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  الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور جامعة األقصى في تعزيز قيمة التسامح لدى طلبتها من وجهة نظر     
طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة من الطلبة وأعضاء ال

) من أعضاء الهيئة التدريسية، واستخدما 40) طالب وطالبة و(320الهيئة التدريسية في الجامعة قوامها (
في تمنية قيم التسامح وتمت معالجة  استبانتين للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية حول دور التعليم العالي

) LSDالبيانات إحصائيًا باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتحليل التباين الثنائي واختبار (
للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية. أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لدور جامعة األقصى في 

) وبوزن نسبي 0.54)، بانحراف معياري (3.22ة نظر الطلبة، جاءت بمتوسط (تعزيز قيم التسامح من وجه
) وبوزن 0.54)، بانحراف معياري (3.18%)، ومن وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بلغت (64.5(

%). كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في دور جامعة األقصى في تنمية قيم التسامح تبعًا 63.6نسبي (
الجنس واالنتماء السياسي، وال يوجد أثر دال إحصائيًا للتفاعالت الثنائية بين الجنس واالنتماء  لمتغيري

السياسي للطلبة. كذلك ال يوجد فروق في دور جامعة األقصى في تنمية التسامح تبعا لمتغير الجنس 
سنة، وال يوجد  11ر من ألعضاء الهيئة التدريسية، بينما يوجد فروق تبعًا لمتغير سنوات الخدمة لصالح أكث

  أثر دال إحصائيًا للتفاعالت الثنائية بين الجنس وسنوات الخدمة ألعضاء الهيئة التدريسية. 
  الكلمات المفتاحية: التعليم العالي، قيم التسامح، جامعة األقصى.

Abstract  
The role of Higher Education in the Promoting Tolerance Values from 

Perspective of Students and Academic Instructors : Al-Aqsa University as a 
Model 

    This study aimed to identify the role of Al-Aqsa University in enhancing the 
values of tolerance as perceived by its students and faculty members in the faculty 
of Education. To achieve the aim of the study, the researchers conducted a study on 
a sample of (320) students and (40) faculty members of the faculty of Education at 
Al-Aqsa University. The researchers used two questionnaires about the role of 
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higher education in promoting the values of tolerance. The data were processed 
using statistical means and percentages, analysis of variance and bilateral (LSD) 
test of post comparisons between means. Results of the study showed that the total 
score for the role of Al-Aqsa University in the promotion of tolerance values as 
perceived by the subjects was (3.22), with a standard deviation of (0.54) and a 
relative weight of (64.5%), and as perceived by faculty members was (3.18), 
standard deviation  of (0.54) and a relative weight of (63.6%). The results also 
showed that there were no differences in the role of Al-Aqsa University in 
promoting the values of tolerance attributable to the variables of sex, political 
affiliation, and there was no statistically significant effect of bilateral interactions 
between gender and political affiliation of the students. There were no differences 
in the role of Al-Aqsa University in promoting tolerance attributable to sex of the 
faculty members, while there were differences due to years of service in favor of 
those who have more than 11 years.  Besides, there was no statistically significant 
impact of bilateral interactions between sex and years of service among faculty 
members. 
Key words: higher education, the values of tolerance, Al-Aqsa University 

  المقدمة:
أحد الفضائل األخالقية التي ترتقي بالنفس البشرية إلى مرتبة إنسانية سامية تتحلى  يعد التسامح   

بالعفو واحترام ثقافة اآلخر، وهو ضرورة اجتماعية لما له أهمّية بالغة في حماية النسيج االجتماعي 
األمن المجتمعي، والقضاء على الخالفات والّصراعات بين األفراد لضمان تحقيق السلم األهلي و 

  والجماعات.  
والتسامح جزء أصيل في ثقافتنا العربية واإلسالمية وقيمة من قيم اإلسالم الحنيف رسختها الشريعة 

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة اإلسالمية، وحث عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: 
  ). 125(النحل، ُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدينَ َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه وَ 

والتسامح هو المفهوم الشامل والمضاد لمعظم الظواهر االجتماعية التي تؤثر سلبًا على الدول 
المجتمعات واالنسان بشكل عام، وتعمل على النيل من حريته وكرامته بل وأحيانا من حياته، و 

والناتجة في معظمها عن نقيض التسامح: التعصب بكافة أشكاله ودوافعه. فالتسامح يعني في نهاية 
 ثنيات والمعتقداتاإلالمطاف الديموقراطية وحرية الرأي والرأي اآلخر، والتعايش السلمي بين 

واألجناس المختلفة، وتقبل اآلخر كما هو واحترامه واحترام تفكيره ومعتقداته وحريته (مركز رام اهللا 
)، أي قبول اآلخر على عالته وعلى اختالفه واالعتراف بحقوقه في 2012لدراسات حقوق االنسان، 
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األخرى  كما يرتبط التسامح باالهتمام بالمجموعات )،2005(وطفه، الوجود والحرية والسعادة
كي ، )Karnyshev, Karnyshev, Ivanova, 2014المختلفة وبناء عالقات إيجابية معهم (

يعيش األفراد في سالم ووئام رغم اختالفهم في اللغة أو الدين أو العرق أو الطائفة والعرف وقبول 
من  أي البد من تحصينهم بثقافة التسامح ليتمكن المجتمع ).Prasad, 1996واحترام اآلخرين (

القيام بوظائفه بتناغم وتكامل بين فئاته االجتماعية على الرغم من االختالفات التي يمكن بقيم 
  ).  2011التسامح تحويلها إلى عناصر قوة للمجتمع ولإلنسانية عامة (البداينة، 

وعلى الرغم من شمولية الفكر التسامحي والروح التسامحية، فإن هناك مجاالت عديدة يتطلب كل  
ا قدرًا كبيرًا من التسامح منها الفكري والثقافي، السياسي، االجتماعي، والديني، والعلمي (المزين، منه

والتسامح ليس غاية بل وسيلة، وهو الحد األدنى للخاصية األساسية في العالقات  ).2009
م االجتماعية التي تجنب العنف واالكراه، وبدون التسامح من غير الممكن تطوير ثقافة السال

)UNESCO, 1994،(  بمعنى يرتبط ارتباطًا عميقًا بمفهوم السالم، فالسالم هو الزمة طبيعية
لمفهوم التسامح، فإذا كان السالم هو غياب الحرب ووجود األمن فإن هذا يعني وجود التسامح 

  ) 2005كضرورة حيوية لمفهوم السالم (وطفة، 
البد أن يسهم المجتمع بكل مكوناته ومؤسساته ولكي يتجسد التسامح في فكر وثقافة األجيال،     

وفئاته، وفي مقدمتها، محاضن التربية ومؤسسات التعليم في نشر الفكر التسامحي، وترسيخ ثقافة 
)، وتعتبر الجامعات من أبرز مؤسسات التنوير للديمقراطية وذلك 207، 2009التسامح (المزين، 

ة واإلخاء والحرية واإلنسانية، والفردية والعدالة والتعددية من خالل تعزيز قيم التوافق والحوار والمساوا
)، حيث يعد التعليم من أنجع الوسائل وأقومها لتعميم سياسة Badley, 2005والعقالنية، والتسامح (

التسامح، عن طريق التثقيف والتعليم بالحقوق والحريات التي يشترك فيها جميع بني البشر. وحتى 
دور البناء، البد أن يعتمد على أساليب منهجية وعقالنية لتعليم التسامح عن يقوم التعليم بهذا ال

طريق توضيح أسباب الالتسامح الثقافي أو االجتماعي أو االقتصادي أو الديني، والعمل على 
)، وينبغي تطوير كفاءة التعليم 2005استئصال جذور العنف والكراهية واالستبعاد (القصراوي، 

مع متعدد الثقافات من أجل السيطرة على العنصرية وكراهية األجانب والتعصب العالي إليجاد مجت
وتقبل االختالفات واحترام اآلخرين والقدرة على العيش بسالم مع أفراد من ثقافات مختلفة في اللغة 

   ).Sinicrope, Norris, Watanabe, 2007والدين (



 
 
 
 
 
 

     ....دور التعليم العالي في تعزيز قيم التسامح من
  

  

426 
 

تسامح لتأثيره على العقول، ويمكن للجامعة أن وللتعليم دور في دعم الحوار والعيش المشترك وال    
تقدم أرضية صلبة من الثقافة والتعليم من خالل تطوير وتعزيز المناهج وتقديم الرعاية واالهتمام في 
  تثقيف الخريجين بأسلوب منفتح بعيدًا عن الهيمنة واإلرهاب النفسي 

)Saad El-Dine,  2004 وتدريسه على مواد دراسية )، لذلك البد آال يقتصر تعليم التسامح
محددة أو مواضيع معينة، وٕانما يتطلب أن يكون التسامح ثقافة جامعية، وأسلوب حياة جامعية 

وتشير الدراسات في الدول المختلفة إلى تأثير التعليم على ممارسة عملية    )2011(البداينة، 
لذلك البد من   )،Chzhen, 2013الديمقراطية، فاألفراد أكثر تعليمًا أكثر تسامحًا مع االختالف (

  ). (Prasad, 1996تعليم التسامح والتخطيط له في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات
وللبيئة التعليمية الشاملة للمنهج والنشاط والمعلم دور بارز في تكريس ثقافة التسامح للمعلم الدور 

بين طالبه. كما يجب مراجعة المناهج الدراسية العظيم في المنظومة، باعتباره نموذجًا هاديًا للتسامح 
رافد  -عامة –السائدة لضمان خلوها من بذور التعصب بأشكاله كافة، والتمييز بصورة كافة، والتعليم 

هام لثقافة وقيم التسامح، شريطة أن يكون قائمُا على الرأي والرأي اآلخر، ال التلقين، وعلى تبني 
). وعالوة على ذلك، فإن من 2012والمحاكمة (األنصاري، المنهج النقدي وجرأة المساءلة 

مسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس على مفاهيم الحوار 
  ). (Saad El-Dine, 2004والعيش المشترك والتسامح وحل المشاكل التي تحول دون تطبيقها. 

ت تربوية وتعليمية وتنموية ينبغي أن تتجه نحو خدمة وانطالقًا من أهمية الجامعات كمؤسسا
المجتمع واالرتقاء به، ودورها في إعداد القوى البشرية والكوادر العلمية والفكرية المؤهلة والمدربة، 
ليصبح التعليم الجامعي خبرة تؤهل الطلبة إلى امتالك القيم من أجل بناء جيل واعد قادر على 

يقع على عاتق كليات التربية الدور الهام في غرس القيم والمفاهيم مواجهة تحديات المستقبل. و 
والمعتقدات في نفوس الطلبة المعلمين؛ ليمتلك "الطالب المعلم" ثقافة التسامح كأسلوب حياة مع 
اآلخرين، ويبني هذه الثقافة في نفوس طالبه في المستقبل من أجل خلق جيل متسامح قادر على 

  قبول اآلخر. 
الباحثون بدراسة دور الجامعات في تعزيز قيم التسامح حيث هدفت دراسة ويب هالبيرن  واهتم    

)Webb-Halpern, 2003 إلى معرفة دور التعليم العالي في التأثير على الطلبة ليصبحوا أكثر (
تسامحًا مع فئات من أفراد المجتمع كالنساء والمهاجرين والمسلمين والجنسيين المثليين. شملت عينة 
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) من طالب جامعة هندرسون في الواليات المتحدة. أظهرت النتائج أن التسامح زاد من 95لدراسة (ا
السنة األولى وحتى السنة الثالثة، ولكنه تناقص في المستوى الرابع، وأن هناك عالقة إيجابية 

  التسامح وسنوات التعليم، ولكنها ليست دالة. 
تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من ات الفلسطينية في دراسة حول دور الجامع) 2009(وأجرى المزين

) طالبًا وطالبة من جامعة األزهر واإلسالمية واألقصى 294وجهة نظرهم. تكونت عينة الدراسة من (
ممن هم في مرحلة التخرج. أظهرت نتائج الدراسة أن ثقافة التسامح تسود في الجامعات الفلسطينية 

%)، وأن قيم التسامح االجتماعي هي أكثر القيم 70.02بلغت ( بمحافظات غزة بدرجة متوسطة، إذ
%)، 70.47%)، تليها قيم التسامح العلمي (71.10(وقد جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغت شيوعًا،

%) تليها التسامح 69.35%)، تليها قيم التسامح الفكري والثقافي (70.37تليها قيم التسامح الديني (
رت النتائج أن دور الجامعات في تعزيز فيم التسامح لدى الطلبة %). كما أظه68.78السياسي (

%)، وأن هناك فروقًا بين الجامعات في 65.21يتراوح بين ضعيف إلى متوسط، وبنسبة بلغت (
  تعزيز التسامح لصالح جامعة األزهر تليها الجامعة اإلسالمية ثم جامعة األقصى.

خصائي االجتماعي في تنمية ثقافة التسامح بين ) دراسة تناولت دور األ2011وأجرى الشيخ على (
) ممن األخصائيين االجتماعيين في 47(الجامعي. تكونت عينة الدراسة من جماعات الشباب

حلوان. أظهرت النتائج أن غالبية األخصائيين يؤمنون بأهمية التسامح بالنسبة للشباب الجامعي 
ضو الجماعة التي يتعامل مع األخصائي % وأهميته بالنسبة لهم كأخصائيين ولع 87.2بنسبة 

% من األخصائيين أن لهم دورًا هامًا في نشر ثقافة 68وللجماعة ككل وللمؤسسة. كما أظهر 
  التسامح بين جماعات الشباب الجامعي.

) التأكد من تصورات معلمي المستقبل حول تعليم التسامح. ,Sahin 2011وهدفت دراسة شاهين (
) من معلمي المستقبل من طلبة كلية 30شبه منظمة لجمع البيانات شملت ( واستخدم الباحث مقابلة
. كشفت النتائج أن معلمي المستقبل يدركون الحاجة إلى تعليم 2010-2009التربية للعام الدراسي 

 التسامح في المجتمع وضمن األنظمة التعليمية. 
للوعي الثقافي والتسامح لدى ) دعوة Shyryaeva, Trius, 2013وتناولت دراسة شايريفا وتريس (

طلبة التعليم العالي في جامعة والية لغوي في شمال القوقاز في روسيا، وذلك من خالل مساعدة 
األفراد على استكشاف هويتهم الخاصة والخصائص الثقافية والتاريخية وذلك باستخدام أدوات عملية 
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بين الثقافات. كذلك ينبغي على لتدريب الطالب واكسابهم الخبرة العملية في مجال التواصل 
المجموعات الوطنية استكشاف االختالفات مع المجموعات العرقية األخرى، وتعزيز التفاهم بين 

  الثقافات في مجتمع عالمي متعدد الثقافات.
) بدراسة واقع دور معلمي التربية اإلسالمية في تنمية قيمة التسامح لدى طالب 2013وقام الخيري (
نوية بمحافظة اليث، والتعرف على الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول المرحلة الثا

واقع دور المعلمين في تنمية قيمة التسامح تبعًا لمتغيرات النوع االجتماعي والعمر وسنوات الخبرة 
 ) معلمًا،68) معلمًا ومعلمة منهم (131ونوع المؤهل والدرجة العلمية. تكونت عينة الدراسة من (

)، 3.86) معلمة. أظهرت النتائج أن واقع دور المعلمين جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي (63و(
وأنه ال توجد فروق في واقع دور معلمي التربية اإلسالمية في تنمية قيمة التسامح تبعًا لمتغيرات 

وات الخبرة النوع االجتماعي والعمر والمؤهل العلمي والدرجة العلمية بينما توجد فروق تبعًا لسن
  سنوات فأكثر. 10ولصالخ فئة 

) بدراسة هدفت الكشف عن مستوى التسامح لدى الطلبة 2014وقام العجمي والعنزي والعجمي (
المعلمين بكلية التربية األساسية بدولة الكويت وأثر متغيرات كالجنس، والتخصص العلمي، 

) 506شملت الدراسة عينة قوامها ( والمحافظة السكنية، ودرجة الدين على مستوى التسامح لديهم.
طالب وطالبة من كلية التربية األساسية يمثلون كافة التخصصات. أظهرت نتائج الدراسة أن لدى 
الطلبة درجة مرتفعة من التسامح، حيث جاء في المرتبة األولى التسامح الثقافي، يليه الديني، وأخيرًا 

روق دالة احصائيًا تعزى إلى الجنس والتخصص السياسي. كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ف
  العلمي ودرجة التدين، بينما توجد فروق دالة لصالح المحافظة السكنية.

) دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين التسامح االجتماعي وعالقته بالجنس 2014وأجرى عبد اهللا (
طالب وطالبة من جامعة بغداد  )500وأساليب المعاملة الوالدية لدى عينة طبقية عشوائية قوامها (

) من الكليات العلمية. وأظهرت النتائج أن مستوى 204) من الكليات اإلنسانية و(296منهم (
التسامح لدى طلبة جامعة بغداد ضعيف، وأنه ال توجد فروق في مستوى التسامح االجتماعي تعزى 

كل عام في تفسير التباين إلى الجنس والتخصص. أظهرت النتائج إسهام أساليب معاملة األب بش
  الظاهري في التسامح االجتماعي.
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) بدراسة هدفت إلى تعريف مفهومين حديثين في األدب التربوي والنفسي 2015(وقامت الحكاك
واالجتماعي، هما التفكير المزدوج والتسامح ودورهما في الحياة العامة وفي الحياة الجامعية خاصة، 

خر. إذ إن قاعدة مفهوم التسامح طغت بشكل كبير على تحقيق وفهم دور كل منهما في تعزيز اآل
هذا الدور في التعزيز لعمق المفهوم دينيًا واجتماعيًا، وأصبح من تسلح بالتسامح كسمة إنسانية 
عظيمة هو من يمتلك مفاتيح التفكير المزدوج بإيجابه وسلبه، وقدرة عالية على التعامل والتفاوض 

ة، وعليه تم إيضاح دور المؤسسة الجامعية بمرافقها في تربية وتعليم والتسلح مع الظروف الصعب
وزرع ثقافة التسامح لدى طلبتها وٕاسهامها العميق في طبيعة التفكير اإليجابي السوي الحر اإليجابي 

  المبدع كتفكير مزدوج يخدم المجتمع في ظروفه التي يعيشها اليوم. 
امعات في تنمية قيم التسامح بين مستويات مرتفعة يتضح من الدراسات السابقة تباين دور الج

ومتوسطة، وتباين موضوعات التسامح ما بين كونه كمفهوم عام والتسامح نحو فئات وشرائح 
اجتماعية مختلفة. كما اختلفت الدراسات في أدوات جمع البيانات ما بين االستبيانات وبين المقابلة 

الدراسة الحالية استكماًال لجهود دراسات سابقة تناولت المعمقة للكشف عن درجة التسامح.  وجاءت 
دور الجامعات في تنمية قيم التسامح، ومن قناعة لدى الباحثين مفادها: ضرورة رصد واقع دور 
جامعة األقصى في تعزيز دور التسامح بموضوعية وعلمية، واستيضاح الحالة، ومعرفة ما طرأ من 

وفي ظل ه الجامعة بعد مرور تسع سنوات من االنقسام، تغيرات بخصوص هذا الدور الذي تقوم ب
واستفاد الباحثان من تنامي الصراعات واالختالفات والتي يلمسها الباحثان في الحياة الجامعية.  

  الدراسات السابقة في بناء أدوات الدراسة، وصياغة أسئلتها وتفسير نتائجها. 
   مشكلة الدراسة

نة األخيرة حالة من االختالف والتشرذم والفرقة والصراعات بين أبناء يشهد العالم العربي في اآلو     
الوطن الواحد، لتبرز بوضوح االختالفات الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية والفكرية والتي ألقت 
بظاللها على األمن المجتمعي والتعايش السلمي. والمجتمع الفلسطيني ليس بمنأى عما يحدث في 

ي فقد شهد منذ سنوات حالة من الصراعات واالنشقاق بين األفراد والجماعات أدت إلى العالم العرب
تمزيق الوطن بفعل االنقسام، بل أصبح االختالف واالنشقاق داخل األسرة الواحدة. إن حالة التوتر 
 واالحتقان االجتماعي وثقافة االنتقام والتعصب واإلقصاء وعدم تقبل اآلخر وغياب الحوار أدت إلى

يكشف عن عجز  خلق بيئة مواتية للعنف والتطرف والتكفير وكراهية اآلخر. إن الوضع القائم
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وقصور األنظمة التربوية والتعليمية في تأدية رسالتها في غرس القيم النبيلة لدى األجيال السيما 
جتمع طلبة الجامعات. فالتعليم هو المدخل األساسي لتغيير المجتمعات والتحول اإليجابي في الم

وانطالقًا من دور البحث العلمي في حل المشكالت المجتمعية التي تهدد تماسكه ووحدته برزت 
الحاجة إلى الوقوف على دور الجامعات في تعزيز ثقافة التسامح كقيمة عظيمة ذات أهمية في 

بعًا الحياة تؤدي إلى إيجاد مجتمع يسوده التفاهم والمحبة واالستقرار، كما أن الجامعات تعد من
الباحثان دور التعليم العالي في تعزيز قيمة تتناول لذا للديموقراطية، وترسخ المواطنة وقبول اآلخر. 

مشكلة الدراسة  وبذلك تمحورت .التسامح من وجهة نظر الطلبة والعاملين جامعة األقصى نموذجاً 
  : ةاآلتي األسئلةفي 
  ا من وجهة نظرهم؟ما دور جامعة األقصى في تعزيز قيم التسامح لدى طلبته - 1
 ما دور جامعة األقصى في تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر الهيئة التدريسية؟ - 2

هل هناك تفاعل دال إحصائيًا بين الجنس واالنتماء السياسي للطلبة في دور جامعة األقصى  - 3
 في تعزيز قيم التسامح؟

التدريسية في دور  هل هناك تفاعل دال إحصائيًا بين الجنس وسنوات الخدمة ألعضاء الهيئة - 4
 جامعة األقصى في تعزيز قيم التسامح؟

  أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى التعرف على دور كل من المناهج الجامعية والهيئة التدريسية والحركات     

الطالبية واإلدارة الجامعية في تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، 
على الفروق في دور جامعة األقصى في تعزيز قيم التسامح تبعًا لمتغيري الجنس كذلك الكشف 

واالنتماء السياسي للطلبة والتفاعل بينهما، ومتغيري الجنس وسنوات الخدمة ألعضاء الهيئة 
  التدريسية والتفاعل بينهما.

  أهمية الدراسة
له، حيث تتمثل أهميتها النظرية، تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية الموضوع الذي تتناو      

  والتطبيقية، فيما يأتي:
تسلط الضوء على أهمية قيم التسامح ودورها فمن حيث األهمية النظرية؛ فإن الدراسة الحالية       

تتناول كما في تعزيز األمن الفكري والبعد عن الحقد واالنتقام والمشاحنات والخالفات والصراعات. 
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ذين يمثلون قطاعًا هامًا في المجتمع الفلسطيني، ومن الشرائح االجتماعية التي طلبة الجامعات الفئة 
ينبغي االهتمام بها وتقديم الرعاية المناسبة وبث ثقافة التسامح لديهم من أجل مجتمع أفضل يسوده 
العدل والديموقراطية واحترام حقوق االنسان والسيما في ظل ما تشهده الدول العربية من تنامي 

  اعات الفكرية وحالة التطرف واإلقصاء وغياب الحوار. للصر 
ورصد ما تقوم به بينما تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما تنبثق عنها من نتائج    

قد يستفيد منها مؤسسات التعليم العالي في تنمية التسامح، وذلك للوقوف على هذا الدور، والتي 
الشباب ن لتوعية و ن النفسيو ، واألخصائيلعالي وٕادارة جامعة األقصىوزارة التعليم ان على و القائم

وما تلحقه من أضرار ، الفلسطيني بمخاطر غياب ثقافة التسامح، وانعكاسها سلبيًا على األمن الفكري
ية المجتمعية، وأهمية التمسك بثقافة التسامح كداللة على الصحة النفسية وضرورة الصحة النفسب

والبرامج اإلرشادية لنشر ثقافة التسامح ليسود المجتمع المحبة والتفاهم  دمات النفسيةالخ االستفادة من
  واالستقرار.

  مصطلحات الدراسة
  المصطلحات اآلتية:على تشتمل الدراسة 
    High Educationالتعليم العالي 

أو كليات  يقصد بالتعليم العالي كل أشكال التعليم التي تمارسها المؤسسات التي قد تكون جامعات
جامعة أو كليات أو معاهد أو مدارس عليا أو أكاديميات أو غير ذلك في مستويات تعليمية تعقب 

  ).99، 2006المدرسة الثانوية، والحصول في أعلب األحوال على شهادتها العامة (عبد الحي، 
الطالب تخصصًا ويعرفها الباحثان بأنها: المرحلة التي تلي التعليم العام (المدرسي) يدرس خاللها 

  محددًا يحصل بموجبه على شهادة جامعية تؤهله إلى سوق العمل.
   Valuesالقيم 

عبارة عن األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو األشياء، وذلك في 
ين الفرد ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو األشياء، وتتم هذه العملية من خالل التفاعل ب

بمعارفه وخبراته وبين ممثلي اإلطار الحضاري الذي يعيش فيه، ويكتسب من خالله هذه الخبرات 
  ).369، 2001والمعارف (عبد اهللا وخليفة، 
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ويعرفها الباحثان بأنها: مجموعة المبادئ والضوابط التي يكتسبها الفرد وُتشكل له االطار المرجعي 
عال، وتتسم بالثبات النسبي، ويختلف الحكم عليها من مجتمع في كل ما يصدر عنه من تصرفات وأف

  إلى آخر.
  Toleranceالتسامح 

بأنه: االحترام  1995تشرين الثاني  16يعرفه اليونسكو كما ورد في " اإلعالن العالمي للتسامح في 
 والقبول بتنوع واختالف الثقافات العالمية، وهذا ليس مجرد واجب أخالقي فحسب بل أيضًا له

  ).2012ضروراته السياسية والقانونية (مركز رام اهللا لدراسات حقوق االنسان، 
ويعرفه الباحثان بأنه تقبل اآلخر واحترام معتقداته واإلقرار بحقوقه رغم االختالف والتنوع الفكري 

 والسياسي والديني والعرقي االجتماعي وما شابه.

  محددات الدراسة
  اآلتية:ء المحددات يمكن تعميم نتائج الدراسة في ضو 

تتحدد الدراسة بجامعة األقصى نموذجًا للتعرف على دور التعليم العالي في تنمية قيمة التسامح، كما 
، 2016-2015تتحدد بطلبة المستوى الرابع من كلية التربية للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

حثين، وباألساليب اإلحصائية إعداد البا وصدق وثبات األدوات المستخدمة وبالمنهج الوصفي،
) LSD(المستخدمة، وهي: النسبة المئوية، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار تحليل التباين، واختبار

     لمعرفة وجهة الفروق.
  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة
  .مته لتحقيق أهداف الدراسةءاستخدم الباحثان في الدراسة الحالية المنهج الوصفي لمال

  لدراسة مجتمع ا
طلبة كلية التربية المستوى الرابع في الفصل األول للعام الدراسي يتكون مجتمع الدراسة من جميع   

) طالبة، 1935) طالبًا وطالبة منهم (2545في جامعة األقصى، والبالغ عددهم ( 2015-2016
من حملة  )89) طالب وجميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية والبالغ عددهم (610و(

   الدكتوراه. 
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  عينة الدراسة 
   قسمين:قسم الباحثان عينة الدراسة إلى 

من قام الباحثان بتطبيق أداتي الدراسة على عينة استطالعية مكونة  االستطالعية: العينة - 1
) من أعضاء الهيئة التدريسية من خارج عينة 30(ومن خارج عينة الدراسة؛ طالبًا وطالبة ) 30(

  .ألداتي الدراسة ةوذلك للتحقق من الخصائص السيكومتريالدراسة؛ 
 من عينة عشوائية من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية تكونت العينة الفعلية الفعلية: العينة -  2

) 40طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربية المستوى الرابع و( )320() منهم 360(حيث بلغ عددها
  كلية التربية في جامعة األقصى.  من أعضاء الهيئة التدريسية في

  :أداتا الدراسة
  أهداف الدراسة؛ تم استخدام األدوات اآلتية: أجل تحقيقومن 

   دور التعليم العالي في تنمية قيم التسامح خاصة بالطلبةاستبانة -1
قيم  تناولت اشتقت بنود المقياس من التراث السيكولوجي، وبخاصة الكتابات، واألطر النظرية التي

كما تم ه) 1435)، الخيري (2009المزين (منها مقياس تم االطالع على عدد المقاييس ؛ و التسامح
. وفي ضوء ذلك تم تحديد المجاالت التي الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسيةاستطالع آراء العديد من 

قرة. ف )40يتكون منها المقياس، واشتقاق الفقرات؛ حيث اشتمل المقياس بصورته األولية على (
وللتحقق من صدق محتوى المقياس ُعرض بصورته األولية على مجموعة من أهل االختصاص في 
مجال علم النفس؛ لالستفادة من خبرتهم في الميدان، وبعد مناقشتهم في مجاالت المقياس وفقراته، 

، وتقيس ما وضعت ألجله. ومن أجل لدور الجامعات في تعزيز قيم التسامحأوضحوا أنها شاملة 
خماسي  ) لمقياس1، 2، ،3، 4، 5الحصول على تساوي أوزان فقـرات المقياس؛ ُأعطيت تقديرات (

دور  استبانةوبلغ عدد فقرات كل مجال من مجاالت  دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا،الدرجات: 
درجة،  )50 – 10() فقرات، وتتراوح درجة المجال بين 10التعليم العالي في تعزيز قيم التسامح (

  1.79 - 1من:  خماسيدرجة المرجح لمقياس  )200 – 40(والدرجة الكلية للمقياس تتراوح بين 
ومن  كبيرة 4.19 – 3.40 ،متوسطة 3.39- 2.60ومن  ،قليلة 2.59 – 1.80ومن ،قليلة جداً 

. كما تم التأكد من صدق البناء للمقياس من خالل تطبيقه على عينة كبيرة جداً  5 – 4.20
كل مجال  االرتباط بينخارج عينة الدراسة، وكانت معامالت  الطلبة من) من 30طالعية قوامها(است
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دور أعضاء الهيئة التدريسية من مجاالت المقياس، والدرجة الكلية للمقياس على النحو اآلتي: 
 .0.81دور إدارة الجامعة ، و 0.78 الجامعية جودور المناه، 0.78 دور الحركات الطالبية ،0.84

كذلك تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس، والدرجة الكلية للمجال 
- 0.67 دور أعضاء الهيئة التدريسيةالذي تنتمي إليه، وتراوحت معامالت االرتباط لفقرات مجال 

، 0.84-  0.59 الجامعية جودور المناه، 0.95 –0.67بين  دور الحركات الطالبية ما، 0.84
. وهذا دليل على أن 0.01، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى0.88- 0.66ور إدارة الجامعة دو 

كما تم التحقق من دالالت ثبات المقياس باستخدام التجزئة  عاٍل.المقياس يتمتع بمعامل صدق 
وبلغ معامل الثبات الكلي  النصفية، حيث كانت معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة،

) بعد التعديل، وهو معامل ثبات مرتفع، ودال إحصائيًا. كما تم 0.90)، قبل التعديل، و(0.82(
)، وبلغت قيمته Cronbach alpha(حساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

   .)، وهو معامل ثبات مرتفع0.86(
   لهيئة التدريسيةدور التعليم العالي في تنمية قيم التسامح خاصة بأعضاء ااستبانة -2

قيم  تناولت اشتقت بنود المقياس من التراث السيكولوجي، وبخاصة الكتابات، واألطر النظرية التي
كما تم ) 2013)، الخيري (2009المزين (منها مقياس تم االطالع على عدد المقاييس ؛ و التسامح

يد المجاالت التي يتكون . وفي ضوء ذلك تم تحدأعضاء الهيئة التدريسيةاستطالع آراء العديد من 
فقرة. وللتحقق من  )40منها المقياس، واشتقاق الفقرات؛ حيث اشتمل المقياس بصورته األولية على (

صدق محتوى المقياس ُعرض بصورته األولية على مجموعة من أهل االختصاص في مجال علم 
قياس وفقراته، أوضحوا أنها النفس؛ لالستفادة من خبرتهم في الميدان، وبعد مناقشتهم في مجاالت الم

، وتقيس ما وضعت ألجله. ومن أجل الحصول على لدور الجامعات في تعزيز قيم التسامحشاملة 
دائمًا، الدرجات: خماسي  ) لمقياس1، 2، 3، 5 ،4تساوي أوزان فقـرات المقياس؛ ُأعطيت تقديرات (

دور التعليم العالي في  استبانةجاالت وبلغ عدد فقرات كل مجال من م غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا،
درجة، والدرجة الكلية  )50 – 10() فقرات، وتتراوح درجة المجال بين 10تعزيز قيم التسامح (
 ،قليلة جداً  1.79-1من:  خماسيالمرجح لمقياس  ،درجة )200 – 40(للمقياس تتراوح بين 

 5 – 4.20، ومن كبيرة 4.19 – 3.40 ،متوسطة 3.39-  2.60ومن  ،قليلة 2.59 – 1.80ومن
كما تم التأكد من صدق البناء للمقياس من خالل تطبيقه على عينة استطالعية  .كبيرة جداً 
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كل مجال من  االرتباط بينخارج عينة الدراسة، وكانت معامالت  الطلبة منمن  )50قوامها(
 ،0.71التدريسية  دور أعضاء الهيئة الكلية للمقياس على النحو اآلتي:مجاالت المقياس، والدرجة 

كذلك تم  .0.83دور إدارة الجامعة ، و 0.81 الجامعية جودور المناه، 0.74 دور الحركات الطالبية
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس، والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي 

دور ، 0.85 - 0.67لتدريسية، دور أعضاء الهيئة اإليه، وتراوحت معامالت االرتباط لفقرات مجال 
دور إدارة الجامعة ، و 0.85 -0.62 الجامعية جودور المناه، 0.96 –0.69الحركات الطالبية 

وهذا دليل على أن المقياس يتمتع بمعامل  .0.01هي دالة إحصائيًا عند مستوى، و 0.84- 0.58
نصفية، حيث كانت كما تم التحقق من دالالت ثبات المقياس باستخدام التجزئة ال عاٍل.صدق 

)، قبل التعديل، 0.86وبلغ معامل الثبات الكلي ( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة،
بعد التعديل، وهو معامل ثبات مرتفع، ودال إحصائيًا. كما تم حساب االتساق الداخلي )0.92و(

، وهو معامل ثبات )0.84(وبلغت قيمته ،)Cronbach alpha(ألفا باستخدام معادلة كرونباخ 
  .مرتفع

  نتائج السؤال األول ومناقشتها
  ما دور جامعة األقصى في تعزيز قيم التسامح لدى الطلبة من وجهة نظرهم؟  - 1

 المعيارية،السؤال األول؛ قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  عنولإلجابة 
، والدرجة الكلية امعة في تنمية قيمة التسامحاستبانة دور الجلمجاالت والرتب واألوزان النسبية 

  كما هو مبين في الجدول اآلتي.  للمقياس،
استبانة  مجاالتللدرجة الكلية و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  )1جدول (

  دور جامعة األقصى في تنمية قيمة التسامح
  الترتيب  النسبي الوزن  االنحراف المعياري  المتوسط  المجال

 3.39 0.65 67.8 2  دور أعضاء الهيئة التدريسية

 3.12 0.71 62.5 3  دور الحركات الطالبية

 3.46 0.68 69.2 1  دور المناهج الدراسية

 2.92 0.85 58.4 4  دور إدارة الجامعة
  3.22 0.54 64.5  الدرجة الكلية
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تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر طلبة  يتضح من الجدول السابق أن دور التعليم العالي في   
) وبوزن نسبي 0.54()، بانحراف معياري3.22(ألقصى كدرجة كلية متوسط حيث بلغتجامعة ا

%)، 69.2()بوزن نسبي0.68() بانحراف معياري3.46(بينما بلغ دور المناهج الدراسية %)،64.5(
%)، ودور الحركات 67.8نسبي () بوزن 0.65) بانحراف معياري (3.39وأعضاء الهيئة التدريسية (

) 2.92%) ودور إدارة الجامعة (62.5) بوزن نسبي (0.71() بانحراف معياري 3.12الطالبية (
  %).58.4) بوزن نسبي (0.85بانحراف معياري (

ويمكن تفسير دور جامعة األقصى في تعزيز فيم التسامح جاء ما بين ضعيف ومتوسط، أي أنه     
والسيما في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني. ويعود ذلك دون المستوى المطلوب، 
القائم على التلقين  ةالنظام التربوي السائد في المدارس والجامعات الفلسطيني الضعف لهذا الدور إلى

والحفظ، والبعد عن النقد والتحليل، وغياب الحوار واالنفتاح الفكري على اآلخر. فالتربية غير قادرة 
على مفاهيم التسامح واالنفتاح على األخر. وفي هذا الصدد يشير محمد عابد  لنشئة األجياعلى ت

الجابري حول العالقة بين التربية والتسامح، فيقول: "الكليات والمعاهد العلمية عندنا تعطي طالبها 
ما نقول إن العلم من دون ثقافة، ويأتي التطرف الديني ليمأل الفراغ، ليقدم نفسه كثقافة، ونحن عند

الكليات والمعاهد العلمية عندنا تقدم العلم من دون ثقافة إلى طالبها فيجب أن يفهم من ذلك أنها 
تقدم لهم العلم: كقوانين: فقط، وليس كروح علمية تتميز أول ما تتميز بالمرونة واألخذ بالنسبية. 

ورفض  يقة، ثم القابلية للتعصب،فالعلم كقوانين يرسخ في الذهن النظرة الحدية والشعور بامتالك الحق
  ). 2011الرأي المخالف (حمد،

يضاف إلى ذلك أن الخطط الدراسية لمساقات كلية التربية ال تلبي المستوى المطلوب لتوعية    
الطلبة بقيم التسامح والتقبل واالنفتاح على اآلخر. كذلك انعكس االنقسام الفلسطيني على دور 

توعية لدى الطلبة في قضايا التسامح، حيث هناك شلل تام لمجلس الحركات الطالبية في نشر ال
ضعف  ، واقتصار النشاطات الطالبية على فصيل سياسي معين، مما يعني2007الطلبة منذ عام 

  األنشطة الالمنهجية التي تشجع على التنوع الفكري والثقافي. 
أن التسامح جاء بدرجة متوسطة  التي أشارت إلى)2009ه النتيجة مع نتائج دراسة المزين(وتتفق هذ
، التي أظهرت دورًا كبيرًا للجامعة في )2014(نة وتختلف مع كل من دراسة العجمي وآخريأو ضعيف
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) التي أظهرت أن للمعلمين دورًا بدرجة 2013تنمية قيم التسامح، وتختلف مع نتائج دراسة (الخيري، 
  كبيرة في تنمية قيم التسامح.

  :مناقشتهاو  الثانينتائج السؤال 
  ما دور جامعة األقصى في تعزيز قيم التسامح لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

 المعيارية،؛ قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات لثانيالسؤال ا عن ولإلجابة
  واألوزان النسبية كما هو مبين في الجدول اآلتي. 

والدرجة الكلية الستبانة  مجاالتلسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ) المتوسطات الح2جدول (
  في تنمية قيمة التسامح. جامعة األقصىدور 

االنحراف   المتوسط  المجال
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

 1 83.5 0.7 4.18  دور أعضاء الهيئة التدريسية

 3 56.8 0.6 2.84  دور الحركات الطالبية

 2 60.6 0.62 3.03  ر المناهج الدراسيةدو 

  4 53.6 0.83 2.68  دور إدارة الجامعة

  63.6 0.54 3.18  الدرجة الكلية 

يتضح من الجدول السابق أن دور التعليم العالي في تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر أعضاء    
)، بانحراف معياري 3.18الهيئة التدريسية في جامعة األقصى كدرجة كلية متوسطة حيث بلغت (

) بانحراف معياري 4.18%)، بينما بلغ دور أعضاء الهيئة التدريسية (63.6) وبوزن نسبي (0.54(
) بوزن نسبي 0.62) بانحراف معياري (3.03%)، والمناهج الدراسية (83.5) بوزن نسبي (0.7(
%) ودور 56.8) بوزن نسبي (0.6() بانحراف معياري 2.84%)، ودور الحركات الطالبية (60.6(

  %).53.6) بوزن نسبي (0.83) بانحراف معياري (2.68إدارة الجامعة (
ويمكن تفسير وجود درجة متوسطة لدور جامعة األقصى كدرجة كلية في تنمية قيم التسامح من     

وجهة نظر المحاضرين، رغم يعتقدون في أنفسهم أنهم يقومون بدورهم بدرجة كبيرة فإنهم يرون دور 
ارة الجامعة والمناهج الدراسية والحركات الطالبية بحكم معايشتهم لما تشهده الجامعة من ضعيف إلد
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التواصل بين الطبة رغم اختالفهم فكريًا الحوار الهادئ و نشاطات الحركة الطالبية التي ينقصها 
ألقت بظاللها  كذلك حالة االنقسام الفلسطيني التيوسياسيًا وتقبل النقد البناء والتعايش واحترام الغير. 

على كافة مناحي الحياة الفلسطينية بما فيها الجامعية والتي عانت من حالة االنفراد والسيطرة 
وتغييب اآلخر، فضًال عن تدخل جهات أخرى من خارج المؤسسة الجامعية والتي تدفع باتجاه حالة 

لعامة؛ مما أدى إلى المصلحة امن التنافر والتجاذبات السياسية لتحقيق مكاسب فئوية بعيدة عن 
حرمان الطلبة من أجواء حرية التعبير وأدب االختالف وتقبل األخر بل اللجوء إلى اقصاء اآلخر، 
وهذه األجواء تدل على غياب ثقافة التسامح. عالوة على ذلك فإن إدراج موضوع التسامح في 

يدية بعيدًا عن الممارسة المساقات الدراسية كان بشكل خجول ومحدود، ويقدم بأساليب التدريس التقل
العملية، ألن طبيعة التدريس يغلب عليها الجانب النظري بعيدًا عن الممارسة العملية؛ مما يحول 

  دون أن يصبح العلم ثقافة.
 نتائج السؤال الثالث وتفسيرها 

هل يوجد أثر دال إحصائيًا للتفاعل بين متغيري الجنس واالنتماء السياسي لطلبة جامعة األقصى 
  ي دور جامعة األقصى في تنمية التسامح؟ ف

) نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس واالنتماء السياسي والتفاعل بينهما في دور جامعة 3جدول (
  األقصى في تنمية التسامح 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

 مستوى الداللة

  غير دالة إحصائيًا  0.85 1 0.85 1.22  الجنس
  غير دالة إحصائيًا  2.24 2 1.12 0.44 االنتماء السياسي

  غير دالة إحصائيًا  4.07 2 2.03 1.32 االنتماء السياسي –الجنس 
 88.1 315 0.28  الخطأ

 
  3431 321 المجموع

  ).3.02= 360- 2()،3.86= 360-1(حرية لدرجة 0.05حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ف)عند مستوى 
يتضح من الجدول أنه ال توجد فروق في دور جامعة األقصى في تنمية قيم التسامح تبعًا     

لمتغيري الجنس واالنتماء السياسي، كذلك ال يوجد أثر دال إحصائيًا للتفاعالت الثنائية بين الجنس 
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. وجاءت هذه واالنتماء السياسي في دور جامعة األقصى في تنمية التسامح من وجهة نظر الطلبة
النتيجة منطقية، ألن الطلبة من كال الجنسين يعايشون نفس المناخ الجامعي، وما يسوده من أجواء 
يغيب فيها الحوار واالنفتاح الفكري، ويتلقون نفس الخبرات األكاديمية الجامعية من المحاضرين، 

نقد والتحليل، ويتلقون نفس ويدرسون نفس المناهج الدراسية التي يغلب عليها التلقين ويغيب عنها ال
األنشطة الالمنهجية التي ال تشجع على التنوع واالنفتاح على اآلخر. وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

  التي أظهرت عدم وجود فروق بين الجنسين. )2014دراسة العجمي وآخرين (
 نتائج السؤال الرابع وتفسيرها

لجنس وسنوات الخدمة للمحاضرين لدور جامعة هل يوجد أثر دال إحصائيًا للتفاعل بين متغيري ا
  األقصى في تنمية التسامح؟ 

  ولإلجابة عن السؤال الرابع، قام الباحثان باستخراج مجموع المربعات، ومتوسطات في الجدول اآلتي. 
) نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس وسنوات الخدمة والتفاعل بينهما في دور 4جدول (

  في تنمية التسامح جامعة األقصى 

 المصدر
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة 
  (ف)

 مستوى الداللة

  غير دالة إحصائيًا  1.23 0.31 1 0.31  الجنس

 3.73 0.92 2 1.84 سنوات الخدمة
دالة إحصائيًا عند 

  0.05مستوى 
  غير دالة إحصائيًا  0.05 0.01 1 0.01سنوات الخدمة –الجنس 

 0.25 35 8.66  خطأال
 

  40 416 المجموع

  )3.02= 360 -2)، (3.86= 360-1(حرية لدرجة 0.05(ف)عند مستوى حدود الداللة اإلحصائية لقيمة
عدم وجود فروق في دور التعليم العالي في تنمية التسامح تبعا  يتضح من الجدول السابق    

في دور التعليم العالي في تنمية التسامح  لمتغير الجنس للمحاضرين في متغير الجنس، ويوجد فروق
تبعًا لمتغير سنوات الخدمة، بينما ال يوجد أثر دال إحصائيًا والتفاعالت الثنائية الجنس وسنوات 

  الخدمة في دور التعليم العالي في تنمية التسامح من وجهة نظر العاملين في جامعة األقصى.
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  كلما مبين في الجدول اآلتي )LSD(ولمعرفة وجهة الفروق اتم استخدام اختبار 
للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات المجموعات في بعد في متغير ) LSD( ) نتائج اختبار5جدول (

  سنوات الخدمة  

  سنوات 5أقل من   ات الخدمةو متغير سن
3.11  

  سنوات 5-10
2.87  

  فأكثر 11
3.44  

  سنوات 5أقل من 
3.11  -      

  سنوات 10- 5
2.87  

0.21  -    

  سنة فأكثر 11
3.44  

0.01  0.03  -  

يتضح من الجدول أن هناك فروقًا في إدراك المحاضرين لدور الجامعة في تنمية قيم التسامح    
سنة فأكثر. وهذه النتيجة منطقية في ضوء تراكم الخبرات العملية  11لصالح ذوي الخدمة من 

جامعة؛ مما يزيد من وضوح الدور والعلمية لديهم، واطالعهم عبر سنوات الخدمة على ما يدور في ال
وحقيقته في مساهمة الجامعة في تنمية التسامح. إن إدراكهم ودرايتهم الكافية بحكم الخبرة إلى طبيعة 
المناخ الجامعي والتفاعالت اليومية بين المحاضرين أنفسهم وبين الطلبة أنفسهم والمحاضرين 

ف واالنفتاح الفكري، وحرية التعبير والنقد البناء والطلبة، والتي يسودها أجواء بعيدة عن أدب االختال
وتقبل اآلخر. إضافة إلى ذلك إلمامهم بحكم الخبرة بما يقام بالجامعة من أنشطة منهجية والمنهجية 
والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والدراية الكاملة لفهم طبيعة تحيز التنظيمات في مجلس 

(الخيري، ونشاطاتها. وتتفق مع نتائج دراسةالحركة الطالبية  الطلبة، واالنفراد بالسيطرة على
  فأكثر. 11ه) التي أظهرت وجود فروق لصالح سنوات الخبرة من 1435

  التوصيات:
  في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:

عقد الندوات والمحاضرات العامة حول أهمية التسامح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني  -
  شخصيات اعتبارية بعيدًا عن الفئوية السياسية.و 
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عقد ورش عمل ودورات تدريبية للمحاضرين في كلية التربية لتدريبهم على آليات غرس ثقافة  -
  التسامح.

  تنفيذ برامج إرشادية لتنمية التسامح بين الطلبة، والسيما ممن يحملون أفكارًا تعصبية. -
وٕادخال مفاهيم التسامح في الخطط الدراسية وٕادراج  ترسيخ ثقافة التسامح في المناهج الجامعية -

  ذلك في المساقات التربوية مع التركيز على الجانب التطبيقي.
ضرورة أن تتيح إدارة الجامعة لكافة التنظيمات السياسية لممارسة نشاطاتها الحزبية داخل أسوار  -

  الجامعة دون تحيز لنشر ثقافة احترام الرأي اآلخر.
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