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 *فاتن بنت هادي صالح الحربيالدكتورة 

 

 أستاذ مساعد –كليات عنيزة األهلية  *

 
 الملخص باللغة العربية

مستوى هدفت الدراسة إىل التعرف على 

لدى معلمات رياض األطفال  السلوك اإليثاري

لديهن يف منطقة  التسامحباملستجدات وعالقته 

القصيم يف اململكة العربية السعودية، ولتحقيق أهداف 

الدراسة مت اختيار عينة من معلمات رياض األطفال يف 

( معلمة، وتطوير 225منطقة القصيم بلغت )

مقياسني هما مقياس السلوك اإليثاري ومقياس 

التسامح، وتطبيق املقياسني على املعلمات يف عدة 

، وقد 2019-2018مدارس خالل العام الدراسي 

توصلت الدراسة إىل نتائج عدة أبرزها: وجود مستوى 

متوسط من السلوك اإليثاري والتسامح لدى املعلمات، 

ات جاء بدرجة مرتفعة، كما وأن التسامح مع الذ

توصلت أن هناك عالقة ارتباطية إجيابية بني التسامح 

والسلوك اإليثاري لدى املعلمات وأن التسامح والسلوك 

اإليثاري يعد أفضل لدى املعلمات العزباوات أكثر من 

املعلمات املتزوجات، وبناء على نتائج الدراسة مت 

غريي السلوك اخلروج بعدة توصيات منها االهتمام مبت

اإليثاري والتسامح وقياسه لدى املعلمات يف رياض 

 األطفال.

السلوك اإليثاري، التسامح،  الكلمات المفتاحية:

 معلمات رياض األطفال
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Abstract 
The objective of the present study 

was to identify the level of altruistic 

behavior among kindergartens and the 

relationship between them and their 

tolerance in the Qassim region in the 

Kingdom of Saudi Arabia. To achieve 

the objectives of the study, a sample of 

kindergarten teachers was selected in 

Al-Qassim region with 225 teachers, and 

Development of two measures: altruistic 

Behavior Scale and Tolerance Scale, and 

the application of the parameters on the 

teachers in several schools during the 

academic year 2018-2019, and the 

results of the study to the existence of a 

level of altruistic behavior and tolerance 

of teachers, and self-tolerance was high, 

and found that there is a relationship of 

positive correlation Between tolerance 

and altruistic behavior of teachers, 

tolerance and altruistic behavior is better 

for female teachers than married female 

teachers. Based on the results of the 

study, some recommendations were 

made, including attention to the 

variables of altruistic behavior and 

tolerance and measurement among 

teachers in kindergartens. 

Keywords: altruistic behavior, 

tolerance, kindergarten teachers 

 

 مقدمة الدراسة:

عليها اجملتمع، إذ أنها تعد أو تبين  يرتكزتعد مهنة التعليم يف رياض األطفال من املهن املهمة اليت      

يؤكد علماء النفس والباحثون على أن إفادة الطفل من التحاقه بالروضة يتوقف  حيث األساس القوى،

على شخصية وكفاءة املعلمة إىل حد كبري، إذ حتتل معلمة الروضة املرتبة الثانية بعد األسرة مباشرة 

 )30: 1995هارات األساسية )الناشف، من حيث دورها يف تربية وتعليم الطفل امل
إن رعاية الطفل يف مرحلة الروضة جيب أن يكون وفق مبادئ وأسس علمية وتربوية، وجيب كما  

أن نعطيها بالغ األهمية وال نرتكها للعفوية والتلقائية يف التعلم، فاألطفال يف هذه املرحلة هم حباجة إىل 

ت قوة، وهذا يكون على وفق مبادئ علم النفس والرتبية من يوجههم ويبين أساسهم أي يعين أساس ذا

 (.15: 2001)اجملادي، 

وتشري األدبيات إىل أن السلوك اإليثاري ميثل أعلى مستويات السلوك االجتماعي، وأشار فرويد  

((Freud   وجود غريزتني وراء السلوك اإليثاري تنبعان من طاقة بيولوجية عامة، وهما غريزة، احلياة إىل

وربط السلوك اإليثاري بغريزة احلياة ألنه يتمثل بقيام الفرد بإعمال   :431 )2000ملوت )املليجي، وا

 (.26: 2002لعزي، اغريزة املوت بكل األعمال العدوانية املدمرة ) لإجيابية يف حني تتمث

وروسو، ومست، وثيلي( أن اإليثار ميثل حجر األساس الذي تبين عليه  واعتقد كل من )هيوم ، 

(. فالسلوك اإليثاري هو أحد السلوكيات االجتماعية اليت 1075: 2004العالقات االجتماعية )العناني، 

تهدف يف جمملها إىل إفادة اآلخرين، ويتكون من ثالثة مكونات رئيسية متيزه عن غريه من السلوكيات 

ة اإلجيابية وهذه املكونات هي: غياب املكافأة اخلارجية فالسلوك اإليثاري يكون غاية يف االجتماعي
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أنه سلوك تطوعي وإرادي يصدر عن الفرد من دون إيعاز ، وحد ذاته ال يصدر عند الطفل منفعة شخصية

 (.255: 2003خر وحتقيق منفعته )علوان، يهدف السلوك اإليثاري إىل إسعاد الطرف اآل، ومن اآلخرين

أن اإليثار بشكل عام مثل سلوك املساعدة يزيد  "Hoffman هوفمانويف هذا الصدد أيضا يرى  

 ,Eisenberg – berg, et al)من رفاهية اآلخرين دون اهتمام ملموس باملصلحة الذاتية للشخص نفسه 

2002). 

بها التعامل مع  ( إىل اإليثار على أنه "الصفة املضادة للعدوان ويقصد1995) ويشري عدس وتوق 

ن اجملتمع يعتمد يف أومبا   .اآلخرين بنوع من احملبة واللطف وتقديم العون للمحتاجني واألخذ بيدهم

تكامل بنيته االجتماعية وخصوصا املشرتكة بني أعضائه على القواعد األخالقية اليت كلما اتسع 

ن أمدى تلك القواعد بينهم ومداها ازدادت وحدة اجملتمع يف حني تضعف تلك الوحدة كلما احنسر 

التنافس واالختالف يف القواعد األخالقية يؤدي إىل صراع بني األعضاء ويقود إىل تفكك وصعوبة 

 (.308: 2006الوصول لالتفاق يف األمور املهمة )اخلفاق وعلوان، 

الرغبة ( أن السلوك اإليثاري "فعل يقصد به فائدة اآلخرين بدون Romero, 1986يرى رومريو )و 

ميكن القول أن السلوك اإليثاري هو سعادة اآلخرين  يوبالتال، املقابل تلقى أي منفعة من اآلخرين يف يف

( بأنه 1992مقابل حب الذات واألنانية. ويؤكد ذلك شكري ) من الناس حب وانشغال باآلخرين يف

تياج النفس له،حاالذي حيتاجه اآلخرون رغم  يءعلى النفس واإلعراض عن الش اآلخرينتفضيل 

تعريف اإليثار بأنه ذلك السلوك الذي يربز تفضيل املصلحة العامة  حول( 1993زعفان ) وترى 

نفس الوقت  للجماعة على املصاحل الفردية اخلاصة ويوضح االبتعاد عن األنانية وحب الذات ويعكس يف

  لية اجلماعية وامليل حنو اخلري لآلخرين كما حيبه لذاته.والشعور باملسؤ

تفضيل الفرد اآلخرين على نفسه ويتنازل عن ما حيتاجه هو  هواإليثار  أن( 2002مطر ) بينما يرى 

 -املال -ما )الوقت يءش يضا تفضيل املرء غريه على نفسه يفألنفسه من أشياء أو أدوات لآلخرين.  وهو 

ته وعن طيب خاطر طواعية ومبحض إراد (املادية ومراعاة مشاعر اآلخرين -األشياء -اجلهد -النفس

دون أن تكون منفعة تعود على املؤثر من اآلخرين أو اجملتمع ولكن يشعر الفرد أنه راض عن نفسه وأن 

( أن اإليثار سلوك يقصد به مساعدة اآلخرين 2004ويرى السيد )، ما يفعله يضاف إىل رصيد حسناته

 .علينا من جراء ذلكتعود  االعتبار املنفعة أو الفائدة الذاتية اليت دون أن نضع يف

 -التعاطف واستشعار مشاعر اآلخرين -للسلوك اإليثاري أبعاد ومستويات عدة منها: )التعاون 

التضحية.....  -املشاركة -الرتاحم -اجلود والكرم -النجدة -ليةوالشعور باملسؤ -احلب -املساعدة

 (.2000، مساحة، 1999؛ الغرباوي، 2000، صربي، 1999؛ الشرقاوي، 1992)عجوة، اإليثار( 

ص، اجلود براحة الشخ :باعتباره نوع من أنواع اجلود إىلأيضا  يولقد مت تقسيم السلوك اإليثار 

اجلود ، واجلود بالبدن، واجلود باجلاه لقضاء احلوائج، واجلود بالعلم وتعليمه، واجلود بالنفسو
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 د باخللق والبشر والبشاشةاجلو، واجلود باملال، واجلود بالصرب واالحتمال، وبالعرض واملساحمة

 (.1993 اخلطيب،)

يتأثر اإليثار بالعوامل االجتماعية والثقافية، كما يتأثر بالعوامل الشخصية، وكما يرى كما  

بعض األفراد يؤثرون اآلخرين على أنفسهم جلعل العامل مكانا أفضل للعيش  أنTyink) تينك )

ويتخلون عن الوقت واملال واملكان بدافع اإلميان بالناس ودعم استقالهلم  ،فيضحون من أجل اآلخرين

فيتغلبون على العواطف الداخلية واخلارجية املفروضة عليهم  ؛يف سبيل حتقيق نظرتهم اإلنسانية العالية

مال كما أنهم يعملون كي يعيشوا حياة متوافقة تتالءم فيها القيم الداخلية مع القرارات اخلارجية واألع

 (. 557: 2004مما خيلق لديهم دافعا لتحقيق الرؤى اإليثاري )جرب ، 
إن التسامح كانت أصوله يف جمتّمعنا وديننا وما زالت إاّل أن التغريات ف وعلى صعيد آخر  

العاملية أّدت إىل نوع من اخللخلة هلذه الثقافة مع افتقاد الثقافات األخرى للتسامح، وذلك ألن العصر 

يتّمّيز بالسرعة املتزايدة يف احلركة والتنقل واالتصال، حتى أن العامل أصبح قرية صغرية،  الذي نعيش

ن التنوع اكما ازدادت حركات اهلجرة، وازداد التوسع احلضري، وتغيري األمناط االجتماعية وملا ك

د ضمنا كل ماثاًل يف كل بقعة من بقاع العامل، فإن تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع بات خطرًا يهد

 بأسره، وهلذا تزداد أهمية التسامح يف ملمنطقة وال يقتصر هذا اخلطر على بلد بعينه، بل يشمل العا

 عصر العوملة.

ميارس التسامح دورًا مهّما يف التنعم بالصحة النفسية واجلسمية، إْذ  ُطلب من املشاركني يف و 

سمت استجاباتهم فيه إّما بالتسامح، أو عدم إحدى الدراسات استدعاء موقف إساءة حدث هلم فعليا، واّت

التسامح، ثم قيست التغريات الفسيولوجية املصاحبة الستدعائهم هلذا املوقف، فتبّين أن املشاركني 

الذين اّتسمت استجاباتهم يف هذا املوقف بعدم التسامح قد أظهروا تغريات فسيولوجية سلبية، وظّلت 

ربة، وذلك باملقارنة باملشاركني الذين اتسمت استجاباتهم هذه التغريات طوال فرتة إجراء التج

بالتسامح، وفسر الباحثون هذه النتيجة يف ضوء أن التسامح حيافظ على الصحة من خالل ختفيض 

 (.Rainey, 2008االستثارة الزائدة للجهاز العصيب السمبتاوي )

ة والكرم، وتشري إىل وجود فارق وحتمل داللة مفهوم التسامح يف اللغة العربية يف مضمونها املّن 

أخالقي بني طريف التسامح فليس هناك مساواة بني التسامح )بالكسر( واملتسامح معه )بالفتح( بل أن 

( وال 2004هناك يدًا عليا واهبة، ويدًا سفلى متلقية، والتسامح مقتضى املن والكرم دائما )الغرباوي، 

لسان العرب، وخمتار الصحاح حيث جاءت: مسح من السماح  سيما بالنظر إىل معاني ودالالت التسامح يف

والسماحة واملساحمة والتسميح وتعنى اجلود، وأمسح إذا جاد وأعطى بكرم وسخاء، ومسح له؛ أي 

أعطاه ومسح من باب صار مسحا )بسكون امليم( وقوم مسحاء بوزن فقهاء وامرأة مسحة ونسوة مسحاء 

 (.2000)الرازي، 
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قامة عالقة ودودة وتكوين روابط اجتماعية واحملافظة إسانية قدرة اإلنسان على ومتثل القوى اإلن 

عليها وهذه القوى متفاعلة بني البشر مثل الصرب والتعاطف )القدرة على النفاذ إىل اآلخر( والتعاون 

 (.259 :2006ستودينجر، ووالتحمل وتقدير االختالف والتفهم والتسامح )اسبينوول 
سامح وهي التسامح املعريف الذي حيدث عندما يتخذ الفرد قرارا بالتسامح وهناك أنواع للت 

وينعكس ذلك يف اخنفاض السلوكيات السلبية، أو زيادة السلوكيات اإلجيابية جتاه الشخص الذي 

ىل اخنفاض االنفعاالت السلبية من خالل استبداهلا فتستبدل إليه، والتسامح الوجداني الذي يشري إساء أ

 (.13: 2015بارمجنت وثورسني، و)ماكلو  ت اإلجيابية بالسلبيةاالنفعاال

إىل أن األفراد األعلى تساحما أقل  (Lawler-Row & Piferi, 2006) ولقد توصل لولر وبيفريي 

وعليه يعترب التسامح من املتغريات  .اكتئابا وقلقا، وأكثر تدينا، وإحساسا بالسعادة والصحة النفسية

اليت هلا أهمية كبرية، لدرجة ميكن معها اعتباره أكسري احلياة وسرا من أسرارها، حتى نتمكن 

 .من مواصلة احلياة بشكل أفضل وتأدية أدوارها بإتقان

والفرد املتسامح هو ذلك الفرد الذي يتميز بالصفح من خالل ما ميلك من املعارف والوجدانات  

ا عن نفسه، وجديرا مبحاسبتها ومتساهال يوالسلوكيات اليت جتعله متقبال ألفكاره ومعتقداته، راض

معها، ممتلكا السيطرة على نزعاته وشهواته ومتحكما يف انفعاالته وثوراته، وحمتمال للضغوط 

ت نظر والبدنية، حمرتما ومقدرا آراء وتعارضات ووجها ةوالشدائد، قادرا على حتمل آالمه النفسي

اآلخرين بشيء من السماحة والصفح وسعة الصدر واللني والود، ومراعيا لقيم العقيدة واألخالق واجملتمع 

 (.6 :2010والقانون )شقري ، 

ويشري مفهوم التسامح إىل حماولة الفرد الصحية للتغلب على اآلثار السلبية لالنتهاكات املوجهة  

 ,Sapmaz, Yildirim, Topcuoglu)ن الفرد نفسه إليه من اآلخرين أو السلوكيات اخلاطئة م

Nalbant, & Sizir, 2016, 39) يثار، وحيقق وييسر حدوث االنفعاالت اإلجيابية املرتبطة باحلب واإل

 .درجة رفيعة من االنسجام

( أن التسامح يعين التحكم يف النفس عمدًا، ومواجهة الشيء الذي 2003) ويرى عبد الفتاح 

( التسامح بأنه مسة 2005) ويف مواجهة التهديدات وموضوعات اخلالف، ويعرف زيانخيتلف مع الفرد، 

من مسات الشخصية، وتتضّمن التحمل والقبول والتقدير، وتنوع اآلخرين  املختلفني واملتفقني معهم مع 

 وجود الود واالحرتام والسماحة.

احملبة واإلخاء، وقيمة سياسية فالتسامح قيمة أخالقية ودينية ال ميكن فهمها بعيدًا عن مفهوم  

تقبل باحلجة واالختالف، وقيمة حقوقية تدعو لعدم التّمييز والعنصرية، وحتقق احلقوق والواجبات يف 

 (.2003إطار املواطنة )حمسن، 

 & Sastre, Vensonneau ,Neto., Girard)ويرى ساسرت وفيسونا وناتو وجريات ومولت  

Mullet, 2003)  االستياء املستّمر: ويتّمثل يف صعوبة التخلص  لتسامح هي:ات حلالة ادرجأن هناك ثالثة
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، من حالة عدم التسامح باالنتقام من املسيء أو مساحمته مثال، أو اختيار أية أشكال أخرى من السلوك

احلساسية لألحداث: وتظهر يف تأثر املساء إليه، للضغط الذي ميارسه اآلخرون عليه للتسامح مع ثم 

ميل عام للتسامح أو للتأثر واالنتقام من ، ثم إليه، أو عدم مساحمته، أو االستجابة العتذاره لهاملسيء 

 املسيء.
 

 مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف كون املعلمات يف رياض األطفال عادة ما يقمن بالعديد من 

كثري من املواقف احملرجة، ولذلك األدوار واملسؤوليات، ويتعرضن حبكم تعاملهن مع أطفال صغار مع 

ارتأت الباحثة ضرورة القيام بالدراسة احلالية للكشف عن مستوى اإليثار والتسامح لدى املعلمات يف 

رياض األطفال يف منطقة القصيم، ومن خالل عمل الباحثة يف عدة مدارس ويف كليات عنيزة األهلية 

ها مع عدد من معلمات رياض األطفال تبني وجود كأستاذ مساعد وكمرشدة ميدانية، ومن خالل لقاءات

صعوبات لدى بعض املعلمات كون الفئة العمرية اليت يتعاملن معها من أكثر الفئات حيوية ونشاط 

وسرعة يف التطور والنمو، وهذا ما دفع الباحثة إىل إجراء الدراسة احلالية، واليت تدور حول السؤال 

لدى معلمات رياض األطفال يف منطقة القصيم، وهل خيتلف اإليثار  التالي: ما مستوى اإليثار والتسامح

 والتسامح باختالف احلالة االجتماعية لديهن؟

 أسئلة الدراسة: 

 حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما مستوى السلوك اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال يف منطقة القصيم؟ .1
 لمات رياض األطفال يف منطقة القصيم؟ما مستوى التسامح لدى مع .2
 هل توجد عالقة بني التسامح والسلوك اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال يف منطقة القصيم؟ .3
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف التسامح والسلوك اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال تبعا  .4

 للحالة االجتماعية للمعلمة؟

 أهمية الدراسة:

تطور ورقي وتقدم وانفتاح أن الظروف اليت عاشها بالدنا من  منتربز أهمية الدراسة احلالية  

استهدف مجيع مستلزمات اجملتمع ومن ضمنها شرحية املعلمات، كانت من أبرز العوامل  تكنولوجي

عضها واليت ميكن ان يكون بعضها اجيابيا وب يف وسط اجملتمع التعليمي ظهور بعض التغرياتاليت أدت 

 اآلخر سلبيا.

كما تربز مشكلة الدراسة من أهمية دراسة املتغريات اإلجيابية وخاصة السلوك اإليثار والتسامح        

 كمتغريات حديثة لدى معلمات رياض األطفال.
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وميكن االستفادة من نتائج الدراسة احلالية يف تطوير املعلمات من خالل برامج خاصة بهن،  

ة من املقاييس املطورة يف الدراسة احلالية للكشف عن مستوى التسامح وميكن كذلك االستفاد

 والسلوك اإليثاري لدى املعلمات.

 وميكن للمشرفات االستفادة من الدراسة احلالية عند تقييم املعلمات يف رياض األطفال.

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة احلالية للكشف عما يلي:

 .معلمات رياض األطفال يف منطقة القصيممستوى السلوك اإليثاري لدى  .1

 .مستوى التسامح لدى معلمات رياض األطفال يف منطقة القصيم .2

التسامح لدى معلمات رياض استقصاء وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني السلوك اإليثاري و .3

 .األطفال يف منطقة القصيم

   والسلوك اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال تبعا للحالة االجتماعية  وجود فروق يف التسامح .4

 .للمعلمة

 التعريفات واملفاهيم:

  السلوك اإليثاري:

بأنه السلوك الذي يقدمه الفرد بدون  اإليثار (Bar-tal & Raviv, 1982)يعرف برتال ورافيف  

 النظر إىل مصاحله الشخصية أو إىل مكافأة خارجية. 

 الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف املقياس املطّور هلذا الغرض.إجرائيا بويعرف 

 Forgiveness :التسامح 
ويعرف (. 2000يعين استعداد الفرد لتحمل معتقدات وممارسات ختتلف عما يعتقده )مرزوق،   

 الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف املقياس املطّور هلذا الغرض.إجرائيا ب

 السابقة:الدراسات 

عند استعراض الباحثة للدراسات السابقة تبني أن الدراسات السابقة اليت ربطت بني املتغريين مل  

ولكن يوجد دراسات سابقة ذات صلة مبوضوع الدراسة احلالية ومنها  -حد علم الباحثة –تكن موجودة 

 ما يلي:

 أواًل: دراسات تناولت حمور السلوك اإليثاري

( التعرف على السلوك اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال، وبلغ عدد 2013ف )استهدف دراسة اخلفا

( معلمة من مديرية 50( معلمة من مديرية تربية الرصافة األوىل و)50( معلمة، وبواقع )100أفراد العينة )

 تربية الرصافة الثانية، ومت إعداد مقياس السلوك اإليثاري لدى معلمات رياض، وتوصلت الدراسة إىل
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إن معلمات رياض األطفال لديهن سلوك إيثاري، إذ جاءت مبتوسط حسابي أعلى من املتوسط الفرضي 

 للمقياس. 

بدراسة،  (Pramathevan, & Garces Bacsal, 2012)قام براماسفن، وجارسس باسكال كما         

هدفت إىل التعرف على العوامل اليت تؤثر يف سلوكيات اإليثار بني املراهقات املوهوبات يف سنغافورة يف 

إطار جتاربهم يف التعلم يف اخلارج. تكونت العينة من عشرة من املراهقات املوهوبات مت ترشيحهم من 

ساعة يف السنة(، يف خدمة  12) سنة، واآلتي تتجاوز ساعات تكليفهن 17حتى  15قبل املعلم، من سن 

: مقياس عوامل منها مقاييسعدة اجملتمع التطوعية يف املدرسة وأجريت املقابالت، وطبقت عليهن 

الشخصية، ومقياس نظام القيم، ومقياس املهارات االجتماعية، وقيس أثر بعض العوامل االجتماعية، 

لشخصية ونظام القيم )التعاطف، اإلحساس ومقياس سلوكيات اإليثار، وأظهرت الدراسة أن العوامل ا

العالي بالعدل، التفاؤل(، واملهارات االجتماعية، والعوامل االجتماعية )األسرة، املدرسة الثقافة، خربات 

 اخلدمة التعلم( ساهمت يف أعمال اإليثار بني املراهقات املوهوبات. 

لسيكودراما كمدخل لتنمية ( إىل اقرتاح برنامج قائم على ا2011هدفت دراسة داغستاني )و

السلوك اإليثاري لدى أطفال الروضة، والتحقق من مدى فعالية الربنامج واستمرار أثره بعد شهرين من 

، ( طفال من أطفال الروضة الثانية والتاسعة مبدينة الرياض24تطبيقه. وتكونت عينة الدراسة من )

د الباحثة وبرنامج السيكودراما لتنمية استخدمت مقياس السلوك اإليثاري ألطفال الروضة من إعدا

تنمية السلوك اإليثاري  السلوك اإليثاري من إعداد الباحثة. وأسفرت النتائج عن فعالية السيكودراما يف

إحصائية بني متوسطات درجات أطفال اجملموعة التجريبية  ةلدى أطفال الروضة، ووجود فروق ذات دالل

ك اإليثاري البعدي لدى أطفال الروضة لصاحل اجملموعة واجملموعة الضابطة على مقياس السلو

 التجريبية. 

الكشف عن آراء ومعتقدات  إىل ،((Flynn & Black, 2011 فلني، وبالك،وهدفت دراسة 

مفحوص، حول اإليثار واملصلحة الذاتية، وقد طلب منهم تعريف اإليثار، وتعزيز  25جمموعة من 

، وتعزيز حاجات النفس، ومت ذلك من خالل املقابالت الفردية احتياجات اآلخرين، واملصلحة الذاتية

 وحتليل أقوال املفحوصني وقد برزت العالقة بني اإليثار واملصلحة الذاتية.

التعرف على السلوك اإليثاري لدى طلبة جامعة عمان إىل ( بدراسة هدفت 2009قام الشوارب )و

وهي النوع االجتماعي والربنامج الدراسي والعمر  العربية للدراسات العليا وعالقته ببعض املتغريات،

( طالبة، يف برنامج 52( طالبا، )69طالبا وطالبة، ) 121ومكان السكن، حيث تكونت العينة من 

املاجستري والدكتوراه، مت استخدام مقياس التقدير الذاتي، أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات الطلبة 
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وسط، وأن مستوى السلوك اإليثاري لدى الطلبة الذكور أعلى على املقياس الكلي كانت مبستوى مت

 .اإلناث اتلباالط ىمنه لد

التعرف على العالقة بني الضغوط النفسية واإليثار لدى إىل  (2008دراسة الوائلي )هدفت كما 

( مدرس ومدرسة 200مدرسي معاهد إعداد املعلمني واملعلمات ومدرساتها، وتكونت عينة الدراسة من )

عداد املعلمني واملعلمات ومدرساتها يف مدينة بغداد التابعة ملديرية تربية الرصافة إمن مدرسي معاهد 

)األوىل، والثانية، والثالثة(، وتربية الكرخ )األوىل، والثانية، والثالثة(، ومت استخدام مقياس الضغوط 

ة، ن أفراد العينة ككل يعانون من ضغوط نفسيأ للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل ةالنفسية واإليثار أدا

 .ن أفراد العينة ككل يتمتعون بإيثار عالوأ

التعرف على سلوك املساعدة لدى عينة من معلمي األطفال يف إىل  (2007دراسة العناني ) وهدفت

ملساعدة األردن، وأثر متغريي اجلنس والعمر والتفاعل بينهما وأثرهما على درجة املساعدة اإليثارية وا

ذات التكلفة املنخفضة، كما استهدفت الدراسة الكشف عن األهمية النسبية لدوافع املساعدة من 

معلما ( 168غراض الدراسة مت تطبيق االستبانة على عينة تألفت من )وجهة نظر معلمي األطفال، وأل

سري، وقد أظهرت ومعلمة، مت اختيارهم من رياض األطفال ومدرسي التعليم األساسي مبنطقة وادي ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ، ومرتفعة كانت درجات املساعدة لدى معلمي األطفالأن النتائج 

 .العمرملتغري درجة املساعدة تعزى 

بهدف حماولة التعرف على اإليثار واملساندة االجتماعية، وعالقتهما  دراسة (2006أجرت صبحي )

ببعض املشكالت التوافق الزواجي لدى املتزوجني حديثا اليت تؤدي يف كثري من األحيان إىل فشل 

زوج وزوجة، متزوجني حديثا ما بني  100احلياة الزوجية بني الرجل واملرأة. وتكونت عينة الدراسة من 

ت، واستخدمت الباحثة: مقياس اإليثار، إعداد عبد العزيز الصويلح، ومقياس املساندة سنوا( 3 – 1)

إعداد حممد  ياالجتماعية إعداد حممد حمروس الشناوي، وسامي أبو بيه، ومقياس التوافق الزواج

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات كال  أنهحممد بيومي خليل. توصلت الدراسة إىل 

زواج والزوجات يف مقياس اإليثار حبالتيه، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بني متوسط درجات كال من األ

 .يمن األزواج والزوجات يف مقياس اإليثار حبالتيه، واملساندة االجتماعية، والتوافق الزواج

 ثانيا: حمور الدراسات اليت تناولت التسامح

للكشف عن العالقة بني التسامح والعرفان  ( Mary, & Patra, 2015) ماري وباترا تأتي دراسة 

( طالبًا وطالبة من طلبة املدارس يف دهلي, طبق عليهم 150واملرونة لدى عينة من املراهقني مكونة من )

 ( McCullough, et al., 2002)، ومقياس العرفان ( Thompson, et al., 2005)مقياس التسامح 

حصائيًا بني املرونة إالدراسة إىل وجود عالقات إجيابية دالة (, وقد خلصت CYRMومقياس املرونة  )
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وكل من التسامح والعرفان, ويف حتديد أثر اجلنس على العالقة بني املرونة النفسية وكل من التسامح 

والعرفان, توصلت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيًا بني العرفان واملرونة النفسية لصاحل 

 نما كانت العالقة اإلجيابية بني التسامح واملرونة النفسية لصاحل الذكور.اإلناث, بي

إىل الكشف عن عالقة متغري نوعية احلياة بكل من  (2013كما هدفت دراسة حممد ) 

فردا من املراهقني والراشدين  (500)االمتنان، السعادة، التسامح، وتكونت عينة الدراسة من 

ومقياس االمتنان  (2008)واملسنني، واستخدمت الباحثة مقياس نوعية احلياة إعداد عبد اخلالق 

ومقياس التسامح )إعداد الباحثة(، وقائمة أكسفورد للسعادة، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إجيابية 

ت التسامح، االمتنان، السعادة، وذلك لدى عينات طردية بني متغري "نوعية احلياة "وبني كل من متغريا

الدراسة املختلفة، كما أوضحت النتائج أنه يف مرحلة املراهقة ثبت وجود فروق جوهرية ودالة إحصائيا 

بني الذكور واإلناث يف االمتنان )لصاحل اإلناث(، وأنه ال توجد فروق بني اجلنسني يف كل من التسامح 

ة الرشد توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بني كل من الذكور واإلناث يف والسعادة، وبالنسبة ملرحل

متغريي التسامح واالمتنان، وأثبتت النتائج أن هناك عالقة تنبؤيه بني درجة كل من االمتنان، السعادة، 

 .التسامح وارتفاع درجة نوعية احلياة للفرد

التفاؤل يف التنبؤ بنوعية احلياة لدى دور التسامح وحول ( دراسة 2010) أعّد أنور والصادقكما  

( 367تكّونت عينة الدراسة من ) ،عينة من الطالب اجلامعيني يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية

طالبًا من الطالب اجلامعيني، وأعدت بطارية هلذا الغرض مكّونة من ثالثة مقاييس، مشلت مقياسًا 

عداد الباحثتني، إضافة إىل مقياس التفاؤل من إعداد للتسامح، ومقياسًا لنوعية احلياة، وهما من إ

أمحد عبد اخلالق، وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة دالة موجبة بني التسامح، ومكونيه 

الفرعيني، وكل من نوعية احلياة، ومكوناتها الفرعية والتفاؤل، وكأن التفاؤل أكثر تنبؤًا بنوعية 

امح الكلي، ثم التسامح مع الذات، وبرزت فروق ذات داللة إحصائية احلياة لدى الطالب، تاله التس

بني األكثر تساحما وتفاؤال واألقل تساحما وتفاؤال يف نوعية احلياة مبكوناتها الفرعية، يف اجتاه أكثر 

 .تساحمًا )سواء أكان يف التسامح مع الذات أم التسامح مع األخر أم التسامح الكلي( واألكثر تفاؤاًل

ت االلثام عن: الفروق بني طالب وطالب (Benenson, 2009)أماطت دراسة ببيننسون  كما 

اجلامعة يف مستوى التسامح مع الرفقاء وخاصة مع الذين يرافقونهم يف غرفة معيشة واحدة"، أوضحت 

الدراسة أن اإلناث أكثر اجتّماعية عن الذكور يف حني أّن الذكور أكثر تساحمًا مع رفقائهم الذين 

عايشون معهم يف غرفة معيشة واحدة، وهذا يرتبط بالناحية اجلينية للذكور، حيث لديهم القدرة على يت

 التحمل، ومواجهة املواقف، والرتفع عن الصغائر.
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دور اجلامعات الفلسطينية يف تعزيز قيم التسامح لدى تناولت ( دراسة 2009) األغا واألغا وأجرى  

( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة األزهر، 294نة الدراسة من )تكّونت عي ،طلبتها من وجهة نظرهم

واجلامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى، ومّت تطوير مقياس التسامح من إعداد الباحث، وقد توصلت 

النتائج إىل أن ثقافة التسامح تسود يف اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة بدرجة متوسطة، وأن قيم 

أكثر قيم التسامح شيوعا، وأكثر القيم اليت تعمل اجلامعات الفلسطينية على التسامح االجتماعي هي 

تعزيزها لدى الطلبة، وأن دور اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة يف تعزيز قيم التسامح لدى الطلبة 

يرتاوح ما بني ضعيف إىل متوسط، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها، 

عزى ملتغري التخصص الدراسي، ما عدا قيم التسامح الديين إذ توجد فروق دالة إحصائيًا يف تعزيزها، ت

ولصاحل كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وعدم وجود فروق داّلة إحصائيًا يف دور اجلامعات 

 الفلسطينية مبحافظات غزة يف تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها ُتعزى ملتغري اجلنس.

عالقة التسامح ببعض متغريات الشخصية لدى عينة من طلبة  (2005) تناولت دراسة زيانو        

املرحلتني الثانوية واجلامعية، وكشفت الدراسة عن ارتباط التسامح ارتباطًا موجبًا بكل من التفهم، 

 واحلالة املزاجية اإلجيابية، واالنفتاح على اخلربة، ويقظة الضمري والطيبة.

الكشف عن العالقة بني الذكاء الوجداني حول دراسة ( Feldman, 2004)وأجرى فيلدمان          

والصالبة األكادميية والتسامح وعالقتهما باملخرجات األكادميية لدى عينة من طالب اجلامعة اجلدد، 

اني والصالبة وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة دالة موجبة بني التسامح وكل من الذكاء الوجد

 األكادميية.

التسامح يف اجملتّمع املصري، وبيّنت الدراسة أن  (2004) تناولت دراسة عبد الوهابكما  

التسامح يزداد مع الفئات اليت ترتبط بالفرد يف عالقات وثيقة دائمة، وارتفاع مستوى التسامح بني أفراد 

الفئات اخلاصة كاملرضى واملسنني، وتقل درجة األسرة واألقارب واألصدقاء من املرتبة األوىل، ثم مع 

التسامح يف حالة عدم وجود عالقات اجتّماعية. وأوضحت الدراسة أن األسباب الرئيسة يف اخنفاض 

 درجة التسامح ترجع إىل زيادة الضغوط يف املقام األول، ويليها الفقر، ثم تأثري وسائل اإلعالم.

 & Sastre, Vensonneau , Neto., Girard)ولت تناول ساسرت ووينسونا وناتو وجريات وم 

Mullet, 2003) ( 810الكشف عن عالقة التسامح بالرضا عن احلياة، وقد مّتّثلت عينة الدراسة من )

( طالبًا جامعيًا برتغالّيًا، ومّت تطبيق بطارية من 192مراهقني وراشد فرنسي، ومائة واثنني وتسعني )

اة، وامليل العام للتسامح أو لالنتقام واحلساسية للمواقف )مواقف االختبارات لقياس الرضا عن احلي

اإلساءة( واالستياء الثابت، وأسفرت نتائج الدراسة عن ضعف العالقات االرتباطية بني املكونات الثالث 

ساء إليه بعد للتسامح، والرضا عن احلياة، وفسرت هذه النتيجة يف ضوء عدة تفسريات، أهمها: أن امُل
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إلساءة حياط بشبكة من املساندات االجتماعية، اليت تدعم لديه االستجابات السلبية، مثل: تعرضه ل

ساء إليه يشعر باالرتياح والرضا سيء، وهذا جيعل امُلالبغض، والعدائية، والرغبة يف الثأر واالنتقام من امُل

 عن حالة عدم التسامح اليت يعايشها.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خالل استعراض الدراسات السابقة أن الدراسات السابقة حاولت وحتاول دراسة متغري  يالحظ 

اإليثار ومتغري التسامح وحتاول ربطه مع العديد من املتغريات، ولكن ال يوجد أيا من الدراسات السابقة 

 ألطفال.اليت ربطت املتغريين معا، وهذا ما تسعى له الدراسة احلالية مع عينة من معلمات رياض ا

 املنهجية والتصميم:

 جمتمع الدراسة: 

منطقة القصيم يف اململكة العربية يف  معلمات رياض األطفالًتكّون جمتمع الدراسة من مجيع  

 .، مع اختالف مستوى التعليممعلمة( 890، حيث بلغ جمتمع الدراسة )السعودية

   عينة الدراسة:
منطقة يف  معلمات رياض األطفالمن  بطريقة العينة العشوائية البسيطة مّت اختيار عينة الدراسة 

( روضة وتطبيق الدراسة على بعض 20زيارة )ضمن جمتمع الدراسة، ومت اختيارهم من خالل  القصيم

( معلمة 30وقد مت اختيار ) %(25)( معلمة بنسبة مئوية 225معلماتها حيث مت تطبيق الدراسة على )

 . دراسة وخارج عينة الدراسة للتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياسنيأخرى من جمتمع ال

، ومقياس التسامح السلوك اإليثاريأدوات الدراسة: من أجل حتقيق أهداف الدراسة؛ مّت تطوير مقاييس 

 وفيما يلي استعراضا ألدوات الدراسة: 
 السلوك اإليثاريأوال: مقياس 

ألغراض هذه الدراسة، وذلك من خالل مراجعة األدب النظري،  السلوك اإليثاريمّت تطوير مقياس  

 (2015جاسم ومليس وجاسم )، من خالل االستفادة من السلوك اإليثاريوالدراسات السابقة يف موضوع 

 . موقفا يقيس السلوك اإليثاري لدى املعلمة( 22وقد تكّون املقياس بصورته األّولية من )(، 2013ومجيل )

 تي: بة املقياس مت إجراء صدق وثبات له على النحو اآلوللتحقق من مناس

 أوال: صدق املقياس

 مّت التحقق من صدق املقياس من خالل: 

 الصدق الظاهري: -أ

( حمّكما من أعضاء هيئة 12بصورته األولّية على ) السلوك اإليثاريمّت عرض ِفقرات مقياس  

، وُطلب منهم إبداء الرأي ومراجعة فقرات املقياس، العربية السعودية التدريس من اجلامعات يف اململكة



18 

 

 

 18 

مستوى السلوك اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال املستجدات وعالقته بالتسامح 
                                                                                فاتن هادي صالح الحربي د/   .لديهن يف منطقة القصيم يف اململكة العربية السعودية

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد41) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

، وتعديل أو حذف أّي من السلوك اإليثاريمن حيث مدى وضوح الفقرات، ومناسبة الفقرات لقياس 

الفقرات اليت يرون أّنها ال حتقق اهلدف من املقياس، وقد مت اعتماد إمجاع مثانية من احملكمني لقبول 

من احملّكمني، وبناء على أراء احملكمني مت إجراء تعديالت على %( 80)الفقرات وذلك بنسبة اتفاق 

  موقفا.( 22املقياس بصورته النهائية مكون من ) وبقيبعض الفقرات ، 

 صدق االتساق الداخلي )صدق البناء(:  -ب

للتحقق من جتانس مقياس الدراسة الداخلي، مّت استخدام طريقة االتساق الداخلي، وهي إحدى  

، حيث مت إجياد معامل االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية (Construct Validity)البناء طرق صدق 

من جمتمع الدراسة ومن  ن، مت اختيارهمعلمة( 30للمقياس، من خالل العينة االستطالعية اليت تضّم )

 ( يوّضح نتائج ذلك.1خارج عينتها، واجلدول رقم )

 السلوك اإليثاري(: قيم معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية ملقياس 1جدول )

 االرتباط مع الدرجة الكلية الرقم االرتباط مع الدرجة الكلية الرقم

1 0.66** 12 0.64** 

2 0.49** 13 0.41* 

3 0.68** 14 0.71** 

4 0.42* 15 0.64** 

5 0.41* 16 0.55** 

6 0.55** 17 0.60** 

7 0.69** 18 0.41* 

8 0.33* 19 0.38* 

9 0.77** 20 0.31* 

10 0.78** 21 0.58** 

11 0.40* 22 0.61** 

 (α≤0.05)دالة إحصائيا عند مستوى داللة * (α≤0.01)دالة إحصائيا عند مستوى داللة **
ترتبط ارتباطًا دااًل  السلللللللللللللللللللللوك اإليثاريمقياس  مواقف( أن مجيع 1تظهر نتائج اجلدول )

مع الدرجة الكلية، وقد تراوحت معامالت االرتباط بني  (α≤0.05)حصللللللائيًا عند مسللللللتوى داللة  إ

 ، وتعترب مؤشرات مناسبة للحكم على صدق األداة. (0.77-0.31)

 السلوك اإليثاريثبات مقياس 

 مت استخالص مؤشرات ثبات املقياس باستخدام ثبات االستقرار )االختبار وإعادة االختبار(، حيث   

مت تطبيق املقياس على العينة االستطالعية، وإعادة تطبيقه على نفس العينة بفاصل زمين بلغ أسبوعني، 

كذلك مت حساب **(، 0.91) ومت إجياد معامالت االرتباط بني التطبيقني، حيث بلغ معامل االرتباط

حيث بلغ معامل الثبات  (Cranach Alpha)ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
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بدرجة مناسبة من الثبات، وُتَعّد مناسبة ألغراض  السلوك اإليثاري، مما يؤكد متّتع مقياس (0.88)

 الدراسة احلالية. 
 السلوك اإليثاريتصحيح مقياس 

، تتم اإلجابة على كل فقرة وفق سلم إجابات موقفا( 22يتكون املقياس بصورته النهائية من )        

، وقد مت املعلمةعلى  املوقف( وذلك حسب انطباق حمتوى يعتمد من كل موقف إىل موقف آخر) ثالثي

سلوك إيثاري ( درجات، (3 سلوك إيثاري مناسبحتويل سلم اإلجابات إىل درجات على النحو التالي: 

ه إجيابي اجتادرجة واحدة, ومجيع الفقرات تشري إىل  ال متارس املعلمة سلوكا إيثاريادرجتان, نوعا ما 

على املقياس  حتصل عليها املعلمة، وبذلك فإن الدرجة الكلية اليت ُيمكن أن حنو السلوك اإليثاري

 .السلوك اإليثاريدرجة. ومتثل الدرجة املرتفعة  (66-22)ترتاوح بني 

دى من حيث الفقرة باسلتخدام معادلة املدى، من حيث امل  السللوك اإليثاري ويتم التعامل مع مقياس         

املسللللتوى املتدن من   1.67-1، ومتثل الدرجة 0.67 =1/3-3أصللللغر قيمة د عدد اخليارات.   -أكرب قيمة 

 ، ومتثل الدرجة السلللللوك اإليثارياملسللللتوى املتوسللللط من  2.33-168 ، ومتثل الدرجةالسلللللوك اإليثاري
 . السلوك اإليثاريملستوى املرتفع من ا 2.34-3

  التسامح: مقياس ثانيا
ألغراض هذه الدراسة، وذلك من خالل مراجعة األدب النظري،  التسامحمّت تطوير مقياس        

(؛ وأنور والصادق 2009اآلغا واآلغا )، من خالل االستفادة من التسامحوالدراسات السابقة يف موضوع 

وقد تكّون املقياس بصورته األّولية من  (،2009( ومنصور )2003( وعبد الفتاح )2005(؛ زيان )2010)

 . وثالثة أبعاد هي التسامح مع الذات والتسامح مع اآلخر والتسامح مع املواقف( ِفقرة، 30)

 وللتحقق من مناسبة املقياس مت إجراء صدق وثبات له على النحو التالي: 

 أوال: صدق املقياس

 مّت التحقق من صدق املقياس من خالل: 

 هري: الصدق الظا-أ

( حمّكما من أعضاء هيئة التدريس 12بصورته األولّية على ) التسامحمّت عرض ِفقرات مقياس 

، وُطلب منهم إبداء الرأي ومراجعة فقرات املقياس، من حيث العربية السعودية من اجلامعات يف اململكة

قرات اليت يرون ، وتعديل أو حذف أّي من الفالتسامحمدى وضوح الفقرات، ومناسبة الفقرات لقياس 

أّنها ال حتقق اهلدف من املقياس، وقد مت اعتماد إمجاع مثانية من احملكمني لقبول الفقرات وذلك بنسبة 

ومت  راء احملكمني مت إجراء تعديالت على بعض الفقرات ،آمن احملّكمني، وبناء على %( 80)اتفاق 

 .( ِفقرة28من )حذف فقرتني وأصبح املقياس مكون 
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 صدق االتساق الداخلي )صدق البناء(:  -ب

للتحقق من جتانس مقياس الدراسللللللة الداخلي، مّت اسللللللتخدام طريقة االتسللللللاق الداخلي، وهي  

، حيث مت إجياد معامل االرتباط بني الفقرة والدرجة (Construct Validity)إحدى طرق صللدق البناء 

من جمتمع  ن، مت اختيارهمعلمة( 30تضللللللللّم )الكلية للمقياس، من خالل العينة االسللللللللتطالعية اليت 

 ( يوّضح نتائج ذلك.2الدراسة ومن خارج عينتها، واجلدول رقم )

 التسامح(: قيم معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية ملقياس 2جدول )

 االرتباط مع الدرجة الكلية الرقم االرتباط مع الدرجة الكلية الرقم

1 0.50** 15 0.70** 

2 0.44** 16 0.64** 

3 0.40* 17 0.76** 

4 0.56** 18 0.40* 

5 0.52** 19 0.40* 

6 0.52** 20 0.41* 

7 0.12 21 0.09- 

8 0.54** 22 0.33* 

9 0.30* 23 0.64** 

10 0.41* 24 0.51** 

11 0.54** 25 0.66** 

12 0.51** 26 0.70** 

13 0.61** 27 0.60** 

14 0.60** 28 0.58** 

 (α≤0.05)دالة إحصائيا عند مستوى داللة * (α≤0.01)دالة إحصائيا عند مستوى داللة **
حصائيًا عند مستوى داللة إترتبط ارتباطًا دااًل  التسامحفقرات مقياس  معظم( أن 2تظهر نتائج اجلدول )

(α≤0.05)  ات ، وتعترب مؤشر(0.30-0.76)مع الدرجة الكلية، وقد تراوحت معامالت االرتباط بني

غري داالت ولذلك مت حذفهما من  (21، 7)، بينما كانت الفقرتني مناسبة للحكم على صدق األداة

 . فقرة 26املقياس وأصبح املقياس مكونا من 
 

 التسامحثبات مقياس 

مت استخالص مؤشرات ثبات املقياس باستخدام ثبات االستقرار )االختبار وإعادة االختبار(، حيث       

مت تطبيق املقياس على العينة االستطالعية، وإعادة تطبيقه على نفس العينة بفاصل زمين بلغ أسبوعني، 

باستخدام معادلة  ومت إجياد معامالت االرتباط بني التطبيقني، كذلك مت حساب ثبات االتساق الداخلي

 ( يوضح النتائج. 3واجلدول ) (Cranach Alpha)كرونباخ ألفا 
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 ( مؤشرات الثبات بطريقة اإلعادة واالتساق الداخلي ملقياس التسامح3جدول )

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي الثبات بطريقة اإلعادة  عدد الفقرات البعد 

 0.84 **0.88 8 التسامح مع الذات 

 0.81 **0.84 9 التسامح مع اآلخر 

 0.82 **0.89 9 التسامح عرب املواقف

 0.85 **0.90 26 التسامح بدرجة كلية 

وجود درجة مناسبة من الثبات بطريقة اإلعادة حيث بلغت الدرجة ( 3)يتبني من نتائج اجلدول    

بطريقة االتساق بلغ معامل الثبات كما  (0.89-0.84)ولألبعاد تراوحت بني  (0.90)الكلية للتسامح 

بدرجة مناسبة  التسامحمما يؤكد متّتع مقياس  ،(0.81-0.84)وتراوحت األبعاد بني  (0.85)الداخلي 

 من الثبات، وُتَعّد مناسبة ألغراض الدراسة احلالية. 

 التسامحتصحيح مقياس 

فقرة وفق سلم إجابات ( فقرة، تتم اإلجابة على كل 26يتكون املقياس بصورته النهائية من )

مخاسي )أوافق بشدة، أوافق، حمايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( وذلك حسب انطباق حمتوى الفقرة 

( درجات، أوافق (5، وقد مت حتويل سلم اإلجابات إىل درجات على النحو التالي: أوافق بشدة املعلمةعلى 

( درجة واحدة, ومجيع الفقرات 1افق بشدة )( درجتان, ال أو(2( درجات, ال أوافق 3( درجات، حمايد )(4

 حتصل عليها املعلمة، وبذلك فإن الدرجة الكلية اليت ُيمكن أن اجتاه إجيابي حنو التسامحتشري إىل 

 .التسامحدرجة. ومتثل الدرجة املرتفعة  (130-26)على املقياس ترتاوح بني 

من حيث الفقرة باسلللتخدام معادلة املدى، من حيث املدى أكرب  التسلللامحويتم التعامل مع مقياس 

املسلللللللللللللتوى املتدن من  2.33-1، ومتثل الدرجة 1.33= 1/3-5أصلللللللللللللغر قيمة د عدد اخليارات.  -قيمة 

املسلللتوى  5-3.67، ومتثل الدرجة التسلللامحاملسلللتوى املتوسلللط من   3.66-2.34 ، ومتثل الدرجةالتسلللامح

 . التسامحاملرتفع من 

 ة اإلحصائية:املعاجل

، للوصول إىل النتائج، االرتباطي التحليلي استخدمت يف الدراسة احلالّية تصميم املنهج الوصفي

إلجابة األسئلة: األول والثاني مّت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ألداء أفراد الدراسة 

معامل ارتباط بريسون، وإلجابة السؤال الرابع  الكلية على املقاييس. وإلجابة السؤال الثالث مّت استخدام

 مّت استخدام اختبار ت.
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 إجراءات التطبيق:

 للسري يف إجراءات التطبيق النهائي للدراسة مّت تنفيذ ما يلي:
 السلوك اإليثاري والتسامح.مت االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة يف موضوع  .1

 مت تطوير مقاييس الدراسة والتحقق من اخلصائص السيكومرتية هلما. .2
 .معلمة( 218مت اختيار أفراد عينة الدراسة للدراسة املسحية والبالغ عددهم ) .3
 مت حتليل بيانات الدراسة، وعرضها، ومناقشتها واخلروج بالتوصيات املناسبة. .4
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 .السلوك اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال يف منطقة القصيممستوى السؤال األول: ما 

، السلوك اإليثاريلإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس 

واحنراف معياري  (2.19)وقد تبني أن مستوى السلوك اإليثاري كان بدرجة متوسطة ومبتوسط حسابي 

مما يدل على أن معلمات رياض األطفال ميارسن السلوك اإليثاري بدرجة متوسطة، ويفضلن  (0.09)

 مساعدة األطفال والتطوع بالعمل وخدمة األطفال من خالل نشاطات ال منهجية متنوعة.

وتفسر الباحثة النتيجة احلالية نظرا لكون املعلمات ميارسن قيمة اجتماعية من القيم اليت يرحب 

ع، ويدل ذلك على متتعهن بدرجة من الصحة النفسية والرغبة يف تقديم الفائدة اآلخرين وإسعاد بها اجملتم

 األطفال وتفضيل املصلحة العامة لألطفال يف الروضة على املصلحة الفردية.

( كما تتفق مع نتائج دراسة اخلفاف 2006صبحي )وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسة 

ت مستوى حسابي أعلى من املتوسط الفرضي للمقياس، ولكنها ختتلف مع نتائج ( اليت وجد2013)

( اليت أشارت إىل درجة مرتفعة من السلوك اإليثاري، كما ختتلف مع نتائج دراسة 2007دراسة العناني )

 (.2008الوائلي )

 ؟معلمات رياض األطفال يف منطقة القصيملدى  التسامحما مستوى السؤال الثاني: 

، التسامحلإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس 

 ( يوّضح نتائج ذلك.4واجلدول رقم )

 التسامح(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس 4جدول )

 الرتتيب التقدير االحنراف املعياري  املتوسط احلسابي  البعد 

 1 مرتفع 0.96 3.72 التسامح مع الذات 

 2 متوسط  1.24 3.38 التسامح مع اآلخر 

 3 متوسط 1.20 3.34 التسامح عرب املواقف

  متوسط 0.85 3.47 التسامح بدرجة كلية 
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درجة متوسطة يف  نقد حققاملعلمات اللواتي يعملن يف رياض األطفال يتبني من اجلدول السابق أن 

وقد تبني أن بعد التسامح مع الذات ، وجاء  (0.85)واحنراف معياري  (3.47)مبتوسط حسابي  التسامح

حقق درجة مرتفعة من التسامح وجاء بعدي التسامح مع اآلخر والتسامح عرب املواقف بدرجة متوسطة، 

بشكل مما يدل على امتالك املعلمات درجة مناسبة من التسامح وينعكس ذلك على حياتهن الشخصية 

 خاص واملهنية واحلياتية واالجتماعية بشكل عام.

وتفسر الباحثة النتيجة احلالية كون التسامح يعد من القوى اإلنسانية املهمة واإلجيابية واليت 

ترتبط بالسعادة والصحة النفسية، واليت من خالهلا تتخذ املعلمات رغبة منها قرارا بالتنازل ومساحمة 

انب االجيابي بدال من الرتكيز على اجلانب السليب يف السلوكيات اليت اآلخرين والرتكيز على اجل

حتدث معهن، ان املعلمات اللواتي يكن أكثر تساحما يدل ذلك على وجود مستوى منخفض من القلق 

واالكتئاب لديهن ويستطعن من خالل التسامح ان يواصلن حياتهن ويقمن مبهام جديدة بدال من الرتكيز 

سلبية اليت حدثت معهن سابقا، فهن ينظرن للمستقبل نظرة استشراق بدال من نظرتهن على املواقف ال

اليت تهتم بالربط بني  (Feldman, 2004)فيلدمان السلبية للماضي، وهذا ما تؤكده نتائج دراسة 

( اليت وجدت عالقة 2005التسامح والصالبة والذكاء الوجداني، كما يرتبط ذلك بنتائج دراسة زيان )

 التسامح مع احلالة املزاجية واالنفتاح على اخلربة ويقظة الضمري والطيبة.بني 

اليت وجدت مستوى  (Benenson, 2009)وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة ببيننسون 

( اليت وجدت 2009من التسامح لدى الطالب يف اجلامعة، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة األغا واألغا )

( اليت وجدت التسامح 2010من التسامح، وتتفق كذلك مع نتائج دراسة انور والصادق ) مستوى متوسط

( اليت وجدت مستوى 2004بينما ختتلف عن نتائج دراسة عبد الوهاب ) كقيمة مرتبطة بنوعية احلياة 

 منخفض من التسامح يف اجملتمع املصري.

اإليثاري لدى معلمات رياض األطفال يف منطقة توجد عالقة بني التسامح والسلوك هل السؤال الثالث: 

 القصيم؟

لدى  السلوك اإليثاري والتسامحلإلجابة عن السؤال احلالي مت استخدام معامل ارتباط بريسون بني 

 ( يبني النتائج 5املعلمات يف رياض األطفال واجلدول )

 مستوى الداللة اإلحصائية السلوك اإليثاري  التسامح 

 0.01 **0.39 التسامح مع الذات 

 0.01 **0.22 التسامح مع اآلخر 

 0.01 **0.38 التسامح عرب املواقف

 0.01 **0.42 التسامح بدرجة كلية 

وجود عالقة بني التسامح بالدرجة الكلية واألبعاد الثالثة وبني السلوك  (5)يتبني من نتائج اجلدول 

وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( 0.42)اإليثاري وقد بلغ معامل االرتباط الكلي 
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ويعود ذلك لكون املتغريين اجيابيني، وبالتالي فإن زيادة متغري منهما يؤدي إىل زيادة وحتسني  (0.01)

تغري اآلخر، وكون املتغريين يرتبطان بالصحة النفسية السوية، ويعدان من مظاهرها، وكالهما امل

 يتأثران بالعوامل االجتماعية والثقافية ونظرة الفرد واجتاهه حنو احلياة واآلخرين.

وتفسر الباحثة زيادة التسامح مع الذات وحصوله على أعلى األبعاد مع السلوك اإليثاري كون 

دما يتسامح مع ذاته فهو يقدم ما لديه لآلخرين، ويستطيع أن يتعاون معهم ويعيش معهم حياة الفرد عن

 متوافقة تتالءم مع قيمه .
وتتفق نتيجة السؤال احلالي مع الدراسات اليت ربطت التسامح أو السلوك اإليثاري ببعض املتغريات  

اليت ربطت التسامح مع الذكاء الوجداني  (Feldman, 2004)فيلدمان  النفسية اإلجيابية ومنها دراسة

( اليت ربطت التسامح مع التفاؤل بالتنبؤ بنوعية 2010والصالبة األكادميية، ودراسة أنور والصادق )

 & ,Mary) احلياة، ودراسة حممد اليت ربطت التسامح مع االمتنان والسعادة،  ودراسة ماري وباترا

Patra, 2015 )  ساسرت عرفان واملرونة، ولكنها ختتلف مع نتائج دراسة اليت ربطت التسامح مع ال

 .(Sastre, Vensonneau , Neto., Girard & Mullet, 2003)ووينسونا وناتو وجريات ومولت 

هناك فروق ذات داللة إحصائية يف التسامح والسلوك اإليثاري لدى معلمات رياض هل السؤال الرابع: 

 ؟لمةاألطفال تبعا للحالة االجتماعية للمع

( لفحص الفروق بني متوسطات األداء t-testلإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخدام اختبار )ت( )

تبعًا ملتغري احلالة  معلمات رياض األطفال، لدى التسامح والسلوك اإليثاريعلى الداللة اإلحصائية على 

 ( يوضح ذلك. 6االجتماعية، واجلدول )
لدى معلمات رياض األطفال  التسامح والسلوك اإليثاري(: نتائج اختبار )ت( ملتوسطات األداء يف 6اجلدول )

 تبعا للحالة االجتماعية للمعلمة

 املتغري
 املتغري

 العدد
 املتوسط

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قيمة 

 املتغري )ت(

مستوى 

 الداللة

التسامح مع 

 الذات

 0.85 0.19 223 0.09 2.19 109 عزباء

 0.09 2.19 116 متزوجة

التسامح مع 

 اآلخر

 1.06 3.92 109 عزباء

223 3.01 0.00 
 0.84 3.54 116 متزوجة

التسامح عرب 

 املواقف

 0.91 3.99 109 عزباء
223 8.23 0.00 

 1.24 2.80 116 متزوجة

التسامح بدرجة 

 كلية

 1.16 3.68 109 عزباء
223 4.32 0.00 

 1.16 3.01 116 متزوجة
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 السلوك اإليثاري
 0.00 7.26 223 0.67 3.85 109 عزباء 

 0.86 3.11 116 متزوجة

معلمات رياض األطفال ال خيتلفن يف التسامح مع الذات حيث بلغت أن  السابقيظهر من اجلدول 

، (α=0.05)حصائيا عند مستوى  الداللة اإلحصائية عند مستوى إغري دالة وهي قيمة  (0.19)قيمة ت 

بينما يظهر من اجلدول أيضا أن هناك فروق بني املعلمات يف التسامح مع اآلخر والتسامح عرب املواقف، 

والتسامح بدرجة كلية، وكانت الفروق لصاحل املعلمات العزباوات حيث بلغت قيمة ت للتسامح بدرجة 

، كما تبني من اجلدول أن هناك فروق (α=0.05)يمة دالة إحصائيا عند مستوى وهي ق (4.32)كلية 

بني املعلمات يف السلوك اإليثاري تبعا للحالة االجتماعية ولصاحل املعلمات العزباوات حيث بلغت قيمة ت 

 .(α=0.05)وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  (7.26)

ت العزباوات ما زلن يف مقتبل العمر ولديهن املزيد من وتفسر الباحثة النتيجة احلالية كون املعلما

الطاقة والوقت ولذلك يقمن بأعمال تطوعية ويؤثرن على أنفسهن، كما أنهن مل يتعرضن حبياتهن 

للعديد من الضغوط والتجارب واخلربات الشديدة كخربة الوالدة ولذلك فإن مستوى التسامح مع 

 اآلخرين ما يزال مرتفعا لديهن.

جد أيا من الدراسات السابقة تناولت موضوع السؤال احلالي، وهذا يعترب إضافة على وال يو

 الدراسات السابقة وحيتاج إىل املزيد من الدراسات يف هذا املوضوع.

 

 التوصيات:

 بناء على نتائج الدراسة احلالية فإن الباحثة توصي مبا يلي:
معلمات رياض األطفال كالسلوك اإليثاري والتسامح العمل على االهتمام باملتغريات اإلجيابية لدى  .1

 قبل تعيينهم ومتابعة مستواه لديهم ملا له من انعكاس على عملهن.
العمل على تنمية املتغريات اإلجيابية لكونها مرتابطة فتنمية التسامح ستسهم يف تنمية السلوك  .2

 اإليثاري والعكس.
املتزوجات والعمل على حتسني مستوى التسامح  العمل على االهتمام باملعلمات يف رياض األطفال .3

 والسلوك اإليثاري لديهن.
إجراء املزيد من الدراسات على معلمات رياض األطفال كونهن يتعاملن مع فئة مهمة سريعة يف النمو  .4

 والتطور.
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