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 امح ـــم التســــة قيــــرح لتنميـــور مقتــتص

 طلاب التعليم الثانوي الصناعي ىلد 

 مستخلص البحث: 
هدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم وأبعاد قيم التسامح من منظور تربوي، 
وأيضا الوقوف على دواعي االهتمام بتدعيم قيم التسامح لطالب التعليم الصناعي، وأيضا 

حة التي ينبغي أن تقوم بها بعض المؤسسات التربوية هدف إلى تحديد األدوار المقتر 
)األسرة، المدرسة، دور العبادة، وسائل اإلعالم( في تنمية وتعزيز قيم التسامح لطالب 
التعليم الصناعي من منظور تربوي، والتعرف على أهم المقومات والمبادئ الالزمة لنجاح 

حليلي النظري القائم على رصد وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الت هذه األدوار.
خضاعها للتحليل والتفسير.  وجاءت الدراسة بمجموعة من النتائج، هي: عناصر الظاهرة وا 

تعزيز قيم التسامح، من خالل تضمين هذه القيم عند تصميم البرامج والمناهج  -7
 الدراسية.

ة، تبنى المعلم دور القدوة الحسنة من خالل تبنيه لسلوكيات التسامح مع الطلب -7
 وتقبل النقد واحترام الطلبة والتعاون والعطف عليهم.

استخدام أساليب تقويم حديثة تراعى جوانب الشخصية، من خاللها يمكن  -9
 مالحظة سلوك المتعلم والحكم على ناتج األداء.

التعاون فيما بين المؤسسات المجتمعية، ومدارس التعليم الفني الصناعي، إذ  -4
يتعاون الجميع في بلورة توجهاته، وقيمه ومبادئه،  أصبح التعليم همًا مجتمعياً 
 والسعي إلى تحقيق أهدافه.

تدريس مقررات تراعى التعدد الثقافي، من خالل أنشطة وممارسات عملية تساعد  -5
 الطلبة على تبنى سلوكيات التسامح.

عقد ندوات ومؤتمرات تدريبية بهدف تعزيز قيم التسامح، يشارك فيها كافة  -6
 .أطياف المجتمع

تدعيم الدور التربوي لوسائل اإلعالم من خالل غرس اإلعالم في الطفل محبة  -1
 السلوك الجيد، واألعمال النبيلة.

 
Abstract Search 
"A proposal for the development of the values of tolerance among 

industrial secondary education students" 

The aim of this research is to identify the concept and 
dimensions of tolerance values from an educational perspective. 
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And also stand on the reasons of interest in strengthening 
tolerance for students of industrial education values. The goal is 
also to define the proposed roles that should be carried out by 
some educational institutions (family, school, houses of worship, 
and the media) in the development and promotion of values of 
tolerance for students of industrial education from an educational 
perspective, And to identify the most important elements and 
principles necessary for the success of these roles. The researcher 
used descriptive theoretical analytical method based on 
monitoring the elements of the phenomenon and subjected to 
analysis and interpretation, the study came with a number of 
results: 

1- Promote values of tolerance by including these values when 
designing programs and curricula. 

2- The teacher adopted the role of good example by adopting the 
behaviors of tolerance with students, accepting criticism, and 
respect for students, cooperation and affection for them. 

3- Cooperation among community institutions, schools and 
industrial technical education, as it has become a community 
education are all cooperate in the development of orientations, 
values and principles, and seek to achieve its goals 
4- Use of modern assessment methods take into account personal 
aspects, which can be observed learner behavior and judgment on 
the output performance. 

5- Teaching multicultural courses through practical activities and 
practices that help students adopt tolerance behaviors. 

6- Holding seminars and training conferences in order to promote 
the values of tolerance, involving all sectors of society. 

7- Strengthening the educational role of the media by instilling the 
media in the child's love of good behavior and noble deeds. 
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 مقدمة:
المتعلمعين  إععدادبشعكل خعاص، مهمعة  والتربعوي بشعكل ععام،  الععالمييواجه المجتمعع 

بسعالم وفعى بيئعة يسعودها جعو  اآلخعرين األفعرادكمواطنين عالميين يستطيعون التعايش معع 
 ,wan)             .األخرى من الود والتسامح والتفاهم واالحترام المتبادل لكافة الثقافات 

2006,140) 
باتععت مععن الضععروريات الملحععة التععي يفرضععها الواقععع الععراهن لمواجهععة وثقافععة التسععامح 

العنف المجتمعي، مما ُيوجب الحعرص علعى ترسعيل القعيم اإلنسعانية وتعزيعز قعيم المواطنعة، 
، 7179فالتسععامح مععن الصععفات التععي تحبهععا النفععوس وتنجععذب إليهععا القلععوب. )أبععو غععدة، 

79) 
المجتمعع ولكعن دالالت ومعنعى  أفعرادمعن مفهوم التسامح مألوف ومتداول لدى الكثير و 

 إليهعا ينتمعي التعيوذلعك تبععًا للبيئعة والثقافعة  األفعرادذلك المفهوم تختلعف اختالفعًا كليعًا بعين 
تعريف جامع وشامل لمفهعوم  إلىالوصول  فيالفرد، ولذلك ال يزال العلماء يواجهون تحديًا 

تحديععد المعععالم الرئيسععية  فععي نجحععت التععيهنععاك العديععد مععن المحععاوالت  أن إالالتسععامح، 
لعم تكععن شعاملة لكافععة الجوانعب المرتبطععة بهعذا المفهععوم.  أنهععالمفهعوم التسعامح بععالرغم معن 

(Agafonov, 2007,80) 
فالقيم األخالقية والسلوكية كالمحبعة والتسعامح وغيرهعا معن األمعور الرئيسعية، لعمليتعي 

يعؤدي إلعى احتعرام الطعالب لهعا معن  التربية والتعليم في المعدارس والجامععات، فالتمسعك بهعا
أجععل التغلععب علععى التعصععب والعنععف ومواجهععة كافععة األزمععات حاضععرًا ومسععتقباًل  لتحقيععق 

 (67-67، 7331التماسك االجتماعي والتنمية البشرية المنشودة.)عمار، 
ويمثل التعليم الفني جزءًا رئيسًا من التعليم، فهو أحعد األدوات الرئيسعة لتحقيعق بعرامج 

ميععة الشعععاملة، ودعامعععة هامعععة معععن دعامععات منظومعععة التعلعععيم، حيعععث يسععععى بنوعياتعععه التن
المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة الالزمة لخدمة خطط التنمية االقتصعادية للدولعة. 

 (467، 7175)االخناوى، 
ومن هنا، تتجلعى أهميعة قعيم التسعامح ك حعدى أهعم الضعروريات التربويعة، والتعي تهعتم 

ل العالقعات االجتماعيعة، والقعيم الدينيعة واألخالقيععة، فالبعد معن ترسعيل قعيم التسععامح، بترسعي
ونشععر هععذه الثقافععة بععين األفععراد، وخاصععة الطععالب، وبصععورة أدص طععالب التعلععيم الصععناعي، 
وذلك بسبب أنهم مهمشين في المجتمع. فبالتسامح والود والمحبة يسود االحترام المتبادل، 

 د األمن واألمان.ورفض العنف، حتى يسو 
ونظرًا لألهمية التربوية لتعزيز وترسيل قيم التسعامح، البعد معن بعذل مجهعودات تربويعة 
عععادة قععراءة التععاريل، وذلععك لتشععجيع ثقافععة المشععاركة،  كبيععرة لمراجعععة الكتععب المدرسععية، وا 
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 )حسين، واإليخاء، والتسامح الذي من شأنه أن ُيجنب األجيال الُمقبلة الكثير من المآسي.
7175 ،931) 

وأن إشعععراك مؤسسعععات التربيعععة والتعلعععيم فعععي عمليعععة تعععدعيم قعععيم التسعععامح، والعععوالء، 
واالنتمععاء، وثقافععة الحععوار، والسععالم، وقبععول األخععر وذلععك مععن خععالل المؤسسععات التربويععة، 
وتشعععجيع مؤسسعععات المجتمعععع المعععدني للمشعععاركة فعععي بعععرامج تنميعععة المواطنعععة والمشعععاركة. 

 (931، 7175)حسين، 
( أن األهععداف الكليععة العامععة 7177هععذا السععياص كشععفت نتععائج دراسععة )العطععار،  وفععى

رادة التغييععر، وتععدعيم االسععتقالل الععذاتي، وبنععاء ثقافععة  للتعلععيم هععي بنععاء الثقععة بععالنفس، وا 
، 7177التسععامح، والحععوار، وتنميععة التفكيععر العلمععي الناقععد، والتفكيععر اإلبععداعي.)العطار، 

749- 751) 
( إننعععا بحاجععة إلعععى التسعععامح Katrien, B,2008,57أشعععارت ) وفععى هعععذا الصععدد

والتعايش اإليجعابي بعين النعاس أكثعر معن أي وقعت مضعى، نظعرًا ألن التقعارب بعين الثقافعات 
والتفاعل بين الحضارات يزداد يومًا بعد يوم بفضل ثورة المعلومات واالتصاالت، وان تعدعيم 

ت التربويعة كاألسعرة، ووسعائل اإلععالم هذه القيم وخاصعة لعدى الطعالب معن خعالل المؤسسعا
 وغيرها ضرورة البد منها.

ومن هنا تحاول الدراسة الحالية إلى وضع تصور تربوي مقتعرح معن خعالل تعدعيم قعيم 
التسععامح لععدى طععالب التعلععيم الصععناعي وذلععك مععن منظععور تربععوي، مععن خععالل المؤسسععات 

فعي ضعوء التغيعرات المجتمعيعة  النظامية وغير النظامية للعمل علعى تحقيعق التنميعة واألمعن
 المعاصرة.

 مشكلة الدراسة:
تجلت مشكلة الدراسة الحالية من الدور المهمش للتعليم الصناعي، رغم انعه معن أهعم 
مؤسسعات التعلععيم فعي العععالم، ومعا يعانيععه طلبعة التعلععيم الصعناعي مععن أخطعار تهععدد كيانععه. 

نتشر بعين هعؤالء الطلبعة الفسعاد وتبدو هذه األخطار واضحة في كل مجاالت الحياة. حيث ي
 والتسيب والالمباالة والفوضى األخالقية  وذلك بسبب عدم وجود من يهتم بهم.

فضععاًل عععن االنقععالب الععذي حععدث مععؤخرًا فععي منظومععة القععيم األخالقيععة واالجتماعيععة، 
وأفسحت المجال للقيم السلبية، فقد ظهرت سعلبيات كثيعرة أثعرت علعى الطلبعة بصعفة عامعة، 

 التعليم الصناعي بصورة خاصة. وطلبة
ويجععب معالجععة هععذا الخلععل الواضععح فععي منظومععة القععيم األخالقيععة، وتشععكيل منظومععة 
جديدة من القيم االيجابية، التي تدفع األفعراد إلعى التقعدم، وللوصعول إلعى هعذه الرؤيعة يجعب 
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وذلعععك لتحقيعععق الرؤيعععة  -طلبعععة التعلعععيم الصعععناعي –العمعععل علعععى تنميعععة العنصعععر البشعععرى 
 (937، 7175لمستقبلية، وذلك من خالل تضافر قطاعات المجتمع بأكملها. )حسين، ا

ففي هذا السياص أكد األمين العام لألمم المتحعدة بعان كعي معون معؤخرًا، أن علعى كافعة 
الدول األعضاء أن تسععى إلعى نبعذ العنعف والكراهيعة وتعلعيم األطفعال قعيم التسعامح والحعوار 

كعل فتعاه وفتعى يسعتحق الحصعول علعى التعلعيم الجيعد ومعرفعة  والسالم. وقعد صعرح قعائاًل أن
يصععبحوا مععواطنين عععالميين فععي مجتمعععات  أنالقععيم التععي مععن شععأنها أن تسععاعدهم علععى 
 (5، 7174متنوعة تحترم التنوع. )العجمي، والعنزى، 

( ععععن بععععض المتطلبعععات 471، 7179وفعععى هعععذا السعععياص كشعععفت دراسعععة )حسعععين، 
لتالي: ترسيل العقيدة الدينية السليمة، والتربية األخالقية، وتنمية األخالقية للطالب، هي كا

القععيم األخالقيععة كععاالحترام والتسععامح لععدى الطععالب مععن خععالل التربيععة ومؤسسععاتها المختلفععة 
 .ةحتى يتم تحقيق األهداف المنشود

فأن تراجع بعض أفراد المجتمع ععن مفهعوم الثقعة واألمعان فعال مسعئولية وال احتعرام وال 
انتماء وال ديمقراطية وال مسئولية، يرجع إلى البعد عن قيم التسعامح بمعا تحملعه معن مععان 
مثل األخالص، وسعه الصبر، واإليثار، والتقدير، والتنعازل، والعطعاء، واالحتعرام. فبنعاء الثقعة 
واالنتماء والوالء بحاجة إلى معنهج تربعوي وخطعة زمنيعة ودورات تدريبيعة مكثفعة. والبعد معن 

ه ألجل مستقبل أبنائنا، فعلينا أن نبدأ بالمؤسسات التربوية والتعليميعة بالعمعل علعى مواجهت
 (937، 7175تطوير المناهج لتعزيز قيم التسامح.)حسين، 

واستنادًا لمعا سعبق، فع ن قعيم التسعامح ضعرورة تربويعة ُملحعة يفرضعها الوضعع العراهن، 
وية فعي مصعر، وذلعك لتصعبح قعادرة األمر الذي يتطلب إعادة النظر في أداء المنظومة الترب

علععى تعميععق هععذه القععيم لطععالب التعلععيم الصععناعي  الن التربيععة ومؤسسععاتها المختلفععة هععي 
األداة األكثععر فعاليععة للوقايععة مععن التعصععب والعنععف، وأول خطععوة تكمععن فععي تعلععيم الطععالب 

ل تعدعيم واألفراد حقوقهم وواجباتهم لضمان احترام الحريات وحماية الحقوص، وذلك من خال 
 قيم التسامح.

 أسئلة الدراسة:
 يمكن تحديد أسئلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس التالي:

 ما التصور التربوي المقترح لتنمية قيم التسامح لدى الطالب التعليم الصناعي؟
 ويتفرع عن هذا التساؤل عدد من األسئلة الفرعية وهى:

بعاد قيم التسامح؟ -7  ما مفهوم وا 
 ل التي تهتم بتنمية قيم التسامح لدى طالب التعليم الصناعي؟ما لعوام -7
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مععا التصععور التربععوي المقتععرح لتنميععة قععيم التسععامح لطععالب التعلععيم الصععناعي فععي  -9
 مصر؟

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

 التعرف على مفهوم وأبعاد قيم التسامح من منظور تربوي. -7
 دعيم قيم التسامح لطالب التعليم الصناعي.الوقوف على دواعي االهتمام بت -7
تحديعععد األدوار المقترحعععة التعععي تقعععوم بهعععا بععععض المؤسسعععات التربويعععة )األسعععرة،  -9

المدرسععة، دور العبععادة، وسععائل اإلعععالم( فععي تنميععة وتعزيععز قععيم التسععامح لطععالب التعلععيم 
اح هعذه الصناعي معن منظعور تربعوي، والتععرف علعى أهعم المقومعات والمبعادئ الالزمعة لنجع

 األدوار.
 أهمية الدراسة:

 تتحدد أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
ُتسهم الدراسة الحالية في وضع تصور تربوي مقتعرح لتنميعة قعيم التسعامح لطلبعة  -7

التعلععيم الصععناعي، وذلععك باعتبععار أن هععذه الرؤيععة التربويععة المسععتقبلية أسععاس لتقععدم 
 ية لرجال المستقبل.وتنمية المجتمع وخاصة النواحي األخالق

من الممكن أن ُتفيعد هعذه الدراسعة التربعويين والقعائمين علعى المؤسسعات التربويعة  -7
)النظامية وغير النظامية(، في التعرف على بعض السعبل واإلجعراءات التعي ُتسعهم فعي 
التغلعععب علعععى المشعععكالت التعععي تععععوص فعععي تنميعععة قعععيم التسعععامح لعععدى طعععالب التعلعععيم 

 الصناعي.
راسعة علعى فئعة مهمشعة فعي المنظومعة التربويعة، وهعم طلبعة التعلعيم تلقى هعذه الد -9

الصناعي مما تنبه الباحثين بضرورة عمل مزيد معن األبحعاث التعي تخعتص هعذه الفئعة 
 ومشكالتها، وحاجاتها.

 منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي فهو من المناهج التي تختص بعملية 

الظعواهر التربويعة والمجتمعيعة والتعليميعة  حيعث يقعوم علعى تفسعير الدراسة، والتقصي حول 
بعادهعععا، وتوصعععيف  الوضعععع القعععائم للظعععاهرة موضعععوع الدراسعععة معععن خعععالل تحديعععد ظروفهعععا وا 

وأبعو           العالقات بينها بهدف الوصعول إلعى وصعف علمعي دقيعق للظعاهرة. )اللحلعح، 
 (16، 7117بكر، 
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 ة، وذلك لوصف وتحليل:كما انه من المناهج المناسبة لموضوع الدراس
 مفهوم قيم التسامح لطالب التعليم الصناعي من منظور تربوي. -
التععرف علعى العدور الععذي تؤديعه المؤسسعات التربويععة )النظاميعة وغيعر النظاميععة(  -

 في تدعيم قيم التسامح لطالب التعليم الصناعي.
 محددات الدراسة:

)النظاميععععة وغيععععر تقتصععععر الدراسععععة الحاليععععة علععععى بعععععض المؤسسععععات التربويععععة 
النظاميععة( والتععي تتمثععل فععي األسععرة، المدرسععة، دور العبععادة، وسععائل اإلعععالم( والسععبب فععي 

 اختيارهم ما يلي:
لهعذه المؤسسعات دور كبيعر فعي المجتمعع، كمععا أنهعا أكثعر اتصعااًل بالثقافعة العامععة  -

وقععت وقضععايا المجتمععع، فهععي التععي يقععع عليهععا العععبء فععي تحقيععق التنميععة الشععاملة فععي ال
 الحالي.
من الممكن أن ُتسهم بصورة فعالة فعي تعدعيم قعيم التسعامح لعدى الطعالب بصعورة  -

عامة وطالب التعليم الصناعي بصورة خاصة، وذلك من خالل ما تقدمه من بعرامج تربويعة 
 أو شراكة مجتمعية تسهم في تحقيق األهداف التربوية المنشودة.

 مصطلحات الدراسة:
 القيم: -

وعععة مععن المعععايير والمقععاييس، المعنويععة بععين النععاس، يتفقععون القععيم ه هععي مجم
عليها فيما بينهم، ويتخذون منها ميزانًا يزنون به أعمعالهم، ويحكمعون بعه علعى تصعرفاتهم 

 (915، 7114المادية والمعنوية. )الجالد، 
ويعرف الباحعث القعيم فعي هعذه الدراسعة إجرائيعا علعى أنهعاه مجموععة مبعادئ تحعدد 

تعلععيم الصععناعي داخععل حياتععه، أو فيمععا يتعلععق بمععا يمارسععه، والقععيم ليسععت سععلوك طالععب ال
 قاصرة على سلوك معينه.

 التسامح: -
التسامح ه هو قيمة أخالقيعة وسياسعية ودينيعة وقانونيعة، أساسعها المبعادئ والقعيم 
األساسية لحقوص اإلنسان، فهو ضرورة حتمية لتحقيق االستقرار واألمن والتنمية في مصر 

 (796، 7175العربيةه. )حسين،  واألمة
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ويعرف الباحث التسامح فعي هعذه الدراسعة إجرائيعا علعى انعهه قبعول طعالب الثعانوي 
الصناعي اختالف اآلخرين، سواء )في الدين، العرص، وغيرها(، أو قبول أي شيء يعتعرض 

 عنه، مما يسبب نوع من االحترام والتقديره
 التعليم الصناعي: -

وهعو ه  والمهنعي الفنعيم تعريفعًا للتعلعيم 7117ليونسعكو ععام تبنى المؤتمر الععام ل
تلععك الجوانععب المتطععورة لعمليععة التعلععيم، يشععتمل علععى دراسععة  إلععىمصععطلح شععامل يشععير 

التكنولوجيا والعلعوم المتعلقعة بهعا، واكتسعاب مهعارات عمليعة، وسعلوك وفهعم ومععارف تتعلعق 
 (994، 7115ماعية. )هيوز، مختلف قطاعات الحياة االقتصادية واالجت فيبالوظائف 

علععى انععه ه نععوع مععن  إجرائيععاهععذه الدراسععة  فععي الصععناعيويعععرف الباحععث التعلععيم 
مجموععععة معععن المهعععارات التعليميعععة،  الصعععناعيطلبعععة التعلعععيم  إكسعععاب إلعععىالتعلعععيم يهعععدف 

 هواألخالقيةوالتربوية، والمهنية، 
 خطوات الدراسة:

 .تربوي التسامح من منظور  بعادوأ: يتناول هذا المحور مفهوم األولالمحور 
تهعتم بتنميعة قعيم التسعامح لطلبعة التعلعيم  التعي: يتناول هذا المحور العوامعل الثانيالمحور 

 .الصناعي
المقتعرح لتنميععة ثقافعة التسععامح  التربععوي هععذا المحعور يتنععاول التصعور  أمعاالمحعور الثالععث: 
 ، وعرض مجموعة من التوصيات.الصناعيلطلبة التعليم 

 .تربوي التسامح من منظور  وأبعاد: مفهوم األولر المحو 
بمعنععى تسععامح، ومتسععامح يقصععد بهععا القععدرة علععى  Toleranceاالنجليزيععة  فععي
 (315، 7117والتعامل معه. )البعليكى،  اآلخراحتمال 

رأيععًا، انععه الموقععف  أوفكععرًا  أو أنسععاناسععواء كععان  اآلخععروالتسععامح هععو موقععف مععن 
 (931، 7175. )حسين، اآلخرينعداد لفهم وتفهم ينم عن سعة صدر واست الذي

، وقيععام التسععامح علععى هععذا األطععرافبالمسععاواة بععين كافععة  اإلقععراروالتسععامح يعنععى 
 إلعىهعذا المفهعوم  أسعاسيعنى احترام المختلف مهما كان مصدر اختالفعه، ويععود  األساس

. فكعان ذلعك تحعول ءواإلخعاما رفعته الثعورة الفرنسعية معن شععارات مثعل الحريعة، والمسعاواة، 
حعق لكعل  إلعى آخعريقعوم علعى تفضعيل طعرف  هرمعيلمفهوم التسامح من مفهوم ذات طابع 

 (sikorskaia,l,e, 2008, 50البشر. )
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، ولكنعه األفعرادبأنعه كعل معا يتعلعق بالعالقعات البسعيطة بعين  أيضاويعرف التسامح 
يكعون ذلعك غالبعًا معن يتضمن نماذج واسعة، فالتسامح يعنى تحمل وتقبعل شعيئًا ال تحبعه، و

، 7115. )عبععد  ، اآلخععريناجععل ضععرورة التقععدم والتعععايش واالنسععجام بطريقععة أفضععل مععع 
65) 

، 7175بسععهولة لكعن تنفيععذه صععب. )حسععين،  اإلنسعانيتعلمععه  والتسعامح شعيء
933) 

ال تحبه، ويكون ذلك غائبًا من اجل التقدم والتععايش  فالتسامح يعنى تحمل شيء
 (6-5، 7111. )طعيمه، والشيل، اآلخرينمع  أفضلة واالنسجام بطريق

مجموعععة مععن المبععادئ الدينيععة،  أنهععاعلععى  إجرائيععاويعععرف الباحععث قععيم التسععامح 
، تقبععل اآلخععرينمثععل احتععرام  الصععناعييتبناهععا طالععب التعلععيم  التععيوالتعليميععة، والتربويععة، 

 ه اآلخر، وتقبل األفكار
نعه قبععول ألتسعامح علععى ( اJanmaat, & Mons, 2011,56-81يععرف )

 من خلفيات ثقافية مختلفة. أفرادواحترام 
 العععذاتيالتسعععامح عبعععارة ععععن الضعععبط  أن( Agafonov, 2007,80ويشعععير )

يعتبععره  أويعتععرض عليععه،  أومععا قععد يختلععف عليععه الفععرد،  يءللعواطععف واالنفعععاالت تجععاه شعع
بقععاء جماعععة مصععدر خطععر أو يحمععل اتجاهععات سععلبية نحععوه، وذلععك بهععدف المحافظععة علععى 

 .أفرادهااجتماعية أو سياسية واستمرار االنسجام بين 
هنعاك عالقعة بعين التفعاوض  أن إلعى( خلصعت Ahmed, f, 2013,64دراسعة )

، وان طبيعة المجتمعع المتسعامح تعدفع األعراصمجتمع متعدد  فيوحل النزاع وبين المواطنة 
 اآلخععرقبععول  إمكانيععةد فيععه عالقععة مسععتمرة وموثوقععة، ويععزدا إقامععةلالنفتععاح علععى  أعضععائه

 والتعامل معه.
 أبعاد التسامح:

 :التاليوهى على النحو  األبعادسوف يتناول الباحث مجموعة من 
 الدينية:  األبعاد -7

العقيعدة والتعبيعر  فعيالحريعة  اإلنسعانالتسامح ُيعد خطًا حضاريًا يقضعى بمعنح  إن
ال  التعيش وفقًا لمبادئ والمعتقعدات تغاير عبادته، كما يسمح بالعي التي واألفكار اآلراءعن 

بجعلعه عنصعرًا  األديعانعلعى تأكيعد هعذا التسعامح بعين  اإلسعالمتعدين بهعا سعويًا، فقعد حعرص 
حلقعات  اإلسعالمنظعر  فعيالسعماوية جميعهعا  فاألديانجوهريًا من عناصر عقيدة المسلمين، 
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، 7119زقعزوص، والرسعل معن عنعد   ععز وجعل. ) األنبيعاءمتصلة لرسالة واحدة جاء بهعا 
75-74) 

موقفعه صعلى   عليعه  وأيضعاالتسعامح،  فعي األمثالوضرب الرسول الكريم أعظم 
قيصععر الفععرس، والععروم ومقععوقس  إلععىوسععلم مععع حكععام الفععرس والععروم، عنععدما بعععث برسععائل 

على اعتناقه، وترك الحريعة لهعم. )أمعين،  إجبارهم، وعدم اإلسالمدخول  إلىمصر لدعوتهم 
7113 ،17-19) 

التسعامح ذاتعه،  إلعىيعؤدى  العدينيالتسعامح  إلعىمجرد الدعوة  أنال يرى  واإلسالم
والجماعات عن طريق وسعائل التربيعة، ألن  األفراد فييهيأ له  أنالتسامح يجب  أنبل يرى 

واحد فعال فضعل لجعنس علعى جعنس وال لشععب علعى شععب  أصل إلىالبشر جميعًا ينتسبون 
 (133، 7116وال ألمه على أمه. )العتيقى، 
( انععه أصععبح هنععاك ضععرورة لالهتمععام بأبعععاد 957، 7179ويععذكر )عبععد الوهععاب، 

 من خالل التأكيد على: الدينيالتسامح 
 بأهل مكة وتسامحهم معهم. األوائلعرض أمثلة ونماذج توضح عالقة المسلمين  -
 .اإلسالميةوفقًا لمبادئ الشريعة  اإلنساناحترام حقوص  -
 .لآلخرةللدنيا وسعيه  اإلنسانالتوازن بين سعى  -
 المترتبة عليه. واآلثار الدينيبيان صور التعصب  -
 .الدينيبغض النظر عن المعتقد  األفرادالمساواة بين  -
 .اإلنسانتعزيز سلوك  في الدينيبيان اثر التسامح  -
 .األخرى السماوية  واألدياناحترام العقائد  -
 لجنس. ا أواللون  أوبسبب العقيدة  األفرادعدم التمييز بين  -
 سياسية: أبعاد -7

، وكععذلك بالصععراعات السياسععية أشععكالهامجتمععع حافععل بالتعدديععة بكافععة  إطععار ففععي
يظععل قائمععًا  كععيلععم تكععن حياتيععة  إنضععرورة وظنيععة  السياسععيوالفكريععة، يصععبح التسععامح 
لكونه يرتكز حول متغيرات: الثقافة والفاعلية السياسية،  األهميةومتوازنًا، حيث تتجلى هذه 

 إلعى باإلضعافةروابط ومنظمعات طواعيعة،  إلى، وانضمام المواطنين ةاأليديولوجياعات والصر 
، فكلما كانت الثقافة السياسعية تقبعل مسعاحة السياسيوطبيعة النظام  الديمقراطيةالممارسة 

، كلمعا زاد الميعل نحعو التسعامح، وذلعك ألن تعوافر التنعوع والتععدد السياسيواسعة من التنوع 
ُتمعارس الحريعة ويعزداد  وبالتعاليثعراء،  أكثعرك وطعرص التفكيعر يجععل الععالم السعلو  أنمعاط في
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فاعليععة سياسععيًا كانععت اتجاهاتععه للتسععامح  أكثععرالفععرد بأنععه  إحسععاس دازداالتسععامح. وكلمععا 
تعزيعععز  فعععيتسعععهم بعععدورها  والتعععيمزيعععد معععن المشعععاركة السياسعععية  إلعععى ياكبعععر، ألنهعععا تعععؤد

 األععععرافتقويعععة  إلعععى ييعععؤد لتنعععوع األيعععديولوجيأن الصعععراع وا إلعععى باإلضعععافةالتسعععامح، 
كلمعا ازداد ععدد العروابط  وأيضعاالتسعامح،  فعيومعا يترتعب علعى ذلعك معن ازديعاد  الديمقراطية
تسععامحًا مععع المختلفععين، وكععذلك فعع ن  أكثععرالفععرد كلمععا كععان  إليهععا ينتمععي التععيوالمنظمععات 
درجعة التسعامح ألن  فعيكبيعرة  يؤثران بدرجعة السياسيوطبيعة النظام  الديمقراطيةالممارسة 

. )عبعععد الوهعععاب، السياسعععيممارسعععة الدولعععة ألسعععلوب المسعععاواة والحريعععة ُيكعععرس التسعععامح 
7116 ،793 ،793) 

تكععوين المععواطن الصععالح الممععارس لحقوقععه وواجباتععه  فععيوتحقيقععًا لغايععة التربيععة 
جتماعيععة لديععه مسععئولية ا والععذي، اآلخععرينوالمنتمععى لوطنععه والقععادر علععى احتععرام حقععوص 
 ألهععدافهاالمنعاهج للمرحلععة الثانويعة، نظععرًا  أهععموسياسعية، ُتعععد منعاهج التربيععة الوطنيعة مععن 

تنمية المواطنة انطالقًا معن الهويعة الثقافيعة لتعداعيات العولمعة،  أهميةالتربوية، حيث تأتى 
م مواجهة تلك التداعيات لعدى الطعالب بمعا تشعمله معن مفعاهيم وقعي فيدور التربية  وألهمية

العنعف  وأفكعارالرؤى التربوية أهمية كبيرة لمواجهة تلك التداعيات السلبية  ومهارات، وتمثل
تطوير الهوية الثقافية لهعؤالء الشعباب وتعزيعز القعيم  فيالدخيلة على هويتا الثقافية، تسهم 

، كما ينمى الفكر الناقد والشعور بعالوالء واالنتمعاء للعوطن، فضعاًل -خصوصًا قيم التسامح–
حععل المشععكالت بععالطرص السععلمية.  إلععى الععداعيالتعععايش والتسععامح  فععين تنميععة الرغبععة ععع

 (137، 7175)الغامدى، 
 السياسعيبععض الجوانعب لتحقيعق التسعامح  (959، 7179ويذكر )عبد الوهاب، 

 :التاليعلى النحو 
  بالقضايا السياسية المعاصرة. الوعيزيادة 
 ع.لخدمة المجتم التطوعيمل عال أهمية إبراز 
 اآلخرينضرورة احترام حقوص وحريات  إبراز. 
  والمشاركة السياسية. السياسي الوعيتنمية 
 .تقوية االتجاه نحو التسامح وحل المشكالت 
  الحقوص. فيغرس التسامح والعدالة دون تفريط 
 
 

 االجتماعية: األبعاد -9
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 أي فعيالعصعر الحعديث أكثعر منعه  فعيالرئيسعية  األبععادحعد أ االجتمعاعيالتسامح 
، ألن وأخالقيعةال غنى عنه الستمرار تطور المجتمع كمنظومة فكريعة  وأصبحعصر مضى، 

غياب التسامح يعنى سيادة عقلية التحريم والتجعريم معن قبعل جماععات التطعرف والتشعدد أو 
 (53، 7115. )شعبان، الحياةأو ما يتعلق بنمط  باألصوليةما اصطلح على تسميته 

التربويعة قعدرة علعى ترسعيل  األسعاليبالتعلعيم أكثعر وتأسيسًا علعى معا تقعدم ُيصعبح 
 األساسععيةوغيرهععا مععن المفععاهيم  إنسععانيمفععاهيم التسععامح لقيععام عدالععة اجتماعيععة وتضععامن 

ال غنعععى للمنعععاهج الدراسعععية أو المعععتعلم ععععن دراسعععتها واسعععتيعاب مكوناتهعععا لتكعععون  التعععي
المعتعلم مععارف  إكسعاب إلعىالمخرجات التعليمية محددة، وتظهر بوضوح أن التعلعيم يهعدف 

تععدريس  إلعىأكثععر ممعا يهععدف  االجتمعاعيوقعيم واتجاهعات ومهععارات وقعدرات تنمععى التسعامح 
 (735، 7113مفاهيم مجردة. )ريناتو، 

من محاور التطعوير واحعد  أساسياوعلى هذا النحو تشكل المناهج الدراسية محورًا 
تماعيععة بحكععم وظائفهععا تسععمح تنميععة شخصععية الطععالب، والمععواد االج فععي األساسععيةالعوامعل 

بنععاء الفععرد المععرتبط  فععيلمععا لهعا مععن وظععائف اجتماعيععة تتمثعل  االجتمععاعيبتنعاول التسععامح 
السعليم بمعا  االجتمعاعيثعم ينمعو لديعه السعلوك  قضعاياه، فيبمجتمعه، والمتصف بااليجابية 
ناسعبة يععانى منهعا والحلعول الم التعييعيش فيه ومشكالته  الذييساعده على فهم مجتمعه 

 (91، 7117، والجمل، عطيةلها. )
ُتعععين علععى  التععيكمععا تعتبععر تلععك المععواد االجتماعيععة مععن انسععب المععواد الدراسععية 

واحعد،  وأسعاسألنهعا تكعون شخصعية الطعالب كوحعدة واحعدة  االجتمعاعيالتسامح والتماسك 
مععن الطعالب أكثععر  سععتهوى  التععيالتعراث  فععيالجوانعب الحضععارية  باسععتغاللقمنععا  إذاوخاصعة 
 (91، 7116، إبراهيمتحث على التعصب. ) التي النواحي

مناهج المواد االجتماعية ميدانًا خصبًا من خالله يمكن تنمية  أنومما سبق نجد 
 التعععيالطعععالب مهعععارات التفكيعععر  باكتسعععاب، معععن خعععالل االهتمعععام االجتمعععاعيقعععيم التسعععامح 
ت والقضععايا االجتماعيععة يكونععوا مععواطنين قععادرين علععى معالجععة المشععكال أنتسععاعدهم علععى 

، 7115صعائبة. )الجمعل،  أحكام إصدارتواجههم بعمق وحكمة وتجعلهم قادرين على  التي
911) 

للطعالب  االجتمعاعي( انعه يمكعن تحقيعق التسعامح 955، 7179)عبد الوهعاب،  وأشار
 من خالل التأكيد على الجوانب التالية:

  ومعتقداتهم. اآلخرين آراءاحترام 
 ناسبة للمشكالت االجتماعية بطرص سليمة.طرح الحلول الم 
 .توضيح أهمية تماسك الجماعة واتحادها 
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  االجتماعيوتحقيق التماسك  اإلنساندعم حقوص  فيبيان أهمية التسامح. 
 المترتبة على المشكالت االجتماعية. اآلثار إبراز 
 .احترام العادات والتقاليد 

 مستوى التسامح: فيالعوامل المؤثرة 
محددة تفسر ظاهرة تزايد عدم التسامح بين أفراد  أسبابانه ال توجد يرى البعض 
تبنى الفرد  فييروون بأن هناك عاملين رئيسيين قد يلعبان دورًا  أنهم إالوفئات المجتمع، 

 الذي المجتمعياالنطباع  أولهماأو الجماعات.  األفرادلمشاعر غير متسامحة تجاه بعض 
المحيط به، وانعكاسات ذلك على معتقداته  اعياالجتميتعرض له الفرد من الوسط 

. وثانيهما ازدياد وتيرة التنوع وعدم االنسجام بين فئات المجتمع الواحد نتيجة وأفكارها
 (Gwhrig, 1991,62-65وغيرها. ) والعلمي التكنولوجيلموجات المهاجرين والتطور 
وتواصله مع  افيالثقبيئة غنية بالتنوع والتعدد  فيوجود الفرد  أنويرى البعض 

االرتقاء بمستوى التسامح لديه  فيأفراد يختلفون عنه وفئات المجتمع المختلفة يساهم 
 (Harell, 2008,5-7. )اآلخرينومقدرته على فهم وجهات نظر 

بين العلماء على أهمية تدريس  إجماعالتسامح من الناحية التربوية فهناك  أما
، تتناول مواضيع كالتعددية الجامعي أو، سيالمدر مناهج دراسية، سواء على المستوى 

، وكذلك من اجل االرتقاء بالتسامح لدى الطالب، اآلخر، واحترام الثقافيالثقافية، والتنوع 
على جميع  إلزامياوعليه يطالب العديد من التربويين أن يكون تدريس مثل تلك المقررات 

 (Henderson, & kaleta, 2000,142الطالب. )
( دراسة بهدف اختبار صحة Herall,2008,7) أجريتياص وفى هذا الس

مجتمع ما ازدادت درجة التسامح بين  في الثقافيالفرضية انه كلما ازداد التنوع والتعدد 
، وتناولت الدراسة اختبار الفرضية السابقة من خالل المقارنة بين درجة التسامح أفراده

طالبًا من  6765، والثقافيالتعدد طالبًا من كندا، ذات التنوع و  9994بين  السياسي
التنوع والتعدد  أننتائج الدراسة  أظهرت، وقد األقل الثقافيبلجيكا، ذات التنوع والتعدد 

الدراسة ب جراء المزيد من  أوصت، كما السياسيعلى مستوى التسامح  أثرا الثقافي
 ودرجة التسامح. الثقافيالدراسات حول العالقة ما بين درجة التعدد 

تدريس التسامح يقع على عاتق المعلمين  في األساسيأن الدور  آخرون ى وير 
تدعم التسامح والتفاهم  أخالقياتغرس  في، فالمعلم يساهم آخر يءش أيمن  أكثر

تقسم  التينقاشات هادفة محورها القضايا  فيللتالميذ  إشراكهالمتبادل من خالل 
. ويجب أن يأخذ اآلخرينهم وقيم المجتمع، ومساعدة التالميذ على استكشاف وفهم قيم

البحث عن المعلومات وليس مجرد  إلىتهدف  أنمثل هذه المناقشة البد  أناالعتبار  في
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، وبطريقة تساعد التلميذ على فهم معتقداته الشخصية وقبول معتقدات اآلراءتبادل 
 (Donnelly, 2004,263. )اآلخرين

 إلىهدفت  التيو ( willems, & Vermeer, 2012,99وتتفق دراسة )
المعلمين بمدى تحليهم بسلوكيات تشجع على التسامح، والعدالة،  آراءالتعرف على 

الطلبة أنفسهم بمدى تحلى المعلمين بتلك  وآراءوالتضامن عند التعامل مع الطلبة 
 71طالبا من  333معلما و 733شملت  التيالسلوكيات. وقد أظهرت نتائج الدراسة 

لمين يبدون اهتمامًا بالعدالة والتسامح والحث على التضامن داخل المع أن ألمانيةمدرسة 
معلميهم يحرصون على العدالة  أنحين يرى الطالب  فيالحجرة الدراسية بدرجة عالية، 

 حين وافقوا على التسامح بدرجة متوسطة. فيى التضامن بدرجة عالية لوالحث ع
بهدف  جريتأ التي( Donnelly, 2004,278وفى نفس السياص دراسة )

ايرلندا ومدى  فيغرس ودعم قيم التسامح لدى التالميذ  فيالتعرف على اثر المعلمين 
ممارسة المعلمين لنماذج سلوكية وتكوينهم لعالقات مجتمعية تدعم التسامح والتفاهم 

ال  أنهممعلما  73شملت  والتيالدراسة  أظهرتالمشترك واالحترام المتبادل بين الطالب. 
تعزيز قيم التسامح بين الفئات المجتمعية للمدرسة، كما  فيمستوى المطلوب يساهمون بال

للقضايا االجتماعية  الدراسيالمدرسية ال يتطوقون داخل الفصل  اإلدارةوبتوجيه من  أنهم
المعلمين  إكسابضرورة  إلىتعزز االنقسام داخل المجتمع. وخلصت الدراسة  التي

 قيم التسامح واالحترام لدى الطالب.المهارات والمعرفة الالزمة لتدريس 
التعرف  إلىسعت  والتي( caliskan & saglam, 2012,1440وفى دراسة )

طالبًا من خمسة مدارس  333تضمنت  والتيعلى اثر بعض المتغيرات على التسامح 
 إلىتسامحًا من الطالب، كما بينت الدراسة  أكثرالطالبات  أننتائج الدراسة  أظهرتتركية. 
 أنسنًا. وكذلك بينت الدراسة  األكبرتسامحًا من الطالب  أكثرسنًا  األصغرطالب ال أن

حين لم يكن للمستوى  فيلألم اثر على مستوى التسامح لدى الطالب  التعليميللمستوى 
 ثر.أ لألب التعليمي

 
التعلعععيم  تهعععتم بتنميعععة قعععيم التسعععامح لطلبعععة التعععي: العوامعععل الثعععانيالمحعععور 
 .الصناعي

 أسععاسبصععفة خاصععة  والصععناعي أنواععهبجميععع  الصععناعي الثععانوي علععيم يعتبعر الت
يقعععوم بتكععوين وتربيعععة المعععواطن الصعععالح  الفنعععيالتنميععة االقتصعععادية للمجتمعععع، ألن التعلععيم 

كسعابه األساسعيةالمتمكن معن مبادئعه  المناسعب  المهنعيالمهعارة الالزمعة لممارسعة العمعل  وا 
مكاناتععهلقدراتععه  المزيععد مععن المهععارات والمعععارف والقععيم لالنطععالص  اكتسععاب إلععى باإلضععافة، وا 
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أنشعطة مهنيعة وحياتيعه يسعتفيد منهعا المجتمعع كلعه. )مخلعوف،  فعينحو المشعاركة العمليعة 
7171 ،747) 

والتربوية بصعورة عامعة،  األخالقيةتنمى القيم  أنيمكن  التيالعوامل  أهمن من ا  و 
 وقيم التسامح بصورة خاصة، نذكر منها:

 :سيالمدر النشاط  -7
تكعوين  فعيجعزءا معن معنهج المدرسعة الحديثعة، فهعو يسعاعد  المدرسييعد النشاط 

التنميعععة  فعععيتفكيعععر الزمعععة لمواصعععلة التعلعععيم وللمشعععاركة  وأسعععاليبععععادات ومهعععارات وقعععيم 
 الشاملة. 

وتفاععل  انفععاليبرامج النشاط بروح قيادية وثبعات  فيويتمتع الطالب المشاركون 
 وأنهعم، اآلخعرينعالقعاتهم معع  فعييجابيعة إ وأكثعر أنفسهم فية ثق أكثر أنهم، كما اجتماعي
 ,showنشعاط البيئعة المحليعة.  فعي واإلبعداعالخلعق والتسعامح والمشعاركة  إلعىمعيال  أكثعر

1997, 2970)) 
تعمعل علعى  المدرسعيالنشعاط  أهعدافمن  أن( 743، 7115الستار،  )عبد أشار

ًا اجتماعيعًا وثقافيع السعوي سعاعد علعى النمعو تلبية الحاجات التعليمية الخاصة بالطالب بما ي
التنميععة الشععاملة لشخصععية كععل طالععب وفقععا لميولععه  أحععداث ومعرفيععًا ووجععدانيًا وبععدنيًا، أي

قععيم ومهععارات  إلكسععابهمومواهبععه وقدراتععه العقليععة والبدنيععة، والعمععل علععى تهيئععة الطععالب 
 العرأيالطبيعيعة، واحتعرام يتفهمعوا بيئعاتهم  كعيلعديهم  اإلحسعاسواتجاهات مرغوبعة، وتنميعة 

 .اآلخر
محعععددة يعععذكر  أهعععدافوسعععيلة مهمعععة ال غايعععة لتحقيعععق  المدرسعععيويععععد النشعععاط 

 :أهمها( من 933 -975، 7177)حسانين، 
 لتوجيه السلوك. أخالقياكتساب مجموعة من القيم وتكوين نظام  -
 المسئولية وانجاز سلوك مسئول. فيالرغبة  -
 .واألقراننضجًا وجدية مع الزمالء  أكثرانجاز عالقات  -
والعمععل علععى  السععوي  أو اإليجععابياتخععاذ السععلوك  إلععىتوجيعه الطععالب ومسععاعدتهم  -

 تنميتها وتحسينها.
 مجاالت عديدة لبناء شخصيتهم وتنميتها. فيتوسيع خبرات الطالب  -
 تنمية االتجاهات السلوكية السليمة للطالب. -
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البيئععة والتعامععل معهععا لجعلهععم يمارسععون الفرصععة للطععالب لالتصععال الجيععد ب إتاحععة -
 مجتمعهم. فياندماجًا  أكثربصورة  األخالقيةالقيم 

 المدرسععيعععالج مشععكالت الطععالب النفسععية واالجتماعيععة، فخععالف مواقععف النشععاط  -
يمكعععن معالجعععة بععععض المشعععكالت النفسعععية واالجتماعيعععة مثعععل االنطعععواء والخجعععل 

ليععة مثععل تشعععجيع الطععالب علعععى والعنععف وحععب العزلعععة، ويععتم العععالج بطريقعععة عم
التعامل مع زمالئهم واالندماج معهم مما يساعدهم علعى التغلعب علعى معا يععانون 

 من مشكالت.
الطالب القدرة على المالحظة والمقارنة والعمعل والمثعابرة والدقعة معن خعالل  إكساب -

 ممارسة المناشط المدرسية المختلفة.
تسعهم  التعي( على تحديعد العوامعل 7111دراسة )الثبيتى،  أكدتوفى هذا السياص 

المدرسعععية الالصعععفية،  األنشعععطة فعععيتشعععجيع طالعععب المرحلعععة المتوسعععطة للمشعععاركة  فعععي
 فاألنشعععطة، ومعععن ثعععم األنشعععطةهعععذه  فعععيتحعععول دون مشعععاركة التالميعععذ  التعععيوالمعوقعععات 

 والحيعاةيتعرادف فيعه مفهعوم المعنهج  الذيالمدرسية جزء مهم من المنهج بمفهومه الحديث 
بنعاء شخصعية الطعالب وصعقلها.  فياحد العناصر المهمة  المدرسيسية، وان النشاط المدر 

 (933 -975، 7177)حسانين، 
التععععرف علعععى معععدى فاعليعععة  إلعععى( Demircloglu, 2008وهعععدفت دراسعععة )
تنمية التسامح لدى طالب المدارس الثانويعة الفنيعة، وتمثلعت  فياستخدام القصص الدينية 

 أسلوباستخدام  أن إلىلطالب بالمرحلة الثانوية. وتوصلت النتائج مقابالت مع ا إجراء في
 تسامحًا. أكثرالطالب بطريقة ايجابية وجعلهم  أفكارقد اثر على  القصصيالتحليل 

بنعاء برنعامج مقتعرح لتنميعة قعيم التسعامح  إلى( 794، 7171دراسة )صالح،  أما
 الوصععفيمت الدراسععة المععنهج مععن خععالل تععدريس المععواد االجتماعيععة، واسععتخد اآلخععروقبعول 
، اآلخععرتنميععة قععيم التسععامح وقبععول  فععيفعاليععة البرنععامج  إلععى، وتوصععلت النتععائج التحليلععي

 وأوصت بضرورة تنمية تلك القيم لدى الطالب.
 

 الحوار: -7
صععورة  فععيعععدة فيعقععد  وأشععكالنجععد الحععوار يأخععذ صععورًا  المدرسععيالمجتمععع  فععي

موضعوعات منهعا )القعيم التربويعة، قعيم التسعامح،  ملتقيات وندوات وفعاليات للحوار تتضعمن
واقعع الشععباب( وينععدرج تحتهععا عععدة محععاور منهععا: القععدوة والنمععوذج، سععلوكيات الشععباب بععين 

 إلععى، الشععباب والحاجععة األدوارالواقععع والمععأمول، معانععاة الشععباب بععين التجاهععل وتهمععيش 
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والتقاليعد االجتماعيعة  معاصعر، الشعباب بعين مطرقعة الحاجعة وسعندان الععادات تربعوي خطاب 
 ((show, 1997, 2970للشباب ورحلة البحث عن الذات، وغيرها من المحاور. 

 العالجععي ألثععرهحيععزًا كبيععرًا مععن اهتمععام المععربيين  تربععوي ويأخععذ الحععوار كأسععلوب 
وتربويعة ومهعارات بغيعة الحصعول علعى  أخالقيةوقيم  وآداب، فيضعون له مقدمات اإليجابي

مععن خاللععه الوصععول للثمععرة المرجععوة مععن وراءه. فأشععارت دراسععة  ن يسععتطيعومععنهج سععليم 
، وتشعكل خلعق إبداعاتهالحوار يصقل القدرات العقلية وتنمى  أن إلى (94، 7113)جوالة، 
عطعاءبجمله من القيم والمهارات الميسرة لحسن التعامل مع الغير ونبذ التعصب  اإلنسان  وا 

 التعيوشعروطه ومهاراتعه  آدابعهالحعوار لعه  أنععن ، فضعاًل أفكارهمالحرية للغير للتعبير عن 
 سيتحمل مسئولية الغد. الذييكتسبها طالب المرحلة الثانوية  أنيجب 

المغلقععة. فععنحن  األحاديععةثقافتنععا، وسععيطرة الرؤيععة  فععيالحععوار  أدواتفععأن ضعععف 
رة صعرا  ومهعات إلعىيبدأ الحعوار بيننعا حتعى يتحعول الحعوار  أنقواعد الحوار، ما  أدنىنفتقد 

عطععاءالحععوار  فععيوغيععاب ثقافععة التسععامح   للععرأي، ورفععض الععرأي إلبععداء لآلخععرينالفرصععة  وا 
 . األحيانغالب  في المادي أو اللفظيحينا وبالعدوان  بالنفي، والعنف ومعاداته اآلخر

المناهج الدراسية حينًا، والعى  فيقصور  إلىثقافة الحوار  فيويعزى هذا القصور 
، فهل يفسر ذلك على العنعف وانخفعاض القعيم األحيانبعض  فية الخصائص الذهنية العربي

 (933 -975، 7177، وقيم التسامح. )حسانين، األخالقية
التعلععيم  فععيويقععوم التعلععيم الحععديث علععى نشععاط الطالععب ومشععاركته مشععاركة فعالععة 

م العتعل أنعواع أفضعل أن، والوجداني، العقليوفى اكتشاف الحقائق والمبادئ وتعويده النشاط 
المتعلم بنفسه، بحيث يكون دور المعلم موجها ومرشدا  إليهيتوصل  الذيرسوخًا هو  وأكثر

غرفة الفصعل  فييتدخل فقط عند عدم قدرة المتعلم على التقدم، فالطالب هو محور النشاط 
 األفععراداسععتجابات  فععيوخارجععه، ومععن ثععم فالتربيععة القائمععة علععى الحععوار تععؤثر تععأثيرًا ايجابيععًا 

وضععبط السععلوك والسععيطرة علععى االنفعععاالت،  األدوارتهم، وتنمععى القععدرة علععى تبععادل وانفعععاال 
 (show, 1997, 2970المتسامحة. ) واألخالصوتنمية القيم 

لطلبعة التعلعيم  المقترح لتنمية ثقافة التسعامح التربوي المحور الثالث: التصور 
 ، وعرض مجموعة من التوصيات.الصناعي

مسعتوياتها المختلفعة، سعواء  إلىمية جوانب الشخصية عن طريق التربية نقوم بتن
علعى مسعتوى العاطفعة والوجعدان، إمعا علعى  أو، المعرفعي واإلدراك العوعيكان علعى مسعتوى 

ععن طريعق تزويعده  لإلنسعان المعرفعيمستوى الحركة والنزوع والمهارة، وقعيم تنميعة الجانعب 
 (73، 7335والمفاهيم والحقائق. )على،  والمعانيبكم من المعلومات 
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عامل من عوامل التنمية  أنها، كما واألخالصالتربية ضرورة لتنمية القيم  إنحيث 
 فعيوبصفه خاصعة الطعالب  أدوارهم أداءقادرين على  األفراداالجتماعية، فبواسطتها يصبح 
تكععوين المععواطن  فععيبمؤسسععاتها النظاميععة وغيععر النظاميععة  أيضععاالمععدارس. وتسععهم التربيععة 

 المجتمع. فيلية التنمية الشاملة عم فيالمشارك 
، فهععو ثقععافيللتربيععة والمؤسسععات المجتمعيععة يبععدأ مععن منظععور  التربععوي  فاإلصععالح

المجتمع فهو المتضمن للقيم والغايعات والرمعوز  فيقطاعات عديدة  إلىيمتد  رئيسيمحور 
 (75-79، 7116والتوجيهات والحقوص والواجبات. )عمار، 

تعلععيم ثقافععة  أنالتأكيععد علععى  إلععى( 7177،56، لإسععماعيوأكععدت نتععائج دراسععة )
المؤسسعات التربويعة المختلفعة، وقعد أوصعت الدراسعة  إطعارالتسامح يتم بطرص متعددة وفى 

 فععيتمععت  التععيبضععرورة تحسععين المنععاهج الدراسععية بمفععاهيم التسععامح وربطهععا بالتطبيقععات 
 عصر النبوة والعصور الالحقة.

قعيم التسعامح لطعالب  وأهميةور من ضرورة ومن هنا تأتى أهمية وضع هذا التص
، المجتمعيععةالمنظومععة التربويععة، والمنظومععة  فععيفئععة مهمشععة  باعتبععاره، الصععناعيالتعلععيم 

مساعدة هؤالء الطلبة علعى التوافعق معع متطلبعات هعذا  فيحيث تظهر فاعلية قيم التسامح 
 صنع القرار. في واإلسهامالعصر، 

ق االسععتقرار  وذلععك لتحقيععق التسععامح بععين ومععن خععالل المؤسسععات التربويععة يتحقعع
المقترح تنميعة قعيم التسعامح  التربوي المجتمع، ويحاول الباحث من خالل هذا التصور  أفراد

ظععل التغيععرات المعاصععرة،  فععي، حتععى تتحقععق التنميععة الشععاملة الصععناعيلععدى طلبععة التعلععيم 
النقععاط  فععيتتركععز المقتععرح، و  التربععوي لهععذا التصععور  األهععدافويضععع الباحععث مجموعععة مععن 

 التالية:
 .الصناعيتنمية قيم التسامح لطلبة التعليم  في التربوي  األسرةتفعيل دور  .7
 .الصناعيتنمية قيم التسامح لطلبة التعليم  فيتفعيل دور المدرسة  .7
 .الصناعيتنمية قيم التسامح لطلبة التعليم  فيتفعيل دور هدور العبادةه  .9
 .الصناعيقيم التسامح لطلبة التعليم  تنمية في اإلعالمتفعيل دور وسائل  .4

ويقععوم الباحععث بعععرض هععذا التصععور مععن خععالل ادوار هععذه المؤسسععات التربويععة 
علععى النحععو  الصععناعيتنميععة قععيم التسععامح لطلبععة التعلععيم  فععي)النظاميععة وغيععر النظاميععة( 

 :التالي
 :األسرةأواًل: 



 م7171لسنة  ديسمبر األول( الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 933 - 

بدايعة حياتعه، ومنهعا  فعييتفاععل معهعا الفعرد  التعيوحدة بنعاء المجتمعع  األسرةن إ
، ويكعون إليهعا ينتمعي التعي األسعرةبمعا يتماشعى معع قعيم ومععايير  وشخصيتهيكتسب قيمة، 

السعلوكية  واألسعاليبلها تأثيرها على الفرد وخاصة القعيم الدينيعة، واالتجاهعات االجتماعيعة، 
 (411، 7175.)حسين، األولىحياته  فييتعرض لها الفرد  التي

، حيعث تمعدهم األبنعاءحيعاة  فعي األولعىلمؤسسعة االجتماعيعة ا األسرةوبذلك تعتبر 
 األولويعاتبالخبرات والمهارات، واالتجاهات الخاصة بحب التملك والسيطرة، واكتساب معظم 

الضرورية مثل النمو اللغوى، وتكامل الشخصية، فضاًل عن نقل المعلومات والخبرات والقيم 
والتفاععل مععه حيعث تعقعد العالقعات  لخعارجيامن جيل لجيل حتى تساعدهم على فهم العالم 

 (41-46، 7333وتشابكها. )ضحاوى، 
هنععاك عالقععة بععين تععدنى  أن( تؤكععد علععى 45، 7177، رفععاعيوجععاءت دراسععة )

التعصعب ععدم القعدرة  أسعباب أهعم، ومن الدينيوزيادة التعصب  األهاليمستوى التعليم بين 
 .اإلنصات وعدم الدينيونقص الوازع  اآلراءعلى التعبير عن 
 ثانيًا: المدرسة:

 تُتبع لتنمية قيم التسامح للطلبة ومنها: أنيمكن  التيتتنوع البرامج 
 المناهج الدراسية: وذلك من خالل: -7

 أوتناول موضوعات من خعالل المنعاهج المدروسعة سعواء كانعت التربيعة الوطنيعة،  -
تبث قيم التسعامح  يالتالمواد االجتماعية،  أو، األسريةالتربية  أوالتربية الدينية، 

 السالم، والقيم النبيلة الراقية لتجنب الصراعات. إلىوتدعو 
هيكلععة وتصععميم المقععررات بمععا  ب عععادةوذلععك  فععيوالمعاصععرة  األصععالةالجمععع بععين  -

على مقعررات تحتعوى علعى نشعر  باحتوائهاالحالية، وذلك  األجياليتناسب مع فكر 
تطعرأ علعى المجتمعع  التعية التغيعرات قيم التسامح وقبول الغير، وهذا يتطلب مراعا

 .االجتماعيومسايرة الواقع 
 .األبعادتناول القضايا المرتبطة بأبعاد التسامح  لتوضيح الجذور الراسخة لهذه  -
 فععيقععيم التسععامح، سععواء كانععت  إلععىتععدعو  التععي واألحاديععث القرآنيععة اآليععات إبععراز -

نطعاص يسععمح  فععي األخعرى مقعررات منعاهج التربيععة الدينيعة أو غيرهععا معن المقععررات 
 بذلك.

( أن هنعاك بععض المعطيعات النظريعة safdar,r, et al, 2011فكشفت دراسعة )
داخل المناهج الدراسية تعد من العناصر الداعمة للتعصعب والكراهيعة، ويجعب أن يعتم تععديل 

 تدعم التسامح وتساعد عليه. التيالمناهج الدراسية ب ضافة المواد 



 م7171لسنة  ديسمبر األول( الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 933 - 

 ن خالل:أساليب التدريس: وذلك م -7
الحعععوار والمناقشعععة: وتعتمعععد علعععى حعععوار المعلعععم معععع الطالعععب ومناقشعععته حعععول  -

 لديهم، وتقديم التغذية الراجعة لتصحيحها أو تعزيزها. التيالمعلومات 
 التعي األدوارمجموععات، كمعا يعتم توزيعع  إلعى: يعتم تقسعيم الطعالب التعاونيالتعلم  -

 تعلم تعاونية.بحيث تكون عملية التعليم وال األفراديقوم بها 
المصادر: وهذه الطريقة تساعد على البحث عن الحقيقعة التاريخيعة معن مصعادرها  -

 العلمععياالستقصععاء واكتسععاب مهععارات البحععث  إلععىالمختلفععة، ويععؤدى اسععتخدامها 
 بعمق. المعانيوفهم 

 إلعىوصعول لحل المشكالت: هنا يقوم المعلم بتقديم مشكلة ما، ويحعاول الطعالب ا -
تسعاعد علعى حعل  التعيمن خعالل سلسعة معن الخطعوات المنظمعة حل مناسب لها، 

 المشكلة.
دون  األفكععار: تعتمععد هععذه الطريقععة علععى التفكيععر السععريع لتوليععد الععذهنيالعصععف  -

ويطلععب مععن  أبعادهععامسععبق، حيععث يقععوم المعلععم بطععرح مشععكلة وتوضععيح  إعععداد
 واقتراح الحلول. الرأي إبداءالطالب 

 المعلم: وذلك من خالل: -9
 أبععععادالتععدريس تعتمعععد علععى التعععاون لغعععرس وتنميععة  فعععياسععتراتيجيات  اسععتخدام -

 التسامح.
 احترام وجهات النظر وتقدير الثقافات وتقبل النقد. -
الطعالب الخبعرات، بمعا يجععل سعلوكهم قعواًل وعمعاًل وفعق معنهج  إكسعابالعمل على  -

.  
 والععرأي ليععةاألق تععرام رأي، وكععذلك احاألخععرى  واألديععانالحععرص علععى احتععرام العقائععد  -

 .اآلخر
توضيح  إلى( Avery, p, et al, 2001,32وفى السياص نفسه هدفت دراسة )

تعلععيم التسععامح بصععورة  فععيوالتعععرف علععى دور المدرسععة  السياسععيللتسععامح  الجلععيالععدور 
 معلمععي أنالنتععائج  أسععفرت. وقععد التحليلععي الوصععفيمععؤثرة، واسععتخدمت الدراسععة المععنهج 

، فعي مجتمعع ديمقراطعينحو تحقيق التسامح  األكبرم المسئولية الدراسات االجتماعية عليه
 جميع مراحل التعليم. فيوأوصت الدراسة بضرورة تدريس التسامح 
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ن ومعن خعالل معا سععبق فعلعى المؤسسعات التربويععة وخصوصعًا المعدارس الثانويععة أ
مععة قععيم الععوالء والتسععامح والعزي أساسععهاقويمععة  تحسععن قععدرات الناشععئة بتععدريبهم تععدريبات

مرتبطععة ارتباطععًا وثيقععًا بقععيم العمععل والعطععاء نحععو  فهععيالمسععئولة  هععيوالعطععاء. والمواطنععة 
، وال يزال الفرد منا يكتسب مهارات المواطنة حتعى يشعبع حاجاتعه الحياتيالوطن وفى الواقع 

االنتماء ويقوم بتحقيق الذات وهى عملية تراكمية نامية مستمرة غير مستقرة ال تتوقف  في
جوهريععة أزليععة. )الشععريف،  وأخالقيععةمعععين، وتنميععة المواطنععة حاجععات اجتماعيععة عنععد حععد 
7113 ،9) 

 ثالثًا: دور العبادة:
، شخصععيتهتهعتم بتربيعة الفعرد وتشعكيل  التععيمعة مهدور العبعادة معن المؤسسعات ال

تكسععبه عععادات وقععيم خلقيععة وتعاونيععة سععليمة.  أنهععامععا تغرسععه فيععه، كمععا  إلععى باإلضععافة
 (793 ،7331)سرحان، 

 اجد والكنععائس أن تسععاهم بععدور مهععم فععي حيععاةحيععث تسععتطيع دور العبععادة كالمسعع
 إلعى، وذلعك بعدعوتها الدائمعة األفضعل إلعىتقويم سعلوكهم، وتعديلعه  فيلما لها تأثير  األفراد

، واآلخععرةالععدنيا  فععيتحقععق للفععرد السعععادة والطمأنينععة  التععيالتمسععك بععالقيم والعععادات الدينيععة 
ا تقدمه من خطب ومواعظ وأنشطة دينية تساعد على مشكالت المجتمع. وذلك من خالل م

 (477، 7175.)حسين، 
فالمسجد مصدر للمعرفة الدينية والدنيويعة، وغعرس القعيم، وهعذا معن خعالل اللقعاء 

 إلعى وباإلضافة، اآلخروالمواطنين  مما يحقق لكل منهما االقتراب من  الداعيالمباشر بين 
نمععاالشععرعية فقععط،  األحكععامعلععيم المسععلمين المسععجد ال يتعلععق بت أن بشععئون الحيععاة  أيضععا وا 

 (715، 7117االجتماعية والسياسية وغيرها. )على، 
التربية، حيث يقعوم بالعديعد معن الوظعائف التربويعة  فيفالمسجد يؤدى دورًا حيويًا 

 حياة الفرد والمجتمع وذلك من خالل: فيمة مهال
 المسلمون العبادات المختلفة.الوظيفة التعليمية: حيث يؤدى فيه  -7
الكععريم، والحعععديث  للقععرآنالمسععاجد حلقععات  فععيالوظيفععة التعليميععة: حيععث توجععد  -7

 الشريف، وسرد السير التاريخية.
الوظيفة االقتصادية: يقوم المسجد بدوره موضعحًا التنميعة االقتصعادية المشعروعة  -9

ا )السعععرقة، )العمعععل، البيعععع، الشعععراء، والمععععامالت( وذلعععك بتوضعععيح المحعععرم منهععع
 (797-773، 7117، القاضيالرشوة، االختالس، الربا، التسول(. )



 م7171لسنة  ديسمبر األول( الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 937 - 

بيان اثر تعليم التسعامح ودوره  إلىهدفت  التي( Viadero, 2005وعن دراسة )
 الوصععفيتغييععر االتجاهععات والمعتقععدات الدينيععة، وقععد اعتمععدت الدراسععة علععى المععنهج  فععي

تعلععيم التسععامح نتيجععة عععدم  فععيدينيععة النتععائج عععن فشععل المععدارس ال وأسععفرت، التحليلععي
المعدارس  فعيالمناهج، وأوصت الدراسعة بضعرورة تعلعيم التسعامح  فيبصورة كافية  تضمينه

 الفرصة للطالب لتعلم المزيد. إلتاحةبصفة عامة والمدارس الدينية والفنية بصفة خاصة 
توضعيح مفهعوم  إلعى( 93، 7177خضعير،  أبعووفى نفس السياص هدفت دراسة )

. وكشععفت التحليلععي االسععتقرائيوالسععنة، واسععتخدمت الدراسععة المععنهج  القععرآن فععيسععامح الت
والسعنة يحمعل معنعى اليسعر والسعهولة، وأوصعت  القعرآن فعيمفهوم التسامح  أنالنتائج عن 

بععرازالمنععاهج الدراسععية  فععيالدراسععة بضععرورة تضععمين مفهععوم التسععامح  ومرتكزاتععه  أبعععاده وا 
 المجتمع. في وأهميته

نشر قيم التسامح، واالحترام، ونبذ العنف، وذلك من اجعل  فيلعبادة تساهم فدور ا
 شبابنا.  فيتغرس  التي، وكذلك معرفة الحالل والحرام، وغيرها من القيم باألخالصالتمسك 

 :اإلعالمرابعًا: وسائل 
 األدبيععةتقععديم مجموعععة مععن المععوارد  فععيوسععائل لهععا دورهععا  هععي اإلعععالموسععائل 
 فععيوسععلوكه، وتتمثععل هععذه الوسععائل  اإلنسععانبفكععر  لالرتقععاءيععة للمععواطنين والعلميععة والفن

، اإلذاععععة والتلفزيعععون، وأجهعععزة البعععث اإلذاععععيالصعععحف والمجعععالت ودور النشعععر، وهيئعععات 
 (747، 7117الحكومية، والمعارض والمؤتمرات. )الخويت،  اإلعالمومصالح 

ومعالجتهعا ونشعرها  خبارواألهو فن استقصاء الحقائق والمعلومات  أيضا واإلعالم
الحديثعععة  اإلععععالموفعععى الوقعععت المالئعععم معععن خعععالل وسعععائل  جمعععاهيري علعععى أوسعععع نطعععاص 
جملععة وسععائل االتصععال، المقععروءة والمرئيععة والمسععموعة.  هععي اإلعععالموالمتنوعععة، فوسععائل 

 (736، 7117)محمود، 
علومعات الم إلعىبأنها تشيع الحاجات النفسعية مثعل الحاجعة  اإلعالموتتميز وسائل 

والتسلية والترفية والثقافعة العامعة، ودععم االتجاهعات النفسعية، وتعزيعز القعيم والمعتقعدات أو 
 وأيضعاعمليعة االسعتيعاب،  فعييععاون  العذيبعالتكرار  اإلعالمتعديلها. ويستمر تأثير وسائل 

ثارةبجاذبية   (64، 7331، وذكى، عكاشةلهم. ) وا 
تعؤثر بشعكل مباشعر  اإلععالمائل وسع أن إلعى( 916، 7174)خطعاب،  أشارتوقد 
وسعلوكياتهم وتععامالتهم اليوميعة. ويعرتبط حجعم هعذا التعأثير  األفعرادحياة  فيأو غير مباشر 

للمشعاهد، وكفعاءة  والنفسعي الشخصعيمعن بينهعا معدى االسعتعداد  والتيبالعديد من العوامل 
وقدراتعه علعى تقعديم  ،واإلنتاجيعة واإلبداعيةمن حيث عناصره الفنية والفكرية  الدراميالعمل 

)التسععامح  الععدرامياقععرب صععورة للواقععع، ممععا يزيععد مععن اقتنععاع المشععاهد بواقعيععة المضععمون 
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االعتقاد بعأن معا  إلىحاالت كثيرة، مما قد يدفعه  فيُيقدم له بل وتفاعله معه  الذي( الديني
 صورة مطابقة للواقع. إاليقدم على الشاشة ما هو 

، ألن نشعر قعيم التسعامح بعين اإلععالملوسعائل  لتربعوي اوان االهتمام بتدعيم الدور 
 يتم من خالل: أن، يمكن الصناعيالطلبة، وخاصة طلبة التعليم 

الطفعل محبعة السعلوك  فعي اإلععالمغرس قيم التسعامح منعذ الصعغر، وذلعك بغعرس  -7
على مثل هذه السلوكيات فعذلك يضعمن  األطفالالنبيلة. ف ذا نشأ  واألعمالالجيد، 

 إلعىبحاجعة بصعورة مسعتمرة  فاإلنسعانه مظاهر العنعف والتعصعب، مجتمع يقل في
 ان يدرك قيم التسامح.

تقعوم بتأكيعد قعيم المحبعة والتسعامح.  التعي اإلعمعالمعن  اإلعالميةتكثيف الوسائل  -7
رشعادهمتوجيعه النعاس  فعيقعوى وسعريع  رتعأثيلما لها معن  اإلعالميةفالوسيلة  ، وا 
ووضععع  لألعمععالمععن وضععع تصععورات  ، ولععذلك البععدأخععرى  أمععورنبععذ  إلععىودفعهععم 

 تصورات لتنمية هذا الجانب.
 ألنهعاالمجتمعع،  فعيالوسائط التربوية غيعر الرسعمية  أهمُتعد من  اإلعالمفوسائل 

 األفعرادالوسائل انتشارًا لتعدد مصادرها، وتميزها عن غيرهعا بقعدرتها علعى التعأثير علعى  أكثر
ثارةلما لها من جاذبية   .وا 

 التوصيات:
  على أن ال يغلعب علعى المحتعوى لتلعك الثقافيمقررات عن التنوع والتعدد تدريس ،

، بل أنشطة وممارسات عملية تسعاعد الطلبعة علعى تبنعى النظري المقررات الجانب 
 سلوكيات التسامح.

 محتعوى  فعيالنبوية الشريفة الدالعة علعى التسعامح  واألحاديث القرآنية اآليات إبراز
 مختلفة.المناهج الدراسية للمراحل ال

  المراحل التعليميعة المختلفعة  بحيعث تتضعمن أبععاد التسعامح،  في األهدافصياغة
محتوى الكتب الدراسية  بمعا يتوافعق معع طبيععة كعل معادة  فيحتى يمكن ترجمتها 

 .األهدافويكون المحتوى معبرًا عن 
  ضرورة أن يلعب المعلم دور القعدوة الحسعنة معن خعالل تبنيعه لسعلوكيات التسعامح

 التعامل مع الطلبة، وتقبل النقد واحترام الطلبة والتعاون والعطف عليهم.عند 
 ضععرورة تضععمين مععا يعععزز قععيم التسععامح، عنععد  أهععدافاالعتبععار وضععع  فععي األخععذ

 تصميم البرامج والمناهج الدراسية.
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 أنمع طبيععة المرحلعة العمريعة، وتشعمل علعى كعل معا شعأنه  يتالءممحتوى  إعداد 
 أحععداثمحععدد يسععانده  دراسععيتسععامح، وذلععك وفععق مععنهج يععدعم أبعععاد وفضععيلة ال

 ومواقف ومعارف راشدة لتكون مخرجًا نهائيًا نحو التسامح.
  ،ضرورة استخدام أساليب تقويم حديثة ومتنوععة بحيعث تراععى جوانعب الشخصعية

 .األداءويمكن من خاللها مالحظة سلوك المتعلم والحكم على ناتج 
 الفنععععيت المجتمعيععععة، ومععععدارس التعلععععيم ضععععرورة التعععععاون فيمععععا بععععين المؤسسععععا 

بلععورة توجهاتععه،  فععيالتعلععيم همععًا مجتمعيععًا يتعععاون الجميععع  أصععبح إذ، الصععناعي
 .أهدافهتحقيق  إلى والسعيوقيمه ومبادئه، 

 المعلمععين دورات تدريبيععة أثنععاء الخدمععة، تتضععمن كيفيععة تبسععيط مفععاهيم  إعطععاء
 التسامح لدى الطلبة.

 التعليميععة محتععوى مالئععم يعععزز قععيم التسععامح، وربععط تتضععمن محتععوى المنععاهج  أن
 .اإلسالميذلك المحتوى بالدين 

  عقععد نععدوات ومععؤتمرات تدريبيععة بهععدف تعزيععز قععيم التسععامح، يشععارك فيهععا كافععة
 أطياف المجتمع.
 مقترحات ببحوث أخرى:

 فعي الصعناعيالطالب المعلمين بكليات التعلعيم  إعدادتصور مقترح لتطوير برامج  -7
 التسامح. دأبعاضوء 

 دراسة تتناول معوقات تنمية التسامح لدى الطلبة المعلمين. إجراء -7
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