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امللخص: 
هدفت الدراسة إىل تعرف واقع ثقافة قبول ااًلخر لدي الطالبة/ املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة، 
واستخدمت الدراسة املهنج الوصيف، ومتثل جممتع الدراسة يف مجيع طالبات لكية رياض األطفال جامعة القاهرة، 
والبالغ عددهن (1113) طالبة. ومت اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، واستخدمت الدراسة استبانًة 
األنشطة  يف  واملشاركة  الدراسية،  الفرقة  (اختياري)،  اكالمس  األساسية  البيانات  مشل  األول،  جزأين:  من  مكونة 
اجلامعية. والثاين، مشل عبارات االستبانة اليت مت توجهيها لعينة الدراسة حول واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/ 
املعملة بلكية رياض األطفال - جبامعة القاهرة، وتوصلت الدراسة إىل أن حماور الدراسة قد حتققت من وجهة نظر 
والعمل امجلايع). يف حني  الرأي  وحرية  (احلوار  متوسطة حملوري  بدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  املعملة  الطالبة/ 
حتققت بايق احملاور (احلقوق والواجبات والتساحم ومحتل املسؤولية)، بدرجة كبرية. مكا جاء حمور التساحم يف 
املرتبة األوىل فميا يتعلق برتتيب حماور أداة الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. يف حني جاء حمور احلقوق 
والواجبات يف املرتبة الثانية بالنسبة لرتتيب حماور الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة. ويف املرتبة األخرية جاء 

حمور محتل املسؤولية، وذلك من وجهة نظر العينة. 
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Abstract

The current study aimed at knowing in the actual reality of Kindergarten Faculty 
student teacher’s acceptance of others’ culture in Cairo University. This study is descriptive 
which includes all students (1113) of Kindergarten Faculty, Cairo University. The study used 
selected stratified random sampling. Aquestionnaire composed of two parts was employed to 
include the essential data. The results showed a moderate level of (discussion and teamwork), 
a high level of (rights and duties, tolerance and responsibility). Concerning the studys', tools, 
tolerance came first, while rights and duties came second, and responsibility came last.

من	يرغب	يف	احلصول	عىل	املالحق	هيلع	االتصال	بالباحثة	عىل	بريدها	اإللكرتوين.
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املقدمة:
يعيش عاملنا اليوم تغريًا معرفيًا وقمييًا غري مسبوق بفعل العوملة وثورة التكنولوجيا 
واملعلومات، فأحضى العامل قرية كونية صغرية، تتأثر دوله وشعوبه مبا جيري يف أي ماكن 
منه، وهذا أمر يتطلب إعداد أجيال حمصنة بالعمل والقمي، ولدهيا القدرة عىل مواجهة التحديات 
والصعاب، وقابلة للتعامل مع املتغريات والظروف بكفاءة وجناح. والرتبیة من الوسائل املهمة 
يف معلية اإلعداد تلك، حيث تساعد يف بناء اإلنسان الصاحل، مفا حتدثه الرتبیة من تغیر 
إظهار  عىل  قادرًا  جتعله  واجلمسي  والعقيل  النفيس  وتكوینه  اإلنسان  سلوك  يف  إیجايب 
التكیف يف  عىل  قادرًا  لیصبح  هبا؛  والريق  لتحسیهنا  املختلفة  ومهاراته  وقدراته  إماكناته 
املجمتع الذي ینشأ فیه، وبالرتبیة تصقل خشصیة اإلنسان، وتتشلك حسب متطلبات املجمتع 

وسیاسته.

يف  اجلوهرية  املفاهمي  من  فهي  وأساسيًا؛  مهاًم  دورًا  اإلنسان  حياة  يف  القمي  وتلعب 
مجيع ميادين احلياة االقتصادية والسياسية واالجمتاعية والفكرية والفلسفية؛ ذلك أهنا متس 
العالقات اإلنسانية بصورها اكفة، فالقمي يه معايري وأهداف البد أن جندها يف ك جممتع 

سواء أاكن متقدمًا أم متأخرًا (اخلطيب، والزيادي، 2001).

الفاعل يف  القمي يه احملرك  بالقمي؛ ألن  يلزتم  إذا مل  لن يشعر مبعىن احلياة  والفرد   
توجيه سلوك الفرد وامجلاعة يف خمتلف جماالت النشاط اإلنساين، مكا تعمل عىل حتقيق 
تاكمل واتزان سلوك اإلنسان، وتفضيله لملصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة، وأيضًا هلا 
عالقة وثيقة بخشصية الفرد، وميكن اعتبارها اللب الذي يتحمك بأفعاله، وينظم ترصفاته أثناء 

معليات التفاعل داخل مواقف متعددة.

 مكا حيتاج الفرد عند تفاعله مع اآلخرين يف املواقف االجمتاعية املتباينة إىل القمي اليت 
يف  األخشاص  اشرتاك  ويظهر  إلهيا،  ينيمت  اليت  امجلاعة  حنو  وواجباته  الزتاماته  حتدد 
أما  بالمتاسك،  االلزتامات االجمتاعية وشعورمه  لتحقيق  باملسؤولية  قمي مماثلة إحساهسم 
اختالف القمي وتصادمها بني األفراد فيؤدى إىل صعوبة حتقيق النظام والتوافق االجمتايع 

وزيادة االحنراف االجمتايع.

 فالقمي رضورية للفرد وامجلاعة، فهي تشلك اإلطار املرجيع للسلوك يف احلياة العامة 
مبجاالهتا املختلفة اجمتاعيًا وتربويًا واقتصاديًا وسياسيًا، فال تستقمي احلياة يف جممتع ما 

دون االستناد إىل مرجعية قميية حتظى برضا وقبول امجليع، ويتبناها أفراد املجمتع. 

وتعد قمية التساحم وقبول اآلخر من أمه القمي اليت تهسم يف انتشار احملبة واأللفة بني 
األفراد، واحلد من الزناعات واخلالفات، وقد امتدح هلل سبحانه وتعاىل يف قرآنه الكرمي الذين 
ميسكون غيظهم مع قدرهتم عىل االنتقام، والذين يعفون معن أساء إلهيم أو ظملهم يف قوله 
– آية  (آل معران  ِسِننَي«  ْ بُّ احمْلُ َواللَّـُه حُيِ النَّاِس،  َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ  نَي  »َواْلاَكِظِ عز وجل: 
134). وقد أمر هلل سبحانه وتعاىل أنبياءه بالعفو عن الناس مكا جاء يف قوله تعاىل: »ُخِذ 
اِهِلنَي« (األعراف – آية 199). وقد جاء يف تفسري ابن كثري  اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَ
اِهِلنَي« قال لوسر هلل ىلص  »ملا أنزل هلل عىل نبيه« ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَ
هلل هيلع ملسو: »ما هذا يا جربيل؟« قال: إن هلل أمرك أن تعفو معن ظملك، وتعيط من حرمك، 

وتصل من قطعك« (ابن كثري، 2000).

واملتتبع لنصوص القرآن الكرمي واألحاديث النبوية يرى حرص اإلسالم البالغ عىل محاية 
الرضوريات  محاية  عىل  حيث  فاإلسالم  علهيا،  واحملافظة  وغريمه  املسملني  خصوصيات 
امخلس لملسمل، ويف املقابل يعيط غري املسمل حقه يف رعاية خصوصياته ومحايهتا والدفاع 

عهنا. 

ولقد رضب الرسول صلىلله هيلع ملسو منوذجًا يقتدى به يف التساحم مع قومه حالة 
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احلرب، ملّا دخل مكة وقال: »ماذا ترون أين صانع بمك؟ قالوا: خريًا، أٍخ كرمي وابن أٍخ كرمي، 
قال: اذهبوا فأنمت الطلقاء« (الاكندهلوي، 1999). مكا رضب املسملون األوائل مثاًل يفتخر به 
يف العفو معن ظملهم، فضاًل عن التساحم الفكري »حيمنا ترك األمويون املدارس املسيحية 
وقد  بأذى،  ميسوها  أن  دون  وحران،  وأنطاكية  وبريوت  اإلسكندرية  يف  قامئة  والفارسية 

احتفظت بأمهات الكتب« (جحاب، 1987).

إن انتشار التساحم بني الناس دليل عىل صدق اإلميان، وسبيل إىل إمعار القلوب باحملبة 
قمية  تمنية  إىل  ماسة  حباجة  املختلفة  أجياله  أن  جيد  املرصي  لملجمتع  والناظر  والوفاء. 
التساحم وقبول اآلخر، فإذا أخطأ مواطن يف حق مواطن آخر، أو أخطأ تمليذ يف حق أخيه 
ُحث إىل العفو عنه ومساحمته، وهذا يؤدي إىل متاسك املجمتع ومده بالقوة والصالبة، وهو 
ما يفرض العمل عىل نرش وتعمیم ثقافة وقیم التساحم والتآيخ بین األمم والشعوب، وبین 
أفراد األرسة أیمنا وجدوا، ومهام بلغ التنوع واالختالف بیهنم، حیث إن التنوع من سنن هلل 

يف خلقه.

حثت ك  البرش،  حياة  اآلخر يف  وقبول  التساحم  اليت حيتلها  الرفيعة  لملاكنة  ونظرًا 
الديانات المساوية عىل تبينه وااللزتام به ملا يؤديه يف حياتنا من دور كبري يف هتيئة النفوس 
يعد  اإلساليم  املنظور  فيف  وتقبلهم.  وقبوهلم  اآلخرين  وأخطاء  هلفوات  وتقبلها  وصفاهئا 
التساحم فضیلة أخالقیة ورضورة جممتعیة، وسبیل لضبط االختالفات وإدارهتا، واإلسالم 
دین عاملي یتجه برسالته إىل البرشیة لكها، تلك الرسالة اليت تأمر بالعدل، وتهنى عن الظمل، 
وُتريس دعامئ السالم يف األرض، وتدعو إىل التعایش اإلیجايب بین البرش مجیعًا يف جو من 
اإلخاء والتساحم بین ك الناس برصف النظر عن أجناهسم وألواهنم ومعتقداهتم فامجلیع 

ینحدر من نفس واحدة.

للجامعة  األساسية  املهمة  وتعد  لملجمتعات،  احلقيقية  الرثوة  اجلاميع  الشباب  ويعد 
التحديات والتطورات احمللية والعاملية، وكذلك تكوين جيل  قادر عىل مواجهة  تكوين جيل 
منمٍت لوطنه، وأن تساعدمه عىل المتتع حبق الوصول إىل املعرفة، وأن يمتكنوا من العيش 
قمي  غياب  ذلك يف ظل  يتأىت  ولن  والعاملي،  اجلاميع واحمليل  بسالم ووائم يف جممتعهم 

السالم االجمتايع والتساحم وقبول اآلخر... إخل.

حيث تعترب اجلامعة مؤسسة أاكدميية مستقلة منوطًا هبا العديد من األدوار واملهام يف 
املجمتع؛ وذلك من خالل إنتاج املعرفة؛ حلفظ الرتاث والثقافة والقمي وصيانهتا ونقلها لآلجيال 
جامعية  بيئة  تكوين  يمت  وذلك حىت  اآلخر؛  قبول  بثقافة  من حتصيهنم  البد  وهنا  القادمة؛ 
متصاحلة مع ذاهتا، متفاعلة مع حميطها، ومؤثرة يف ذلك احمليط. فيف البيئة اجلامعية حزي 
كبري لثقافة قبول اآلخر مضن منظومة القمي والثقافات اليت عادة ما يمت استدماجها مضن 
القمي والثقافات املجمتعية العامة، ومضن القمي والثقافات العاملية، جند قمي التعايش وقبول 
اآلخر بني الشباب اجلاميع، ويتحقق التعايش عندما يستطيع الطالب املختلفون أن يعيشوا 
معًا بدون التعرض ملخاطر العنف، ومع توقع استغالل أوجه االختالف استغالاًل ممثرًا، ومن 

مث فإن التعايش هو أساس من أسس قبول اآلخر (موكيوس، 2002).

ومتثل قمي التعايش وقبول اآلخر يف املجمتعات العربية قميًا أساسية، ويه منبثقة من 
فالثقافة اإلسالمية  إنسانية غري حمددة بعرق وال مباكن وال بزمان.  قمي اإلسالم، ويه قمي 
تشلك املظلة العامة ملكونات الثقافة اجلامعية املكتوبة-املقررات الدراسية-، أو غري املكتوبة-
الثقافة االجمتاعية العامة-، وأمه راكئز البنية العملية يف اجلامعات. ومتتاز الثقافة اإلسالمية 
اإلنسانية،  والكرامة  احلرية،  وتدمع  والتعايش،  التعارف  عىل  وحتث  والعاملية،  بالمشولية 
والعدالة، وحقوق اإلنسان، وحقوق األقليات، ولكها تقع حتت منظومة قمي التساحم وقبول 
اآلخر؛ مما ميكن من بناء جممتع متساحم مع ذاته، ومتقبل لآلخر، ومتنامغ ومتسامل (عبد 

الفتاح، 2001).
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تبين  مرحلة  إهنا  وحيث  املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  واملمزية  اخلاصة  للطبيعة  ونظرًا 
السلوكيات اإلجيابية الدامعة فإن ما سبق يليق باملسؤولية امجلة عىل طبيعة األدوار اليت 
جيب أن تؤدهيا املعملة برياض األطفال، وهو األمر الذي يتطلب إعدادها بشلك خاص وممزي 

يتيح هلا نقل هذه القمي ألطفاهلا. 

مشكلة الدراسة: 
تعد الروضة من أمه املؤسسات الرتبوية اليت عهد املجمتع إلهيا مهمة تربية األطفال، 
وتمنية ما يريده من قمي ىف نفوهسم، ولكوهنا تضم مجيع األطفال أطول فرتة ممكنة يف بداية 
حياهتم، اكنت يه املؤسسة األمه اليت يقع عىل عاتقها العبء األكرب ىف تعلمي وتعمل األطفال 
يساير طبيعة  لدهيم مبا  والريق مبا  إماكناهتم  بتعديل سلوكهم، وتوجيه  وذلك  وتنشئهتم، 

اإلنسان، ومبا تؤهله قدراهتم واستعداداهتم.

وملا اكنت حقیقة قبول اآلخر تربیة مسمترة، اكن البد للروضة أن حتافظ عىل كيان تلك 
التساحم،  قیم  الصغر  األطفال وترشیهبم منذ  مَث تنشئة  أطفاهلا، ومن  الرتبية وتمنهيا بني 
وتعلیمهم احلوار وآدابه، وقبول الرأي اآلخر مهام اختلف وتباین، وتعزیز الزنعة اإلنسانیة 
لدى األطفال وغرس وتمنیة روح التصاحل والتنامغ مع إیقاع احلیاة يف املجمتع، وتكریس قیم 
االنمتاء للوجود ولالجمتاع اإلنساين، واحرتام اإلنسان إلنسانیته، وتعزیز أخالقیات احملبة 
والتعاطف مع الاكئنات احلیة اكفة والشفقة علیها، وتدریب املشاعر واألحاسیس والعواطف 

عىل القیم اإلنسانیة والتساحمیة النبیلة .

يترشب  قدوة  لكوهنا  ما سبق؛  عن ك  املسؤولة  األطفال يه  برياض  املعملة  والطالبة/ 
األطفال مهنا مجيع القمي والسلوكيات، لذا ينبيغ علهيا أن تمتتع هبذه القمي اإلجيابية الطيبة 

وتترشهبا يف سلوكها حىت تنعكس بطبيعة احلال عىل أطفاهلا. 

وقد جاء إعالن األمم املتحدة حول مبادئ التساحم، وأن التساحم يعين احرتام وتقدير 
الناس  بني  االختالف  املتبادل ىف ضوء  االحرتام  وأن  والثقافات،  األفراد  بني  التنوع  وقبول 
واجب أخاليق وسيايس وقانوين من أجل نرش السالم والالعنف بني الشعوب، مع عدم الظمل 
االجمتايع أو التخيل عن املعتقدات والقمي، مع القدرة عىل التعايش املشرتك. حيث يضمن 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي مت اعمتاده 1948 املساواة للك البرش يف جماالت متعددة 
مثل االلتحاق بالتعلمي والعمل وحرية التعبري وممارسة الدين والتعبري عن الثقافة، وأن يمت 

معاملهتم عىل وجه املساواة من قبل مقديم اخلدمات احلكومية. 

وتظهر الشواهد احلديثة أن الشباب غالبًا ما يكونون يف طليعة أولئك الذين ميارسون 
سلوكيات المتيزي: يف املدرسة والعمل وعىل اإلنرتنت أو يف املجال الريايض. وقد أفاد %70 
أهنم  12-19 سنة،  ما بني  والذين ترتاوح أمعارمه  واحدة  دراسة  الذين مشلهتم  الطالب  من 
اكنوا عرضة للسلوك العنرصي إما كضحايا أو هشود أو جناة. وهذا جيعل تثقيف الشباب 
مبدى تأثري لكامهتم وأفعاهلم أمرًا رضوريًا، إذا ما أردنا جممتعًا يتسم بقدر أكرب من االحرتام 
أرسمه  ويفيد  األفراد  يفيد  المتيزي  مع  للتعامل  إجيابية  طرقًا  الطالب  فتعمل  واالنجسام. 

وأصدقاءمه وجممتهم (دي فازيو، 2010).  

مكا أسفرت معلية حتليل أدلة الطلبة بلكية رياض األطفال – جامعة القاهرة عن عدم وجود 
األمر عىل  اقترص  اآلخر. حيث  وقبول  التساحم  لتناول قضية  مباش  مقرر خمصص بشلك 
بعض املقررات اليت قد يساعد ممساها عىل تضميهنا ما قد يرتبط بالتساحم وقبول اآلخر مثل 
مقررات: حقوق الطفل واملواطنة، والتنشئة االجمتاعية للطفل، وتعديل وبناء سلوك األطفال 

بلكية رياض األطفال (لكية رياض األطفال، 2015). 

لذا قامت الباحثة بدراسة استطالعية عىل عينة عشوائية من طلبة لكية رياض األطفال - 
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جامعة القاهرة، بلغ عدد أفرادها 60 طالبة. حيث مت توجيه السؤال اآليت ألفراد العينة:

أشكال قبولك لآلخر يف احلياة  أهم  ما  واقع خبرتك احلياتية داخل اجلامعة وخارجها  من 
اليومية؟ 

وكشفت استجابات أفراد العينة االستطالعية عن ضعف وعهيا مبفهوم التساحم وقبول 
املعربة عن معلية  السلوكية  باملامرسات  يتعلق  ما  التقبل، وخاصة  ذلك  اآلخر، وأمه مالحم 

التقبل والتعايش السيمل والتشارك يف احلياة اليومية داخل اجلامعة أو خارجها.

وهكذا تتبلور مشلكة البحث الراهن يف حماولة السيع ملعرفة واقع ثقافة قبول اآلخر لدى 
الطالبة/ املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة؛ حبمك كون هذه الفئة يه اليت تتويل 
معلية تربية النشء عىل التساحم وإعداده لقبول اآلخر، وذلك من خالل وضع تصور مقرتح 
لعملية استدماج ثقافة قبول اآلخر بالعملية التعلميية داخل مؤسسات إعداد الطالبة/ املعملة.

وميكن بلورة مشلكة الدراسة يف التساؤل الرئيس اآليت: 

ما واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/ املعلمة بكلية رياض األطفال جامعة القاهرة؟

أسئلة الدراسة:
يتفرع من التساؤل الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتية:

- ما واقع قبول اآلخر لدى الطالبة/ املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة؟ 
الدراسة تعزى ملتغري  بالنسبة الستجابات عينة  - هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

األنشطة اجلامعية؟
الدراسة تعزى ملتغري  بالنسبة الستجابات عينة  - هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

الفرقة الدراسية؟
- ما مالحم التصور املقرتح لتفعيل ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/ املعملة بلكية رياض 

األطفال جامعة القاهرة؟

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة الراهنة إىل:

- تعرف واقع قبول اآلخر لدى الطالبة /املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة.

- تقدمي تصور مقرتح لتفعيل ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/ املعملة بلكية رياض األطفال 
جامعة القاهرة.

أهمية الدراسة: 
تسمتد الدراسة الراهنة أمهيهتا من النقاط اآلتية:

- أمهية القضية اليت تتصدى هلا، أال ويه تعرف واقع قبول اآلخر لدى الطالبة/ املعملة 
واإلقليمي  العاملي  الواقع  ما يهشده  القاهرة خاصة يف ظل  – جامعة  األطفال  رياض  بلكية 
واحمليل من اضطرابات وقالقل تعصف بلك ما هو ثابت، وجتعل النسبية يه األمر الثابت، 

فاختلفت القمي واألحاكم لدى امجليع. 

-  قد تفید نتاجئ الدراسة املسؤولني واملعنيني بوزارة التعلیم العايل للعمل عىل إجراء 
بعض التعدیالت الالزمة عىل املقررات اجلامعية املعنية بتمنية ثقافة قبول اآلخر. 

- قد تفید نتاجئ الدراسة املسؤولني واملعنيني بوزارة الرتبية والتعلیم للعمل عىل إجراء 
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بعض التعدیالت الالزمة عىل املناجه الدراسية املعنية بتمنية ثقافة قبول اآلخر. 

- قد تفید نتاجئ الدراسة الباحثین الرتبویین واالجمتاعیین يف دراسة الظواهر الرتبویة 
واملجمتعية ذات الصلة بقضية تمنية ثقافة قبول اآلخر لدى أفراد املجمتع.

حدود الدراسة: 
- حدود ماكنية: تقترص الدراسة عىل لكية رياض األطفال كعينة ممثلة للقطاع الرتبوي 

جبامعة القاهرة. 
لدى  اآلخر  قبول  ثقافة  املوضويع عىل  حدها  الدراسة يف  تقترص  موضوعية:  حدود   -

الطالبة/ املعملة.
- حدود برشية: تقترص الدراسة عىل عينة من طالبات لكية رياض األطفال جبامعة القاهرة.

مصطلحات الدراسة

ثقافة قبول اآلخر: 
ُتعرف إجرائيًا بأهنا: استجابات الطالبة/ املعملة اليت تعكس تقبلها ألفاكر وممارسات 
زميلهتا األخرى املختلفة عهنا يف الرأي والفكر واملصاحل والعادات والتقاليد والتعلمي واملهنة 
واملستوى االجمتايع واالقتصادي... وغريها من جوانب االختالف، واإلقرار حبقها يف ممارسة 

حقوقها اكفة يف املجمتع؛ وصواًل للعيش معها يف سالم. 

إجراءات الدراسة: 
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وحتقيق أهدافها مت اتباع اخلطوات اآلتية:

ـ االطالع عىل األدبيات والدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية، هبدف تقدمي إطار 
نظري يتناول قبول اآلخر، من حيث املفهوم واألمهية واألهداف والعوامل املؤثرة عىل قبول 
اآلخر، ومعوقات قبول اآلخر، والقمي ودور املؤسسات الرتبوية يف غرهسا، وأدوار املنظومة 

التعلميية باجلامعة يف تمنية قبول اآلخر لدى طلبهتا.  

إعداد وتصممي أداة الدراسة، والتأكد من صدقها وثباهتا.   -
-  حتديد جممتع الدراسة وعينته املمثلة له.

تطبيق أداة الدراسة عىل عينة الدراسة.    -
رصد النتاجئ ومعاجلهتا إحصائيًا، واإلجابة عن تساؤالت الدراسة.   -

تقدمي التصور املقرتح لتفعيل ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/ املعملة رياض األطفال      -
جامعة القاهرة.     

اإلطار النظري للدراسة:
فميا ييل تتناول الدراسة احلالية أمه حماور إطارها النظري، واملمتثل يف تعرف قبول 
اآلخر من حيث املفهوم واألمهية واألهداف والعوامل املؤثرة عىل قبول اآلخر، ومعوقات قبول 
اآلخر، والقمي ودور املؤسسات الرتبوية يف غرهسا. وغريها من القضايا املتداخلة وثيقة الصلة 

مبوضوع الدراسة احلالية. 

مفهوم قبول اآلخر:
الذي  اإلجرايئ  والتعريف  واصطالحًا  لغة  اآلخر  بقبول  املقصود  هنا  الدراسة  تتناول 

تتبناه. 
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لغًة: إن لكمة قبول مأخوذة من الفعل (َقِبَل)، وهو األخذ والرضا وحمبة اليشء وامليل إليه، 
َقِبَل اليشء َقبواًل وُقبواًل، وتقّبله كالمها أخذه، وهلل عز وجل يقبل األمعال من عباده وعهنم 
ُلوا﴾ سورة األحقاف - 16  ْم َأْحَسَن َما مَعِ يتقّبلها. ويف التزنيل العزيز: ﴿ُأوَلِئَك الَِّذيَن َنَتَقبَُّل َعهْنُ
(ابن منظور، 1900). ويقال: تقّبلت اليشء وقبلته قبواًل، بفتح القاف إذا رضيته، ويف التزنيل 

ا ِبَقُبوٍل َحَسٍن﴾ سورة آل معران - 37. َ َلَها َرهبُّ العزيز: ﴿َفتَقبَّ

اصطالحًا: يعرف قبول اآلخر بأنه: استيعاب الفرد لآلخرين عىل اختالف آراهئم ومعتقداهتم 
وأجناهسم وترصفاهتم وطبائعهم وأمعارمه، وقبوهلم مكا مه بمكاهلم ونقائصهم، ومبزايامه 

وعيوهبم، فال حياول صنع الناس عىل هواه (حسن، 2004).

وتعرف الدراسة احلالية قبول اآلخر بأنه: استجابات الطالبة/ املعملة اليت تعكس تقبلها 
ألفاكر وممارسات زمياهتا األخري املختلفة عهنا يف الراي والفكر واملصاحل والعادات والتقاليد 
والتعلمي واملهنة واملستوى االجمتايع واالقتصادي... وغريها من جوانب االختالف، واإلقرار 

حبقها يف ممارسة حقوقها اكفة يف املجمتع؛ وصواًل للعيش معها يف سالم.

أهداف قبول اآلخر:
توجد بعض األهداف املرجو السيع إىل حتقيقها يف تمنية قمي وثقافة قبول اآلخر، حيث 
تتعدد أهداف قبول اآلخر، وتتنوع وتتبدل بتعدد التوجهات االجمتاعية والرتبوية واملقاصد 
من قبول اآلخر، وميكن إبراز بعض األهداف اليت تسيع إلهيا قمي قبول اآلخر يف (مشس الدين، 

 :(2010

- زيادة الويع واملعرفة بأصول قبول اآلخر، وأمهيهتا يف إثارة املشاعر برضورة التوافق 
البغض والتعصب،  الداخلية، والعمل عىل إضعاف عوامل  القضايا اخلالفية  واالتفاق حول 

واالجتاه حنو اإلحساس برضورة مل المشل والوحدة.
- هتيئة وتفعيل أفاكر ورؤى النخب الثقافية لالعرتاف بالواقع؛ ليك نتعامل مع القضايا 
به  واالعرتاف  اآلخر،  باحرتام  الشعور  لتمنية  والرتوجي  باملرونة،  يتسم  بأسلوب  اخلالفية 
وحبقه يف ممارسة أفاكره وعقائده بالطريقة اليت يؤمنون هبا، ويعتدون هبا يف معتقداهتم 

الدينية والفكرية.
التأكيد عىل أن ثقافة اإلقصاء والهتميش، واستخدام العنف ضد اآلخر لن تصل إىل   -
حلول مع األطراف موضوع احلوار، ولن تصل إىل بر األمان، وهذا لن يكون إال من خالل احلوار 

العقالين احلر املقبول موضوعيًا وعقليًا.
اآلخر وقبوله، عن طريق وسائل اإلعالم،  لتفعيل دور قمي احلوار مع  - رضورة للسيع 
لتجسيد احلوار والتساحم، بتعزيز اللقاءات الصادقة النية احلسنة للجميع للخروج بامجليع 

سعداء دون خسارة ألي طرف من أطراف احلوار.

أهمية قبول اآلخر:
لثقافة قبول اآلخر أمهية بارزة يف حياة الفرد واملجمتع– وعىل األخص - لدى الشباب 
اجلاميع، الذين يعتربون معاد املجمتع، وهنضته، وبناؤه املستقبيل. وميكن بيان أوجه تلك 

األمهية يف النقاط اآلتية: 

2011 وما  25 يناير  التغيري االجمتايع– خاصة بعد ثورة  - ميوج املجمتع مبرحلة من 
تالها من تداعيات وأحداث - ُتعد من أكرث فرتات التغيري االجمتايع قوة ورسعة، ملا هلا من 
العديد من التداعيات عىل النسيج الوطين والبناء االجمتايع، فوحدتنا االجمتاعية والوطنية 
حباجة إىل غرس قمي ثقافة قبول اآلخر من الناحية االجمتاعية والثقافية والسياسية. فثقافة 
قبول اآلخر كسلوك يعين الوالء للقوامس املشرتكة بني ك مكونات النسيج االجمتايع الواحد، 
ومن حق امجليع المتتع خبصوصياته الفكرية واالجمتاعية مبا ال يرض بغريه، فقبول اآلخر 
مبفهومه اجلديد يعرب عن حق من حقوق اإلنسان، وتقبل اآلخر املختلف دينيًا، أو عرقيًا، وعدم 
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هتميشه ونبذ التعصب بلك أشاكله، والثنائيات، والفكر اإللغايئ.

- أن ثقافة قبول اآلخر بشلك عام تعد من أمه المسات الخشصية واالجمتاعية املرغوب 
األمم  حياة  يف  رضوري  المتاسك  وهذا  وتنامغه،  املجمتع  متاسك  إىل  تؤدي  واليت  فهيا، 
النفيس واالجمتايع  واملجمتعات؛ فإذا سادت يف أي جممتع من املجمتعات جند االستقرار 

ينعكس بشلك إجيايب عىل التقدم والمنو واالزدهار.

- تمكن أمهية ثقافة قبول اآلخر يف التأثري عىل املجمتع من خالل إعادة الثقة والتوازن 
االجمتايع باملجمتع، مكا يشلك قبول اآلخرين واحرتام آراهئم واالسمتاع إلهيم قمي سلوكية 

واجمتاعية تعمتد عىل التفاعل االجمتايع اإلجيايب مع اآلخرين. 

دواعي قبول اآلخر: 
تصدر احلاجة إىل قبول اآلخر عن عدة دوايع من أمهها:

- مل يعد قبول اآلخر مبفرده اكفيًا، بل البد من وضعه يف إطار أكرث اتساعًا، وهو سياق 
حقوق اإلنسان.

اكنت حضارتنا  فإذا  احلضاري،  التارخي  التعددية يف  اآلخر حنو  قبول  االستناد يف   -
العاملية قد حققت لنا عقالنية جديدة للتعايش أساهسا تعدد امجلاعات املختلفة، وقبول ك 

تنوع يف املعتقد واإلقناع هو أساس اإلميان الذي ال ميكن أن يفرض.

- حتول اهلويات، وكيفية تاكثرها ليك تكتسب هوية أقوي، أو للحفاظ علهيا، فمل يعد 
لزامًا أو رضوريًا إناكر هوية اآلخر، أو استبعاده. 

- رضورة تضمني القدرات البرشية حول قبول اآلخر، كقدرات حل الرصاع، وحل املشكالت 
والتفاعل االجمتايع واإلنساين.

- وعىل ما سبق من دوايع ما الذي حيدونا إىل محتل التنوع وقبول اآلخر؟ واإلجابة 
برتكزي واختصار شديد تتلخص يف إقامة املجمتعات عىل أساس إنساين ينعم بالمتتع حبقوق 

 .(Mockus, 2002) إنسانية أكرث احرتامًا وإنسانية

وكرثة  التساحم،  عدم  حدة  تصاعد  من  املعارص  العاملي  املجمتع  يعانيه  ملا  باإلضافة 
الرصاعات والزناعات وسيادة ثقافة اإلرهاب. ومن أشاكهلا التحزي والتعصب دون مربر عيمل 
أو منطق واحض وتكفري اآلراء واألفاكر، واالهتام غري املسوغ لآلخرين، ورسعة ومصهم بصفات 

تربر مهامجهتم، وأحيانًا التخلص مهنم. 

عوامل قبول اآلخر:
وألوانه  أشاكله  اختالف  عىل  اآلخر  تقّبل  يف  تهسم  اليت  العوامل  من  مجموعة  هناك 
وطبائعه وعقائده وآرائه ومستوياته، ومن العوامل اليت تساعد عىل ذلك ما ييل (عيل،2000):

- العامل الديني: يعد من أمه العوامل اليت تساعد عىل قبول اآلخر، وذلك من خالل ما تضمنه 
الدين اإلساليم من توجهيات وآداب وقمي، أو ترشيعات يف جوانب خمتلفة تدعو إىل تقّبل 
أن  ذلك فال يصلح  أو لوهنم. وعىل  أو لغهتم،  أو جنهسم،  النظر عن ديهنم،  اآلخرين بغض 
حُيقر إنسان إنسانًا آخر للونه، وال إلقلميه، وال ألنه غري متحرّض، بل ال حُيقر اإلنسان أخاه 
اإلنسان أبدًا، وإن التفاضل بني الناس إمنا هو بالتقوى، والعمل الصاحل. مكا أن مساحة الدين 
الرأي واالنمتاء، وحىت لو  أن يقبل اآلخر مهام اختلف  املتدين احلق  اإلساليم تفرض عىل 
تناقضت العقيدة نفهسا. فنجد أن اإلسالم حيارب التعصب الذممي واحلقد املكبوت ضد أهل 

الديانات المساوية، بل وحيض عىل التعامل معهم حبسن اخللق. 
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- الروابط األسرية: مييل اإلنسان إىل تقّبل اآلخرين ممن تربطه هبم رابطة اجمتاعية وأرسية، 
وتمتثل الروابط األرسية يف روابط قرابية، وذلك ألن أقارب الفرد أقرب إىل نفسه، وألصق به 
ممن سوامه، فالنفس البرشية أكرث مياًل إىل من يلتيق معها يف الدم واجلسم واملزاج. ومن 
الظواهر البارزة يف املجمتعات العربية واإلسالمية متاسك األرسة وسيطرة الروح التعاونية 
عىل أجواهئا، وقبول أفرادها بعضهم بعضًا، فاالبن ُينفق عىل أبيه وعىل أمه وحيتوهيام يف 
بيته مع زوجته وأوالده ويقوم خبدمهتام، وهو يعترب ذلك فرضًا دينيًا ومعاًل يتقرب به إىل 
هلل، وكذلك نرى األخ الكبري ينفق عىل إخوته الصغار ويربهيم ويعملهم ويزوجهم، وهو يرى 
ذلك حقًا هلم واجبًا ال مّنة فيه وال تفّضل، وكذلك يقوم بواجبه حنو أقربائه، يقهيم ش الفقر، 
ويه ظاهرة تلفت النظر جبانب ما يراه اإلنسان يف املجمتع الغريب من تفكك األرسة وختيل 
األب عن رعاية ابنه الكبري أو ابنته الكبرية، وختيل األوالد عن آباهئم عند العجز والشيخوخة. 

- العامل النفسي: من العوامل اليت تساعد عىل قبول اآلخرين، فقد أكدت العديد من البحوث 
والدراسات العملية اليت ُأجريت يف هذا املجال أن الخشص الذي يمتتع بصحة نفسية جيدة 
املتبادلة  ثقهتم  يف  واالعتقاد  واحرتامهم،  هبم،  والثقة  وحمبهتم،  اآلخرين،  قبول  عىل  قادر 
تتسم  وصالت  ُمرضية،  اجمتاعية  عالقات  تكوين  عىل  بقدرته  يتسم  مكا   .(2001 (موىس، 
ورغبته يف  اآلخرين،  مع  العيش بسالم وصداقة  وقدرته عىل  واإليثار،  والتساحم  بالتعاون 
وخدمة  والتضحية  املسؤولية  عىل  قامئة  اجمتاعية  عالقات  أساس  عىل  غريه  مع  التعامل 
أم مع اجلنس اآلخر،  أم مع أصدقائه،  أم مع مرؤوسيه،  اآلخرين، سواء اكن ذلك مع أوالده، 
وسواء اكن ذلك مع مجاعات يعرفها وينيمت إلهيا، أم مع مجاعات غريبة، أم مع مجاعات يتفق 

معها يف الرأي والعقيدة، أم مع مجاعات خيتلف معها يف االجتاهات واألفاكر.

يقوم  الذي  األساس  فاألخالق يه  اآلخرين،  قبول  كربى يف  أمهية  وله  العامل األخالقي:   -
حسنة  األخالق  اكنت  فإن  الغري،  مع  معامالته  يف  مث  جممتعه،  يف  اإلنسان  سلوك  هيلع 
والتآلف.  التحاب  تقوم عىل  إىل معامالت حسنة  بدوره  يؤدي  أدت إىل سلوك حسن، وهذا 
وتمتزي األخالق اإلسالمية بالمشول، مبعىن أهنا مشلت ميادين خمتلفة، ودعت إىل فضائل 
قواعد  وضعت  والتعلمي،  العمل  ميدان  فيف  مهنا.   ميدان  اآلخرين يف ك  تقّبل  عىل  تساعد 
أخالقية للتقّبل بني العامل واملتعمل. ويف ميدان العالقات اإلنسانية، دعت إىل احرتام اإلنسان 
واحملافظة عىل كرامته برصف النظر عن جنسه ولونه واجتاهاته، وقررت أنه ال تفاضل بني 
والتعاون  واإلخاء  واملودة  أساس احملبة  بيهنم عىل  العالقات  وأقامت  بالتقوى،  إال  الناس 
عن  بالعهود، وهنت  الوفاء  إىل  دعت  املعامالت،  ميدان  واإلحسان. ويف  والتساحم  والرمحة 

الغش واخليانة واالستغالل. 

احلمك  وإىل  املربمة،  واملواثيق  العهود  احرتام  إىل  دعت  واحلمك،  السياسة  ميدان  ويف 
بالعدل واملساواة، وهنت عن الغدر واملفاجأة بالعدوان والتجرب والتسلط عىل أموال الرعايا. 
فباملعاملة احلسنة واخللق احلسن يستوعب اإلنسان اآلخرين، ويكسهبم إىل جانبه، فقد ملك 
املسملون يف قروهنم األوىل أعىل مستوى من الرتبية األخالقية، واكن الناس يدخلون يف هذا 
الدين أفواجًا، ملا يرون من حسن املعاملة ومجيل األخالق، فقد اكنوا ميلكون من القدوة أكرث 

مما ميلكون من قوة البيان (دمحم، 2012). 

فرد خلري  فيه ك  إجياد جممتع خرّي يسىع  األخالقية يه  الرتبية  من  القريبة  فالغاية 
اإلنسان اخلريِّ حيب  أن  اآلخرين. مكا  الرشور عن  نفسه إلزالة  الوقت  اآلخرين، ويسىع يف 

الفضيلة، ويقدم مصلحة غريه عىل مصلحة نفسه. 

- العامل االقتصادي: له دور كبري يف قبول اآلخرين، فاإلنسان الذي يقدم املعونة لآلخرين، 
وميد هلم يد املساعدة بالدمع املادي، أو يصلهم ويقدرمه باهلبة أو اهلدية، مفا ذلك إال لتقّبله 
هلم، وشعوره باحملبة والتعاطف حنومه، وإحساسه باملسؤولية االجمتاعية حنو أبناء وطنه، 
خاصة ذوي االحتياجات مهنم، وهذا يعمق معاين األخوة واحملبة واإليثار، ويطهر النفس من 
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الحش والبخل، مكا يعترب سبياًل الستالل الضغينة واحلقد من قلوب البائسني عىل األغنياء، 
وإلهناء مشلكة الرصاع الطبيق يف املجمتع، وللحفاظ عىل وحدته ومتاسكه وانجسامه وقوته. 

- العامل االجتماعي: اإلنسان اكئن اجمتايع، يعيش يف تكوينات وروابط اجمتاعية، ويصعب 
هيلع أن يعيش مبعزل عن اآلخرين، بل إن الفطرة السلمية ترفض االنعزال التام واالنقطاع عن 
اآلخرين. مفن املعروف أن اإلنسان مدين بطبعه، وهذا كناية عن االجمتاع البرشي. وال شك 
أن مدنية اإلنسان، واعرتافه حباجته إىل اآلخرين، البد أن يدفعه إىل تكوين عالقات خشصية 
وثيقة هبم، عالقات مبنية عىل احلب والود والتقبل والثقة املتبادلة، وذلك حىت ينتظم عيشه، 

وحيصل مقصودة. 

وهناك مجموعة آداب تساعد عىل قبول اآلخرين، ومهنا إلقاء السالم ورده، واملصاحفة، 
إليه،  والدعوة  الطعام،  إىل  واإلجابة  والزتاور،  معنوياته،  ورفع  املريض  وعيادة  واملعانقة، 
وحسن البرش، وقضاء احلاجة، وتكرمي الزائر، وتوديعه إىل الباب، وعدم مقاطعة حديثه إىل 

غري ذلك من اآلداب االجمتاعية. 

معوقات قبول اآلخر:
عىل الرمغ من وجود مجموعة من العوامل تساعد عىل قبول اآلخر، فإن عدم توافر تلك 
النفيس،  العوامل تصبح معوقات حتول دون قبوله، ومن هذه املعوقات ما يتعلق باجلانب 
اكختالف  أخرى،  بأمور  يتعلق  ما  ومهنا  واألخاليق،  السلويك  باجلانب  يتعلق  ما  ومهنا 
العقيدة، والسن، والطباع، واملستوى االجمتايع واالقتصادي والعيمل، وفميا ييل توضيح 

ذلك (دمحم، 2005).

املعوقات النفسية: ال شك أن ك إنسان يف هذه احلياة معرض لصنوف متعددة من األزمات 
أو  إلهيا  والوصول  ومتنوعة،  كثرية  احلياة  مطالب  أن  تعرتض طريقه، مكا  اليت  والعقبات 
احلصول عىل بعضها ليس باألمر اليسري، وإمنا باجلهد الكثري والعناء واملشقة، وال شك يف 
أن حياة اإلنسان عىل هذا النسق ال ختلو من الشعور بالتوتر أو القلق أو االكتائب أو مشاعر 

الذنب وما إىل ذلك (موىس، 2001).

واملعمل الذي يعاين من اضطراب نفيس، يؤثر عىل معاملته لتالميذه فيكون رسيع الغضب، 
ليس لديه أي قدر من الصرب عىل تالميذه، وقد يزنجع من أية إجابة خطأ لتالميذه ويعاقب 
علهيا. والطالب الذي يعاين من اضطراب نفيس، تسوء عالقاته مع الغري، سواء اكن ذلك مع 

زمالئه أم مدرسيه، وتسيطر هيلع مشاعر الغضب والقسوة واألنانية وعدم التقّبل. 

سلبية،  أخالق  من  الناس  بعض  فيه  يوجد  قد  ما  هبا  ويقصد  وقيمية:  أخالقية  معوقات 
وما يتبعها من سلوكيات تعوقه عن قبول اآلخرين، ومهنا: الكرب، والغضب، والكره، واحلقد، 
عوامل  متثل  أهنا  مكا  والقمي  والغلو.  الظن،  وسوء  والمنمية،  والغيبة،  والغرية،  واحلسد، 
تساعد يف قبول اآلخرين إال أهنا متثل عائقًا لقبوهلم، فيف حالة الفوىض والتغري االجمتايع 

تنحدر قمي اجمتاعية مهنا عىل سبيل املثال قمي قبول اآلخر اجمتاعيًا وثقافيًا.

اختالف العقيدة: إن طبيعة عالقات الفرد مبن حوله من الناس حيددها أمر واحد، هو احلب 
يف هلل، والبغض يف هلل، وهذا دون ريب من مكال اإلميان ومتام العبودية، مكا ترى الرشيعة 
اإلسالمية. لذا فاملؤمن حًقا حيب من حيهبم هلل ويوالهيم، ويبغض من يبغضهم هلل ويعادهيم، 
وذلك من أوثق عرى اإلميان. لقد حرم هلل عز وجل عىل املسمل أن يعيط والءه عىل أي أساس 
غري أساس العقيدة السلمية الصحيحة، وك آرصة أخرى يعيط الناس والءمه عىل أساهسا 
آرصة باطلة، والوالء عىل أساهسا باطل، وال يكون اإلنسان معها من املؤمنني، فوالء املؤمن هلل 
تعاىل ورسوله واملؤمنني، وحيرم هيلع أن يعيط والءه للاكفرين واملخالفني له يف املعتقد ولو 

اكنوا من أهل بيته أو قرابته أو عشريته (دمحم، 2012). 
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املعتقد، بل يمشل كذلك  لنا يف  املخالف  تقّبل اآلخر  لنا إىل  وال يقترص توجيه اإلسالم 
دين  إطار ك  فرقة معينة، فيف  أو  الديين ملذهب  انتسابه  عّنا من جهة  املختلف  اآلخر  تقّبل 
توجد مذاهب وفرق، وغالًبا ما تكون الكراهية بني مذاهب الدين الواحد، تتفوق وتزيد عىل 
الكراهية جتاه أديان أخرى، حفساسية االختالف هنا أشد؛ ألنه يف الدائرة األقرب، بل اخلطأ 

يف التعايط مع هذا أخطر، ملا له من تأثري عىل متاسك املجمتع واستقراره. 

فالعالقة مع اآلخر ينبيغ أن تنطلق من مفهوم العدل وتسهتدفه يف آن واحد، مفقتضيات 
العدل يه اليت تدفعنا إىل صياغة عالقة إجيابية وحسنة وحضارية مع اآلخرين بعيًدا عن 
الذي  التعارف  مفهوم  أن  ندرك  أن  بد  وال  السيئة،  التارخيية  والرتامكات  واألضغان  األحقاد 
بفئة أو شحية دون أخرى، وإمنا هو لإلنسان  الدين اإلساليم ليس خاصًا  أرىس دعامئه 

برصف النظر عن أفاكره وآرائه. 

اختالف السن: ملا اكن املسؤول األول عن معليات التنشئة االجمتاعية مه اآلباء واألمهات فإهنم 
يف العادة مييلون إىل تطبيق ما اكتسبوه من حمتوى ثقايف عىل األبناء، وهنا حيدث الرصاع، 
فإن ما يدافع عنه اآلباء واألمهات، وحياولون نقله لألبناء من قمي ومعتقدات وأمناط سلوكية 
وتوجهيات، تعد يف نظر األبناء ثقافة تقليدية ال تعرب عن اهمتاماهتم، وال تشبع حاجاهتم 
املختلفة، حكاجهتم املّلحة للحراك االجمتايع، وحتقيق درجة أعىل من رسعة اإلجناز وكفاءته، 
من هنا اجته عملاء النفس والرتبية بتمسية ما حيدث بني اآلباء واألمهات من جهة، واألبناء 

والبنات من جهة أخرى برصاع األجيال. 

اختالف الطباع: يعد اختالف الناس يف الطباع من املعوقات اليت حتول دون تقّبل اإلنسان 
لغريه، حيث يتجه ك إنسان إىل تقّبل من مييل إليه طبعه، وترتاح إليه نفسه، بل إن سبب 
ائتالف الناس وافرتاقهم هو تعارف الروحني وتناكر الروحني، فإذا تعارف الروحان وجدت 
األلفة بني نفسهيام، وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بني جمسهيام، وإىل هذا أشار النيب 
بقوله: (األرواح جنوٌد جمندة، مفا تعارف مهنا ائتلف، وما تناكر مهنا اختلف) (حصيح مسمل، 

 .(1149

االجمتاعية  املاكنة  يف  بيهنم  فميا  الناس  يتفاوت  واالقتصادي:  االجتماعي  املستوى 
واالقتصادية، فيف ك جممتع يتنوع األفراد بني املستويني االجمتايع واالقتصادي، مفستوى 
التقبل االجمتايع لآلخرين  التفاوت يف البين االجمتاعية لألفراد يساعد األفراد عىل رسعة 
حىت ولو اكنوا خمتلفني اجمتاعيًا، إال أن التوافق وقبول اآلخر يتحدد وفق القرب أو البعد 
املستوى  ويعد  االجمتاعية،  بثقافاهتا  ويتشبع  ينشأ هبا  اليت  االجمتاعية  الطبقة  دائرة  من 
االقتصادي  التوافق  اآلخرين عىل أساس  تقبل  واملعوقات يف  االقتصادى من أمه احملددات 

ألفراد املجمتع الواحد.  

التربية وتنمية ثقافة قبول اآلخر: 
إن الرتبیة نشاط اجمتايع شامل مهمهتا إعداد اإلنسان الصاحل املتناسق جمسیًا وخلقیًا 
اليت تسىع إىل  األهداف  الرتبیة معانیها احلقیقیة من خالل  وروحیًا، واجمتاعیًا، تكتسب 
حتقیقها لكوهنا وسیلة املجمتع لتأمین استقراره وتطوره، وهبذا تعكس التغیرات والتطورات 
لإلنسان  لتكوین جدید  املايض واحلارض  بین  تفاعل  وفلسفته، ويه  املجمتع  یمر هبا  اليت 
بواسطة الطبیعة الفطریة مرتبًطا برتاث املايض للجامعة اإلنسانیة فهي معلیة مسمترة يف 
تكوین اخلربات. والرتبیة يف جوهرها معلیة قیمیة سواء عربت عن نفهسا يف صورة واحضة 
وعالقاهتا  ووظائفها  ماضیها وحارضها  التعلیمیة حبمك  فاملؤسسة  أم يف صورة مضنیة، 
باإلطار الثقايف الذي تعیشه مؤسسة تسىع إىل بناء القیم يف ك جماالهتا اخللقیة والنفسیة 

واالجمتاعیة والفكریة والسلوكیة. 

هو  الذي  املتسارع  االجمتايع  التغییر  الراهن  وقتنا  يف  بالقیم  االهمتام  یزید  ومما 
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والعالقات  واملؤسسات  واملبادئ  القیم  أن  یعين  والعرشین، مما  احلادي  القرن  أحد خواص 
آخر  إىل جیل  من جیل  ال  مرات،  عدة  والتبدل  والتحول  للتغییر  االجمتاعیة ستكون عرضة 
مكا عهدنا باملايض، ولكن يف حیاة اجلیل نفسه وهذا التغییر هو نتاج للثورة التكنولوجیة 
الثالثة.  وسیكون التغییر واحضًا حىت بالنسبة ملن ال یشاركون يف صناعة هذه الثورة، وهذا 

یتطلب من الفرد واملجمتع أن یكون رسیع التكیف والتأقمل مع ك حتول وتبدل. 

ويتحدد دور لكيات الرتبية يف تمنية قمي قبول اآلخر من خالل خلق مناخ أو بيئة تعلميية 
تعملية مناسبة تجشع الطلبة عىل اكتساب هذه القمي، كذلك يتحدد هذا الدور من خالل أستاذ 
الذي  الفاضل  املريب  بدور  وقيامه  الطلبة،  أمام  حسنة  قدوة  يكون  أن  جيب  الذي  اجلامعة 
تتجسد يف خشصيته تلك القمي ويكون أقرب إىل الدميقراطية ويكون عالقات ودية بينه وبني 
الطلبة، حيرتمهم ويمسع هلم ويحمس هلم بالتعبريعن رأهيم حبرية. جبانب ذلك تلعب األنشطة 
الطالبية دورًا مهاًم وبارزًا يف تمنية قمي قبول اآلخر من خالل جتسيد روح التعاون والعمل 
واخلطط  املقررات  دور  يأيت  ذلك  وقبل  واملشاركة.   واملساواة  والعدل  والتساحم  التطويع 
الدراسية يف تمنية قمي التساحم وقبول اآلخر مبا تتضمنه من حمتوى معريف ومواقف تهسم 

إهسامًا كبريًا يف هذا اجلانب (دمحم، 2010).

أهمية تدريس ثقافة قبول اآلخر يف التعليم اجلامعي: 
تشلك ثقافة قبول اآلخر إطارًا مرجعيًا وموجهًا للسلوك الطاليب، فنظام القمي لدى الطلبة 
الطلبة  ملواقف  احملدد  اآلخر  قبول  قمي  ُتعد  مكا  وعواطفهم،  وسلوكياهتم  معتقداهتم  ميثل 
لقمي  رئيس  لدهيم.  فاجلامعة مصدر  الذات  والتفاعلية وتشلك جزءًا من مفهوم  االجمتاعية 
التساحم وقبول اآلخر عند الطلبة، ويه تتشلك لدى الطلبة، ويعاد تشكيلها من خالل التعلمي 
والتدريب واخلربة، ويه اليت حتدد الطريقة اليت يعرض هبا الفرد نفسه لآلخرين، وتلعب 
دورًا يف حل الرصاعات واختاذ القرارات، وتساعد يف االختيار بني البدائل املختلفة، وحتدد 
أمناط السلوك املثايل الذي يعد وسيلة لتحقيق األهداف املرجوة أو املرغوب فهيا، وتساعد 
عىل التكيف، والطاعة واالنجسام مع اآلخرين وضبط النفس، وتهسم كوسيلة يف الدفاع عن 

الذات واملجمتع واهلوية. 

إن غياب التساحم وقبول اآلخر يشلك بيئة خصبة لمنو العنف، وخاصة عندما يمت تعميق 
املسؤولية يف  اجلامعة  عاتق  عىل  ويقع  فريدة.  أهنا  ُيزمع  هوية  حول  باحلمتية  اإلحساس 
الرتبية من أجل التساحم، وذلك من خالل مناجهها وفعالياهتا وأنمظهتا ولواحئها اإلدارية، 
وكذلك من خالل تبين اجتاه إجيايب يف التعامل مع اإلثنيات املختلفة داخل اجلامعة، وتبين 
تعمل التفكري المشويل، ودجم لرتبية بني ثقافية والرتكزي عىل املتشاهبات الثقافية، وحماربة 

العنرصيات والتحزي العريق، وتكوين بيئة جامعية حصية.

وألن الرتبية من أجل التساحم وقبول اآلخر يه الرتبية من أجل تكوين القمي، فقد اهمتت 
اليونسكو يف تكوين إرشادات عامة ذات صلة يف تكوين قمي التساحم وقبول اآلخر، وميكن 

تطبيقها يف اجلامعة ومهنا:

إدراك التفاعالت بني الثقافات.   -
إدراك الفوارق الثقافية.   -

تضمني االجتاه الثقايف يف جماالت احلياة اجلامعية اكفة.   -
تطوير التضامن املتبادل والقبول يف احلياة اجلامعية.   -

إدراك األمهية الرمزية وقمية حضور اللغة األم يف احلياة اجلامعية.   -
تعزيز الفعاليات بني الثقافية عند الطلبة.   -

-  تعزيز التواصل بني اجلامعة وبيئهتا احمليطة.
تطوير مهارات املدرسني يف تطبيق مبادئ التساحم وقبول اآلخر يف احلياة اجلامعية     -

(موىس، 2011).
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وحتتاج املؤسسات التعلميية مبا فهيا اجلامعات للقيام بدورها الريادي يف تمنية القمي 
إىل مراعاة اآليت :

- تضمني مفاهمي وأبعاد احلوار الديين والثقايف واللغوي يف الرباجم واملناجه التعلميية 
لتعريف النشء بأمهية اإلهسامات اإلبداعية ملختلف الشعوب واألمم، فضاًل عن أمهية تلقني 
الشباب مبادئ التعاون والتضامن والتاكمل ودفعه إىل تنويع رصيده املعريف حول ثقافات 
الشعوب ولغاهتا وأدياهنا وخصوصياهتا (املنمظة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 2006).  

ومن أهم املالمح التربوية لثقافة قبول اآلخر يف التعليم: 

واالهمتام  ¦ والشفقة  واحملبة  الرفق  من  أساس  عىل  لطالبه  املعمل  معاملة   رضورة 
وتقدمي الفائدة والنصيحة مبا يعود علهيم باخلري. 

 صرب املعمل عىل جفاء الطالب، وما قد يصدر مهنم يف بعض األحيان من إساءة األدب،  ¦
وتوجهيهم بالنصح واللطف بعيدًا عن التعنيف والرضب.

 مراعاة املعمل للفروق الفردية بني الطالب، وما يرتتب عىل ذلك من خماطبهتم عىل  ¦
التدريس  متعددة يف  ألساليب  واستخدامه  طاقاهتم،  وتلكيفهم حسب  عقوهلم،  قدر 

لتتحصل الفائدة للجميع. 
 تواضع املعمل للطالب، والمساح هلم حبواره ومناقشته، وقبوله للحق إذا ظهر عىل  ¦

لسان أحدمه. 
حصيح  ¦ أو  وفقري،  غين  بني  يفرق  فال  طالبه،  بني  واملساواة  للعدل  املعمل  تطبيق   

ومريض، أو قريب وبعيد، أو مسمل واكفر، بل ال ميزي بيهنم بأي حال من األحوال. 
باجلائزة  ¦ ماديًا  أم  بالشكر،  ذلك معنويًا  املتفوقني سواء اكن  للطالب  املعمل   حتفزي 

والغرية جتاه  إثارة احلسد  أو  التجرحي  بعيدًا عن  املادية، وتجشيع من مه دوهنم 
بعضهم البعض. 

اإلعادة  ¦ عن  امتناعه  وعدم  تفهميهم،  يف  والتلطف  طالبه،  تعلمي  عىل  املعمل  صرب   
والتكرار ملن مل يفهم عنه، أو ملن فاته شيٌئ من الدروس لسبب من األسباب اجلادة. 

نعهتم  ¦ وعدم  إلهيم،  األمساء  بأحب  هلم  ومناداته  طالبه،  وجوه  املعمل يف  بشاشة   
بقبيح األلفاظ أو ما يشعرمه بالرفض واإلحراج. 

واليتمي  ¦ الفقري  الطالب  ألوضاع  التعلميية  العملية  عىل  والقامئني  املعمل  مراعاة   
والغريب واملريض، سواء اكن ذلك يتعلق باجلانب النفيس أم املادي. 

 تربية الطالب عىل احرتام املعمل وتوقريه واالعرتاف بفضله ومعروفه، وعدم اسهتزائه  ¦
بكالم املعمل أو حراكته بتقليده ذلك أمام الطالب واآلخرين. 

لطلب  ¦ والسيع  أدب،  بلك  وتوجهياته  لنصيحته  وقبوله  لملعمل،  الطالب  تواضع   
أو  مذهبه  أو اكفرًا، عىل  فقريًا، مسملًا  أو  غنيًا  كونه  النظر عن  منه بغض  الفائدة 

خمالًفا له، من بلده أو غريبًا من بلد آخر. 
 صرب الطالب عىل جفاء أو سوء معاملة قد تصدر من معمله، واحلرص عىل المتاس  ¦

العذر له بلك حال من األحوال. 
 سرت الطالب لعيب املعمل، أو خلطأ رمبا وقع فيه، وعدم اختاذه ذلك حديثًا أو مأخذًا  ¦

يردده يف ك زمان وماكن، وقبوله العرتاف املعمل جبهله ببعض األمور؛ فإن ذلك ال 
يضع من قدره، إمنا هو دليل عىل صدقه وخمافة ربه. 

 تعزيز حمبة الطالب لبعضهم البعض، واالبتعاد عن احلقد واحلسد واألنانية جتاه  ¦
بعضهم. 

متابعة  ¦ أو  الدروس،  فهم  بعضهم يف  فيساعدوا  الطالب،  بني  التعاون  روح  تمنية   
الدروس ملن اكن مريضًا أو متغيبًا عن لسبب من األسباب، أو سد حاجة من اكن فقريًا 

أو مسكينًا، وغري ذلك من جوانب التعاون. 
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 الدراسات السابقة: 
   توجد بعض الدراسات اليت اهمتت بقضية ثقافة قبول اآلخر وما يرتبط هبا من مفاهمي 
ذات صلة، وذلك بصورة مباشة أو بصورة غري مباشة، وفميا ييل أمه تلك الدراسات وثيقة 
الصلة مبجال الدراسية احلالية من خالل البدء بالدراسات العربية مث األجنبية، مع ترتيهبا 

من األقدم لألحدث:

العوامل  اآلخرين، وما  تقبل  التقبل ومقومات  أنواع  (2004) إىل تعرف  هدفت دراسة حسن 
اليت تهسم يف تقّبل اآلخرين واملعوقات اليت حتول بني البعض وتقّبل اآلخر، وأمه مظاهر 
تقبل اآلخرين يف الرتبية اإلسالمية يف جمايل األرسة والتعلمي وتطبيقاهتام وممارساهتام 
الواقعية وآثارمها الرتبوية. واعمتدت الباحثة عىل املهنج األصويل الفقهي القامئ عىل التحليل 

واالستقراء. 

وتوصلت الدراسة للنتاجئ اآلتية: أن تقبل اآلخرين خاصية فهيا ثقل عىل النفس؛ لذا أكد 
اإلسالم عىل توافر مجموعة من املقومات يف اإلنسان تساعده عىل تقبل اآلخرين، مهنا: احِلمل، 
واحملبة،  والعدل،  والتواضع،  الناس،  عىل  والتيسري  والرمحة،  والرفق،  واملداراة،  والعفو، 
واإليثار، والثقة بالنفس. ومن أمه العوامل يف الرتبية اإلسالمية اليت تهسم يف تقّبل اآلخرين: 
العامل الديين، وعامل القرابة، والعامل النفيس، والعامل األخاليق، والعامل املادي، والعامل 
باجلانب  يتعلق  ما  مهنا  اآلخرين،  وتقبل  البعض  بني  حتول  املعوقات  من  وأن  االجمتايع. 
النفيس، ومهنا ما يتعلق باجلانب السلويك واألخاليق، ومهنا ما يتعلق بأمور أخرى اكختالف 

(العقيدة، والسن، والطباع، واملستوى االجمتايع واالقتصادي والعيمل).

أما دراسة محمد (2005) فقد هدفت إىل الكشف عن العالقات املتنوعة بني التساحم والمسات 
النفسية الخشصية املختلفة، والوقوف عىل أشاكل التغري االرتقايئ يف هذه العالقات من حيث 
الذكور  التساحم لدى ُكٍّ من  االرتقايئ يف مكونات  التغري  الكيف والمك، والكشف عن صور 
واإلناث يف عينة الدراسة. استخدمت الدراسة املهنج الوصيف. وتوصلت الدراسة إىل وجود 
الفرعية مبتغريات الخشصية، مكا  اللكي ومكوناته  التساحم  دال فميا خيص عالقة  ارتباط 
توصلت لوجود فروق جوهرية بني متوسط درجات الذكور واإلناث عىل متغري التساحم يف 

العينة اللكية يف اجتاه اإلناث.  

أبناء  بني  احلوار  والتساحم من خالل  التعايش  أمهية  إلبراز   (2008) وجاءت دراسة النصر 
الفكري  والتطرف  التعصب  مواجهة  يف  الرتبية  دور  وتأكيد  الرتبوي،  املنظور  من  املجمتع 
واملدرسة يف  األرسة  ودور  وأساليبه،  وأهدافه  اآلخر  مع  احلوار  مفهوم  وتعرف  والعقائدي، 
تدعمي ثقافة احلوار مع اآلخر. استخدمت الدراسة املهنج الوصيف .وتوصلت الدراسة إىل أن 
الرتبية معلية اجمتاعية تؤكد ثقافة االختالف بني األفراد واملجمتعات، وتدعو إىل احلوار مع 
اآلخر لصاحل املجمتع اإلنساين، وأن للرتبية دورًا بارزًا ومؤثرًا يف مواجهة ثقافة االختالف 
السليب الذي تمتخض عنه الزناعات والرصاعات وموجات العنف والتطرف، وأن  الشباب يف 
جممتعنا املرصي يعاين كثريًا من غياب ثقافة االختالف، ووضوح األنا، ومن مَثَّ يفتقد كثريًا 
من القمي الرتبوية املرتبطة بثقافة احلوار مع اآلخر، والرتبية احلوارية مطلب رضوري للك 
أفراد املجمتع يف ظل تفامق الرصاع بني خمتلف الفائت والطوائف يف الزناعات اليت ال تاكد 
خيلو مهنا جممتع إنساين يف احلوار الثقايف واحلضاري والديين مطلب إنساين من أجل 

التعايش السيمل .  

كما هدفت دراسة حسن (2009) إىل تعرف دور اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز قمي التساحم 
لدى طلبهتا من وجهة نظرمه من خالل تعرف واقع ثقافة التساحم باجلامعات الفلسطينية 
وجماالت التساحم اليت تعمل اجلامعات الفلسطينية عىل تعزيزها، وتعرف درجة اختالف دور 
اجلامعات يف تعزيز ثقافة التساحم لدى طلبهتا وفق متغريات اجلامعة والتخصص الدرايس 
الباحث  واعمتد  التساحم.  قمي  تعزيز  يف  اجلامعات  بدور  االرتقاء  سبل  وأخريًا  واجلنس، 
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تسود  التساحم  ثقافة  أن  اآلتية:  للنتاجئ  الدراسة  وتوصلت  التحلييل.  الوصيف  املهنج  عىل 
اجلامعات الفلسطينية بدرجة متوسطة بلغت نسبهتا %70.02، وأن قمي التساحم االجمتايع 
والتساحم  العيمل  التساحم  قمي  الفلسطينية، مث  باجلامعات  التساحم شيوعًا  أكرث قمي  يه 
الديين والفكري والسيايس، تراوح دور اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز قمي التساحم لدى 

الطالب بني الضعيف واملتوسط.

وتعرفت دراسة محمد (2010) عىل واقع الدور الذي تقوم به لكيات الرتبية مبحافظات غزة 
يف تمنية قمي املواطنة لدى الطلبة املعملني، وكذلك الوقوف عىل الفروق بني استجابات الطلبة 
املعملني باختالف متغري اجلامعة اليت ينتسبون إلهيا.  وقد استخدمت الدراسة املهنج الوصيف 
التحلييل، مكا اعمتدت عىل االستبانة اليت أعدها الباحث، وطبقه عىل عينة قوامها (500) من 
الطلبة املعملني املجسلني يف لكيات الرتبية يف ُكٍّ من اجلامعة اإلسالمية وجامعة األقىص 
إلهيا  توصلت  اليت  النتاجئ  أبرز  اكنت  وقد  والرابع.  الثالث  املستويني  يف  وحتديدًا  بغزة، 
الدراسة أن حرية التعبري عن الرأي اكنت من أوائل قمي املواطنة ظهورًا عند الطلبة املعملني، 
وحتتل قمية روح احلوار وتقبل اآلخر مرتبة متوسطة، ويظهر ضعف مبدأ العمل التعاوين 

واملشاركة يف العمل كفريق، وكذلك محتل املسؤولية واختاذ القرار لدى الطلبة املعملني.

وكشفت دراسة املواجدة (2010) عن دور كتب الثقافة اإلسالمية املدرسية للصفني األول والثاين 
الثانوي يف نرش ثقافة احلوار والتساحم مع اآلخر يف األردن، من خالل تقدمي تصنيف مقرتح 
ملبادئ احلوار والتساحم مع اآلخر اليت ميكن تضميهنا الكتب املدرسية. واعمتدت الدراسة 
عىل املهنج الوصيف وأسلوب حتليل احملتوى. ويف ضوء التصنيف الذي بلغ 17 مبدأ للحوار 
والتساحم مع اآلخر، مت حتليل احملتوى، وأظهرت النتاجئ عدم تضمني كتب الثقافة اإلسالمية 
االهمتام  وتدين  والتساحم،  احلوار  مبادئ  من  الكثري  األردن  الثانوية يف  لملرحلة  املدرسية 

ببعض مبادي احلوار والتعبري عن الرائ ومبادئ التساحم.

بغداد،  جامعة  لطلبة  االجمتايع  التساحم  مستوى  تعرف  إىل   (2011) وهدفت دراسة نواف 
وتعرف الفروق يف مستوى التساحم االجمتايع يف ضوء بعض املتغريات (اجلنس والتخصص 
واألساليب الوالدية). واعمتدت الدراسة عىل املهنج الوصيف. وتوصلت نتاجئ الدراسة إىل أن 
طلبة جامعة بغداد يعانون من مشلكة التصلب وعدم التساحم، مع عدم وجود فروق دالة تعزى 

ملتغريات: اجلنس، والتخصص، واألساليب الوالدية. 

كما جاءت دراسة جياد (2012) ملعرفة أمهية برناجم العالقات العامة يف نرش قمي التساحم وإشاعة 
ثقافة احلوار والتعايش السيمل، ووضع برناجم مقرتح لتمنية قمي التساحم والتعايش السيمل، 
التوازن إىل  وإعادة  البغضاء واإلقصاء،  األطراف ُتهني جفوة  للعالقة بني  ثابتة  وضع ضوابط 
املجمتع من خالل فتح احلوار العقالين والتساحم مع اآلخر. اعمتدت الدراسة عىل املهنج الوصيف. 

علهيا  حثت  ونفسية  واجمتاعية  أخالقية  فضيلة  التساحم  أن  إىل  الدراسة  نتاجئ  توصلت 
مجيع األديان، وقد مارهسا األنبياء يف نرش رساالهتم من أجل المسو باإلنسان إىل معايل الرفعة 
واملجد والبناء. وأن املؤسسات املختلفة مل تأخذ دورها يف تعزيز لثقافة احلوار وقمي التساحم، 
والرتوجي حلقوق اإلنسان اليت نصت علهيا دساتري حقوق اإلنسان يف العامل .وأن لوسائل اإلعالم 
املختلفة أمهية كبرية يف نرش املواضيع واملقرتحات املهمة اليت من شأهنا وضع احللول املناسبة 

واملقرتحات اإلجيابية، من أجل إعادة الثقة والتمنية لقمي التساحم وثقافة احلوار مع اآلخر .

وتعرفت دراسة صالح (2012) عىل جماالت التساحم اليت یفرتض أن یتضمهنا مهناج الرتبیة 
اإلسالمیة لملرحلة الثانویة، ومدى توافر تلك املجاالت يف حمتوى مهناج الرتبیة اإلسالمیة، 
الثانویة.  املرحلة  عىل  املقرر  اإلسالمیة  الرتبیة  مهناج  حمتوى  إلثراء  مقرتح  تصور  ووضع 
واستخدم الباحث املهنج الوصيف التحلیيل يف دراسته .وتوصلت نتاجئ الدراسة إىل: افتقار 
الدینیة واالجمتاعیة والعملیة والسیاسیة  للجوانب  الثانویة  الرتبیة اإلسالمیة لملرحلة  كتب 
يف  املتعایشین  والطلبة  یتالءم  مبا  إثراهئا  عىل  العمل  یجب  اليت  التساحم،  بقیمة  املتعلقة 
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فلسطین ووضعها اخلاص، وضعف اتصال مناجه الرتبیة اإلسالمیة يف فلسطین بواقع الطلبة 
من قیم التساحم، قصور املهناج يف تلبیة حاجاهتم يف هذا اجلانب، حیث البد من التأكید عىل 
وماكن،  زمان  للك  التساحم  مبدأ  وترسیخ  الطلبة،  وحیاة  التساحم  بقیم  املقررات  ربط  أمهیة 

وقصور املناجه يف تدریس األحاكم الرشعیة املتعلقة بقیمة التساحم.

أما دراسة رودن (Rodden, 2001) فقد هدفت إىل معرفة دور الرتبية يف حتقيق وتمنية ثقافة 
احلوار والتساحم، وأشارت إىل الرباجم املختلفة اليت طورها الرتبويون األملان ملواجهة العنف 
والمتيزي العنرصى لدى الشباب والدمع القوى الذي قدمه املسؤولون لتعلمي التساحم برعاية 
اليونسكو، ووضع مقررات خاصة متعددة الثقافات يف املدارس لنرش ثقافة احلوار والتساحم.

وجاءت دراسة مكاري (Makari, 2003) ملعرفة ديناميات العالقة بني املسملني واملسيحيني يف 
فرتة حمك الرئيس دمحم حسين مبارك منذ 1981 وحىت 2003، وكيف تعكس هذه الديناميات 
عالقات التساحم والتعاون أو الرصاع عىل املستويات االجمتاعية والسياسية، وبصفة خاصة 
عند حدوث أزمات طائفية. وقد أكدت نتاجئ الدراسة وضوح أوجه التساحم والتعاون بدرجة 

كبرية بني املسملني واملسيحيني يف مرص عىل املستويني االجمتايع والسيايس.  

وهدفت دراسة ستيفنز (Stephens, 2003) الختبار فاعلية برناجم تدرييب يف زيادة مستويات 
ثقاقة التساحم لدى الطالب واملعملني يف الواليات املتحدة. وأشارت الدراسة إىل نتاجئ إجيابية 
تعكس مدى تأثري الطالب واملعملني بالربناجم، كذلك كشفت عن العالقة بني التساحم مع الذات 
والتساحم مع اآلخرين وتقبلهم، وعدم قبول أفراد العينة المتيزي بني األفراد عىل أساس اجلنس، 
والكشف عن بعض أوجه العالقات مثل العالقة بني ظاهرة التعصب الفكري أو التعصب والعنف 

لدى الشباب، وأن غياب التساحم الفكرى اكن سببًا يف ظهور التعصب الفكرى. 

وتعرفت دراسة سعد الدين (Saad El- Dine, 2004) عىل  دور اجلامعات اللبنانية وقوانيهنا 
لدى  املشرتك  التعايش  املسيحي، ومسامههتا يف حتقيق  اإلسالىم  وتعزيز احلوار  تبىن  يف 
قصور  مهنا:  نتاجئ،  عدة  إىل  الدراسة  توصلت  الوصيف.وقد  املهنج  واستخدمت  اللبنانيني. 
املناجه  وأن  املشرتك،  والعيش  والتساحم  احلوار  قضايا  تناول  يف  اللبنانية  اجلامعات  دور 
اجلامعية حباجة إىل تنقية من العبء الثقيل الذي خيلو من المناذج املرشقة يف التارخي، ومن 
الصبغة احلضارية القامئة عىل العدالة وحقوق اإلنسان. وأن املشلكة دامئًا تمكن يف قلة احلوار 
والتساحم والتعايش املشرتك واملتبادل بني املسملني واملسيحيني، وأن األديان يساء استعامهلا، 
ويه حباجة إىل كشف احملتوى احلقيىق للك دين ومعناه وشائعه، وأن دور التعلمي الديىن 
زال ضعيفًا وال ييف  ال  املشرتك  والتعايش  املسيىح  الدين ىف حقل احلوار اإلسالىم  ورجال 
حباجة املجمتع من نرش وتعممي القمي الدينية الصحيحة القامئة عىل احرتام اآلخر وقبوله بدينه 
ومعتقداته، وقمي التعاطف والتعامل والتساحم واملشرتك. مع رضورة تاكمل خمتلف املؤسسات 
واحملاور، بدءًا من الشارع واملجسد والكنيسة، وانهتاًء بالرشاكت التعاونية واملعاهد اإلسالمية 
واملسيحية يف نرش وترسيخ احلوار كأسلوب حياة، وىف إغناء الطلبة باملهارات والقمي الرفيعة 
النقد واحلوار، والتساحم، واحرتام اآلخرين وقبوهلم. ورضورة توظيف  كقمي احلرية، وحرية 
املشاك املفتوحة يف التعلمي اجلاميع، كتلك اليت تتطلب مشاريع ووسائل خمرتعة، تؤدى إىل 
العادية، من أجل تعممي وممارسة مفاهمي احلوار والتساحم والتعايش املشرتك،  احللول غري 
بداًل من النظريات املجردة. وأخريًا يبىق التعويل دامئًا عىل نوايا القامئني عىل شؤون التعلمي 
اجلاميع واهليائت التدريسية والعاملني حبقل التعلمي يف امتالك اإلميان والقناعة يف رضورة 
التطبيق العمىل إلسرتاتيجية مواجهة مجيع معوقات احلوار املسيحي اإلسالىم، وتوفري املناخ 

اجلاميع املتعاطف مع اآلخر، املتاكمل واملتوامئ يف سياق االختالف.

واالجمتاعية  النفسية  النتاجئ  تعرف  إىل   (Tangney, 2005) تاجنيني  دراسة  هدفت  كما 
ملساحمة الذات، والعالقة بني تساحم الذات والقدرة عىل التساحم مع اآلخرين، مكا هدفت إىل 
تقدمي مقرتحات بتضمني مناجه التعلمي، مواد تعلميية وتدريبية، خاصة بالتساحم مع الذات. 

واستخدم الباحث املهنج الوصيف التحلييل، وأعد استبانة متعددة األبعاد تقميِّ الزنعة إىل:
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مع  النفس،  (ج) مساحمة  اآلخرين،  من  واملساحمة  املغفرة  (ب) طلب  اآلخرين،  (أ) مساحمة   
جامعيني،  طالب  من  الدراسة  عينة  وتكونت  النفس،  مساحمة  الثالث،  البعد  عىل  الرتكزي 
وأصدقاء وآباء املشاركني يف الدراسة. وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتاجئ، اكن أمهها: ميل 
األخشاص احملرتمني معومًا للتساحم مع اآلخرين، مع امتالكهم القدرة املتطورة بشلك جيد 
عىل ضبط النفس، وأن األخشاص رسيعو التساحم والغفران مع أنفهسم، وغري متشددين يف 

رصاعاهتم مع اآلخر بل مه متساحمون.

تعقيب على الدراسات السابقة:
  باستعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية يتضح االهمتام واسع النطاق حمليًا 
واملجمتع  الفرد  املتعددة عىل  وانعاكساهتا  اآلخر،  وقبول  التساحم  بقضية  وعامليًا  وإقلمييًا 
الدراسات السابقة عىل توظيف املهنج الوصيف لتحقيق أهدافها. مكا  اكفة. واعمتدت أغلب 
خلصت مجيعها إىل رضورة القيام حبركة تغريات جذرية يف املنظومة التعلميية بصفة عامة؛ 
حىت تمتكن من استدماج ثقافة قبول اآلخر داخل املؤسسات التعلميية ومواجهة حاالت العنف 
احلالية  الدراسة  استفادت  وقد  وخارجها.  التعلميية  املؤسسات  داخل  السائدة  والتطرف 
املقرتح  لتصورها  الفلسفية  الرؤى  واستخالص  النظري،  إطارها  السابقة يف  الدراسات  من 

الستدماج ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة. 

منهج وإجراءات الدراسة

منهج الدراسة: 
نظرًا لطبيعة الدراسة احلالية مت استخدام املهنج الوصيف؛ بغرض مجع البيانات وتفسريها، 
حيث هيدف املهنج الوصيف إىل وصف ما هو اكئن من ظواهر أو أحداث بعد مجع البيانات، مكا 
هيدف إىل تفسري الظواهر وحتديد الظروف والعالقات اليت توجد بني املتغريات. وذلك من خالل 
االعمتاد عىل االستبانة كأداة لتعرف واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/ املعملة بلكية رياض 

األطفال– جامعة القاهرة.  

مجتمع الدراسة وعينته: 
متثل جممتع الدراسة يف مجيع طالبات لكية رياض األطفال جامعة القاهرة، والبالغ عددهن 
(1113) وفقًا آلخر اإلحصاءات (مركز املعلومات واإلحصاء، 2014). ومت اختيار عينة الدراسة 
بالطريقة الطبقية العشوائية؛ كعينة ممثلة ملجمتع الدراسة. حيث مت توزيع أداة الدراسة عىل 
(300) مفردة مبا يزيد عن 25% من املجمتع األصيل خالل العام الدرايس 2015/2014. عاد مهنا 
(205)، الصاحل مهنا ألغراض البحث العيمل (148) استبانة. واجلدول (1) يبني توزيع أفراد 

العينة حسب متغريات الدراسة (املشاركة يف األنشطة اجلامعية، الفرقة الدراسية).

جدول )1( توزيع أفراد العينة وفًقا ملتغيرات الدراسة

النسبة %العددمتغريات الدراسةم

املشاركة يف األنشطة اجلامعية1
8658.1أشارك

6241.9ال أشارك

الفرقة الدراسية 2

4127.7األويل

4127.7الثانية

4832.4الثالثة

1812.2الرابعة

148100اإلمجايل
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يتضح من اجلدول السابق تقارب توزيع أفراد العينة عىل متغرياهتا، مما يدل عىل صدق 
متثيل العينة ملجمتع الدراسة. 

أداة الدراسة: 
قامت الباحثة ببناء وتطوير أداة (استبانة) لتعرف واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/ 
املعملة بلكية رياض األطفال من وجهة نظرهن، من خالل دراسة األدب الرتبوي والدراسات 
السابقة، وك ما له صلة مبوضوع قبول اآلخر. وتكونت االستبانة من جزأين: األول، مشل 
اجلامعية.  األنشطة  يف  واملشاركة  الدراسية،  الفرقة  (اختياري)،  اكالمس  األساسية  البيانات 
والثاين، مشل عبارات االستبانة اليت مت توجهيها لعينة الدراسة حول واقع ثقافة قبول اآلخر 
لدى الطالبة/ املعملة بلكية رياض األطفال - جبامعة القاهرة، وأمام ك عبارة مخسة مستويات 
موافق  درجات)،  (مخس  جًدا  كبرية  بدرجة  موافق  العينة، وىه:  أفراد  موافقة  درجة  تقيس 
بدرجة كبرية (أربع درجات)، موافق بدرجة متوسطة (ثالث درجات)، موافق حلد ما (درجتان)، 

غري موافق(درجة). ومت اعمتاد القاعدة احلسابية التالية لتقدير استجابات أفراد العينة:

طول الفئة =  أعىل فئة – أصغر فئة     5 - 1           4
                      =  ـــــــــــــ  = ــــــــــــــ  = 8. 

             عدد البدائل       5           5 

- 1.80: 2.59   قليلة. 1.00: 1.79  قليلة جًدا.  
 
-

- 3.40: 4.19   كبرية. - 2.60: 3.39  متوسطة  
- 4.20: 5.00  كبرية جًدا. 

صدق األداة: للتحقق من صدق أداة الدراسة مت االعمتاد عىل صدق احملمكني، حيث عرضت 
الطفل،  تربية  أصول  جماالت:  يف  واملتخصصني  اخلرباء  عىل  األولية  بصورهتا  االستبانة 
وعمل االجمتاع (ملحق1). وقد ُطلب مهنم إبداء الرأي حول مدى حصة العبارات ومناسبهتا 
ملعرفة واقع ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/ املعملة جبامعة القاهرة من وجهة نظر الطالبات 
بلكية رياض األطفال، مع حرية احلذف واإلضافة للعبارة، وبعد أخذ رأي احملمكني وإجراء 
التعديالت، استقرت االستبانة يف صورهتا الهنائية.  حيث تكونت من (55) عبارة، مت تقسميها 

مخلسة حماور، يه:

- األول احلوار وحرية التعبري، ومشل(12) عبارة. 
- الثاين احلقوق والواجبات، ومشل (10) عبارات.

- الثالث التساحم، ومشل (16) عبارة. 
- الرابع العمل امجلايع، ومشل (9) عبارات. 

- اخلامس محتل املسؤولية، ومشل (8) عبارات (ملحق 2).

ثبات األداة: مت حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار (Test-Re –test)، إذ مت توزيع االستبانة 
(30) طالبة،  القاهرة، بلغ عددها  عىل عينة مبدئية من طالبات لكية رياض األطفال– جامعة 
خبالف عينة الدراسة، وبعد مىض أسبوعني مت إعادة تطبيق األداة عىل نفس العينة، وبعد 
ذلك مت حساب معامل االرتباط لألداة وفق معادلة بريسون التنبؤية، وبلغ معامل ثبات األداة 
(83.)، وهو معامل ثبات عال يعول هيلع. وفميا يتعلق بثبات حماور االستبانة فقد مت  كلك 

احلصول عىل املعامالت اآلتية: 

- احملور األول: معامل ثبات قدره (81.).   - احملور الثاين: معامل ثبات قدره (81.) .
- احملور الثالث: معامل ثبات قدره (80.).   - احملور الرابع: معامل ثبات قدره (81.) .

- احملور اخلامس: معامل ثبات قدره (81.). 
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األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
واالحنرافات  املتوسطات احلسابية،  إحصائيًا  البيانات  معاجلة  الباحثة يف  استخدمت 
One-Way-) املعيارية، واختبار »ت« لداللة الفروق بني املتوسطات، وحتليل التباين األحادي

.(Anova

نتائج الدراسة امليدانية وتفسيرها
فميا ييل أمه نتاجئ الدراسة امليدانية وذلك بعد تطبيق أداة الدراسة، ومعاجلة البيانات 
رياض  بلكية  املعملة  الطالبة/  لدى  اآلخر  قبول  ثقافة  واقع  تعرف  هنا  يمت  حيث  إحصائيًا، 
األطفال- جبامعة القاهرة من وجهة نظرهن يف ضوء الواقع الفعيل، وذلك من خالل ترتيب 
حماور أداة الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، مث ترتيب عبارات ك حمور، وأخريًا 
بيان أثر متغريات الدراسة: الفرقة الدراسية، واملشاركة يف األنشطة اجلامعية عىل استجابات 

أفراد العينة. وهو ما يوحضه اجلدول اآليت:

رياض  بكلية  املعلمة  الطالبة/  لدى  اآلخر  قبول  واقع  ما  األول:  السؤال  عن  اإلجابة 
األطفال جامعة القاهرة؟ 

جدول )2( ترتيب محاور أداة الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

الرتتيباملتوسط احلسايبعدد عبارات احملوراحملاورم
الثالث1238.60احلوار وحرية التعبري1
الثاين1039.38احلقوق والواجبات2
األول1655.72التساحم3
الرابع929.80العمل امجلايع4
اخلامس829.66محتل املسؤولية5  

من اجلدول السابق يتضح أن حماور الدراسة قد حتققت من وجهة نظر الطلبة/ املعملة أفراد 
عينة الدراسة بدرجة متوسطة حملوري (احلوار وحرية الرأي والعمل امجلايع) مبتوسيط 
(38.60، 29.80) عىل الرتتيب. يف حني حتققت بايق احملاور (احلقوق والواجبات والتساحم 
ويه  الرتتيب.  عىل   (29.66  ،55.72  ،39.38) مبتوسطات  كبرية،  بدرجة  املسؤولية)،  ومحتل 
نتيجة تبدو منطقية ومتوافقة مع الواقع الفعيل املامرس واملعاش، حيث تقل فرص احلوار 
البعض.  الطالبات وبعضهن  الذات واملشاركة يف األمعال امجلاعية بني  التعبري عن  وإتاحة 
يف حني حيرص امجليع عىل املطالبة حبقوقه وامليل لملساحمة والعفو من باب الكرم وثقافة 

»معهلش« السائدة يف املجمتع املرصي.

 مكا يتضح من اجلدول السابق أن حمور التساحم قد احتل املرتبة األويل فميا يتعلق 
برتتيب حماور أداة الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة مبتوسط حسايب قدره (55.72).  
وقد أيدت هذه النتيجة دراسة (دمحم، 2005)، واليت أكدت وجود فروق جوهرية بني متوسط 
درجات الذكور واالناث عىل متغري التساحم لصاحل اإلناث، وهو ما يتفق مع كون العينة هنا 
طالبات لكية رياض األطفال. يف حني جاء حمور احلقوق والواجبات يف املرتبة الثانية بالنسبة 
ما ميكن  وهو   .(39.38) قدره  العينة مبتوسط  أفراد  نظر  وجهة  من  الدراسة  لرتتيب حماور 
تفسريه يف ظل الروح اجلديدة السارية يف دماء الشباب(الطالبات)، ورغبهتم يف احلصول 

عىل حقوقهن، وما يستتبع ذلك من رضورة قيام ك طالبة بتبعات دورها باملجمتع. 

الثالثة بالنسبة لرتتيب حماور  التعبري يف املرتبة   يف حني جاء حمور احلوار وحرية 
تربيره  الذي ميكن  األمر  وهو   ،(38.60) قدره  العينة مبتوسط  أفراد  نظر  من وجهة  الدراسة 
يف ظل حالة الفوىض اليت يعيهشا املجمتع حاليًا، والفهم اخلطأ ملبدأ احلرية والرغبة يف 
دراسة  يتفق مع  باليشء من عدمها، وهذا  املعرفة  النظر عن  احلديث عن أي يشء برصف  
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(املواجدة، 2010)، واليت أكدت تدين الكثري من مبادئ احلوار وحرية التعبري، يف حني جاء 
حمور العمل امجلايع ليحتل املرتبة الرابعة بالنسبة لرتتيب حماور الدراسة من وجهة نظر 
أفراد العينة مبتوسط قدره (29.80)، وهو األمر الذي ميكن تربيره بعدم قدرة الطالبات بنجاح 
العمل امجلايع عىل الرمغ من تقسميهم ملجموعات معل متاكملة يف معظم أنشطة اللكية، ولكن  
تغليب األنا عىل اآلخر يفشل العمل امجلايع ويتفق ما سبق مع نتيجة دراسة (أبو حشيش، 
2010) حيث ظهر تدين مبدأ العمل التعاوين واملشاركة يف العمل كفريق لدى الطلبة/ املعملني.

املرتبة اخلامسة واألخرية بالنسبة لرتتيب  وأخريًا جاء حمور محتل املسؤولية ليحتل 
حماور الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط قدره (29.66) وهذا أمر يوحض عدم محتل 
الطالبات/ املعملات بلكية رياض األطفال لملسؤولية وهو ما يتفق مع النتاجئ السابقة يف عدم 

قدرهتن عىل العمل يف مجاعة، وكذلك ضعف قدرهتن عىل احلوار مع اآلخر.

وفميا يتعلق برتتيب عبارات ك حمور من حماور األداة فاجلدول اآليت يوحض ذلك:

جدول )3( ترتيب عبارات محور احلوار وحرية التعبير من وجهة نظر عينة الدراسة

املتوسط عبارات احملورم
احلسايب

الرتتيب

السابع3.19أومن بأن رأيي صواب حيمتل اخلطأ، ورأي غريى خطأ حيمتل الصواب1
السادس3.22أنقد األفاكر واآلراء مبوضوعية دون النظر إىل الخشص وعالقيت به 2
التاسع2.59أرص عىل رأيي ألن هذا يزيد من ثقىت بنفىس   3
الثاين4.45أعرب عن رأيي، دون أن أيسء لآلخرين  4
األول4.83أرفض استخدام العنف داخل اجلامعة وخارجها5
الثامن3.03أشارك ىف األمعال الفردية أكرث من األنشطة امجلاعية ألثبت ذايت 6
اخلامس3.74أتقبل اآلخر حىت وإن اختلف مىع يف الرأي 7
الثاين عرش1.41أنا أمه من اآلخرين ألن آرايئ أكرث حصة 8
الثالث3.90أتقبل نقد اآلخرين ملا أطرحه من أفاكر 9
الرابع3.75أقدم األدلة املوضوعية عند نقد األفراد 10
احلادي عرش2.21أوافق عىل رأي األغلبية، دون النظر ألي اعتبارات أخرى 11
العاش2.22نقد األفاكر واآلراء يؤدي لالختالف بني األفراد 12

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور احلوار وحرية التعبري قد حتققت بدرجات 
متفاوتة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. فقد حتققت العبارة (8) بدرجة قليلة جدًا، يف حني 
حتققت العبارات (3، 11، 12) بدرجة قليلة، أما العبارة (6) فتحققت بدرجة متوسطة، وحتققت 
العبارات (1، 2، 7، 9، 10) بدرجة كبرية، يف حني حتققت العبارتان (4، 5) بدرجة كبرية جددًا. 

اجلامعة  داخل  العنف  استخدام  »أرفض  عىل  تنص  واليت   ،(5) العبارة  أن  يتضح  مكا 
وخارجها«، قد جاءت يف املرتبة األويل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور احلوار وحرية التعبري، 
وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، ومبتوسط حسايب قدره (4.83)، ويه نتيجة منطقية 
تسايرما يهشده الواقع املعاش داخل جامعة القاهرة من قيام طلبة األخوان املسملني مبظاهرات 
يصاحهبا أنواع خمتلفة من العنف البدين واللفظي، وتقلل من استقرار احلياة الطالبية داخل 

اجلامعة. 

 وجاءت العبارة (4)، واليت تنص عىل »أعرب عن رأيي، دون أن أيسء لآلخرين« يف املرتبة 
الثانية بالنسبة لرتتيب عبارات حمور احلوار وحرية التعبري، مبتوسط حسايب قدره (4.45)، 
حيث أشارت عينة الدراسة إىل أن الفرتة التالية لثورة 25 يناير قد هشدت تصاعدًا فميا يتعلق 
مبحاولة ك فرد املشاركة بالنقاشات املثارة يف خمتلف ميادين احلياة سواء أاكنت املشاركة 

عن ويع أم ال، ومن مَث أحصبت ك األفاكر املطروحة حمل نقد ورأي من اآلخر.
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ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة (8)، واليت تنص عىل« أنا أمه من اآلخرين ألن آرايئ 
أكرث حصة«، وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، مبتوسط حسايب قدره (1.41)، ويه 
نتيجة طبيعة ومنطقية حيث وضوح األنا وعدم قدرة الطالبة/ املعملة يف التعامل مع اآلخر، 
وهذا يتفق مع نتاجئ دراسة (النرص، 2008)، واليت أوحضت أن هناك غيابًا لثقافة االختالف 
مع اآلخر ووضوح األنا لدى الشباب، وأهنم يفتقدون كثريًا من القمي الرتبوية املرتبطة بثقافة 

احلوار مع اآلخر.

أفراد عينة  أما فميا يتعلق برتتيب عبارات حمور احلقوق والواجبات من وجهة نظر   
الدراسة فيوحضها اجلدول التايل: 

جدول )4( ترتيب عبارات محور احلقوق والواجبات من وجهة نظر عينة الدراسة

الرتتيباملتوسط احلسايبعبارات احملورم
التاسع2.64أؤمن مبقولة املساواة ىف الظمل عدل 1
الرابع4.52أؤمن بأن ك األفراد هلم نفس احلقوق 2
الثالث4.59أؤمن بأن مجيع األفراد سواسية أمام القانون 3
اخلامس4.16اعتذر عن أخطايئ يف حق الزمالء 4
الثامن3.58حرية االختيار من وجهة نظري يه االختيار دون قيود 5
السادس4.08أؤمن حبق اآلخر يف االختالف ميع 6
السابع3.95أؤمن بأنه ال يوجد أحد فوق القانون 7
األول4.78أرفض ك مظاهر المتيزي داخل اجلامعة وخارجها8
العاش2.43أتنازل عن بعض حقوىق من أجل تعزيز صلىت باآلخرين 9

الثاين4.60جيب منح فرص متساوية للك األفراد ىف املجمتع10

بدرجات  قد حتققت  والواجبات  احلقوق  عبارات حمور  أن  يتضح  السابق  اجلدول  من 
متفاوتة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. فقد حتققت العبارة (9) بدرجة قليلة، والعبارة (1) 
بدرجة متوسطة، وحتققت العبارات (7، 6، 5، 4) بدرجة كبرية، يف حني حتققت العبارات (10، 

8، 3، 2) بدرجة كبرية جددًا. 

مكا يتضح أن العبارة (8) واليت تنص عىل: »أرفض ك مظاهر المتيزي داخل اجلامعة 
وخارجها«، قد جاءت يف املرتبة األويل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور احلقوق والواجبات، 
وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، ومبتوسط حسايب قدره (4.78)، ويه نتيجة منطقية 
تعرب عن روح الثورة، واليت قامت من أجل مواجهة الفساد وحتقيق املساواة والعدالة بني 
مجيع الفائت والقضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي يف احلقوق والواجبات سواء أاكن ذلك داخل 

حرم اجلامعة أم خارجه. 

ىف  األفراد  للك  متساوية  فرص  منح  »جيب  عىل:  تنص  واليت   (10) العبارة  وجاءت 
والواجبات، مبتوسط  احلقوق  عبارات حمور  لرتتيب  بالنسبة  الثانية  املرتبة  املجمتع«، يف 
حسايب قدره (4.60)، ويه نتيجة تؤكد وتدمع سابقهتا من حيث توافق أفراد عينة الدراسة 
حول رفضهم للك أشاكل المتيزي داخل اجلامعة وخارجها، مع منح امجليع فرصًا متساوية 
لالنطالق حنو مستقبل أرحب يعيش فيه امجليع بسعادة وامطئنان وأمان من خالل سيادة 

العدالة واملساواة.  

ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة (9) واليت تنص عىل: »أتنازل عن بعض حقوىق من 
أجل تعزيز صليت باآلخرين«، وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، مبتوسط حسايب قدره 
(2.43)، ويه نتيجة طبيعة ومنطقية، حيث يندر أن يتنازل أي فرد عن حقوقه من أجل احلرص 

عىل اسمترار عالقاته باآلخرين.

الدراسة  عينة  أفراد  نظر  وجهة  من  التساحم  حمور  عبارات  برتتيب  يتعلق  فميا  أما 
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فيوحضها اجلدول اآليت:

 جدول )5( ترتيب عبارات محور التسامح من وجهة نظر عينة الدراسة

الرتتيباملتوسط احلسايبعبارات احملورم
الرابع عرش2.66أعامل ك األفراد يف جممتيع بنفس الطريقة1
السادس عرش1.75أبتعد معن خيتلف عىن دينًيا وفكرًيا أثناء الدراسة باللكية2
احلادي عرش3.25ألمتس األعذار لترصفات الزمالء اليت تضايقين3
السابع3.89أضع نفيس دامًئا ماكن اآلخرين للحمك مبوضوعية عىل األمور4
اخلامس عرش1.78أتقبل اخلطأ بصدر رحب5
الثاين عرش3.12أجتنب تصنيف اآلخرين عند التعامل معهم6
األول4.51ال أميل إىل المتيزي بني األفراد عىل أساس اجلنس7
العاش3.30أتعامل هبدوء مع من أساء إيل8
التاسع3.73أوافق عىل أن رأي األغلبية هو األفضل مع مراعاة رأي األقلية9
السادس3.90أسىع إلهناء اخلالفات بني زماليئ10
الثالث4.39أسىع ملعرفة زماليئ والتعامل معهم11
الثالث عرش2.73أهمت بتحقيق مطوحايت وأضع مصلحيت فوق أي اعتبار12
الثامن3.86أشعر بقويت عندما أعامل اآلخرين باملثل13
اخلامس4.13تتسم سلوكيايت باملرونة جتاه الزمالء14
الرابع4.21أقابل زماليئ بابتسامة دامئة15
الثاين4.44ال أتشدد يف مواقف الرصاع مع زماليئ16

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور التساحم قد حتققت بدرجات متفاوتة من 
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. فقد حتققت العبارات (5، 2) بدرجة قليلة، وحتققت العبارات 
(1، 3، 6، 8، 12) بدرجة متوسطة، يف حني حتققت العبارات (4، 9، 10، 13، 14) بدرجة كبرية، 

أما العبارات (7، 11، 15، 16) فقد حتققت بدرجة كبرية جدًا. 

مكا يتضح أن العبارة (7)، واليت تنص عىل:«ال أميل إىل المتيزي بني األفراد عىل أساس 
اجلنس«، قد جاءت يف املرتبة األوىل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور التساحم، وذلك من وجهة 
نظر أفراد عينة الدراسة، ومبتوسط حسايب قدره (4.51)، ويه نتيجة منطقية تساير النتاجئ 
األفراد  بني  الاكمل  بالتساوي  امجليع  لدى  التام  الويع  حيث  من  معها،  وتتطابق  السابقة 
والطلبة ذكور وإناث، وإميان األنا بأن اآلخر له نفس حقويق اليت أسيع للحصول علهيا وهذا 
يتفق مع دراسة ستيفزن  (Stephens, 2003)، واليت أكدت أن هناك عالقة بني التساحم مع الذات 
والتساحم مع اآلخرين، وأن أفراد العينة تستبعد المتيزي بني األفراد عىل أساس اجلنس أو 

املعتقد الفكري. 

وجاءت العبارة (16)، واليت تنص عىل«ال اتشدد يف مواقف الرصاع مع زماليئ«، يف املرتبة 
الثانية بالنسبة لرتتيب عبارات حمور التساحم، مبتوسط حسايب قدره (4.44)، ويه نتيجة 
تعرب عن القناعة التامة لدى أفراد العينة بقبول اآلخر ومساحمته، ومن مث القيام بسلوكيات 
وأفعال تعرب عن ثقافة قبول اآلخر، مثل التعامل مع اآلخر وقبوله والبشاشة يف وجهه عند 
اللقاء وهذا يتفق مع دراسة تاجنيين (Tangney, 2005)، واليت أكدت أن األخشاص رسيعو 
التساحم والغفران مع أنفهسم، وغري متشددين يف رصاعهتم مع اآلخر بل مه متساحمون. ويف 
املرتبة األخرية جاءت العبارة (2)، واليت تنص عىل: »أبتعد معن خيتلف عىن دينيًا وفكريًا 
يف أثناء الدراسة باللكية«، وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، مبتوسط حسايب قدره 
(1.75)، ويه نتيجة تدمع التوجه العام ألفراد عينة الدراسة؛ حيث يندر أن يؤثر املعتقد الديين 

والفكري عىل تقومي أفراد عينة الدراسة لآلخرين. 

أما فميا يتعلق برتتيب عبارات حمور العمل امجلايع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
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فيوحضها اجلدول اآليت:

جدول )6( ترتيب عبارات محور العمل اجلماعي من وجهة نظر عينة الدراسة

الرتتيباملتوسط احلسايبعبارات احملورم
التاسع1.56جيب أن يوزع العمل عىل املمتزيين فقط 1
الثاين4.21ال أميل للرتكزي عىل الصفات السلبية يف أصدقايئ 2
الرابع4.02أحبث عن نقاط االهمتام املشرتك بيين وبني زماليئ 3
الثامن1.85القيام باألنشطة مع أفراد خمتلفني عين مضيعة للوقت4
السابع2.32أعزف عن مشاركة الزمالء عند القيام بأى نشاط حىت ال أخرسمه5
األول4.31اتبادل وجهات النظر مع اآلخرين عند مناقشة موضوع ما6
اخلامس3.73أحتاج إىل زمالىئ /زميالىت عند القيام باألنشطة داخل اللكية 7
الثالث4.07أسىع ملساعدة اآلخر مهام اكنت ظرويف 8
السادس3.64أحافظ عىل مساحة من اخلصوصية عند التعامل مع الزمالء 9

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور العمل امجلايع قد حتققت بدرجات متفاوتة 
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. فقد حتققت العبارة (1) بدرجة قليلة جدًا، وحتققت العبارتان 
(4، 5) بدرجة قليلة، يف حني حتققت العبارات (7، 3، 8، 9) بدرجة كبرية، أما العبارتان (6، 2) 

فقد حتققتا بدرجة كبرية جدًا. 

عند  اآلخرين  مع  النظر  وجهات  »أتبادل  تنص عىل:  واليت   ،(6) العبارة  أن  يتضح  مكا 
العمل  حمور  عبارات  لرتتيب  بالنسبة  األويل  املرتبة  يف  جاءت  قد  ما«،  موضوع  مناقشة 
(4.31)، ويه  قدره  الدراسة، ومبتوسط حسايب  عينة  أفراد  نظر  وجهة  من  وذلك  امجلايع، 
نتيجة تعد منطقية حيث تتيح طبيعة الدراسة باجلامعة الفرصة أمام الطلبة لملشاركة يف 
أمعال مجاعية من فرق معل ومجموعات خمتلفة، يمت خالهلا إتاحة الفرصة لملشاركة وإبداء 

الرأي والتعبريعن وجهات النظر املختلفة. 

وجاءت العبارة (2)، واليت تنص عىل: »ال أميل للرتكزي عىل الصفات السلبية يف أصدقايئ«، 
قدره  العمل امجلايع، مبتوسط حسايب  عبارات حمور  لرتتيب  بالنسبة  الثانية  املرتبة  يف 
(4.21)، ويه نتيجة تدمع سابقهتا، حيث تتطلب املشاركة يف فرق العمل ومرشوعات التخرج 
العمل امجلايع ومشاركة ك فرد يف املرشوع، وهو ما يعين تركزي امجليع عىل أداء املهمة، 

وغض الطرف عن الصفات السلبية املوجودة يف خشصية األفراد املشاركني. 

العمل عىل  أن يوزع  »جيب  (1)، واليت تنص عىل:  العبارة  املرتبة األخرية جاءت  ويف 
املمتزيين فقط«، وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، مبتوسط حسايب قدره (1.56)، حيث 
توزع التلكيفات واألمعال عىل مجيع الطلبة دون أن يكون لعامل التفوق والمتزي أي دخل يف 

ذلك. 

أما فميا يتعلق برتتيب عبارات حمور محتل املسؤولية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
فيوحضها اجلدول اآليت:

جدول )7( ترتيب عبارات محور حتمل املسؤولية من وجهة نظر عينة الدراسة

الرتتيباملتوسط احلسايبعبارات احملورم
الثالث4.06أسال عن الزمالء عند تغييهبم 1
الثاين4.28أبادر باحلديث مع اآلخرين 2
الثامن1.78أحمك مسبًقا عىل األفراد ، قبل التعامل معهم3
اخلامس3.80أشارك زماليئ وأصدقايئ مهومهم ومشكالهتم 4
األول4.31أسىع ملعرفة اآلخرين املختلفني عين  5
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الرابع3.95أحرتم زماليئ سواء اتفقت معهم أم اختلفت 6
السابع3.68أسيطر عىل مشاعري السلبية عند االختالف مع الزمالء 7
السادس3.78أترصف مبسؤولية جتاه زماليئ 8

من اجلدول السابق يتضح أن عبارات حمور محتل املسؤولية قد حتققت بدرجات متفاوتة 
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. فقد حتققت العبارة (3) بدرجة قليلة جدًا، وحتققت العبارات 

(1، 4، 6، 7، 8) بدرجة كبرية، أما العبارتان (5، 2) فقد حتققتا بدرجة كبرية جدًا. 

قد  املختلفني عين«،  اآلخرين  ملعرفة  »أسىع  واليت تنص عىل:   ،(5) العبارة  أن  يتضح  مكا 
جاءت يف املرتبة األوىل بالنسبة لرتتيب عبارات حمور محتل املسؤولية، وذلك من وجهة نظر أفراد 
عينة الدراسة، ومبتوسط حسايب قدره (4.31)، ويه نتيجة تعد منطقية حيث إن جممتع اجلامعة 
يسعون  اجلدد  الطلبة  فنجد  أفراد،  بني  العالقات  تعدد  القامئ عىل  املفتوحة  املجمتعات  من  يعد 

لتكوين عالقات جديدة مع القداىم مبا يحمس هلم باالندماج يف نسيج واحد داخل اجلامعة. 

الثانية  املرتبة  يف  اآلخرين«،  مع  باحلديث  »أبادر  عىل:  تنص  واليت   ،(2) العبارة  وجاءت 
بالنسبة لرتتيب عبارات حمور محتل املسؤولية، مبتوسط حسايب قدره (4.28)، ويه نتيجة تدمع 
أو األصدقاء  الشلل  لتكوين مجموعات من  أفراده  سابقهتا، حيث يتسم املجمتع اجلاميع مبيل 

جتمتع وتلتيق فميا بيهنا، ومن مَث فهم يتبادلون السؤال فميا بيهنم يف حالة تغيب أحدمه.   

ويف املرتبة األخرية جاءت العبارة (3)، واليت تنص عىل: »أحمك مسبقًا عىل األفراد، قبل 
التعامل معهم«، وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، مبتوسط حسايب قدره (1.78)، حيث 
إن شكبة العالقات داخل جممتع اجلامعة قامئة عىل التجديد الدامئ لذا مفن املستبعد أن حيمك 

أحد أفرادها عىل اآلخر قبل التعامل واالحتاكك به. 

أما عن أثر متغريات الدراسة عىل استجابة أفراد العينة فاجلداول اآلتية توحض ذلك:

اإلجابة عن السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة الستجابات عينة 
الدراسة تعزى ملتغير األنشطة اجلامعية؟

جدول )8( أثر متغير املشاركة يف األنشطة اجلامعية على إجمالي استجابات أفراد الدراسة 
بالنسبة حملاور الدراسة

االحنراف املتوسطاملشاركةاحملور
املعنويةد.حقمية ”ت“املعياري

احلوار وحرية التعبري
38.895.72أشارك

.752146.753
38.195.42ال أشارك

احلقوق والواجبات
39.944.33أشارك

1.854146.052
38.614.24ال أشارك

التساحم
55.665.79أشارك

-.137-1464.01
55.806.92ال أشارك

العمل امجلايع
30.014.31أشارك

.710144.012
29.504.24ال أشارك

محتل املسؤولية
29.893.65أشارك

.880146.387
29.353.73ال أشارك

اإلمجايل
194.4018.62أشارك

1.013144.007
191.2019.11ال أشارك

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف استجابات عينة الدراسة 
تعزى ملتغري املشاركة يف األنشطة اجلامعية (أشارك/ ال أشارك)، وذلك فميا يتعلق باستجابات 
أفراد عينة الدراسة، وهو ما ميكن تفسريه من خالل طبيعة املوضوع والقضية اليت يتصدى 
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هلا البحث الراهن أال ويه قضية التساحم وقبول اآلخر، ويه قضية ذات دالالت اجمتاعية 
أصيلة داخل املجمتع املرصي، ومن مث فإن الطالبات يأتني لللكية وهن حامالت لبذور تلك القمي 
اإلجيابية الطيبة، وهو األمر الذي قد يكون قلل من تأثري املشاركة يف األنشطة اجلامعية عىل 

استجابات عينة أفراد الدراسة.  

حملاور  بالنسبة  الدراسة  أفراد  استجابات  إمجايل  عىل  الدراسية  الفرقة  متغري  أثر   
الدراسة فيوحضه اجلدول اآليت: 

اإلجابة عن السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة الستجابات عينة 
الدراسة تعزي ملتغير الفرقة الدراسية؟

جدول )9( حتليل التباين األحادي لبيان أثر الفرقة الدراسية على استجابات أفراد العينة

املعنويةقمية فمتوسط املربعاتد.حمجموع املربعاتاحملور

احلوار 
وحرية 
التعبري

بني املجموعات
داخل املجموعات

اإلمجايل

32.766
4564.713
4597.480

3
144
147

10.922
31.699

.345.793

احلقوق 
والواجبات

بني املجموعات
داخل املجموعات

اإلمجايل

16.465
2748.582
2765.047

3
144
147

5.488
19.087

.288.834

التساحم

بني املجموعات
داخل املجموعات

اإلمجايل

312.354
5465.288
5777.642

3
144
147

104.118
37.953

2.743.045

العمل 
امجلايع

بني املجموعات
داخل املجموعات

اإلمجايل

153.089
2498.151
2651.240

3
142
145

51.030
17.970

2.901.037

محتل 
املسؤولية

بني املجموعات
داخل املجموعات

اإلمجايل

129.085
1867.692
1996.777

3
144
147

43.028
12.970

3.318.022

اإلمجايل

بني املجموعات
داخل املجموعات

اإلمجايل

1630.045
49767.797
51397.842

3
142
145

543.348
350.477

1.550.204

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف استجابات عينة الدراسة 
تعزى ملتغري الفرقة الدراسية (األويل/ الثانية/ الثالثة/ الرابعة)، وذلك فميا يتعلق باستجابات 
أفراد عينة الدراسة يف حموري احلوار وحرية التعبري واحلقوق والواجبات وبالنسبة لإلمجايل. 
يف حني وجدت فروق دالة إحصائيًا عند مستوى (0.05) يف استجابات عينة الدراسة تعزى 
الثالثة يف حموري  الفرقة  لصاحل  الرابعة)  الثالثة/  الثانية/  (األويل/  الدراسية  الفرقة  ملتغري 
التساحم ومحتل املسؤولية. ولصاحل الفرقة األوىل يف حمور العمل امجلايع، وهو ما ميكن 
تفسريه من خالل ظهور روح املسؤولية لدي طالبات لكية رياض األطفال يف الفرق األخرية 
احلال  بطبيعة  يدعوهن  ما  وهو  والمتيزي  الظهور  أجل  من  والعمل  التخرج  مرشوع  حيث 
حيث  األوىل  الفرقة  يف  ومتيزيه  امجلايع  العمل  ظهور  أما  البعض،  بعضهم  مع  للتساحم 
إن طالبات لكية رياض األطفال ونظرًا لطبيعة الدراسة باللكية تدعوهن للعمل امجلايع هو 
ما يبدأ تنفيذه من بداية الدراسة لدى طالبات الفرقة األوىل، وعلهين أن ينجحن يف تكوين 

مجموعات معل والعمل امجلايع أو يفشلن يف ذلك.
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التصور املقترح الستدماج ثقافة قبول اآلخر يف برامج إعداد الطالبة /املعلمة بكلية رياض 
األطفال- بجامعة القاهرة: 

احلالية  الدراسة  إليه  توصلت  ما  الذي مت عرضه، وىف ضوء  النظري  اإلطار  يف ضوء 
قبول  ثقافة  بواقع  واملتعلق  امليداين  اجلزء  العينة يف  أفراد  استجابات  وخاصة  نتاجئ،  من 
اآلخر مبؤسسات إعداد الطالبة/ املعملة بلكية رياض األطفال جبامعة القاهرة، وما تضمنته 
اآلخر يف  قبول  ثقافة  اآليت الستدماج  املقرتح  التصور  يمت عرض  السابقة  الدراسات  نتاجئ 
براجم إعداد الطالبة/ املعملة بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة، وذلك من خالل بيان الظهري 
الفلسيف هلذا التصور، وأمه األهداف اليت يسىع لتحقيقها، ومنطلقاته، واملتطلبات الواجب 

توافرها حىت ميكن حتقيقه:

 فلسفة التصور املقترح: 

املعملة  الطالبة/  إعداد  براجم  اآلخر يف  قبول  ثقافة  املقرتح الستدماج  التصور  ينطلق   
بلكية رياض األطفال جامعة القاهرة من ركزية أساسية، تستند إىل أن هتيئة عنارص املنظومة 
التعلميية التعملية جبامعة القاهرة لتكون بيئة خصبة صاحلة الستدماج ثقافة قبول اآلخر 
مبؤسسات إعداد الطالبة/ املعملة يتطلب إحداث تغيريات جذرية يف خمتلف العنارص الفاعلة 

يف تلك املنظومة، من خالل تبين الرؤى الفلسفية التالية:

تبين الفكرة األساسية ملفهوم ثقافة قبول اآلخر وتمنيهتا.    -
نرش ثقافة قبول اآلخر ومضاهنا يف لكية رياض األطفال جامعة القاهرة.   -

األطفال جبامعة  رياض  لكية  اآلخر يف  قبول  ومؤشات  إرشادي مبعايري  دليل  إعداد    -
القاهرة. 

بناء عالقات إنسانية طيبة تقوم عىل التساحم والتعايش السيمل داخل لكية رياض    -
األطفال جامعة القاهرة. 

املتحابة  امجلاعة  ديناميات  فيه  تظهر  أن  جيب  اجمتايع  كبناء  اجلامعة  إىل  النظر    -
املساملة الناحجة. 

القامئة عىل الوحدة  رضورة األخذ بعني االعتبار اخللفية السابقة لملجمتع املرصي،    -
والتآلف والتآزر، واليت تنعكس عىل مجيع عنارص املنظومة التعلميية التعملية. 

منطلقات التصور املقترح:
يرتكز التصور املقرتح عىل مجلة من املنطلقات احمللية والعاملية ميكن إبرازها يف: 

احلوار  وآليات  مداخل  بتبين  القاهرة  العليا جبامعة  القيادة  قبل  من  االهمتام  تزايد    -
والتفاعل والعمل املشرتك، وتمنية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملني 
املشرتك  املستقبل  حنو  والتوجه  التغيري  إدارة  من  امجليع  متكن  بصورة  والطالب 

للجميع.
تنايم دور جامعة القاهرة يف إحداث التمنية املستدامة يف ظل رياح التغيري العاصفة    -

اليت يهشدها املجمتع املرصي عقب ثورة 25 يناير.
وخارج  داخل  املصاحل  وأحصاب  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  رضورة    -
اجلامعة يف صياغة أهداف املقررات اجلامعية الدامعة لقبول اآلخر والتعايش السيمل 

املشرتك.
التحول من التعلمي التقليدي إىل التعمل اإلبدايع، والتأكيد عىل اإلبداع كقمية مضافة.    -

أهداف التصور املقترح:
يسىع التصور املقرتح إىل حتقيق األهداف اآلتية:

توفري بيئة دامعة لتبين واحتضان ثقلفة قبول اآلخر داخل لكية رياض األطفال جامعة    -



81

العدد السابع والستونمجلة الطفولة العربية ثقافة قبول اآلخر لدى الطالبة/املعلمة بكلية رياض األطفال

القاهرة. 
نيل رضا املستفيدين من الطالبات واملجمتع احمليط وأولياء األمور من العملية التعلميية    -

داخل لكية رياض األطفال مبختلف متطلباهتم.
توفري اإلماكنات البرشية واملادية الاكفية لتحقيق ثقافة قبول اآلخر بلكية رياض االطفال    -

جبامعة القاهرة.
التوظيف اجليد والفعال للتكنولوجيا ومستحدثاهتا يف النوايح التعلميية التعملية    -

بلكية رياض االطفال جبامعة القاهرة.
إجياد مناخ دامع لملشاركة املجمتعية داخل لكية رياض األطفال جامعة القاهرة.    -

-  سيادة روح احلب والمطأنينة واإلخاء داخل رحاب لكية رياض االطفال جامعة القاهرة. 

 عناصر التصور املقترح:
فميا ييل أمه العوامل املساعدة عىل حتقيق التصور املقرتح، وذلك من خالل بيان الدور 

الذي يلعبه ك عنرص من عنارص املنظومة التعلميية باجلامعة، ويه: 

دور اإلدارة اجلامعية يف تنمية ثقافة قبول اآلخر: ¦

تلعب اإلدارة اجلامعية يف اجلامعات دور الوسيط املنظم الذي يساعد عىل تمنية خشصية 
الفرد، من مجيع جوانهبا الخشصية والعقلية واالنفعالية والروحية بشلك متاكمل ومتوازن، 
وتعمل عىل إكسابه القمي واالجتاهات وأمناط السلوك اليت جتعل منه فردًا سويًا يف املجمتع، 
اهلدم يف  عوامل  تسببه  الذي  القميى  واخللل  والفساد  االحنراف  من  إىل محايته  باإلضافة 

املجمتع. 

وليك تمتكن لكية رياض األطفال جبامعة القاهرة من تعميق قمي التساحم وقبول اآلخر 
والسياسية  االجمتاعية  احلياة  اآلخرين يف  مع  الراشد  للتعامل  يؤهلهن  طالباهتا، مبا  لدى 
من  حالة  حتقيق  هبدف  وأفاكرمه،  اآلخرين  عقائد  واحرتام  احلوار،  لغة  وإتقان  لملجمتع، 
جوهرية  وتعديالت  تغيريات  إحداث  اللكية  عىل  يتعني  فإنه  االجمتاىع،  والمتاسك  التاكفل 
يف املناخ العيمل والفكري واإلداري واالجمتاىع، والوظييف هلا؛ حيث إن المنط اإلداري هو 
املسؤول عن توفري املناخ اإلنساين واالجمتايع الذي يعىل من قدر الطالبة/ املعملة، ويشيع 
القمي اإلنسانية واألخالقية وقمي الرتابط االجمتايع، والتواصل الثقايف، وهو املسؤول أيضًا 

عن نرش ثقافة تقبل النقد وقبول اآلخر، واحرتام الفكر املخالف. 

دور األنشطة الطالبية يف تنمية ثقافة قبول اآلخر: ¦

ال يقترص دور الرتبية احلديثة عىل ما يقدم داخل قاعة احملارضات، هبدف تمنية الطالب 
عقليًا وقمييًا وسلوكيًا واجمتاعيًا، فهناك الكثري من األهداف يمت حتقيقها من خالل األنشطة 
الطالبية اليت ميارهسا الطالب داخل اجلامعة، وهلذه األنشطة ماكنة كبرية يف تمنية بعض 
املتعلقة  اجلوانب  تلك  خاصة  إلجنازها،  القاعات  يف  التعلمي  وقت  يتسع  ال  اليت  اجلوانب 
بتمنية قمي احلرية والتعاون والعمل امجلايع، وإقامة العالقات الفعالة بني الطالب وبيهنم 
وبني أساتذهتم، وحيث يقوم النشاط غالبًا عىل حرية اختيار الطالب ويتوافق مع رغباهتم 

واهمتاماهتم. 

العملية  وخرباته  الطالب  معلومات  إلثراء  أساسيًا  جمااًل  الطالبية  األنشطة  وتعترب 
وحتقيق  العملية،  واخلربات  املهارات  وإكسابه  اإلجيابية،  اجتاهاته  وتشكيل  واحلياتية، 
التواصل بينه وبني زمالئه وأساتذته، وتوفري حزي من األمان االجمتايع، مكا أهنا تعمل عىل 
تقوية روح املشاركة اجلادة والعمل بروح الفريق مبا حيقق تعميق قمي التساحم وقبول اآلخر 

لدى الطالب. 

وتعترب احتادات الطالب من أمه أشاكل التنظميات الطالبية اليت تسهتدف تنشئة الطالب 
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الذايت  احلمك  قواعد ممارسات  الزتام  من خالل  وذلك  املواطنة،  وقمي  السياسة  مفاهمي  عىل 
التنظميات  تأثري  الدراسية يف اجلامعة، هذا إىل جانب  إدارة حياهتم  املشاركة يف  ومبادئ 
املشاركني  للطالب  وخاصة  السياسية،  الطالب  واجتاهات  قمي  عىل  اجلامعات  يف  الطالبية 
والتحاور  التاليق  فرص  الطالب  أمام  تتاح  خالهلا  من  اليت  النشاطات  تلك  نشاطاهتا.  يف 

والتعارف. 

ومما سبق جند أن النشاط الطاليب هيدف إىل توفري المنو املتاكمل لخشصية الطالبة، 
يؤدى  مما  الطالبات،  بني  السوية  اإلنسانية  العالقات  ودمع  املرغوبة،  االجتاهات  وتكوين 
إىل غرس وتمنية قمي: التعاون، محتل املسؤولية، الصدق، األمانة، حرية التعبري عن الرأي، 
تمنية القدرة عىل النقد البناء، وإعداد الطالبة املعملة لملواطنة السلمية بتعريفهم واجباهتم 

ومسؤولياهتم.

دور املناهج اجلامعية يف تنمية ثقافة قبول اآلخر:  ¦

ميثل حمتوى املناجه واملواد الدراسية البنية املعرفية األساسية لتعلمي الطالبة املعملة، 
تفاعالت  من  التعلميية،  واألنشطة  والتعمل  التعلمي  فعاليات  معظم  أساهسا  تقوم عىل  حيث 
ونقاشات وقياس وتقومي لتحصيل الطالبات، ومن مّثَّ ميكن هلذا احملتوى ويف مجيع املقررات 
الدراسية أن يهسم يف تمنية قمي التساحم وقبول اآلخر لدى الطالبات. ومن الرضورى تضمني 
القمي االجمتاعية املرغوبة من تساحم وقبول لآلخر يف املناجه واملقررات الدراسية يف خمتلف 
املراحل التعلميية، ويف املرحلة اجلامعية حتديدًا ملا تهشده الساحة اجلامعية اآلن من قالقل 

واضطرابات متعلقة باآلخر وقبوله.

القاهرة  - جامعة  األطفال  رياض  الدراسية يف لكية  املناجه  لواقع  الفاحصة  النظرة  إن 
تبني أهنا ال تلتيق مع اهمتامات الطالبة/ املعملة باللكية، وال تقوم بالرد عىل استفساراهتن 
فهم  تساعدهن عىل  ال  فهي  مَثَّ  ومن  اليت حتيط مبجمتعهن،  الظواهر  وتفسري  وتساؤالهتن 
واقعهن فهاًم موضوعيًا، مما يؤدي إىل كبت قدراهتن اإلبداعية، وجحب ملاكهتن العقلية عن 

اإلهسام يف تطوير العمليات البنائية يف املجمتع. 

لدى  اآلخر  وقبول  التساحم  قمي  إكساب  يف  الدراسية  واملقررات  املناجه  تهسم  وليك 
الطالبات البد من مراعاة ما ييل: 

-  اعمتــاد التعــمل التعــاوين ملــا يوفــره مــن تفاعــل اجمتــاىع يــؤدى إىل اكتســاب القــمي 
املرغوبــة اجمتاعيــًا. 

-  املواءمة بني اخلربات العملية ومرحلة المنو األخاليق للطالبات. 
أن ترتبط حبياة الطالبات ومشكالت املجمتع والبيئة.    -

-  أن تيمن األحاكم القميية اإلنسانية لدى الطالبات. 
أن تركز عىل روح املواطنة واالنمتاء وحرية التفكري واإلبداع.    -

أن تسهتدف إعداد الطالبة لملستقبل أاكدمييًا ومهنيًا وثقافيًا وقمييًا.    -

دور األستاذ اجلامعي يف تنمية ثقافة قبول اآلخر: ¦

يقود  التعلميية، حيث  العملية  العنرص األسايس واجلوهري يف  األستاذ اجلاميع  يعد 
العمل الرتبوي والتعليمي، ويتعامل مع الطالبات مباشة، مما يكون له أكرب األثر يف تكويهنم 
العيمل واالجمتاىع والقميى، مكا حيمل األستاذ اجلاميع رسالة اجلامعة العملية والعملية 

يف خدمة املجمتع وحتقيق أهدافه.

يف  والقمي  واالجتاهات  واملهارات  املعارف  بني  الوصل  حلقة  اجلاميع  األستاذ  ويعترب 
بأساليبه  النظريات  وشح  وتوضيح  التفسري  بعملية  يقوم  الذي  فهو  التخصيص،  جماله 
املتعددة واملتنوعة؛ حىت يمتكن املتعمل من اإلدراك والفهم، ومن مَث تطبيق ما تعمله يف مواقف 
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متعددة. 

ويشري الواقع الراهن إىل أن اجلامعات تتبىن نظامًا تعلمييًا يرخس لدى الطالب حفظ 
املادة العملية دون متكينه من اإلبداع، ودون املزاوجة بني املعرفة التعلميية والتطبيق العميل، 
وكذلك ال توجد احلرية الاكفية اليت تجشع الطالب عىل التحليل والنقد واإلبداع جتاه قضايا 

املجمتع، مما خيلق لديه روح التعصب.

وميكن لألستاذ اجلاميع اإلهسام يف تمنية قمي التساحم وقبول اآلخر من خالل: 

املشاركة يف التخطيط لرباجم التوجيه الديين والقميى واخلليق يف اجلامعة.   -
اإلهسام يف توفري املناخ الرتبوي والتعليمي املالمئ لرتبية احلرية العقلية.    -

توظيــف النشــاط غــري الصــيف، خــارج قاعــات الدراســة يف تمنيــة قــمي احلريــة والتعــاون    -
والعمــل امجلــايع. 

ومن هنا اكن لدور األستاذ اجلاميع أمهية يف تأكيد التساحم مفهومًا وقميًا يف وجدان 
أن  البد  هنا  ومن  التعلميية،  املواقف  خالل  من  وممارسات  سلواًك  بلورته  وكذلك  الطالبات 
اآلخر من طريقة تدريسه وبلورته لألفاكر  الطالبات عىل قبول  يقوم األستاذ اجلاميع حبث 
وواجباهتا  حقوقها  تيع  الذي  احلر،  اليقظ  الطالبة  لبناء  الدرس  حمتوى  يتضمهنا  اليت 

ومسؤولياهتا حنو ذاهتا ووطهنا. 

توصيات الدراسة:
بعد عرض نتاجئ الدراسة وتصورها املقرتح تويص الباحثة مبا ييل:

تضمــني املقــررات الدراســية املقدمــة لطالبــات لكيــة ريــاض األطفــال مــا يتعلــق بتمنيــة  -
ثقافــة قبــول اآلخــر لدهيــن عــىل املســتوى النظــري والتطبيــيق.

عقــد نــدوات ولقــاءات تعريفيــة بقضيــة قبــول اآلخــر وأبعادهــا املتشــعبة حــىت تمتكــن  -
الطالبــات مــن طــرح مــا جيــول يف ذههنــن حــول ثقافــة قبــول اآلخــر.

قيام وسائل اإلعالم املختلفة بالرتوجي اجليد لثقافة قبول اآلخر وقميها املتعددة. -
االهمتــام بتفعيــل األنشــطة الطالبيــة حــىت تمتكــن الطالبــات مــن التعبــري عــن آراهئــن  -

دون خــوف أو تــردد.
القيام بإجراء األحباث العملية الرتبوية املرتبطة بقضية قبول اآلخر. -
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