
العدد الواحد والثمانونمجلة الطفولة العربية بناء أداة لقياس االجتاه نحو التسامح لدى معلمات رياض األطفال ...

31

بناء أداة لقياس االجتاه نحو التسامح لدى 
معلمات رياض األطفال يف ضوء منوذج راش

أ. د. نعمان محمد صالح املوسوي
أستاذ القياس والتقويم الرتبوي -جامعة البحرين -كلية اآلداب-قسم علم النفس - مملكة البحرين 

امللخص
استهدفت الدراسة الحالية بناء أداة لقياس االتجاه نحو التسامح لدى معلِّمات رياض األطفال، وذلك 
الصورة  بإعداد  الباحث  قام  الهدف،  هذا  ولتحقيق  راش.  نموذج  عن  املنبثق  التقدير  سلم  نموذج  باستخدام 
روضة  معلمة   )290( عىل  املقياس  تطبيق  تم  حيث  خمايس،  تدريج  وفق  فقرة   )30( من  للمقياس  األولية 
ترتاوح أعمارهن من )20 - 22( عاماً، تم اختيارهن بأسلوب عينة كرة الثلج. وأشارت النتائج إىل مطابقة 
)24( فقرة الفرتاضات سلم التقدير املنبثق من نموذج راش ذي املعلمة الواحدة، كأحد نماذج النظرية الحديثة 

املالئمة للمقياس. 

تكّون املقياس يف صيغته النهائية من )24( فقرة ذات خصائص سيكومرتية مناسبة، حيث بيّنت النتائج 
أن املقياس املعّد يف الدراسة يقدِّم أكرب مقدار من املعلومات لألفراد عن اتجاه معلمة الروضة نحو التسامح ذات 
املستوى املتوسط، إذ كان متوسط قيم القدرة  )0,50(، وهذه القيمة مساوية تقريباً ملتوسط قيم الصعوبة 

لفقرات املقياس )0,55(، وبذلك تكون مماثلة للقيمة املتوقعة يف نموذج القياس. 

الكلمات املفتاحية: التسامح، مقياس اتجاه معلمة الروضة نحو التسامح ، النظرية الحديثة يف القياس، 
نموذج سلم التقدير، نموذج راش، معلمة رياض األطفال.

 
Using the Rasch Model to Construct a Tool Measuring  

Attitude toward Tolerance among Kindergarten Teachers 

Nu’man M. Al-Musawi
Professor- College of Arts- University of Bahrain

Abstract
The purpose of the study was to use the Rasch Model to develop a scale to measure attitude toward 

tolerance among kindergarten teachers. To achieve this, the author built a preliminary version of a five-
point scale that consisted of 30-items administered to a sample of selected kindergarten female teachers. 
Results indicated the fit of 24 items to the assumptions of the rating scale model derived from one-parameter 
Rasch Model of modern measurement theory and thus the final version of the developed measure included 
24 items with appropriate psychometric properties. 

The Scale provides the maximum information to persons with moderate level of quality of life if the 
mean ability value is (θ=.50) and the item difficulty value is (b=.55), similar to the expectancy values of the 
selected model of measurement.   

Keywords: Tolerance, Attitude towards Tolerance Scale, Modern Theory of Measurement, Rasch 
Model, Kindergarten Teachers.
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مقدمة: 
املعلومات  املتسارعة يف مجال  املذهلة  التطورات  بفضل  منفتحاً  ثقافياً  واقعاً  املعارص  العالم  يشهد 

واالتصاالت،التي أّدت إىل التقارب بني الشعوب، وضاعفت من فرص التواصل بني املجتمعات واألفراد، بحيث 

أصبح العالم قريًة كونيًة صغريًة، وهو ما طرح قضية التعايش بني األفراد واألفكار والثقافات رغم خصوصيّة 

كل بلٍد، وفرادة تقاليده.  

التعايش يُفرتض أن يتم يف مجتمٍع يتميّز بتعّدد ثقافاته، واختالف األفكار بني أفراده إىل  وحيث إن 

درجة التضارب والتصادم، فقد بات مفهوم التعايش يحمل يف طياته حاجة الفرد إىل احرتام اآلخرين وتقبّل 

مفهوم  عليه  يطلق  ما  وهو  الذاتي،  وانتمائه  ثقافته  عن  وانتماءاتهم  ثقافاتهم  اختلفت  مهما  أفكارهم 

العالم، وللصفات  لثقافات  الثري  للتنّوع  (Tolerance)، والذي يعني االحرتام والقبول والتقدير  »التسامح« 

اإلنسانية املختلفة. فالتسامح يربز بصفته “ الفضيلة التي تسهم يف إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب، 

وال يعني املساواة أو التنازل أو التساهل، كما أنه يتضّمن اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحقوق اآلخرين يف 

الله، 2006: 35(، بهدف الحفاظ عىل  التمتّع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعرتف بها عاملياً ” )عبد 

تماسك املجتمع واستقراره، ودفع عجلة التنمية فيه.  

)عصفور،  واإلعالم  الرتبية  ورجال  املفكِّرين  من  كبرية  نخبة  أصوات  ارتفعت  األخرية،  السنوات  ويف 

2006؛ السيد، 2010؛ عقاب، 2010؛ حسونة، 2011(، داعني إىل تعزيز مبادئ وقيم التسامح ومحاربة التطّرف 

والعنف، ونرش السالم واملحبة، ورفض الحرب، ونبذ الكراهية. 

ويف مواجهة الروح العدوانية ضد اآلخر، فإن األرسة واملدرسة مطالبتان بتحرير األطفال من الدونيّة 

إىل قبول اآلخر، عىل اعتبار أن التسامح مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملجتمع والرتبية، فهو منهج حياة يتعّلمه 

اإلنسان منذ نعومة أظافره، والطفل الذي يترّصف بعنٍف هو نتاج أرسٍة مضطربٍة، ال تقيم وزناً لقيم املجتمع 

اإليجابية، وتعليٍم مدريٍس متزمٍت بعيٍد عن روح العرص وقيم الحضارة.  

وإذا كانت الثقافة هي املخزون املعريف، ومستودع قيم املجتمع وأعرافه وأحكامه ومفاهيمه السائدة   

التي يتأثر بها أفراد املجتمع بمختلف فئاته، وهي بالتايل تؤدِّي الدور األبرز يف تحديد سلوكيّات األفراد وطرائق 

تفكريهم، فإن التسامح هو إذن ثقافة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملجتمع والرتبية، وهذه الثقافة تنشأ مع الفرد 

منذ طفولته، فهي يجب أن تنطلق من األرسة والبيت أوالً، ذلك أن شخصية الطفل وترّصفاته هي انعكاس 

الديموقراطية  عىل  أبنائهم  تربية  يف  الوالديّن  دور  أهميىة  تنبع  هنا  ومن  فيها.  وترعرع  عاش  التي  للبيئة 

والتسامح، وتطهري نفسيّاتهم من مختلف أشكال العدوان ومشاعر الكراهية تجاه اآلخرين املختلفني عنهم يف 

الجنس والدين والثقافة واملعتقدات والتوجهات األيديولوجية، ويف النظرة إىل الحياة، ويف التعامل مع مشكالتها 

وتحديّاتها )مهدي، 2018(.  

التسامح، خصوصاً يف املجتمعات  التعليم املجال الرحب واألساس لالنطالق نحو تعزيز ثقافة  ويَُعّد   

بالضغوط  مبارٍش  بشكٍل  وتأثرها  التعليم،  مناهج  وضع  يف  املرجعيّات  اختالف  بسبب  واإلسالمية  العربية 

سياسات  ضمن  التسامح  لتعليم  وعقالنية  منهجية  أساليب  اعتماد  فإن  لذا  ؛  السائدة  السياسية  والربامج 

وبرامج تعليمية محّددة يَُعّد مطلباً رضورياً يف مختلف مراحل التعليم، بدءاً من رياض األطفال حتى الجامعة، 
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مع رضورة رفدها بربامج تعّزز التسامح بني األفراد واألمم )قاسم، 2010(. 

أما البعد النفيس لثقافة التسامح فيمكن تلّمسه يف االستعداد النفيس لدى الطفل يف تقبّل هذه الثقافة، 

فمرحلة الطفولة املبكِّرة تعّد املحطة األوىل لبناء الضمري اإلنساني ومنظومة القيم الفاضلة واألخالق الطيبة، 

فخالل هذه املرحلة، تنثر معلِّمة الرياض البذور األوىل للقيم األخالقية السامية، فيتعّلم الطفل الصدق والشجاعة، 

راسخٍة  عقليٍة  منظوماٍت  إىل  النمو  مراحل  عرب  القيم  هذه  وتتحّول  الناس،  وحب  والتعاون  واملحبة  والشكر 

يصعب زعزعتها يف املستقبل، لذلك فإن البناء النفيس السليم يف هذه املرحلة من مراحل النمو يُعّول عليه كثرياً 

يف بناء ركائز الشخصية ومكوِّناتها، فإذا تعّلم الطفل منذ الصغر “ الثقافة األحادية يف الفكر، والخوف والتحيّز 

إىل فكرٍة دون أخرى، فضالً عن االتكالية يف أخذ املعلومة واعتناقها عىل أنها الوحيدة دون ترويض عقله عىل أن 

هناك غريها من املعلومات التي قد تتناقض معها، ينشأ أسرياً لهذه املنظومات الفكرية الراسخة، متبنيّاً إياها 

د إىل ثقافة العنف ” )حسن، 2005: 76(.  دون نقٍد أو تمحيٍص، ومن هنا يبدأ التطّرف الذي يمهِّ

وتقتيض ممارسة التسامح اإليجابي بما هو مشاركٍة فكريٍة وجود دولة قانون، ومجتمٍع مدنٍي متشبٍِّع 

الرتبية غري مهيأة الستدماج هذه  ألن  التسامح. ونظراً  ملفهوم  س  تؤسِّ التي  والحقوقية  الفلسفية  بالثقافة 

للتنمية  تحقيقاً  مندمجٍة  إلسرتاتيجيٍة  يحتاج  العربية  املجتمعات  يف  التسامح  ثقافة  تأصيل  فإن  الثقافة، 

املستدامة الشاملة تبدأ يف مرحلة الطفولة، وسيكون قطاع الرتبية والتكوين أحد أهم القطاعات التي ستتناولها 

هذه اإلسرتاتيجية ، ويتم ذلك عن طريق إيجاد بيئة تعليمية ثريّة تمكِّن معلِّمات الروضة من االنخراط الفعيل 

يف ثقافة التسامح وحقوق اإلنسان، والتعبري عن مواقفهن تجاه التسامح والالتسامح. غري أن تحقيق هذا 

الهدف يتطلب إجراء رصٍد كمٍي دقيٍق التجاهات املعلِّمات نحو ثقافة التسامح، عن طريق بناء أدوات قياس 

مالئمة لتلك االتجاهات تتميّز بخصائص الصدق والثبات، بحيث يمكن استخدامها عىل نطاٍق واسٍع يف الرياض، 

وتوظيف نتائجها يف تحديد درجة القدرة عىل التسامح بني املعلمات. 

ويميِّز القياس النفيس والرتبوي بني مدخلني رئيسنّي يف بناء مقاييس االتجاهات، وهما: 

مفاهيم  من  عليه  تنطوي  وما  للقياس،  الكالسيكية  النظرية  يف  ويتمثّل  التقليدي:  املدخل   - أواًل 
ومبادئ يتعّلق بعضها بخصائص فقرات املقياس، كدرجة الصعوبة، والقدرة التمييزية، ويتعلق البعض اآلخر 

منها بالخصائص السيكومرتية للمقياس، كالصدق والثبات )محاسنة، 2013(. 

يف  املختّصون  وّجه  فقد  مرنة،  غري  مقاييس  تطوير  إىل  تؤدِّي  للقياس  التقليدية  النظرية  إن  وحيث   

أفضل،  بشكل  االختبارية  املفردات  انتقاء  عىل  يركِّز  موضوعيًة  أكثر  قياس  نظام  لوجود  جهودهم  القياس 

أسفرت هذه  املقياس ككل، وقد  يتأثر  أن  أو حذف مفردات منه دون  املقياس  إىل  بإضافة مفردات  ويسمح 

 .)Yen, & Fitzpatrick, 2006( الجهود عن ظهور النظرية الحديثة يف القياس

ثانيًا - املدخل احلديث: ويتمثل يف نظرية استجابة الفقرة، والتي تفرتض أن مستوى القدرة لدى 
الفرد يتحدد باحتمال إجابته إجابًة صحيحًة عن أي فقرٍة يف املقياس، وهذا االحتمال يزداد بارتفاع مستوى 

وقد  التمييز(.  )الصعوبة،  الفقرة  خصائص  منحنى  بواسطة  واالحتمال  القدرة  بني  العالقة  وتتحّدد  القدرة. 
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أصبحت هذه النظرية وسيلًة شائعًة يف بناء االختبارات وبنوك األسئلة ومقاييس االتجاهات، حيث شّجع توافر 

الربامج الحاسوبية املتقّدمة عىل إجراء الدراسات يف هذا املجال )املوسوي، 2014، 2016؛ حمادنة والبالونة، 

دراسات  أظهرت  حيث  شيوعاً،  وأكثرها  للفقرة  االستجابة  نظرية  نماذج  أهم  راش  نموذج  ويعترب   .)2015

)عالونة، 2016؛ املوسوي، 2017( إمكانية استخدامه يف بناء املقاييس، ومواجهة أوجه القصور الناجمة عن 

استخدام املدخل الكالسيكي يف القياس الرتبوي.  

إن مجمل هذه األفكار قد دفعت الباحث إىل بناء أداة لقياس اتجاهات معلِّمات رياض األطفال نحو   

التسامح يف ضوء أسس النظرية الحديثة يف القياس.  

مشكلة الدراسة: 
التنشئة االجتماعية  الوالدين واملجتمع، يف  من نافل القول أن معلِّمة الروضة تساهم بقّوٍة، إىل جانب 

التسامح “ ينتمي إىل فئة  التسامح، عىل اعتبار أن  الثقايف وقيم  التعّدد  والرتبوية للطفل، وتربيته عىل قبول 

القيم املنتمية للثقافة التي تُكتسب يف السياق االجتماعي أكثر ما تنتمي لطبيعٍة كامنٍة يف الفرد، ويكون مرتبطاً 

باالزدهار وتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية، فكلما بلغ املجتمع شأواً يف هذا الباب، أصبح قابالً 

الستيعاب ثقافة التسامح ” )الخياري، 2007: 19(.

إن الطفل يكتسب عاداته وسمات شخصيّته بإيجابياتها وسلبيّاتها من أكثر من مصدٍر، وهناك قدر 

من سلوك الطفل ال يكتسب عن طريق الثواب والعقاب فقط بل بالتعّلم االجتماعي، والذي يتم من مالحظته 

ي أنماطاً سلوكيًة بمجّرد مالحظة بعض الكبار املحيطني  لسلوك اآلخرين، فبإمكان الطفل “ أن يكتسب وينمِّ

ذ مّمن هم أكرب سناً قدوًة، سواًء كان والداً أو معلِّماً أو أخاً  به دون الحاجة إىل تعزيزها إيجاباً أو سلباً، وهو يتخِّ

أو شخصيًة تلفزيونيًة ” )حواشني وحواشني، 2003: 372(.

إن إجراءات الثواب والعقاب التي تمارسها معلِّمة الروضة ليست هي الوحيدة املكوِّنة لسلوك الطفل 

قد  معقدًة  سلوكيًة  أنماطاً  هناك  إن  إذ  لديه،  التسامح  لثقافة  س  تؤسِّ التي  فقط  هي  وليست  االجتماعي، 

تٌكتسب بطرٍق مختلفٍة وأساليٍب مغايرٍة، أي بدون وجود شخص يعلِّم سواًء بالتدعيم أو بدونه، أو حتى بدون 

وجود نيٍّة لدى الطفل أن يتعّلم، ويعّد التقليد من أشهر هذه الطرق، حيث يميل الطفل إىل تقليد النماذج املهّمة 

بالنسبة له وذات املكانة العالية عنده، وهم الذين يمكنهم إثابته أو عقابه، وتندرج املعلِّمة ضمن هذه النماذج 

بفضل تفاعلها وتواصلها الدائم معه طوال اليوم الدرايس.  

الثقايف  الوسط  يف  ودمجه  الروضة،  طفل  لدى  التسامح  ثقافة  تنمية  يف  محورياً  دوراً  تؤدِّي  فاملعلمة 

واالجتماعي املحيط، ومساعدته عىل تكوين األنا التي تعربِّ عّما بني يدّي الطفل، أّي عن كينونته، وعن مايض 

هذه الكينونة ومستقبلها، وبالتايل فإن تشكيل املخزون الثقايف لدى الطفل يصبح رهاناً تسعى لكسبه وسائط 

ات العاملية، وبعضها يكرِّس  تثقيف متعدِّدة، بعضها يكرِّس ثقافة التسامح مع اآلخر يف ضوء استيعاب املتغريِّ

مختلف أشكال الكراهية والعنف ضد اآلخر.

ومن هنا تتجىّل أهمية بناء مقياس للوقوف عىل اتجاهات معلِّمات الروضة نحو التسامح، من خالل 
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التسامح،  واقع  الروضة عن  لدى معلِّمات  تكّونت  التي  األساسية  والتصّورات  األفكار  الكشف عن مجموعة 

الباحث  لدى  وّلد  ما  املعلِّمه، وهو  لدى  واالعتقاد  والشعور  التفكري  الحياة وطريقة  بأسلوب  ارتباطه  وآليّات 

قناعًة بالحاجة إىل تصميم أداٍة موثوقٍة لقياس االتجاه نحو التسامح، والتحقق من صدقها وثباتها يف ضوء 

نموذج سلم التقدير املنبثق من نموذج راش لنظرية القياس الحديثة. 

ويمكن تحديد املشكلة يف السؤال الرئيس اآلتي: » كيف يمكن بناء مقياس لالتجاه نحو التسامح لدى 

معلِّمات رياض األطفال يف ضوء نموذج راش؟ « ، ويتفّرع عنه التساؤالت التالية: 

ما مدى تطابق بنود مقياس االتجاه نحو التسامح مع نموذج ُسّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش؟. 1

ما قيم معامالت الصعوبة لبنود مقياس االتجاه وفق ُسّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش؟. 2

ما دالالت صدق وثبات املقياس املتحرِّر من األفراد وفق ُسّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش؟. 3

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إىل بناء أداة قياس موضوعية، وأكثر دقًة، لتقييم اتجاهات معلِّمات رياض األطفال نحو 

ر  التسامح، وذلك بإيجاد فقرات متحرِّرة من خصائص األفراد، وتحّرر األفراد من خصائص الفقرات، مما يوفِّ

لدى  التسامح  ثقافة  للكشف عن درجة  أداة سهلًة ورسيعًة  إذ سيكون  ؛  تربويًة خاصة  املقياس قيمًة  لهذا 

املعلِّمة، وتعديلها يف ضوء متطلبات الواقع.  ويمكن تحديد األهداف فيما ييل:

تعّرف مدى تطابق بنود مقياس االتجاه نحو التسامح مع ُسّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش.. 1

تحديد قيم الصعوبة لبنود مقياس االتجاه نحو التسامح لدى معلِّمات رياض األطفال. . 2

تحديد دالالت صدق وثبات مقياس االتجاه نحو التسامح لدى املعلِّمات يف الدراسة الحالية.. 3

أهمية الدراسة: 
تظهر أهمية الدراسة يف أنها تزوِّد ميدان قياس القيم واالتجاهات بأداٍة موثوقٍة تتوافر فيها خصائص 

الباحثني  وتشجيع  الكالسيكي،  القياس  يف  الشائعة  األخطاء  من  التقليل  يف  يساهم  مما  جيدة،  سيكومرتية 

للمفردة، يف ظل توافر دراسات عّدة  القياس وفق نظرية االستجابة  أدوات  النموذج يف تطوير  عىل استخدام 

 ،)Al-Musawi, 2016 استخدمت النموذج يف بناء االختبارات وتصميم بنوك األسئلة )هادي ومراد، 2013؛

مقابل قلة الدراسات التي استخدمته يف مجال التعّلم الوجداني.

الرياض من  يف  التسامح  واقع تطبيق مبادئ  تعّرف  الباحثني يف  املقياس سوف يساعد  بناء هذا  إن 

منظور املعلِّمات العامالت يف رياض األطفال. 
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محّددات الدراسة: 
1- الحدود البرشية: تقترص نتائج الدراسة الحالية عىل املعلِّمات العامالت يف رياض األطفال. 

2- الحدود املكانية: تم إعداد املقياس وتطبيقه عىل املعلِّمات يف رياض األطفال بمملكة البحرين.

3- الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة عىل معلِّمات الرياض يف العام الدرايس 2018/2017م. 

املجتمع األصيل بدرجة  ، وإمكانية تعميمها عىل  الدراسة  نتائج  املوضوعية: يتحدد صدق وثبات  الحدود   -4

صدق استجابات أفراد العينة عىل األداة، وبمدى سالمة إجراءات البناء يف البيئة البحرينية. 

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 
بمفهوم  املرتبطة  واألفكار  والقيم  واملبادئ  والقناعات  التصّورات  مجمل   : التسامح  نحو  االتجاه 

النظر عن أفكاره  العدالة واملساواة، برصف  القبول باآلخر، والتعامل معه عىل قدم  التسامح باعتباره يعني 

وتوجهاته، مع عدم التنازل عن املعتقد أو املساومة عىل املبادئ والقناعات الفكرية الشخصية. 

ويُعّرف االتجاه نحو التسامح إجرائياً : يف هذه الدراسة بأنه يتضّمن التصّورات والقناعات واملبادئ 

والقيم التي تحملها معلِّمة الروضة يف مملكة البحرين، واملرتبطة بقدرتها عىل التسامح مع أفكار اآلخرين، 

والتسامح مع أفراد األرسة، ومع زميالتها يف العمل، ومع أفراد املجتمع عامًة. ويُقاس هذا املفهوم باملقياس 

املعّد يف الدراسة باستخدام نموذج ُسلَّم التقدير املنبثق عن نموذج راش. 

الدراسات السابقة: 
اطلع الباحث عىل عدٍد من الدراسات السابقة ذات الصلة باملشكلة، لكنه لم يعثر عىل دراساٍت تتناول 

بناء مقياس للتسامح يف ضوء نموذج راش، حيث إن األبحاث ذات العالقة باملشكلة تناولت قيمة التسامح من 

جوانٍب أخرى. ومن الدراسات السابقة يف هذا املوضوع دراسة حسن )2009( التي هدفت إىل الوقوف عىل دور 

الجامعات الفلسطينية يف تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم، حيث قام الباحث بتصميم أداة 

هي عبارة عن استبانٍة تضّمنت ستة محاور غّطت أبعاد الدراسة، حيث قام بعد ذلك بتطبيقها عىل )294( 

الفلسطينية  الجامعات  يف  تسود  التسامح  ثقافة  أن  مفادها  نتيجٍة  إىل  الدراسة  وتوّصلت  بالجامعة.  طالباً 

بدرجٍة متوسطٍة، وأن قيم التسامح االجتماعي هي أكثر قيم التسامح شيوعاً، تليها قيم التسامح العلمي، 

والتي تسود بني الطلبة بدرجٍة ترتاوح بني الضعيفة واملتوسطة، فيما جاءت قيم التسامح السيايس يف املرتبة 

األخرية. 

واستهدفت دراسة نذر )2010( الكشف عن مبادئ السالم لدى األطفال يف دولة الكويت بهدف تحرِّي 

مدى استيعابهم لبعض املفاهيم األساسية عن السالم بأبعاده األربعة: التسامح والتعاون والحرية واملساواة، 

وشملت العينة )1013( فرداً من تالميذ الصفنّي : الرابع والخامس باملدارس الحكومية، واستخدمت الباحثة 

االستبانة لقياس مبادئ السالم لدى أفراد العينة. وأظهرت النتائج فروقاً ذات داللٍة إحصائيٍة بني أفراد العينة 

لصالح اإلناث، وكذلك بني املحافظات، لصالح أطفال محافظة األحمدي الذين كانوا أكثر تسامحاً، وأكثر إيماناً 

باملساواة والحرية وثقافة السالم من بقية املحافظات. 
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وأجرى محّمد )2011( دراسًة نظريًة تهدف إىل تحديد أساليب تربية األطفال يف األرسة واملدرسة عىل 

قيم التسامح والتعايش املشرتك مع اآلخرين عوضاً عن التعّصب والعنف الذي يؤثِّر عىل استقرار املجتمع يف 

منطقة الصعيد بمرص. وأوضحت النتائج أن أسباب عوامل انتشار التعّصب والعنف يف جنوب الصعيد تتمثل يف 

د القوة والفخر والتعّصب، وهو نتيجة  الطبيعة القبلية للصعيد، وسيطرة العصبية واملوروث الثقايف الذي يمجِّ

مبارشة للتنشئة االجتماعية للطفل. 

وهدفت دراسة )Caliscan & Saglam, 2012( إىل تطوير مقياس النزعة إىل التسامح لقياس مستوى   

إعداد  االبتدائية يف منطقة ساكريا برتكيا. تم  املدارس  ات لدى تالميذ  املتغريِّ التسامح وتحديد عالقته ببعض 

العاميل  التحليل  ابتدائية، وبنتيجة  يف خمس مدارس  تلميذاً   )899( للمقياس، وتطبيقه عىل  األولية  النسخة 

االستكشايف للفقرات، تم استخالص )18( فقرة تستويف معايري صدق البناء. وتبنّي أن املقياس يقيس ثالثة 

عوامل، وهي: القيمة، والقبول، والتقّمص العاطفي، كما أن معامالت صدق وثبات املقياس مرتفعة. وبيّنت 

النتائج أن تالميذ الصفوف الدنيا يف املدرسة أكثر تسامحاً من أقرانهم يف الصفوف العليا، وأن مستوى التسامح 

لدى التلميذ يرتبط باملستوى التعليمي لألم. 

ورمت دراسة )العجمي والعنزي، 2014( إىل الكشف عن مستوى التسامح لدى الطلبة املعلِّمني بكلية   

الرتبية األساسية بالكويت، حيث قام الباحثون بتصميم استبانٍة لقياس مستوى التسامح لدى عينٍة قوامها 

)506( أفراد من طلبة الكليّة. وأظهرت النتائج توافر قيم التسامح بدرجٍة مرتفعٍة لدى الطلبة، حيث حّلت قيم 

التسامح الثقايف أوالً، ثم التسامح الديني، وأخرياً التسامح السيايس. كما أبرزت الدراسة فروقاً دالًة إحصائياً 

  . تبعاً ملتغريِّ املحافظة، لصالح محافظة حويلِّ

التعّرف عىل واقع ثقافة التسامح يف األرسة من  وسعت دراسة )املطريي والغفور والرشيدي، 2015( إىل 

وجهة نظر األّمهات يف املجتمع الكويتي، لذا تم إعداد استبانة مكّونة من )28( فقرًة، وتطبيقها عىل عينٍة من 

األمهات يف محافظة األحمدي بالكويت، بلغ عددهن )531( فرداً. ومن أبرز النتائج التي توّصلت إليها الدراسة: 

التسامح  املرتبة األوىل  الكويتية من وجهة نظر األّمهات، وقد جاء يف  التسامح يف األرسة  ارتفاع مستوى ثقافة 

الفكري، يليه التسامح مع األبناء، وتبنّي أيضاً أن مستوى التسامح يف األرسة يزداد بازدياد املستوى التعليمي لألم. 

لدى  التسامح  لقياس درجة  أداة  بناء  إىل   )Hancock, Roberts, & Monruxe, 2015( وسعت دراسة

الطبيب إزاء الغموض، حيث تم االعتماد عىل الدراسات السابقة، والتشاور مع الخرباء، يف إعداد صورة أوليّة 

للمقياس، حيث تم تطبيقها عىل )411( طالباً يف كلية الطب، باإلضافة إىل )75( طبيباً جديداً يف منطقة إكسرت 

لها دالالت صدق  أن  للمقياس من )29( فقرًة، وتبنّي  النهائية  النسخة  تكّونت  املتحدة. وبالنتيجة،  باململكة 

وثبات عالية، وأن التسامح إزاء الغموض عند األطباء الذين عملوا ملدة عامنّي قياساً ألقرانهم الذين عملوا عاماً 

واحداً أو ثالث أو أربع سنوات يف املهنة.   

واستهدفت دراسة )Xu & Tracey, 2015( إعداد أداة لقياس تقييم الفرد ملدى قدرته عىل اتخاذ القرار 

العينة، وعددهم )40(  أفراد  العاميل االستكشايف لتحليل استجابات  التحليل  بشأن املهنة، حيث تم استخدام 
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طالباً جامعياً يدرسون بجامعة ساوثوست الحكومية يف الواليات املتحدة األمريكية، لفقرات األداة. وتبنّي أن 

املقياس املعّد يقيس ثالثة عوامل، هي: التفضيل، والتسامح، والكراهية، وأنه يسمح بالتنبؤ بمدى ترّدد الفرد 

يف اتخاذ القرار بشأن املهنة، وبمستوى الكفاءة الذاتية يف اتخاذ القرار، وبقدرة الفرد عىل التأقلم مع املهنة، 

بمنأى عن التسامح إزاء الغموض الوظيفي.  

رياض  بكلية  املعلِّمات  الطالبات  لدى  اآلخر  قبول  ثقافة  واقع  تعّرف  إىل   )2016( دراسة عيل  وهدفت 

تتكّون من )55(  استبانٍة  بإعداد  الباحثة  الوصفي، وقامت  املنهج  تم استخدام  القاهرة.  األطفال يف جامعة 

عبارٍة، وقد تم تطبيقها عىل عينٍة طبقيٍة عشوائيٍة تتكّون من )148( طالبًة، وتوصلت الدراسة إىل أن محاور 

الدراسة قد تحّققت، من وجهة نظر أفراد العينة، بدرجٍة تتفاوت بني الكبرية واملتوسطة، وأن محور )تحّمل 

املسئولية( جاء يف املرتبة األخرية. 

 Ersanli,( تم تطبيق مقياس التسامح الذي أعّده إرزانيل ،)Ersanli & Mameghani, 2016( ويف دراسة

2014( عىل طلبة الجامعة يف إيران. تكّونت عينة الدراسة من )552( طالباً، وذلك باستخدام طريقة العينة 

املتاحة. وتم تقسيم العينة إىل قسمنّي، حيث تم تطبيق التحليل العاميل الوصفي عىل القسم األول، والتحليل 

الكليّة  بالدرجة  ارتباط ضعيف  ذات  الفقرات  بعض  أن  النتائج  وبينت  الثاني.  القسم  التوكيدي عىل  العاميل 

للمقياس، وبعد حذفها، أصبح املقياس يتألف من عامٍل واحٍد فقط هو التسامح، وتبنّي أن العوامل الثقافية 

تؤثر يف قياس سمة التسامح لدى طلبة الجامعة.    

القبول  ملقياس  األصلية  النسخة  تطبيق  إمكانية   )Erans, Ata, & Kaya, 2017( دراسة  وبحثت     

)Acceptance Scale( عىل أطفال الرياض يف منطقة موجال برتكيا، وتعيني خصائصه السيكومرتية. اشرتك يف 

هذه الدراسة )167( طفالً، وتم التحّقق من صدق املقياس بثالث طرٍق: صدق البناء عن طريق تحليل الفقرات، 

والتحليل التوكيدي بهدف التحّقق من بنية املقياس األصلية، وصدق االتساق الداخيل، باإلضافة إىل التحّقق من 

درجة ثبات املقياس. ويف ضوء معامالت الصدق والثبات العالية، تبنّي أن األداة املطّورة صالحة لقياس سمة 

القبول لدى أطفال الروضة.   

التعقيب على الدراسات السابقة: 
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة ما ييل:  

أن هناك اهتماماً واسعاً بمسألة التسامح وقبول اآلخر، غري أن الدراسات السابقة يف هذا املجال لم تتناول . 1

ثقافة التسامح لدى معلمات رياض األطفال، ولم تُْجَر عىل األطفال والناشئة، بل تناولت عيّنات الشباب 

من طلبٍة ومعلِّمني، واهتمت بتحديد دور الرتبية عىل التسامح يف مواجهة ثقافة التعّصب )محّمد، 2011(، 

وتربية التسامح لدى األطفال )حّسونة، 2011(، ورصد واقع ثقافة التسامح )املطريي والغفور والرشيدي، 

س ألهمية الدراسة الحالية. 2015(، وهذا األمر يؤسِّ

إن أكثرية الدراسات األجنبية التي استهدفت بناء مقاييس للتسامح وقبول اآلخر قد استخدمت مبادئ . 2

النظرية الكالسيكية )التقليدية( يف البناء، والتحقق من صدق وثبات أدوات القياس. 
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إن غالبية هذه الدراسات قد استخدمت املنهج الوصفي التحلييل لتحقيق أهدافها، وأن أكثرية الدراسات . 3

ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحالية استخدمت االستبانة أداة أساسيًة يف البحث. 

استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تحديد مشكلة الدراسة، وصياغة أسئلتها، واستخالص محاور . 4

)أبعاد( األداة املعّدة يف الدراسة الراهنة، وكذلك يف مناقشة نتائج الدراسة.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة: استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يهتم » بوصف الظاهرة أو املوضوع اعتماداً عىل جمع 
إىل  ودقيقاً، الستخالص دالالتها، والوصول  كافياً  الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً 

نتائٍج وتعميماٍت عن الظاهرة أو املوضوع محل البحث « )الكسباني، 2012: 86(. 

بمتوسط عمر  - 22 سنة(،   20( أعمارهن بني  ترتاوح  )290( معلِّمًة،  العينة عىل  اشتملت  الدراسة:  عينة 
يساوي 21,25 سنة )االنحراف املعياري = 2,08(. وقد اختري أفراد العينة بطريقٍة كرة الثلج، وذلك بتحميل 

أداة البحث عىل شبكة اإلنرتنت، ومتابعة توّسع حجم العينة )الخلييل، 2012: 165(. وبلغ حجم العينة األصيل 

)298( معلِّمة، وبعد فحص االستجابات وتطبيق محّكات نموذج راش، استُبقيت )290( ورقة مكتملة، وهو 

عدد أفراد العينة الفعلية للدراسة.

مات رياض األطفال): أداة الدراسة )مقياس االجتاه نحو التسامح لدى معلِّ
خطوات إعداد املقياس: اتبع الباحث الخطوات التالية يف إعداد مقياس االتجاه نحو التسامح:

)- مراجعة األدب التربوي ذي العالقة باالجتاه نحو التسامح: استفاد الباحث من األدب السابق والدراسات 
الحديثة حول هذا املوضوع، كاالستبانة التي أعّدتها املطريي وزميليها )2015(، والتي تتكّون من )28( بنداً 

األبناء،  مع  والتسامح  القبيل،  والتسامح  املذهبي،  والتسامح  الفكري،  التسامح  تغطِّي  محاور  أربعة  ضمن 

وكذلك االستبانة التي أعّدتها زينب عيل )2016( من )55( بنداً، وتقيس األبعاد التالية: الحوار وحرية التعبري، 

والحقوق والواجبات، والتسامح، والعمل الجماعي، وتحّمل املسؤولية. كما تمت االستفادة أيضاً من املقاييس 

التي تم تصميمها يف الدراسات األجنبية. 

لعينٍة عشوائيٍة  املختارة  األسئلة  الباحث مجموعًة من  وّجه  الروضة:  مات  أولّية مع معلِّ )- إجراء مقابالت 
تتكّون من )40( معّلمًة رياض أطفال، وترّكزت األسئلة حول كيفية تعامل معلِّمة الروضة مع األطفال، ومدى 

بتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم،  قيامها  آرائهم، ومدى  التعبري عن  الروضة يف  تمنحها ألطفال  التي  الحرية 

عىل  الوقوف  أيضاً  املقابالت  واستهدفت  الروضة.  يف  زمالئهم  مع  الجماعي  العمل  أثناء  يف  عالقتهم  وترشيد 

الجوانب املهمة يف حياة املعّلمة، والتي تؤثِر يف تنمية ثقافة التسامح لديها. وقد تم التأّكد من صدق املقابلة 

وثباتها بالطرق املناسبة. ويف ضوء الطرق املتبعة يف تحليل نتائج املقابالت، تم تحديد ماهية املوضوعات التي 

يجب أن يغطِّيها املقياس، والفقرات التي تعربِّ عنها، والتي من امُلحتمل أن تُدرج فيه. وهذه املوضوعات هي: 

التسامح الفكري، والتسامح مع األبناء، والتسامح املهني، والتسامح املجتمعي.  
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3- كتابة فقرات املقياس )الصيغة املبدئية): عىل خلفيّة نتائج املقابالت مع معلمات رياض األطفال، ونتائج 
الدراسات السابقة سالفة البيان، تم – بصورٍة مبدئيٍة – صياغة )38( فقرة تمثل املوضوعات التي تم فرزها 

يف املقابالت، واختيار ُسلَّمني، األول ُسّلم ثالثي لتحديد درجة أهمية الفقرة بالنسبة للمعلِّمة )مهم جداً، مهم، 

غري مهم(، والثاني ُسّلم خمايس يحدِّد )مدى( انطباق الفقرة عىل املعلِّمة )دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، أبداً(. 

وللتحّقق من مدى وضوح فقرات األداة، ومدى استيعاب املعلِّمة لها، وتحديد الزمن التقريبي لتطبيقها، تم 

تطبيق املقياس عىل عينٍة استطالعيٍة عشوائيٍة من )94( معلِّمًة يف الروضة، وتبنّي أن تعليمات التطبيق واضحة 

بالنسبة لهم، وأن العبارات مصوغة علـى نحٍو يساعد املعلِّمة عىل فهم الهدف من املقياس، وامُلهّمة املطلوبة 

منها، وأن متوسط زمن تطبيق األداة يساوي )8,40( دقيقة. ويف ضوء نتائج التطبيق، تم تقليص عدد فقرات 

املقياس إىل )30( فقرة تقيس اتجاه معّلمة الروضة نحو التسامح )راجع امللحق )(، وتم اعتماد السلم الخمايس 

يف كتابة الفقرات، نظراً لسهولة التصميم والتطبيق والتصحيح عند استخدامه. 

4- التحليل العاملي لفقرات املقياس: لتقييم بُنية املقياس قيد اإلعداد، تم استخدام أسلوب التحليل العاميل، 
وهو » أسلوب ريايض يمثل عدداً كبرياً من العمليات واملعالجات الرياضية يف تحليل االرتباطات بني امُلتغريات 
 .(Factors) فقرات املقياس(، ومن ثم تفسري هذه االرتباطات، واختزالها يف عدد أقل من املتغريات تدعى عوامل(

ويساعد التحليل العاميل يف الحكم عىل أن السمة التي يقيسها االختبار ذات بعد واحد أو متعدِّدة األبعاد، وذلك 

من خالل مطالعة قيم الجذر الكامن (Eigenvalue) للعوامل الناتجة » )النبهان، 2013: 364(، وتفسريها يف 

ضوء املحكات امُلعتمدة. 

وعليه تم تحليل استجابات )290( معلِّمة يف  رياض األطفال لفقرات األداة للكشف عن أبعاد املقياس، 

حيث أظهرت نتائج التحليل األويل )12( عامالً، منها )7( عوامل تزيد قيمة الجذر الكامن لكل منها عن )1,00(. 

ح جدول ))) نتائج التحليل العاميل لفقرات املقياس.  ويوضِّ

جدول )1( قيم الجذور الكامنة ونسب التباين للعوامل املستخرجة من التحليل العاميل 

نسبة التباين التراكمي )%)نسبة التباين )%)قيـمة اجلذر الكامنالعامل
4,8215,2415,24األول

2,4512,1827,42الثاني

2,2311,0938,51الثالث

1,7109,1747,68الرابع

1,5608,8656,54الخامس

1,3908,2264,76السادس

1,0807,7872,54السابع

2,2307,1179,65الثامن

1,7106,6786,32التاسع

1,5605,4191,73العارش

1,3904,5396,26الحادي عرش

1,0803,74100,00الثاني عرش
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 (Parallel ة عن أبعاد املقياس الفعلية، اتُبعت طريقة التحليل املوازي ولفرز العوامل األساسية املعربِّ

(Analysis، ومن ثم حرص الفقرات التي ال تقل قيم تشبعاتها عىل العامل الواحد عن 0,40، وال تتشبع بهذه 
القيمة أو بأعىل منها عىل أكثر من عامل واحد آنياً. وبالنتيجة، تم استخراج أربعة عوامل أساسية ذات معنى، 

العوامل » أن تكون هناك ثالثة تشبّعات عىل األقل لكل  أي يمكن تفسريها منطقياً. كما ُروعي عند تفسري 

الحفيظ  )عبد   » تشبعاتها  قيم  أساس  عىل  املستخرجة  للعوامل  األمثل  التفسري  مع  يتوافق  ما  وهو  عامل، 

ق »التوزيع املتكافئ لنسب التباين املفرّس عىل العوامل املستخرجة«  وباهي والنشار، 2004: 345(، مثلما يحقِّ

)تيغزة، 2012: 100(. 

عوامل  أربعة  من  تتكون  املستخرجة  العوامل  مصفوفة  أصبحت  املعتمدة،  املحكات  تطبيق  أثر  وعىل 

رئيسة تمثِّل )30 فقرة( فقط، وهذه العوامل ذات معنى، أي قابلة للتفسري، ويزيد الجذر الكامن لكل منها 

ق املحّكات املذكورة، وتشكل )47,68 %( من التباين الكيلِّ لبنود املقياس. كما تراوحت قيم  عن )1,00(، وتحقِّ

معامالت ثبات ألفا - كرونباخ لهذه العوامل من )0,78– 0,94(. 

، ُوجد أن قيم تشبّعات العامل األساسية  وبفحص العامل األول الذي يمثِّل 15,24 % من التباين الكيلِّ

التي تزيد عن 0,40، تعكسها الفقرات رقم: 1- 8. وهذا يعني أن هذا العامل يستهدف الوقوف عىل التسامح 

الفكري لدى معلِّمة الروضة )راجع امللحق )(. أّي أنه يمكن القول بأن العامل األول يقيس مدى قيام املعلِّمة 

بتشجيع األطفال عىل الحوار، وتحفيزهم عىل إقناع اآلخرين بأفكارهم الشخصية، وتقبّل النقد البناء والرأي 

، يتشبع أساساً عىل الفقرات )-9 اآلخر. وباملثل، فإن العامل الثاني، والذي يشكِّل 12,18 % من التباين الكيلِّ

املعلِّمة  قناعة  مدى  يقيس  الثاني  العامل  فإن  ثم  ومن  املعلِّمة،  لدى  األرسي  التسامح  عىل  تدّل  والتي   ،)14

يمثِّل  الذي  الثـالث  العـامل  بأن  القول  يمكن   ، نفسه  املنـوال  واإلناث. وعىل  الذكور  بني  للمساواة  بالحاجة 

املعلِّمة، حيث  لدى  املهني  التسامح  يقيس   ،)22  -15( الفقرات  ويتشبّع عىل   ، الكيلِّ التبايـن  من   % 11,09

تركز هذه الفقرات عىل سعي املعلِّمة إلنهاء الخالفات مع زميالتها، وعىل قدرتها عىل تقبل نقدهن لترّصفاتها. 

، ويتشبـع عىل الفقـرات  وباملثل، يمكن القول بأن العـامل الرابع، والذي يمثِّل 9,17 % من التبايــن الكيلِّ

)23 - 30(، يقيس التسامح املجتمعي لدى معّلمة الروضة. وبتحليل مضمون العوامل املستخرجة، تبني أنها 

اً عىل صدقه البنائي. تقيس األبعاد األربعة التي بُني عىل أساسها مقياس االتجاه أصالً، وتعّد مؤرشِّ

خطوات الدراسة: 
.(PASW 18) 1- تطبيق املقياس عىل العينة، وترميز البيانات، وإدخالها يف الربنامج اإلحصائي

االستجابات  تحديد مدى درجة مطابقة  بهدف   ،(BIGSTEPS) برنامج  وإدخالها يف  البيانات،  2- معالجة 

لفقرات املقياس املستخدم يف الدراسة مع نموذج ُسّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش. 

3- حساب الخصائص السيكومرتية )الصدق والثبات( ملقياس ثقافة التسامح لدى معلِّمة الروضة. 

*
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نتائج الدارسة:
أواًل : نتائج السؤال األول: 

ينّص السؤال األول عىل ما يأتي: » ما مدى تطابق بنود مقياس االتجاه نحو التسامح مع نموذج ُسّلم 

التقدير املنبثق عن نموذج راش؟ «. ولإلجابة عن هذا السؤال، تم فحص افرتاضات أحادية البُعد، واالستقالل 

املوضعي للفقرات، وتحديد الدالة املميّزة لكل فقرة، ومطابقة االستجابات مع النموذج، وذلك كما يأتي: 

الراهنة  صورته  يف  املقياس  تطبيق  تم  املقياس:  على  املتحققة  للبيانات  الُبعد  أحادية  افتراض  اختبار   -(
)30 فقرة( عىل عينة الدراسة الحالية، وعدد أفرادها )290( معّلمًة، وذلك للتحّقق من افرتاض أحادية البُعد 

(Unidimensionality) الستجابات العينة عىل املقياس، حيث تفرتض نماذج السمات الكامنة أحادية البُعد 
)نموذج راش مثاالً( وجود قدرة واحدة تفرسِّ أداء الفرد يف املقياس. 

ات اآلتية:  وللتحّقق من افرتاض أحادية البُعد، اختار الباحث املؤرشِّ

معلِّمة   )290( من  املكّونة  الدراسة  عينة  عىل  الثبات  معامل  تقدير  تم  حيث   ،α كرونباخ  معامل   -1

روضة، وبلغت قيمته 0,91، وهي مؤرشِّ قوّي عىل تحّقق أحادية البُعد يف املقياس.

من  نفسها  الفقرة  حذف  بعد   ، الكيلِّ املقياس  عىل  واألداء  الفقرة،  عىل  األداء  بني  االرتباط  معامل   -2

املقياس، وقد تبنّي من خالل مراجعة قيم معامالت االرتباط أن هناك )28( فقرة يزيد معامل ارتباطها 

عن )0,30( ، وذات داللة إحصائية عند مستوى (α < 0.01)، وأن متوسط معامالت االرتباط الداخلية 

للفقرات يساوي )0,55(،  مما يّدل عىل أن هذه الفقرات تتشارك جميعها يف قياس بُعد واحد تعربِّ عنه 

اً عىل أحادية البُعد للمقياس.  العالمة الكليّة، ويمكن اعتبار هذه النتيجة مؤرشِّ

(Quartimax Rotation)، عىل  الكوارتيماكس  العوامل بطريقة  وتدوير  العاميل  التحليل  أسلوب   -3

افرتاض أن هذه العوامل غري مرتابطة )الكيالني والرشيفني، 2016، 474(. ولتحديد العوامل األساسية 

ة عن أبعاد املقياس، تم اختيار الفقرات التي ال تِقّل قيم تشبّعاتها عىل العامل الواحد عن )0,40(،  املعربِّ

وال تتشبّع بهذه القيمة أو بأعىل منها عىل أكثر من عامل واحد يف الوقت نفسه. وقد تم اختيار هذا املحك 

ألنه أكثر رصامًة من الّحد األدنى التقليدي لقيّم التشبّع، وقيمته )0,30(، مّما يزيد من احتمال ظهور 

العوامل املستخرجة يف الدراسات الالحقة. وبالنتيجة، تم استخراج أربعة عوامل يزيد الجذر الكامن لكل 

منها عن الواحد، وتفرسِّ )47,68 %( من التباين الكيلِّ للمقياس. 

عن  ة  واملعربِّ املقياس،  يف  الفرد  درجة  )أي  املستهدفة  القدرة  باستثناء  أنه  ويعني  املوضعي:  االستقالل   -(
محّددة  بارامرتات  أو  بالقدرة  املحّددة  العالقة  غري  االختبار  فقرات  استجابات  بني  عالقة  توجد  ال  اتجاهه(، 

أو تساعد يف اإلجابة عن أسئلة  أن استجابة املفحوص )الطالب( لفقرٍة ما ال تفرسِّ  للنموذج، بمعنى  أخرى 

 .(Zenisky, Hambleton, & Sireci, 2006) أخرى

وقد تم التحّقق من هذا االفرتاض عن طريق إجراءات بناء املقياس، وذلك من خالل التأّكد من عدم وجود 
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البُعد، فقد  النموذج األنسب أحادي  أية فقرة أخرى؛ وفضالً عن ذلك، ولكون  فقرة تعطي تلميحاً عن إجابة 

اً للكشف عن االستقالل املوضعي للفقرات،  استخدم اإلحصائي (Q3) الذي اقرتحه يٍّْن (Yen, 1983) مؤرشِّ

ويعرّب عنه بالعالقة بني البواقي لزوج من الفقرات بعد ضبط السمة امُلقّدرة. وقد تم حساب هذا اإلحصائي، 

البعض،  الفقرات عن بعضها  يّدل عىل استقاللية  الفقرات، مما  أزواج  الصفر لجميع  أقل من  وكانت قيمته 

وعدم ترابطها.

زة لكل فقرة: وتصف هذه الدالة العالقة بني القدرة )اتجاه الفرد( واألداء عىل الفقرة )درجته  3- الدالة املميِّ
عىل الفقرة(. والختبار هذا الفرض، تم إيجاد بارامرتات الفقرات التي تحدِّد منحنى خصائص كل منها وفق 

 )BILOG-MG( برمجيّة استخدام  تم  األساس،  هذا  األنسب. وعىل  أنه  تبني  الذي  البارامرت  األحادي  النموذج 

معامالت   )2( جدول  ح  ويوضِّ األفراد.  قدرة  وتقدير  الفقرات(  )صعوبة  الثالثني  الفقرات  بارامرتات  لتقدير 

صعوبة الفقرات وفق النموذج ومستوى داللة قيم كاي تربيع للمطابقة. 

جدول )2( معامالت صعوبة فقرات مقياس االتجاه ومستوى داللة جودة املطابقة لكل منها

رقم
الفقرة

معامل 
الصعوبة

مستوى 

)X  2(داللة
رقم

الفقرة
معامل 
الصعوبة

مستوى 

 )X  2( داللة
رقم

الفقرة
معامل 
الصعوبة

مستوى 

)X  2( داللة

(0,800,29((0,16-0,42((0,300,78

(0,67-0,23((0,28-060((0,96-0,88

32,950,43(31,460,22(32,010,70

42,220,23(41,67-0,70(40,640,40

52,830,74(50,49-0,81(50,56082

62,660,40(60,51-0,82(62,580,66

72,74-0,75(72,57-0,60(71,09-0,26

83,270,70(80,670,77(80,180,19

90,890,63(91,450,82(90,110,54

(00,570,28(00,570,93301,34-0,41

)α < درجات الحرية = 4، عدد األفراد = 290، جميع قيم كاي تربيع غري دالة إحصائياً عند مستوى *

الفقرات تراوحت بني )-2,95( و )3,27(، بمتوسط  ويتبنّي من جدول )2( أن قيم معامالت صعوبة 

مطابقة  فقرة،   )30( أّي  املقياس،  فقرات  جميع  وأن   ،)0,73( يساوي  معياري  )0,65(، وانحراف  يساوي 

ح الشكل رقم )1( منحنيات خصائص املفردة لثالث فقرات يف املقياس املطّور، حيث  للنموذج األحادي. ويوضِّ

يشري اللون األحمر إىل فقرة صعبة جداً، واللون األزرق إىل فقرة سهلة جداً، واللون األحمر إىل فقرة متوسطة 

الصعوبة، وفقاً للمعايري املعتمدة يف األدب الرتبوي املعارص )عودة، 2010، 287(. وعليه، فقد تحّقق االفرتاض 

الثالث، بمعنى أن هناك دالة مميزة لكل فقرة تصف العالقة بني القدرة واألداء لكل فقرة من فقرات مقياس 

ثقافة التسامح. 
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الشكل رقم )1( منحنيات خصائص املفردة يف مقياس االتجاه 

4- مطابقة االستجابات للفقرات بنـموذج سّلم التقدير: ملعرفة مدى درجة مطابقة االستجابات لفقرات 
 )1( املقياس عن طريق رصد عالمة  تم تصحيح  نموذج راش،  املنبثق عن  التقدير  االختبار مع نموذج سّلم 

لإلجابة الصحيحة عن الفقرة، وعالمة )صفر( لإلجابة الخاطئة عنها، وبعد ذلك تم إدخال البيانات يف ذاكرة 

الحاسوب، وتحليلها باستخدام برنامج (BIGSTEPS) املصّمم لهذا الغرض. 

وقبل البدء بتحليل استجابات أفراد العينة للفقرات، تم حذف األفراد الذين ال يطابقون النموذج. ولتحديد 

رات املطابقة اخلاصة باألفراد، تم تقدير قدرة الفرد )اتجاهه( باإلضافة إىل الخطأ املعياري يف قياس هذه  مؤشِّ
ان: مؤرش املطابقة الداخلية التقاربي (ZSTD)، ويُعرّب  ، وله مؤرشِّ القدرة، وكذلك قيم إحصائي املطابقة الكيلِّ

املتوّقعة  للسلوكيّات غري  وهو مؤرشِّ إحصائي   ،(MNSQ) التقاربي  املربّعات  بإحصائي متوسط  أيضاً  عنه 

التي تكون قريبًة من مستوى قدراتهم، وكذلك مؤرشِّ املطابقة  الفقرات  التي تؤثِّر يف استجابات األفراد عن 

الخارجية التباعدي (ZSTD)، ويُعرب عنه كذلك بإحصائي متوسط املربّعات التباعدي (MNSQ)، وهو مؤرشِّ 

إحصائي أكثر حساسيًة للسلوكات غري املتوّقعة من األفراد عن الفقرات التي تبتعد عن مستوى قدراتهم، كما 

جرت العادة يف الدراسات يف مجال النظرية الحديثة يف القياس )بني ياسني والربكات، 2012: 153 - 157(. 

ويبني جدول )3) املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل تقدير للقدرة، والخطأ املعياري يف قياس هذه 

القدرة، وقيم إحصاءات املطابقة الداخليّة والخارجية للنموذج املعتمد يف هذه الدراسة.
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جدول )3( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل من تقديرات األفراد والخطأ املعياري يف قياس االتجاه 
وإحصاءات املطابقة الداخلية والخارجية )عدد األفراد= 290، عدد الفقرات = 30(

إحصائي املطابقة الخارجيةإحصائي املطابقة الداخليةالخطأ املعياريالقدرة

متوسط 
املربعات

)MNSQ(

قيمة 
اإلحصائي
)ZSTD(

متوسط 
املربعات

)MNSQ(

قيمة 
اإلحصائي
)ZSTD(

-1,010,3-0,2810,3-0,17املتوسط

0,560,050,171,30,281,4االنحراف املعياري

كما  املثايل  الوضع  وهو  الصحيح،  الواحد  من  املوزونة  املربعات  ملتوسطات  الحسابي  املتوسط  اقرتاب   )3( الجدول  من  ويتضح 

يتوقعه النموذج، كما ياُلحظ أن متوسط قيم إحصائي املطابقة الداخلية التقاربي قد بلغ )-0,3(، واالنحراف املعياري لها )1,3(، 

وهي أيضاً تقرتب من القيم املثالية التي يفرتضها النموذج، وهي )0,1( عىل التوايل، وباملثل ينطبق األمر عىل قيّم إحصائي املطابقة 

الخارجية )التباعدي( التي تقرتب من القيم املثالية التي يفرتضها النموذج. وتُعّد قدرة الفرد غري مطابقة للنموذج إذا كانت قيم 

إحصائي املطابقة الخارجية املقابلة لدرجته عىل املقياس تزيد عن )+2(، وعليه يعترب الفرد غري مطابقاً للنموذج، ألن استجاباته 

النموذج، كأن يستجيب لفقرٍة ما يف املقياس باملوافقة رغم أن اتجاهه نحوها ال يتوافق أصالً مع  امللحوظة تبتعد عن توّقعات 

الشحنة االنفعالية املتضمنة فيها. ويف ضوء هذه االعتبارات، تبنّي وجود )12( معّلمًة تبتعد استجاباتهن عن االستجابات املتوقعة 

تبعاً التجاهاتهن نحو التسامح، كما تقيسها أداة البحث.    

وبعد استبعاد األفراد الذين لم تتطابق استجاباتهم مع توّقعات النموذج، وإعادة التحليل اختبار مدى 

هذا  قياس  يف  املعياري  الخطأ  إىل  باإلضافة  فقرة،  لكل  الصعوبة  معلم  تقدير  تم  للنموذج،  الفقرات  مطابقة 

للفقرات،  املربعات  متوسط  وكذلك   ،)ZSTD( للفقرات  والخارجية  الداخلية  املطابقة  إحصائي  وقيم  املعلم، 

وتدوين النتائج يف جدول )4(. 

جدول )4( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعالم الصعوبة للفقرات والخطأ املعياري يف قياس االتجاه 
وإحصاءات املطابقة الداخلية والخارجية لهذه املعالم )عدد األفراد= 278، عدد الفقرات = 30(

إحصائي املطابقة الخارجيةإحصائي املطابقة الداخليةالخطأ املعياريالقدرة

متوسط 
املربعات

)MNSQ(

قيمة 
اإلحصائي
)ZSTD(

متوسط 
املربعات

)MNSQ(

قيمة 
اإلحصائي
)ZSTD(

-1,020,1-00,1110,1املتوسط

0,760,060,071,20,121,3االنحراف املعياري

ويبنيِّ جدول )4( اقرتاب املتوسط الحسابي ملتوسطات املربعات من الواحد، وهو الوضع املثايل، كما ياُلحظ أن متوسط قيم إحصائي 

املطابقة الداخلية قد بلغ )- 0,1(، واالنحراف املعياري لها )1,2(، وهذه القيم قريبة نوعاً ما من القيم املثالية، وهي )0,1( عىل 

التوايل، وباملثل ينطبق األمر عىل قيم إحصائي املطابقة الخارجية )التباعدي( التي تقرتب من القيم املثالية التي يفرتضها النموذج، 

وهو ما يدّل مجدداً عىل استقالل معالم الفقرات عن خصائص توزيع القدرة لعينة األفراد. 
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ويف ضوء محّكات املطابقة للفقرات املستخدمة، تبنّي وجود )6( فقرات تعّدت قيم متوسطات املربعات 

املوزونة لها الواحد الصحيح، وهذا مؤرشِّ عىل أنها فقرات غري مطابقة، وبعيدة عن توّقعات النموذج، وأنها 

قيم مضطربة وتشوِّش البيانات، كأن تكون فقرًة صعبًة جداً )تحمل ُشحنًة انفعاليًة موجبًة(، ومع ذلك يقبلها 

األفراد الذين يعارضونها يف األساس. 

من  والتحّقق  املقياس،  عىل  ينة  العِّ أفراد  استجابات  عن  الناتجة  البيانات  مطابقة  جودة  من  وللتأّكد 

موضوعية تفسري نتائج املقياس بصورته الراهنة )24 فقرة(، أي بعد حذف األفراد غري املطابقني، والفقرات 

غري املطابقة، والبالغ عددها )6( فقرات، أُعيد التحليل للمرة الثالثة للحصول عىل تقديرات نهائية متحرِّرة لكل 

ص جدول )5( نتائج التحليل للقيم املتحرِّرة لقدرة األفراد من جهٍة،  من صعوبة الفقرات وقدرات األفراد، ويلخِّ

وصعوبة الفقرات، من جهٍة أخرى.   

جدول )5( نتائج التحليل للقيم املتحرِّرة التجاه األفراد وصعوبة الفقرات )عدد األفراد= 278، عدد الفقرات= 24(

نتائج التحليل للقيم املتحرِّرة التجاه األفراد *

القدرة
الخطأ 
املعياري

املدى
الجذر الرتبيعي 

ملتوسطات مربعات 
األخطاء

االنحراف املعياري 
املعّدل من األخطاء

مؤرشِّ الفصل
)مؤرشِّ التباعد(

معامل الثبات 
لتباعد األفراد

املتوقعالفعيلاملتوقعالفعيلاملتوقعالفعيلاملتوقعالفعيل

-0,240,321,5املتوسط
– 

1,5

0,320,310,740,743,513,530,920,92

االنحراف
املعياري

0,280,08

نتائج التحليل للقيم املتحرِّرة لصعوبة الفقرات

املتوقعالفعيلاملتوقعالفعيلاملتوقعالفعيلاملتوقعالفعيل

-00,172,7املتوسط
– 

1,14

0,180,180,640,644,574,580,890,90

االنحراف
املعياري

0,650,14

 * أقىص عالمة خام يف مقياس االتجاه = 112، أدنى عالمة خام = 42 

ويبنيِّ جدول )5( أن التقديرات النهائية املتحرِّرة لقدرات )اتجاهات( األفراد تراوحت بني العالمة الكليّة )42( كحد أدنى، والعالمة 

)112( كحد أقىص، وقد بلغ متوسط توزيع القدرة )0,24( وحدة لوجيت، واالنحراف املعياري )0,28( وحدة لوجيت، بمدى يرتاوح 

القدرة، وبلغ متوسط  املرتفع من  للمستوى  القدرة، و )1,5( وحدة لوجيت  املنخفض من  للمستوى  بني )-1,5( وحدة لوجيت 

الذي يشري إىل دقة تحديد مواقع األفراد عىل متصل  املعيارية لتقديرات قدرة األفراد )0,32(، وهي قيمة متدنية، األمر  األخطاء 

السمة )االتجاه(. 
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أما بالنسبة لقيم التقديرات املتحررة لصعوبة الفقرات، فياُلحظ من جدول )5) أنها قد تراوحت بني 

)-2,7( و )1,14( وحدة لوجيت، وتتوّزع بمتوسط قدره صفر لوجيت، وانحراف معياري قدره )0,65( وحدة 

لوجيت، وبلغ متوسط األخطاء املعيارية لتقديرات صعوبة الفقرات )0,14(، وهي قيمة متدنِّية، األمر الذي 

يشري إىل دقة تقديرات الصعوبة للفقرات. كما يظهر الشكل رقم )))، املبنّي أعاله، أن هناك نوعاً من االتساق 

يف تدريج صعوبة الفقرات، وأن املقياس يقيس مدى عريضاً من القدرة، ويقيس متغرياً أحادّي البُعد، وهو ما 

يعكس صدق البناء للمقياس املطّور. 

ويتضح مّما سبق أن االفرتاضات األربعة السابقة قد تحّققت، بمعنى أن استجابات الفقرات حّققت 

افرتاضات النموذج أحادي البارامرت باعتباره النموذج األنسب ألغراض الدراسة.

ثانيًا – نتائج السؤال الثاني: 

ينّص السؤال الثاني عىل ما يأتي: » ما قيم معامالت الصعوبة لبنود مقياس االتجاه نحو التسامح وفق 

ُسّلم التقدير املنبثق عن نموذج راش؟ «. 

النموذج  وفق  منها  كل  خصائص  منحنى  تحدِّد  التي  الفقرات  بارامرتات  إيجاد  تم  عنُه،  ولإلجابة   

األحادي البارامرت )نموذج راش(، والذي يفرتض يف األساس أن الفقرات املطابقة للنموذج هي فقرات متقاربة 

الفقرات  بارامرتات  لتقدير   (BILOG-MG) برمجيّة  استخدام  تم  األساس،  هذا  وعىل  التمييزية.  القدرة  يف 

حذف  بعد  وذلك  األفراد،  قدرة  وتقدير  للنموذج،  املطابقة  غري  الفقرات  حذف  بعد  وذلك  الفقرات(،  )صعوبة 

ح جدول )6) معامالت صعوبة هذه الفقرات وفق هذا النموذج، ونتائج  األفراد غري املطابقني للنموذج. ويوضِّ

مطابقة الفقرات واألفراد للنموذج عىل متصل القدرة )االتجاه(.
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جدول )6( نتائج مطابقة الفقرات واألفراد للنـموذج عىل متصل القدرة )االتجاه(
)عدد األفراد= 278، عدد الفقرات = 24( 

الفقرات املتوافقة مع القدرة

عدد األفراد  )%(  مستوى الصعوبةالصعوبة باللوجيترقم الفقرةالقدرة  باللوجيتالدرجة الخام

722,77-83,24

مرتفعة الصعوبة
)صعبة(

)% 16( 46

672,55-32,91
571,95-62,60
421,60-42,10
471,55-232,00
551,36-131,44
531,13-10,89

متوسطة الصعوبة
)متوسطة(

)% 68( 198

680,88-180,64
990,80-240,60
890,75-200,55
860,24-210,29
880,15-280,16
650,10290,09
870,14110,14-
840,24120,27-

منخفضة الصعوبة
)سهلة(

)% 16( 46

810,41150,46-
970,69160,51-

1071,0120,71-
1091,04220,93-
1061,29271,08-
1051,36301,34-
1121,52141,66-
911,70172,50-

1102,1572,82-

290املجموع0,55-0,50املتوسط

ويتبنّي من جدول )6( أن قيم معامالت صعوبة الفقرات تراوحت بني )2,82-( و )3,24(، وأن جميع فقرات املقياس يف صيغته 

األوليّة مطابقة للنموذج األحادي. وعليه، فقد تحّقق االفرتاض بأن هناك داّلة مميزة لكل فقرة تصف العالقة بني القدرة )ممثلًة 

باالتجاه( واألداء )درجة املعلمة عىل الفقرة( لكل فقرٍة من فقرات مقياس اإلتجاه.

ثالثًا : نتائج السؤال الثالث: 

ينّص السؤال الثالث عىل ما يأتي: » ما دالالت صدق وثبات املقياس املتحرِّر من األفراد وفق ُسّلم التقدير 

املنبثق عن نموذج راش؟ «. 

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحديد دالالت الثبات والصدق للمقياس، عىل النحو اآلتي: 

األفراد  وقدرات  فقرة(،   24( الفقرات  صعوبة  من  لكل  املتحرِّرة  القيم  عىل  الحصول  تم  الثبات:  دالالت   -(
 (Item وللفقرات ،(Person Reliability) ومن خالل هذه القيم احتُسب معامل الثبات لألفراد ،)ً290 فردا(
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(Reliability، باعتبار أن مفهوم الثبات يف نموذج راش يعني الدقة يف تقدير موقع كل من الفقرات واألفراد 
بني  الفصل  معامل  بحساب  املتصل  تعريف  يف  املقياس  فقرات  دقة  مدى  تحديد  ويمكن  السمة.  متصل  عىل 

الفقرات (Item Separation Index)، أو (Gi)، وهو النسبة بني االنحراف املعياري للقيم التدريجية املتحرِّرة 

املقياس بصورته  لفقرات  الفصل  قيمة معامل  بلغت  القيم، حيث  لهذه  املعياري  الخطأ  للفقرات، ومتوسط 

النهائية )4,57(، وهذه القيمة أكرب من )2(، ولذلك تُعّد هذه الفقرات كافيًة لتعريف متصل السمة التي تقوم 

بقياسه. أما بالنسبة ملعامل الفصل بني األفراد (Person Separation Index)، أو (Gp)، فقد بلغت قيمته 

.(Yen & Fitzpatrick, 2006) 3,51(، وهي أكرب من )2(، لذا تُعّد عينة األفراد كافيًة للفصل بني الفقرات(

R = (G2 / 1+G2)، وقد بلغت  التالية:  (R) للفقرات واألفراد وفق الصيغة  الثبات  ويُحسب معامل 

قيم معامالت الثبات لكٍل من الفقرات واألفراد )0,89(، )0,92(، عىل التوايل، وهما قيمتان مرتفعتان، حيث 

تّدل األوىل عىل كفاية عينة الفقرات يف التمييز بني مستويات األداء لألفراد، يف حني تشري الثانية إىل كفاية عينة 

األفراد يف التمييز بني الفقرات، وبالتايل يف تعريف متصل السمة التي تقيسه هذه الفقرات. كما تم تقدير معامل 

ثبات االتساق الداخيل للمقياس بصورته النهائية )24 فقرة(، حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ – ألفا )0,91(، 

ات تّدل عىل أن  وهي قيمة عالية، وتراوحت معامالت الثبات ألبعاد املقياس بني )0,81(،- )0,93(، وهي مؤرشِّ

» قيمة االتساق الداخيل للمقياس عالية، باعتبارها دليالً عىل ثباته « )النبهان، 2013 : 300(.   

)- دالالت الصدق: تم التحّقق من الصدق املنطقي للمقياس من خالل التحديد النظري ملفهوم التسامح يف 
ضوء مراجعة الدراسات السابقة، وتحديد الفقرات، وطريقة صياغتها، وتحكيمها. 

أما بالنسبة لصدق االتساق الداخلي، فقد تم التحّقق منه بحساب معامالت االرتباط بني الدرجة عىل   

، من جهٍة أخرى،  الفقرة، والدرجة عىل البُعد الذي تنتمي له من جهٍة، وبينها وبني الدرجة عىل املقياس الكيلِّ

حيث تبنّي أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائياً عن مستوى داللة (α < 0.01)، مما يّدل عىل مدى 

فاعلية فقرات املقياس، حيث تقيس ما يقيسه البُعد واملقياس ككل.

مناقشة نتائج الدراسة: 

الرتبوي  التسامح يف ضوء األدب  الروضة نحو  بناء مقياس التجاه معلِّمة  الحالية  الدراسة  استهدفت 

والنفيس املعارص، واستخدم الباحث النظرية الحديثة يف القياس كإطار لتحليل فقرات املقياس واستجابات 

ثم  ومن  القياس،  يف  الحديثة  النظرية  نماذج  كأحد  التقدير،  ُسّلم  نموذج  افرتاضات  وتحقيق  العينة،  أفراد 

تصميم أداة قياس من )24( فقرة، واألداة متحرِّرة من قدرات األفراد، وصعوبة الفقرات، وتمتلك خصائص 

سيكومرتية جيِّدة تؤهلها لتحقيق املوضوعية والدقة يف القياس، مّما يمكِّن من تحديد درجة التسامح لدى 

املعلِّمة، وتحسينها لتغدو دعامًة للتعّلم الوجداني يف رياض األطفال. 

ويتميّز املقياس املعّد بأنه يتألف من )24( فقرة فقط، وبالتايل يمكن تطبيقه خالل املوقف التعليمي 

يف الروضة. كما أن هذا املقياس يتناول الجانب االنفعايل يف حياة املعّلمة يف إطار الروضة، ُممثالً يف التسامح 

الفكري )7 فقرات(، والتسامح األرسي )4 فقرات(، والتسامح املهني )7 فقرات(، ويف خارج الروضة ممثالً يف 
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التسامح املجتمعي )6 فقرات(، مع مالحظة أن عدد الفقرات متساٍو تقريباً يف كٍل من الجانبنّي. وعالوًة عىل 

(Ersanli, 2014)، بما يجعلها قابلة  أداة القياس الجيدة  ذلك، فإن فقرات هذا املقياس تتوافق مع معايري 

للتطبيق يف بيئة الروضة، يف زمٍن ال يتجاوز )4( دقائق، كما أنه يتواءم مع أدوات قياس التسامح، واملعروضة 

أعاله، حيث إنه يُعرّب عن حاجات الطفل النفسية واالنفعالية، وكذلك الحاجة لتحسني تعّلمه االجتماعي ضمن 

البيئة الدراسية واألرُسية.  

توصيات الدراسة والبحوث املقترحة: 

عىل ضوء نتائج الدراسة الحالية يويص الباحث بما ييل:  

معلِّمة  لدى  التسامح  درجة  تعّرف  لغرض  املذكور  املقياس  تطبيق  املختّصة  الرتبوية  الجهات  تتّوىل  أن   -1

ٍم من التسامح املطلوبة لتنمية شخصيتها كمربِّية تسعى  الروضة، ومساعدتها عىل الوصول إىل مستوى متقدِّ

ق قدراً أكرب من التعّلم الفّعال للطفل.  باستمراٍر كي تحقِّ

2- أن يتم إدماج مفهوم التسامح يف املناهج التعليمية املعتمدة يف رياض األطفال، بحيث يتمكن الطفل من 

اكتساب ثقافة التسامح وقبول اآلخر والتعايش معه، مما يساهم يف تكوين شخصية وطنية متحّررة من قيم 

التعّصب والكراهية، ومدافعة عن قيم املواطنة والسالم واملحبة. 

3- أن يتم توجيه اآلباء واألمهات بتفعيل دورهم يف غرس قيم التسامح واملواطنة الحّقة يف نفوس أبنائهم، 

وتوظيف اإلعالم يف إعداد برامج متنوعة لطفل الروضة تهتم بالرتبية من أجل التسامح.

واستكماالً لهذه التوصيات، يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية:

1- دراسة تهدف إىل تحديد درجة االستعداد النفيس لدى طفل الروضة لتقبل ثقافة التسامح مع اآلخر، وذلك 

يف ضوء التوجهات الفكرية والثقافية السائدة يف املجتمع العربي املعارص. 

واملتغريات  أثناء عملها،  يف  الروضة  لدى معلمة  التسامح  تطرأ عىل مفهوم  التي  التغرّيات  لتقييم  دراسة   -2

الرتبوية والنفسية املؤثرة يف درجة التسامح مع األطفال وأولياء األمور وزميالت املهنة.

املراجع
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مة الروضة )الصورة األولية) امللحق ))): مقياس االجتاه نحو التسامح لدى معلِّ

نص الفقرةالفقرةالبُعد

التسامح الفكري

أحث الطفل عىل احرتام األفكار واآلراء التي يختلف معها 1

 أشجع األطفال عىل الحوار البناء مع بعضهم البعض2

أعزِّز لدى الطفل القدرة عىل االعرتاف بالخطأ أمام زميله3

أحث الطفل عىل عدم التعّصب لرأيه وأفكاره الشخصية4

ز يف األطفال أن اختالفهم يف الرأي أمر حميد ومرغوب5 أعزِّ

ز األطفال عىل إقناع اآلخرين بأفكارهم الشخصية 6 أحفِّ

أشجع األطفال بالروضة عىل تقبل النقد البناء والرأي اآلخر 7

أحث الطفل عىل التحيل بالصرب وسعة الصدر يف الحوار8

التسامح األرسي

أفرح بقدوم املولود الذكر يف األسرة مثلما أفرح باألنثى9

زة يف معاملتي ألبنائي يف املنزل10 أتصّور إنني غير متحيِّ

أرى أن الذكور واإلناث يملكون نفس الحقوق والواجبات11

أحث أبنائي ذكوراً وإناثاً عىل أن يحرتم كل منهما اآلخر 12

أرفض أن يفرض ابنائي الذكور سيطرتهم عىل أخواتهم اإلناث13

أميل إىل تحايش تفضيل األوالد عىل البنات يف املعاملة 14

التسامح املهني

ألتمس األعذار لترصفات زميالتي التي تضايقني بالعمل15

أسعى جاهدًة إلنهاء الخالفات واملشاحنات بني زميالتي16

أشعر باالمتنان ملعاملة زميالتي يف الروضة يل باحرتام 17

أتجنب تصنيف زميالتي عند التعامل معهن يف أثناء العمل18

أتنازل عن بعض حقوقي كي أكسب احترام زميالتي وثقتهم 19

أتعامل بهدوء واحرتام مع أي زميلٍة تيسء يل يف العمل20

أتقبل نقد زميلتي ملا أطرحه من أفكار أثناء الحوار معها21

أعتذر عما يبدر مني من خطأ أو إساءة يف حق زميلتي  22

التسامح املجتمعي 

أعامل كل األفراد يف مجتمعي بنفس الطريقة دون تمييز 23

أنقد أفكار اآلخر بصورٍة عادلٍة دون النظر إىل عالقتي به  24

أرى أن رأي األغلبية هو األفضل مع مراعاة رأي األقلية25

أحرص على التعامل مع جميع الناس باحترام ومودة دائمة26

أميل إىل عدم التمييز بني األفراد وفق الجنس أو العقيدة27

احرتم اآلخرين برصف النظر عن معتقداتهم وقناعاتهم الفردية28

أسيطر عىل مشاعري السلبية عندما أختلف مع اآلخرين 29

أعربِّ عن رأيي دون اإلساءة لآلخرين أو آلرائهم الشخصية 30

     مالحظة: العبارات املكتوبة بخط غامق هي التي تم حذفها الحقاً من املقياس يف أثناء إعداده 
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