،واستقطاب

مصــادر القــوة فــي المجتمــع ،وهــي الباعــث علــى

أعداد كبيرة من البشر بكافة األعمار والتوجهات

الحــراك الفكــري واالجتماعــي ،ولــن يتقــدم المجتمــع

واالتجاهات والسياسات ،إيذاناً بانطالقة مرحلة

مالــم تكــن المعرفــة مــن أولويــات توجهاتــه.

جديدة من التواصل (عابد.)1395 :2012 ،
ولقد

باتت

مواقع

التواصل

ويتسم مجتمع المعرفة بتدفق المعرفة

االجتماعي

اإلنسانية ،وتنويع اإلنجازات الفكرية والعلمية

االلكتروني في اآلونة األخيرة تسيطر على أوقات

والثقافية

اإلبداعات

وأفكار الشباب حيث إنها تعتبر سيف ذو حدين

التكنولوجية والطموحات االقتصادية ،وفي كل

فمن وجهة نظر البعض أنها أثرت على العالقات

ذلك توطدت العالقة بين اإلنتصارات العلمية

االجتماعية وصلة الرحم بشكل سلبي والبعض

والتكنولوجية ،وبين مدى توافر نظم المعلومات

واآلخر يرى أن استخداماتها مفيدة في التعرف

في مختلف أوجه النشاط اإلنساني ،بل أصبحت

على عادات وحضارات وثقافات الشعوب (العلمي،

مالمح هذا العصر تتحدد من خالل قدرة أعضائه

.)10 :2011

على استخدام المعرفة وما تتضمنه من أصول

واالجتماعية،

وتعاظم

فكرية ،وأساليب تقنية حديثة ومدى قدرتهم على
استيعاب المعلومات والمعرفة ومن ثم باتت

الحصيلة المعرفية لمجتمع ما هي القوة التي

المستدامة على كافة األصعدة ،ويجب أن ال تكون

تقود حاضرة ،وتؤمن مستقبله ،فاألمة القوية هي

المؤسسات التعليمية منطلقا لالنحرافات الفكرية،

األكثر معرفة ،واألغنى بمفكريها ومبدعيها الذين

وأال يجد دعاتها مناخا مالئماً لنشر أفكارهم داخل

يضيفون إلى المعرفة كل جديد (النصار.)2 :2016 ،

المدرسة ،التي تمثل بيئة مغرية ومناسبة لكثير من

ويجمع قادة الفكر التربوي والمشتغلون بقضايا

دعاة الفكر المنحرف والمتطرف.

الفكر عامة على حقيقة ما ترتب على مجتمع

فالمؤسسات التعليمية من مسؤولياتها صناعة

المعرفة من متغيرات والتي تركت أثاراً بالغة في

العقول واألفكار وتصحيح المفاهيم وكذلك صياغة

منظومة التعليم ،ولعل من أبرز هذه المتغيرات:

التوجهات الصياغة الصحيحة ،فاألمن على الفكر

التقدم السريع والمتالحق لتكنولوجيا المعلومات

ضمن إطار البيئة التعليمية يعد أحد أهم الركائز

واالتصاالت التي أدت إلى تضاعف المعرفة

التي يقوم عليها هيكلة الفكر وتشكيله ،ويتم

اإلنسانية وتراكمها بسرعة كبيرة ،حيث أضحى

ذلك من خالل تنمية الوعي الذاتي والتخلي عن

التقدم في المعرفة الحلقة الحاسمة لتحقيق

التفكير التقليدي ،مما ينمي مهارة التفكير الناقد

التقدم االقتصادي ،وكان من نتيجة ذلك كله أن

لدى األفراد بحيث يكون لديهم القدرة على التمييز

تحول االقتصاد العالمي إلى اقتصاد يعتمد على

واإلنتقائية عن طريق إخضاع المؤثرات الفكرية

المعرفة العلمية أو ما يسمى باالقتصاد المبني

المختلفة للنقد والتحليل قبل اتخاذ القرار (الشهري،

على المعرفة وأصبحت المعرفة قوة اقتصادية

.)245 :2016

ودافعاً ومحركاً للتقدم في مجتمع المعرفة
(رضوان.)328 :2016 ،

والجامعة كإحدى المؤسسات التربوية تقوم
بوظائف حيوية داخل المجتمع وهي التعليم

وتمثل المؤسسات التعليمية بمختلف أنماطها

والبحث العلمي وخدمة المجتمع وهذه األهداف

البيئة الحاضنة للفرد بعد االنتقال من محيط األسرة

وجدت في األساس لتنمية الشخصية اإلنسانية

المنغلق على ذاته إلى االنفتاح على العالم اآلخر من

والوطنية وبلورتها وتطورها من خالل توعية

المجتمع بمختلف توجهاته السياسية واالقتصادية

أفراد المجتمع بشكل عام والشباب بصفة خاصة

واالجتماعية والثقافية وغيرها ،ومن خالل تلك

وتنويرهم وتكوين مفاهيم علمية تسعى إلى

المؤسسات التعليمية يبدأ تشكيل الفكر ،وبناء

تكريس التعددية الفكرية والديمقراطية والعدل

الشخصية المتزنة التي تسهم في بناء المجتمع،

االجتماعي والحريات العامة في ظل المتغيرات

ودعم مسيرة نماءه وتطوره مما يحقق التنمية

والمستجدات الطارئة.

فتحصين أفكار الطالب من األفكار والتيارات

يتضح مغزى الدور المستقبلي للشباب ودالالت

المنحرفة هو القاعدة الصلبة التي تنطلق منها كافة

تحمل المسئولية ،وإلى جانب ذلك فإن مسئوليات

أوجه األنشطة التربوية األخرى ،فسالمة فكر الطالب

الجامعة في تنمية قيم المواطنة واستجابة لطبيعة

من االنحراف يعني سالمة الكيان لألمة ،وبقاء كل

التطور في سياق العولمة واالنفتاح الحضاري

مقومات االستقرار ونمائها ،وحمايتها من أي نشاط

تعني بإكساب طالبها معايير الرؤية العالمية في

هدام ،يستهدف المساس بمؤسساتها وثوابتها

تقييم األحداث والمشكالت ،إضافة إلى تزويدهم

االجتماعية والدينية( .السليمان.)18 :2006 ،

باألبجديات الصحيحة لالنفتاح الواعي على التأثيرات

وتبقى مؤسسات التربية هي اإلطار الطبيعي

الخارجية (مكروم.)50 :2004 ،

لممارسة وتجريب القيم األخالقية في إطار

وفي سياق متصل حدد الشخص (:2004

األنشطة التربوية صفية أو الصفية وذلك كنوع من

 )267 - 264رسالة الجامعة في تنمية القيم

التفاعل في اإلطار التربوي النظامي قبل دعوتهم

لطالبها فيما يلي:

لممارستها في فضاء المجتمع الواسع وتتم تلك
الغاية من خالل ممارسة تلتحم بالمعرفة وتتخذ
شكل مهام وقرارات وتحمل مسؤولية ،فالجامعة
قمة الهرم التعليمي وهي تقوم بمهمة خطيرة

1 .1أن تعمل الجامعات على مواجهة تيار الصراع
الذي يعيشه طالبنا ما بين الماضي والحاضر
والمستقبل.

في صياغة الشباب الجامعي فكرا ووجدانا وانتماء،

2 .2أنيضعالمخططونللمناهجوواضعيالسياسات

فالجامعة حين تقف في تعامالتها مع الطالب عند

التعليمية نصب أعينهم عند تحقيق أهدافهم

مستويات لفظية ترتبط بقضايا القيم ،هنا يعيش

التعليمية نوعية القيم التي يسعون إلى تحقيقها،

الشباب مضمونا سلبيا (لثقافة الجامعة) والتي

ومدى مالءمتها ألفكار وأهداف المجتمع.

تعني إعدادا للدور في غياب معناه ودالالته ،إنه
دور سلبي أو بتعبير آخر هو في مرحلة اإلعداد
للفعل ،وإلى جانب ذلك فإن التوسع في إعداد
الطالب للقيام بدور مع االفتقار إلى الفعل يعني

3 .3أن تعمل الجامعات على تنمية القيم الدينية
والخلقية لدى طالبها والتأثير عليها لما لها من
دور في تشكيل شخصية الطالب.

ببساطة تغييب وعي الطالب عن تحمل المسئولية،

4 .4على الجامعات أن تتبنى مناخاً جامعياً ملتزماً

األمر الذي يشير إلى أن تنمية القيم لديهم هي

بالقيم والفضائل الخلقية يسهم في بنائه كل

القاعدة التي ينبغي أن نعطيها األهمية المناسبة

األفراد من فئات البيئة الجامعية كلها.

ضمن فعاليات األداء الجامعي والتي في ضوئها

5 .5استخدام طرق واستراتيجيات تدريس للمناهج

 9 .9االهتمام بدور اإلرشاد النفسي للجامعات،

تشجع الطالب على التعاون والمسئولية

حيث إنه يهدف إلى مساعدة الطالب على

والمشاركة الموضوعية في الحوار ،ومن

ضبط االنفعاالت ،وتوكيد الذات ،واالعتماد

هذه الطرق التعلم التعاوني ،وتعلم الفريق،

على النفس ،واالستقالل الذاتي ،والمشاركة

والتعلم باالكتشاف ،وحل المشكالت.

االجتماعية الفاعلة ،وتحمل المسئولية والتعبير

6 .6أن تتميز الجامعة بتنوع األنشطة الطالبية
في المجاالت السياسية والثقافية والعلمية

عن الرأي ،والحوار الهادف البناء وغير ذلك من
القيم الخلقية الالزمة لطالب الجامعات.

واالجتماعية والفنية ،والتي تساعد الطالب

وفى إطار دور الجامعة في بناء اإلنسان العربي،

على التفاعل مع زمالئه وأساتذته ويتعلم

يتحدد الدور القيمي للجامعة ،فالجامعة تستهدف

من خاللها قيماً ومبادئ وسلوكيات وجدانية

تنمية الطاقات البشرية تصقل مواهبها وتنمى

مخطط لها من قبل إدارة الجامعة والمجتمع.

قدراتها وتوظف إمكانياتها وتعد أجيال من الخريجين

7 .7أن تقدم الجامعات برنامجاً متكامل من المواد
اإلجبارية واالختيارية إضافة إلى النشاطات
العملية الموجه لتعزيز السلوك القيمي لدى
طالبها بطريقة مباشرة وذلك من خالل
التخصصات التالية :الفلسفة وعلم االجتماع
واللغة العربية واألقسام التربوية من علم
النفس والمناهج وأصول التربية.

لتحمل تبعات قيادة العمل القومي ،ولمواصلة
عملية التنمية في مجاالتها السياسية واالقتصادية
والثقافية
ويمكن تلخيص دور الجامعة في هذه
المجاالت كما يلي:
1 .1على المستوي السياسي يتحدد الدور
القيمي للجامعة في إتاحة الفرصة والمجال

8 .8االهتمام ببرامج إعداد المعلمين لمهنة

لتفعيل آليات وعمليات التنشئة السياسية

التعليم داخل كليات التربية ،وذلك من خالل

واالجتماعية لطالبها ،وبلورة مفاهيم

التركيز على القضايا الخاصة بتربية القيم،

وقيم ومشاعر المواطنة والوالء واالنتماء،

والقيم التربوية ،باإلضافة إلى الجوانب

وعلى أسس قوية من قيم الحوار والمبادرة

األكاديمية والفنية والتنظيمية لعملية التعليم

وتقدير المسئولية ،والعمل الجامعي،

حتى يتحمل المعلمين مسئولية تعليم القيم

وتوزيع األدوار وممارسة القيادة ،وما إلى

في مراحل التعليم المختلفة.

ذلك من قيم وممارسات يتشكل من خاللها

الوالء واالعتزاز واالنتماء للعروبة واإلسالم،

االقتصادي لألمة العربية وتحقيق التنمية

ويدرك من خاللها ويعي الشباب العربي

المستقلة الشاملة يتوقف على تحقيق

أهمية التعاون والتضامن والوحدة العربية،

التكامل االقتصادي بين البالد العربية

والطالب الذي يشب على أعمال العقل

وتحقيق السوق العربية المشتركة ،وعندما

وعلى النقاش الحر والنقد ،واحترام حرية

تتكون هذه القناعات لدى الطالب الجامعي

اآلخرين في الفكر والعقيدة والرأي ،واحترام

يشعر بواجباته تجاه أمته ومسئولياته تجاه

حق االختالف مع اآلخرين تجنبا للتعصب

قضاياها ومشكالتها ،وهذا الشعور هو

والتطرف ،ويؤمن بالتعددية السياسية ،هو

الدافع إلرادة العمل القومي ،ويتطلب

المواطن المتحمل للمسئوولية ،القادر على

ذلك االهتمام بإثارة روح التحدي لدى

المشاركة في قضايا المجتمع السياسية،

الطالب الجامعي وإكساب القدرة على

والذي يمتلك رؤية اجتماعية ومسئولية

صنع مصيره واالعتماد على ذاته ،والتسليم

اجتماعية وسياسية ،فرسالة الجامعة ال

بأن المعرفة الحديثة هي قوة بذاتها،

تتوقف عند مستوى المعرفة بقيم ومبادئ

وأنه ال يمكن االستغناء عنها في ظل

الديمقراطية والمواطنة واالنتماء ،ولكن

المنافسة العالمية ،وترسيخ قيم التعاون

إلى جانب ذلك يجب توفير آليات ووسائل

والتكافل والعدالة واحترام العمل وااللتزام

التعبير عن هذه القيم ،والتمثيل الوظيفي

والتنافس والتميز وبذلك (تصبح الجامعة

والديمقراطية

معقال إلعداد الكوادر البشرية رفيعة

والعدالة االجتماعية والمواطنة واالنتماء

المستويات العلمية والثقافية والتدريبية

وترجمتها في صورة من صور المشاركة

القتحام ميادين التنمية في كل المجاالت،

في العمل السياسي التي تسمح للشباب

فالتحديث والتطوير في التعليم العالي من

الجامعي من معايشة الخبرات السياسية

خالل التكنولوجيا المتقدمة يؤدي بالضرورة

المختلفة.

إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية كبري،

لقيم

ومفاهيم

الحرية

2 .2على المستوي االقتصادي يتحدد الدور
القيمي للجامعة في تكوين قناعات عقلية
ووجدانية لدى الشباب الجامعي باألهداف
القومية لألمة العربية ،وبأن التقدم

من أبرزها تغير طبيعة المهن واالتجاهات
االجتماعية المتعلقة بها ،والمشاركة في
خلق جيل عربي جديد يعتمد على العقالنية
في التفكير ومتبنى الثورة المعلوماتية
كأساس للنهوض بالمجتمع العربي.

3 .3يتحدد الدور القيمي للجامعة على المستوى

إن تنمية وتعزيز القيم لدى األفراد من أنماط

الثقافي في أنه يمثل أحد أهم آليات حماية

التنشئة السياسية واالجتماعية التي ينبغي أن

الهوية القومية من الذوبان واالنسياق

تقوم بها مؤسسات التعليم بصفة عامة والتعليم

تحت تأثير تيار العولمة ،والذي يستهدف

الجامعي على وجه الخصوص ،وانطالقاً من كون

ضمن أمور أخري طمس المالمح المميزة

الجامعة ،مؤسسة علمية وبحثية وتربوية وتنموية،

للخصوصية الثقافية ،ولكي تقوم الجامعة

فإن األنظار تتجه إليها في إعداد وتنمية القوى

بدورها في بناء شباب عريي يحتفظ بهويته

البشرية المؤهلة ،وكذلك غرس قيم ومعتقدات

وأصالته ويستطيع مواجهة تحديات وحاجات

المجتمع في نفوس طالبها وتكوين االتجاهات

العصر ويساهم في بناء المشروع الحضاري

اإليجابية تجاه ثقافة مجتمعهم من أجل إعدادهم

العربي يتطلب ذلك إكساب الشباب

إعداداً يتفق وقيم المواطنة الصالحة والفهم

الجامعي الوعي بأنه ليس هناك ثقافة

الكامل لما يدور حولهم لمساعدتهم على أن

عالمية واحدة ،وإنما هناك ثقافات متعددة

يكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم قادرين على

متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية أو

المشاركة في صنع الحضارة العالمية،

بتدخل إرادي من أهلها للحفاظ على كيانها
ومقوماتها الخاصة ،كذلك إكسابهم الوعي
بأن حاجتنا للدفاع عن هويتنا الثقافية ،ال تقل
عن حاجتنا إلى اكتساب األسس واألدوات
التي البد منها لدخول عصر العلم والتقنية،

ولتحقيق ذلك يمكن أن تسهم اآلليات
التالية في تفعيل دور الجامعة في تعزيز
القيم بين طالبها والتي حددها يونس
( )245 244- :2014فيما يلي:

كذلك يتحدد الدور القيمي للجامعة على

1 .1ينبغي أن يتيح المناخ الجامعي فرصاً إيجابية

المستوى الثقافي في االهتمام باللغة

لدعم الثقافة الوطنية واإلشادة بها والتمسك

الصحيحة،

بمضمونها دون انغالق أو رفض للتعامل مع

واالهتمام بالتاريخ العربي ،وفي تكوين روح

الثقافات األخرى ويتطلب ذلك تضمين برامج

التسامح والتآلف ونبذ العصبية والتعصب

التعليم الجامعي على اختالف مستوياتها

وذلك عن طريق جعل التسامح والحوار

وتخصصاتها مقررا جامعيا يدرس لجميع الطالب

والتفاعل منطلق العالقات القائمة بين

في المرحلة الجامعية حول القيم األخالقية

الشباب الجامعي (محمود.)203 :2005 ،

وضرورة تفعيلها ،وينبغي أن يركز هذا المقرر

القومية

والثقافة

الدينية

على ضرورة تغير ثقافة الصمت والتلقين

واإللقاء في أسلوب التعامل مع الطالب داخل

البحوث التي تتناول المواطنة وقضاياها

الجامعة إلى أسلوب حواري يحقق فيه الطالب

وقيمها وسبل تحقيقها.

ذاته ويتدرب على حرية الرأي وتقبل الرأي اآلخر
ويتربى على الحوار والمناقشة والنقد اإليجابي
البناء.
2 .2ضرورة

 5 .5إتاحة الفرصة من قبل أعضاء هيئة التدريس
لتعبير الطالب عن آرائهم في المادة الدراسية
المقررة عليهم ،وإتاحة الفرصة للمناقشات

التأكيد

على

التمسك

التام

والمحافظة الكاملة على الهوية اإلسالمية
والعربية المميزة للمجتمع من خالل العناية
بالخصوصيات الثقافية ،والعمل على تأكيدها،
وعدم التخلي عنها في إطار من االنفتاح
الواعي على الثقافات األخرى بالقدر الذي
يسمح للطالب بالقدرة على فهم ما يدور
حولهم والمواجهة الفاعلة لمختلف التحديات
المعاصرة والمستقبلية.
3 .3إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للتعليم والتثقيف
االجتماعي والسياسي ،ينفذ على األقل سنوياً
لطالب الجامعة من خالل الكليات يراعى فيه
التركيز على القيم الدينية واالجتماعية ،وأسلوب
الحوار ،والمشاركة السياسية والتي تعد في
مجملها من أهم ركائز المواطنة واالنتماء
الوطني.
 4 .4ضرورة اهتمام الجامعة بتوجيه البحث العلمي
لمعالجة المخاطر الناجمة عن العولمة الثقافية
ونتائجها وتأثيراتها على الهوية الوطنية والقيم
األصيلة للمجتمع وإعطاء األولويات لدعم

العلمية لطالبهم في جو يتسم بالحرية
والديمقراطية.
 6 .6دعوة وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها
(المسموعة والمقروءة والمرئية) للتعاون مع
الجامعة في وضع األطر الالزمة للتعامل مع
ظاهرة العولمة الثقافية وبيان آثارها السلبية
واإليجابية على المجتمع وعلى الهوية الوطنية،
وذلك حتى تسهم في تكوين وعياً جماهيراً
إيجابيا تجاه العولمة الثقافية وكيفية التعامل
معها.
 7 .7االهتمام باألنشطة الطالبية التي تركز على
العمل الجماعي وتنمي روح المسئولية
االجتماعية وتسمح لهم بالمناقشة والحوار
وتعدد اآلراء وقبول اآلخر والمشاركة في اتخاذ
القرارات لتكون هذه األنشطة الطالبية وسيلة
فعالة في غرس وتنمية قيم المواطنة في
نفوس الطالب.
8 .8تركيز المقررات الجامعية على إكساب الطالب
القيم األخالقية ليتمكنوا من القيام بدورهم
الفعال في تحقيق الذات واإلسهام في تطور

المجتمع والمحافظة على تماسكه وااللتزام

1111تزويد المكتبات الجامعية والمواقع االلكترونية

باللوائح والقوانين واكتساب المفاهيم والمعاني

بالكليات بالكتب والمجالت والصحف التي

المرتبطة بالمواطنة مثل معنى المشاركة

تتناول األحداث المحلية واإلقليمية والعالمية

السياسية ومفاهيم المساواة وضوابط الحرية.

ذات الشأن السياسي ،واالجتماعي التي تهم

9 .9ولتحقيق انفتاح الجامعة على المجتمع
واالنغماس في معالجة قضاياه وتدريب
الطالب على االنخراط في العمل المجتمعي
يجب على الجامعة دعوة المؤسسات

المجتمع وذلك بما يتمشى مع االتجاهات
الوطنية حفاظا على وحده الفكر وتوجيهه نحو
تحقيق األهداف القومية وتكوين رأي عام
موحد تجاه القضايا التي تهم المجتمع.

اإلعالمية وجمعيات المجتمع المدني إلى

إن الدور الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في

التعاون مع الجامعة لعقد ندوات ومؤتمرات

إعداد المتعلم فكرياً وعقلياً في جميع مجاالت

علمية يشترك الطالب في اإلعداد لها

الحياة دوراً في غاية الخطورة وذلك انطالقا

وحضور فعالياتها من أجل تعزيز المشاركة

من أهمية هذا الدور في تربية الفرد وتنشئته

الفعالة لطالب الجامعات في الشأن الثقافي

التنشئة االجتماعية السليمة ،ولذا كان االهتمام

والتنموي والحضاري والسياسي ،مما يساعد

بالمؤسسات التربوية حتى تؤدي دورها المنشود

في تدعيم مجاالت الممارسة الديمقراطية

إلكساب أفراد المجتمع المفاهيم واألفكار

داخل الجامعة كأحد أنواع تدريب الشباب على

الصحيحة والسليمة والتي تنطلق من المبادي

ممارسة العمل السياسي وتحمل المسئولية.

التربوية لذلك المجتمع ،باعتبار األمن واجباً وطنياً

1010دعوة الطالب إلى تقوية وتعزيز والئهم
لوطنهم وتحصين أنفسهم من التيارات
والحركات الهدامة ،وتشجيعهم على تحمل

يسهم في تحقيقه جميع مؤسسات المجتمع
التربوية واإلعالمية والدينية وغيرها (المطيري،
.)86 - 61 :2017

مسؤولياتهم في حماية الوطن ،واالبتعاد عن

ولذا فإن التربية كانت وما زالت وستظل هي

أسباب الفرقة ،واإلسهام في التقريب بين

صمام األمن واألمان ألي مجتمع في أي زمان

الحضارات والثقافات واألديان لتعزيز قدرتهم

وفي أي مكان ،والتربية هي الحصن الحصين ،وهي

على تقبل اآلخر واإليمان بالتعددية وذلك

المالذ اآلمن ألية أمة تريد أن تربي أبناءها على

من خالل األنشطة التي تقوم بها االتحادات

طلب العلم وبقاء العقيدة والعبادة والمعاملة

الطالبية.

والسلوك ،وصفاء الفكر وصحته وسالمته من التيه.

االعالم ودوره في المحافظة على

ولم يعد خافيا على أحد دور االعالم في

الموروث الثقافي واالجتماعي في ظل

التثقيف والتربية والتعليم بل ذهب بعضهم

التطور التكنولوجي:

إلى القول بأن االعالم قادر على صناعة اإلنسان

إن انتشار وسائل اإلعالم في كل مكان،
وفي المنازل والسيارات وأماكن العمل ،وانتقال
مضمونها ومحتوياتها مع اإلنسان أينما حل
عبر وجودها على الهواتف النقالة والحواسيب
المحمولة ،صارت تلك الوسائل أحد المؤثرات
القوية في حياة األمم والمجتمعات ،وفي
تغيير األفكار والمعتقدات ،وتوجيه الرأي العام

وتشكيله على النهج الذي يريد من خالله إمداده
باألفكار والمفاهيم والقيم والعادات والمهارات
فيتشكل االنسان تبعاً لذلك ،وهذا ال يعني
اغفال مكونات االنسان األخرى التي يستمدها
من المجتمع وغيره ،ولكن المراد هو إبراز أهمية
االعالم ودوره الكبير في تشكيل االنسان
(العوضي.)127 126- :1989 ،

نحو القضايا التي تركز عليها وتدعو بشدة

ولكي يقوم االعالم بدور المنوط به

إلى تبنيها ،ولقد ازداد تأثير اإلعالم ودور

في الحفاظ على الموروثات الثقافية

الفاعل مع انتشار شبكات التواصل االجتماعي،

واالجتماعية البد أن يرتكز على عدد من

وازدياد عدد المسجلين فيها يوماً بعد يوم،

األسس أهمها ما يلي:

أو على األقل في إحدى شبكاتها ،ووصولها
إلى شتى شرائح المجتمع ،إضافة إلى سهولة
استخدامها والمميزات الكبيرة التي تتمتع بها،
وهو ما تلمسنا آثاره ونتائجه في اآلونة األخيرة
(.)Madankar,2014; 167- 168
ويواجه العالم اليوم في مختلف مجاالته،
العديد من المستجدات والمتغيرات التي لم يسبق
له أن شهدها من قبل بصورتها الحالية ،ولعل من
أبرز هذه المستجدات ظاهرة عولمة وسائل اإلعالم
واالتصال ،التي ساعدت على تقريب المسافات،
فتداخلت األفكار والثقافات بين كثير من الدول.

1 .1االلتزام باإلسالم وتصوراته الكاملة للكون
واإلنسان والحياة ،والمحافظة على عقيدة
األمة واإليمان بأن الرسالة المحمدية هي
المنهج األقوم للحياة الفاضلة التي تحقق
السعادة لبني اإلنسان وتجنب وسائل اإلعالم
كل ما يناقض شريعة اإلسالم.
2 .2االرتباط الوثيق بتراث األمة اإلسالمية وتاريخها
وحضارتها ،واإلفادة من سير اسالفنا العظماء،
وآثارنا التاريخية.
3 .3تعميق عاطفة الوالء للوطن ،من خالل
التعريف برسالته وخصائصه ومكتسباته،

وتوعية المواطن بدوره في نهضة الوطن

الدول مع بعضها وتأثر الناس باألحداث العالمية،

وتقدمه والمحافظة على ثرواته ومنجزاته.

ونتيجة للمسئوليات المضافة إلى المؤسسات

4 .4التركيز على أركان العملية التعليمية في
الرسالة اإلعالمية (المدرسة  -المنهج -
المعلم  -الطالب وولي األمر) والمساهمة
في التعريف بأدوارها في العملية التعليمية،
وواجباتها

وحقوقها

وطرح

مشكالتها

ومعالجتها إعالمياً .
5 .5التأكيد على أن اللغة العربية الفصحى هي
وعاء اإلسالم ،ومستودع ثقافته ،لذا ينبغي
االلتزام بها لغة للتربية اإلعالمية.

التربوية في إعداد المواطن الواعي  -أصبح من
الضروري تقوية صلة مؤسسات التربية بالمؤسسات
الثقافية واإلعالمية الموجودة في المجتمع
لما لهذه المؤسسات من آثار مهمة في تشكيل
شخصية األفراد.
وتزداد الحاجة لألعالم التربوي في المجتمع
العربي واإلسالمي العتماده بشكل كبير على غيره
من الدول في جميع مجاالت الحياة ،وهو االعتماد
الذي أدى إلى حدوث تبعية إعالمية وثقافية،
وقد خلقت هذه التبعية ازدواجية كبيرة في ذهن

6 .6االلتزام بالموضوعية في عرض الحقائق والبعد

المتلقي العربي ،فأصبح هناك تناقض كبير بين

عن المبالغات والمهاترات ،وتقدير شرف

ما يتلقاه من أساليب التربية المقصودة ،ومنها

الكلمة ووجوب صيانتها من العبث.

المدرسة ،واألساليب اإلعالمية األخرى التي كثيراً

7 .7التفاعل اإليجابي والواعي مع التطورات
الحضارية العالمية في ميادين العلوم والثقافة
واآلداب ،وتوجيهها بما يعود على المجتمع
خاصة واإلنسانية عامة بالخير والتقدم (المولد،
.)64 :2010
ومن منطلق عدم كفاية عملية التعليم في
المؤسسات الرسمية إلحداث التغيير الذي يريد
المجتمع إحداثه في األفراد وذلك بسبب انفتاح
أجزاء العالم على بعضها البعض بمساعدة من
وسائل اإلعالم وسهولة االتصال ،وتشابك مصالح

ما تتعارض مع اتجاهات التربية السليمة وأهدافها،
فأصبح من الضروري التفكير بجدية في وضع
األسس إلعالم تربوي يستفيد من وسائل االتصال
والتقنية الحديثة في إعداد برامج تربوية وتعليمية،
تؤكد على االتجاهات والقيم والسلوكيات التي
تسعى التربية بمؤسساتها المختلفة إلكسابها
للمتعلمين (القحطاني.)36 - 35 :2006 ،

آليات مقترحة للحفاظ على الموروثات

حيث ال حواجز تحول دون امتزاج الثقافات وتداخلها

الثقافية واالجتماعية في ظل التطور

بكل عناصرها اإليجابية والسلبية ،وتعدد وسائل

التقني-:

االتصال والتكنولوجيا ونقلها للخبيث والطيب

في ظل العولمة الحديثة وتنامي التكنولوجيا
في زمن قياسي ال يمكن للعقل البشري تخيله
حيث أصبحت التكنولوجيا الشغل الشاغل لألفراد
لما يرونه من تأثير كبير لها في حياتهم وأعمالهم

والمفيد والضار ،األمر الذى قد يؤدي إلى تسرب
قيم سلبية هدامة تحمل مضامين سلوك إنساني
وأخالقي مرفوض يؤثر سلبا في بناء المجتمع
القيمي واألخالقي( .الجالد.)46 :2007 ،

ومع السرعة الفائقة للمعلوماتية والتقدم

ويمكن اقتراح هذه اآلليات للحفاظ على

التكنولوجي لم يتبقى للفرد فرصة أو مساحة من

الموروثات الثقافية واالجتماعية لمجتمعاتنا

الوقت للعودة إلى أعماق نفسه البشرية وتفحص

العربية كما يأتي:

ما فيها من قيم ومبادئ بعد التعرض للعديد من
المؤثرات الخارجية المنقولة بالصوت والصورة عبر
الشبكات االلكترونية التي قد تؤثر على اتزن حياته
االجتماعية ،سواء في التعامل مع ذاته أو مع
اآلخرين في محيط مجتمعه ،إن الكيان البشري
وصناعته في ظل تحديات العصر الحديث وإبقاء ما
يحويه من قيم توجه سلوكه وتضمن استقرار حياته
وتجعله يسخر تلك التكنولوجيا في خدمته وخدمة
اآلخرين أمراً اصبح بالغ الصعوبة.
وتؤمن

الموروثات

الثقافية

•تحمل األسرة مسئولية كبيرة تجاه المجتمع
باعتبارها أول مجال تربوي يتواجد فيه االنسان
ويتفاعل معه ففيها ينال الفرد مقومات نموه
العقلي والجسمي والصحي ومنها استقى
عاداته وتقاليده وقيمه ويتعلم التعاون
والتضحية والوفاء والصدق والعطف على
اآلخرين واحترامهم وتحمل المسئولية وإشباع
حاجاته األساسية كما تبدأ منها أول خطوات
الطفل لالتصال بالعالم المحيط به وتكوين

واالجتماعية

الخبرات التي تعينه على التفاعل مع بيئته

للمجتمع حصنا راسخا من السلوكيات والقيم

المادية واالجتماعية ومن ثم فالطفل يذهب

واألخالق التي تحفظ له سالمته ،مما يجعله

إلي المدرسة ومعه البيت بخبراته ومؤثراته

مجتمعاً قوياً بقيمه ومثله ،تسوده قيم الحق

بوجه عام ،وتشكل األسرة بوضعها الراهن

والفضيلة واإلحسان ،وتحارب فيه قيم الشر

إحدى المنظمات االجتماعية التي يوكل إليها

والفساد ،ومما يزيد من أهمية القيم للمجتمع

القيام بالتربية غير المقصودة للطفل منذ

هو تحول المجتمع البشري اليوم إلى قرية صغيرة،

لحظة ميالده وذلك يرجع إلى وظائف عديدة

لألسرة تحقق للطفل من خاللها إطاراً مرجعياً

جميع مدارسنا في حاجة إلعادة تحديد رؤيتها

يستعين به في تفاعالته االجتماعية وعالقاته

ورسالتها واهدافها بما يؤهلها لتصبح مدرسة

الشخصية داخل وخارج األسرة ،ولذا وجب

فاعلة تتواكب ومتطلبات المستقبل وتنجح

اعادة تأهيل األسر من خالل دورات وحمالت

في مواجهة تحدياته المتنوعة وبخاصة التحدي

توعوية دورية في كل وسائل االعالم وبما

التكنولوجي.

يؤهلهم للقيام بأعبائهم الملقاة على عاتقهم
ويكفل الحياة الكريمة لها.

•وسائل اإلعالم في العصر الحديث تعتبر من
أهم الوسائل التربوية حيث تقدم مواد علمية

•مؤسساتنا التربوية الرسمية مدعوة ألن ترسخ

وثقافية متنوعة من خالل المسرح والسينما

قيم العروبة ،لكي تدفع بالحياة على أرض الوطن

واإلذاعة المرئية والمسموعة والصحف

العربي من العجز إلى القدرة ،ومن التوقع إلى

والمجالت المختلفة ولعلها تعتبر من الوسائل

المشاركة ومن الجمود إلى الحيوية ،ومن مجرد

التربوية الشيقة فهي تجذب الناس من مختلف

اإلتباع واالنصياع إلى آفاق التجديد واإلبداع

األعمار ومن الجنسين وهي أداة هامة من

فنجاح مجتمع ما في تعزيز انتماء أبنائه مشروط

أدوات التربية المستديمة ومن أدوات النهوض

أكثر من أي وقت مضى بتحويل بيئة التعليم

بالمجتمعات ثقافيا كما أنها تمتاز بميزات ال

في مدارسه إلى حاضنات لالنتماء ،تكسب

تتوافر في غيرها من وسائط الثقافة األخرى

المتعلم قاعدة عريضة من المعارف والمهارات

حيث أنها سريعة االستجابة لنشر المستحدثات

والقيم والعواطف والميول ،مما يمكن

في مجال العلم والمعرفة والتطبيق ،سريعة

المتعلم من المشاركة بشجاعة ،وحرية وجدية

اإلذاعة لها وقد مكنها من ذلك اعتمادها

في قضايا وطنه وهموم أمته ،فال يقتصر

أساسا علي العلم الحديث وتطبيقاته في

دور المدرسة على تنمية االتجاهات اإليجابية،

مجالها ،لذا ال تتوقف مهمة وسائل اإلعالم

والقناعات الوطنية عند األفراد ،بل يتعدى ذلك

عند حد إخبار الجمهور أو إعالمه بما يدور

إلى تزويدهم بالمعارف ،والمفاهيم الثقافية،

حوله من أحداث بل عليها أيضا أن تساعده

والسياسية واالجتماعية المرتبطة بالمؤسسات

على فهم المادة التي تقدمها إليه فتتولى

الوطنية في المجتمع ،ولذا والبد من التركيز

شرحها وتوضيح غير المعروف منها ذلك،

على مرتكزات المدرسة الرئيسية وهي:

وان التطور السريع في مجاالت المعرفة أدى

المعلم واإلدارة المدرسية والمنهاج ،ولذا فإن

إلي زيادة األعباء الملقاة على الفرد العادي

فلم يعد يملك الوقت أو الجهد أو المال أو
العلم الذي يمكنه من فهم الجوانب المختلفة
لشتى المعارف خاصة في العصر الراهن ،ويبرز

قائمة المراجع
المراجع العربية:

الدور الحيوي لوسائل اإلعالم في مجال

•أبو العال ،حنان فوزي ( )2017فعالية اإلرشاد

التوجيه المعتمد علي الدالئل والحقائق في

االنتقائي في خفض مستوي التنمر اإللكتروني

لغة سهلة مبسطة مما يساعد علي إكساب

لدى عينة من المراهقين ،مجلة كلية التربية

الجماهر فن التعامل الذكي مع وسائل

بأسيوط ،مصر.563 - 527 :)6( 33 ،

اإلعالم بحيث ال يتقبلون كل ما تقدمه وسائل
اإلعالم وإنما يتفاعلون معه بعقلية واعية
ناقدة ،وقد أصبحت وظيفة التثقيف إحدى
الوظائف المهمة لوسائل اإلعالم خاصة مع
النمو السريع للمعلومات الذي جعل البعض
يشير إلي أن عملية البحث على المعلومات

•أحمد ،سناء محمد علي ()2017عولمة
تكنولوجيا االتصال وعالقتها بتغيير منظومة
قيم األسرة المصرية :بحث ميداني على عينة
من األسر بمدينة اسيوط ،مجلة كلية اآلداب،
جامعة القاهرة.76 11- ،)3( 77 ،

قد أصبحت الوظيفة األساسية في مجال

•بوشلوش ،طاهر ( )2013العولمة وأثرها

االتصال وبرز مفهوم تفجر المعلومات باعتبار

على األمن الفكري واألخالقي للشباب في

عنصرا أساسيا في التنافس بين الدول ،كما أن

المجتمع ،المجلة العربية للعلوم االجتماعية،

لوسائل اإلعالم في مجال التنشئة االجتماعية

المؤسسة

العلمية

دورا كبيرا حيث تقوم بالعمل علي تكامل

وتنمية الموارد البشرية ،مصر (.75 55- ،)2 / 4

المجتمع من خالل ترسيخ القيم والمبادئ
وتثبيت

االتجاهات

والمحافظة

عليها

والمساعدة علي نقل التراث الثقافي من جيل

العربية

لالستشارات

•الجالد ،ماجد زكي ( )2007تعلم القيم وتعليمها،
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.

إلي جيل وذلك بتوحيد المجتمع عن طريق

•حسن ،سمير إبراهيم ( )2012تمهيد في

تكوين قاعدة مشتركة بين أبناء المجتمع من

علم االجتماع ،ط ا ،عمان :دار المسيرة للنشر

القيم والخبرات االجتماعية ،ولذا وجب وضع

والتوزيع والطباعة ،األردن.

ميثاق اخالقي لألعالم يضمن سالمة وآمن
الرسالة االعالمية وتحقيق الصيانة الكاملة
لموروثاتنا االجتماعية والثقافية.

•حمدي ،محمد الفاتح ( )2009تأثير تكنولوجيا
االتصال واالعالم الحديثة على قيم الشباب،

مجلة الحكمة ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر

•شعبان ،أفنان محمد ( )2016استخدام مواقع

والتوزيع.214 201- ،)2( ،

التواصل االجتماعي (فيسبوك) وتأثيرها في

•رضوان ،وائل وفيق وحامد ،عمرو محمد
( )2016تطوير صناعة القرار بالمؤسسات

العالقات االجتماعية ،مجلة مركز البحوث،
جامعة بغداد.248 - 222 :)49( ،

التعليمية في ضوء تحوالت مجتمع المعرفة،

•الشهري ،حسن فائز ( )2016مفهوم األمن

مجلة الثقافة والتنمية ،مصر ،السنة ،16
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بحث بعنوان

متطلبات تعزيز التربية
على قيم التسامح والتنمية لطالب الجامعات السعودية
على ضوء مبادرة اليونسكو

بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر العالمي الخامس للريادة واالبتكار والتميز

إعداد الباحثة :أبرار بنت مهدي بن أحمد منشي

ملخص البحث
العنوان:
متطلبات تعزيز التربية على قيم التسامح والتنمية لطالب الجامعات السعودية على ضوء مبادرة
اليونسكو.
هدف البحث إلى:

التعــرف علــى المقصــود بالتربيــة علــى قيــم

التســامح والتنميــة ،وصــف واقــع مبــادرة

اليونســكو فــي التربيــة علــى قيــم التســامح
والتنميــة ،اقتــراح الــدروس المســتفادة مــن
مبــادرة اليونســكو للتربيــة علــى قيــم التســامح
والتنميــة لطــاب الجامعــات الســعودية.

أن قيم التسامح والتنمية في مبادرة اليونسكو

يمكن تناولها واالهتمام بها في المناهج

التعليمية الجامعية في المجتمعات اإلسالمية
وجامعات المملكة العربية

السعودية انطالقاً من الدين اإلسالمي

الحنيف والقيم اإلنسانية.

أن التعليم هو أنجح الوسائل لمنع الالتسامح،

المنهــج المســتخدم :الوصفــي التحليلــي،

وأول خطــوة فــي مجــال التســامح ،هــي تعليــم

مفهــوم قيــم التســامح والتنميــة فــي ضــوء

وأن التعليــم يجــب أن يســتهدف تنميــة قــدرات

حيــث اســتخدمته الباحثــة فــي وصــف وتحليــل
مبــادرة اليونســكو وطريقــة تعزيــزه فــي طــاب

الجامعــات الســعودية.

المحــاور :المحــور األول :المقصــود مــن التربيــة

علــى قيــم التســامح والتنميــة ،والمحــور الثانــي:
واقــع مبــادرة اليونســكو فــي التربيــة علــى قيــم

التســامح والتنميــة ،المحــور الثالــث :الــدروس
المســتفادة مــن مبــادرة اليونســكو للتربيــة علــى
قيــم التســامح فــي طالب الجامعات الســعودية.
النتائــج -:ضــرورة األخــذ بالتصــورات والمبادرات

والتجــارب التــي مــن شــأنها تفعيــل االهتمــام
بقيــم التســامح والتنميــة بيــن طــاب الجامعــات

الســعودية وغيرهــا مــن الجامعــات العربيــة
واال ســامية.

النــاس الحقــوق والحريــات التــي يتشــاركون فيهــا،

النــشء علــي اســتقالل الــرأي والتفكيــر النقــدي
والتفكيــر األخالقــي.
التوصيات-:

ينبغــي للــدول أن تصــادق علــي االتفاقيــات

الدوليــة القائمــة بشــأن حقــوق اإلنســان،
وصياغــة تشــريعات جديــدة عنــد الضــرورة ،لضمان

المســاواة فــي المعاملــة وتكافــؤ الفــرص لــكل
فئــات المجتمــع وأفــراده.

ضــرورة التعــاون فيمــا بيــن المؤسســات

المجتمعيــة ،والمؤسســات التعليمــة مــن

الجامعــات ،فــي تعزيــز قيــم التســامح والتنميــة،
إذ أصبــح التعليــم همــاً مجتمعيــاً يتعــاون
الجميــع فــي بلــورة توجهاتــه ،وقيمــه ومبادئــه،

والســعي إلــى تحقيــق أهدافــه ،وإبــراز مخاطــر

يشــمل الكثيــر مــن القيــم اإلســامية ذات

غيــر المتســامحة.

والرفــق والليــن والحلــم وإظهــار اللطــف واألدب

الالمبــاالة تجــاه ظهــور الجماعات واأليديولوجيات
توجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى ابــراز أهميــة

قيــم التســامح والتنميــة فــي الحيــاة المعاصــرة
وتعليمهــا

للطلبــة

باتبــاع

واألنشــطة المناســبة لذلــك.

االســتراتيجيات

متطلبات تعزيز التربية على قيم
التسامح والتنمية لطالب الجامعات

السعودية على ضوء مبادرة اليونسكو
المقدمة

إن الحمــد للــه نحمــده ،ونســتعينه ،ونســتغفره،

ونعــوذ باللــه مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات
أعمالنــا ،مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه ومــن يضلــل
فــا هــادي لــه ،و أشــهد أن ال إلــه إال اللــه وحــده
ال شــريك لــه ،وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله،

أمــا بعــد:

المدلــوالت المتعــددة فهــو يشــير إلــى المســامحة

ونســيان اإلســاءة ،كمــا أنــه يمثــل قيــم العطــاء

والبــذل ،ويرســخ اإلســام مــن خــال التســامح
مبــادئ اإلخــاء اإلنســاني ،وينظــم تعامــات النــاس
وتعايشــهم ،ويبــرز التســامح القيــم اإلنســانية
الحياتيــة علــى صعيــد الفــرد والمجتمــع؛ حيــث يعــزز

احتــرام الفــرد لذاتــه وارتباطــه باآلخريــن؛ ومجتمعيــاً

يضمــن تحصيــل الحقــوق وأداء الواجبــات ليوجــد

مجتمعــا متراحمــاً ؛ فالصــورة األخالقيــة والواقعيــة
للتســامح تنعكــس علــى جميــع أنظمــة المجتمــع
وتقدمهــا وتطورهــا.

فنتــج عــن ذلــك الحــروب والصراعــات؛ ففــي

القــرن العشــرين كانــت الحربــان العالميتــان،
وعشــرون حربــاً بيــن الــدول ،وعشــرون حربــاً أهليــة
كبيــرة وســت مذابــح ،نجــم عــن هــذه الحــروب مائــة

مليــون قتيــل فــي الحــروب بيــن الــدول ،ومائــة
مليــون قتيــل فــي المذابــح والحــروب األهليــة ،ومــا

إن هــذا العصــر ُيعــد عصــر التحــوالت والتغيــرات

بيــن مائــة إلــى خمســمائة مليــون الجــئ ومشــرد،

واالتصــاالت ،فهــو عصــر المذابــح والمقابــر

 ،2011ص .)179ولقــد عبــر األميــن العــام لألمــم

الكبــرى فــي البنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة
الجماعيــة ،عصــر العنــف والحــروب ،عصــر صعــود
قيــم عــدم التســامح ،والكراهيــة ،عصـ ٌـر تالشــت
فيــه الحــدود الوطنيــة ووجودهــا ،عصــر حــراك

النــاس والمــال واألعمــال والثقافــة والجريمــة
العابــرة للحــدود الوطنيــة ،عصــر يمثــل فيه الشــباب

أفضــل اســتثمار ،عصــر فيــه النظــام التعليمــي غيــر
مجهــز وال مناســب إلعــداد الجيــل لتكويــن مجتمــع

متســامح فــي ظــل انتشــار االيدولوجيــا المتطرفــة
فــي مجتمــع متنــوع( .البداينــة ،2011 ،ص.)177
ومــن الجديــر بالذكــر أن مصطلــح التســامح

وثمانيــة مليــارات طــن مــن المتفجــرات( .البداينــة،
المتحــدة الســابق كوفــي عنــان بقولــه« :سـ ُـيذكر

القــرن العشــرون بأنــه القــرن الموســوم بالعنــف،

إنــه ُيحملنــا موروثــاً هائـ ًـا مــن العــار والخــراب
والتدميــر الشــامل الــذي لــم يشــاهد مــن قبــل،
ولــم يكــن ممكنــاً فــي تاريخ البشــر ،وهــذا الموروث

الناجــم عــن تســخير التكنولوجيــا الحديثــة فــي
خدمــة إيديولوجيــات الكراهيــة» (منظمــة الصحــة

العالميــة.)2002 ،

ونتيجــة لــكل ذلــك ظهــرت حاجــة الطــاب

الجامعيــن علــى وجــه الخصــوص ،لفهــم قيــم

التســامح ومعرفــة كيفيــة العمــل الجماعــي فــي

معالجــة هــذا الخلــل الواضــح فــي منظومــة

 )2011فتعزيــز قيمــة التســامح فــي المجتمــع

مــن القيــم االيجابيــة ،التــي تدفــع األفــراد إلــى

منــاخ متســامح؛ أكــد ذلــك بحث(الســحيمي،
الجامعــي ،مــن أجــل تحقيــق األهــداف الشــخصية
واالجتماعيــة ،وفهــم الحاجــة إلــى أن يتعلمــوا

كيــف يفكــرون ،وكيــف يصغــون لآلخــر ،وكيــف
يتواصلــون ويوصلــون أفكارهــم بفعاليــة ،وأن

يفهمــوا مبــادئ التســامح وكيــف يطــورون

مهــارات حياتيــة لمســتقبلهم .كمــا أكــد (
البداينــة )2011 ،حاجــة الطــاب الجامعيــن لمثــل

هــذا البحــث مــن خــال بحثــه قيــم التســامح فــي
المناهــج التعليميــة الجامعيــة.

مشــكلة البحــث :تتضــح مشــكلة البحــث فــي

ضعــف تعزيــز قيــم التســامح والتنميــة فــي

المجتمــع الجامعــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،أكــد علــى ذلــك (الســحيمي)2011 ،

مــن خــال مــا توصــل إليــه مــن نتائــج تؤكــد أن
اســهام جامعــة طيبــة فــي تنميــة قيــم التســامح

الفكــري بعناصرهــا المختلفــة ،وبشــكل عــام كان

بدرجــة متوســطة ،بينمــا كان دور اإلدارة العامــة
أقــل مــن المتوســط ،ممــا يســتدعي ضــرورة تعزيز

قيم التســامح بين طالب الجامعات الســعودية؛
وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى كيــان الطلبــة

وحمايتهــم مــن األخطــار التــي تبــدو واضحــة فــي
كل مجــاالت الحيــاة ،فينتشــر بيــن هــؤالء الطلبــة

الفســاد والتســيب والالمبــاالة والفوضــى
األخالقيــة وذلــك بســبب فقــر المجتمــع مــن

ـا
تعزيــز وتطبيــق قيــم التســامح والتنميــة ،فضـ ً
عــن االختــال الــذي حــدث مؤخــراً فــي منظومــة
القيــم األخالقيــة واالجتماعيــة؛ حيــث أفســحت
المجــال للقيــم الســلبية ،فظهــرت ســلبيات كثيرة
أثــرت علــى الطلبــة بصفــة عامــة ،وطلبــة التعليــم

الجامعــي بصــورة خاصــة .مــن هنــا كانــت ضــرورة

القيــم األخالقيــة ،وتشــكيل منظومــة جديــدة
التقــدم ،وعلــى رأس هــذه القيــم قيــم التســامح

والتنميــة لتحقيــق التعايــش الســلمي بيــن أفــراد

المجتمعــات.

أسئلة البحث:
 .1مــا المقصــود بالتربيــة علــى قيــم التســامح

والتنميــة؟

 .2مــا واقــع مبــادرة اليونســكو فــي التربيــة علــى

قيــم التســامح والتنمية؟

 .3مــا الــدروس المســتفادة مــن مبــادرة

اليونســكو للتربيــة علــى قيــم التســامح والتنميــة

فــي طــاب الجامعــات الســعودية؟
أهداف البحث:

 .1التعــرف علــى المقصــود بالتربيــة علــى قيــم

التســامح والتنميــة.

 .2وصــف واقــع مبــادرة اليونســكو فــي التربيــة

علــى قيــم التســامح والتنميــة.

 .3اقتــراح الــدروس المســتفادة مــن مبــادرة

اليونســكو للتربيــة علــى قيــم التســامح والتنميــة

لطــاب الجامعــات الســعودية.
أهمية البحث:

 .1قــد يســهم البحــث فــي إلقــاء الضــوء علــى

كيفيــة تطبيــق مبــادرة اليونســكو لقيــم التســامح

والتنميــة ،بيــن طــاب الجامعــات الســعودية.

 .2مــن الممكــن أن يفيــد البحــث التربوييــن

والقائميــن علــى المؤسســات التربويــة (الجامعات)
فــي بنــاء رؤيــة تربويــة مســتقبلية للتقــدم وتنميــة

المجتمــع وخاصــة النواحــي األخالقيــة لرجــال

المســتقبل.

 .3كذلــك تتضــح أهميــة هــذه البحــث فــي دور

طــاب الجامعــات علــى تعزيــز قيــم التســامح فــي

المجتمــع مــن خــال اســتخدام البيئــة الجامعيــة
لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن قيــم التســامح
والتنميــة.

منهج البحث:
وفقــاً لطبيعــة موضــوع البحــث ســارت الباحثــة

بحســب خطــوات المنهــج الوصفــي التحليلــي:

وهــو «المنهــج الــذي يهتــم بدراســة الواقــع،
ويهتــم بوصــف الظاهــرة وصفــا دقيقــاً ويعبــر عنــه
تعبيــراً كيفيــاً أو تعبيــراً كميــاً » ( ذوقــان،2007 ،

ص .)176واســتفادت الباحثــة مــن المنهــج فــي
وصــف وتحليــل مفهــوم قيــم التســامح والتنميــة

فــي ضــوء مبــادرة اليونســكو وطريقــة تعزيــزه
فــي طــاب الجامعــات الســعودية مــن منظــور

تربــوي ،والتعــرف علــى الــدور الــذي قامــت بــه
مبــادرة اليونســكو فــي تعزيــز قيــم التســامح
والتنميــة فــي المجتمعــات.
حدود البحث:
اقتصــر البحــث الحاليــة علــى تعزيــز قيــم التســامح

فــي ضــوء مبــادرة اليونســكو ،كمــا اقتصــر علــى
دراســة متطلبــات تعزيزهــا لطــاب المرحلــة

الجامعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
مصطلحات البحث:

 .1القيــم لغــة :مــن الفعــل ُيقيــم وماضيهــا
قيــم ،وقومتــه إذا عدلتــه فهــو قويــم مســتقيم،
ّ

فالقيمــة ثمــن الشــيء بالتقويــم( ابــن منظــور،
.)227 ،2003

القيــم اصطالحــاً  :هــي مجموعــة معــن المعاييــر

والمقاييــس ،المعنويــة بعيــن النعــاس ،يتفقعون
عليهــا فيمــا بينهــم ،ويتخــذون منهــا ميزانــاً يزنــون

بــه أعمالهــم ،ويحكمــون بعــه علــى تصرفاتهــم

الماديــة والمعنويــة( .الجــاد ،2004 ،ص)375

 .2التســامح لغــة :جــاء فــي لســان العــرب البــن

منظــور ســمح -الســماح -الســماحة المســامحة
والتســميح ،وتعنــي لغــة الجــود ،وأســمح إذا

جــاد وأعطــى بكــرم وســخاء( ابــن منظــور،2003 ،
ص.)23

التســامح اصطالحــاً  :هــو قيمــة أخالقيــة

وسياســية ودينيــة وقانونيــة ،أساســها البــادئ
والقيــم األساســية لحقــوق اإلنســان ،فهــو
ضــرورة حتميــة لتحقيــق االســتقرار واألمــن

والتنميــة فــي المملكــة واألمــة العربيــة (حســين،
 ،2015ص.)136

التعريــف االجرائــي :تعــرف الباحثــة قيــم

التســامح والتنميــة إجرائيــاً بأنهــا مجموعــة
المبــادئ التــي تحكــم الممارســات الســلوكية

لطــاب الجامعــات الســعودية فتُ حتِّ ــم عليهــم

ـوي مــع
العيــش مــع
المتغيــرات ،والتصـ ُّـرف السـ ّ
ِّ
كافــة االختالفــات والتداخــات مــع تعميــم ثقافــة
َّ
تكام َّليــة
ممــا ُينتــج بيئـ ًـة
ُ
احتــرام تلــك االختالفــاتّ ،

مــن التعامــات القائمــة علــى مبــادئ المســاواة
واحتــرام اآلخــر.

الدراسات السابقة:
الدراســة األولــى :القــرش ،عمــرو فــاروق.

( .)2017تصــور مقتــرح لتنميــة التســامح لــدى

طــاب التعليــم الثانــوي الصناعــي ،جامعة حلوان،
قســم اصــول التربيــة.

هدف البحث :إلى التعرف على مفهوم وأبعاد

فــي دراســة قيــم التســامح والتنميــة وتطبيقهــا

علــى دواعــي االهتمــام بتدعيــم قيــم التســامح،

الحالــي عــن البحــث الســابق :فــي أنــه حــدد طــاب

قيــم التســامح مــن منظــور تربــوي ،والوقــوف
وتحديــد األدوار المقترحــة التــي ينبغــي أن تقــوم
بهــا بعــض المؤسســات التربويــة فــي تنميــة وتعزيــز

قيــم التســامح لطــاب التعليــم الصناعــي .وقــد
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي

وجــاءت الدارســة بمجموعــة مــن النتائــج :تعزيــز
قيــم التســامح ،مــن خــال تضميــن هــذه القيــم
عنــد تصميــم البرامــج والمناهــج الدراســية ،التعاون

فيمــا بيــن المؤسســات المجتمعيــة ،ومــدارس

التعليــم الفنــي الصناعــي .يتفــق البحثــان :فــي
دراســة قيــم التســامح والتنميــة .ويختلــف البحــث
الحالــي عــن البحــث الســابق :فــي أنــه حــدد طــاب

الجامعــات الســعودية ،بينمــا البحــث الســابق حــدد
طــاب التعليــم الثانــوي بمصــر.

الدراســة الثانيــة :الســحيمي ،عــارف بن مرزوق.

( .)2011الجامعة وتنمية قيم التسامح الفكري
الواقــع والمأمــول جامعــة طيبــة أنموذجاً  ،رســالة
ماجســتير ،كليــة التربيــة ،جامعة طيبة.

هــدف البحــث :إلــى التعــرف علــى مــدى

اســهام جامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة بعناصرهــا

المختلفــة ،فــي تنميــة قيــم التســامح الفكــري
لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظرهــم .وقــد اســتخدم

الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي ،وتــم بنــاء

االســتبيان كأداة لجمــع المعلومــات ،واشــتمل
مجتمــع البحــث جميــع كليــات جامعــة طيبــة،
وجــاءت الدارســة بمجموعــة مــن النتائــج :اســهام

جامعــة طيبــة بشــكل عــام فــي تنميــة قيــم
التســامح الفكــري لــدى الطلبــة كان بدرجــة
متوســطة ،وأن اســهام إدارة الجامعــة بجامعــة

طيبــة فــي تنميــة قيــم التســامح الفكــري كان
بدرجــة أقــل مــن المتوســطة ،يتفــق البحثــان:

فــي الجامعــات الســعودية .ويختلــف البحــث

الجامعــات الســعودية ،بينمــا البحــث الســابق حــدد
طــاب جامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة.
المحور األول:
المقصــود بالتربيــة علــى قيــم التســامح

و ا لتنميــة :

ـانية
يعـ ُّـد ُخلُ ــق التَّ ســامح مــن أهـ ِّـم ِ
القيــم اإلنسـ َّ

العالميــة؛ فهــو علــى صعيــد الفــرد
الحياتيــة
َّ
َّ

ـرد لذاتــه
راق؛ ُيعــزِّ ز احتــرام الفـ ِ
ُم َ
كتســبٍ ِق َيمـ ّـي ٍ
نظــر إلــى التَّ ســامح
وي َ
وارتباطــه باآلخريــنُ ،

ـتح ٌّق؛ يضمــن
ـريع ذاتـ ٌّـي ُمسـ َ
مجتمعيــاً بأنَّ ــه تشـ ٌ
ّ
ـات لخلــق مجتمعــاً
ـوق وأداء الواجبـ ِ
تحصيــل الحقـ ِ

ُمتراحمــاً ُملتحمــاً  ،ممــا يشــكل اتجــاه التَّ ســامح
قيميــاً ُ ،يحتِّ ــم علــى
ـؤولي ًة سياسـ َّـي ًة وكيانــاً
ّ
مسـ َّ
وأخالقياتــه.
الجميــع احترامــه وااللتــزام بمضامينــه
َّ
(شــعبان ،2008 ،ص.)3

أوال /تتنــاول الباحثــة فيمــا يأتــي مفهــوم قيــم
ً

التســامح والتنميــة :هنــاك العديــد مــن المجــاالت

لتوضيــح مفهــوم قيــم التســامح ،كالديــن،

والمجتمــع ،والثقافــة: ،كمــا وضحها(برهــان،
)2014

أ .التســامح فــي الديــن اإلســامي :هــو مبــدأ

إنســاني يدفــع الشــخص إلــى نســيان األحــداث
الماضيــة ،والتــي ســببت لــه األلــم واألذى بكامــل

إرادتــه ،وكذلــك التخلــي عــن فكــرة االنتقــام،
والتفكيــر باألمــور اإليجابيــة لــدى النــاس وعــدم
الحكــم عليهــم وإدانتهــم.

يعــرف التســامح اصطالحــاً  :علــى أنــه القــدرة

علــى العفــو عــن النــاس ،وعــدم رد اإلســاءة

باإلســاءة ،والتحلــي باألخــاق الرفيعــة التــي دعــت

يقضــى بمنــح اإلنســان الحريــة فــي العقيــدة

ســيعود علــى المجتمــع بالخيــر مــن خــال تحقيــق

يســمح بالعيــش وفقــاً لمبــادئ ومعتقــدات ،فقــد

لهــا كافــة الديانــات واألنبيــاء والرســل ،وهــذا كلــه

عمــا
الوحــدة والتضامــن والتماســك ،واالبتعــاد ّ

يفســد المجتمــع مــن خالفــات وصراعــات.

التســامح عنــد حقــوق اإلنســان :قيمــة تتعلــق

بشــكل وثيــق بالحقــوق التــي يتميــز بهــا النظــام
الديموقراطــي كحريــة التعبيــر عــن الــرأي ،وتنظيــم
المجتمــع ومســاواته أمــام القانــون ،وحقــوق

أســرى الحــرب ،واحتــرام رأي األقليــة وعــدم

تهميشــهم أو إلحــاق األذى بهــم ،وقبــول اختــاف
الصفــات اإلنســانية الفكريــة والخلقيــة ،وأن لــكل
فــرد فــي المجتمــع حقــاً يجــب علــى الجميــع اإلقــرار

بــه وعــدم التعــدي عليــه ،وهــذا يعنــي التــزام الفــرد
بحقوقــه ومعتقداتــه ،واحتــرام مــن يخالفــه الــرأي

دون التعــدي عليــه.

والتعبيــر عــن اآلراء واألفــكار التــي تغايــر عبادته ،كما
حــرص اإلســام علــى تأكيــد هــذا التســامح بعيــن

األديــان بجعلــه عنصــراً جوهريــاً مــن عناصــر عقيــدة
المســلمين ،فاألديــان الســماوية جميعهــا فــي نظــر

اإلســام حلقــات متصلــة لرســالة واحــدة جــاء بهــا
األنبيــاء والرســل مــن عنــد اللــه عــز وجــل( زقــزوق،

 ،2003ص ص .)15- 14ومــن أمثلــة التســامح فــي

ســيرة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم ،موقفــه

عليــه أفضــل الصــاة والســام مــع حــكام الفــرس
والــروم ،عندمــا بعــث برســائل إلــى قيصــر الفــرس،

والــروم ومقوقــس مصــر لدعوتهــم إلــى دخــول
اإلســام ،وعــدم إجبارهــم علــى اعتناقــه ،وتــرك

الحريــة لهــم .ومــن األمثلــة علــى أبعــاد التســامح
الدينــي أيضــاً عالقــة المســلمين األوائــل بأهــل
مكة وتســامحهم معهم ،واحترام حقوق اإلنســان

ب .مفهــوم التســامح فــي الحضــارات :يتعلَّ ـ ُـق

وفقــاً لمبــادئ الشــريعة اإلســامية ،والتــوازن بيــن

يتعيــن علــى اإلنســان
الحقــوق والواجبــات؛ إذ
َّ

الدينــي يعــزز فــي ســلوك اإلنســان احتــرام العقائــد

جهــة ،ويفهــم واجباتــه ودوافعــه تجــاه تحقيقهــا

األفــراد بســبب العقيــدة أو اللــون أو الجنــس ( .عبــد

مفهــوم التَّ ســامح ُبركنَ يــن مترابطيــن ،همــا

ســعى اإلنســان للدنيــا وســعيه لآلخــرة ،فالتســامح

أن يعــرف حقوقــه ومبـ ِّـررات الحصــول عليهــا مــن

واألديــان الســماوية األخــرى ،وعــدم التمييــز بيــن

مــن جهــة أخــرى.

بناء
تعريــف التســامح :إن تعريــف قيــم التَّ ســامح ً
علــى هــذه المرتكــزات بأنــه تدشــين المعامــات

الرغــم مــن
بمــا يتناســب مــع االختالفــات؛ وعلــى ّ

الخلُ ـ ِـق َمنزوعــاً مــن
ـون هــذه القيمــة وذلــك ُ
كـ ِ
ـراد إال أنَّ هــم يحافظــون عليـ ِـه؛
ـوس األفـ ِ
نفـ ِ
ُّ
ـعور
ـاال لحاجتهــم إلــى التَّ عامــل بالمثــل
امتثـ ً
والشـ ِ
بالعــدل( برهــان ،2014 ،ص.)2-5
ثانياً  /أبعاد التسامح:
أ .األبعــاد الدينيــة :فالتســامح ُيعــد خطــاً حضاريــاً

الوهــاب ،2013 ،ص.)352

ب .األبعــاد السياســية :مــع متغيــرات العصــر

الحاليــة وفــي إطــار التعدديــة الثقافيــة ،والصراعات
السياســية والفكريــة ،يصبــح التســامح السياســي
ضــرورة وطنيــة إن لــم تكــن حياتيــة ،كــي يظــل قائماً

ومتوازنــاً  ،فكلمــا كانــت الثقافــة السياســية تقبــل
مســاحة واســعة مــن التنــوع السياســي ،زاد الميــل

نحــو التســامح؛ ألن توافــر التنــوع والتعــدد فــي
أنمــاط الســلوك وطــرق التفكيــر يجعــل العالــم أكثــر

ثــراء ،وبالتالــي تُ مــارس الحريــة ويــزداد التســامح.
(عبــد الوهــاب ،2006 ،صــص( 138-139كمــا ذكــر

(عبــد الوهــاب ،ص )353أيضــاً بعــض الجوانــب

نصــت العديــد مــن البيانــات واإلشــعارات
لقــد َّ
والتَّ قاريــر ُ
ميــة الحديثــة علــى أهميــة تعميــم
األ َم ّ

العمــل التطوعــي لخدمــة المجتمــع ،وإبــراز ضــرورة

عليهــا مــن حفــظ األرواح والحريــات والحقــوق،

لتحقيــق التســامح السياســي; زيــادة الوعــي
بالقضايــا السياســية المعاصــرة ،وإبــراز أهميــة
احتــرام حقــوق وحريــات اآلخريــن ،وتنميــة الوعــي
السياســي والمشــاركة السياســية ،وتقويــة االتجــاه
نحــو التســامح وحــل المشــكالت ،وغــرس التســامح

والعدالة دون تفريط في الحقوق.

ج .األبعــاد االجتماعيــة :التســامح االجتماعــي

أحــد األبعــاد الرئيســة فــي العصــر الحديــث ،أكثر منه
فــي أي عصــر مضــى ،وأصبــح ال غنــى عنه الســتمرار
تطــور المجتمــع كمنظومــة فكريــة وأخالقيــة؛ ألن

غيــاب التســامح يعنــى ســيادة عقليــة التحريــم

والتجريــم مــن قبــل جماعــات التطــرف والتشــدد أو

مــا اصطلــح علــى تســميته باألصوليــة أو مــا يتعلــق
بنمــط الحيــاة( .شــعبان ،2005 ،ص .)58ومــن خــال

ذلــك يتضــح أن التعليــم الوســيلة التربويــة القــادرة
علــى ترســيخ مفهــوم التســامح ،الــذي يحقــق

العدالــة االجتماعيــة ،كمــا أن العمليــة التعليميــة

تهــدف إلــى إكســاب المتعلــم معــارف وقيــم

واتجاهــات ومهــارات تنمــي التســامح االجتماعــي
أكثر من مجرد التدريس للمفاهيم ( .ريناتو،2008 ،

ص ،)185وقــد أوضــح عبــد الوهــاب كيفيــة تحقيــق

التســامح االجتماعــي للطــاب مــن خــال التأكيــد

علــى عــدة جوانــب :كاحتــرام األخريــن ومعتقداتهم،

وطــرح الحلــول المناســبة للمشــكالت االجتماعيــة
بالطــرق الســليمة ،وتوضيــح أهميــة تماســك

الجماعــة واتحادهــا ،وتوضيــح أهميــة التســامح،

واحتــرام العــادات والتقاليــد( .عبدالوهــاب،2006 ،
ص)355
ثالثا
أهميــة قيــم التســامح والتنميــة فــي حيــاة

األفــراد والجماعــات:

عالميــة؛ لمــا يترتَّ ــب
جماهيريــة
التَّ ســامح كســمة
َّ
َّ
وتجنيــب العالــم الحــروب والتَّ شــريد ،والتَّ ركيــز علــى

بدال من
المنجــزات ،والســعي إلــى تطويــر الشــعوب ً
صناعــة األزمــات ،ومــن ذلــك مــا أكــدت عليــه القمــة
اإلســامية االســتثنائية بمكــة المكرمــة()2008

بأهميــة تعميــق قيــم الحــوار والوســطية والعــدل
والبــر والتســامح فــي الخطــاب اإلســامي داخــل

تضمنه
المجتمعات اإلســامية وخارجها ،وأيضاً ما
َّ
اإلعــان العالمـ ّـي لحقــوق اإلنســان ســنة ()1948
ضمن اإلعالن
في معرض لتعميم التَّ ســامح؛ حيث َّ

وحقهــم
حريـ ِـة األفــراد منــذ والدتهــمِّ ،
تأكيــداً علــى َّ
مادتــه
فــي حفـ ِـظ حياتهــم وكرامتهــم ،وأشــار فــي ّ

 26إلــى َّأن تنميــة التَّ ســامح لــدى األفــراد كلّ هــم

علــى اختــاف جنسـ َّـياتهم وأعراقهــم ودياناتهم هو
أحــد أهــداف التّ ربيــة ( .شــعبان ،2008 ،ص.)4

ومــن الجديــر بالذكــر أن التربيــة علــى قيــم

التســامح والتنميــة يفــرض علــى المؤسســة
التربويــة تأصيــل قيــم التســامح وحقــوق اإلنســان،
وأن تعلــن الحــرب علــى كل المفاهيــم والقيــم

العرقيــة ,والتعصبيــة ،بتضميــن مناهجهــا مفاهيــم
التســامح والســام ,وحقوق اإلنســان ,وأهميتهما

فــي الحيــاة المعاصــرة ,والمســتقبلية لإلنســان
المعاصر(الحطــاب ،1989 ،ص.)29

والواقعيــة للتَّ ســامح
األخالقيــة
فالصــورة
َّ
َّ
وتقدمها
تنعكس على جميع أنظمة المجتمعات
ُّ

وتطورهــا ،وعلــى فــرض انتفــاء هــذه القيمــة
ّ
والتعصــب
المجتمعيــة ستنتشــر مفاهيــم العنــف
ُّ

فتتعطــل المصالــح ،وتنهــدم الحضارات
َّ
والتطـ ّـرف،

وتتزعزع عوامل أمنها واســتقرارها ،وتظهر ســيادة
اآلراء المفروضــة ،فالتهيئــة للتســامح تكــون عــن
طريــق وســائل التربيــة المتنوعــة.

المحور الثاني:
مبــادرة اليونســكو لتعزيــز قيــم التســامح

و ا لتنميــة :

يعــد المصــدر األساســي لمبــادرة اليونســكو مــا

نــص عليــه ميثــاق األمــم المتحــدة« :نحــن شــعوب

األمــم المتحــدة ،وقــد آلينــا فــي أنفســنا أن ننقــذ

األجيــال المقبلــة مــن ويــات الحــرب ،وأن نؤكــد
مــن جديــد إيماننــا بالحقــوق األساســية لإلنســان

وبكرامــة الفــرد ،وفــي ســبيل هــذه الغايــات

اعتزمنــا أن نأخــذ أنفســنا بالتســامح وأن نعيــش
معــاً فــي ســام وحســن جــوار” .فقــد اعتزمــت

األمــم المتحــدة ،اإلعــان فــي  16تشــرين الثانــي/

نوفمبــر مــن ســنة 1995م ،الــذي تحتفــل مــن
خاللــه المنظمــة بعيدهمــا الخمســين ،فقــررت أن
تكــون هــذه الســنة الدوليــة للتســامح ،ســعيا منهــا

إلــي إشــراك الجمهــور ،والتشــديد علــى أخطــار
عــدم التســامح ،والعمــل علــى تعزيــز تشــر التســامح
فــي مجــال التعليــم.

فمــن الجديــر بالذكــر أن الســنوات الدوليــة

تشــكل فرصــاً إســتثنائية لتوليــد التفكيــر والنقــاش

والوعــي .وغالبــاً مــا تركــز علــى فئــة مســتهدفة
معينــة أو علــى مجــال محــددة .وللمــرة األولــى،
ســلطت الســنة الدوليــة للتســامح الضــوء علــى

تحولــت شــيئاً فشــيئاً إلــى ضــرورة
فضيلــة شــخصية ّ
سياســية وقانونيــة لتحقيــق العيــش المشــترك
الســلمي وهــي التســامح وقيمــه ( .منظمــة
اليونســكو)

ويعــد الهــدف مــن إعــان ســنة  1995الســنة

الدوليــة للتســامح لزيــادة الوعــي فــي أوســاط

صانعــي السياســات ولــدى الجمهــور للمخاطــر

المرتبطــة بأشــكال التعصــب المعاصــرة ،فمنــذ أن
وضعــت الحــرب البــاردة أوزارها ،شــهدت الصراعات

االجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة نمــواً ثابتــاً .

وســرعان مــا تحــول العديــد منهــا إلــى صراعــات

مســلحة واســعة النطــاق؛ وتعـ ّـرض العديــد مــن
حقــوق اإلنســان األساســية إلــى اعتداءات مباشــرة

وأزهقــت األرواح ،فأصبــح ينظــر إلــى التعصــب

كتهديــد خطيــر للديمقراطيــة والســام واألمــن.

(منظمــة اليونســكو).

وقــد نتــج عــن مبــادرة التســامح باليونســكو

اتفاقيــات عديــدة ذات صلــة بهــا ومنهــا علــى
ســبيل المثــال :االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــي

جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،االتفاقيــة الخاصــة

بمنــع جريمــة إبــادة الجنــس ،اتفاقيــة القضــاء علــي

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،اتفاقية وتوصية
اليونســكو الخاصتــان بمناهضــة التمييــز فــي مجــال
التربيــة.

أوال /مفهــوم التســامح فــي مبــادرة
ً

اليونســكو :فالمقصــود بــه ليــس التســاهل أو
عــدم االكتــراث بــل احتــرام وتقديــر للتنــوع الغنــي
فــي ثقافــات هــذا العالــم وأشــكال التعبيــر وأنمــاط

الحيــاة التــي يعتمدهــا اإلنســان ،فالتســامح يعترف
بحقــوق اإلنســان العالميــة وبالحريــات األساســية

لآلخريــن ،وأن التســامح ينطــوي علــي نبــذ

الدوغماتيــة واالســتبدادية ويثبــت المعاييــر التــي
تنــص عليهــا الصكــوك الدوليــة الخاصــة بحقــوق

اإلنســان ،وهــي تعنــي أن المــرء حــر فــي التمســك

بمعتقداتــه وأنــه يقبــل أن يتمســك اآلخــرون

بمعتقداتهــم ( .منظمــة اليونســكو)

ثانيــاً  /أبــرز مبــادئ مبــادرة قيــم التســامح
والتنميــة بمنظمــة اليونســكو:
عمــدت الــدول األعضــاء لمنظمــة اليونســكو
إلــى إعــان مبــادئ بشــأن التســامح منهــا:

 .1االحتــرام والقبــول والتقديــر للتنــوع الثــري
للثقافــات وألشــكال التعبيــر وللصفــات اإلنســانية.
ويتعــزز هــذا التســامح بالمعرفــة واالنفتــاح
واالتصــال وحريــة الفكــر والضميــر والمعتقــد .وهــو
ليــس واجبــا أخالقيــا فحســب ،وإنمــا هــو واجــب
سياســي وقانونــي أيضــا ،والتســامح هــو الفضيلــة
التــي تيســر قيــام الســام ،وتُ ســهم فــي إحــال
ثقافــة الســام محــل ثقافــة الحــرب.
 .2اتخــاذ موقــف إيجابــي فيــه إقــرار بحق اآلخرين
فــي التمتــع بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية
المعتــرف بهــا عالميــا .وال يجــوز بــأي حــال االحتجــاج
بالتســامح لتبريــر المســاس بهــذه القيم األساســية.
والتســامح ممارســة ينبغــي أن يأخــذ بهــا األفــراد
والجماعــات والــدول.

 .3أن التســامح مســؤولية تشــكل عمــاد حقــوق
اإلنســان والتعدديــة بمــا فــي ذلــك التعدديــة
الثقافيــة والديمقراطيــة ،ممــا ينطــوي علــى نبــذ
االســتبداد ويثبــت المعاييــر التــي تنــص عليهــا
الصكــوك الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان.
 .4وال تتعــارض ممارســة التســامح مــع احتــرام
حقــوق اإلنســان ،فهــي ال تعنــي تقبــل الظلــم
االجتماعــي أو تخلــي المــرء عــن معتقداتــه أو
التهــاون بشــأنها ،بــل أن المــرء حــر فــي التمســك
بمعتقداتــه وأنــه يقبــل أن يتمســك اآلخــرون
بمعتقد ا تهــم .
 .5التســامح يعنــي اإلقــرار بــأن البشــر المختلفيــن
بطبعهــم فــي مظهرهــم وأوضاعهــم ولغاتهــم
وســلوكهم وقيمهــم ،لهــم الحــق فــي العيــش
بســام وأن آراء الفــرد ال ينبغــي أن تفــرض علــى
الغيــر.
 .6تعهــدت منظمــة اليونســكو بمســاندة
وتنفيــذ برامــج للبحــوث االجتماعيــة وللتعليــم
فــي مجــال التســامح وحقــوق اإلنســان ،لتحســين

إعــداد المعلميــن ،والمناهــج الدراســية ،ومضاميــن
الكتــب وغيرهــا ،بمــا فيها التكنولوجيــات التعليمية
الجديدة بغية تنشــئة مواطنين يقظين مســؤولين
ومنفتحيــن علــي ثقافــات اآلخريــن ،وقادريــن علــي
درء النزاعــات وعلــي حــل النــزاع بوســائل غيــر عنيفــة
(اليونســكو ،إعــان مبــادئ التســامح.)1995 ،
من خالل ذلك يتضح أن:
تجســد القــدرة
التســامح فضيلــة معنويــة ألنّ هــا ّ
علــى تقديــر التنــوع وعلــى العيــش والســماح
لآلخريــن بالعيــش والتمســك بالقناعــات الشــخصية
مــع قبــول تمســك اآلخريــن بقناعاتهــم والقــدرة
علــى التمتــع بالحقــوق والحريــات الشــخصية مــن
دون التعــدي علــى حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.
ّأن التســامح يشــكل الدعامــة األســاس
للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان .وبالتالــي ،فــإن
التعصــب فــي المجتمعــات المتعــددة اإلثنيــات أو
ّ
الديانــات أو الثقافــات يــؤدي إلــى انتهــاك حقــوق
اإلنســان ونشــوب العنــف أو الصــراع المســلح.
إن تعزيــز التســامح فــي المجتمــع ليس مبدأ يعتز
بــه فحســب ولكنــه أيضــا ضروري للســام وللتقدم
االقتصادي واالجتماعي لكل الشعوب.
يعــد التســامح أمــر جوهــري فــي العالــم الحديث،
فهــذا العصــر يتميــز بعولمــة االقتصــاد وبالســرعة
المتزايــدة فــي الحركــة والتنقــل واالتصــال،
والتوســع الحضــاري ،وتغييــر األنمــاط االجتماعيــة.
رابعــاً  /جهــود اليونســكو فــي بنــاء قيــم
التســامح فــي المجتمعــات:
لقــد بذلــت منظمــة اليونســكو جهــوداً حثيثــة
لبنــاء التســامح فــي مناطــق الصــراع منهــا:
أنهــا أنشــأت محطــة تلفزيونيــة متعــددة
اإلثنيــات ،محطــة أن .تــي .فــي  99NTVفــي

مدينــة ســراييفو ،وفــي المجتمعــات الخارجــة مــن
الصــراع أســهمت مشــاريع المصالحــة وإعــادة
اإلعمــار فــي بنــاء الجســور بيــن األعــداء القدامــى
فــي الموزمبيــك والســلفادور ليركــزوا اهتمامهــم
علــى حاجاتهــم الجماعيــة ومســتقبلهم المشــترك.
(منظمــة اليونســكو)
أعــدت اليونســكو دليـ ًـا تعليميــاً بعنــوان
«التســامح :عتبــة الســام علــى اآلالف ووزعتــه
على آالف المدارس المنتشرة عبر العالم وطلبت
مــن األســاتذة تقديــم تقييمهــم ومقترحاتهــم فــي
هــذا الشــأن( .منظمــة اليونســكو)
كمــا ابتكــرت اليونســكو جائــزة مادانجيــت ســنغ
لتعزيــز التســامح والالعنــف ،وتهــدف هــذه الجائــزة
لمكافــأة أشــخاص أو مؤسســات أو منظمــات
تميــزوا بقيامهــم بمبــادرات جديــرة بالتقديــر بوجــه
خــاص ،علــى مــدار عــدة ســنوات ،ترمــي إلــى تعزيــز
التفاهــم وتســوية المشــكالت الدوليــة أو الوطنيــة
بــروح مــن التســامح والالعنــف ،وهــذه الجائــزة
تحمــل اســم المانــح وهــو الســيد مادانجيــت ســنغ
الــذي كان ســفير اليونســكو للنوايــا الحســنة،
وفنانــاً وكاتبــاً ودبلوماســياً (مــن الهنــد) .وتبلــغ
قيمــة الجائــزة  100000دوالر أمريكــي ويتــم
منحهــا كل ســنتين خــال احتفــال رســمي بمناســبة
اليــوم الدولــي للتســامح .وأنشــئت هــذه الجائــزة
فــي عــام  1995بمناســبة االحتفــال بســنة األمــم
المتحــدة للتســامح ( .منظمــة اليونســكو)
كمــا ســلطت الســنة الدوليــة للتســامح الضــوء
علــى بعــض المبــادرات المميــزة التــي أطلقهــا
بعــض األفــراد الراغبيــن فــي التعبيــر عــن التزامهــم
الشــخصي بالتســامح واإلســهام فــي حملــة
التوعيــة العامــة ،فصمــم ســتة مــن أكبــر فنانــي
العالــم ســت رايــات لتكــون رمــوزاً للتســامح .وأنتــج
ســفير اليونســكو للنوايــا الحســنة ،بيــار كاردان،

مجموعــة مــن هــذه الرايــات وقدمهــا إلــى كل بلــد
لتصبــح تــذكار أبــدي للتســامح(منظمة اليونســكو).
كمــا أنهــا ربطــت التســامح بالمواثيــق الدوليــة

لحقــوق اإلنســان ،وشــددت علــى واجــب الــدول

فــي صياغــة تشــريعات جديــدة ،عنــد اإلقتضــاء،
لضمــان المســاواة فــي المعاملــة وتكافــؤ الفــرص

لكافــة المجموعــات واألفــراد فــي المجتمــع.

وقــد بــرز موضــوع التســامح والتعــدد الثقافــي
والتنـ ّـوع العالمــي والحــوار الدينــي والثقافــي علــى

جــداول األعمــال فــي أكثــر مــن خمســين اجتماعــاً

وطنيــاً وإقليميــاً ودوليــاً نظمــت علــى مــدار
الســنة .فناقشــت خطــوط العمــل لتعزيــز التســامح
ومواجهــة نمــو التعصــب فــي الســنوات المقبلــة.
المحور الثالث
أوجــه االســتفادة مــن مبــادرة اليونســكو

لطــاب الجامعــات الســعودية بالمملكــة العربية

الســعودية:

فــي البدايــة ومــن أجــل بنــاء تربيــة تســامحية تعــزز

حقــوق اإلنســان وكرامتــه ،تكــون الخطــوة األولــى

فــي تحريــر التربيــة بمناهجهــا وممارســاتها مــن
مختلــف أشــكال التعصــب والتصلــب الــذي تعانيــه،

ومــن ثــم تأتــي الخطــوة الثانيــة التــي تتمثــل فــي

تبنــي مناهــج تربويــة جديــدة قــادرة علــى تعزيــز

قيــم التســامح والحــب ,وحقــوق اإلنســان بيــن
األجيــال ,وأفــراد المجتمــع ،وال يســتقيم الحديــث

عــن التربيــة علــى قيــم التســامح وحقــوق اإلنســان
إال فــي إطــار مشــروع تربــوي متكامــل ،يمكنــه أن
يكــون بمثابــة اإلطــار المرجعــي العــام فيضمــن
وضــوح الرؤيــة ،واتســاق المقاصــد ،وتماســك
الوســائل ،فالتربيــة علــى قيــم التســامح والتنميــة

يفــرض علــى المؤسســة التربويــة تضميــن مناهجهــا
مفاهيــم التســامح والســام ,وحقــوق اإلنســان,

وتوضيــح أهميتهمــا فــي الحيــاة المعاصــرة

التعليميــة محتــوى مالئــم يعــزز قيــم التســامح،

الجامعــي الــذي يمثــل اإلنســان المعاصــر ،فهــو

األمثلــة علــى المــواد التــي تجـ َـذر قيــم التســامح،

ولإلنســان المعاصــر ،ولذلــك تــم اختيــار المجتمــع
مجتمــع متنــوع يحــوي نســبة عاليــة مــن الشــباب
وخاصــة فــي فئــة العمــر( )18-25وهــذه فئــة
تعيــش مرحلــة أزمــات شــخصية ونفســية وتكيفيــة

واجتماعيــة ،كمــا أنهــا تحــوي شــريحة كبيــرة مــن
ذوي الخبــرة المهنيــة العاليــة (أعضــاء هيئــة

التدريــس) ،أصحــاب الثقافــة المنوعــة ،وفيهــا
مجتمــع متحــرك ومتجــدد (طلبــة جــدد وخريجــون)

ومســتويات ثقافيــة متنوعــة .وهــذا التنــوع فــي

المجتمــع الجامعــي هــو أحــد أهــم مقومــات
الجامعــة

وقوتهــا

العلميــة،

والمؤسســية،

والمجتمعيــة .فهــي نظــام اجتماعــي مفتــوح

وتفاعلــي مــع البيئــة المحيطــة بــه( .عبــد اللطيــف،
 ،1995ص.)97

ومــن الجديــر بالذكــر عنــد التربيــة علــى قيــم

التســامح مــن االعتــراف بخصوصيــات طــرق
تدريــس المســائل المتعلقــة بهــذه الحقــوق .وأول

هــذه الخصوصيــات ســيادة النمــاذج التربويــة التــي

تتعــارض مــع روح التربيــة علــى حقــوق اإلنســان،
خاصــة النمــوذج القائــم علــى نقــل المعــارف

أو التلقيــن الجامــد الــذي يجعــل المعلــم محــور
العمليــة التربويــة فكيــف يمكــن للتلميــذ أن يطبــق
قيــم الحــوار والتســامح خــارج المدرســة ،إذ هــو
منــع مــن ممارســتها داخــل الفصــل؟ وكيــف لــه أن

يفكــر بنفســه إذا مــا فكــر غيــره مكانــه؟

ومــن الممكــن إبــراز أوجــه االســتفادة من مبادرة

اليونســكو فــي مكونــات العمليــة التعليميــة فــي
التعليــم الجامعــي بالمملكــة العربيــة الســعودية

مــن خــال:

المناهــج :وذلــك بــأن يتضمــن محتــوى المناهــج

وربــط ذلــك المحتــوى بالديــن اإلســامي ،ومــن
وثقافــة التســامح فــي المناهــج الجامعيــة مــادة

الثقافــة اإلســامية ،ومــواد الثقافــة العامــة ،لقــد

تضمنــت مناهــج الثقافــة اإلســامية بالجامعــات
الســعودية الحــث علــى التعــارف والتعايــش،

وتدعيــم الحريــة والكرامــة اإلنســانية ،والعدالــة،

وحقــوق اإلنســان ،وحقــوق األقليــات ،وكلهــا
تقــع تحــت منظومــة قيــم التســامح ممــا ُيمكّ ــن
مــن بنــاء مجتمــع متســامح مــع نفســه ،ومــع

ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ
اآلخــر ،ومتناغــم ومســالم .ﭧﭐﭨ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ

(ســورة الحجــرات :آيــة.)13

وعــن عبــد اللــه بــن مســعود رضــي اللــه عنــه

قــال :قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم:
بمـ ْـن تحـ ُـر ُم عليــه النَّ ـ ُـار ؟ قالــوا :بلــى
خب ُركــم َ
َأل ُأ ِ

هيـ ٍـن ِّليـ ٍـن قريــبٍ
ـول اللـ ِـه قــال :علــى ِّ
يــا رسـ َ
كل ِّ
ـهل»( أخرجــه ابــن حبــان) .وعــن أبــي هريــرة رضــي
سـ ٍ

زاد
اللــه عنــه قــال مــا نَ َق َصـ ْ
ـال ،وما َ
ـت َص َد َقـ ٌـة ِمن مـ ٍ
أحـ ٌـد لِ لَّ ـ ِـه إلَّ
بع ْفـ ٍـوَّ ،إل ِعــزًّ ا ،ومــا تَ َ
واضـ َـع َ
اللَّ ـ ُـه َع ْبـ ًـدا َ

َر َف َعـ ُـه اللَّ ــه ( .أخرجــه مســلم) فمــن المفتــرض إبــراز

اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الشــريفة
الدالــة علــى التســامح فــي محتــوى المناهــج

الدراســية للمراحــل المختلفــة.

أخــذ فــي االعتبــار وضــع أهــداف ضــرورة

تضميــن مــا يعــزز قيــم التســامح ،عنــد تصميــم
البرامــج والمناهــج الدراســية

صياغــة األهــداف فــي المراحــل التعليميــة

المختلفــة بحيــث تتضمــن أبعــاد قيــم التســامح

والتنميــة حتــى يمكــن ترجمتهــا فــي محتــوى

الكتــب الدراســية بمــا يتوافــق مــع طبيعــة كل

مــادة ويكــون المحتــوى معبــراً عــن األهــداف.
فــي تخصــص التاريــخ :فــإن التاريــخ عامــل مهــم

فــي تطويــر االتجاهــات العدائيــة واالســتبعاد نحــو

اآلخــر ،وإن تقديــم التاريــخ مــن المنظــور الذاتــي
وإهمــال األحــداث المهمــة للجماعــات األخــرى

يــؤدي إلــى تطويــر قيــم عــدم التســامح.

وفــي تخصــص اللغــات :يعــد تعلــم اللغــات أداة

للتعلــم البيــن ثقافــي .إن تعلــم اللغــة عنصــر مهــم
فــي تحقيــق التربيــة مــن أجــل التســامح ،ومــن أجــل

الفهــم المشــترك .فــإن التمكّ ــن مــن اللغــة يمكــن
مــن فهــم الثقافــة األخــرى ،وإن دراســة اللغــة
تتضمــن دراســة التاريــخ وثقافــة النــاس .كمــا أن
ذلــك يــؤدي إلــى فهــم القيــم الثقافيــة واألحــداث

التــي تؤثــر فــي تكويــن قيــم التســامح ،باإلضافــة
إلــى فهــم األعــراف االجتماعيــة لآلخــر.

وفــي تخصــص الدراســات االجتماعيــة :ينتــج

عنــه تعلــم أعــراف التســامح .فــإن تعلــم التعليــم

مــن أجــل المواطنــة ،وحيــث إن التربيــة مــن أجــل
التســامح يجــب أن تكــون أساســا لمعاييــر حقــوق
اإلنســان ،كمــا أنهــا تعلــم أعــراف التســامح .وأن
تعلــم التعليــم مــن أجــل المواطنــة ،وحيــث إن
التربيــة مــن أجــل التســامح يجــب أن تكــون أساســا
لمعاييــر حقــوق اإلنســان.
طرق التدريس-:
تدريــس القضايــا الجدليــة فــي المجتمــع
وطرحهــا وفــق أســلوب حــل المشــكالت
والمناقشــة.
والمناظــرة
تدريــس مقــررات عــن التنوع والتعــدد الثقافي،
علــى أن ال يغلــب علــى المحتــوى لتلك المقررات
الجانــب النظــري ،بــل أنشــطة وممارســات عمليــة
تســاعد الطلبة على تبنى ســلوكيات التســامح.

طــرق التعليــم الســائدة غالبــا مــا تــؤدي إلــى
ترســيخ واقــع القهــر والتعصــب ،وذلــك عــن طريــق
تزييــف الوعــي الثقافــي بصفــة عامــة ،والسياســي
بصفــة خاصــة ،وذلــك مــن خــال المناهــج التربويــة
والتعليميــة المقدمــة للتالميــذ ( .رضــوان،1973 ،
ص.)38-45
أعضاء هيئة التدريس-:
ضــرورة أن يقــوم المعلــم بــدور القــدوة
الحســنة مــن خــال تبنيــه لســلوكيات التســامح
عنــد التعامــل مــع الطلبــة ،وتقبــل النقــد واحتــرام
الطلبــة والتعــاون والعطــف عليهــم.
إعطــاء المعلميــن دورات تدريبية أثناء الخدمة،
تتضمــن كيفيــة تبســيط مفاهيــم التســامح لــدى
الطلبة.
عــدم التوجــس أو التخــوف مــن الخــوض فــي
القضايــا االجتماعيــة أو السياســية أو الدينيــة
الشــائكة بــل التشــجيع علــى معالجتهــا ضمــن
اطــار تربــوي توجيهــي.
االدارة العامة بالجامعة:
عقــد نــدوات ومؤتمــرات تدريبيــة بهــدف تعزيــز

قيــم التســامح ،يشــارك فيهــا كافــة منســوبي
الجامعــة ،فقــد نظــم كرســي اليونســكو للحــوار
بيــن أتبــاع الديانــات والثقافــات فــي جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود اإلســامية بالريــاض نــدوة

علميــة بعنــوان (تعزيــز قيــم التســامح ونبــذ ثقافــة
الكراهيــة لمواجهــة اإلرهــاب) وتناقــش النــدوة

مواضيــع  :منهــج المملكــة العربيــة الســعودية
فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة وتعزيــز التســامح
اإلنســاني ،ودراســة دور الخطــاب السياســي
واإلعالمــي والثقافــي والدينــي فــي تعزيــز قيــم

التســامح ومواجهــة ثقافــة العنــف واإلرهــاب.

الطالب:
وفــي مســتوى المواقــف ،ليــس الهــدف مــن

التربيــة علــى التســامح ,وحقــوق اإلنســان مجــرد
تلقيــن الطالــب جملــة مــن المعــارف والمعطيــات

المتصلــة بالوقائــع ،التــي يتعيــن علــى التلميــذ
حفظهــا واســترجاعها ،وال فــي إكســابه جملــة

مــن المهــارات المنهجيــة ،بــل إن جوهــر كل عمليــة

تربويــة يكمــن فــي إحــداث التحــول فــي المواقــف
األوليــة والســلوكيات العفويــة ,واالرتقــاء بهــا إلــى
مواقــف متطــورة وســلوكيات مســتجيبة ،وإلــى
جملــة مــن القيــم واالختيــارات ،التــي يقودهــا
العقــل بعيــدا عــن كل أشــكال االمتثاليــة.

ونســتطيع االســتفادة مــن مبــادرة اليونســكو

فــي تعزيــز قيــم التســامح فــي المجتمــع الجامعــي

الســعودي علــى الطلبــة مــن خــال دعم مؤشــرات

التســامح فــي شــخصية الطالــب الجامعــي مــن
خــال عناصــر العمليــة التعليميــة مجتمعــة ،ومــن

هــذه المؤشــرات :القبــول للفــرد ولآلخــر ،االحتــرام

للــرأي اآلخــر ووجهــات النظــر األخــرى ،التقديــر
للصفــات االيجابيــة األخــرى لــدى الغيــر ،الســيطرة

علــى المشــاعر الشــخصية ،االحتــرام لحقــوق
اآلخريــن ،البحــث عــن االهتمامــات المشــتركة مــع

اآلخريــن ،االحتــرام لألعــراف االجتماعيــة لآلخريــن،
المحافظــة علــى التــوازن بيــن التنافــس والتعــاون،
التجنــب لألفــكار المســبقة والصــور النمطيــة

عــن اآلخريــن ،النفتــاح علــى طرائــق جديــدة فــي

التفكيــر ،االعتــراف باألخطــاء الشــخصية ،الموازنــة
بيــن الرغبــات وحاجــات المجتمــع ،تجنــب تصنيــف

النــاس ،التكييــف لألفعــال لمواءمــة المواقــف
المحــددة ،البحــث عــن النتائــج اإليجابية ،العمل مع

جميــع األطــراف المنغمســة فــي الموقــف ،احتــرام
قيمــة التنــوع واالختــاف ،احتــرام حقــوق اآلخريــن،

محاربــة جميــع أشــكال عــدم التســامح ،نبــذ العنــف

واإلكــراه ،للبحــث عــن التعايــش المتناغــم.
النتائج والتوصيات:
النتائج:

 -1ضــرورة األخــذ بالتصــورات والمبــادرات

والتجــارب التــي مــن شــأنها تفعيــل االهتمــام
بقيــم التســامح والتنميــة بيــن طــاب الجامعــات
الســعودية وغيرهــا مــن الجامعــات العربيــة
واالســامية .أن قيــم التســامح والتنميــة فــي

مبــادرة اليونســكو يمكــن تناولهــا واالهتمــام

بهــا فــي المناهــج التعليميــة الجامعيــة فــي
المجتمعــات اإلســامية وجامعــات المملكــة
العربيــة الســعودية انطالقــاً مــن الديــن اإلســامي

الحنيــف والقيــم اإلنســانية.

 -2أن التعليــم هــو أنجــح الوســائل لمنــع

الالتســامح ،وأول خطــوة فــي مجــال التســامح،

هــي تعليــم النــاس الحقــوق والحريــات التــي
يتشــاركون فيهــا ،وأن التعليــم يجــب أن يســتهدف

تنميــة قــدرات النــشء علــي اســتقالل الــرأي

والتفكيــر النقــدي والتفكيــر األخالقــي.
التوصيات:

 -1ينبغــي للــدول أن تصــادق علــي االتفاقيــات

الدوليــة القائمــة بشــأن حقــوق اإلنســان ،وصياغــة
تشــريعات جديدة عند الضرورة ،لضمان المســاواة

فــي المعاملــة وتكافــؤ الفــرص لــكل فئــات
المجتمــع وأفــراده.

-2ضــرورة التعــاون فيمــا بيــن المؤسســات

المجتمعيــة ،والمؤسســات التعليميــة مــن
الجامعــات ،فــي تعزيــز قيــم التســامح والتنميــة،
إذ أصبــح التعليــم همــاً مجتمعيــاً يتعــاون الجميــع

فــي بلــورة توجهاتــه ،وقيمــه ومبادئــه ،والســعي

إلــى تحقيــق أهدافــه ،وإبــراز مخاطــر الالمبــاالة
تجــاه ظهــور الجماعــات واأليديولوجيــات غيــر
المتســامحة.

-3توجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى ابــراز

أهميــة قيــم التســامح والتنميــة فــي الحيــاة
المعاصــرة وتعليمهــا للطلبــة باتبــاع االســتراتيجيات
واألنشــطة المناســبة لذلــك.
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المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 -الحطاب ،أحمد .)1989( .الصفات التي يجب أن
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جامعة طيبة أنموذجاً  ،رسالة ماجستير ،كلية التربية،
جامعة طيبة.

 -القرش ،عمرو فاروق .)2017( .تصور مقترح

لتنمية التسامح لدى طالب التعليم الثانوي الصناعي،
جامعة حلوان ،قسم اصول التربية.

 -حسين ،الحسين .)2015( .تدعيم ثقافة التسامح

لدى الشباب الجامعي :تصور تربوي مقترح وفق
المنظور اإلسالمي .المجلة التربوية ،ج ،47مصر.
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 -رضوان ،أبو الفتوح .)1973( .منهج المدرسة

االبتدائية ،الكويت :دار القلم.
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األقاليم :قضايا وتحديات ،ترجمة :سعاد الطويل،
مجلة مستقبليات ،مركز مطبوعات اليونسكو،
القاهرة ،ج ،38ع.1

 -زقزوق ،محمود .)2003( .التسامح في اإلسالم.
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 -شعبان ،عبد الحسين .)2005( .فقه التسامح
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دولة البحرين ،التربية الجديدة ،عدد.58

 -عبد الوهاب ،علي .)2013( .تنمية بعض أبعاد
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كلية التربية ،جامعة بنها ،مج ،24ع ،96مصر.

 -منظمة الصحة العالمية .)2002( .التقرير العالمي

حول العنف والصحة ،منظمة الصحة العالمية،
القاهرة :المكتب اإلقليمي للشرق األوسط.

البداينة ،ذياب موسى( .)2011قيم التسامح في

مناهج التعليم الجامعي ،المجلة العربية للدراسات
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