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 مقدمة
يشيد مجتمعنا العربى مجموعة من التطورات االجتماعية ، واالقتصادية ، 
والثقافية ، والعممية ، والتى تتواكب مع التطورات العالمية ، مما جعل ىناك فجوة بين 

. فيناك العديد من التحديات التى أفرزتيا عوامل عديدة   (1)عالم األمس ، وعالم اليوم
تتضمن التقدم ، والتطور التقنى اليائل من أساليب تكنولوجية ، ووسائط الكترونية ، 
نترنت ، وكذلك اإلنفجار المعرفى ، والتضخم المعموماتى اليائل  وأقمار صناعية ، وا 

مانية ، وال مكانية ، وكذلك عبر وسائل االتصال الحديثة التى ال تعرف حدودًا ز 
انتشار المفاىيم ، وتجميات العولمة بما فييا من فرض الييمنة ، والوصاية السياسية ، 

. ىذا  (2)واالقتصادية عمى الدول ، وتذويب الفوارق الثقافية ، والحضارية بين الشعوب
لى جانب األحداث السياسية التى يشيدىا المجتمع المصري فى اآلونة األخي رة وا 

يناير ، فقد تعرض المجتمع المصرى لمعديد من الصراعات ،  25خاصة بعد ثورة 
والمنازعات ، والتعصب الشديد لفصائل دون أخرى ، إلى جانب الفقر وسوء توزيع 
االستثمارات ، وانخفاض الدخل ، كل ىذا أدى بدوره إلى ارتفاع القمق ، والتوتر ، 

رائم التعصب ، والقتل ، والسرقة ، كما انتشرت جورفض الحوار مع اآلخر ، 
 واالعتداء عمى اآلخرين ، واإلرىاب ، وازدادت بدرجة كبيرة . 

إن المجتمع المصرى فى حاجة إلى نشر ثقافة التسامح ، وقبول اآلخر        
الذى يعد المصل الواقى الذى يعالج كثير من الحاالت ، بل يعد العامل األساسى فى 

دموية ، وكأنيا إجراء وقائى ، كما أنو يمكن أن تتحول ثقافة منع قيام الصراعات ال
قبول اآلخر إلى أسموب لمعبلج ، وكأنيا نوع من الدواء عن إيقاف الصراع بشكل أو 

ومن ىنا تسعى الدراسة الراىنة إلى اقتراح مجموعة من العوامل التى يمكن  .  (3)بآخر
 .بدورىا تعزيز قيم التسامح بين الطبلب 
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 الدراسة مشكمة
 -:يمكن تحديد مشكمة الدراسة فى التساؤل التالى بناءًا عما سبق 

 كيف يمكن تعزيز قيم التسامح بين الطالب ؟ 
 -ويتفرع من التساؤل التالى مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية :

 ما ماىية قيم التسامح ؟ .1
 ما أىمية قيم التسامح فى تعديل سموك الطبلب ؟ .2
 التسامح بين الطبلب ؟ما واقع قيم  .3
 ما أسباب تراجع قيم التسامح فى المجتمع المصري ؟ .4
 ما عوامل تعزيز قيم التسامح بين الطبلب ؟ .5
 أهمية البحث

  تمثل نتائج البحث الحالى إضافة إلى رصيد المعرفة ، والبحوث التى تتسم بالندرة
 فى ىذا المجال .

  الطبلب داخل البيئة التعميمية يسيم فى حل كثير من المشكبلت الخاصة بسموك
 وخارجيا .

  لفت نظر التربويين ، والقائمين عمى العممية التعميمية إلى أىمية التسامح فى
 فض النزاعات التى تحدث بين الطبلب . 

 حدود البحث
يقتصر البحث الحالى عمى مرحمة التعميم الثانوى العام ، والفنى نظرًا ألىمية ، 

 تشكيل فكر ، ووعى الطبلب .وخطورة ىذه المرحمة فى 
 منهج البحث

المنيج الوصفى باعتباره أسموب التحميل الفمسفى إلى جانب اعتمد البحث عمى 
أكثر المناىج مبلئمة ألىداف ، وطبيعة الدراسة الحالية ، حيث ييتم بوصف ماىو 
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ف كائن ، وتفسيره ، وتحديد الظروف ، والعبلقات التى توجد بين الوقائع  . وال  ييد
المنيج الوصفى إلى وصف الواقع كما ىو فقط ، بل الوصول إلى استنتاجات تسيم 

 فى فيم ىذا الواقع ، وتطويره  .
 مصطمحات البحث

: القيم فى المغة تعنى االعتدال ،  Tolerance Valuesقيم التسامح  •
واالستقامة ، والمواظبة ، والثبات عمى الشىء ، وعدم الميل عن الحق ، ويعرفيا عبد 
اليادى الجوىرى بأنيا "التفضيبلت اإلنسانية ، والتصورات عما ىو مرغوب فيو عمى 

ئ مستوى أكثر عمومية ، ولذلك تشمل القيم كل الموضوعات ، والظروف ، والمباد
. وتعرفيا الباحثة بأنيا   (4)التى أصبحت ذات معنى خبلل تجربة اإلنسان الطويمة "

مجموعة الضوابط العامة لسموك األفراد التى تساعدىم عمى التفاعل مع اآلخرين 
فيو مشتق من الكممة البلتينية  Toleranceبصورة مقبولة . أما مفيوم التسامح 

Tolere لمغة اإلنجميزية ىناك مقاببلن لكممة تسامح ، أى يعاين ، أو يقاس ، وفى ا
مما أدى إلى تعدد االتجاىات فى تفسير  Toleration، والثانى  Toleranceاألول 

وفقًا لمعجم وبستر تعنى سياسة السماح بوجود  Tolerationالفروق بينيما ، وكممة 
ينما لفظ كل اآلراء الدينية ، وأشكال العبادة المختمفة مع المعتقد السائد ، ب

Tolerance    يعنى استعداد الفرد لقبول معتقدات ، وممارسات تختمف عما يعتقد بو
أما فى المغة العربية فتدل كممة التسامح عمى السياسة التى يتجمل بيا الفرد فى 

  (5)التعامل مع كل ماال يوافق عميو ، ويتقبل حضوره بوصفو حقًا من حقوق المخالفة
معانى قريبة منو مثل الرحمة ، والعفو ، والصمح ، والصفح   ويراد بالتسامح أيضاً 

والمغفرة . وتتبنى الباحثة التعريف التالى لمتسامح : سمة من سمات الشخصية 
تتضمن تحمل ، وقبول ، وتقدير آراء اآلخرين المختمفين ، والمتفقين مع إظيار 

ما يظيرونو من االحترام ، والسماحة الحقيقية لما يؤمنون بو من معتقدات ، و 
 سموكيات .
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 خطة البحث
 -يسير البحث وفق الخطوات التالية :

 . عرض لمفيوم التسامح وخصائصو وأىميتو 
 . التطرق إلى واقع التسامح بين الطبلب بناء عمى نتائج بعض الدراسات 
 . تحديد أسباب تراجع قيم التسامح بين الطبلب 
 قيم التسامح .  اقتراح مجموعة من العوامل التى تسيم فى تعزيز 

 اإلطـــار النظرى
   ماهية التسامح

ُيعتبر مفيوم التسامح من المفاىيم المحيرة نظرًا لتعدد أبعاده سواء أكانت دينية  
أو سياسية ، أو فمسفية ، أو اجتماعية ، ولكنو يمعب دورًا أساسيًا فى التعامل مع 

بيا العمماء بشكل ممحوظ اآلخرين ، حيث يعد أحد السموكيات اإليجابية التى اىتم 
نظرًا ألىميتو فى أى مجتمع . فإذا سادت اتجاىات التسامح ، والمودة ، والتعاون بين 
افراد أى مجتمع ، فسنجد االستقرار النفسى ، واالجتماعى ىو السمة المميزة ليذا 

 المجتمع ، مما ينعكس فى نياية األمر عمى تقدم المجتمع ، وازدىاره .
ذا نظرنا إلى مصطمح التسامح لوجدنا انو ظير فى ظروف اجتماعية متباينة  وا 

، وبالتالى ال يحتمل المعنى نفسو بالنسبة لممجتمعات اإلنسانية ، ومن ثم يصعب 
التعامل مع ىذا المصطمح من منظور أحادى ، فيو ليس دااًل عمى المفاىيم الدينية ، 

ى نطاق الحوار الثقافى ، أو أو الممارسات السياسية فحسب ، كما أنو ليس محصورًا ف
التفاعل االجتماعى ، ومن ثم يبلحظ اختبلف الباحثين فى تحديد مفيوم التسامح ، 

. فإذا نظرنا إلى مفيوم  (6)ونشأتو ، وتطوره ، مما أدى إلى تشعب محاوالت توضيحو
، Toleranceالتسامح من الناحية المغوية ، نجد أن كممة تسامح فى المغة اإلنجميزية 

ما عرف مفيوم التسامح فى القاموس األمريكى بأنو "تحمل أو تدرب عمى قبول ك



 

733 

 2018والثالثون  التاسعالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

 (7)"طبيعة ومعتقدات وسموك اآلخرين دون منع أو معارضة سواء اتفق معيا أواختمف
أما فى المغة العربية فتشير إلى "السياسة التى يتجمل بيا الفرد فى التعامل مع كل 

دل فيو بالتى ىى أحسن ، ويتقبل حضوره ماال يوافق عميو ، ويصبر عميو ، ويجا
بوصفو حقًا من حقوق المخالفة ، ويؤكد الجذر المغوى لمترجمة العربية )سمح( ىذه 
الداللة األصمية ، ويرتبط بمعانى العطاء ، والقبول ، والصفح ، والتساىل ، ومن ثم 

ويقترب ىذا المعنى من تفسير "محمود حمدى زقزوق" لمفيوم  . (8)يؤكد حق المغايرة "
التسامح الذى يرى فيو أن "التسامح فى لغة العرب جاء من السماح ، والسماحة أى 

يسمح بالفتح فييا سماحة ، وسمح لو أى أعطاه ، وسمح من باب  –الجود ، سمح بو 
الواضح أن ذلك  . من (9)ظرف سار سمحًا بسكون الميم ، والمسامحة المساىمو"

التفسير ينطوى عمى أكثر من داللة لمتسامح ، ويظير تأثره بالقالب اإلسبلمى حيث 
يشير إلى السماحة ، والعطاء ، والبعد عن التشدد ، والعصبية ، وىذا ما دعا إليو 
الدين اإلسبلمى ، فالتسامح غالبًا ما يكون مع العفو مقترنًا بو . ولكن يجب اإلنتباه 

الذى يعد مصطمحًا قانونيًا ، أما  Pardoninتسامح يختمف عن العفو إلى أن ال
 فيعنى ضمنيًا أن المسىء لديو مبرر حقيقى الرتكاب اإلساءة . Condoningالصفح 

ويعرض أحمد زكى بدوى تعريفًا آخر لمتسامح عمى أنو "موقف يتجمى فى 
السموك  والرأى  االستعداد لتقبل وجيات النظر المختمفة فيما يتعمق باختبلفات 

والموافقة عمييا ، ويرتبط التسامح بسياسات الحرية فى ميدان الوقاية االجتماعية حيث 
، يسمح بالتنوع الفكرى ، والعقائدى عمى أنو يختمف عن التشجيع الفعال لمتباين 

 .(11)والتنوع"
إن التسامح بيذا المعنى يقوم عمى مبادئ أخبلقية تعتمد فى أساسيا عمى 

ن لم يكن بينيم مبادئ  الحرية ، وعدم انتياك البعد اإلنسانى لآلخرين ، حتى وا 
مشتركة . ومن ىذا المنطمق تقترح الباحثة تعريفًا اجرائيًا لمتسامح عمى أنو : اإلقرار 
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بحق اآلخر فى التعبير عن آرائو ، ومعتقداتو ، وميولو ، وممارساتو الخمقية باعتباره 
 النظر عن لونو ، أو مذىبو ، أو مستواه االجتماعى .فرد لو الحق فى الحرية بصرف 

لتوضيح مفيوم التسامح بشكل أكثر تفصيبًل ، كان من الضرورى التطرق إلى 
  -خصائص مفيوم التسامح كما يمى :

 خصائص مفهوم التسامح
  يشير مفيوم التسامح إلى العبلقة بين طرفين بينيما نوع من المرونة ، وتقبل

العبلقة بين الوالدين وأبنائيم ، أو بين األصدقاء ، أو بين االختبلف ، مثل 
األعضاء فى جماعة دينية . وقد يكون االختبلف بينيم فى سمات الشخصية ، أو 

 األفكار ، أو األفعال والممارسات .
  يؤدى مفيوم التسامح دورًا اساسيًا فى المناقشات المعاصرة حول مشكبلت المجتمع

د معانى ىذا المصطمح  ، فالبعض يرى أنو نوع من االحترام متعدد الثقافات ، وتعد
، واإلدراك المتبادل . واألطروحة األساسية التى يتضمنيا ىذا المفيوم أنو يعتبر 

 .(11)فضيمة أخبلقية ، وقيمة لمعدالة ، ومطمبًا لمرشد ، والعقل
  عدم انتياك تقوم قيمة التسامح عمى مبادئ أخبلقية معينة ، ىذه المبادئ تعتمد عمى

البعد اإلنسانى لؤلخرين ، ويمكن أن يحدث ذلك عندما تكون ىناك محاولة لفرض 
وجية نظر مختمفة ، أو مطمب بأن يتصرف الفرد بطريقة تتعارض مع معتقداتو 
الخاصة ، أو معتقدات األخرين فى نفس الوقت . ىذه الطبيعة األخبلقية لمتسامح ال 

داتو ، ولكنيا تتطمب إحترامًا مطمقًا لمعتقدات تتطمب من الفرد أن يخفف من معتق
 اآلخر ، وىذا ىو األساس الحقيقى لمحقوق اإلنسانية  .

  يجب التمييز بين التسامح باعتباره ممارسة ، والتسامح باعتباره اتجاه . فمن الممكن
أن يطمق عمى الممارسات السياسية الشرعية لمدولة بأنيا متسامحة حينما تكفل 

ة لؤلقميات . كما يمكن أن يطمق عمى االتجاىات الشخصية التى تقبل حريات معين
 ممارسات معينة قد تختمف معيا .
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باستعراض خصائص التسامح يمكن استخبلص ثبلث نقاط أساسية حول مفيوم 
  -التسامح :
  ، التأكيد عمى احترام حقوق اإلنسان ، واإلقرار بالتعددية ، والتنوع

 والتواصل ، واإلنفتاح عمى اآلخرين 
 . التأكيد عمى أن التسامح لو مكون معرفى ، وسموكى ، وعدوانى 
 . التأكيد عمى التخمص من المشاعر السمبية تجاه اآلخر 

 واقع قيم التسامح بين الطالب
الكيان الذى ينمو فيو المتعمم ، ويكتسب خبراتو ، وأنماط يشكل المناخ المدرسى 

سموكو بصورة تمكنو من التفاعل الخبلق مع المواقف المختمفة ، والنمو بشكل إيجابى  
ومتكامل . وبالنظر إلى واقع معظم مدارسنا أنيا قد أخفقت فى تحقيق أىدافيا 

سمطوية ، وبسبب التقبل المنشودة ، وذلك بسبب الجمود الذى ينقل المعمومة بصورة 
األعمى لمكممة المكتوبة ، واألشياء المطمقة ، والحقائق التى ال جدال فييا ، 
والتفسيرات الفريدة ، واألحادية ، واألفكار التى ال تقبل الشك  . إن كل ىذا يؤدى إلى 
رفض أى تعدد فكرى ، وبذلك تصبح المعرفة بالنسبة لمطبلب ىى األداة التى يمكن 

م ليم بدائل عديدة لمحياة ، وعدم حصوليم عمييا يؤدى إلى اإلحباط ، واليأس أن تقد
 الذى يعد من أىم أسباب العنف فى المجتمع . 

أما الطريقة التى يتعمم بيا الطبلب ىذه المعرفة ، والتى تعتمد فى أغمب 
األحيان عمى الحفظ ، والتمقين فبل تساعدىم عمى بناء طموحاتيم . وتشير نشأة 

عميم الثانوى بصفة خاصة إلى قصور التعميم ، وعجزه عن التبلئم مع حاجات أفراد الت
المجتمع ، وقدراتيم ، فقد كان ارتباطو باإلمتحانات ، والشيادة أوثق من ارتباطو 
بالحياة ، والثقافة العامة ، أما التحصيل المعرفى يسبق أى نشاط آخر ، واستيعاب 

 .      (12)مية الجوانب المختمفة فى شخصية المتعممالمادة الدراسية يمغى اىتمام تن
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كل ىذا بدوره انعكس عمى سموكيات الطبلب داخل المدارس ، فمن الواضح 
بروز ظاىرة العنف الطبلبى ، والتى تعد من أخطر المشكبلت عمى الساحة التربوية ، 
والتى بدأت فى التزايد فى اآلونة األخيرة ، وذلك بسبب األفبلم ، واألعمال الدرامية 

ضان كاأللمانى ، وعبدىموتو ، وغيرىا. التى تحث عمى العنف مثل افبلم محمد رم
 وفى المقابل ىناك تراجع دور األسرة كمصدر رئيسى فى التنشئة االجتماعية السميمة 

أما إذا نظرنا إلى البنية الحالية لمتعميم الثانوى سنجد أنيا تتعرض لنوع من 
،  االزدواجية ، فقوام ىذه البنية ىو الفصل بين ماىو نظرى من معمومات ، وقيم

واتجاىات ، وبين ماىو عممى ، وميارى منيا . ىذا فى الوقت الذى نجد نوعًا آخر 
من االزدواجية فى التعميم النظرى نفسو الذى يفصل بين ماىو دينى ، وماىو عممى 
كالتعميم األزىرى ، والتعميم الثانوى العام . كما أن ىناك فصبًل آخر يعتمد عمى مدى 

كثر من قدرات الطالب التعميمية ، وىو الفصل بين التعميم كفاءة ولى األمر المادية أ
. ىذه االزدواجية الثقافية بين أبناء الوطن تدعم   (13)الحكومى ، والتعميم الخاص

التفاوت ، واالمتياز الطبقى الذى لو بالضرورة تأثير سمبى عمى السبلم االجتماعى ، 
ات االجتماعية بينيم ، وما واالجماع القيمى بين الشباب مما ينعكس عمى العبلق

 ينتابيا من عصبية ، وعنف ، وعدم تسامح.
إن مدارسنا فى حاجة إلى التربية الحديثة التى لم تعد تركز اىتماميا عمى مجرد 
نما أصبحت تعمل عمى تحويل المعمومات ، والمفاىيم  تمقين المعمومات فحسب ، وا 

فى حياتيم الواقعية . فمن غير  التى تقدميا لممتعممين إلى سموك ، وعادات تنفعيم
ال فقدت تمك  الممكن تعميم الطبلب مفاىيم المساواة ، والتسامح من خبلل التمقين ، وا 
المفاىيم حساسيتيا االجتماعية ، ولكن ينبغى ترجمة المبادئ ، والقيم األخبلقية إلى 
سموك يتبعو الطالب فى عبلقاتو مع اآلخرين حتى يصبح جزءًا من شخصيتو ، 

  موجيًا لو فى حياتو . و 
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إننا فى حاجة ممحة إلى تكوين القيم ، والسمات السموكية ، والوجدانية التى 
تحول المعمومات إلى معارف توظف توظيفًا سموكيًا أخبلقيًا يعود عمى الفرد ، 
والمجتمع بالتقدم ، وتحسين أحوال كبًل منيما فى توازن يقرن بين الحق ، والواجب ، 

ة ، واإليثار ، وبين المنافع الشخصية ، والفئوية من ناحية ، وبين العدل وبين األناني
االجتماعى الذى يرسخ المنافع الشخصية ، والفئوية لآلخرين ، ولمختمف شرائح 

ووفقًا لذلك يتطمب األمر استخدام صيغ جديدة تتوافق مع ميول ،  .  (14)المجتمع
م يسمكون سموكًا إيجابيًا ، وفعااًل وحاجات المتعممين لتحقيق طموحاتيم مما يجعمي

 يسيم فى ارتقاء المجتمع ، وتقدمو .
 أسباب تراجع قيم التسامح فى المجتمع المصري

إن التغيرات التى تعرض ليا المجتمع المصري فى اآلونة األخيرة سواء أكانت 
اب ، ثقافية ، أو اجتماعية ، أو نفسية ، أو خمقية كان ليا أكبر األثر عمى نفوس الشب
وعقمياتيم ، وتوجياتيم . فيم أكثر فئات المجتمع يتعايشون مع ىذه التغيرات ، 

 ويتفاعمون معيا سواء بشكل إيجابى أو العكس . 
ولم يقتصر األمر عمى مجرد تغيرات تطرؤ عمى المجتمع فحسب ، بل يتعرض 

لتمك المجتمع لكثير من المشكبلت ، والجرائم ، والتى ظيرت بشكل ممحوظ كرد فعل 
التغيرات . فقد انتشرت جرائم التعصب ، والقتل ، والسرقة ، واالعتداء عمى اآلخرين ، 
واالرىاب ، وازدادت بدرجة كبيرة حيث أصبح العنف ىو سمة مميزة لنمط التفاعل فى 

إلى ارتفاع ضحايا  2113الحياة اليومية لؤلفراد . فقد أشار تقرير التنمية البشرية لعام 
% 28¸7ى مصر ، حيث وصمت معدالت الوقوع كضحية لمجرائم إلىجرائم العنف ف

 . (15)م1991من اجمالى عدد السكان عام 
ويشير أحد الباحثين إلى أننا لسنا فى حاجة إلى قيمة أشد من قيمة التسامح 

بكل أبعادىا ، فقد طغت فى مجتمعاتنا عوامل التعصب ، واالتطرف ، والغمو ، ونفى 
والعنف القولى ، والفعمى . لذلك فإننا فى حاجة إلى أن نجعل اآلخر ، والقسوة ، 
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 (16)التسامح فى مقدمة أولويات التربية الخمقية فى المدرسة ، واألسرة وباقى المؤسسات
وقد أشارت نتائج كثير من الدراسات إلى ضعف قيم التسامح ، وارتفاع معدل العنف ، 

سة محمد أبو سريع إلى غياب واإلرىاب فى المجتمع المصري ، فقد أشارت درا
التسامح فى المناخ المدرسى ، وأشار إلى أن من أىم أسباب ضعف انتشار التسامح 

  -: (17)فى النظام التعميمى ىو
 . وضع المعمم وطريقة إعداده 
  . سوء إدارة المؤسسات التعميمية 
 . صعوبة التنسيق بين المؤسسات المختمفة 
 . سوء األحوال االقتصادية 
 االجتماعى ، والقير . الظمم 
   . المناخ السياسى 

كما أشارت نتائج دراسة أشرف عبد الوىاب إلى أن عوامل تراجع قيم التسامح فى 
المجتمع المصرى ترجع إلى عوامل داخمية تتعمق بواقع المجتمع ، وظروفو من حيث 

م ، وتراجع زيادة ضغوط المجتمع ، وزيادة الفقر ، وزيادة اليجرة ، وزيادة وسائل االعبل
العدالة  . وقد أشارت دراسة أخرى إلى أن العنف أصبح ظاىرة منتشرة فى المجتمع 
المصرى ، فيناك العديد من حاالت العنف فى الشارع المصرى ، والتى معظميا ناتج 
عن المنازعات من سب ، وضرب سواء فى وسائل المواصبلت ، أو فى األسواق ، أو 

 . (18)بين األحزاب السياسية 
مما سبق يمكن حصر مجموعة من العوامل التى أدت إلى تراجع قيم التسامح 

 -فى المجتمع المصرى فيما يمى:
وانخفاض مستوى المعيشة ، وفشل الشباب فى إيجاد  ، سوء األحوال االقتصادية

فرص عمل ، وقد أشار تقرير الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء أن مصر تحتل 
دولة فى مؤشر تحقيق المتطمبات األساسية من الصحة  138دوليًا من بين ( 89المركز )
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. وقد أدى ذلك بدوره إلى انتشار حالة    (19)م 2117/  2116، والتعميم األساسى لعام 
من البلمباالة ، واالحباط بين الشباب فمم يعد لديو قوة التحمل ، وسعة الصدر لتقبل أى 

موقف معين ، أو حزب معين ، وأصبحت الخبلفات شىء مخالف سواء وجية نظر ، أو 
  البسيطة تتحول إلى مشاجرات عنيفة ، وارتكاب جرائم فى كثير من األحيان .

تفتقر مناطق كثيرة فى مصر إلى الظروف المعيشية المناسبة :  القهر االجتماعى
لحظة  مما يولد لدى سكانيا شعور بالحرمان يظل كامنًا بداخميم ، ولكنو قابل فى اية

التخاذ اتجاه معاكس لمنظام االجتماعى السائد بحيث تصبح العشوائيات ، وما تشيده من 
 .  (21)تدنى فى قيمة الحياة مصادر لمعنف ، والبلتسامح االجتماعى

ىناك نماذج عديدة من المدارس التى تفصل بين عممية التربية  : المناخ المدرسى
التعميمية ، ومؤسساتيا معمبًل لتفريغ شخصيات ، وعممية التعميم مما جعل من العممية 

عدوانية إلى المجتمع ، وزيادة نسبة التسرب ، فقد بمغ إجمالى نسبة التسرب فى التعميم 
عام وفقًا لمنتائج النيائية لمتعداد العام لمسكان ، واإلسكان ، والمنشآت عمى  18ألقل من 

لى جانب تحول كثير  (21)%  2.37بنسبة  416123مستوى الجميورية حوالى  ىذا وا 
من الطبلب إلى شخصيات إما محبطة وضائعة ، أو موغمة فى التاثير بحيث تتحول إلى 

  .  (22)شخصيات عدوانية تسعى لئلنتقام
تحث عمى التسامح ، وقبول النقد ، والحوار  افتقار المناهج المدرسية لدروس

البناء باإلضافة إلى دور المعمم الذى يعتبر القدوة الحسنة لطبلبو فقد اقتصر دوره عمى 
مجرد ممقن لممعرفة ، وينسى دوره كنموذج يحتذى بو ، وقدوة حسنة لمطبلب ، ولم يدرك 

 .   (23)أن المواجية بالحوار ، وتبادل الحجج أداة ضرورية لمتربية
وغرس القيم فى نفوسيم ، وتقويم سموكيم ،  تراجع دور األسرة فى تربية األبناء

نتيجة انشغاليم فى الحصول عمى المكاسب المادية مما دفع األبناء إلى اكتساب قيم 
ن كانت تخالف المجتمع ، وأصبحوا عرضة لكثير من التيارات  تتناسب مع ميوليم ، وا 

  ى المجتمع ككل ، كالتيارت المتطرفة ، وغيرىا.التى يمكن أن تشكل خطر عم



 

733 

 نازى محمد فتحي محمد سالمأ.      عوامل تعزيز قيم التسامح بين طالب المرحمة الثانوية   

التى تبث عبر وسائل االعبلم خاصة  غياب المصداقية فى كثير من البرامج
الفضائيات ، وأصبحت ىذه البرامج مميئة بالمغالطات ، والزيف ، وقمب الحقائق رغم 

أدى بدوره أىمية وسائل االعبلم فى تشكيل وعى األفراد ، وتكوين اتجاىاتيم . كل ىذا 
فى تداخل القيم ، واالتجاىات لدى الشباب خاصة بعض انتشار األعمال الدرامية التى 
تحث عمى العنف ، والعدوانية بل تصدر البمطجى دور البطولة فى كثير من المسمسبلت 

 . ، واألفبلم ، وأصبح مثل أعمى لكثير من الشباب 
اء كثير من التعاليم الدينية  واختف،  الشباب ضعف الوازع الدينى لدى الكثير من

والمبادئ السامية التى يحث عمييا الدين بسبب تراجع دور رجال الدين فى الدور المنوط 
بيم ، حيث اقتصر دور الوعظ الدينى عمى تذكرة المسممين بالموبقات ، وعقوباتيا ، 

غفال قيمة الجانب اإلنسانى ، والتسامحى ، ومتجاىبًل  والتذكرة بعذاب اآلخرة ، وشدتو ، وا 
لى جانب   (24)بوارق األمل ، والرحمة التى يغدقيا اهلل سبحانو وتعالى عمى عباده . ىذا وا 

انتشار مفاىيم ، وقيم غريبة عن المجتمع ، وتتعارض مع تعاليم الدين مما أدى إلى 
انحراف كثير من الشباب ، وتبنييم قيم ، وسموكيات تحث عمى العنف ، والتطرف مما 

 من العمميات اإلرىابية فى المجتمع . سبب كثير
تشير نتائج العديد من الدراسات إلى أن عدم التسامح ، وانخفاض مستواه لدى 
األفراد يؤدى إلى العديد من المشكبلت النفسية ، والسموكية لدى الفرد ، والمجتمع : منيا 

، والخصام بين  ارتفاع مستوى الدوجماطيقية لدى األفراد ، وزيادة الكراىية ، والعدوان
. وفى   (25)أفراد المجتمع ، وانتشار الفوضى ، وزيادة العنف بين األفراد ، والجماعات

المقابل أشارت دراسات أخرى إلى وجود عبلقة ارتباطية بين القدرة عمى التسامح ، وكل 
 . وقد أكدت عمى ذلك  (26)من المعاناة النفسية ، والسعادة الشخصية ، والسعادة األسرية

دراسة أخرى بعنوان "العبلقة بين التسامح مع اآلخرين والتوافق االجتماعى والرفاىية 
النفسية "  حيث أشارت إلى وجود ارتباط إيجابى بين التسامح مع اآلخرين ، والرفاىية 

 .      (27)النفسية لمفرد
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إن الظروف التى نعيشيا فى الوقت الحالى تجعمنا فى أمس الحاجة إلى قيم 
التسامح لما ليا من دور فعال فى إعادة الثقة ، والتوازن لممجتمع من خبلل ممارستيا  
وتأثيراتيا اإليجابية عمى نمط العبلقات بين أفراد المجتمع . ولم يقتصر دور التسامح 

نما ىناك الع ديد من النقاط األخرى التى تظير أىمية التسامح عمى ذلك فحسب ، وا 
  -:(28)بالنسبة لمفرد ، والمجتمع ، ومنيا 

  إن التسامح يسيم فى رفع مستوى الصحة النفسية ، والجسمية لمفرد ، ويزيد من
 شعوره بالسعادة ، ورفع روحو المعنوية . 

  واإليثار .يساعد التسامح عمى إبراز اإلنفعاالت اإليجابية المرتبطة بالحب ، 
  يساعد التسامح عمى تزويد الفرد بالقوة ، واستبدال اإلنفعاالت السمبية بأخرى

 إيجابية تجاه المسئ لو .
  ، يقمل التسامح من تكرار االساءة لآلخر ، ويجعل الفرد متصالحًا مع نفسو

 ومتكيفًا مع اآلخرين .
يقة التى نرى بيا إن لمتسامح قدرة فائقة عمى إصبلح حياتنا حيث يغير من الطر 

أنفسنا ، واآلخرين وبالتالى يعد عبلجًا فعااًل لمعديد من الصراعات الدخمية ، والخارجية 
لدى الفرد ، كما أنو يشعره بالعديد من األشياء اإليجابية مثل الشعور باألمن ، 
والطمأنينة ، وتقبل الذات ، واآلخرين ، كما أنو يبعد الفرد عن العديد من األشياء 

سمبية كالغضب ، والعدوان ، والرغبة فى االنتقام من المسئ إليو ، واستبداليا بإنجاز ال
 أىداف أكثر قيمة ، وأىمية األمر الذى يجعل المجتمع يعيش فى سبلم ، وطمأنينو .

 عوامل تعزيز قيم التسامح بين الطالب
قيم التسامح بالنسبة لسموكيات الطبلب ، وتوجياتيم فى ضوء ألىمية  نظراً 

عبلقتيم باآلخرين كان من الضرورى إلقاء الضوء عمى مؤسسات التنشئة االجتماعية 
المسئولة عن تربية النشء ، وتشكيل وعييم ، وغرس القيم األخبلقية فى نفوسيم ، 

  -ومن أىم ىذه المؤسسات ، وأوليا :
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 األسرة
أولى المؤسسات االجتماعية التى تحافظ عمى كيان الفرد ،  تعتبر األسرة

ووجوده داخل الجماعة ، فمن خبلليا يكتسب الطفل المغة ، والعادت ، واالتجاىات ، 
وتتشكل أنماط سموكو ، وتتطور شخصيتو . فاألسرة ىى المصدر الرئيسى لئلتزان 

ن أثر كبير عمى التفاعل ، النفسى ، والثبات اإلنفعالى لدى األبناء ، وذلك لما ليا م
والحياة االجتماعية . ومن ثم تعتبر األسرة مسئولة إلى حد كبير عن سمات شخصية 
األبناء ، وسموكيم فى المستقبل ، وذلك من خبلل أساليب المعاممة التى يتبعيا 
الوالدان فى تربية أبنائيم فى المراحل العمرية المختمفة من الطفولة لممراىقة وصواًل 

ذا كانت األسرة ىى األساس األول لموسائط االجتماعية فى تربية ، لمر  حمة الشباب . وا 
وتنشئة أبنائيا ، فإن دورىا الفعال بجانب المؤسسات االجتماعية األخرى الثقافية ، 
واإلعبلمية ، والدينية ال يتم بفاعمية إال إذا كان تأثيرىا فى سموك أبنائيا فى المواقف 

تأثيرًا إيجابيًا فى بناء الشخصية النامية البعيدة عن المرض النفسى ، الحياتية المختمفة 
 أو االضطرابات خاصة فى مرحمتى الطفولة ، والمراىقة .  

وقد اىتم المربون بدور األسرة التربوى ، ونبيوا إليو ، حيث اشار المربى 
غرض من اإلنجميزى ىربرت سبنسر إلى الحاجة إلى التربية األسرية حيث يرى "أن ال

التربية األسرية ىو إعداد الفرد لمحياة الكاممة فى مختمف نواحييا ، وأن نواحى ىذه 
 .  (29)الحياة ىى التالية مرتبة حسب أىميتيا الصحية ، والمينية ، والثقافية"

ويمكن عرض أىم األدوار والوظائف التى تقوم بيا األسرة بشىء من التفصيل 
 -كما يمى :

 يةالتنشئة االجتماع 
يمكن اعتبار التنشئة االجتماعية أنيا عممية تعمم قائمة عمى تعديل أو تغيير 
فى السموك االجتماعى نتيجة التعرض لخبرات ، وممارسات معينة بحيث تؤدى إلى 
تطابق السموك الفردى مع توقعات أعضاء الجماعة التى ينتمى إلييا  . ومن خبلل 
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د القدرة عمى التحمى بالقيم االجتماعية ، عممية التنشئة االجتماعية ، يكتسب الفر 
وبالتالى "يجب أن تأتى تمك العممية بصورة مخططة ، ومنظمة لتضع المعايير التى 
يعرف بيا فى ضوء مسممات مجتمعو ، أو قواعده السائدة ، ما يعتبر حقًا واجبًا ، أو 

و ضعفًا مذمومًا ممنوعًا ، وسموكًا مباحًا ، أو محظورًا ، وقوة محمودة فى الخمق ، أ
 .  (31)فيو"

إن أسموب التنشئة االجتماعية الذى يسمكو الوالدان داخل األسرة ، لو أبعد األثر 
فى الصحة النفسية ألبنائيا ، فاألسموب القائم عمى الشورى ، والتقبل ، يولد شعورًا 
إيجابيًا لدى النشىء تجاه ذاتو أواًل ، ويساعده عمى التكيف مع األسرة ، والمدرسة ، 

ثانيًا . وىنا يظير ضرورة نشر ثقافة الحوار داخل األسرة، والمجتمع ، واألصدقاء 
باعتبار أن ذلك سيعمل عمى تحقيق السعادة بمفيوميا الشامل ، حيث يسعى إلكساب 
أفراد األسرة ميارات الحوار األسرى ، فالتحاور مع األبناء يساعد عمى فيم نفسياتيم ، 

صيص وقت كاف لمتواصل مع وحاجاتيم ، وتعزيز الثقة بيم ، مع التأكيد عمى تخ
األبناء ، فيذا يؤدى إلى توفير جو عائمى خال من التوتر ، فينمو األبناء بشكل 

 طبيعى بعيدًا عن العقد النفسية ، والمشكبلت األسرية التى تؤثر سمبًا عمييم مستقببًل .    
ذا كانت األسرة ىى النواة األولى لعممية التنشئة االجتماعية ألفرادىا فى  وا 
مختمف المراحل فإن نمط العبلقات القائم بين أفرادىا ىو الذى يحدد طبيعة القيم التى 
سيتبناىا األبناء من تعمم التسمط ، واالتكالية ، وضعف الشخصية أو عمى النقيض 
من ذلك ، فيتعممون قيم الحوار ، والتسامح وقبول اآلخر ، واالعتماد عمى النفس ، 

لى جانب د ور األسرة الرئيسى فى عممية التنشئة االجتماعية ، وقوة الشخصية . وا 
 -ىناك أدوار أخرى منوطة باألسرة ومنيا :

 تنمية القيم
من المبلحظ أن دور األسرة فى عممية التنشئة االجتماعية ال يقتصر عمى 
مجرد نقل المعرفة فحسب ، ولكنيا أيضًا تقوم بتنمية بواعث القيم التى تربط األنساق 
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سويًا عمى نحو متماسك ، فالوالدين ليم دور كبير ، وحيوى فى تنقية القيم االجتماعية 
التى تصل إلى األبناء ، لذلك يجب أن يقدموا نموذجًا يتسم بالتمسك بالقيم الفاضمة ، 
 فضبًل عن تعزيز السموكيات اإليجابية المرتبطة بالتعاليم التى وردت بالقرآن ، والسنة .

 الوظيفة البيولوجية  
الوظيفة البيولوجية لؤلسرة ال تقتصر عمى تحقيق حاجات الزوجين فحسب ، إن 

بل تمتد لتشمل سد حاجات األبناء المادية ، والصحية ، فبلبد أن يدرك اآلباء أن 
ظروف الحياة اختمفت ، وتشابكت ، وأن ىناك كثير من القيم المستحدثة التى لم تكن 

األبناء عن متطمبات األجيال السابقة ،  موجودة من قبل ، وبالتالى تباينت متطمبات
وعمييم مراعاة ذلك حتى ال ينعكس سمبًا عمى نفسية األبناء وشعورىم بنوع من النقص 
الذى يولد نوع من العدوانية فى سموكياتيم مع اآلخرين ، وىذا ال يعنى تمبية كل 

ل فى تمبية احتياجاتيم فيتولد لدييم الشعور باألنانية ، وحب االمتبلك ، فاالعتدا
االحتياجات مع تحمميم جزء من المسئولية يساعدىم عمى تقدير قيمة ما يمتمكونو ، 

 وبالتالى الحفاظ عميو فيذا يولد لدييم الشعور بالمسئولية ، والغيرية .  
 الوظيفة النفسية

ال تقل الوظيفة النفسية فى األىمية عن الوظائف األخرى التى تقوم بيا 
سئولة عن تحقيق األمن ، والطمأنينة ألفرادىا ، وتييئة الجو األسرة ، فاألسرة م

النفسى السميم لنمو األبناء . وقد زادت أىمية تمك الوظيفة فى العصر الحديث 
نتيجة التغيرات الحادثة من أشكال العنف متنوعة إلى جانب أنواع التعصب الذى 

ج عنو جرائم متعددة  نتج عنو العديد من الصراعات بين ابناء المجتمع ، والذى نت
كل ذلك أدى بدوره إلى شعور األبناء بالخوف ، وعدم األمان ، وىنا يظير دور 
األسرة فى خمق جو أسرى ىادىء يسوده الود ، والتوافق ، واالحترام . فالتعاون 
بين الوالدين ، واتفاقيما ، واالحتفاظ بكيان األسرة يخمق جوًا ىادئًا ينشأ فيو الطفل 

، وىذا االتزان العائمى ينعكس بالضرورة عمى شخصية الطفل ،  نشأة متزنة
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ومستوى ثقتو بنفسو ، وكذلك ثقتو فى العالم الذى يتعامل معو ، فالتوافق األسرى 
 يؤدى إلى مزيد من التوافق النفسى عند األبناء .

أما إذا نظرنا إلى العوامل التى تؤدى إلى تفكك روابط األسرة ، وانييارىا 
جرات بين الوالدين نتيجة اختبلفيما فى المستوى التعميمى ، والثقافى ، حدوث مشا

أو االختبلف عمى طرق التربية ، أو بسبب سوء الحالة االقتصادية . كل ىذا 
ينعكس بالضرورة عمى شخصية األبناء ، وسموكياتيم فى التعامل مع اآلخرين ، 

نظرتيم إلى مستقبميم . والذى يغمب عميو العدوانية فى أغمب األحيان ، وكذلك 
لذلك نجد أن اآلباء الذين يمتازون بالدفء ، والذين يستخدمون منيجًا معتداًل فى 
تقييم سموك األبناء ، ويتبعون نظامًا ثابتًا قائمًا عمى أساس من التفاىم ، والحوار 
والحب  . مثل ىؤالء اآلباء ينشأ ابنائيم ليم القدرة عمى ممارسة أنماط السموك 

 .   (31)غوب فييا ، كما يظيرون مزيدًا من التكيف ، والمرونة ، وتقدير الذاتالمر 
 أهمية التسامح فى بناء األسرة

يعتبر التسامح من أىم المقومات التى تساعد عمى بناء عبلقات سوية 
داخل األسرة ، ويتمثل التسامح فى المرونة ، والحرية ، واحترام اآلخر ، والمساواة 
فى المعاممة . ويكاد يجمع المربون اليوم عمى أن أسموب الشدة ال يتوافق مع 

حيث يمكن أن يؤدى فى كثير  متطمبات النمو النفسى ، واإلنفعالى لدى األبناء
من األحيان إلى تكوين عقد نقص ، والضعف ، وتنمية روح اإلنيزامية لدييم . 
أما العبلقات الديمقراطية المتكاممة التى يسودىا جو الدفء ، واألمان داخل 
األسرة تؤدى إلى تحقيق التوازن ، وتكوين عبلقات سوية بين أفراد األسرة ، 

 الستقرار ، كما تؤدى إلى مزيد من التكيف داخل المجتمع . وتحقيق السعادة ، وا
ومن أىم وسائل تحقيق السعادة لؤلسرة أيضًا ىو نشر روح اإليثار فى 
نفوس أفرادىا ، وتقديم مجموع مصمحة أفراد األسرة عمى مصمحة أحد أفرادىا أو 

شى بعضيم بنوع من التسامح ، والرضا ، والحب ، ألن سرطان األنانية إذا تف
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داخل األسرة سيؤدى إلى انييارىا بسبب انتشار العداوة ، واألنانية الناجمة عن 
تضخيم الذات ، وبحث كل فرد عن مصمحتو الخاصة بصرف النظر عن 
مصمحة اآلخرين  . فأىم وسيمة من وسائل تحقيق السعادة ىى التضحية ، 

تمس العذر واإليثار ، وأن يضع اإلنسان نفسو مكان أخيو أو أختو ، وأن يم
لممخطئ ، وأن يسارع إلى العفو لمن أساء إليو ، فالتمسك بروح األخوة ، والمحبة 

 ىى السبيل لتحقيق الخير ، والسعادة لجميع أفراد األسرة .
 المدرسة   

ُتعتبر المدرسة من المؤسسات االجتماعية ، والتربوية التى حظيت باالىتمام ، 
الميمة الموكمة إلييا من قبل المجتمع . وتمعب  والدراسة  منذ زمن طويل نظرًا لثقل

المدرسة دورًا رئيسيًا فى ترسيخ القيم التى تمقاىا الفرد فى األسرة ، بل وتضيف عمييا 
قيم أخرى يحتاجيا األفراد فى مجتمعيم ، لذلك يعتبر دورىا مكمبًل لؤلسرة من خبلل 

تكونت لدى الطفل فى المنزل  تدعيميا لممعتقدات ، واالتجاىات ، والقيم الحميدة التى
خاصة بعد تراجع دور األسرة فى اآلونة األخيرة نظرًا النصراف الوالدين لمنيوض 
بأعباء الحياة االقتصادية ، إلى جانب تعقد عناصر الثقافة ، واتساع دائرتيا . وبذلك 
تصبح المدرسة مشاركة لؤلسرة فى مساعدة الطفل عمى تحقيق النمو المتكامل من 

ف الجوانب . إن المدرسة وىى التى تسعى إلى تحقيق أىدافيا تضع نصب مختم
أعينيا كيف تجعل طبلبيا يحبون ، وكيف يشعرون باالنتماء ، والوالء ، ويعممون 
بنجاح كل األعمال الموكمة إلييم حتى يشعروا بالثقة فى أنفسيم ، وكيف يواجيون أى 

مى الحياة بنوع من التفاؤل ، أزمة بنوع من الصبر ، وعدم اليأس ، ويقبمون ع
والحماس ، كما تعمميم كيف يتنازلون عن بعض رغباتيم إذا لزم األمر ، ويتخمون 
عن أنانيتيم ، والتمركز حول ذواتيم كى يعيشوا بين اآلخرين فى إيثار ، وتعاون ، 

  .  (32)وعطاء متبادل
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أما إذا نظرنا إلى المدرسة كمؤسسة تربوية سيتبين لنا أنيا تمثل أداة المجتمع 
فى تحقيق أىداف التربية بأبعادىا التربوية ، والنفسية ، واالجتماعية ، كما تعمل عمى 
تنمية شخصية الطبلب االنفعالية ، والوجدانية ، والجسمية ، وغرس قيم ، ومعتقدات 

إيجابية ، ونقل التراث الثقافى ، وتحديده ، وغرس المجتمع ، وتكوين اتجاىات 
االنتماء فى نفوس الطبلب  . وىذا ما يميز المدرسة كمؤسسة تربوية عن سائر 
مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى أنيا تنظيم اجتماعى مقصود ، فكل ما يقومون 

افيا عمى أمرىا من مديرين ، ومعممين ، وأخصائيين يعممون من أجل تحقيق أىد
ويمكن حصر األدوار والوظائف التى يجب أن تقوم بيا المدرسة  التربوية المنشودة . 

 -كما يمى :
تقوم  المدرسة بدورًا ىامًا ، وحيويًا بالنسبة لمثقافة ، وذلك  -:الوظيفة الثقافية 

من خبلل نقل الموروث الثقافى ، "وىو مجمل الحقائق ، والمعمومات ، والميارات ، 
واالتجاىات التى توصل إلييا جيل الكبار إلى جيل الصغار ، وبعد تبسيط  والقيم ،

ال سوف يجىء كل جيل ليكرر ما  ىذا الموروث ، وتيذيبو ، والعمل عمى تطويره ، وا 
. ولعل السبيل األمثل لتحقيق ذلك ىو   (33)سبق ، فبل تخطو البشرية إلى األمام"

بوى الذى يؤثر سمبًا فى جوانب شخصية البعد عن التسمط ، والقمع فى  المجال التر 
التمميذ ، وفى تصرفاتو ، وسموكياتو ، وقدراتو اإلبداعية ، ودرجة مشاركتو فى بناء 
خبلصو لثقافتو ، وحضارتو . وبذلك ال يقتصر دور  وتنمية مجتمعو ، وحب بمده ، وا 

ن ما تسيم المدرسة عمى تزويد الطالب بالمعارف ، والميارات ، والمعمومات فحسب ، وا 
نما ىو  فى تشكيل الشخصية اإلنسانية لممتعمم ، فيو ليس مجرد كائنًا بيولوجيًا ، وا 
نتاج ثقافى بيولوجى ، أى نتاج لتفاعل العوامل الثقافية ، واالجتماعية التى يتعرض 

 ليا ، مع العوامل الوراثية الفطرية .
وأنشطتيا وتعنى كل ما يتعمق بالجوانب البدنية ،  -: الوظيفة الجسمية

المختمفة ، وكذلك الرعاية الصحية المتكاممة ، وذلك من خبلل األنشطة الرياضية مع 
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مراعاة الفروق الفردية بين الطبلب بتنويع ىذه األنشطة ، فالتقصير فى الجانب البدنى 
يؤدى إلى حدوث مشكبلت كالتخمف البدنى ، والتأخر العقمى ، كما أن النمو الجسمى 

 ة عمى النمو العقمى ، ودرجة الذكاء ، والقدرة عمى التحصيل الدراسى يؤثر بدرجة كبير 
حيث تعمل عمى ثقل العقول بمختمف المعارف ، ولكن  -: الوظيفة العقمية

حاول التربويون فى العصر الحالى تقميل تمك الوظيفة ، واالىتمام بتنشئة التمميذ من 
معظم االىتمام فى العممية  جميع جوانبو ، ومع ذلك فما زالت ىذه الوظيفة تحتل

 التعميمية داخل المدرسة .
تقوم المدرسة بتمك الوظيفة عن طريق عدة طرق منيا  -: الوظيفة الوجدانية

العمل عمى تكامل جوانب الصحة النفسية لمطالب حتى يخرج لممجتمع واثقًا من نفسو 
يط ميول الطبلب ، ، ومتزنًا انفعاليًا ، ومتخمصًا من مخاوف الطفولة ، إلى جانب تنش

وقياميم بأنشطة تعميمية متنوعة تساعدىم عمى الترويح عن أنفسيم ، والتخمص من 
 العقد ، والمشكبلت النفسية ، والعزلة ، والقدرة عمى االستقبللية .

تمعب المدرسة دورًا ىامًا فى عممية التنشئة االجتماعية  -: الوظيفة االجتماعية
عن طريق نقل التراث الفكرى من جيل اآلباء إلى جيل األبناء ، وتعميم الطبلب 
كسابيم المفاىيم ، واالتجاىات  األدوار التى يجب أن يقوموا بيا فى المجتمع ، وا 

فى نفوس الطبلب حتى السائدة فى المجتمع ، كما تقوم بغرس القيم االجتماعية 
يستطيعوا التعامل مع أفراد المجتمع  ، ىذا إلى جانب بناء شخصية الطبلب ، وتقويم 
سموكيم االجتماعى ، كما يجب عمى المدرسة تدريب الطبلب عمى قواعد التفاعل 
االجتماعى ، وتشجيعيم عمى استغبلل أوقات فراغيم باألسموب الذى يتفق مع 

 سائدة فى المجتمع .العادات ، والتقاليد ال
إننا ال نستطيع أن نغفل دور المعمم فى ىذا السياق باعتباره جزءًا محوريًا ، 
ومؤثرًا فى العممية التعميمية ، فالمعمم كأحد رجال التربية ليس مجرد  ناقبًل لممعرفة 
نما يعتبر مربيًا ، فى المقام األول . لذلك كان من الضرورى التركيز عمى  فحسب ، وا 
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اتجاىات المعمم نحو مينتو التى تعد مفتاح التنبؤ بنموذج الجو االجتماعى الذى 
سوف يؤكده المعمم أثناء عممو . وترتبط ىذه االتجاىات بإعداده األكاديمى ، كما 

. وفى محاولة لتحديد   (34)تعتبر إنعكاس لوجية نظره ، ومعتقداتو ، وعبلقتو بالتمميذ
ن لتنمية القيم لدى الطبلب تم تشكيل المنتدى القومى ما ينبغى أن يقوم بو المعممو 

م شارك فيو السياسيون ، والمجمس القومى لممناىج ، ومكتب المقاييس 1996عام 
التربوية ، وذلك فى محاولة لموصول إلى إجماع حول القيم التى يجب أن تدرس فى 

ط بالقيم فالمدرسين . إن دور المعمم فى العممية التعميمية وثيق اإلرتبا  (35)المدارس
نما يضيفون حول ما يعتقدونو فى المسائل القيمية مع  ليسوا ناقمين سمبيين لمقيم ، وا 
تشجيع الطبلب عمى االختيار ما بين القيم التى تبقى موضع اختيار ، والتمييز بينيا 

ترا ، وبين القيم الثابتة التى ال مجال فييا لمجدل . وقد وجو وزير الدولة لمتربية بانجم
م اىتمامًا بالغًا بالقيم فى التربية ، فقد أكد فى خطابو عمى التداخل 1994عام 

الحتمي بين القيم ، والتربية بقولو "إن كل مدرسة يجب أن تعكس روح الشعب كما 
تحددىا مجموعة من القيم المشتركة ، وىذا يعنى أن يكون لكل مدرسة بجانب أىدافيا 

 .  (36)المجتمع ، وتتفق حوليا جميع المدارس" التربوية قيمًا عامة تستمد من
البنية الحالية لمتعميم الثانوى سيتضح أن ولكن إذا نظرنا إلى واقع مدارسنا 

تتعرض لنوع من االزدواجية ، فقوام ىذه البنية ىو الفصل بين ماىو نظرى من 
ت معمومات ، وقيم ، واتجاىات ، وبين ماىو عممى ، وميارى منيا . ىذا فى الوق

الذى نجد نوعًا آخر من االزدواجية فى التعميم النظرى نفسو الذى يفصل بين ماىو 
دينى ، وماىو عممى كالتعميم األزىرى ، والتعميم الثانوى العام . كما أن ىناك فصبًل 
آخر يعتمد عمى مدى كفاءة ولى األمر المادية أكثر من قدرات الطالب التعميمية ، 

حكومى ، والتعميم الخاص  . ىذه االزدواجية الثقافية بين وىو الفصل بين التعميم ال
أبناء الوطن تدعم التفاوت ، واالمتياز الطبقى الذى لو بالضرورة تأثير سمبى عمى 
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السبلم االجتماعى ، واالجماع القيمى بين الشباب مما ينعكس عمى العبلقات 
 مح .االجتماعية بينيم ، وما ينتابيا من عصبية ، وعنف ، وعدم تسا

إن مدارسنا فى حاجة إلى التربية الحديثة التى لم تعد تركز اىتماميا عمى مجرد 
نما أصبحت تعمل عمى تحويل المعمومات ، والمفاىيم  تمقين المعمومات فحسب ، وا 
التى تقدميا لممتعممين إلى سموك ، وعادات تنفعيم فى حياتيم الواقعية . فمن غير 

ال فقدت تمك الممكن تعميم الطبلب مفاىيم ال مساواة ، والتسامح من خبلل التمقين ، وا 
المفاىيم حساسيتيا االجتماعية ، ولكن ينبغى ترجمة المبادئ ، والقيم األخبلقية إلى 
سموك يتبعو الطالب فى عبلقاتو مع اآلخرين حتى يصبح جزءًا من شخصيتو ، 

 وموجيًا لو فى حياتو . 
السمات السموكية ، والوجدانية التى إننا فى حاجة ممحة إلى تكوين القيم ، و 

تحول المعمومات إلى معارف توظف توظيفًا سموكيًا أخبلقيًا يعود عمى الفرد ، 
والمجتمع بالتقدم ، وتحسين أحوال كبًل منيما فى توازن يقرن بين الحق ، والواجب ، 

ين العدل وبين األنانية ، واإليثار ، وبين المنافع الشخصية ، والفئوية من ناحية ، وب
االجتماعى الذى يرسخ المنافع الشخصية ، والفئوية لآلخرين ، ولمختمف شرائح 

 .  (37)المجتمع
ووفقًا لذلك يتطمب األمر استخدام صيغ جديدة تتوافق مع ميول ، وحاجات 
المتعممين لتحقيق طموحاتيم مما يجعميم يسمكون سموكًا إيجابيًا ، وفعااًل يسيم فى 

 وتقدمو .ارتقاء المجتمع ، 
 وسائل االعالم

تعتبر وسائل االعبلم من  أىم ، وأخطر الوسائط االجتماعية فى العصر 
الحديث لما لو من أثر بالغ فى تشكيل وعى األفراد ، وتكوين وجيات نظرىم السياسية 
، واالقتصادية  ، واالجتماعية ، وذلك لما تقدمو وسائل االعبلم من برامج ، وأنباء ، 

 ما تمتاز بو ىذه البرامج من إثارة ، وتشويق وقدرة كبيرة عمى االقناع .وتحقيقات ، و 
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تعد وسائل االعبلم من أكبر المؤسسات االجتماعية ، والثقافية تأثيرًا فى نشر  و
ثقافة التسامح ، ومحاربة التطرف ، فالمؤسسات االعبلمية أصبحت أكثر وسائل 

الوعى، وتحديد توجيات األفراد  التواصل االجتماعى فى صناعة الثقافة ، وتشكيل
داخل المجتمع ، وذلك بحكم قدراتيا الواسعة ، والمؤثرة فى نشر المعمومات بكافة 
أشكاليا إلى الجماىير بسرعة فائقة من خبلل برامجيا المختمفة ، والمتنوعة . وقد 
اشارت بعض الدراسات إلى أن وسائل االعبلم المختمفة تسيم فى خفض مستوى 

دى أفراد المجتمع ، كما أشارت إلى أن مشاىدة النشرات اإلخبارية ليا تأثير التعصب ل
 .     (38)مماثل فى خفض االتجاىات العنصرية السمبية لدى األفراد

لكن البد من اإلشارة إلى أن التسامح كقيمة أخبلقية فى المجتمع يحتاج 
باإلضافة إلى دور وسائل االعبلم فى نشر ثقافة التسامح إلى أكثر من مؤسسة 
اجتماعية ، وتربوية تحث عمى البعد عن التعصب ، والعنصرية كالتعميم الذى يجب 

ئيسى فى تعزيز قيم التسامح أن يصل إلى جميع فئات المجتمع ، والذى يعد مصدر ر 
لى جانب حرية الصحافة ، والتعددية الصحفية من أجل  كما ذكرنا سالفًا . ىذا وا 
السماح لمجميور لمتمييز بين الحقائق ، واآلراء . كما يمكن مناقشة العديد من القضايا 
المرتبطة بالتسامح ، وحقوق اإلنسان من خبلل وسائل االعبلم مثل قضايا التسامح ، 
وقبول اآلخر ، وفى المقابل قضايا التعصب ، والتمييز ، واإلرىاب ، والعدوانية ، 

 وعدم التعايش مع اآلخر . 
كما يجب اإلشارة إلى أن وسائل االعبلم ال تستطيع تحقيق دورىا المنشود فى 
نشر ثقافة التسامح إال إذا استندت عمى استراتيجية شاممة ، وبعيدة المدى تحدد من 

جموعة أىداف تعمل جميع األطراف االعبلمية ، والمجتمعية عمى تحقيقيا خبلليا م
بشكل مشترك . وبالتالى ال يمكن اغفال دور وسائل االعبلم فى تشكيل الرأى العام ، 
والتنشئة االجتماعية ، وغرس القيم الثقافية ، ونشر الوعى باآلخر ، وبالتالى تعد 

 بة التعصب ، والتطرف .محرك رئيسى لتعزيز قيم التسامح ، ومحار 
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 أهم المقترحات نحو تعزيز ثقافة التسامح
 بالنسبة لألسرة 

عمى الوالدين عقد حوارات ، وجمسات نقاشية بحضور األبناء ، والتحدث معيم  .1
حول بعض المشكبلت المتعمقة باألسرة بصورة تناسب سنيم ، وعمى الوالدين أن 

 بمزيد من االىتمام يتمقى استجاباتيم ، وحموليم ليذه المشكبلت 
المعاممة برفق وترك المبالغة فى العنف أثناء التربية لعدم المجوء إلى المعاممة  .2

 القاسية عند الخطأ ، والتذكير بالخطأ فى كل وقت .
استخدام العقاب من خبلل تصويب الخطأ ، وليس العنف ألنو يزيد من الجفاء  .3

ليبعد عنو شبية الشك لتحايل بين األسرة والناشىء مما ُيمجئو إلى الكذب ، وا
 األمر الذى يؤدى بو إلى امتيان األخبلق السيئة . 

 ربط قيم األسرة وأبنائيا بالقرآن الكريم ، والسنة النبوية .  .4
تييئة المواقف األسرية التى تمكن األبناء من ممارسة القيم المراد تعميقيا فى  .5

 وجدانيم . 
 بالنسبة لممدرسة

عمى تجاوز نموذج المقررات المعتمدة فى محتواىا عمى يشجع المعمم مدرستو  .1
األبطال أو الحروب ، بيدف خمق منيج اكثر انفتاحًا ، وتعددية مما يوفر روح 

 التسامح .
ضرورة أن تتضمن المقررات الدراسية بعض الموضوعات التى تتناول ثقافة  .2

 التسامح مما يسيم فى تنمية سموكيات التسامح لدى الطبلب .
مجموعة من الندوات يشارك فييا متخصصين من عمم النفس ، والصحة عقد  .3

 النفسية ، ورجال الدين لنشر ثقافة التسامح بين الطبلب .
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توفير جو من التسامح ، والحوار داخل الفصل من خبلل يحاول المعمم  .4
المناظرات ، والحوار والمناقشة حول بعض موضوعات المنيج ، واألمور المتعمقة 

 ع الطبلب .بتعاممة م
اىتمام إدارة المدرسة بالتواصل مع األسرة لمناقشة بعض المشكبلت السموكية  .5

 المتعمقة بالطبلب ، والمشاركة فى حميا . 
 بالنسبة لوسائل اإلعالم

أن تعمل وسائل اإلعبلم عمى تنمية الوعي الجماىيري لدى المواطنين من خبلل  .1
إلي البناء االجتماعي وتؤكد ىويتو  ترسيخيا لمقيم والمبادئ االيجابية التي تؤدي

 وذاتيتو.
القيام بحمبلت توعية منظمة تيدف إلى تحقيق تماسك المجتمع ، وترابطو  .2

 اجتماعيًا ، وثقافيًا .
إعطاء جميع األطراف الفرصة لمتحدث ، ورؤية مواقف كل منيم بوضوح ، ودون  .3

 تحيز ، والمساعدة فى التفاىم ، وتجنب سوء الفيم .
يبث من برامج اعبلمية تحث عمى العنف ، والكراىية ، وتشويو  مراقبة ما .4

 الحقائق ، وتزييف المواقف . 
مساعدة وسائل االعبلم فى منع الدعاية المغرضة التى تبث عمى التحريض ،  .5

 والشائعات الضارة التى تدمر المجتمع ، وتمنع بناء الثقة .
نترنت لتبادل اآلراء ، توفير منصات إلكترونية إيجابية ، وتشاركية عمى اال .6

 واألفكار ، وتعزيز الديمقراطية، وبناء الدولة .  
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 قائمة المراجع
م( ، خصائص المواطنة فى محتوى مادة التاريخ 1997ابراىيم ) عبلءابراىيم .1

وانعكاساتيا عمى الطبلب فى المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية ، 
 .198التربية ، جامعة حموان ، صالمؤتمر العممى الخامس ، كمية 

م( ، التربية واعداد المعمم العربى )ارىاصات العولمة 2112محمود فوزي ) .2
 . 44والتحديات المعاصرة( ، دار التعميم الجامعى، االسكندرية ، ص

  . 18م( ، قبول اآلخر ، اإلعبلمية لمنشر ، القاىرة ، ص1999ميبلد حنا ) .3
م( ، دراسات فى التنمية االجتماعية ، 1996)عبد اليادى الجوىرى وآخرون  .4

 . 169مدخل إسبلمى ، مكتبة نيضة الشرق ، القاىرة ص
م( ، التسامح فى الحضارة اإلسبلمية ، أبحاث 2114محمود حمدى زقزوق ) .5

ووقائع المؤتمر العام السادس عشر لممجمس األعمى لمشئون اإلسبلمية المنعقد 
 . 61ىـ ، ص1425ربيع األول  11-8بالقاىرة من 

، التسامح االجتماعى فى المجتمع المصرى ،  م(2114)أشرف عبد الوىاب  .6
 . 22رسالة دكتوراة ، كمية اآلداب ، جامعة حموان ، ص

7. The American Heritage Dictionary , Boston mass C, 
Houghton Miffin Company , 1976 , p135 

، التسامح االجتماعى بين التراث والتغير ، تقارير  م(2115)أشرف عبد الوىاب  .8
بحث  التراث والتغير االجتماعى ، القاىرة ، مطبوعات مركز البحوث والدراسات 

  . 66االجتماعية ، كمية األداب ، جامعة القاىرة ، ص
، التسامح فى الحضارة اإلسبلمية ، أبحاث  م(2114)محمود حمدى زقزوق  .9

السادس عشر لممجمس األعمى لمشئون اإلسبلمية ، القاىرة ووقائع المؤتمر العام 
. 
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، معجم مصطمحات العموم االجتماعية  ، مكتبة  م(1993)احمد زكى بدوى  .11
  . 119بيروت ، لبنان ، ص

، التسامح فى المجتمع المصرى ، مرجع سابق  م(2114)أشرف عبد الوىاب  .11
  . 54، ص

، التعايش مع اآلخر ومتطمباتو التربوية فى  م(2113)محمد أبو سريع  .12
 . 184المرحمة الثانوية ، مرجع سابق ، ص

، المنظمة العربية لمتربية والثقافة  م(2111)الخطة العربية لتعميم الكبار  .13
 . 75والعموم ، تونس ، ص 

م( ، من مشكبلت العممية التعميمية ، دراسات فى التربية 1996حامد عمار ) .14
 . 13تبة الدار العربية لمكتاب ، القاىرة ، صالمقارنة ، مك

، األنشطة التربوية فى مواجية المشكبلت  م(2118)عصام توفيق قمر  .15
 . 13السموكية لمطبلب ، المكتب الجامعى الحديث ، القاىرة ، ص

، قيم التسامح والسبلم فى التربية  م(2111)ايمان عبده حافظ عبد الصمد  .16
،  49، مجمة كمية التربية ، جامعة بنيا ، العدد اإلسبلمية فى التعميم العام 

 . 79ص
، التعايش مع اآلخر ومتطمباتو  م(2113)محمد أبو سريع عبد العزيز  .17

 . 171التربوية فى المرحمة الثانوية ، مرجع سابق ، ص
م( ، العنف فى مواقف الحياة اليومية ، 2118محمود سعيد الخولى وآخرون ) .18

 . 91سابق ، صنطاقات وتفاعبلت ، مرجع 
 مؤشرات دولية ، الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء المصرى .-19 .2
، فاعمية برنامج إرشادى لتنمية قيم  م(2116)شيماء عمر محمود   -21 .3

التسامح ، وخفض الميول التعصبية لدى عينة من تبلميذ المدرسة اإلعدادية ، 
 .  21ص رسالة دكتوراة ، كمية التربية ، جامعة حموان ،
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تقرير الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصائى  -21 .4
 التعميم .  –السنوى 

، التعايش مع اآلخر ومتطمباتو  م(2113)محمد أبو سريع عبد العزيز  -22 .5
 .  242التربوية فى المرحمة الثانوية ، مرجع سابق ، ص

الكنز المكنون ، تقرير مقدم إلى جاك ديمور وآخرون ، د.ت ، التعميم ذلك  -23 .6
اليونسكو ، المجنة الدولية المعنية بالتربية لمقرن الحادى والعشرين ، القاىرة ، 

  مطبوعات اليونسكو .
، التربية إزاء تحديات التعصب والعنف فى  م(2112)عمى أسعد وطفة  -24 .7

،  69العالم العربى ، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ، العدد 
 . 139ص

، فاعمية برنامج إرشادى فى تنمية قيم  م(2113)احمد عمى طمب محمود  -25 .8
التسامح وقبول اآلخر لدى عينة من طبلب جامعة الممك خالد ، مرجع سابق ، 

 . 432ص
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