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ب

شكر وتقدير
فػػم امػػلـ ا ,اػػدل الاحػػؾ إ اػػدان وحوػػؽ ظيػػسؿ كيهػػأ كسظػػوـ لػػحطلالأل أف ل ػ ٌ رالل ,ال ػػكف فػػم
درب ا,عحػػـ اػػداةن اهػػدووفل كأف ولػػنكم ا,ػػذوف وعحاػػكف كا,ػػذوف وعحاػػكفرر فل,ى ػ ر ,ػػؾ وػػل رظػػم سح ػ
العاؾ كآ,ئؾ ال داات األرض قلئاة ن ت لالئؾرر

أل ػػنهؿ ىػ ػ رم ظا ػػف ل ػػلركا سحػ ػ درب الظ ػػوهـل ف ػػلالكا كرل ػػنهـ و اح ػػكف اىػ ػ لةن نالو ػػر ,ح ػػل,وف

ػص ظل,ػػذ ر اىػػرؼ د ارلػػنم
ظصػػورنهـل ك,حانعحاػػوف سمػػك,هـل ألػػلنذنم ا ,ظػػلر سال,مػػة سحػػـ ا,ػػال سل كأ ػ ف

كألػػنلذم فػػم ا,عحػػـ كاألدب كاأل ػػسؽ كا ,وػػلة األلػػنلذ ا,ػػد نكر ا اػػد لػ ولف أظػػك اليوحػػةل وػػث ػػلف ,ػػأ
ا,دكر ا,رولدم فم دفع اذا ا,عاؿ إ ,ا اليلز االذ أف لف ف رة فػم ذاػف ا,ظل لػة ك نػ ظهػكرش ظل,ىػ ؿ

ػم ا ػف ال لػػم سح ػ االيػػلزم ك ػػلف ,عطلئػػأ ا,عحاػػم كاألظػػكم كانلػػلع أفمػػأ
ا ,ػػل,مل فمػػد ػػلف أ ػػرص سحػ ٌ
كنىيوعأ ا,النار ا ,ؿ األكؿ فم االيلز اذا ا,عاؿل فحأ أنمدـ ظألا آولت ى رم كنمػدورم كاانالػلالم
كسرفلالم ظل,ياوؿر

اػػل كوطوػػب ,ػػم أف أنمػػدـ ظ ػػل,ص ا,ى ػ ر كا,عرفػػلف ,حػػد نكر سػػكف ا ولػػف كاػػك أ ػػد أسػػسـ

يلاعة األقص سح نكا عأ كن
ل,ص ا,ى ر كا,نمدور

حأ ظمظكؿ االلقىة اذا ا,ظ ث كاظداء اح كظلنػأ ا,مواػة كا,لػدودة فحػأ

ػػذ,ؾ ولػػعدالم أف أنمػػدـ ظ ػكافر ا,ى ػ ر كا انالػػلف ,ػػد نكرم ا ,ل ػػؿ ا,عاوػػد ا اػػد سحوػػلف ا,ػػذم

أ ذت سالأ ا ,لور سحال كف ار كأ سقلل كاالأ ,ولرالم أف ألػنزود اػف سحاػأ ك ظ ارنػأ كنيلرظػأ كاس ظلنػأل

فحأ ل,ص ا,ى ر كا,نمدورر
اػػل أن

ػػؿ ظعظػػوـ ا انالػػلف  ,لػػلنذة األفل ػػؿل ا,ػػذوف ن

ػػحكا ,ن ػػوـ ا,اموػػلسل كلػػلسدكالم

ظك ع اس ظلنهـ كأف لراـ كنكيوهلنهـل ,هـ االم ؿ ا,ى ر كا,نمدورر
ى رم ا,ذم

ن دش ا ,ركؼ إ ,أظم ا ,ظوبل ا,ذم لف لرطة طاػك مل كا,ػذم حاػل ظػرت

يعحت سحام كاليل م لػظوسن رر ػلئأ
كوياؿ ا ,ولة ظمحظمل ن
أالاأ لف وذٌ,ؿ ا,صعلب اف ح مل
ي
ٌ
كالعلدشل أظم ا,ذم ,طل,ال ن طر قحظأ ىكقلن‘ ك الت سواللش ,رؤونم انمحدة ىػهلدة ا,اليلػنورل كاػل اػم قػد
أوالعت لالرال ألقط هل اآلف ظوف ودوأل ك ؿ قصلصة فوهل نعنرؼ ظأالأ لظب كيكدالل ك ال أالت ,م ال

ظظرؾ كر لؾرر
أ ب ول أظمل فأريك أف أ كف ,ؾ ال ن بل كألأؿ اهلل أف وطوؿ فم سارؾ كورزقالل ٌ

كأقدـ ى رم ألام ا,نم أاليظنالمل دلنالم كأالطمنالمل سحانالم كأدظنالم كألعدنالمل أام ا,نم وػرف دسلؤاػل

ػدؽ أيػراس ا,ػػدالول حهػػل ظػلن كفر ػلنل إ,وهػل أ اػػؿ اليػػل م كأصػػالع االػػأ طكقػلن وح هػػل كولػػيؿ
فػػم صػػدرم فنػ ي
ظللاهلل كاهلل ألل,أ أف ودواؾ ,الل العاةن ن ص ل كلعلدة نزكؿل ك,ؾ أادم رلل,نم ,نهدوالم ا,ر ل
كا,دسلءر
ج

كم ا,رائعوف ا اد كللرم كأل كانم ا,ياوست غدورل الوف ل الػسـ ل اػم ل
كى ر لص أل ٌ
اوة ل دا,ولرر ا,محكب ا,دافئة ا,نم انالم دائالن اف صموع ا ,ولة كا,ذوف والظنكف فم قحظم ىوئلن وىػظأ لوػ انر

ا,كردرر

كانمػػدـ ظل,ى ػ ر كا,نمػػدور ,عانػػم ااالػػة ا,نػػم ػػلف ,هػػل ا,

ا,داوة ا,نم لالت ارىدنم فم ياوع ا ار حم ا,درالوةر

ػػؿ سحػػم االػػذ ص ػ رمل ك ,ػػل,نم اواػػلف

ػػذ,ؾ أنمػػدـ ظى ػ رم كاانالػػلالم ,صػػدومنم سلئىػػة سػػكدة ا,نػػم قللػػانالم اػػـ ا,اعلالػػلة كا,ن ػ ولت
كالػ ػ ت ا,مح ػػـ سال ػػم و ػػكـ أف ازانال ػػم ا ,و ػػلة ,ح ظ ػ و
ػلتل الع ػػـ ا,ص ػػدومة ا ػػمل ,ه ػػل اال ػػم ػػل,ص ا,ىػ ػ ر

كا,نمدورر

اػػل أنمػػدـ ظل,ى ػ ر إ ,ػ صػػدومنم ا,ياوحػػة إ ػراـ ا ,ػػرد ا,نػػم لػػلسدنالم فػػم نكزوػػع ا لػػنظولاللتل

ك,صػػدومنم ا ,ل,وػػة الػػريس اطػػر ا,نػػم لػػلسدنالم فػػم نػػكفور ا,ا اريػػعل ك ػػذ,ؾ أنمػػدـ ظل,ى ػ ر إ ,ػ األلػػنلذ

ود ر يهدان فم اللسدنمر ك ذ,ؾ ,صدومنم اوالف سكدةل فحهـ االم ل,ص ا,ىػ ر
حوؿ امداد ا,ذم ,ـ ٌ
كصلدؽ ا,دسلء ظأف وكفمهـ اهلل كوحهاهـ ا,عحـ ا,اللفعر
ػػؿ اػػف لػػلاـ فػػم إاليػػلح اػػذش ا,د ارلػػةل ا,نػػم أريػػك ا ػف اهلل

ك نلا ػلن أنمػػدـ ظل,ى ػ ر ا,يزوػػؿ إ ,ػ
نعل ,أف ن كف ساسن ل,صلن ,كيهأ نعل ,ل كاللفعلن ,عظلدش ا,صل ,وفر

الباحثة

د

ممخص الدراسة بالمغة العربية
المناخ األسري وعالقته بالتسامح لدى طمبة جامعة األزهر بغزة
اػػدفت ا,د ارلػػة ,حنعػػرؼ إ ,ػ طظوعػػة ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة يلاعػػة

األزاػػر ظ ػزةل ك ػػذ,ؾ اعرفػػة ألػػر ا,ان و ػرات ا,دوا رافوػػة( :نــوع المواطنــة ،االنتمــاء التنظيمــل ،المكانــة
االجتماعية االقتصادية ،الجنس ،المستوى الدراسل) سح ا,االػلخ األلػرل كا,نلػلا ,ػدل طحظػة يلاعػة

األزار ظ زةر
ك,ن موؽ أاػداؼ ا,د ارلػة افنر ػت اػذش ا,د ارلػة أ ػد سىػر فر ػلنل ك,حن مػؽ اػف اػذش ا ,ػركضل

نـ ا نولر سوالة قصدوة اف طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار ظ زةل ظحغ سدد ا ردانهل ( )886طل,ظػلن

كطل,ظةل االهـ ( )223اف ا,ذ كرل ك) )663اف اراللثر ال قلات ا,ظل لة ظللػن داـ اموللػوفل األكؿ
االهال اػف إسػداد ا,ظل لػةل كاػك اموػلس ا,نلػلا ا ,ػرم كا يناػلسم كظحػغ سػدد فم ارنػأ  69فمػرةل اكزسػة
سح

الة املووس أظعلد فرسوةل أال ا,امولس اآل ر فهك امولس ا,االلخ األلػرم اػف اسػداد أظػك اليوحػة

()2113ر

كالن دات ا,ظل لة فػم اعل,يػة ظولالػلت اػذش ا,د ارلػة سػدة ألػل,وب إ صػلئوة ظاػل وا الهػل ا,ن مػؽ

اػػف فػػركض ا,د ارلػػةل وػػث الػػن دات اعػػلاست ا رنظػػلطل كن حوػػؿ ا ال ػػدار ا ,طػػم ا,انعػػدد ظل,طرومػػة
ا,نرايعوةل ال الن دات ا,ن حوؿ ا,علاحمل كن حوؿ ا,نظلوف األ لدمر كا نظلر تر

وجاءت نتائج الدراسة وخالصتها هل:
أف ا,عسق ػػة ظ ػػوف ا,اال ػػلخ األل ػػرم كا,نل ػػلا ل سسق ػػة ا ػػدكدة ك ػػعو ةل كا ػػذا ا ػػل ظوالن ػػأ الن ػػلئ

اعػلاست ا رنظػلطل فػم ا ,ػركض ا,لسلػة األك,ػ ل اػل أف ػنألور ا,االػلخ األلػرم سحػ ا,نلػلا ل يػلءت
أو لن

عو ةل ك نػألور ارن ػع ,ػأ سحػ ا,نلػلا ل كاػك اػل ظوالنػأ النػلئ ن حوػؿ ا ال ػدار ا ,طػم ا,انعػدد

ظل,طرومة ا,نرايعوةل وث ظح ت اللظة اللااة 4ر %14فم النكل ا,نللا ر

أاػػل النػػلئ ا,ن حوػػؿ ا,عػػلاحم فمػػد أل ػ رت سػػف الػػن سص سػػلاحوف فمػػط الػػنمحوفل الػػئك,وف سػػف

اعظـ ا,نظلوف ا,علاحم ا,اىنرؾل ك,ـ وظهػر ا,علاػؿ ا,اىػنرؾ أك نػ لالػلئم ا,مطػب اػف ا,االػلخ األلػرم

كا,نللا ر كال وا ف أف ن و أ النلئ ا,ن حوؿ ا,علاحم اك أف ا,االلخ األلرم

سسقة ,أ ظل,نللا ر

أاػػل النػػلئ ا نظػػلر ت فمػػد ظوالػػت كيػػكد فػػركؽ دا,ػػة إ صػػلئولن فػػم غل,ظوػػة أظعػػلد اموػػلس ا,االػػلخ

األلرم ظوف اراللث كا,ذ كر كيلءت ا ,ركؽ فم انيلش اراللث فم ػوف ,ػـ نظػوف ا,النػلئ كيػكد أم فػركؽ
دا,ة ظوف ا,ياللوف فوال ونعحؽ ظامولس ا,نللا كأظعلدشر

ق

كظوالػػت النػػلئ ا نظػػلر ت ,ح ىػػؼ سػػف ا ,ػػركؽ ظػػوف ا,اػكاطالوف كا,سيئػػوف سػػدـ كيػػكد فػػركؽ دا,ػػة

ظوف ا,اياكسنوف ظل,اللظة ,امولس ا,االلخ األلرمل فم وف ظوالت كيػكد فػركؽ دا,ػة إ صػلئولن فػم اموػلس

ا,نللا ظدرينأ ا ,حوة كأظعلدش ا ,الةل كيلءت ا ,ركؽ فم نيلش ا,سيئوفر

اػػل ظوالػػت النػػلئ ا نظػػلر ت ,ح ىػػؼ سػػف ا ,ػػركؽ ظػػوف ا,االناػػوف ,حنالظواػػلت كا ,ر ػػلت ا ,زظوػػة

كغوػػر ا,االناػػوفل كيػػكد فػػركؽ دا,ػػة فػػم أرظعػػة اػػف أظعػػلد ا,االػػلخ األلػػرمل كيػػلءت ا ,ػػركؽ فػػم نيػػلش غوػػر
ا,االناوفل كظل,اللظة ,امولس ا,نللا فمد ظوالت ا,النػلئ كيػكد فػرؽ كا ػد داؿ إ صػلئولن سحػ ظعػد ا,نلػلا
ا ,زظم أك ا,نالظوامل كيلء ا ,رؽ فم انيلش ا,االناوفر

أاػػل الن ػػلئ ن حو ػػؿ ا,نظ ػػلوف األ ػػلدم فم ػػد ظوال ػػت كي ػػكد ف ػػركؽ دا ,ػػة إ ص ػػلئولن ظ ػػل نسؼ ا,ال ػػنكل

ا,درالم سح ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا ل كلسلة اػف أظعػلدشل ك لالػت ا ,ػركؽ ,صػل ,طحظػة ا,الػنكل
األكؿر

كأ و ػ انر ظوالػػت أو ػلن النػػلئ ن حوػػؿ ا,نظػػلوف األ ػػلدم كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ظػػل نسؼ

ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة ألفػراد ا,عوالػةل فػم ا,دريػة ا ,حوػة ,حاالػلخ األلػرمل ك ػؿ اػف ظعػد ا,عسقػة
ظػػوف ا,كا,ػػدوفل كظعػػد ارا لالوػػلت ا ,وزوموػػة كا,الدوػػةل كيػػلءت ا ,ػػركؽ فػػم انيػػلش ذكم ا,ا لالػػة ا,ارن عػػةر

كال س ا,النويػة نمروظػلن اليػدال ظل,اللػظة ,اموػلس ا,نلػلا ل وػث ىػ ت ا,النػلئ سػف كيػكد فػركؽ فػم لسلػة
أظعلد ام ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوامل كا,نللا ا ,رمل كا,نللا ا ينالسمل كيلءت ا ,ركؽ فم نيلش

ذكم ا,ا لالة ا,ارن عةر

ك

Abstract
The purpose of the study is to understand the nature of the relationship between
family climate and tolerance among the students of Al-Azhar University in Gaza, as well
as the impact of demographic variables (type of citizenship, organizational affiliation,
socio-economic status, gender, school level) on the family climate and tolerance.
To achieve the objectives of the study, this study assumed eleven hypotheses. To
investigate these hypotheses, a sample was chosen from the students of the Faculty of
Education at Al-Azhar University in Gaza. The number of its students reached 886
students, 223 of them males and 663 females. The researcher used two measures, the first
of which was prepared by the researcher, the measure of intellectual and social tolerance.
The number of paragraphs was 69 paragraphs, divided into five dimensions / subdimensions. The other measure is the family climate measure. (Prepared by: Sufian Abu
Najila: 2013).
In this study, the researcher used several statistical methods in order to verify the
hypotheses. The correlation coefficients, multiple linear regression analysis in a regressive
manner, and factor analysis, and one way anova were used. T test.
The results of the research and its conclusion are:
The relationship between family climate and tolerance is limited and weak, as
shown by the results of correlation coefficients in the first three hypotheses. The effect of
the family climate on tolerance is also weak and has no high impact on tolerance, as
demonstrated by the results of the linear regression analysis In a regressive manner, with
14.4% participation in the level of tolerance.
The results of the global analysis resulted in the extraction of only two independent
factors responsible for most of the common global disparity, and the common or even
bipolar factor of the family climate and tolerance did not emerge. What the results of the
empirical analysis can add is that the family climate has nothing to do with tolerance.
The results of the test showed that there were statistically significant differences in
the majority of dimensions of the family climate scale between females and males. The
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differences were in the direction of females, while the results did not show any significant
differences between the sexes in relation to tolerance scale and dimensions.
The results of the tests to detect the differences between citizens and refugees
showed no significant differences between the two groups for the family climate measure,
while there were statistically significant differences in the scale of tolerance and its five
dimensions and differences in the direction of refugees.
The results of a test to detect differences between members of party and party
organizations and movements showed significant differences in four dimensions of the
family climate. Differences were found in the direction of non-belonging. For the tolerance
scale, the results showed that there was a statistically significant difference after party or
organizational tolerance , And came the difference in the direction of belonging.
The results of one way anova analysis showed statistically significant differences in
educational level On the overall score of the tolerance scale, and three dimensions and the
differences were in favor of first level students.
Finally, the results of one way anova analysis also showed statistically significant
differences according to the socio-economic status of the sample members, in the total
degree of family climate, after the relationship between the parents, and after the physical
and material possibilities. The same result is found in the measure of tolerance. The results
revealed differences in three dimensions: organizational party tolerance, intellectual
tolerance, and social tolerance, There are differences in the direction of high status
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يدكؿ ( :)15اعلاؿ ا,لظلت ظطرومة أ ,ل ركالظلخ كا,نيزئة ا,الص وة ,امولس (ا,نللا ) كأظعلدش(ف= )71ررررررررررررر89
يدكؿ ( :)16وظوف ا,انكلطلت ا ,للظوة كا ال رافلت ا,اعولروة كاألكزاف ا,اللظوة ,امولس ا,االلخ األلرم كامولس ا,نلػلا
,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة (ف= )886رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر92
يػػدكؿ ( :)17وك ػ اص ػ كفة اعػػلاست ا رنظػػلط ,ظورلػػكف ,د ارلػػة ا,عسقػػة ظػػوف دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرم كظػػوف دريػػلت
ا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار فم غزة (ف= )886ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر95
ي ػػدكؿ ( :)18وك ػ ػ ا,انكل ػػطلت كا ال ارف ػػلت ا,اعولرو ػػة ,امولل ػػم ا,اال ػػلخ األلػػػرم كا,نل ػػلا ,حطحظ ػػة ا ػػف اال

ػػم

ا,دريلت سح امولس ا,االلخ األلرم (ف=)221ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر99
ي ػ ػ ػػدكؿ ( :)19وك ػ ػ ػ ػ اصػ ػ ػ ػ كفة اع ػ ػ ػػلاست ا رنظ ػ ػ ػػلط ,ظورل ػ ػ ػػكف ,د ارل ػ ػ ػػة ا,عسق ػ ػ ػػة ظ ػ ػ ػػوف دري ػ ػ ػػلت ا,اال ػ ػ ػػلخ األل ػ ػ ػػرم
كظ ػ ػػوف دري ػ ػػلت ا,نل ػ ػػلا  ,ػ ػػدل طحظ ػ ػػة حو ػ ػػة ا,نرظو ػ ػػة ف ػ ػػم يلاع ػ ػػة األزا ػ ػػر ف ػ ػػم غػ ػ ػزة ظل,الل ػ ػػظة ,اال

ػ ػػم ا ,ػ ػػدريلت ف ػ ػػم

ا,االلخ األلرم (ف=  )221ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 111
يدكؿ ( :)21وك

ا,انكلطلت كا ال رافلت ا,اعولروة ,اموللػم ا,االػلخ األلػرم كا,نلػلا ,حطحظػة اػف ارن عػم ا,ػدريلت

سح امولس ا,االلخ األلرم (ف= )217ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 114

ؾ

ي ػ ػػدكؿ ( :)21وك ػ ػ ػ اصػ ػ ػ كفة اع ػ ػػلاست ا رنظ ػ ػػلط ,ظورل ػ ػػكف ,د ارل ػ ػػة ا,عسق ػ ػػة ظ ػ ػػوف دري ػ ػػلت ا,اال ػ ػػلخ األل ػ ػػرم كظ ػ ػػوف
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األلرم (ف=  )217ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 115
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يدكؿ ( :)26النلئ ن حوؿ ا,نظلوف األ لدم  ,ىؼ ا ,ركؽ فم دريػلت ا,نلػلا نيعػزل ,حالػنكل ا,نعحواػم ,ػدل طحظػة حوػة
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يدكؿ ( :)27وظوف النلئ ا نظلر ىو وأ ,حاملرالػلت ا,ظعدوػة فػم دريػلت أظعػلد ا,نلػلا نيعػزل ,حالػنكل ا,نعحواػم ,ػدل طحظػة
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يدكؿ ( :)28النلئ ا نظػلر ت  ,ىػؼ ا ,ػركؽ فػم دريػلت ا,االػلخ األلػرم كدريػلت ا,نلػلا ,ػدل طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم
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يدكؿ ( :)29النلئ ا نظلر ت ,حعواللت ا,النمحة  ,ىؼ ا ,ركؽ فػم دريػلت ا,االػلخ األلػرم كدريػلت ا,نلػلا ,ػدل طحظػة
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يدكؿ ( :)31النلئ ن حوؿ ا,نظلوف األ لدم  ,ىؼ ا ,ركؽ فم دريػلت ا,االػلخ األلػرم كدريػلت ا,نلػلا ,ػدل طحظػة حوػة
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الفصل األول
مدخل الى الدراسة
مقدمة:

نع ػد األل ػرة ا,االظػػع األكؿ ألفراداػػلل اػػم ك ػػدال ا,مػػلدرة سح ػ نى ػ وؿ لػػحك ولنهـ نيػػلش ظع ػػهـ

ا ,ػػظعض كاني ػػلش اآل ػ ػروفل فل,عسق ػػلت األلػ ػروة ا,مكو ػػة نل ػػلسداـ سحػ ػ اكايه ػػة أ ظ ػػر ق ػػدر اا ػػف ا ػػف
اى ست ا ,ولة ا,انزاودةل ك ػذ,ؾ ا ,ػلظ سحػ اظػلدئهـ فػم ا,نعلاػؿ اػع ا,ايناػع ا ,ػلريمل فاػل ونعحاػأ

ا ,رد دا ؿ دكد ألرنأ وع س ظصكرة أك ظأ رل ولنأ األلروةر

كاػػم ا,ػػر ـ ا يناػػلسم ا,ػػذم ونحم ػ ا,ك,وػػد ظعػػد ركيػػأ اػػف ا,ػػر ـ ا,ظوك,ػػكيم ,ومػػدـ ,ػػأ األاػػف

كا ,الوػػة كا,رسلوػػةل كنػػزكدش ظألػػل,وب ا,نكافػػؽ اػػع ا ,وػػلة كقواػػأ كاظػػلدئر كاػػف االػػل وحعػػب ا,االػػلخ األلػػرم
ا,انالؿ فم طظوعة ا,عسقلت ا,علئحوة كا ,ولة ا,ال لوة كا ينالسوة كا,رك وػة ا,دوالوػة ا,نػم نلػكد ظػوف أفػراد

األلرةل ك ذ,ؾ ادل إىظلع األلرة  ,ليلت أفراداػل كطظوعػة ا,عاحوػلت ا ينالسوػةل كن هػـ ػؿ فػرد ,ػدكرش
كالؤك,ولنأ كن احأ نظعلنأل دك انر اؤل انر ظس ىؾ سح ا,ص ة ا,ال لوة  ,ظاللء كا,نػم ننػرؾ آللراػل ا,ا نح ػة
سح ى صولنهـ كأالالط لحك هـ ( حوؿل )12-13 : 2000ر

كندؿ طظوعة كالكسوة ا,عسقلت األلروة سح طظوعة ا,االلخ األلرم كا,ذم والؿ ا,يك ا,لػلئد فػم
األلػرة

ػػؿل فاليػػلح ا,عسقػػلت ظػػوف أفػراد األلػرة وػػؤدم ناػلن إ,ػ نكافػػؽ أفراداػػلل كىػػوكع ا,االػػلخ األلػػرم

ا,لكم دا حهلل ال أف ا طراب اذش ا,عسقلت وؤدم أو لن إ ,اال ػراؼ ا,ن ػلسست األلػروة سػف الاكاػل

ا,طظوعػػمل كاػػل والىػػأ سػػف ذ,ػػؾ اػػف ن

هػػل كاعلالػػلة األل ػرة اػػف ا,نػػكنر كا,ص ػراع كا الىػػملؽل ك ػػؿ ذ,ػػؾ

ظل,طظع وؤلر سح ا,الاك ا,ال لم كا,لحك م كا ينالسم  ,ظاللء ( لفظل 2115ل )164ر
إذ إف ألػػلس ا,صػ ة ا,ال لػػوة اػػل وػػرل سحاػػلء سحػػـ ا,ػػال س قػػلئـ سحػ ا رنظػػلط ا,ال لػػم كفمػلن ,اػػل

و ظػرش ا,ط ػػؿ اػػف سسقػػة اواػػة كدائاػػة اػػع أفػراد ألػرنأل إذ ويػػد ا,ط ػػؿ فػػم الػػؿ اػػذش ا,عسقػػة ارىػػظلع

 ,ليلنػػأ ا,ال لػػوة اػػل ن ػػكف اػػذش ا,عسقػػة احوئػػة ظػػل ,ظرات ا,نػػم و كالهػػل فػػم ظداوػػة ولنػػأ لػػـ نأ ػػذ أىػ ل ن

سدودة ,هل نألورال ا ,ظور فم سسقلنأ اع أفراد ألرنأ كفم سسقلنأ ا,النمظحوة اع اآل روفر

()Stagier, 1974 : 90ر
إف أاـ صلئص األلرة ك دة اينالسوة كا دة أالهل أللس ,ياوع سسقػلت ا ,ػرد ػلرج ظوئنػأل
ك,هل نألور سح أفعل,أ كنصرفلنأل فاالذ ص رش ونألر ظل,ظوئػة ا,نػم وعػوش ظهػل فهػك و ػكف صػ ة ظو ػلء

و ط فوهل ا,كا,داف ال وروداالأل ل فػل ,رد ا,ػذم والىػأ فػم ظوئػة و حػب سحوهػل طػلظع ا

نػراـ كا ,ػكارل كقظػكؿ

اآل ر كا,نللا ونىرب اذا ا ,حؽ االذ العكاة أظلفرش كولح أ اع اآل روفل فاػف ىػب سحػ ىػمء ىػلب
2

سحوػػأر كسح ػ ا,الم ػػوض اػػف ذ ,ػػؾ اػػف الى ػػأ فػػم يػػك أل ػػرم وناوػػز ظع ػػدـ ا ن ػراـ كيه ػػلت ا,الظػػر كا,نل ػػحط
كا,نعصػػب فلولػػحؾ ا ,ػػرد اػػذش ا,ص ػ لت كونعلاػػؿ ظهػػل اػػع اآل ػروفر ,ػػذ,ؾ اللػػنطوع أف المػػكؿ أف لػػحكؾ

ا,نللا اف ا,لحك ولت ا,ا نلظة ,دل األفرادر
كألف ا هػػكـ ا,نلػػلا أو ػلن اػػف ا,ا ػػلاوـ ا,نػػم ,ػػـ ن ػػظ ظظ ػػث ػ و
ػلؼل وػػث إف ا,ظى ػروة نعػػوش

ا,وػػكـ اأزق ػلن

ػػلرولن طو ػ انر فػػم ظػػؿ سك,اػػة نلػػحطوة ط ػػت فوهػػل ا,اػػلدة سح ػ ا,ػػركحل كاال لػػرت ا,مػػوـ

ارالللالوة كاأل سقوة ن النهوف ظ ولة ارالللف ك راانأ (ا,ازوفل )119 :2119ر

ػث إف ا,نلػػلا الػػأ,ة نػرنظط
فا هػػكـ ا,نلػػلا والػػؿ يػػكار ا هػػكـ مػػكؽ اراللػػلف كاالطحمػػأل وػ ي
ظػل,ايناع كا,نرظوػػة ارنظلطػلن كلومػلنل فهػػك اػػاله ونعحاػػأ اراللػلف االػػذ العكاػػة أظ ػلرشل كا,ط ػػؿ ا,ػػذم ونصػػرؼ
ظعالؼ كوعوش لكرة ا,نارد فم لحك أل إالال اك النلج ألرة سدكاالوة أك ا

نموـ كزاللن ,موـ ا,ايناع ا ,ولنوة (ا ادل )23 :2111ر
وعػػد ا,نلػػلا أ ػػد ا,

ةل كنعحػوـ ادرلػم انزاػتل

ػػلئؿ األ سقوػػة ا,نػػم نرنمػػم ظػػل,ال س ا,ظى ػروة إ ,ػ ارنظػػة إاللػػلالوة لػػلاوة

نن ح ػ ظ ػػل,ع ك كا نػ ػراـ لملف ػػة اآل ػػرل كا ػػك

ػػركرة اينالسو ػػة ,ا ػػل  ,ػػأ أااو ػػة ظل ,ػػة ف ػػم الو ػػة ا,الل ػػو

ا ينالسم  ,الف ن موػؽ ا,لػحـ األاحػم كاألاػف ا,ايناعػمل كا,م ػلء سحػ ا ,سفػلت كا,صػراسلت ظػوف

األفراد كا,يالسلتر (ا,اليلر كأظك غل,مل )424 :2117ر

ك,مػػد ظػػلدرت االظاػػة األاػػـ ا,ان ػػدة ,حنرظوػػة كا,عحػػـ كا,لملفػػةل ا,وكاللػ كل ,نعناػػد فػػم اؤناراػػل ا,عػػلـ
فػػم دكرنػػأ ا,للاالػػة كا,عى ػروف فػػم ا,لػػلدس اػػف نى ػروف ا,لػػلالمل الػػكفاظر ,حعػػلـ (1995ـ) إسػػسف ا,اظػػلدئ

ظىػػأف ا,نلػػلا ل كنن ػػذ ا,لػػلدس سىػػر اػػف الػػكفاظر اػػف ػػؿ سػػلـ وكاػلن سل,اوػلن ,حنلػػلا ل ,حنأ وػػد سحػ أف
 ,ؿ ى ص ا ,ؽ فم روة ا,ن ور كا ,اور كا,دوف ك روة ا,رأم كا,نعظورل كأف ا,نرظوة ويب أف نهػدؼ

إ ,نالاوة ا,ن لاـ كا,نللا كا,صداقة ظوف ياوع ا,ىعكب كا,يالسلت كاألفرادر (ا,ازوفل )3 : 2009

إوف ا,نلػػلا أاػ هػر يػػكارم كاه ػـ فػػم ا,عػػل,ـ ا ,ػػدوث ا,وػػكـل أ لػػر اػػف أم كقػػت ا ػ ل كذ,ػػؾ
,نصلسد دة سدـ ا,نللا كا,الزاع ا,ذم ظلت ط انر وهدد االلن ؿ االطمة ظؿ وىاؿ ا,عل,ـ ظألرشر

(ا,وكالل كل )3 :1995ر

كنىنرؾ ا,عدود اف ا ,ركع ا,عحاوة فػم د ارلػة ا,نلػلا الػؿ ا ,حلػ ةل كا,نػلرودل كاآلدابل كا,عحػكـ

ا ينالسوة كا,ظوك,كيوةل كسحكـ األدولفل ظؿ و نؿ ا,نللا ا لالة لصة فم األدولف ا,لالكوة ا,ا نح ةر

()Witvliet, 2009 : 404

ك وا ف أف نمكـ ,طلئ ة أك أاة أك ايناع اف ا,ايناعلت قلئاة دكف حػؽ ا,مػوـ كا,الػؿ ا,عحوػل

ا,نم ام ظاللظة األلس ا,كيكدوة ا,نم ولنالد إ,وهل ا,ايناع فم ن موؽ كيكدش كنطكرشر

(ر كافل )117 : 1997
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ونـ نصكر ا,نللا ظلسنظلرش ف وحة إالللالوةل كا,نم نحعب دك انر للالن فم ا ,لظ سح ا,عسقلت

ا ينالسوة اع اآل روفل كفم ناللؾ ا,ايناعلتل ال أف ,أ ا لاوف إويلظوة ظل,اللظة ,حهاللء ا,ذانمر
()Lawler- Row et al., 2007 : 234

ال أف طحظة ا,يلاعة وناوزكف ظن لسحهـ نيػلش اكاقػؼ ا ,وػلة ا,نػم وعوىػكالهل ل كونانعػكف ظدريػة

سل,وة اف ا,ن لسؿ ا ينالسمل األار ا,ذم وللسداـ سح اكايهة أم دث فم ولاـر

ك ىؾ أف لية ا,ىظلب ا,يلاعم ظورة  ,هـ قػوـ ا,نلػلا ل فهػـ ظ ليػة إ,ػ أف ونعحاػكا وػؼ

و ػػركفل ك و ػػؼ وصػ ػ كف ,

ػػرل ك و ػػؼ ونكاص ػػحكف كوكص ػػحكف أف ػػلراـ ظ عل,و ػػةل كأف و هاػ ػكا اظ ػػلدئ

ا,نللا كنطكور اهلرانهـ ا ,ولنوة فمػد سلالػت ا,ظىػروة اػف آلػلر سػدـ ا,نلػلا ا,نػم نالحػت فػم ا ,ػركب

كا,صراسلتل كقد سظػر سػف ذ,ػؾ األاػوف ا,عػلـ ا,لػلظؽ  ,اػـ ا,ان ػدة ػكفم سالػلف ظمك,ػأ :قلػوذ ر ا,مػرف

ا,عىركف ظ كالأ ا,مػرف ا,اكلػكـ ظػل,عالؼ ا,ػذم و احالػل اكركلػلن اػلئسن اػف ا,عػلر كا ,ػراب كا,نػداور ا,ىػلاؿ
ا,ذم ,ـ وىلاد اف قظؿل ك,ـ و ف اا الل فم نلرود ا,ظىرل كاذا ا,اكركث ا,الليـ سف نل ور ا,ن الك,كيوػل

ا ,دولة فم داة إودوك,كيولت ا ,رااوةق ()Aline, 2010: 32ر
كفػ ػػم

ػ ػػكء ذ,ػ ػػؾ والظ ػ ػػم ارىػ ػػلرة إ ,ػ ػ أف انيلاػ ػػلت اآلظػ ػػلء نػ ػػالع س سح ػ ػ انيلاػ ػػلت أظالػ ػػلئهـل

فلرلنالع إ ,آراء كاعنمدات كارىػلدات اآلظػلء كاألاهػلت ,ػأ األلػر األ ظػر فػم نىػ وؿ انيلاػلت األظالػلء
اء أ لالػػت ظطرومػة اظلىػػرة أـ غوػػر اظلىػػرةر اػػل أف ألػػحكب ا,اعلاحػػة ا,نػػم ونحملاػػل األظالػػلء اػػف كا,ػػدوهـ
ل ػك ن
كا,يك ا,ذم وعوىكالأ دا ؿ األلرة لكاء أ لف يك وىوع فوػأ ا,نلػلا كا,دوامراطوػة كا,ػدؼء أـ يػك وىػوع

فوأ ا,نلحط كا,ملكة كا,نىددل فهذا ظدكرش وؤدم إ ,ا نسؼ ظور فم ى صولنهـر
كاالطسقلن اف

ركرة ارنظلط ا,ظ ث ا,عحام ظم لول كاى ست ا,ايناػع فمػد النىػعرت الباحثـة:

أف االلؾ الدرةن فػم ا,د ارلػلت ا,نػم ناللك,ػت اػذا ا,اك ػكع فػم ا,ايناػع ا ,حلػطوالم ااػل دفػع ظل,ظل لػة إ,ػ
إي ػراء اػػذش ا,د ارلػػةل كا,نػػم نػػرل ظأالهػػل ػػركرة اح ػػة فػػم اػػذا ا,كقػػت ا,ػػذم لػػلد فوػػأ سػػدـ ا ن ػراـ اآلراءل
كسػػدـ ىػػوكع لملفػػة ا,نلػػلا ظػػوف أف ػراد ا,ايناػػع ا ,حلػػطوالم كظ لصػػة ظعػػد ا الملػػلـ ا,لوللػػم كا,نعصػػب

ا ,زظم دا ؿ ا,ايناعر
كاػػف االػػل يػػلءت أااوػػة اػػذش ا,د ارلػػة كالهػػل نظ ػػث فػػم ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كألػػل,وب
ا,نالىئة ا ينالسوة كا,اعلاحة ا,كا,دوة فم غرس قوـ كلملفة ا,نللا ,دل األظاللءر

مشكمة الدراسة وتساؤالتها:

إف ا,ذم دفع ا,ظل لة ال ك درالة اذا ا,اك كع اك أف ا,االلخ األلرم وؤلر ظى ؿ ظورل ك,رظال

اء أ لالت ارويلظوة أـ ا,لػحظوة
لاؿ سح النيلظلت ا ,ردل فاف سؿ ا,االلخ األلرم ننى ؿ األفعلؿ لك ن
,ػػدل األفػرادل اػػل أف ا,االػػلخ األلػػرم وػػؤلر سحػ ظالػػلء كالػػع اػػف ا,عسقػػلت ا,نػػم نناوػػز ظػػل,اكدة كا,عطػػلء
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كا,عاؽ كا,ا ظة كاف لـ وىعر ا ,رد ظمدرنأ سح ا,نللا اع اآل روفل كاذا دفع ظل,ظل لػةل ألف ننلػلءؿ
كؿ ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم كا,نللا كاف لـ نظحكرت ف رة ا,درالة ا ,ل,وةر

تتمثل مشكمة الدراسة فل السؤال الرئيس التالل:
ما العالقة بين المناخ األسري والتسامح لدى طمبة جامعة األزهر فل غزة ؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1اػػؿ نكيػػد سسقػػة ارنظلطوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة سالػػد الػػنكل د ,ػػة ( )α ≥ 0.05ظػػوف ا,االػػلخ
األلرم كظوف ا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزة؟

 -2ا ػػؿ نكي ػػد سسق ػػة ارنظلطو ػػة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة سال ػػد ال ػػنكل د  ,ػػة ( )α ≥ 0.05ظ ػػوف ذكم
ا,دريػػة ا,اال

ػػة سحػ اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم كظػػوف ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة ظيلاعػػة

األزار فم غزة ظل,اللظة ,اال

م ا,دريلت فم ا,االلخ األلرم؟

 -3ا ػػؿ نكي ػػد سسق ػػة ارنظلطو ػػة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة سال ػػد ال ػػنكل د  ,ػػة ( )α ≥ 0.05ظ ػػوف ذكم
ا,دريػػة ا,ارن عػػة سح ػ اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم كظػػوف ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة ظيلاعػػة
األزار فم غزة ظل,اللظة ,ارن عم ا,دريلت فم ا,االلخ األلرم؟

 -4اػػؿ وكيػػد نػػألور ذك د ,ػػة إ صػػلئوة سالػػد الػػنكل د ,ػػة (, )α ≥ 0.05حدريػػة ا ,حوػػة  ,ػػؿ اػػف:
(ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة) ك(ا,االػلخ األلػرم) سحػ ا,دريػة ا ,حوػة ,اموػلس ا,نلػلا ,ػدل
طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزة؟

 -5اػػؿ وكيػػد نػػألور ذك د ,ػػة إ صػػلئوة سالػػد الػػنكل د ,ػػة ()α ≥ 0.05ألظعػػلد ا,االػػلخ األلػػرم:
(ا,ان ورات ا,النمحة) سح ا,نللا ( :ا,ان ور ا,نلظع) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم

غزة؟

 -6اؿ ا,ان ورات ا,ا كالة ,حظالوة ا,علاحوة ,حعكااؿ ا,الن حصة نالنام  ,س ا,ان وروف األلللووف فػم
اذش ا,درالةل كاال ا,االلخ األلرم كا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزة؟

 -7اػػؿ نكي ػػد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة سال ػػد ال ػػنكل د  ,ػػة ( )α ≥ 0.05ف ػػم دري ػػلت ا,اال ػػلخ
األلرم كدريلت ا,نللا نيعزل ,الكع ا,يالس ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزة؟
 -8اػػؿ نكيػػد فػػركؽ يكاروػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة سالػػد الػػنكل د ,ػػة ( )α ≥ 0.05فػػم دريػػلت

ا,االلخ األلرم كدريلت ا,نللا نيعزل ,حالنكل ا,درالم ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار
فم غزة؟

 -9اػػؿ نكي ػػد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة سال ػػد ال ػػنكل د  ,ػػة ( )α ≥ 0.05ف ػػم دري ػػلت ا,اال ػػلخ

األلػػرم كدريػػلت ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة ظيلاعػػة األزاػػر فػػم غ ػزة نيعػػزل ,حاكاطالػػة:
(اكاطف -يئ)؟
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 -11اػػؿ نكي ػػد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة سال ػػد ال ػػنكل د  ,ػػة ( )α ≥ 0.05ف ػػم دري ػػلت ا,اال ػػلخ
األلػػرمل كدريػػلت ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة ظيلاعػػة األزاػػر فػػم غ ػزة نيعػػزل ,سالناػػلء
ا,نالظوام؟

 -11اػػؿ نكي ػػد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة سال ػػد ال ػػنكل د  ,ػػة ( )α ≥ 0.05ف ػػم دري ػػلت ا,اال ػػلخ
األل ػػرم كدري ػػلت ا,نل ػػلا  ,ػػدل طحظ ػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة ظيلاع ػػة األزا ػػر ف ػػم غػ ػزة نيع ػػزل ,حا لال ػػة
ا ينالسوة ا قنصلدوة؟

أهداف الدراسة

الهدف العام لمدراسة هو:
نهػػدؼ اػػذش ا,د ارلػػة إ,ػ اعرفػة ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كأظعػػلدش ا ,رسوػػةل كا,نلػلا كأظعػػلدش

ا ,رسوة ,دل طحظة يلاعة األزار ظ زةر

وينبثق عن الهدف العام األهداف الفرعية التالية:
 -1ا,نعرؼ إ ,درية ا,االلخ األلرم كا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزةر
 -2ا ,ىؼ سف ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم كا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم
غزةر

 -3ا ,ىؼ سف ألر ا,االلخ األلرم كا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة سح ا,نللا ,دل طحظة حوة
ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزةر

 -4ا,نعرؼ إ ,ا,ظالوة ا,علاحوة ,حااللخ األلرم كا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم
غزةر

 -5ا ,ىؼ سف ا ,ركؽ فم ؿ اف ا,االلخ األلرم كا,نللا كفملن ,عدد اف ا,ان ورات

كام(ا,اكاطالةل ا النالء ا,نالظوامل ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوةل ا,يالسل ا,النكل ا,درالم)

,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزةر

أهمية الدراسة

أوالً -األهمية النظرية لمدراسة:
 -1نأنم أااوة ا,درالة ا ,ل,وة اف أااوة ا,ان ورات ا,نم ناللك,نهل فا هػكـ ا,االػلخ األلػرم كا,نلػلا

اف ا,اكا وع ذات األااوة ا,ظل ,ةل كا,نم ظوت ظلانالـ ظور اف لفة ا,الكا م ا,نرظكوةل ألف

األلرة ا,ا كر األاـ فم ا,ايناعلتر
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 -2إف أااوة اذش ا,درالة نعكد فم يلالب االهل ,طظوعة أفراد ا,عوالة ا,نم نلنهدفهل اذش ا,درالة كاػـ
طحظػػة ظػػرل ا,يلاعػػلت فػػم ا لفظػػلت غػزةل فهػػـ اعحاػػك كقػػلدة ا,ايناػػع فػػم ا,الػػنمظؿل كاػػف لػػـ

وا الالػػل ا,نالظػػؤ ظاػػدل ىػػوكع ا,نلػػلا فػػم قطػػلع غ ػزةل اػػف ػػسؿ اعرفنالػػل  ,صػػلئص أك ص ػ لت

ا,يوػ ػػؿ ا ,ػ ػػل,م -سوالػ ػػة ا,ظ ػ ػػث اعحاػ ػػك ا,الػ ػػنمظؿ -كا,نػ ػػم نيعػ ػػد ظاللظػ ػػة ا,عاػ ػػكد ا ,مػ ػػرم فػ ػػم
ا,اؤلللت ا ينالسوة كا,نرظكوة كا,لوللوة ا,رئولػة ا,نػم نلػهـ فػم ساحوػة ا,نالىػئة ا ينالسوػةل
كفم نرظوة ا,الىئ كا,اعحـ يوعد اػف أاػـ ا,مػكل ا,اػؤلرة فػم ساحوػة ا,نعحػوـ ظصػ ة لصػة كا,اكقػؼ
ا,نعحوام ظص ة سلاةر
 -3نلناد ا,درالة أااونهل اف أااوة اك كع ا,نللا ل فهك اك كع اهـ اف اكا وع سحـ ا,ال سر
 -4نيع ػد ا,د ارلػػة ا ,ل,وػػة ا,ك وػػدة  -لػػب سحػػـ ا,ظل لػػة – كا,نػػم ناللك,ػػت ا,االػػلخ األلػػرم كسسقنػػأ
ظل,نلػػلا كظل,نػػل,م فهػػم ناهػػد إ ,ػ ظ ػػكث كد ارلػػلت أ ػػرل أاػػلـ ا,ظػػل لوف ,نك ػ ا,عسقػػة ظػػوف
ان ورات اهاة فم ا,يلالب ا,ال لمر
ثانياً -األهمية التطبيقية:
 -1ا,الػػلااة فػػم ا,نػراث األدظػػم كاراللػػلالم اػػف ػػسؿ اسػػداد اموػػلس ا,نلػػلا فػػم ا,ظوئػػة فحلػػطوالوة
اال قد و ود ظل لوف آ روفر

 -2وا ف أف ولن ود اف ا,درالة ا ,ل,وة طحظة يلاعة األزار فم فهـ ا,عسقة ظوف ألراـ كنلػلا هـ
اع غوراـر

 -3إف ,هػػذش ا,د ارلػػة أااوػػة لوللػػوة كاينالسوػػة كنرظكوػػة كنالظػػع اػػذش األااوػػة اػػف إا لالوػػة نكظوػػؼ
ا,النلئ ا,نم لنل ر سالهل اذش ا,درالة ,دل ا,يهلت ا,اعالوة فم ا نحؼ ا,اؤللػلت كا,االظاػلت

كاأل ػزاب ا,لوللػػوة كا,نرظكوػػة كا ينالسوػػةل رسػػلدة ن طػػوط ألػػحكب ا,نالىػػئة ا ينالسوػػة كاسػػلدة
ن طوط ألحكب ا,نعحوـ ,نمكـ ظدكرال فم ساحوة غرس ا لاوـ ا,نللا ,حطحظةل كفملن ,اػل لن ىػؼ
سالأ النلئ اذش ا,درالةر

 -4ق ػػد ول ػػن ود ا ػػف الن ػػلئ ا,د ارل ػػة ا ,ػػدسلة كارسساو ػػكف كا,ا نص ػػكف كا,ا ػػركف رس ػػلدة ص ػػولغة

ا,ى صػ ػػوة ا ,حلػ ػػطوالوة سح ػ ػ ألػ ػػلس ا,نلػ ػػلا كا ن ػ ػراـ ا ,ػ ػرأم اآل ػ ػػرل كاسػ ػػلدة ظالػ ػػلء ا,ايناػ ػػع
ا ,حلػػطوالم سحػ ألػػس دوامراطوػػة قلئاػػة سحػ ا,عػػدؿ كا,الػػلكاة كنمظػػؿ اآل ػػر كسػػدـ ا,ناووػػز ظػػوف

ا,اللسر

 -5قد ن ود ظل لوف آ روف فم اسداد ظراا

لصة فم نالاوة قوـ ا,نللا فم ا,ايناع ا ,حلطوالمر

 -6قد ن ود ا,علاحوف فم ك ازرة ا,نرظوة كا,نعحوـ كا,يلاعلت ,ن اوف ا,االػلا ا,د ارلػوة امػررات د ارلػوة
نعاؿ سح نالاوة قوـ ا,نللا ر
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مصطمحات الدراسة:

المناخ األسري:

ننظال ا,ظل لة ألغراض اذش ا,درالة ا,نعروؼ ا,ذم قداأ أظك اليوحة ( )55 :2114وػث وعػرؼ

ا,االػػلخ األلػػرم :قظأالػػأ اياكسػػة ا ,صػػلئص كا,صػ لت ا,ادر ػػة اػػف قظػػؿ أس ػػلء األلػرةل ,حطػػلظع ا,عػػلـ

ك,الظػػلـ ا ,وػػلة األلػروةل ا,ػػذم وىػػاؿ ألػػل,وب ا,نعلاػػؿ كا,رسلوػػة ا,كا,دوػػةل كارا لالوػػلت ا ,وزوموػػة كا,الدوػػة:
(ا,ظوت كاألللث كاأليهزة)ل كرىػظلع ا ,ليػلت األلللػوة كا,ال لػوةل كا,عسقػلت ا,ظػوف ألػروةل كالاػط ا ,وػلة

ا,رك وة كا ,حموةل كا,الىلطلت ا,نركويوةل كا,عسقلت ا ينالسوة ا,نم ناوز كنصؼ ألرة ال كن رؽ ظوالهػل
كظػػوف أل ػرة أ ػػرلل كنػػكلر اػػذش ا ,صػػلئص -اػػف ػػسؿ ن لسػػؿ األف ػراد ا,ا ػكالوف  ,ل ػرة– فػػم لػػحكؾ

أفرادالل كو كف ,هل االع لس سح دكافعهـ كنصرفلنهـ كدرية ر لاـق
التسامح:
ك,مد سرفنأ الباحثة إيرائول :اك قظكؿ كنمدور اآل ر ا,ا نحؼ ساللل كارقرار ,أ ظػل نراـ مػأ فػم
اء أ ػػلف سح ػ الػػنكل:
االرلػػة ىػػعلئرش كطمكلػػأل كا,نعظوػػر سػػف آ ارئػػأ كاعنمدانػػأل أف ػػلرشل كاىػػلسرشل ل ػك ن
ا النا ػ ػػلء ا,نالظوام ا ,زظ ػ ػػمل أـ ا,نكيه ػ ػػلت ا ,رو ػ ػػة أك ا,ال ػ ػػنكل ا ينا ػ ػػلسم أك ا ,ػ ػػدوالم أك ا,يالل ػ ػػمر
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الفصل الثاني
اإلطار النظري واملفاهيه
 انمحىر األول  -انمناخ األسري.
مقدمة
 -1جعرٌف انمناخ األسري.
 -2أبعاد انمناخ األسري.
 -3انعىامم انمؤثرة فً انمناخ األسري.
 -4اننظرٌات انمفسرة نهمناخ األسري.
 انمحىر انثانً  -انحسامح.
مقدمة
 -1جعرٌف انحسامح.

 -2أبعاد انحسامح.
 -3األسس انفهسفٍة نهحسامح.

 -4انحسامح فً ثقافة األدٌان انسماوٌة.
 -5انحسامح فً انفكر انغربً.
 -6انحسامح وحقىق اإلنسان.
 -7عىائك انحسامح.

 -8اننظرٌات انمفسرة نهحسامح.

الفصل الثانل -اإلطار النظري والمفاهيم
المحور األول  -المناخ األسري:

مقدمة:

نيعد األلرة ير األللس فم أم ايناعل كام ا,نم نزرع فػم ال ػكس أظاللئهػل ا ,وػر كا,ا ظػة أك
ا,ىر كا ,رشل ك,ػذ,ؾ يػلءت ا ,لوػر اػف ا,د ارلػلت فػم ا,عحػكـ اراللػلالوة سحػ أااوػة دكر األلػرة فػم وػلة

أظاللئهلل فهم ا,اريع األكؿ ,هـ فم ياع ا ار ؿ ولنهـر

نلن كذ األلرة سح ا لالة سظواة ظوف ياوع ا,ىرائعل كاألدولف ا,لالكوة كا,الظرولت اراللػلالوةل
كا ,حل لت ا ,رظوةل فهم ا,

ف ا,دافئ ا,ذم واد ارالللف ظل ,اللف كاألاػلفل اػل ناػدش ظل,كيػداف كا ,ػب

فم أالم صكرش (ا,يريلكمل)2: 2118ر
أىػػد ا

ال ذ ر اظف قوـ ا,يكزم فم نلظأ( :ن ة ا,اكدكد ظأ لـ ا,اك,كد) قإف اال و نلج إ,وػأ ا,ط ػؿ

نوػػلجل ا سنالػػلء ظػػأار ي حمػػأل فيالػػأ والىػػأ سح ػ اػػل سػػكدش ا,ارظػػم فػػم ص ػ رشل اػػف ػػرد كغ ػػب

ك,يلج كسيحة ك ة اػع اػكاشل كطػوش ك ػدة كيىػعل فوصػعب سحوػأ فػم ظػرش نسفػ ذ,ػؾل كنصػور اػذش

األ سؽ ص لت كاوئلت رال ة ,أل فيف ,ـ ون رز االهل غلوة ا,ن رزل ف

نأ ظد وكالن الل ك,هذا نيد

أ لػػر ا,الػػلس اال رفػػة أ سقهػػـل كذ,ػػؾ اػػف قظػػؿ ا,نرظوػػة ا,نػػم الىػػأ سحوهػػلق (سظػػد ا,اعطػػمل )21 :2111
كنعد ادرلة ا,ن حوؿ ا,ال لم أكؿ اف كيأ األالظلر إ ,أف ا ,ظرات ا ال عل,وة فػم ا,ط ك,ػة ا,اظ ػرة ننػرؾ

أل انر سح ظاللء ى صوة ا ,رد سالد ا,ال

()Engier,1985 : 189ر

فلأللػرة نمػػكـ ظنالىػػئة األط ػػلؿ كنحموػػالهـ قػػوـ ا,ايناػػع كسلدانػػأ كنمل,وػػدش ظ وػػث ن حػػؽ فػػم ػػؿ فػػرد
لئال ػلن اينالسو ػلنل كاػػم ا,ادرلػػة ا ينالسوػػة األك ,ػ ,حط ػػؿ كا,علاػػؿ األكؿ فػػم صػػظغ لػػحك أ ظل,صػػظ ة

ا ينالسوػة كا لػػلب األلػػل,وب ا,لػحك وة ا,اسئاػػة ,حاكاقػػؼ ا ينالسوػػة ل كنيعػد لػػحك ولت األلػرة كقواهػػل
كطرائؽ ساحهل إطل انر اريعولن ,نمووـ لحكؾ ا,ط ؿ كلحكؾ اآل روف ظال ا نلظأ دا حهل اف قوـ كاعلوور

(سظدا,اعطمل )21 :2114ر

ا,رسػػم األكؿ كا,احهػػـ ا,ػػدائـ ,حظػػذرة األك ,ػ ل كاػػم األظالػػلء االػػأ ونرسرسػػكف
فل,االػػلخ األلػػرم اػػك ا
ػلء سحوػػأر فػػيذا أ لػػف ا,نالىػػئة كأسطلاػػل مهػػل صػػد اػػل زرع
كو ظػػركف كوكايهػػكف ػػؿ ىػػمء لريػػأ ظالػ ن
كلو كف ا ,صلد ظ ؿ نأ د أظاللء اناوزكف نمكل ا ,ولة سح ازوانهـر

تعريف المناخ األسرى:

إف ا لك,ة ن دود نعروؼ سلـ ,حااللخ األلرم وملظحأ ا ,لور اف ا,اىل ؿ لكاءن أ لالت إيرائوة أك

الظروػػةر وػػث و نحػػؼ نعرو ػػأ اػػف ايناػػع إ,ػ ايناػػع آ ػػرل رغػػـ ايناػػلع ياوػػع ا,نعرو ػلت سحػ ألػػس

كا

ة كا ددة اللظولنر
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وسوف تعرض الباحثة لبعض تعريفات المناخ األسرى كاآلتل:
وعػرؼ أظػػك اليوحػػة ( )55 :2114ا,االػػلخ األلػػرم :اياكسػػة ا ,صػػلئص كا,صػ لت ا,ادر ػػة اػػف

قظػ ػػؿ أس ػ ػػلء األل ػ ػرة ,حطػ ػػلظع ا,عػ ػػلـ ,الظػ ػػلـ ا ,وػ ػػلة األل ػ ػروةل ا,ػ ػػذم وىػ ػػاؿ ألػ ػػل,وب ا,نعلاػ ػػؿ ا,كا,دوػ ػػةل
كارا لالو ػػلت ا ,وزومو ػػة كا,الدو ػػة( :ا,ظو ػػتل األل ػػلثل كاأليهػ ػزة)ل كاى ػػظلع ا ,لي ػػلت األللل ػػوة كا,ال ل ػػوةل
كا,عسقلت ا,ظػوف ألػروةل كالاػط ا ,وػلة ا,زكيوػة كا ,حموػةل كا,الىػلطلت ا,نركو وػةل كا,عسقػلت ا ينالسوػةل

ا,نم ناوز كنصؼ ألرة ال كن رؽ ظوالهل كظوف أم ألرة أ رلل كنؤلر اػذش ا ,صػلئص اػف ػسؿ ن لسػؿ
األف ػراد ا,ا ػكالوف  ,ل ػرة – فػػم لػػحكؾ أفراداػػلل كو ػػكف ,هػػل االع ػػلس سح ػ دكافعهػػـ كنص ػرفلنهـ كدريػػة
ر لاـر

كوعػد ا,االػلخ
كسرؼ األلطؿ( )21 :2112ا,االلخ األلرم اك ا,يػك ا,لػلئد فػم ا ػوط األلػرةل ي
األلػ ػػرم اػػػف ا,ا صػ ػػحة ا ,حوػػػة ا,ااو ػ ػزة  ,صػ ػػلئص األل ػ ػرة ظوئػ ػػة نرظكو ػػة ا ػػف وػ ػػث أل ػ ػل,وب ا,نالىػ ػػئة
ا ينالسوػػة ا,لػػلئدة فوهػػل كا ,و وػػة ا,نػػم نػػدار ظهػػل يالسػػة أك,وػػةل كطظوعػػة ىػػظ ة ا,عسقػػلت كا,ن ػػلسستل

كأالالط ا نصلؿ ظوف أس لئهلل كنكزوع األدكار كا,اهلـ ا,نم نك ؿ إ,

ؿ االهـر

كنعرؼ اورة( )254 :2112ا,االلخ األلرم ظأالأ اياكسة ا,ن ػلسست ا,ملئاػة ظػوف أفػ ارد األلػرةل
كا,نػػم ننالػػؿ فػػم طظوعػػة ا,عسقػػلت ا,لػػلئدةل كألػػحكب إىػػظلع ا ,ليػػلت األلللػػوةل ك و وػػة ػػؿ ا,ال ازسػػلت

ا,نم ن دث ظوالهـل كنؤلر ظذ,ؾ فم لحكؾ ؿ االهـ كفم ن و أ كص نأ ا,ال لوةر

كوظػػوف ػػلفم( ) 16 :2111أف ا,االػػلخ األلػػرم وىػػور إ ,ػ ياحػػة ا,ن ػػلسست األل ػروة ا,لػػكوة
كا,سلكوةل كاػل وا ػف أف والػن سالهػل اػف لػكاء أك سػدـ لػكاء األظالػلء لػب الػنكولت اػذا ا,ن لسػؿ اػف
وث درية ا قنراب أك ا ظنعلد سف ا,لػكاءل كن ػـ اػذش ا,ن ػلسست سػدة أظعػلد اػم( :ا,سأاللػالةل ا ,ػب

ا,اصطالع ,حط ؿل األلرة ا,ادايةل كا,االلخ ا,كيداالم غور ا,لكم فم األلرة)ر
كس ػػرؼ حو ػػؿ ( ) 486 :2116ا,اال ػػلخ األل ػػرم ا ػػك ا,ىػ ػ ؿ ا,ع ػػلـ ا ,ػػذم وطح ػػؽ سحػ ػ األلػ ػرةل

اء أ لالػت
كوىاؿ ياوع يكاالب ا ,ولة األلروة اف ألل,وب ا,اعلاحة ا,كا,دوة كطرومة إىػظلع ا ,ليػلت لػك ن
األك,وة أـ ا,للالكوة كنكزوع ا,الؤك,ولت نظعلن ,دكر ػؿ فػرد فػم األلػرةل كا,نػم و ػكف ,هػل االع ػلس أك نػألور
سح دكافعهـ كلحك هـر

كسرؼ ال م كاطر ( )817 :2114ا,االلخ األلرم ظأالأ ا,طلظع ا,علـ  ,لرة ا,انالؿ فوال ظوف

أفراد ال اف نراظطل كال ولكد سسقلنهـ كن لسسنهـ اف االلػيلـ أك نالػلفر ك صػلـل كدريػة انظػلسهـ ,الظػلـ
ا ػػدد فػػم قكاسػػد األل ػرة كقوػػلـ ػػؿ اػػالهـ ظػػدكرشل كا,ن ػزااهـ ظػػل,موـ ا,دوالوػػة كانيلاػػلنهـ ا,لملفوػػةل كسسقػػنهـ
ا ,لريوة اع ا,يوراف كا,ا وطوف ظهـر
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كوعرفأ ا,يزائرم ( )55 :2114ظأالأ كاقع فعحم احاكس وعوىػأ أفػراد األلػرة اػف ػسؿ ا,نػألور

كا,نألرل ال أالأ ون دد ظعكااؿ ا,ن لسؿ ظوف األى لصل كا,ذم وىظع ا ,رد فوأ ليلنأ ك ليلت اآل روف
ل اف سؿ إنل ة ا ,رص ا,االللظة ,حالاك ا,ى صم ألفػرادش ل كالػن دااأ أللػل,وب ا ,ػظط ا,لػكوة ا,نػم
نػػكفر ألفػرادش ا ,ػػرص ا,اسئاػػة
كا,ىعكر ظ رونهـر

نلػػلب ا,مػػدرة سحػ ا ,ػػظط ل دكف أف ن ػػراهـ اػػف نأ وػػد الػػنمس,ونهـ

كوعرفػ ػأ ػػلفظ (  ) 243 :1997ظأال ػػأ ا,ي ػػك ا ,ػػذم والا ػػك ف ػػم إط ػػلرش ا,ط ػػؿ كا,ا ارا ػػؽ كنىػ ػ ؿ

ا,اساػ األك,ػ ,ى صػػونأل كاػػك ا,اصػػدر األلللػػم رىػػظلع ليػػلت ا ,ػػردل كالػػنللرة طلقلنػػأل كنالاونهػػل
كفم لولقأ ونعرض ا,ط ؿ ,عاحوة ا,نالىئة األك ,كفؽ ألل,وب اعوالة ر
كوعػػرؼ اكلػػم كنر ػػت ( )Moss& Tricket,1981:251ا,االػػلخ األلػػرل ظأالػػأ سظػػلرة سػػف

اياكسػػة نموواػػلت أك كيهػػلت الظػػر أس ػػلء األل ػرة سػػف إد ار هػػـ ظصػػكرة حوػػة ,الػػكع ا,عسقػػلت ا,ن لسحوػػة
ا,انظلد,ة ظوالهـ كنألورال سحوهـر
من خالل ما تم عرضه من مفاهيم لممناخ األسري نجـد أن هـذا المفـاهيم قـد ركـزت عمـى أن

المناخ األسري:

 سسقػػلت ن لسحوػػة ظػػوف أفػراد األلػرة ا,كا ػػدةل قػػد نأ ػػذ اػػذش ا,ن ػػلسست ىػ ؿ ا اللػػيلـ كا,نمظػػؿ أكا,ناللفر كا,رفضر

 ن دوػػد األدكار كا,الػػئك,ولت ظ ػػوف أف ػراد األلػ ػرة ا,كا ػػدةل فح ػػؿ ف ػػرد اػػف أفػػراد األل ػرة الػ ػئك,ولنأا,ا نح ة سف ا ,رد اآل رر

 األلػرة اػػم ا,نػػم ننػػو ا,الاػػك ا,ال لػػم كا,ى صػػم ألفراداػػلر كاػػم ا,نػػم نىػػظع ليػػلنهـ اراللػػلالوةاف سؿ طظوعة ا,عسقلت األلروةر

وتــرى الباحثــة :أف ا,االػػلخ األلػػرم وحعػػب ا,ػػدكر األاػػـ فػػم وػػلة األفػرادل ك حاػػل ػػلف ا,يػػك ا,عػػلـ  ,لػرة
نلػكدش سسقػلت يوػػدة ػلف ا,االػػلخ األلػرم أقػػرب ,حلػكاءل ك حاػػل ػلف ا,يػػك ا,عػلـ  ,لػرة نلػكدش سسقػػلت

انذظذظة لف ا,االلخ األلرم أقرب إ ,ا,سلكاءل كا,ذم و دد اذا ا,ىم ظل,كيأ األ ص اال ا,كا,دافر

ولقــد تبنــت الباحثــة تعريــف لأبــو نجيمــة ا,ػذم لػػظؽ ذ ػرش ألغػراض اػػذش ا,د ارلػػةل ككفمػلن ,هػػذا

ا,نعروؼ ن ددت أظعلد ا,االلخ األلرم فم اذش ا,درالة فم األظعلد ا,نل,وةر

أبعاد المناخ األسري التل استخدمتها الباحثة فل مقياس دراستها:
 -1المناخ األسري العام:

كومصػػد ظػػأ ا,طػػلظع ا,عػػلـ ,ح وػػلة األل ػروة اػػف وػػث نػػكفر األاػػلف كا,نعػػلكف كا,ن ػ وة كك ػػكح
األدكارل كن دو ػػد ا,ال ػػؤك,ولت كأىػ ػ لؿ ا ,ػػظط كأل ػػحكب إى ػػظلع ا ,لي ػػلت ارالل ػػلالوة كطظوع ػػة ا,عسق ػػلت
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األلروةل كالاػط ا ,وػلة ا,رك وػة ا,دوالوػة كا ,حموػة ا,نػم نلػكد األلػرة ااػل وعطػم ى صػوة ألػروة سلاػة إذ
المكؿ ألرة لعودة أك قحمة أك انراظطة أك انصدسة ( حوؿل  2111ل )16ر

كنع ػػرؼ حو ػػؿ(  ) 486: 2116ا,اال ػػلخ األل ػػرم ا,ع ػػلـ ظأال ػػأ :ا,ىػ ػ ؿ ا,ع ػػلـ ا ,ػػذم وطح ػػؽ سحػ ػ

األل ػرةل كوىػػاؿ ياوػػع يكاالػػب ا ,وػػلة األل ػروة اػػف ألػػل,وب ا,اعلاحػػة ا,كا,دوػػةل كطرومػػة إىػػظلع ا ,ليػػلت

اء أ لالػػت األك,وػػة أـ ا,للالكوػػة كنكزوػػع ا,الػػؤك,ولت نظع ػلن ,ػػدكر ػػؿ فػػرد فػػم األل ػرةل كا,نػػم و ػػكف ,هػػل
ل ػك ن
االع لس أك نألور سح دكافعهـ كلحك هـر
ون دد ا,االلخ األلرم ظل,عسقلت كا,االرللت ا,نم ونظعهل األفراد دا ؿ األلرةل كال ننلـ ظأ اذش
ا,عسقلت اف ألل,وب لكوة فم ا,نعلاؿ اع ا,ى ص ,ن موؽ األاداؼ ك,وس

لوة فم د ذانػأ إ أف

اذش ا,عسقلت األلػروة إاػل أف ننلػـ ظ ػب مومػم وعظػر سػف اىػلسر الل ػية أك ننلػـ ظعسقػلت ولػكدال
ب لذب وعظر سف ليلت ال لوة غور ا ناحة كغور الل ية (ا ,طوبل )14 :2115ر
 -2أساليب التعامل والرعاية الوالدية:
ننعدد ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةل وث نلن دـ ظعػض األلػر ألػل,وب ننصػؼ ظلرلػراؼ

فػػم ا,نػػد,وؿل كارذسػػلف ,اطل,ػػب األظالػػلء أك سح ػ ا,المػػوض اػػف ذ,ػػؾ الػػن داـ ألػػحكب ا,ملػػكة كا,ص ػ ار ة
كا,ىػػدةل كاالػػلؾ الاػػط آ ػػر اػػف األلػػل,وب ونالػػؿ فػػم ا,نذظػػذب كسػػدـ ا نلػػلؽ فػػم ا,اعلاحػػةل إ ػػلفةن إ ,ػ

ا نسؼ كيهنم الظر األب كاألـ فم اعلاحة األظاللء (أظك اليوحةل)99: 2115ر
وأساليب المعاممة الوالدية هل :
أ .أسموب غرس الثقة بالنفس وتعزيز االستقالل:

إف اػػال ا ظػػف قػػد انر اػػف ا ,روػػة ,وػػالظـ لػػحك أل دكف دفػػع لػػحك أ فػػم انيلاػػلت ا ػػددة أك ػػؼ

اوك,ػأ اػف ػسؿ قكاسػد كالظػـ وطحػب االػأ ا ,نػزاـ ظهػلل كوىػيع سحػ االرلػنهل دكف ا ارسػلة ,رغظلنػػأ أك
دكف نزكوػدش ظاعحكاػػلت سػػف النػػلئ لػػحك أل كوػػؤدم إنظػػلع ا,ػن ـ كا,لػػوطرة اػػف قظػػؿ ا,كا,ػػدوفل إ,ػ ا ,ػػؼ
سف ا,نعظور ا,صرو سف ا,رأم كا,نردد فم ان لذ ا,مرار كصعكظة اعرفة ا,صػكاب كا ,طػأل كفػم األغحػب

ن كف ى صوة ا ظف أاوؿ إ ,ا,عصلظوةل كسدـ ا نزاف ا,كيداالم النمظسن (اػكا ,ورل )197 : 2113ر

ذ,ؾ نيلهـ ا,االلقىلت ا,نم نػدكر ظػوف ا,كا,ػدوف كاألظالػلء فػم الاػك الػنكولت أسحػ اػف ا,ن وػر األ سقػم
سالد األظاللءل كفم ن كوف ى صولت النمحة ,هـ (ا ادل )292 : 2114ر
ب -أسموب المساواة فل المعاممة:
اء أ ػلف
ونالؿ ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحة اعلاحة ا,كا,ػدوف ,ياوػع أظالػلءاـ ظدريػة انلػلكوة لػك ن
ذ,ؾ ا,ا ظة كنحظوة ا ,ليلت كا,نمدورل فهك وعالم سدؿ األب كاألـ ظوف أظاللءش ياوعهـر
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ج .أسموب خبرات تساهل  /تحكم األب وتسمطه:
ننال ػػؿ ظػ ػرات ا,نل ػػلاؿ فػ ػػم ن مو ػػؽ ا,كا ,ػػدوف ,ياو ػػع اطل ,ػػب األظال ػػلء دكف نكيو ػػأ أك االلقىػػػة

,اطل,ظهـ ظ ض ا,الظر سف ادل ا نوليهـ ,هل أك اسءانهل ,اكارد األلرة اع سدـ ندروب األلرة  ,ظاللء
سح ن اؿ ا,الؤك,وة ا,نم نالللب أسالراـل كاىظلع ليلنهـ والال ورودكف (ا,طح مل )31 :2113ر
كو نحؼ ا نكل ا,نرظوة األلروة ظل نسؼ طظوعة ا,لحطة ا,للئدة فم األلرةل فيذا لالت ا,لػحطة

فػػم األل ػرة نعل ػ وة كيػػلئرة كانار ػزة فػػم وػػد األبل فيالهػػل ناوػػؿ إ ,ػ الػػن داـ ا,عالػػؼ كا,ملػػر فػػم فػػرض
آرائهل كنكيوهلنهل كقواهل (أظك كدؼ كأظكدقةل )336 : 2118ر
اػل أف ا,ن ار ػم كا,نهػلكف فػػم اعلاحػة األظالػلءل كسػدـ نػػكيوههـ ,ن اػؿ ا,الػؤك,ولت كا,اهػلـ ا,نػػم
ننالللب كا,ار حة ا,عاروةل اع إنل ػة إىػظلع ليلنػأ فػم ا,كقػت ا,ػذم وروػدش اػكل فيالػأ اػع ا,نػد,وؿ وىػعر

األظاللء ظل ,ركر كاصلظنهـ ظلر ظلط ألن أ ا,اكاقؼ ا,صعظة كاع ا,ملكة قد والط يكا سح أال لهـل كوالل ظكا
اػف ا,اكاقػػؼ ا ينالسوػة كونك,ػػد ,ػدوهـ ىػػعكر ظػػل,المص كىػعكر ػػلد ظل,ػذالب ك ػرش ا,لػحطة كا,عدائوػػة اػػع
اآل روف (اكا ,ورل )197 : 2113
د .أسموب خبرة عدم االتساق /التذبذب فل أسموب المعاممة:
إف نذظذب ا,كا,دوف فم اعلاحة األظاللء وىػور إ,ػ سػدـ ان ػلؽ ا,كا,ػدوف سحػ رأم اعػوف فػم نرظوػة
األظاللء أك إيلزة كقظكؿ لحكؾ ا ظف فم اكقؼ اعوف كرف أ فم اكقؼ االلػؿل كوىػور انلػلؽ ا,اعلاحػة

إ ,ػ لظػػلت ا,كا,ػػدوف فػػم الظلاهاػػل ا,ػػذم ونعػػلاسف ظػػأ فػػم ا,اكاقػػؼ ال لػػهل سالػػدال نن ػػررل كسػػدـ نالػػلقض

ألػػحكظوهال سالػػد املرالػػة ألػػحكب اعلاحػػة ػػؿ االهاػػل ظػػلآل رل كوػػؤدم اػػذا األلػػحكب إ ,ػ قػػدرة ا ظػػف سح ػ

ا,ناووػػز ظػػوف ا,ص ػكاب كا ,طػػأ كا نلػػلب اهػػلرات ا,لػػحكؾ ا,لػػكم كىػػعكرش ظل,ن ػػلؤؿ كا ن ػزافر (ا,طح ػػمل

) 33-31: 2113

هـ -أسموب التقبل -الرفض:
ألػػحكب ا,نمظػػؿ أك ا,ػرفضل كاػػك ألػػحكب و نػػلج إ,ػ لػػرسة إدراؾ اػػف ا,كا,ػػدوف ,طحظػػلت أظالػػلئهـل

ك ركرة ناووزاـ ان ومظحكف كان ورف ػكف طحظػلت أظالػلئهـر فػيذا أ لػف ا,كا,ػداف اػذا األلػحكب الػنملـ

األظاللءل كالنطلسكا اع ا,كقت أف واوزكا ظوف ا,صكاب كا ,طأر
 -3اإلمكانيات الفيزيقية والمادية لالبيت -األثاث :
يومصػػد ظهػػل طظوعػػة ا,ل ػ ف اػػف وػػث انلػػلع أك

ػػوؽ الػػل ة ا,ظوػػتل كنصػػاواأ كسػػدد ا ,ػػرؼل

كاػػدل اطلظمنػػأ ,حاعػػلوور كا,اكاص ػ لت ا,ص ػ وةل كنػػكفر األلػػلث ا,االز,ػػمل كاأل,عػػلب كاأليه ػزة ا ,هرظلئوػػة
ا ,ػ ػػركروةل كأدكات ا,ندفئػػ ػػة كا,نهكو ػ ػػة كاأليه ػ ػ ػزة ار ,نركالوػػ ػػة ا ,دول ػ ػػة (أظ ػ ػػك اليوح ػ ػػةل )111 :2115ر
كوعنظػػر نكايػػد ظوػػت و نػػكم سح ػ

ػػؿ اػػل و نليػػأ أظالػػلؤش اػػف ا,عكااػػؿ األك ,ػ ا,نػػم نػػؤلر سح ػ ا,االػػلخ
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األلرمل كن دد إا لالوة اليل أ أك فىحأل ألف ارالللف ظل,درية األك ,ولع إ ,ار ة يلػدش قظػؿ ار ػة
ال لأل فيف نكفرت ارا لالولت ا ,وزوموة كا,الدوة ا ,ركروة ,ح رد سالدال و ر ظلألاكر ا,ال لوةر
 -4العالقات البين األسرية:
ا نح ػػت ا,عسق ػػلت األلػ ػروة ظ ػػوف أفػ ػراد األلػ ػرة سحػ ػ ا ػػر ا,عص ػػكر وػ ػ انز ا ػػف ا,اال ػػلا ا,نىػ ػروعوة

ا,لالكوة كا,ك عوةل كاليػلح ا,عسقػة ظػوف أفػراد األلػرة لػوؤدم ناػلن إ,ػ ا,نكافػؽ كصػسح ل,ػة أفراداػلل

فل ػػطراب ا,عسقػػة لػػوؤدم نا ػلن إ ,ػ اال ػراؼ ا,عسقػػلت سػػف الاكاػػل ا,طظوعػػمل كاػػل والىػػأ سػػف ذ,ػػؾ اػػف

ا طراب فم ا,عسقة األلروة (أظك زودل )58 :2111ر

كومع سح رأس اذش ا,عسقػلت طظوعػة ا,عسقػلت ظػوف ا,كا,ػدوفل لػـ طظوعػة سسقػة ػؿ االهاػل ظ ػؿ
فرد اف أفػراد األلػرة اآل ػروفل لػـ ا,عسقػة ظػوف كاػع أفػراد األلػرة

ػؿل كسسقػة ا ظػف ظل,كا,ػدوفل كسسقػة

ا ظف اػع األبل كسسقػة ا ظػف اػع األـل كا,عسقػة اػع األ ػكةل فل,عسقػلت ا,االلػياة ظػوف ار ػكة ا ,ل,وػة
اف ن

وؿ ط ؿ سح ط ؿل كا ,ل,وة اف ا,ناللفسل نؤدم إ ,ا,الاك ا,ال لػم ا,لػحوـ ,حط ػؿ( .أظػك اليوحػةل

)884 :2111ر

إف ا,عسقلت ا,اىظعة ظل ,ػب كا ,الػلف كا,ػدفمء ا,عػلئحم كا,لمػة ا,انظلد,ػة ظػوف أفػراد األلػرة نلػلسد

ا ظف سح أف والاك ظىػ ؿ سػلدم كو ػب غوػرشل كونمظػؿ اآل ػروف كولػؽ فػوهـ كويػب أف وىػعر ا ظػف فػم

األلرة أالأ امظكؿ ايناػلسم كا ظػكب اػف قظػؿ كا,دوػأ كارغػكب فوػأ نػ ونهوػأ ال لػولن ,مظػكؿ اػل وس ظػأ

دا ػػؿ األل ػرةل كواحػػؾ ياوػػع قد ارنػػأ ا,عمحوػػة كا,ال لػػوة ,وعػػم اػػل وطػػرح سحوػػأ اػػف الاػػلذج لػػحك وة كآداب
كنكيوهلت اينالسوة كفم اذش ا ,ل,ة الؤ د سح سلاؿ ا,لمة ا,ذم ويعؿ ا ظف وأ ذ سف كا,دوأ ك وأنم

اذا ا,علاؿ إ اف سؿ ا,يك ا ينالسم ا,دافئ فم األلرة (اكا ,ورل )188 : 2113ر

ا ػػل أدت الن ػػلئ ظع ػػض ا,د ارل ػػلت ا,عحاو ػػة أف ا,اعلاح ػػة ا,ن ػػم ونحملا ػػل األظال ػػلء ا ػػف ا,كا ,ػػدوف ذات

سسقة كلومة ظال لو كف سحوأ ى صولنهـل كلحك هـ كقواهـ كنكافمهـ ا,ال لم كا ينالسم فم ا,النمظؿر

( أظك دؼل أظك دقةل )33 :2118ر

ا,درل ػػلت أف األل ػػل,وب األلػ ػروة كا,عسق ػػلت األلػػروة ا,ملئا ػػة سحػ ػ ا,نل ػػلا ل كا
كنى ػػور ا

نػ ػراـ

ا,انظػػلدؿل كألػػل,وب ا,نعلاػػؿ ا,ملئاػػة سح ػ ن هػػـ كنمظػػؿ األظالػػلء كاىػػعلراـ أالهػػـ ارغػػكب فػػوهـل كاأللػػل,وب
ا,انزالػػة دكف إااػػلؿ أك رفػػضل كا,نػػم ننلػػـ ظل,نلػػلا كا,دوامراطوػػةل كا لػػنمس,وةل كنعػػد ىػػركطلن ألللػػوة
,حطاأالوالة ا ال عل,وة سالد األظاللء كىعكراـ ظلألاف ا,ال لم فم وف أف ن رار ا ,ظرات ا,صلراة كا,اكاقؼ

ا,ا ظط ػػة  ,ظال ػػلءل كا ,را ػػلف ا ػػف ا,رسلو ػػة األلػ ػروةل كأل ػػل,وب ا,نعلا ػػؿ ا,ملئا ػػة سحػ ػ اراا ػػلؿ  ,ظال ػػلءل
كا ,راػػلف اػػف ا,رسلوػػة األل ػروةل أك ا ,ػرفض أك ا ,الوػػة ا ,ازئػػدةل أك ا,نل ػحطل كا,ن رقػػة فػػم ا,اعلاحػػة ظػػوف
األظاللءل نعد اصلدر ألللوة ,حمحؽل كسدـ ا,ىعكر ظلألاف ا,ال لم (ا,لالودمل ) 6 : 2113
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ا,عسقلت ا,ظوف ألروة ,هل نػألور ظوػر سحػ أفػراد األلػرة فػيف لالػت ا,عسقػلت قلئاػة سحػ ا,نمظػؿ

كا,ن ػػلاـ كا

نػراـ ظػػوف ياوػػع أفػراد األلػرة أدل ذ,ػػؾ ا,نػػألور إويلظوػلن سحػ أفػراد األلػرةل كظل,نػػل,م نػػألوراـ

ظل,ظوئػػة ا ,لريوػػةل كاعػػلاحنهـ ا,الػػلس ظى ػ ؿ يوػػدل فػػوا ف اسنظػػلر اف ا,اعلاحػػة ػػلرج ا,االػػزؿ اػػل اػػم إ

صكرة سف ا,اعلاحة دا ؿ ا,االزؿر
 -5العالقات االجتماعية:

كنعػػد األلػرة ارطػػلر ا يناػػلسم ,حن لسػػؿ ظػػوف أفراداػػلل فهػػم ا,نػػم نصػػظغ لػػحكؾ ا,ط ػػؿ ظصػػظ ة
اينالسوةل نلػهـ فػم الاػكش ا يناػلسمل كون مػؽ اػذا ا,هػدؼ سػف طروػؽ ا,ن لسػؿ ارويػلظم ظػوف أفراداػلل

كا,ذم وحعب دك ار اهالن فم ن كوف ى صوة ا,ط ؿ ( كالة كا,لودل )61 : 2111ر

كوى ػػور ن ػػؾ األلػ ػرة إ,ػ ػ االهو ػػلر ا,ك ػػدة األلػ ػروة اا ػػل وال ػػن ساله ػػل ح ػػؿ األدكار ا ينالسو ػػة

ا,ارنظطةل ظهل كذ,ؾ سالدال و ىؿ س ػك أك أ لػر فػم ا,موػلـ ظل,ن ازاػلت دكرش ظصػكرة يار ػوةل كقػد صػالؼ
ك,ولـ يكد ( ) willem Goodاألى لؿ ا,رئولة ,حن ؾ األلرم إ,ػ ا ػنسؿ األلػرة ن ػت نػألور ا,ر وػؿ
اررادم أل ػػد ا,ػػزكيوف سػػف طروػػؽ ا ال صػػلؿ أك ا,طػػسؽ أك ا,هيػػرل كأ ولال ػلن ا الى ػ لؿ اػػف يلالػػب أ ػػد
ا,زكيوف ظل,عاؿل أك أم اى ك,ولت أ رل اف األلرة (االدمل )122 :2116ر

العوامل المؤثرة فل المناخ األسري:

 -1العالقات اإل نسانية بين اآلباء واألبناء:

وث إالأ اف سؿ
نظدأ سسقلت ا,ط ؿ ا ينالسوة كا,نم ن لظأ ا,ىعكر ظموانأ اع أفراد ألرنأ ي
اذش ا,عسقة األك,وة والام ظرنأ سف ا ,ب كا,علط ة كا ,الوةل كوزداد الاكش ظزولدة ن لسحػأ اػع ا,ا وطػوف

ظػػأ كقولاػػأ ظػػدكرش ا ,ػػلص كوالاػػك ,دوػػأ ا,ىػػعكر ظل,طاأالوالػػةل كسػػف طروػػؽ اػػذا ا,ن لسػػؿ نأ ػػذ ى صػػونأ

ظل,نظحكر كا نزاف(أ ادل )6 :1998ر

ا ػػل أف طظوع ػػة ا,عسق ػػة ا,ملل ػػوة ظ ػػوف اآلظ ػػلء كاألظال ػػلء نيظ ػػر األظال ػػلء سحػ ػ ا لنل ػػسـ ,حظ ػػركؼ

ا,ظ و ػػةل ظ وػػة ا,ن ػػرر اػػف األذلل كاالهػػل الػػنيلظة ا ظػػف أ ولالػلن سحػ ا ػػض ررىػػلدات كا,ػػدشل كا,نػػم
ن كف فم االنه ا,ملكةل ؿ ذ,ؾ ظطظوعة ا ,لؿ وؤلر سح ا,االلخ األلرم (سكو ةل )11 :1996ر
 -2الال أنسنة:
كومصد ظهل نيرود األىػ لص اػف صػ لنهـ اراللػلالوةل كاعػلاحنهـ ك ػأالهـ أدكات أك أىػولءل ك,ػذا

ون ػػريـ ا,اص ػػطح أ ولالػ ػلن إ,ػ ػ (ا,نى ػػوؤ)ل كوا ػػف ال ػػن داـ اعو ػػلر ا ,ػػس أالل ػػالة اعو ػػلر ,حل ػػحكؾ ا,ل ػػكم
كا,ى صوة ا,لكوة كاأللرة ا,لكوة فم ايلؿ ا,ص ة ا,ال لوة كاررىلد ا,ال لم كا,عسج ا,ال لمر كا,عسقػة

ن ػػكف إاللػػلالوة والاػػل وػػدرؾ ػػؿ طػػرؼ ا,طػػرؼ اآل ػػر اػػل اػػكل فػػم املظػػؿ ا,عسقػػة غوػػر اراللػػلالوة أك
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ا,اىوئة ا,نم وػدرؾ فوهػل أ ػد األطػراؼ ا,طػرؼ اآل ػر ىػمء أك كلػوحة ,ن موػؽ غلوػة ك,ػوس غلوػة فػم
ٌ
د ذانأل كنيرودش اف صلئصأ يالللف ( لفمل)137 :1999ر
 -3األسرة المنصهرة أو المندمجة:
ا,ػػدا أك ا الصػػهلر اػػك نظالػػم انيػػلش نعحومػػم ناح ػػم ظػػوف لالػػلئم أك لسلػػم اػػف األف ػراد أك أ لػػر

كرظاػػل ىػػاؿ األل ػرة حهػػلل كسالػػدال نصػػؿ ل,ػػة ا الصػػهلر ظػػوف ا,ط ػػؿ كأ ػػد كا,دوػػأ فيالهاػػل و كالػػلف اللػػملن
ل,أ اػف قظػؿ ا,يػلالم ا,مػكمل

كولا اذا ا,اللؽ إظملء ا,اللؽ سح
فرسولن( :ط ؿل كا,د) أك (كا,دةل ط ؿ) ي
كاػػك ا,كا,ػػد أك ا,كا,ػػدةل فوظػػؿ ا ظػػف ط ػسن نػ كاػػك ىػػلبل كقػػد نالصػػهر األلػرة ظ لاحهػػلل كوكقػػع ا,عمػػلب
سح أم فرد االهل و لكؿ أف وال صؿ أك ولنمؿل كاالل ن كف األلرة اصانة كفوهػل و ػلد و الػؽ األظالػلء ك

ولا ,هـ ظللنالىلؽ غور سظورال (االصكر كا,ىرظوالمل )161 -161 :2111ر
 -4حجم األسرة:
إف يـ األلػرة كزوػلدة سػدد األظالػلء وػؤلر سحػ قػدرة األب كاألـ سحػ نرظوػة األظالػلء كانػلظعنهـل كقػد

أ دت ا,دراللت أف انلظعة اآلظلء ألظاللئهـ نمؿ حال ازداد سدد األط لؿ فم األلرةر (زاودل )22 :2118ر

 -5المستوى التعميمل لموالدين:
,حنعحوـ دكر اهـ ككا

فم إ للب ا,كا,دوف النكل اف ا,اعرفة ارلساوة كا,عحاوة ا,صػ و ة

فػػم ا,نعلاػػؿ اػػع األظالػػلء فمػػد ألظنػػت ا ,لوػػر اػػف ا,د ارلػػلت أف ا,الػػنكل ا,نعحواػػم ,حكا,ػػدوف و ػرنظط ارنظلطػػل
اكيظػػل ظلنيػػلش ا,ل ػكاء فػػم اعلاحػػة األظالػػلءل ظ و ػػث وزوػػد ا,ل ػكاء حاػػل زاد ا,الػػنكل ا,نعحواػػم( .ا ,ال ػػدمل

)161 :1992ر

 -6التحضر والتمدن وأثرا عمى األسرة:

اف ا,اعركؼ أف ايناػع ا,ادوالػة ن نحػؼ ا,عسقػلت كا,ػركاظط األلػروة فوػأ سػف ايناػع ا,مرظػة أك
لروة كا ينالسوةل

وث إف ايناع ا,ادوالة ا نكح ننكافر فوأ ارا لالولت ا,الدوة كا,لملفوة كا,
ا,ظلدوةل ي
ااػل وعمػػد ا,عسقػػلت ا ينالسوػػة ظػػوف أفػراد األلػرة ا,كا ػػدةل كظوػػالهـ كظػػوف أفػراد ايناػػع ا,ادوالػػةل كسػػلدة اػػل
و كف ايناع ا,مروة ا دكدان ا حملن ننك د فوػأ ا,عسقػلت  ,ػد اػلل كو ػدث ا,ناللػؾ األلػرم ظدريػة أ ظػر.

(االصكر كا,ىرظوالمل )114 :2111ر

 -7المناخ الوجدانل غير السوي:
اػػك ذ,ػػؾ ا,االػػلخ ا,ػػذم ولػػكد فوػػأ الػػكع اػػف ا,نالػػلفس ظػػوف اػػل وظػػدك سح ػ ا,لػػط كاػػل و ػػكف فػػم

ا,ػػدا ؿل فل,لػػط وػػك م ظل,هػػدكء كا لػػنمرارل ك ,ػػف اػػذا ا,هػػدكء ,ػػوس سحػ ألػػس قكوػػة فػػم األلػرةل فهػػك

,وس ادكءل ك ,الأ الكع اف ا,ياكدل فل,عسقلت ظوف أفراد األلرة ننلـ ظمحة ا ,وكوة كا,نحملئوةل كألف ا,هدكء
ظلارم فاف كقت آل ر نازقػأ ظعػض ا,لػكرات ا ال عل,وػة ا,عالو ػة ا,نػم نالػن اػف ػلدث صػ ور نلفػأل لػـ
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نالط ػػئ اػػذش ا,لػػكرة ا ال عل,وػػة فيػػأة اػػل اىػػنعحتل كنعػػكد األل ػرة ,لػػورنهل األك ,ػ ك ون وػػر فػػم ألػػحكب
ولنهل ىمء ( لفمل )161 :1999ر
 -8األعمار الزمنية ألفراد األسرة:
سالػػدال و ػػكف سػػدد األفػراد فػػم األلػرة دكف ا,عىػروف اػػف اياػػكع األفػراد دا ػػؿ األلػرةل فػػيف اػػذش

ا,لػػف( :دكف ا,عىػروف) نالػػؿ ذركة سػػدـ ا,نكافػػؽ األلػػرم فػػم ا,عسقػػلتل وػػث و ػػكف األظالػػلء اػػف ا,ػػذ كر
كارالػػلث دكف ا,عى ػروف( :فن ػرة اراامػػة) فػػم ص ػراع ال لػػم دائػػب النويػػة ,س ػػطراظلت ا,ال لػػوة كا,يلػػاوة
كا,ياللػػوة كا,عمحوػػةل كنعػػلرض ا ,لوػػر اػػف إىػػظلع ا ,ليػػلت األلللػػوة ف ػم اػػذا ا,عاػػرل ا ػف سػػدـ ن ػكافر

ارا لالو ػػلت األلػ ػروة أك ا ينالسو ػػة أك ا قنص ػػلدوة ا,االلل ػػظةل النوي ػػة ,ع ػػدـ نػ ػكافر ا,نكاف ػػؽ ا,ال ل ػػم ظ ػػوف
األظالػػلء فػػم ا ػػوط سسقػػلنهـ األل ػروةل وػػال ض ا,نطػػلظؽ األلػػرم ,كيػػكد ا,عدوػػد اػػف ا,اىػػل ؿل ككيػػكد
ا ,كارؽ ا ,روة ظوف يوؿ اآلظلء كاألظاللء (االصكر كا,ىرظوالمل )115 :2111ر
 -9جمود األدوار فل األسرة:
فم ظعض األلر ن كف أدكار ا ,لسؿ كا,ا عكؿ ظأ انالوزة ظك كحل ك ,الهل غوػر نظلد,وػةل ظاعالػ
أف ا,ى ص ا,ذم ومكـ ظػدكر ا ,لسػؿ وظػؿ واػلرس لػحكؾ اػذا ا,ػدكرل ك ػذ,ؾ ا,ىػ ص ا,ػذم ومػكـ ظػدكر

ا,ا عػػكؿ ظػػأل ك ولػػا

لصػػة ,صػػل ب دكر ا,ا عػػكؿ ظػػأ أف و ػػكف فػػلسسن أظػػدانل ألف ا,ى ػ ص ا ,لسػػؿ

واالعأ اف ذ,ؾر فلألدكار ا دكدة كيلادةل كا,ى ص ا,ذم ومكـ ظدكر ا,ا عكؿ ظػأ وظػدكل ك أالػأ يػزء اػف

ساحوػػة إىػػظلع رغظػػلت ا,ى ػ ص اآل ػػر ا,دا حوػػة ك ليلنػػأ ا,ال لػػوةر كا,عػػلدة أف ومػػكـ أ ػػد ا,كا,ػػدوف ظػػدكر
ا ,لسػػؿل ظوالاػػل ومػػكـ أ ػػد األط ػػلؿ ظػػدكر ا,ا عػػكؿ ظػػعل كسحػ ا,ط ػػؿ أف وظػػذؿ ػػؿ يهػد ,وػػؤدم اػػذا ا,ػػدكر

ظػػي سص ,وظػػؽ( :ا,ط ػػؿ ا,الاػػكذيم) سالػػد كا,دوػػأر كاذا اػػل لػػلر ا,ط ػػؿ

ػػد دكر ا,ا عػػكؿ ظػػأ ا,ا ػػدد فػػيف

ا,عسقػػة ظوالػػأ كظػػوف ا,كا,ػػدل كرظاػػل ا,اللػػؽ ظ لاحػػأ ننػػكنر كنػػال ص إ,ػ صػػكرة اػػف ا,نيلاػػؿ كارال ػػلرل كا,نػػم

وهاؿ فوهل لحكؾ ا,ط ؿ ا ,مومم ( لفمل )146 -145 :1999ر
كظل,نل,م ون

أالػأ حاػل ػلف االػلؾ نظلد,وػة فػم األدكار ظػوف أفػراد األلػرة فػم ػدكدال ا,طظوعوػة

دكف نعلؼ أك كصػلول ػلف ا,االػلخ األلػرم لػكولنل كسحػ ا,المػوض اآل ػر ,ػك لالػت اػذش ا,نظلد,وػة يلاػدة
أم اف يلالب كا د اف قظؿ ا,كا,دوف أك أ داال نيلش ا ظف لف ا,االلخ األلرم غور ا,لكمر
 -10الحب المصطنع لمطفل:
فم ظعض األ ولف وػالمص ا,كا,ػداف أك أ ػداال ليػلت ال لػوة أك ن ػكف غوػر اىػظعة ااػل وػؤدم
إ ,ػ سػػدـ ا ناػػلؿ ا ن ػزاف ا,ال لػػمل فون ػػذا ا,ط ػػؿ كلػػوحة ,ن موػػؽ اػػل والمصػػهال أك اػػل وروػػداف إىػػظلسأر
كاف ظوف ال ونعرض ,أ ط ؿ اذوف ا,كا,دوف الكع اف ا ,ب ا,ااالكح ا,اىركطل و نىؼ ا,ط ؿ فم اعظـ

ا ,ػػل ت أالػػأ ػػب ازئػػؼ أك اصػػطالع أك اىػػركط أك غوػػر المػػم كغوػػر ػػل,ص ,ى صػػأ فهػػك الػػؿ ػػب
اىركط ظطلسة ا,ط ؿ ا ,لاحة كا ,لء إرادنأ ا ,لصة (الصكر كا,ىرظوالمل )161 :2111ر
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 -11االنقسامات األسرية:
كومصػػد ظهػػل كيػػكد ن ػػنست أك اياكسػػلت دا حهػػلل فػػلألب قػػد وأ ػػذ إ ,ػ يلالظػػأ ظعػػض األظالػػلءل

ك ػػذ,ؾ ن عػػؿ األـل أك أف وػػالي أ ػػد ا,كا,ػػدوف فػػم ا لػػن كاذ سح ػ سلط ػػةل كااناػػلـ األظالػػلء ياوع ػلن فػػم

صراسأ اػع ا,كا,ػد اآل ػرل ػأف األلػرة لػل ة صػراع ك,ولػت كا ػة لػسـر كن ػدث ساحوػلت ا,صػراع فػم

اعظاهل سح ا,النكل ا,سىعكرمل كاف لالت نظدك سحوأ ىعكروة فم ظعض ا,اكاقؼر

( لفمل )156 :1999ر

بعض النظريات المفسرة لممناخ األسري:

 -1التوجه الدينامل لنظرية التحميل النفسل :
,مػػد ػػلف فركوػػد اػػك أكؿ صػػل ب الظروػػة لػػو ك,كيوة وؤ ػػد سح ػ ا,ػػدكر ا ,للػػـ كا,اهػػـ ,لػػالكات

ا,ط ك,ة ا,اظ رة كا,انأ رة فم نى وؿ كظاللء ا ,صلئص األلللوة ,حى صوة ارالللالوةل ػذ,ؾ وػرل فركوػد
أالأ فم الهلوة ا,لالة ا ,لالة اف ا,عار ونـ ا نالؿ ا,يزء األ ظر اف لو ك,كيوة ا ,ردل كأف ال وحػم ذ,ػؾ

اف الاك ومكـ فم اعظاأ سح صولغة ا,ظاللء األلللم (اكؿ ك,والدوزمل )69 :1978ر
إف ا ػػذش ا,الظرو ػػة ن ػػلكؿ أف ن ل ػػر ا,الا ػػك ا ينا ػػلسم ا ػػف ا,ط ك ,ػػة نػ ػ ا,ظح ػػكغل كاف ني ػػلرب

ا,ط ك,ػػة ن ػ ا,اظ ػرةل ننػػرؾ االطظلس ػلن سح ػ الاػػك ى صػػوة ا,ط ػػؿل ك والاػػل والنمػػؿ األط ػػلؿ اػػف ار حػػة
يالل ػػوة إ,ػ ػ ار ح ػػة أ ػػرل ف ػػيالهـ وظ ػػدئكف ظ ػػيدراؾ دافع ػػوف غروػ ػزووفل ا ,ػػدكافع ا,يالل ػػوة كا,عدائو ػػة ك ػػس

ا,ػػدافعوف وعنمػػد ظأالهاػػل و حمػػلف ل,ػػة الػػنارة اػػف ا,نػػكنر النويػػة ليػػة ا,يلػػـ إ ,ػ ا,انعػػة كا,ر ػػلل كاف
الظروة ا,ن حوؿ ا,ال لم والظر إ ,اذا ا,نكنر سح أالأ اللن اف قكل لسلة( :ا,هكل األاللل األالل األسح )

(ا ,الدمل )62 :1992

أم أالل (األالل األسح ) وعاؿ سح ا,نكفوؽ ظوف ا ,ليلت كا ,رائز ا,ال لوة (,حهػك) كظػوف انطحظػلت
ا,ايناػػع كالكااوػػأ ا,انالحػػة ظن ػػكوف (األالػػل)ل كن اػف أااوػػة اػػذش ا,الظروػػة فػػم ا,نأ وػػد سحػ أااوػػة ا ,ظػرات
ا ينالسوة ا,اظ رة فم نى وؿ لحكؾ ا ,رد (ا,نرنكرمل )7 :2117ر

ال كأىلر فركود ( )Freudفػم نر وػزش سحػ أااوػة سسقػلت ا,ط ك,ػة اػع اآلظػلء األلللػووف فػم

ن موؽ ا,نكافؽ ا,ال لم كا ينالسمل كنى وؿ ا,لحكؾ ارالللالم )(Pal,2006: 6ر

كوعطم فركود أااوة ظورة ,حلالكات األك ,اف ولة ا,ط ؿل كاػك وػرل أف ا ,ظػرات ا,نػم ن ػدث
فػم اػػذش ا,لػػالكات األك,ػ نػػؤلر نػػألو انر ظوػ انر سحػ ا,ى صػػوةل كناػػدال ظلػػالنهل ا,ااوػزة ,هػػل كوػػذاب فركوػػد
إ ,أف ا,ى صوة نار ظا ار ؿ الاة ,حالاػك اػف أااهػل ا,ار حػة ا ,اوػة وػث ك ػ فركوػد كأ ػد سحػ أف

ا,ار حػػة ا ,اوػػة اػػم ار حػػة ا لػػنمظلؿ وػػث وى ػ ؿ ا ,ػػـ اػػد ؿ الػػنمظلؿ ,حا لفظػػة سح ػ ا,الػػكع اػػل يوع ػد
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ا,ظلب ا,رئوس

نللب ا ,ظرة اف ا,ايناع ا,ا وط ظأل كناند اذش ا,ار حػة ػسؿ لػالم ا,اهػد فنظػدأ اػف

ا,اوسد ن االنصؼ ا,علـ ا,للالم نمروظلن ( ا,روالكمل )44 :2113ر

كأاـ الحالت الظروة ا,ن حوؿ ا,ال لم أف اللؽ ا,الظػرم سالػد فركوػد ور ػز سحػ إظػراز دكر ار حػة

ا,ط ك,ة ا,اظ رة فم إسداد ا,ى صوة ا,لكوة أك ا,ا طرظةل كقد أ دت سحػ أااوػة ا,لػالكات األك,ػ اػف
ولة ا,ط ؿل كا,نم نؤلر فم ولة ا ,رد ا,النمظحوة (ا,ىكرظيمل داالولؿل )45-42 :2112ر

وؤ ػػد أد,ػػر سح ػ أااوػػة ا اناػػلـ ا يناػػلسم ,ن ػػكوف ا,ى صػػوة ا,لػػكوة وػػث إف ا ,ػػرد وػػدرؾ

ل,نأ يزء اف ا,يالسة ارالللالوةل ك,ذ,ؾ وظ ث سف ا,ا لالة فػم ا,علئحػة كا,ايناػعل كوظػدأ االػذ ا,ط ك,ػة
ا,ظ ث سف ا رنظلط ظلآل روفل ألالالل يزء اف ا,ايناع (أظك لعد كسرظولتل )46 :2112ر
كو اف يكار الظروة ا,ن حوؿ ا,ال لم ا,نم أللهل فركود فم لسث الحالت ألللوة ,حطظوعة ارالللالوة:

 أوالً :أف ا ,اػس لػػالكات األك,ػ اػػف وػػلة ا ,ػػرد اػػم اػف أاػػـ لػػالكات ولنػػأ كأىػػدال فػػم لػػحك أاء أ لف فم ل,ة ا,لكاء أـ سداأر
فم لالكات سارش ا,نل,وة لك ن
 -ثانيهما :إف ا,دفلسلت ا ,روزوة ا,ياللوة ,ح رد ام ا,نم ون دد فم

كئهل لحك أ ا,عػلـل كنعػرؼ

اذش ا,دفلسلت ا ,روزوة ا,ياللوة ظأالأ نعالم لية ؿ فرد إ ,إىظلع اطل,ظأ ا,يلدوةر

 ثالثها :أف ا,يلالب األ ظر اف لحكؾ ا ,رد ن اأ ا ددات ىعكروةر(ا ,طوبل )211 :1998

 -2االتجاا السموكل:

ون ػػاف ا نيػلش ا,لػػحك م ىػػأالأ ىػػأف ا نيػػلش ا,ن حوحػػم نوػػلرات كانيلاػػلت سدوػػدة كأالظاػػة فرسوػػة

ػداء اػػف نلظػػلت ا,ػػركاد (ظػػلفحكؼل كاطلػػكفل ل ػ الرل دك ردل كاوحػػرل
دا ػػؿ ا,الظػػلـ ا,لػػحك م األ ظػػر اظنػ ن
فػك,مل ظلالػدكرال ركنػر) إ أف اػذش األالظاػة ا ,رسوػة نىػنرؾ فػم ساللصػر سلاػةل اػم ا,نػم نعطػم ,حالظػلـ
ا,لحك م طلظعأ ا,ااوز ظعظلرة أ رل وا الالل ا,مكؿ ظأالالل

اليد فم ا,لػحك وة الظروػة اك ػدةل ك ,الالػل اليػد

ال ػػس ا,ال ػػحالت األللل ػػوة ا,ن ػػم نم ػػكـ سحوه ػػل ا,ل ػػحك وة سال ػػد كاطل ػػكف كلػ ػ الر كا,ل ػػحك ووف ا,احن ػػزاوف

كا,لحك ووف ا,يدد ( أظك اليوحةل  )898 :2111ر
إف األل ػرة نالػػؿ ظوئػػة طظوعوػػة ,ػػنعحـ ا,لػػحكؾل فلألل ػرة ظ ػػـ ا,عسقػػلت كا,ن ػػلسست ا,وكاوػػة ظػػوف

أس ػػلئهل نالػػؿ ىػػظ ة اندا حػػة اػػف ا,اكاقػػؼ كا,اىػػلسر كاأللػػل,وب ا,لػػحك وة ا,اكيهػأ اػػف فػػرد إ,ػ آ ػػر
دا ػػؿ األلػرةل فمػػد وػػدسـ لػػحكؾ أ ػػد أس ػػلء األلػرة لػػحكؾ س ػػك آ ػػر كوعػػلرض لػػحكؾ س ػػك لل,ػػثل
كون دل لحكؾ س ك راظع كا ذال كاأللػرة فػم ا,الهلوػة نالػؿ ايػل ن وكوػلن أك,وػلن وػنعحـ فوػأ س ػك األلػرة
وؼ ولحؾ انيلش أفراد األلرة اآل روف كسف طروؽ ا,نعاوـ والنمؿ اذا ا,لحكؾ فم اعلاحة اآل روفر

( لفمل )291 :1999ر
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كأكؿ اػػذش ا,الػػحالت إف ا,لػػحك وة فػػم ألللػػهل ادرلػػة نعحػػـ قلاػػت سح ػ ألػػلس سسقػػة قا,الوػػر

ظل لنيلظةق (ـ ػ س)ل كورل أص لب ا,نكيأ ا,لحك م سحم نالكسهـل كا نسفهـ فػم ظعػض ا,ن لصػوؿ أف
ا,لػػحكؾ ا,اػػنعحـ كقكاسػػد ا,ػػنعحـ كقكاالوالػػأ اػػم ا,نػػم ن لػػر ا,لػػحكؾ ا ,ػػلطئ أك غوػػر ا,لػػكمل اػػل ن لػػر

ا,لحكؾ ا,لكم أك ا,ص و (احو أل )85 :1991ر

كورل أص لب اذش ا,الظروة ظأف ا,لحكؾ ارالللالم سظلرة سف اياكسة اف ا,علدات ا,نم ونعحاهل
ا ,ػردل كو نلػظهل ألالػلء ا ار ػػؿ ا,الاػك ا,ا نح ػةل كنر ػػز سحػ ا ,ػكادث ا,ظوئوػة كا,ن لسػػؿ اعهػلل كنػدكر اػػذش

ا,الظروػػة ػػكؿ ا ػػكر ساحوػػة ا,ػػنعحـ ا,يدوػػد أك فػػم إ ػ لئأ أك إسلدنػػأل ك,ػػذا فػػيف أ لػػر ا,لػػحكؾ اراللػػلالم

ا نلػػب سػػف طروػػؽ ا,ػػنعحـل كأف ا ,ػػرد قلظػػؿ ,حنعػػدوؿ أك ا,ن ووػػر كاويػػلد ظػػركؼ كأي ػكاء نعحواوػػة اعوالػػةل

اء أ ػلف ا,لػحكؾ
كاف أاـ اظلدئ اذش ا,الظروػة أف ا,لػحكؾ اراللػلالم اػنعحـ و نلػظأ ا ,ػرد اػف ا وطػأ لػك ن
لكولن أـ ا طرظلنل كظال أالأ انعحـ إذ وا ف نعدوحأ كن وورش ,وصظ لحك لن ارغكظلن فوأ كامظك نر
(أظك لعد كسرظولتل )115 :2112ر
كسح

كء ا,نيرظة كا ,ظرة كا لنيلظة ن كف ا,نالىئة النوية ,حنعزوز ارويلظم أك ا,لحظم (لكاظلن

كسملظلن) ا,حذاف ولن داهال اآلظلء كاألاهلت ,نعكود ا,ط ؿ سحػ ا,لػحكؾ ا,ارغػكب فوػأ اػل وحعػب ا,نمحوػد
كا,ا ل لة كا,مدرة دك ار فم نعحـ ا,لحكؾ (ا ,الدرمل)61: 1992ر

ك ,ػـ وهػػنـ ا,لػػحك ووف ظنيدوػػد أك نعوػػوف سػػلدات و نلػػظهل ا ,ػػرد قظػػؿ غوراػػل أك و ػػكف ,هػػل أااوػػة
لص ػػةل أك ن ػػم ا,ع ػػلدات ا,ن ػػم ناو ػػز ا,ى ص ػػوة ا,ل ػػكوة املظ ػػؿ ا,ع ػػلدات ا,ن ػػم ناو ػػز ا,ى ص ػػوة غو ػػر

ا,لػػكوةل ألف ذ,ػػؾ ا ػرنظط ظظػػركؼ ا,اكقػػؼ ا,ػػذم وػػنـ فوػػأ ا,نعحػػوـل فػػيف نعحػػـ ا ,ػػرد سػػددان اػػف األلػػل,وب

ا,ل ػحك وة ا,ص ػ و ة أك ا,لػػحواة ا,ارنظطػػة ظاكقػػؼ اعػػوفل المػػكؿ :إف ا ,ػػرد ػػكف سػػلدة ص ػ وة أك لػػكوة
ارنظطة ظهذا ا,اكقؼ كاف نعحـ ألل,وب لكوة ن كالت ,دوأ سلدات غور ص وة أك غور لكوةل ,ذ,ؾ فيف

ا,لػػحك ووف كيه ػكا ااناػػلاهـ إ ,ػ د ارلػػة األلػػس كا,مكاسػػد ا,نػػم سح ػ ألللػػهل نن ػػكف ا,عػػلدات لػػـ نم ػكل
كنلنمر أك ن عؼ كننسى ل كاف اياكع سلدات نن كف ى صونأل فل,ى صوة حهػل ا نلػظة كانعحاػة

ن ػػت ىػػركط ا,نػػدسوـل فاػػف نعحػػـ ألػػل,وب لػػكوة ن كالػػت ,دوػػأ سػػلدات لػػكوةل كظل,نػػل,م ظػػم ظى صػػوة
لكوةل كاف نعحـ ألػل,وب لػحك وة لطئػة أك غوػر لػكوةل نالاػك ,دوػأ -ظل,نػل,م -ى صػوة غوػر لػكوة أك

اال رفة (أظك اليوحةل)833 :2111ر
 -3النظرية اإل نسانية:

وؤ د(ركير) سح أااوة اعلاحة ا,كا,دوف كنألورال فم ن وؼ ا,ط ؿل كن كوف ا هكـ إويلظم ال ك
ال لأ (ذانأ) كورل أف ا,ذات ام ىمء ا نلب و نلظأ ا,ط ؿ اف سؿ ن لسحأ اع ظوئنأ كال ورافمأ اف

اؤلراتل كنظرز أااوة ا,نالىئة كطظوعة ا,ن لسؿ ا ينالسم فم األلرة كا,عسقلت ا ينالسوة ظوف أفرادال
سح ن كوف ا هكـ ا,ذات ا,س إويػلظم ,ػدل ا,ط ػؿل كوػرل أف ن ػكوف ا هػكـ ذات إويػلظم ,ح ػرد اػف أ ظػر
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د ئؿ ا,ص ة ا,ال لوةل كا,نم ونـ إرللء أللهل اف قظؿ األلرة كفملن ,الػكع كألػحكب ا,رسلوػة كا,نالىػئة ا,نػم
ونظعهل ا,كا,داف اع ا,ط ؿ ال أف اىلسر ا,رفضل كسدـ إىػظلع ليػلت ا,ط ػؿ وهػددكف ذات ا,ط ػؿل إذ

وػػؤدم ذ,ػػؾ إ ,ػ زسزسػػة لمػػة ا ,ػػرد ظال لػػأ كن ػػكوف الظ ػرة دكالوػػة نيػػلش ذانػػأل كوؤ ػػد (ركيػػرز) أف االػػلؾ
انصل كلومل ظوف ذات ا ,رد كظوف ص نأ ا,ال لوة (رىودل)26_25 :1995ر

و ػػرل ركي ػػرز أف اال ػػلؾ لسلػ ػة اص ػػلدر ,ن ػػكوف ص ػػكرة ا ,ػػرد س ػػف ال ل ػػأ ق ػػوـ اآلظ ػػلء كأا ػػدافهـ
كا,نصكراتل ا,نم وكيههل ا ,رد ,حايناع ا,ا وط ك ظػرات ا ,ػرد ا,اظلىػرة كا,نصػكرات ا,نػم ن ػكف ا,صػكرة
ا,الل,وة ا,نم ورغب أف و كف سحوهلل وث ومكـ ا هكـ ا,ذات ,دل ا ,رد ظكظلئؼ ا نح ة:
1ر كظو ة دفلسوة :كام ا,نم ن ز ا ,رد سح ا,لحكؾ ,ن موؽ األاداؼر

2ر كظو ة ن لاحوة :كام ا,نم نؤدم إ ,ن لاؿ ا,لحكؾ ا ,ردم ظال و مؽ صكرة ا ,رد سف ال لأر
(ا,داارمل )355 :2118

كاى ػػظلع ا ,لي ػػلت ا,ال ل ػػوة وع ػػد أاػ ػ انر اهاػ ػلن

ػػركرولن  ,ػػالف انػ ػزاف ى ص ػػوة ا ,ػػردل ك,ن مو ػػؽ

ا,لػػساة كا,ص ػ ة ا,ال لػػوةر كأف راػػلف ا ,ػػرد اػػف إىػػظلع اػػذش ا ,ليػػلت ا,ال لػػوة األلللػػوة وػػؤدم إ ,ػ
ى ػػعكرش ظلالع ػػداـ األا ػػف كا ,ػػب كا النا ػػلءل كا ػػذا ويعح ػػأ ى صػ ػلن قحمػ ػلن وع ػػلالم ا ػػف ا

ػػطراظلت ا,ال ل ػػوة

ا,ا نح ػػةر اػػل كوؤ ػػد (اللػػحك) سحػ أف ا,صػ ة ا,ال لػػوة ,ح ػػرد قلئاػػة سحػ ألػػلس إىػػظلع اػػذش ا ,ليػػلت
ل ,ليػ ػ ػػة إ ,ػ ػ ػ األاػ ػ ػػف ا,ال لػ ػ ػػم كا ,ػ ػ ػػب كا الناػ ػ ػػلء كا

ن ػ ػ ػراـل ك,ػ ػ ػػوس إىػ ػ ػػظلع ا ,ليػ ػ ػػلت ا,ظوك,كيوػ ػ ػػة

()Maslow, 1970:384ر
 -4نظرية األنساق العامة:
نال ػػؿ الظرو ػػة األالل ػػلؽ ا,علا ػػة كيه ػػة ا,الظ ػػر األللل ػػوة كا ,دول ػػة ف ػػم ا,الظ ػػر إ,ػ ػ األلػ ػرة كف ػػم
د ارلػػنهلل كالظروػػة األاللػػلؽ ,هػػل يػػذكر أو ػلن ظعحػػـ ا,ػػال س ا,يىػػطحنم ا,ػػذم ونظالػ ا هػػكـ ا,صػػو ة ا ,حوػػةل
كاػػف أسػػسـ سحػػـ ا,ػػال س ا,يىػػحطنم اػػل س فروناهػػرل ػػكاحرل و ػرت ,و ػػوفل كف ػػلل كاػػـ ا,ػػذوف رل ػ كا

ا,اظػػدأ األلللػػم سالػػد ا,يىػػطحتل كاػػك أف ن حوػػؿ األيػزاء

وا ػػف أف ومػػدـ فهاػلن يوػػدان  ,ػ داء ا,ػػكظو م

,ح ؿل كاك ا,اظدأ ا,ذم قلات سحوأ الظروة األالللؽ ا,علاة ( لفمل )92: 1999ر
كوعناػػد نعروػػؼ ا,اللػػؽ األلػػرم سح ػ ف ػرة أف ا ,ػػؿ

وا ػػف ار,اػػلـ ظػػأ إ اػػف ػػسؿ د ارلػػة

األيزاء اع ظع هل ا,ظعض ظعسقلت أك ن لسؿ وا ف أف الطحؽ سحوأ اللؽر

(االصكر كا,ىرظوالمل 2111ل )31

كنالظر الظروأ األالللؽ ا,علاة إ ,ا,عل,ـ سحػ ألػلس نراظطػمل ف ػؿ وػلف قػلئـ ظذانػأ والظػر ا,وػأ
اف الل وة سسقلنأ ظل ,ولاللت األ رلل كا,نم نؤلر كننألر ظأ (1983 :63ل (hartman & laridر
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ف لرة اللؽ اينالسم قلئـ نن كف اف اياكسة اف األفرادل ك ,ف األلرة نعالم أ لر اف ايرد

اياكسة اف األفرادل فل,ن ػلسستل ا,نػم ن ػدث ظػوف أفػراد األلػرة اػف اػكدة ك ػب كسطػؼ كن ػ وة اػم
أ لر ظ لور اف نحؾ ا,نم ن دث ظوف اياكسة اف األفرادل كن نرض ا,الظروة أف أم ن وور وط أر سح أم
اف األيزاء ا,ا كالة ,حاللؽ فيالأ وؤدم ظل ,ركرة إ,

إ,

دكث ن وور فم ا,اللؽ ظصػ ة سلاػةل اػل وػؤدم

دكث ن وور فم األيزاء األ رل ا,ا كالة ,ال س ا,اللؽ (ا,دااغل)3 :1999ر

ك,عؿ اف أاـ إلػهلالت الظروػة األاللػلؽ ا,علاػة اػم أالهػل أك ػ ت دكر ا,عكااػؿ ا,ظوئوػةل كألراػل

سحػ اىػػل ؿ األف ػرادل ااػػل يعػػؿ ا,ظوئػػة نأ ػػذ ا لالػلن انمػػدالن اػػف اانالاػػلت ا,االرل ػوف ا,اهالوػوف ظعػػد أف
لف والظر إ,وهل سح أالهل نيالؿ سلاسن للالكولن اف اىل ؿ األفراد )  )Rodway, 1986 :533ر
كوا ف ا,الظر إ,

ؿ فرد اف أفراد األلرة سح أالأ اللؽ ظذانأل كظل,نل,م فيف ؿ فرد اف أفراد

األلرة اللؽ قلئـ ظذانأل ك يزء اف اللؽ ,أ النكل
))Rodway, 1986:517

23

ر ة كل كف كن لسؿ اع ا,ظوئة ا ,لريوةر

المحور الثانل :التسامح
مقدمة:

سل,االل ا,وكـ فم أىد ا ,لية إ ,ا,نلػلا ا ,عػلؿ كا,نعػلوش ارويػلظم ظػوف ا,الػلسل أ لػر اػف أم

كق ػػت ا ػ ػ ل الظػ ػ انر  ,لػ ػرة ا,

ػػلرات ا,ن ػػم ا ػػل از ,ػػت نن ازو ػػد وكاػ ػلن ظع ػػد و ػػكـل ظ

ػػؿ ل ػػكرة ا,اعحكا ػػلت

كا نصػػل ت كا,ن الك,كيوػػل ا,نػػم أ از,ػػت ا ,ػكايز ا,زالالوػػة كا,ا لالوػػة ظػػوف األاػػـ كا,ىػػعكبل ااػػل أدل إ ,ػ

ا,ن لسؿ ظوف األفراد ا,ا نح وف ظوئولن كلملفولن كاينالسولن كدوالولنل كاػذا ا,ن لسػؿ و نػلج إ,ػ ا,نلػلا

اطحػب

رئوس ظوف األفرادر

إف ا,نللا ونو ,الل أف ال نظر ال يالل كاالليلاالل اع ؿ ال فم ا ,ولةل كأالأ ,و ػن أسووالػل سحػ

نظوف طروؽ كف كل ا ,ب ا,ذم العوىأ ياوعلن ( يلاظك,ل مل يورا,دجل )88 :2111ر

ا,نللا ف وحة ادالوة ك ركرة لوللوة كأ سقوة كاينالسوة لصة فم ا,ايناعلت ذات ا,نالػكع

ا,لوللػػمل إذ

وعػػد كيػػكد ا,نلػػلا

ف لػبل ظػؿ إف كيػػكدش

ػػركرة زاػػة ,حايناعػػلت ا,نػػم نعػػلالم اػػف ص ػراسلت أك ال ازسػػلت

ػركرة زاػػة  ,ػؿ ا,ايناعػػلت فل,ىػعكب ا,نػم نعػػوش اػع ا,نلػػلا ل اػم األقػدر

سح ا,ىعكر ظل ,ار ة ن فم ظؿ ا,ظركؼ غور ا,طظوعوة ()Budner, 1962: 44ر

فل,نللا ولنالد سح ف رة أف اآلراء كا,اعنمدات ا,ا نح ة وا ف أف ننعلوش اع ظع هل ا,ظعضل
ظ ض ا,الظر سف ص نهل ()Calisan & Saglam, 2010: 1441
كا,نل ػػلا ف ػػم ا,ايناع ػػلت وى ػػور إ,ػ ػ ا ػػدل ن ا ػػؿ ا

نسفػ ػلت ا ,لدل ػػة ا ػػع اآل ػ ػروفل كنمظ ػػؿ

كيهػػلت ا,الظػػر ا,ا نح ػػةل كظالػػلء أف ػػلر يدوػػدة ل كا,نػػم أكيزاػػل روظػػلر )772

 )Rebar,1985:ظػػأف

ا,نلػػلا اػػك ا,ػػدفلع سػػف قػػوـ اآل ػروف كا ن ػراـ ا,نعددوػػةل كسح ػ ا,ى ػ ص ا,انلػػلا أف وػػدافع اػػف أيػػؿ

ا ,روة كا,اللكاةل كفم لظوؿ ذ,ؾ
كا,نلػػلا

ظد أف وانحؾ قدرة سح ن اؿ ا,اعلاللة كا,اى ست ا ينالسوةر

ػػركرم ظػػوف األف ػراد كسح ػ صػػعود األل ػرة كا,ايناػػعل كويػػب أف نعاػػؿ ا,نرظوػػة ظ ػػؿ

اؤلللنهل اف أيؿ ا,نللا فم اكايهة ا,اؤلرات ا,نم نؤدم إ ,ا ,كؼ كارقصػلءل اػف أيػؿ الػلسدة
ا,ىظلب سح نالاوة قدرانهـ كالنمس,وة آرائهـ).) UNESCO, 1995: 3-4

أوالً -تعريف التسامح:

ا,نلػػلا ظػػلارة اينالسوػػة اػػرت ظا ار ػػؿ الاػػك كنطػػكرل كنعر ػػت الن للػػلت كنرايعػػلت النويػػة

ا,عدو ػػد ا ػػف ا,عكاا ػػؿ كا,ظ ػػركؼ ا,لولل ػػوة كا ينالسو ػػة كا قنص ػػلدوة كا,لملفو ػػة كا ,رو ػػة ا,ن ػػم ا ػػرت ظه ػػل

ا,ىعكب كاألاـر ,ذا فيف ا هكـ ا,نللا
كك ع دكد كا

وزاؿ ا سن ,حيدؿ كا,الملشل كاك ال ويعؿ اػف ساحوػة نعرو ػأ

ة ,أ ن صحأ سف غورش اف ا,ا لاوـ اهاة صعظةر كوعزك سدد اف ا,ظل لوف ذ,ؾ إ,
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نعدد كنكلع ا,ا هكـ ا,نلرو م ,حنللا ل كا,ا هكـ ارالللالم ,أ (ار ز راـ اهلل ,د ارلػلت ك مػكؽ اراللػلفل

)26 :2119ر
ا

إف ا,اعالػ ػ ا,ال ػػنمر ف ػػم ا ػػذا ا,عص ػػر ,ا ه ػػكـ ا,نل ػػلا ل ا ػػك ا سنػ ػراؼ ا,انظ ػػلدؿ ظ ػػل ,ؽ ف ػػم

نسؼل كا,نعلاؿ ظلال نلح اع قكاسدش كقواأل دكف نهلكف إزاء ا,عدا,ة ك مكؽ ارالللفر كا,نلحوـ ظل,نالكع

ن ت لمؼ ا,هكوة ا,كطالوة ا,يلاعػةل كا سنػراؼ ظػلآل ر ا,ا نحػؼ سالػل دوالػلن أك لوللػوة أك لملفػة أك  ,ػة

أك اكوة ( ا ,لفل وكلؼل )74 -73 :2115ر
تعريف التسامح لغة :

أصؿ حاة ا,نللا فم ا,ح ة ا,عرظوة وعكد إ ,ق لػا ق ظاعالػ ا,حػوف كا,لػهك,ةل كوػأنم فػم ا,ح ػة
ارادؼ ,حنللاؿ (اياع ا,ح ة ا,عرظوةل  )447 : 1965ر
اػػل وىػػور اظػػف االظػػكر فػػم ,لػػلف ا,عػػرب إ ,ػ ا,نلػػلا كا,نلػػلاؿ ظكص ػ هال ان ػرادفوف ل كومػػكؿ
ل,الػػلا ةل كنلػػلا كا :نلػػلاحكال كلػػلاحأ :ولل ػرشر

ا ,وػػركز أظػػلدم فػػم ا,مػػلاكس ا,ا ػػوط  :ا,الػػلاحة

كألا كللا أم كافمالم سح ا,اطحػكبل كألػا ت ا,داظػة ظعػد النصػعلب أم الػت كاالمػلدتل كقػك,هـل

قا ,الو وةق ا,لا ةق أم ا,نم ,وس فوهل

وؽ ك ىدةل كنمكؿ ا,عرب :سحوؾ ظل ,ؽ فيف فوأ ,الا لن أم

انلعل ل كا,اللا ة ا,للاحةر (اظف االظكرل )2188 :1979

تعريف التسامح اصطالحاً:
كسرفن ػػلش ى ػػمور كسظ ػػد ا,ع ػػلؿ( )86 :2113ظأال ػػأ ا ػػك ارقػ ػرار ظاظ ػػدأ ا,نع ػػدد ارالل ػػلالمل ا ػػل أف

ا,نلػػلا ,ػػوس س ػكان نصػػدرش ا,ىػػعكب سح ػ أالػػلس اػػذالظوفل إالاػػل اػػك قظػػكؿ ظػػلآل ر ا,ا نحػػؼل كا,ػػذم اػػك
نعظور سف كيكد فكارؽ الدوة كاعالكوة نكيد ظوف أظاللء ا,ايناع ا,كا د ك ـ وعاؽ ا سنراؼ ظل,ا لورة
كوعرؼ ا ولػف كا,هػل,كؿ ( )151 :2112ظأالػأ ا,مػدرة سحػ ن اػؿ اآل ػر كاوػكؿ ا,اكافمػة سحػ

ال اك اىػنرؾل كنعطػم ا,مػدرة سحػ ا ناػلؿ كقػكع ا ,طػأ كا,مظػكؿ ظل,نعػلوش كظالػلفة االنصػؼ ا,طروػؽل
كومكـ ا,نللا سح أرظع فر ولت( :ا ,طأ كا,صكابل كا,ن لاـ كا,عمسالوةل كا قنراب اف ا ,مومةل كسدـ

ا,عصاة اف ا ,طأ)ر

اء فػػم ا,ػػدوفل أـ ا,ع ػػرؽ أـ
وعرفػػأ ا,لػػومحم( )16 :2112اػػك ققظػػكؿ ا ػػنسؼ اآل ػروف  -ل ػك ن
ا,لوللة  -أك سدـ االع اآل روف اف أف و كالكا آ روف أك إ رااهـ سح ا,ن حم سف آ رونهـق
كسرفأ صكظلالم (  )13 :2112ظأالػأ ا

نػراـ كا,مظػكؿ كا,نمػدور ,حنالػكع ا,لمػلفم كألىػ لؿ ا,نعظوػر

كا,ص لت ارالللالوة ا,ا نح ةر
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كوعرفأ ا اد ( )61 :2111ظأالأ:ق ا,ن ـ فم ا,ػال س ساػدان كاكايهػة ا,ىػمء ا,ػذم و نحػؼ اػع

ا ,ردل كفم اكايهة ا,نهدودات كاك كسلت ا ,سؼقر

سرفنأ االظاة ا,وكالل ك ) )1995 :UDAPظأالأ :قوعالم ا

نراـ كا,مظػكؿ كا,نمػدور ,حنالػكع ا,لػرم

,لملفػػلت سل,االػػل كألى ػ لؿ ا,نعظوػػرل ك,حص ػ لت اراللػػلالوة ,ػػدواللل كونعػػزز اػػذا ا,نلػػلا ظل,اعرفػػة كا ال نػػلح
كا نصػػلؿ ك روػػة ا ,ػػر كا ,ػػاور كا,اعنمػػدل كأالػػأ ا,كئػػلـ فػػم لػػولؽ ا

ػػنسؼل كاػػك ,ػػوس كايظػػل أ سقوػػل

ف لػػبل كاالاػػل اػػك كايػػب لوللػػم كقػػلالكالم أو ػلنل كا,نلػػلا اػػك ا,

ػػوحة ا,نػػم نولػػر قوػػلـ ا,لػػسـ ا ػػؿ

لملفة ا ,ربقر

كسرفأ

الػد  )1133 :1997( Lalandeظأالػأ ق قلظحوػة ,ح ػر أك ,مكاسػد ا,نصػرؼ فػم نػرؾ

 ,ؿ كا د ا ,روة فػم ا,نعظوػر سػف آ ارئػأل سالػدال

المللػاأ إولاػلل كاػك ا سنػراؼ ظػلآل ر كا,نعػلوش اعػأ

كا,نمدور ,أل كا,مظكؿ ظأ كا لك,ة ا,نظلدؿ ا ,سؽ اعأر

كسرفػػأ إل ػ لؽ ( )213 :1993ظأالػػأ:ق ر ػػل ا,اػػرء ظ أروػػأ كاسنمػػلد ا,ص ػ ة فوػػأل كا ن اراػػأ  ,ػرأم

ا ,ور لئاللن اف لفل ريكسلن إ ,اعلاحة ا,اللس ظال ورودكف أف وعلاحكشل فهك سح وموالأ ,ال رآشل
ظح ػػزكـ ا ,ط ػػأ ف ػػم رأم لػ ػكاشل كسحػ ػ رغظن ػػأ ف ػػم نط ػػرؽ أرو ػػأ  ,ذا ػػلفل

وعنمدكفر

وعرفأ ال م ( )175 :1993ظأالػأ :ق الػنعداد ا,اػرءل ألالػأ ونػرؾ ,

ومطع

واال ػػع ا,ال ػػلس ا ػػف إظه ػػلر ا ػػل
ػر روػة ا,نعظوػر سػف أروػأ

ن ك,ك لف ا ل ,لن أك طأقر
كوعرفػػأ ظػػدكم ( )426 :1984أف ا,نلػػلا ق اكقػػؼ ونيحػ فػػم ا لػػنعداد ,المػػؿ كيهػػلت ا,الظػػر
ا,ا نح ػػة فواػػل ونعحػػؽ ظػػل نسؼ ا,لػػحكؾ كا,ػرأم دكف ا,اكافمػػة سحوهػػلل كوػرنظط ا,نلػػلا ظلوللػػلت ا ,روػػةل
كفػػم اوػػداف ا,رقلظػػة ا ينالسوػػة وػػث ولػػا ظػػل,نالكع ا ,ػػرمل ا,عملئػػدمل سح ػ أف و نحػػؼ سػػف ا,نىػػيوع

ا ,علؿ ,حنظلوف كا,نالكعر

كوعرفأ الرنف كاكرس ( ) Martin & Morris,1982: 379ظأالأ نمظؿ األفػراد ا,ا نح ػوف اعالػلن

ف ػػم األف ػػلر كا,اعنم ػػدات كا,ع ػػلدات كا,نمل,و ػػد كنمظ ػػؿ األف ػػلر ا,يدو ػػدة كا,نر و ػػب ظل ,رظ ػػلء ا,م ػػلداوف إ,ػ ػ
ايناعاللر

اػػف ػػسؿ ا,نعرو ػػلت ا,لػػلظمة ,حنلػػلا الس ػػظ أالػػأ كلػػوحة االلػػيلـل كاػػك ساحوػػة ,عػػرض األف ػػلر

كفهػـ آراء ا ,وػر ل نػ ونالػلزؿ اراللػػلف ساػل سحػػؽ ظ أروػأ اػف أاللالوػػةل اػف أيػػؿ ا اللػيلـ اػػع ف ػر غوػرشل
كظذ,ؾ و مؽ ا ,عل,وة كا لنا ارروة أليكاء ا,ن لاـ فوال ظوف أفراد ا,ايناعر
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التعريف اإلجرائل لمتسامح (ا,الن دـ فم اذش ا,درالة):
يوعػػرؼ ا,نلػػلا سح ػ أالػػأ :قظػػكؿ كنمػػدور اآل ػػر ا,ا نحػػؼ سالػػلل كارق ػرار ,ػػأ ظػػل نراـ مػػأ فػػم
اء أ ػػلف سح ػ الػػنكل:
االرلػػة ىػػعلئرش كطمكلػػأل كا,نعظوػػر سػػف آارئػػأ كاعنمدانػػأل أف ػػلرشل كاىػػلسرشل ل ػك ن
ا الناػػلء ا,نالظواػػم ا ,زظػػمل أـ ا,نكيهػػلت ا ,روػػةل أـ ا,نكيهػػلت ا,عملئدوػػةل أـ ا,الػػنكل ا يناػػلسمل أـ

ا,ياللمل رغـ سدـ نأوودالل ,هلر
كفػػم

ػػكء ا,نعروػػؼ ا,لػػلظؽ وا ػػف ا,الظػػر إ ,ػ ا,نلػػلا سح ػ أالػػأ ا,كئػػلـ فػػم لػػولؽ ا

كاك وعالم أف ا ,رد ر فم ا,نالؾ ظاعنمدانأل كأالأ ومظؿ أف ونالػؾ اآل ػركف ظاعنمػدانهـر كاػك
ككاي ػػب أ سق ػػم كلولل ػػم كاينا ػػلسم كق ػػلالكالمل كا ػػك ا,

كا ,لظ سح ناللؾ ا,ايناع كك دنأر

ػػنسؼر
ػركرة

ػػوحة ا,ن ػػم نول ػػر إرل ػػلء ا,ل ػػسـ ا ينا ػػلسم

ثانياً -أبعاد التسامح:

وفقاً لمتعريف السابق لمتسامح تحددت أبعادا عمى النحو التالل:

 -1ا,ظعد ا ,زظم ا,نالظوامر
 -2ا,ظعد ا ,رمر

 -3ا,ظعد ا ينالسمر
 -4ا,ظعد ا,دوالمر

 -5ا,ظعد ا,ياللم قا,الكسمقر
 -1البعد الحزبل/التنظيمل /السياسل:
اء أ لف
نعرؼ ا,ظل لة ا,نللا ا,لوللم ظأالأ ا سنراؼ ظلآل ر ا,ا نحؼ سالل زظولن كلوللولن لك ن
أ لروة أـ أقحوةل كا نراـ مأ فم االرلأ أف لرش ا,لوللوة كا,نعظور سالهل كا,نركو ,هلل دكف أم قاع أك
ط والرس

دش اف قظؿ أم زب و ل ,أر

كألالالل العػوش فػم ايناػع احػمء ظل,نعددوػة ظ لفػة أىػ ل,هل كظل,صػراسلت ا,لوللػوة كا ,روػة أصػظ

ا,نللا ا,لوللم ركرةن اينالسوة ككطالوةل  ,ػم نظمػ ا ,وػلة قلئاػة كانكازالػة ظػوف أفػراد ا,ىػعبل ف حاػل
لالت ا,لملفة ا,لوللوة نمظؿ ا,نالكع ا,لوللم حال زاد ا نالؿ كيكد ا,نللا ظوف األفرادر
إف ا ,صلئؿ ا ,حلطوالوة اطل,ظة ظل,عاػؿ سحػ الىػر كنعزوػز قػوـ ا,نلػلا ظػوف أظالػلء ا,ايناػع اػف

ػسؿ ا,نرظوػة ا ,زظوػة ا,نػػم نمػداهل ألفراداػلل اػػل أالهػل اطل,ظػة أو ػلن ظل,موػػلـ ظكايظلنهػل كأدكاراػل ا,اطحكظػػة

فم نعزوز قػوـ ا,نلػلا كا,عاػؿ سحػ الىػرال ظػوف أفػراد اػذش ا ,صػلئؿ ا,ػذوف والػؿ أغحػظهـ ىػرو ة ا,ىػظلب

ا ,حلطوالم سلاة كطػسب ا,يلاعػلت لصػةل فل,نلػلا لملفػة لػحك وة ننطحػب ا ,لوػر اػف ا,لػاك كا,رفعػة
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فكؽ ا,نعصب ا,دوالم كا,اػذاظم كا,عملئػدم (لػحالفل  ) 5 :2115ألالػأ ىػمء ونعحاػأ اراللػلف ظلػهك,ةل

 ,ف نال وذش صعب (ا ,ممل )16 :2119ر
كا ػػك

ون م ػػؽ ظل ,طلظ ػػلت كا,اكسظ ػػة فم ػػطل أال ػػأ ن وو ػػر ى ػػلاؿ ,ا ػػل الى ػػأت سحو ػػأ أيو ػػلؿ ا ػػف

ا,نعصبل كالؿ اذا ا,ن وور و نلج إ ,آ,ولت ادركلة كقوػلدة

ظ ركرة ا,نللا إوالاللن نلالن (سحمل )211 : 2114ر

واػة نن حػ ظلػالت ا,نلػلا أك نػؤاف
وعػلالم اػف

كاال ولور ا,نللؤ ت ا,عيوظة دائال ,دل ا,ايناع ا ,حلطوالم اك أف اػذا ا,ايناػع

أوػػة سفػػلت دوالوػػة أك سرقوػػةل فػػل,ايناع ا ,حلػػطوالم غل,ظونػػأ اػػف ا,الػػحاوف ا,لػػالة اػػف أنظػػلع ا,اػػذاب
ا,ىػػلفعمل كأص ػ لب ا,دولالػػة ا,الػػو وة ونانعػػكف ظعسقػػلت اناو ػزة اػػع ا,الػػحاوف قػػد

آ ػػرل ا ػػل أف ا,اينا ػػع ا ,حل ػػطوالم

نكيػػد فػػم أم ظحػػد

وكي ػػد ,دو ػػأ أم ا نسف ػػلت سرقو ػػةل  ,ػػذا الي ػػد أف االى ػػأ ا ,سف ػػلت

ا,دا حو ػػة ا ,حل ػػطوالوة ا ػػك االى ػػأ لولل ػػم ظ ػػوف ا ,ص ػػلئؿ ا ,حل ػػطوالوةل صكصػ ػلن ظ ػػوف ا ,ص ػػلئؿ ا,كطالو ػػة
كارلساوةل ,ذا فيف اذا ا,ايناع فم لية اح ة كاللة إ ,ا,نللا ا,لوللمل فحـ نعد لملفة ا,سسالؼ
نرفلن ف رولن ا,وكـل ظؿ أصظ ت

ركرة اح ة رالهلء دكرات ا,عالؼ سح النكل األفراد كا,ايناعر

( ل,ة ا,نللا ل )31 :2119ر
كاػػف قػػوـ ا,نلػػلا ا,لوللػػم :ارق ػرار ظل,نعددوػػة ا,لوللػػوةل ا,اىػػلر ة ا,لوللػػوةل ا ن ػراـ كقظػػكؿ

اآل رل روة ا,رأم كا,نعظورل ا,عدؿ كا,اللكاةل ا نراـ مكؽ ارالللفل ا,اركالةل الظذ ا,عالػؼ كا
ا,كئ ػػلـ ف ػػم ل ػػولؽ ا

ػطهلدل

ػػنسؼل ا,نع ػػلوش ا,اى ػػنرؾل إس ػػسء ا,اصػ ػح ة ا,علا ػػةل الظ ػػذ ا ل ػػنظداد ا,لولل ػػم

كا,د نلنكروةل كا نراـ ا,نالكع كا,نعدد ا,لوللم (ا,ازوفل )212 :2119ر
 -2البعد الفكري:

ظاظػػدأ ا

,ا هكـ ا,نللا كيكد كا

فم ا,االظكاة ا ,حلػ وة كا ,روػةل كاػك وعالػم ظأظلػط صػكرة ارقػرار

ػػنسؼ كا,نعػػدد اراللػػلالمل كارواػػلف ظمػػوـ ا

ػػنسؼ ظ ػوف األف ػرادل كا,ايناػػع ا,ػػذم و نمػػد ا ن ػراـ

ا,ا ل ,وف و نمد ظل ,ركرة األاف كا لنمرار كا,نعلوش ا,لحوـ ك ذ,ؾ ا,الهكض كا,نمدـر

إف لملفػػة ا,نلػػلا نعطػػم ا,اػػرء ا,مػػدرة سح ػ ا ناػػلؿ كقػػكع ا ,طػػأل كسح ػ ارص ػ لء إ ,ػ ا ,ػرأم

قروم صكاب و ناؿ ا ,طأل كرأوؾ طأ و ناؿ ا,صكابقر
اآل رل كنالؿ ال قل,أ ارالـ ا,ىلفعم أ
(ا ,لفل )71 :2115
كا

اػػف اعػػلالم ا,نلػػلا ا ,ػػرم ا ن ػراـ ا ,ػرأم اآل ػػر كا ,ػػر ا,ا ػػل,ؼ كارق ػرار ظػػل

ػػنسؼ لػػاة كالوػػة ل ومػػكؿ ا ,وحلػػكؼ ا ,راللػػم فػػك,نور اػػل وؤ ػػد ا نػراـ ا

نسؼ اعػػأر

ػػنسؼ ( :إالالػػم

سح ال نمكؿل ك ,الالم لأدافع ن ا,اكت سف مؾ فم أف نمك,أ) (ا,ظداوالة ل )191 :2111
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أكافػػؽ

إالأ اكقؼ سمحم ككيداالم كلػحك م ولػا ,حىػ ص أف و ػرل كأف وعنمػد كأف وعظػر دكف ػكؼ

ػ ػ ط أك إ ػ ػراش أك ص ػػكاة أك اع ػػلداة ا ػػف اآل ػػر -ف ػػردان أك يالس ػػة أك اؤلل ػػة – ا ػػل و ا ػػؿ

ا ػػف

ا,ىػ ػ ص سحػ ػ أف ومظ ػػؿ سمحوػ ػلن ككي ػػداالولن كل ػػحك ولن رو ػػة قاآل ػ ػرق ف ػػم أف و ػػر كوعنم ػػد كوعظ ػػر دكف أف
و

ط سحوأ أك و لصاأ أك وعلدوأ اعالكولن أك الدولنل كدكف أف ونذار اف ا

(ا ,اولمل )85 : 1993

نسؼ أك و وؽ االأر

إذف ا,نل ػػلا ا ,ػػرم ونعح ػػؽ ظ ػػل ,رد ال ل ػػأ كظ ػػلآل روفل ف ػػل ,رد نل ػػلا أ وعال ػػم س ػػدـ ف ػػرض ف ػ ػرش

كاعنمدانػػأ سح ػ اآل ػروفل كاآل ػروف نلػػلا هـ وعالػػم قظػػكؿ ا ػػنسؼ اآل ػػر اعهػػـ ظػػل ,ر كا,اعنمػػد دكف
ا,حيكء إ ,فرض رأوأ كف رش ظأم طرومة لالتر
كظ ػػذ,ؾ ن ػػكف ا ص ػػحة ا,ظع ػػدوف انالح ػػة ظ رو ػػة ا,ن و ػػر كا,نعظو ػػر س ػػف اآلراء كا

اآل روف ظال ولا ظيلراء ا ,ر كنيدودش كاظداسأر

ػػنسؼ ا ػػع

وتعرف الباحثة التسامح الفكري ظأالأ ارقرار ظاظدأ ا نسؼ األف لر كا,نعدد اراللػلالمل كارواػلف
ظموـ ا

نسؼ ظوف األفرادل كا نراـ ا,رأم ا,ا ل,ؼ سف آرائاللر
كا ػػف ق ػػوـ ا,نل ػػلا ا ,ػػرم كا,لم ػػلفمل كا,ن ػػم اطحع ػػت سحوه ػػل ا,ظل ل ػػة ف ػػم ا,عدو ػػد ا ػػف ا,اص ػػلدر

كا,ا اريػػع كا,د ارلػػلت كاألظ ػػلثل اػػع نػػدا حهل كاىػػن ار هل فػػم ا,عدوػػد اػػف ا,ايػػل ت اػػل وحػػم :ارقػرار ظاظػػدأ

ا,نعػػدد اراللػػلالمل ا ال نػػلح ا,عمحػػمل ا,اك ػػكسوة كسػػدـ ا ال وػػلزل ارقػرار ظاللػػظة ا,اعرفػػةل ا ,روػػة ا,عمحوػػة
ػػؽ ,حياوػػعل ار ػػكة اراللػػلالوةل قظػػكؿ كنمػػدور ا,نالػػكع ا,لمػػلفمل ارق ػرار ظاظػػدأ ا,نعػػلوش فػػم إطػػلر ا,نظػػلوف

ا,لملفمل ك ؽ ا,نعظور سف ا,رأمر
 -3البعد االجتماعل:
ركرم لنارار ا,عصػرل كأصػظ

غالػ سالػأ

يوعد ا,نللا ا ينالسم فم ا,عصر ا ,دوث
لػػنارار نط ػػكر ا,ايناػػع االظكا ػػة ف روػػة كأ سقو ػػةل ألف غوػػلب ا,نل ػػلا وػػؤدم إ,ػ ػ ايناػػع انى ػػدد

كانطرؼر

وتعرف الباحثة التسامح االجتماعل :ظأالأ ا نراـ كنمدور كقظكؿ اآل ر ا,ا نحؼ سالل اينالسولنل

كا نػراـ اىػػلسرش كا,الػػلكاة ظوالػػأ كظػػوف اآل ػروف اػػف ذكات طظمنالػػل ا ينالسوػػةل فهػػك ا,نعػػلوش ا,لػػحام فػػم
إطلر ا,نظلوفر
كاػػف امن ػػولت ا,نلػػلا ا يناػػلسمل أف ونالػػلزؿ اراللػػلف ا,ان
رونػػأ ,

ػػر ا,انلػػلا سػػف يػػزء اػػف

ػروفل إوالالػلن االػػأ ظ ػػركرة ذ,ػػؾ ا,نالػػلزؿ ,ن موػػؽ ا,ن وػػؼ كا,كئػػلـ كا اللػػيلـ ظػػوف ا,ظىػػرل كنالظػػع

ا,مدرة ا,عل,وة فم ا,عسقلت ا ينالسوة اف فلسحوة ا نصلؿ كا,نكاصؿ اع اآل ػروفل كان ػلذ قػوـ ا,نلػلا

االطحملت كر لئز ,هذا ا,نكاصؿل ك حال نطكرت قدرة ا ,رد اينالسولن سح ا,نكاصػؿ كا,نكافػؽل حاػل نانػع
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ظط أ ظر ,لحك أل فوالرس ولنأ ظاللرش ارالللالم كفػم ا,نعلاػؿ اػع ا,الػلس

ظص ة ال لوة سل,وةل كقكة

كاى ػ ست ا ,وػػلة ظهػػدكء كان ػزاف كلػػسـل ااػػل ويعػػؿ اػػف لػػحك أ ا,انلػػلا ا لف ػ ت ال لػػوة كاينالسوػػة
النارة كاناللاوةل ن وصظ اذا ا,لحكؾ لاة للظنة سالدشل كليوة اطظكسة ,دوأ

(ارالرةل ل)26 :2115ر

كاػػف قػػوـ ا,نلػػلا ا يناػػلسم :قظػػكؿ اآل ػػرل ا

ن ػراـ ا,انظػػلدؿل ا,الػػل,اةل ا,سسالػػؼل ا,اػػكدةل

ا,ر ا ػػةل األ ,ػػة كا,نم ػػلربل ا,كئ ػػلـ كا الل ػػيلـل ا نص ػػلؿ كا,نكاص ػػؿل ا,ايلاح ػػة كا,اى ػػلر ة ا ينالسو ػػةل
ا,ا ظة كا,نعلطؼل لف ا,الوة كنيالب لكء ا,ظفل ا نراـ اىلسر اآل روفل

ظط ا,ػال س ك ظػـ ا ,ػوظل

ا,نللام سحػ ا,رغظػلت ا ,لصػةل ا سنػراؼ ظل ,طػأ أك ا سنػذارل ارصػ لء ,

ػروف كا,رفػؽ ظهػـل ا,حػوف

كا,لػػال ةل ا,نكا ػػع كا,ظىلىػػةل ارص ػ لء كافىػػلء ا,لػػسـل ا,نعػػلكف كا,ن لفػػؿل كا,عػػدؿ كا,ملػػط كالػػلكاة

اآل ر ظل,ذات (ا,لومحمل )32 : 2112ر

كوعرض ا كظل( )74 -58 :2114فم نلظأ ق ا ,ػكار كا,ك ػدة ا,كطالوػة فػم ا,ااح ػة ا,عرظوػة

ا,لعكدوةق ياحة اف اذش ا,امكالت كا,انطحظلت ا,نم وظنال سحوهل أاف ا,ايناػع كلػحاأ األاحػمل كون مػؽ
,أ سح ألللهل ا,نعلوش ا ينالسم ارالللالم كاالهل:
 اللكاة اآل ر ظل,ذاتر -ا,سسالؼ كا,الل,اةر

 ا,االلقظولت األ سقوةل االظكاة أ سقوة اف قوـ ا,نللا نرس ا,الورة فم ا,ايناعر -نلل,ـ اررادات ا,كطالوةل كاالصهلر اصل ,هل فم ا ,ولف ا ينالسم ا,كطالمر

ا,مرف ا ,روـ كا,لالة ا,الظكوة ا,اطهرةر
 نالؿ ا,االظكالت األ سقوة ا,ان االة فم آم آ -إسسء ا,اصل ,ا,كطالوة ا,عحولر

 نطكور ا,لملفة ا,ايناعوةل كلملفة ا ,روة ا ,روة كا,نكاصؿ ك مكؽ ارالللفر ظاللء كنعزوز أطر كاؤلللت ا,ن لاـ كا ,كار ظوف ا نحؼ ىرائ ا,ايناعر نرلود اظلدئ ا,نعلوش ا ينالسم ارالللالمل ا,نعلرؼل ا,نعلكفل كا,عدؿرويتميز المتسامحون اجتماعياً بجممة من الخصائص والصفات منها:
 ا,يكدة ا,ارن عة فم ا,عسقلت اع اآل روفل كا لنمرار ا,دائـ فم نحؾ ا,عسقلتر -ا,يكدة ا,ارن عة فم ا,عسقة اع ا,ال سر

 ا,يكدة ا,ارن عة فم ا,عسقة اع األلرة كاألظاللءر ا,ر ل سف ا,ذات كسف ا ,ولةل ظل,اعنمد كاروالف ظلهلل كظل,مدر ا,ا نكـر -ا,هكايس ا,اال

ة فم ا,ن ور فم إوذاء اآل روف أك إوملع ا ,رر ظهـر
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 -ا,نكازف ا,ال لم كا ال عل,مر

 ا,ص ة ا,ظدالوة كا ,حك اف لور اف األاراض ا,نم نعكد فم ألظلظهل إ ,سكااؿ ال لوةر(ا,ازوفل )215 :2119
 -4البعد الدينل:
نػراـ وعظػػر سػػف

يوعػد ا,نلػػلا ا,ػػدوالم سػػف ا نػراـ كقظػػكؿ ػػؿ ىػ ص و ل ,الػػل دوالوػػلل ألف اػػذا ا
فهاالل ا,ىلاؿ ,ح ولة ك ب اآل روف اهال ا نح كا اعالل فم ا ,لور اف األاكر ن ظل,دوف كا,اعنمدل قلؿ
نعل{ : ,لَ ُكم ِدي ُن ُكم َولِل ِد ِ
ين} (ا ,لفركف )6 :
َ
وتعرف الباحثة التسامح الدينل :ظأالأ قظكؿ كنمدور اآل ر ا,ا نحؼ سالل دوالولن كسملئدولنل كارقرار

,أ ظل نراـ مأ فم االرلة ىعلئرش كطمكلأ ا,دوالوة اف أم ا,طكائؼ أ لف لالولن أـ الػو ولن أـ وهكدوػلن أـ

غور ذ,ؾر

,ػػوس ألم إاللػػلف ا,لػػحطة فػػم أف و ػػرض سح ػ إاللػػلف آ ػػر اػػل ويػػب سحوػػأ أف وػػؤاف ظػػأ أك أف

و عحػػأ أليػػؿ اليػػلة رك ػػأ اػػكل ألف اػػذش ا,الػػأ,ة ىػػأف ػػلص ك وعالػػم أم إاللػػلف آ ػػرل إف اهلل ,ػػـ واػػال

الػػؿ اػػذش ا,لػػحطة ألم إاللػػلفل ك ألوػػة يالسػػةل ك وا ػػف ألم إاللػػلف أف وعطوهػػل راللػػلف آ ػػر فكقػػأ
إطسقلن (يكف ,كؾل )47 :1988ر
كا,نلػلا ا,ػدوالم لػب نعروػؼ قػلاكس ركس ا,اكلػكسم :اػك ا نػرـ روػة ا,نعظوػر كا ال نػػلح
ا ,رم نيلش ا,ذوف والرلكف دولاللت كسملئد دوالوة ا نح ة سال الالرلأ )(G.D.E.L,1986: 10275ر
كا,نلػػلا ,ػػوس اػػك ا,نالػػلزؿ أك ا,نلػػلاؿ أك ا ,وػػلد انيػػلش ا ,وػػرل كاالاػػل اػػك ا

ن ػراـ ا,انظػػلدؿل

كا سنراؼ ا,انظلدؿ ظل ,مكؽ ا,عل,اوة ,حى ص ارالللالمل كاذا ا,نللا ك دش اك ا ,وػؿ ظن موػؽ ا,عاػؽ
ا,اىنر ظوف ىعكب انالكسة كا نح ة سح قلسدة ا,دوف ا,اعلاحة (أ ادل )6 :2117ر
كورل ا,هلىػام ( )11-11 :2117أف ن موػؽ ا,نلػلا ا,ػدوالم كنيالػب ا,نعصػبل

وا ػف أف

ون مؽ إ ظل,ن روؽ كا,ناووز ظوف اروالف كصكر ا,نعظور ا,ا نح ة سف اذا اروالفل كوؤ د سح صػعكظة

ذ,ػؾ األاػر ك ػػركرنأ فػم ا,كقػػت ال لػأل كوىػور إ,ػ ا,نصػكؼ فػػم ػؿ األدوػلف ظلسنظػػلرش ا لك,ػة ,نيػػلكز
دكد صكر ا,نعظور سف اذا اروالفل اؤ دان أف ا,صكفوة لالكا فم ا,علدة أاللللن انللا وفر

كاف قوـ ا,نلػلا ا,ػدوالم اػل ذ راػل ا,لػومحم ا سنمػلد ظياوػع ا,ػدولاللت ا,لػالكوةل ا,نعػلوش ظػوف

األدولفل ا ال نلح ا ,رم ظلنيلش أص لب ا,دولاللت األ رلل ا نراـ روػة ا,نعظوػرل ػؽ االرلػة ا,ىػعلئر
ا,دوالوةل اسنالد ا لنملاة كا,ال ع اعولر ,حن ل ؿل ا,يدؿ ظل,نم ام أ لفل ا ,كار ا,ظاللءل الظذ ا,نعصب
كا ,رااوة كا,عالصػروةل نيالػب طػأ ا,نعاػوـ كنعاػوـ ا ,طػأل ا نصػلؿ كا,نكاصػؿ ا ,عػلؿل ا,عدا,ػة كا,ملػطل
لػػف ا,ظػػفل ا,نكا ػػعل ا,ر اػػة كا,الػػل,اةل ا,الػػؤك,وة ا ,حموػػةل لػػف ا,اعلاحػػةل ا,نعػػلرؼل ا نػراـ ك ػػدة
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األصؿ ارالللالمل أدب ا ,دوثل روة ا,ن ور كا ,رل ا,صدؽ كاألالالةل ا,كفلء ظل,عهكدل لساة ا,صػدر
اػػف األ مػػلدل الظػػذ ا,ظحػػـل ا نػراـ اراػػة اراللػػلفل إ ػراـ ا,يػػلرل سصػػاة دـ كاػػلؿ غوػػر ا,الػػحـل ا سنمػػلد
ظلأل كة ارالللالوة (ا,لومحمل ) 27 :2112ر
وترى الباحثة :أف ا,نللا ا,دوالم اف أسح ارانب ا
ا,اعنمدات ظوف ا,اللسل كقظكؿ اذا ا

نراـ كا,نمدور ,حنالػكع اراللػلالم كا ػنسؼ

نسؼ ظوف األفرادل اك أار

ركرم ك ناػم ويػب أف ونػكفر ظػوف

ياوػػع األفػرادل ,الصػػؿ إ,ػ ايناػػع ازداػػر أفػرادش ان ػػلظوف فواػػل ظوػػالهـ سحػ ا,ػػرغـ اػػف ا

ػنسؼ ا ,ظوػػر

فوال ظوالهـ ن فم دوالهـر
 -5البعد الجنسل "النوعل":

تعرفه الباحثة :ظأالأ ا نراـ كنمػدور ػؿ يػالس ,حيػالس اآل ػر( :نلػلا ا,ريػؿ اػع ا,اػرأة كنمػدورش

,هل كا نراـ مهػل فػم االرلػة ولنهػل اػل نىػلء دكف نلػحط أك قاػعل ك ػذ,ؾ ظل,اللػظة ,حاػرأة اػع ا,ريػؿ)ر
اء أ ػلف دا ػؿ األلػرة ظاػل فػم ذ,ػػؾ ا,عالػؼ ا,ػذم والرلػػأ
كوملظػؿ ا,نلػلا ا,ياللػم ا,عالػػؼ ػد ا,اػرأة لػك ن
ا,ػػزكج أـ ا,عالػػؼ ا,ػػذم والرلػػأ أف ػراد اػػف ػػلرج األل ػرةل ك ػػذ,ؾ ا,عالػػؼ كا,نعصػػب ا,اكيػػكد فػػم أاػػل ف
ا,عاؿ كا,اؤلللت كاكاقع أ رل لرج األلرةر

اء أ لف فم ا,ايناع ا,عرظػم أـ ا,ايناػع ا ,رظػم اػف ا,عالػؼ
نعلالم ا,الللء سح اانداد ا,عل,ـ لك ن
ا,كاقػػع سحػػوهفل ظ ػػض ا,الظػػر سػػف ا,عػػرؽ أك ا,ياللػػوة أك ا,ػػدوف أك ا,لػػف أك ا,طظمػػة ا ينالسوػػة ,سنػػم
والناوف إ,وهلل كفم األغحب األسـ و كف ا,اػرن ظوف ,ػأ ريػلؿل كاالػلؾ ػل ت ىػلذة ومػع فوهػل ا,عالػؼ سحػ

ا,ريؿ اف ا,ارأةر

كوعػػرؼ ا,عالػػؼ

ػػد ا,ا ػرأةل كاػػك اػػل وملظػػؿ سػػدـ ا,نلػػلا ا,ياللػػم ق أم ساػػؿ سالوػػؼ ورن ػػب

ظلػظب ا,الػػكع ا يناػلسم كوػػاليـ سالػأ أك و ناػػؿ أف وػػاليـ سالػأ أذل ياللػػم أك يلػدم أك اعلالػػلة نصػػوب

ا,ارأة ظال فم ذ,ؾ ا,نهدود ظلرن لب الؿ ذ,ؾ ا ,عؿ أك أم ى ؿ اف أى لؿ ار ػراش أك ا ,راػلف ا,نعلػ م
اء دث ذ,ؾ فم ا,ايلؿ ا,علـ أـ فم ا ,ولة ا ,لصة (األلارمل)1 :2117ر
اف ا ,روة لك ن
وتتعرض المرأة ألشكال مختمفة من العنف ومن هذا األشكال ما يمل:
 العنـــف الجســـدي :كوعالػػم الػػن داـ ا,مػػكة ا,يلػػدوة ال ػػك ا,ا ػرأةل كاػػك اػػف أ لػػر أى ػ لؿ ا,عالػػؼك ك لنل كونـ ظللن داـ األودم أك األريؿ أك أوة أداة اف ىػأالهل نػرؾ آلػلر كا ػ ة سحػ يلػد

ا,اعندل سحوهلر

 العنــف المفظــل :كو ػػكف سحػ ىػ ؿ ىػػنـ ا,ػػزكج ,زكينػػأ كا رايهػػل أاػػلـ اآل ػروفل كالعنهػػل ظأ ,ػػلظظذوئػػةل كسػػدـ إظػػداء ا,نمػػدور كا

,صكرة ا,ذات ,دل ا,زكيةر

ن ػراـ ,هػػلل كوعنظػػر ا,عالػػؼ ا,ح ظػػم اػػداال ظى ػ ؿ ظوػػرل لصػػة
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 العنف النفسل :إف ا,عالؼ ا,ال لم امنرف ظل,عالؼ ا,يلدم فل,ارأة ا,نم ننعرض ,حعالؼ ا,يلدمنصلب ظاعلاللة ال لوة اف ا نئلبل ك

ط كقحؽ كسدـ ا,مدرة ظل,نالظؤ ظلحكؾ ا,زكجر

 العنــــف االجتمــــاعل :وعالػ ػػم راػ ػػلف ا,زكيػ ػػة اػ ػػف االرلػ ػػة مكقهػ ػػل ا ينالسوػ ػػةل كا,ى صػ ػػوةكاالص ػػولسهل ,انطحظ ػػلت ا ,ػػزكج ا ,رو ػػة كا,علط و ػػة كا لك ,ػػة ا ,ػػد ا ػػف اال راطهػ ػل ف ػػم ا,ايناػ ػػع
كاالرلة أدكارال اال وؤلر فم النمرارال ا ال عل,م كا لالنهل ا ينالسوةر
كااللؾ ا ,لور اف أالكاع ا,عالؼ األ رل الؿ ا,عالؼ ا,ص م كا,ياللم كا,لوللم كاردارم ك ن

ا,الدم كا قنصلدم ( ا,دراولةل )2 :2115ر

ػكد فعحػػم فػػم كاقعالػػل
وتـــرى الباحثـــة :أف ا,نلػػلا ا,ياللػػم فػػم ا,كقػػت ا ,ل ػػر أصػػظ ,ػػأ كيػ ه
ا,وكامل فهاللؾ ا نراـ  ,روػة ا,اػرأة كنمظػؿ ساحهػل ػلرج ا,االػزؿل نػ أف االػلؾ ا ,لوػر اػف ا,اللػلء ا,وػكـ

ودوركف اؤلللت أك ىر لتل كوعاؿ ن ػت أكااػراـ ا ,لوػر اػف ا,ريػلؿل ك ,ػف رغػـ ذ,ػؾ

وػزاؿ ا,عالػؼ

د ا,ارأة اكيكد ظى ؿ ظور أو لنر

ثالثاً -األسس الفمسفية لمتسامح :

 -1االعتراف باآلخر :رظط ا,نللا فم اعاللش ارويلظم ظل ,روة اك اسنراؼ ظػلآل رل كونرنػب سحوػأ
ا,ن حم سف ازاسـ ا,ىػاك,وة أم ادسػلء ا,ػدوف ا,اهػواف أك ا,لملفػة اػف اػزاسـ ا,ىػاك,وةل ك و ػف
ا ,رض اف ا سنراؼ ظلآل ر ا كر ؿ ألظلب ا

نسؼ ا,عمحم أك ا,سسمحم اعأل ظؿ ونعػوف

ا ,لظ سحوهل ,ن كف أللللن انواللن ,ح كارر (أ ادل ) 87: 2115ر

 -2التسامح والحق فل االختالف :والطكم ا سنراؼ ظلآل ر سح أللس ازدكج كانملظؿ ,حنلػلا ل
,وياع ظوف ا ,ؽ فم ا,اللكاة كا ,ػؽ فػم ا

ا,الظػػر إ ,ػ

ػػؿ ا ػكاطالم ا,دك,ػػة سح ػ

ػنسؼل كسالػد ارقػرار ظػأف ا ,ػؽ فػم ا,الػلكاة اػك

ػػد ل ػكاء فػػم ا,اكاطالػػة كا ,اراػػة ( ا,نلػػلا قػػكة ا,امػػدرةل

)21 -19 :2114ر

 -3ا,نلػػلا وػػكفر ا,اال ػػلخ ا,االللػػب نالاػ ػلن ,نسق ػم األف ػػلر كنا واله ػػل كنطكوراػػلل كا ػػف لػػـ ارظ ػػداع
كا ظن لر فم ا ,ػر كومػكؿ قظػكورق أف ن موػؽ نمػدـ مومػم فػم اوػداف ا,عحػكـ وظػدك الػن وسن اػف

دكف نل ػػلا ا ػػف إ للل ػػالل األ ظ ػػر أف ظيا لالال ػػل أف ال ػػذوع أف لرال ػػل سحالػ ػلن ا ػػف اال ػػل ف ػػيف ا,نل ػػلا

كا,ن ػػلالم فػػم لػػظوؿ ا ,مومػػة اػػم الالػػلف اػػف ا,اظػػلدئ األ سقوػػة ا,اهاػػة ا,نػػم نؤلػػس ا,عحػػكـ اػػف

يهةل كنلور ظهل ا,عحكـ اف يهة أ رل (أ ادل ) 87: 2115
ويمكن النظر إلى التسامح وأسسه من ناحية أخرى وهل تقبل حقيقة االخـتالف بـين األفـراد وتجممهـا

الباحثة فل أربع أسس وهل كالتالل:
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 األساس األول :افل

نسؼ لالة كالوة ويب أف ال نراهػلل أم أف ا,الػلس

ن ػر ظطرومػة كا ػدة

نسؼ لالة اف لالف اذا ا ,كف كاذا ا,كيكدر

 -األســاس الثــانل :ا

ػػنسؼ و مػػؽ ا,ن لاػػؿ ظوالالػػلل كاػػف لػػـ فهػػك او ػزة نػػؤدم إ ,ػ ا,ن لاػػؿ ظػػوف

األفرادر

 األســاس الثالــث :ا ,ػكار ا,هػػلدئ ا,صػػلدؽ ولػلسدؾ سحػ أف نػػرل ا ,مومػة اػػف ياوػػع ا,يكاالػػبلفل ,مومة كا دةل ك ,ف وا الالل أف الراال اف يكاالب سدةر

 -األساس الرابع :سالد ا

الالل اف ال نحؼ اعهـ (أاؿ ا

نسؼ ويب أف

رابعاً -التسامح فل ثقافة األديان السماوية:

دست األدولف ا,لالكوة إ ,ا,نللا ظاعال ا,ع ك كا,ص

لملفة األدولف ل,نل,م:

أوالً :التسامح عند اليهودية:

نسؼ)ر

كلكؼ نعرض ا,ظل لة ,حنللا فم

اوػػزت ا,وهكدوػػة فػػم ا ,مػػكؽ ظػػوف ا,وهػػكدم كا ,روػػبل فػػل,وهكدم

ولػػنرؽل ألالػػأ والناػػم إ,ػ فئػػة

ىػػعب اهلل ا,ا نػػلر ا,ػػذوف أ ػػريهـ اػػف أرض اصػػر فػػس وظػػلسكف سظوػػدانر كاذا اػػل افنمػػر ا,وهػػكدم صػػلر
لدالن فيف اف ا,كايب أف وعلاؿ ظرفؽل كأف و رر ظعد لت لالكات اف ا ,داػة أك فػم لػالة ا,وكظوػؿ إذا
حت قظؿ ا,لالكات ا,لت كسح دائالأ أف وزكدش سالد ن ررش ظىمء اف غالاأ كظودرش كاعصػرنأر أاػل غوػر

ا,وهكدم (ا ,روب) فهك ك ػدش ا,ػذم ويػكز اعلاحنػأ سحػ أالػأ اػف ا,ػرؽ فػم ا ,ػرب أك ا,ىػراء كوالظ ػم أف
وعلاؿ ظملكةل ك ويكز ن رورش أك افنداؤشل ظؿ وظؿ سظدان أظد ا,دار (ا,اطورمل )467-466 :2115ر

الس ظ أف ا,نللا فم ا,دولالػة ا,وهكدوػة اقنصػر سحػ ا,وهػكدم ظىػ ؿ ػلصل كاػذا إف دؿ وػدؿ

سح سدـ كيكد ا,نللا ظاعاللش ا,علـل كاك نمظؿ ا,ياوع ظل نسؼ لفة النكولنهـ ا,دوالوة أك ا,لملفوة أك
ا ينالسوةر

كرغـ ذ,ؾ دست ا,وهكدوة أو لن إ ,ا,نللا ل فاف كصلولال :ق ؿ ال ن رش أف و عحأ غوػرؾ ظػؾ

فيولؾ أف ن عحأ أالت ظ ورؾق (درارل )189 :1996ر
ثانياً :التسامح عند المسيحية:

دسل ا,لود ا,الػو إ,ػ ا,الػلكاة ظػوف ا,الػلس كأكصػ نلظعوػأ ظاعلاحػة ا,الػلس ظالػؿ اػل و ظػكف أف

وعلاحكالأ ظأل كأسحف أف ا,اللكاة ا,نم ودسك إ,وهل ام اللكاة ا,ركح
أالـ اهللل أال ا,

ا,يلد فل,اللس انللككف ظأركا هـ

كع فظل,يلد كقد دسل ا,اؤاالوف إ ,ا,صظر كا,نللا ل ,وهكف سحوهـ اذا ا,

كعر

(ا,اطورمل )464 :2115
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ك ذ,ؾ ا,الو وة اىناحت سحػ اظػلدئ ا,نلػلا فنمػكؿ أالليوحهػل ق,مػد قظػؿ  ,ػـ اػف قظػؿ أف ا,لػف

ظل,لػف كاألالػؼ ظػػلألالؼل كأالػل أقػػكؿ  ,ػـ

نمػػلكاكا ا,ىػر ظل,ىػرل ظػػؿ اػف

ػػرب ػدؾ األواػػف ف ػكؿ إ,وػػأ

ا ,د األولرل كاف أ ذ ردائؾ فأسطأ إزارؾل كاف ل رؾ اعأ اوسن فلر اعأ اوحوفقر

(ا,يالدمل أالكرل  :1981ص)211

فل,نلػػلا ا,ػػذم دس ػ إ,وػػأ ا,ػػدوف ا,الػػو م ػػلف ظاعال ػ ا,ع ػػك كا,ا ػرة ل اػػل وػػرد فػػم ا,صػػسة
ا,رظلالوة ا,نم ونحكال إ كاالالل ا,الو وكف (كاغ ر ,الل ذالكظالل ال ال ر ال ف أو لن ,حالوئوف إ,والل)ر
ثالثاً :التسامح فل الفكر اإلسالمل:
أ ػػدت األدوػػلف ا,لػػالكوة كفػػم امػػدانهل ارلػػسـ سحػ لػػحكؾ ا,نلػػلا ل إذ وأ ػػذ ا,ػػدوف ارلػػسام
ا,دكر األكؿ فم اذش ا,دسكةر فاف وم أر آولت ا,مرآف ظندظر ويد فوهل ا ,لور اال ودؿ سح ا,نللا ل ك وػر

اء سح ألػلس ا,يػالس
اللؿ سح ذ,ؾ أف ا,ايناع ا,يلاحم لف قظؿ ارلسـ واوز ظوف إالللف كآ ر لك ن
أـ ا,حػػكف أـ ا,ح ػػة أـ ا,اػػلؿ أـ ا,لػػحطة أـ ا,مػػكة كا,عىػػورةر ك,مػػد أظطػػؿ ارلػػسـ اػػذا ا,ناووػػز ظػػوف إاللػػلف
كآ رل فأدل ذ,ؾ إ ,ن ووػر يػذرم فػم ا,ايناػع اػف ا,صػراع كا,نالػلفس إ,ػ ا,نعػلكف كا,نلػلا ر كأصػظ

اموػػلس ا,ن ل ػػؿ ظػػوف ا,الػػلس وال صػػر فػػم ا,نمػػكل كا,

ػػوحة فمػػطل كصػػرح ا,م ػرآف ظػػأف ا,الػػلس انلػػلككف

ياوعلن فم أصؿ ا ,حمةل قلؿ نعل( : ,يَا أَيُّهَا النَّاسُ إًَِّا خَلَقْنَاكُن هِّي ذَكَر وَأًُثَر وَجَعَلْنَراكُنْ شُرعُىًاا وَقَبَائِر َ لِتَعَراََُُىا إِىَّ أَكْر َهَُُنْ
عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُنْ إِىَّ اللَّهَ عَلِينٌ خَبِريٌ) (ا ,يرات)13 :ر
لف ,دل ا,عػرب قظػؿ ارلػسـ ظػكاار اىػنر ةل نالحػت فػم ا,نعصػب ا,مظحػم كاأل ػسؼل ك ػذ,ؾ
اانح كا ا,اركءة كا,ل لء كا ,رـ كا,ىػيلسة كا,نلػلا كاأل ػسؽل فمػد كيػدت األ ػسؽ قظػؿ كيػكد ارلػسـ

ك ور د,وؿ سح ذ,ؾ أف ا,الظم ا,ارلؿ قلؿ( :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ر

كظعد ايمء ارلسـ كظهكرش فم أكائؿ ا,مػرف ا,لػلظع ا,اػوسدمل اانزيػت ا,مػوـ ا,عرظوػة األصػوحة
اع ا,اظلدئ ارالللالوة كا,موـ ارلساوة ا,ىلاحة ,حرلل,ة ا,عظواةل ,نصظ ا,عمودة ام ا,اريعوة األ سقوة
 ,عل,ولت األاةل لكاء ا ,ردوة االهل أك ا,يالسوةل كفم لفة ىؤكف ا ,وػلةل ,ونرلػد ا هػكـ األاػة كاكونهػل

لملفولن ك

لرولن ك,وس سرقولن أك سالصرولن (ىحؽل )148 :1993

كدست ا,رلل,ة ا,لالكوة إ ,ا,نعلوش ارويلظم ظػوف ا,ظىػر ياوعػلنل ا,نعػلوش ا,مػلئـ سحػ ار ػلء

كا,نللا ظوف ؿ ا,اللس كظ ض ا,الظر سف أيالللهـ كأ,كاالهـ ك ,لنهـ كاعنمدانهـل فل,ياوع وال دركف فم
ال س كا د (زقزكؽل )4 :2113ر
ك,مد رـ اهلل ظال آدـ ياوعهـ ك,ـ واوز ظوف قكـ كقكـ قلؿ نعل( : ,ولَقَدْ كَ َّهْنَرا ًَنِر آدَم وَحَوَلْنَراُُنْ ُِر
الْبَ ّ وَالْبَحْ وَََزَقْنَاُُنْ هِيْ الطَّيِّبَات وََُضَّلْنَاُُنْ عَلَ كَثِري هِوَّيْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) ق(ارلراء)71 :
35

كونيح ك كح ارلسـ كالظرنأ ,إلالللالوة ياعلء فم قك,أ نعل( : ,قُ ْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إًِِّ ََسُىلُ اللَّهِ إِلَريُُْنْ
جَوِيعاررا لاألسػراؼ)158 :ل ك ػػذ,ؾ ,مػػد اظنػػدأ ا,مػراف ا ,ػروـ ظمك,ػػأ نعػػل ,فػػم لػػكرة ا ,لن ػػة( :الْحَوْردُ لِلَّرهِ ََبِّ
الْعَالَوِني)ر فحوس اهلل رب قكـ دكف قكـ أك ىػعب دكف ىػعبل أك رب أاػؿ دوػف اػف دكف األدوػلف األ ػرلل
ظؿ يلءت اآلوة ظأالأ رب ا,عل,اوف أم ياوع ا,اللس سح ا نسفهـ ا,كالعر
كقد نعلوش فم ظؿ ارلسـ ك اػأ أقػكاـ كىػعكب كأسػراؽ كقكاوػلت كأيالػلس كلملفػلت ا نح ػةل
ك لف ا ,لن كف ا,عرب أ لر ا ,لن وف نللا لن فم ا,نلرودل ك,مد ظحغ ارلسـ اف لال نأ كنللا أ االز,ػة

للاوةل أ ذت ظمحكب ظلر كا رم ا,عل,ـل ا,ذوف ظهراـ ال ناوز ظأ اذا ا,دوف اف قػوـ ا,نلػلا ل كا ,ػب
كا,عػػدؿ كا,الػػلكاةل وػػث ومػػكؿ ا,اػػؤرخ ا,ىػػهور (غكلػػنلؼ ,كظػػكف) فػػم نلظػػأقنلرود ا,عػػربق :قاػػل سػػرؼ

ا,نلرود فلن لن أسدؿ ك أر ـ اف ا,عربقر

كومكؿ (أرالك,د نكوالظم) فم نلظأ قا,دسكة ارلساوةق, :مػد لالػت اػذش ا,اعلاحػة ا,ر واػة لػظظلن فػم

ا,نيػ ػ ػ ػ ػػلء لوػ ػ ػ ػ ػػر اػ ػ ػ ػ ػػف ا,صػ ػ ػ ػ ػػحوظوف إ ,ػ ػ ػ ػ ػ ارلػ ػ ػ ػ ػػسـ كا,ػ ػ ػ ػ ػػد كؿ فوػ ػ ػ ػ ػػأق(سحكافل )158 -156 :1981ر
ك,مػػد

ػػاف ارلػػسـ روػػة ا سنمػػلد ,حالػػحاوفل كاالػػع ار ػراش فػػم ا,ػػدوفل كأقػػر ا,نلػػلا ا,ػػدوالم ا,ػػذم ,ػػـ

وعرؼ ,أ الوؿل فلرلسـ

و ػرش أ ػدا سحػ ا,ػد كؿ فوػأ كاسناللقػأل ,مك,ػأ نعػل( : ,الَ إِكْر َا َ ُِر الردِّييِ قَرد تَّبَريَّيَ

ال ُّشْدُ هِريَ الْغَر ِّ) (ا,ظمػرةل )256ر كقػلؿ قاظػف لوػرق فػم اػذا ا,لػولؽ:ق أم
دوف ارلسـ فيالأ وموف كا

ن راػكا أ ػدان سحػ ا,ػد كؿ فػم

ل يحم فم ظرااوالأ كد ئحأقر

ك لرب ارلسـ ا,عصظوة كا,نعصب ,مكؿ ا,الظم قصح اهلل سحوأ كلػحـق" :ليس منا من دعا إلى

عصبية ،وليس منا من قاتل عمى عصبية ،وليس منا من مات عمى عصبية"(.أ ريأ الحـ) (كط ةل
)5-4 :2114ر
ا,نللا أاـ ي حؽ ,حاؤاف كقد أكصػلالل ظػأ رلػكؿ اهلل صػح اهلل سحوػأ كلػحـل وػث قػلؿ( :ظعلػت
ظل ,ال وة ا,لا ة)ل فل,نللا ,وس اعاللش ا,ناللزؿ  ,روف ظؿ اعاللش ا سنراؼ ظلآل رل كا نرااأ كاسطػلؤش
مكقأ كا,ن ل م سف ز نأ إف ا طأ كأسنذر.

فاف سؿ ال نمػدـ ذ ػرش الػرل أف ارلػسـ دسػل ظاػل كرد فػم ا ,نػلب كا,لػالة إ,ػ ا,نالػؾ ظل,عدوػد
اػػف ا,مػػوـ اراللػػلالوة كاأل ػػسؽ ا,عحوػػلل كاػػف ياحػػة اػػذش ا,مػػوـ ا,نلػػلا ا,ػػذم يوع ػد يػػكار ا ,وػػلة اراللػػلالوة
كأل ػػلس ,ل ػػعلدة ا,ظىػ ػروة كالى ػػر ركح ا,ا ظ ػػة كا,نمظ ػػؿ ,ياو ػػع ا ,ئ ػػلت ا,ظىػ ػروةر فل,نل ػػلا كف ػػؽ ا,نط ػػكر
ارلسام كايب أ سقم ك ركرة  ,ظط ا

نسفلت ظوف ا,اللس ياوعلنل وؼ

كا,دوف ارلسام دوػف

سل,ام ونيأ ظرلل,نأ إ ,ياوع ا,ظىرل نحؾ ا,رلل,ة ا,نم نأار ظلر للف كنرلػم دسػلئـ ا,لػسـل كنػدسك
إ ,ا,نعلوش ظا ظة كنللا ظوف ا,ظىر ياوعل ظصرؼ ا,الظر سف أيالللهـ كاعنمدانهـ كأ,كاالهـ ر
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الجذور المعرفية والفكرية لمفهوم التسامح فل اإلسالم:
أ -وعنرؼ ارلسـ فم ؿ أالظانأ كنىروعلنأ ل ظل ,مكؽ ا,ى صوة  ,ؿ فرد اف أفراد ا,ايناعل ك
ػب أالػأ ونرنػب –سحػ
ويوز أم االرلة ن ػم إ,ػ االنهػلؾ اػذش ا ,مػكؽ كا ,صكصػولتل ك رو ى
ذ,ػػؾ -سح ػ ا,صػػعود ا ,ػكاقعم ا ,لوػػر اػػف المػػلط ا ػػنسؼ ظػػوف ا,ظىػػرل ك ,ػػف اػػذا ا ػػنسؼ
وؤلس ,حمطوعة كا,ي لء كا,نظلسدل كاالال وؤلس ,حاداراة كا,نللا اع ا,ا نحؼر

ب -إف ا,االظكاة األ سقوة كا,لحك وةل ا,نم ىرسهل ا,دوف ارلسام اف قظوؿ ا,رفؽ كارولػلر كا,ع ػك
كار لػػلف كا,اػػداراة كا,مػػكؿ ا ,لػػف كاأل ,ػػة كاألالالػػةل ك ػػث ا,اػػؤاالوف سحػ ا ,نػزاـ ظهػػلل كيعحهػػل

لػػاة ى صػػولنهـ ا ,لصػػة كا,علاػػةل حهػػل نمن ػػم ا ,ن ػزاـ ظا ػػاكف اظػػدأ ا,نلػػلا (ا,لػػومحمل
)22 -21 :2112ر

خامساً -التسامح فل الفكر الغربل:
إف ا,

ػػلرة ا ,رظو ػػة ظا ػػذاظوهل ا ,ػػللك,و م كا,ظركنل ػػنلالنم ق ػػد ص ػػلغت ا ه ػػكـ (ا,نل ػػلا )  ,ػػؿ

اى ػ ست لملفوػػة -اينالسوػػة أكرظوػػة فػػم أكا ػػر ا,عصػػكر ا,كلػػط ل كفػػم ظداوػػة سصػػر ا,اله ػػة ظعػػد أف
ن لقات أزاة ا ,وػلة ا,لوللػوة كا,لملفوػة كا ينالسوػة النويػة ا,صػراع ظػوف ا ,الولػة ا ,للك,و وػة ا,نػم لالػت
نػػن ـ فػػم ا ,وػػلة ا,لملفوػػة كا ,روػػة االػػذ ظداوػػة ا,عصػػكر ا,كلػػط فػػم ا,مػػرف ا ,ػػلاس سىػػر سحػ األقػػؿل

كظوف ا,ذوف ناردك سح ا لاوـ ا ,الولة ا ,ومة كاػالهـ ا,مػس اػلرنف ,ػكلر(-1483( )Martin Luther

1546ـ) كا,مس يكف ل ,ف( )1564 -1519( (John Calvinفم ا نحؼ ا,يكاالب ا,عحاوة كا,لملفوة
كا ينالسوةر ك,مد أدل نزاود اليلح اعلر وأ ا ,الولة كفىؿ لوللػة ا ػل ـ ا,ن نػوش إ,ػ ن اريػع ا ,الولػة

كرفع ىعلر (ا,نللا كا سنراؼ ظلآل ر ا,ا نحؼ)  ,ؿ اذش ا,اى ست ( قللـل )35 :2114ر

ا,نللا فم ا ,ر ا ,رظم اف ا,ا لاوـ كا,اصطح لت ا,نم ك,دت فم سصكر ارصسح ا,دوالمل

كسصر األالكارل ا,نم أسمظت ا,مركف ا,داكوة ا ,ظوعةل وث لالت نرن ب ظللـ ا,دوف ا ,ظلئع ا,اركسػةل
ك ػػلف ػػرؽ اراللػػلف وػلنل أك صػػحظأ ظلػػظب ا,اعنمػػد أاػ انر أك اىػػهدان اأ,كفػلن فػػم نحػػؾ ا,مػػركف ا,اظحاػػة فػػم
ولة ا ,ربر

كاػػذا اػػل ون ػػؽ اػػع رأم غػػل,وحك (1642 -1564( )Galileoـ)إذ وػػرل أف ا,نلػػلا ا يناػػلسم
وكيػػب سح ػ ا ,ػػرد ا,ن حػػم سػػف أروػػأ ك اعنمدانػػأ أك ا انالػػلع سػػف إظهلراػػلل ظػػؿ وكيػػب ا انالػػلع سػػف

آرئ ػػأ ظ ػػل,مكة كا,مل ػػكة كا ,ػػداع كا ظنع ػػلد س ػػف ا,م ػػكةر كا,نل ػػلا كاي ػػب أ سق ػػم اللى ػػئ س ػػف ا نػ ػراـ
الى ػػر ا
ا,ى صػػوة اراللػػلالوة فػػم ا,ايناػػع( :صػػحوظولل  )272 -271 :1971كقػػد أ ػػد ق يػػكف ,ػػكؾق سح ػ أف
ا,نللا كا,ن رر اف ا ,مد كا,

والة اك ال أ دنأ األدولف ا,لالكوة ()Leyden, 1965: 1-3ر
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كورل قفك,نورق أف ا,نللا اك النوية اسزاػة  ,والكالنالػل ا,ظىػروةل إالالػل ياوعػلن اػف النػلج ا ,ػعؼل

ي حالػػل اىػػكف كاوػػل,كف ,ح طػػأل ,ػػذا دسكالػػل اللػػلا ظع ػػالل ا,ػػظعضل كالنلػػلا اػػع يالػػكف ظع ػػالل ا,ػػظعض
ظى ؿ انظلدؿ كذ ,ـ اك ا,اظدأ األكؿ ,ملالكف ا,طظوعةل ا,اظدأ األكؿ  ,مكؽ ارالللف لفةر
(ا ,رظلكمل )23 :2116ر

ومػػكؿ ا,ا ػػر ا ,راللػم فػػك,نور(( : (Voliterأالػػل

أؤاػػف ظ ػػؿ اػػل نروػػد أف نمػػكؿ ك ,الالػػم لػػأدافع

ن ا,اكت فم مؾ أف نمكؿ ال نرود)ر
كأكؿ رلل,ة الصوة فم ا,نللا ل سرفت فم نلرود ا,ظىروةل نعػكد إ,ػ ا,مػركف األك,ػ ,حالػو وةل
اػػع أف لنظهػػل ,ػػـ و ػػف الػػو ولنل فمػػد نظهػػل ريػػؿ ركاػػلالم وػػدس نوالػػنوكف ) :(Timestionك ػػلف ا ػ انر
ػ انرل نػػب رلػػل,ة إ ,ػ اراظ ارطػػكرل وطل,ظػػأ فوهػػل ظي ,ػػلء ا ػػطهلد كنعػػذوب ا,ا ػػل ,وفل ك لالػػت ا ,الولػػة

كا,دك ,ػػة نا ػػلرس ظاكي ػػب ا ػػذش ا,ا ارل ػػوـل ا ػػل وعي ػػز سال ػػأ ا,كص ػػؼ ا ػػف ا ,ظلس ػػة كا,ظى ػػلسة (ا,سذق ػػلالمل
)2114:2ر

كالػػص اػػذش ا,رلػػل,ة األك ,ػ فػػم ا,نلػػلا اػػك:ق إف لػػحطلف ا ,كاػػة

ولػػنطوع أف وػػؤلر فػػم اعنمػػدات

ا,الػػلس ا,دوالوػػةل كا,ر ػػكخ ,ح كاػػة فػػم اػػذا األاػػر يوالػػن إ ا,روػػلء كا,ال ػػلؽل ,ػػذا والظ ػػم إفلػػلح ا,ايػػلؿ
اء أ لالػػت سموػػدة
 ,ػػؿ اعنمػػد كاػػذابل فاػػف كايػػب ا ,كاػػة ا,ادالوػػة أف ن مػػؽ لػػعلدة األفػراد ياوعػلنل لػك ن

ا ,ػػرد صػ ػ و ة أـ ل ػػمواةل إف اهلل ال ل ػػأ ,وظ ػػوف ,ال ػػل رغظن ػػأ ف ػػم أف وعظ ػػدش ا,ال ػػلس ظكل ػػلئؿ ى ػػن قل كو ػػرل
قا,سذقلالمل2114ق أف ا,نرلود ا ,مومم ,ا هكـ ا,نلػلا ل ػلف ك,وػد ا,مػرف ا,لػلظع سىػرل وػث وػؤرخ ,ػأ
ظ نلب ا ,وحلكؼ ا,ظروطلالم (يكف ,كؾ  )1714 -1632قرلل,ة فم ا,نللا ق ( )1689كاف لػـ لالػت

إ لفلت ؿ اف (يلف يلؾ ركلك  )1778 -1712كسصر األالكار ا ,راللمل إ ,ا هكـ ا,نللا ل إذ
ل ,ت أف لر ق,ػكؾق كقركلػكق اػل ػلف ىػلئعل اػف أف ػلر اػكظز ) )Huizكا وػلفوححم( )Machiavelliفػم

ا,مكؿ ظل,طظوعة ا,ىرورة ,إلالللف (ا,سذقلالمل )4-3 :2114ر

اػػف أظػػرز ا,ى صػػولت ا,اػػؤلرة فػػم ا,عػػل,ـ كا,نػػم طظمػػت اػػذا ا,ا هػػكـ « ا,نلػػلا ا ,ػػرم « اػػك
ػػد

ا,ػػزسوـ ا,يالػػكب أفرومػػم الوحلػػكف الالػػدوس ل ا,ػػذم يلػػيف ,اػػدة  27سلا ػلن كاػػف لػػـ قػػلد املكاػػة لػػحاوة
الظػػلـ ا,ناووػػز ا,عالصػػرم « األظلرنلوػػد « فلن ػػل صػ ة يدوػػدة اػػف ا,كئػػلـ كا,نصػػلف كا,نلػػلا فػػم يالػػكب

أفرومولر

أو ػلن

وا ػػف ,حنػػلرود أف واللػ ى صػلن اػػؤل انر فػػم ا,عػػل,ـ كاػػك ( ا,اهلناػػل غلالػػدم) ا,ػػذم سظػػر

سػػف اػػذا ا,ا هػػكـ فػػم رلػػل,ة اػػف دا ػػؿ لػػيالأ ظمك,ػػأ «

أ ػػب ا,نلػػلا ل ك ,الػػم

أيػػد أف ػػؿ االػػأ

سا ػػل أقص ػػدش « ل ػػلف غلال ػػدم و ػػؤاف ظل,نل ػػلا كس ػػدـ ال ػػن داـ ا,عال ػػؼ كال ػػنطلع ظ
,حنعظو ػػر ٌ
ا ,ػػوحة ازواػػة أ ظػػر إاظراطكروػػة آالػػذاؾ (ظروطلالوػػل ا,عظاػ )ل فهػػك اػػف ػػسؿ سسقنػػأ ا,ااوػزة اػػع ىػػعظأ
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ػػؿ ا ػػذش

الػػنطلع أف وؤلػػس الاكذيػػل اها ػلن فػػم ا,عصػػر ا ,ػػدوث كاػػم أف أ ػػدل كلػػلئؿ ا,املكاػػة اػػم ا,نلػػلا
كا,سسالؼ كا,مدرة سح ا,ن رور كا ,صكؿ سح ا ,مكؽ ا,اىركسة ظل,املكاة ا,لحاوةر

إف ا,نل ػػلا ا ,ػػذم أل ػػس  ,ػػأ فسلػ ػ ة األالػ ػكارل وى ػػنرط اياكس ػػة ا ػػف ا ال ص ػػل ت األللل ػػوة:

ل ,صؿ ظوف ا ,عؿ كا,ن ورل كا ,صؿ ظوف ا ,حل ة كا,دوفل أك ظوف األ ػسؽ كا,ػدوف سالػد ػلالط ()Kantل

ك ,ف اذا ا,نللا فر نأ

ركرة نلرو وػة نالحػت فػم ل,ػة ا,صػراع كا,عالػؼ ا,نػم سرفنهػل أكركظػل كا,نػم

لالػػت نهػػدد كيػػكدال كنػزااف ػػذ,ؾ ظهػكر ا,نلػػلا اػػع ظهػػكر ا,الظػػلـ ا قنصػػلدم ا,حوظ ار,ػػمل كا,ػػدسكة إ,ػ
و
لصة ا ,روة ا,نم ااندت إ ,ا,اعنمدات ا,دوالوة (ظ دادمل )14-8 :2118ر
ا,موـ ا,دوامراطوة األلللوةل كظ

سادساً -التسامح وحقوق اإل نسان:

ػث إف
االطسقلن اف اظدأ ا ,روة اليد أف ا,اكالوؽ ا,دك,وة  ,مكؽ ارالللف نؤ د سحػ ا,نلػلا ر و ي
,حياوػػع ا ,ػػؽ فػػم ا,نانػػع ظ روػػة ا,ػرأم كا,نعظوػػر كا سنمػػلدل ك,مػػد أسحالػػت ا,ياعوػػة ا,علاػػة  ,اػػـ ا,ان ػػدة

ظن ػػلرود  31دول ػػاظر ()1993ـ أف ل ػػالة ()1995ـ ا ػػم ل ػػالة سل,او ػػة ا ػػف أي ػػؿ ا,نل ػػلا ل كق ػػد قلا ػػت
االظاة ا,وكالل ك ظيسداد كلومة إسسف اظلدئ ا,نللا ر
ك,مد اسنادت األاـ ا,ان دة اظلدئ ظىأف ا,نللا فم ا,اؤنار ا,علـ ,حوكالل ك فم دكرنأ ا,للاالػة

كا,عىػػركف -ظػػلروس فػػم  19نى ػروف ا,لػػلالم الػػكفاظر 1995ر ك ػػددت ا,اػػلدة األك ,ػ اػػف اػػذا ارسػػسف
اعال ا,نللا سح أالأ:
 -1ا,نللا وعالم ا

نراـ كا,مظكؿ كا,نمدور ,حنالكع ا,لرم ,لملفلت سل,االل كألى لؿ ا,نعظوػر ك,حصػ لت

اراللػػلالوة  ,ػػدواللر كونع ػػزز اػػذا ا,نل ػػلا ظل,اعرف ػػة كا ال ن ػػلح كا نصػػلؿ ك رو ػػة ا ,ػػر كا ,ػػاور
كا,اعنمػػدر كأالػػأ ا,كئػػلـ فػػم لػػولؽ ا

ػػنسؼل كاػػك ,ػػوس كايظػلن أ سقو ػلن ف لػػبل إالاػػل اػػك كايػػب

لوللم كقلالكالم أو لنل كا,نللا ل اك ا,

وحة ا,نم نولر قولـ ا,لسـل كولهـ فم إ سؿ لملفة

ا,لسـ ا ؿ لملفة ا ,ربر

 -2ا,نللا

وعالم ا,الػلكاة أك ا,نالػلزؿ أك ا,نلػلاؿ ظػؿ ا,نلػلا اػك قظػؿ ػؿ ىػمء ان ػلذ اكقػؼ

إويػػلظم فوػػأ ق ػرار ظ ػػؽ اآل ػروف فػػم ا,نانػػع ظ مػػكؽ اراللػػلفل ك رولنػػأ األلللػػوة ا,اعنػػرؼ ظهػػل
سل,اولر ك ويكز ظأم لؿ ا

نيلج ظل,نللا ,نظرور ا,اللس ظهذش ا,موـ األلللػوةر كا,نلػلا

االرلة والظ م أف وأ ذ ظهل األفراد كا,يالسلت كا,دكؿر

 -3ا,نل ػػلا ال ػػئك,وة نىػ ػ ؿ سا ػػلد م ػػكؽ ارالل ػػلف كا,نعددو ػػة ( :ظا ػػل ف ػػم ذ ,ػػؾ ا,نعددو ػػة ا,لملفو ػػة)
كا,دوامراطوة ك ـ ا,ملالكفر كاك والطكم سح الظذ ا,دكغالنوة كا لنظدادوةل كولظت ا,اعلوور ا,نم

نالص سحوهل ا,ص كؾ ا,دك,وة ا ,لصة ظ مكؽ ارالللفر
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ننع ػػلرض االرل ػػة ا,نل ػػلا ا ػػع ا نػ ػراـ م ػػكؽ ارالل ػػلفل ك ,ػػذ,ؾ فه ػػم

نعال ػػم نمظ ػػؿ ا,ظح ػػـ

ا ينالسم أك ن حم ا,ارء سف اعنمدانأ أك ا,نهلكف ظىأالهلر ظؿ نعالم أف ا,ارء ر فم ا,نالؾ
ظاعنمدان ػػأ كأال ػػأ ومظ ػػؿ ظ ػػأف ونال ػػؾ اآل ػػركف ظاعنمػ ػدانهـر كا,نل ػػلا وعال ػػم ارقػ ػرار ظ ػػأف ا,ظى ػػر
ا,ا نح ػػوف ظطػػظعهـ فػػم اظهػػراـ كأك ػػلسهـ ك ,ػػلنهـ كلػػحك هـ كقػػواهـل ,هػػـ ا ,ػػؽ فػػم ا,عػػوش
ظلػػسـ كفػػم أف وطػػلظؽ اظهػػراـ ا ظػػراـل كاػػم نعالػػم أو ػلن أف أراء ا ,ػػرد

والظ ػػم أف ن ػػرض

سح ا ,ورر (ار ز راـ اهلل ,دراللت مكؽ ارالللفل )81 :2119

إن طريق التسامح ال يخمو من عوائق وتحديات تحول دونه والحوار مع اآلخر بشـكل عـام،

وينتج عنها فكر جامد وسموك غير متسامح  ،وفيما يأتل نعرض لهذا العوائق:

سابعاً -عوائق التسامح:
 -1ا,ن حػؼ ا,

ػػلرم كسػػدـ ا,مػػدرة سحػ ا,نكفوػػؽ ظػػوف ا,نالػػكع ا,لمػػلفم ا,مػلئـ ااػػل وػػؤدم إ,ػ ا,صػراع

كا,الزاع كا,نالل ر ا,

لرم كا

 -2ا ال ػػسؽ ا,عمحػػم ا,ػػذم

ن لر ا ,رمر

ومػػكل سح ػ ا,ظ ػػث سػػف ا ,مومػػة فػػم ػػؿ ىػػمءل ألالػػأ سمػػؿ اىػػركط

ظ ردوة ذانوة؛ ك ح وة يلادة صحظة فس ونعلوش اع ا,عمكؿ األ رلر

 -3يهؿ ا,انعحـ فس ويعؿ سحاػأ لملفػة نرقػ ظػأ

ػلرولن كااللػلالولن ظػؿ وظموػأ ان يػ ار فػم دائػرة األالػل

ا,اناح ػػة غوػػر ا,الػػؤك,ةل لػػلسوةن ,اصػػح نهل ا,ذانوػػة كنمػػوس ػػؿ ىػػمء ظا دكدوػػة انار ػزة فػػم

اهالنهلر

 -4إال ػلر ا,عمػػؿ ا,عػػلـ ا,اىػػنرؾ كسػػدـ ار لػػلس ظػػأل ا,ػػذم وىػػنرؾ ياوػػع ا,الػػلس ظػػأ ظن وػػر كىػػعكر

كا لػػلس كااناػػلـ كن وػػؿ كنصػػكر فػػل سنراؼ ظهػػذا ا,عمػػؿ وىػػور إ ,ػ ك ػػدة ا,ظى ػروة كالػػهلالنهل

قلطظة ظاعطولت كا دة كأالكاع ن ورال مللـ اىنرؾ ك مومة نؤ د نالكسلت ا,نعظور ا ,رمر

 -5ا ال ػ ػػلء سح ػ ػ ا,ػ ػػذات كن ح ػ ػػؿ آفػ ػػة ا,نعصػ ػػب كا,عالص ػ ػروة فػ ػػم ف ػ ػػر ككيػ ػػداف ظعػ ػػض ا ,ئػ ػػلت
ا ينالسوة كا,لملفوة كا,لوللوةر

 -6أال ا,عكائؽ ا,نم نػرنظط ظل,لوللػلت ا,علاػة كاألك ػلع ا ينالسوػة ا,علاػة فػم ايناعلنالػل كآ,وػلت
ا,لوللػػلت ا ,لطئ ػػة فػػم اكايه ػػة ا,عالػػؼ ظ ػػل,عالؼ ظعو ػػدان سػػف د ارل ػػة األلػػظلب ا ,مومو ػػة ا ,لاال ػػة
كراءشل كدكف ا,عاؿ سح ظاللء ا,ػركح اراللػلالوة ا,االلا ػة ,ػأ كغوػلب ىػركط ا,عدا,ػة ا ينالسوػة
كا,دوامراطوة ظا نحؼ النكولنهل ا,ذم والن ا,نعصب كا ,مد كا ,رااوة كا,عالؼ كللئؿ ا نصلؿ

كاألسسـ كاألللطور كا ,نب ا,دوالوة كاألالػلؿ ا,ىػعظوة كاألغػلالمل كا,رغظػة ا,انلػحطة فػم ا,لػوطرة
ا ,لاحة ,ح لظ سح ا,هكوة كا,لوطرة ارقحواوة كاالنصلر اذاب لوللم رف لن ,س نسؼ كا,نالكع
ا,ػػذم واػػلرس ظأظىػػع صػػكرة والاػػل نلػ ؾ ا,ػػدالء كنلػػنظلح ا ,راػػلتل كا ,لوػػر ا ,لوػػر اػػف سكائػػؽ

ا,نللا ا,نم ن وط ظلرالللف االذ  ,ظة ك دنأ فم ألرنأ كايناعأ (ا,ولزيمل )8-3 :2111ر
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ثامناً -النظريات التل تناولت التسامح :
 -1اإل تجاا السموكل:

وعنمد أص لب ا,الظرولت ا,لحك وة أف ا,نللا ا ينالسم و نلب اػف ػسؿ ساحوػلت األىػراط

اء أ لف ظل,نعزوز أـ ا,نلظوط
كا,نعزوز كا,اس ظة فهك ونـ اف سؿ نعحـ األالالط ا,انل ة فم ا,ايناع لك ن
ا ينالسم ()Bundura ,1983:5ر
كو نلب الحال و نلب ا,نعصب كا لنيلظلت ا,لحك وة ا,ا نح ة فم ا,ايناعل إذ ونـ ناللقحأ ظوف

األفراد ظكص أ يزءان اف ا,ا صحة ا ,ظرل ,اعلوور ا,لملفة ( )Marx, 1970: 362ر

فل,نللا ا ينالسم وعد اعول ار فم لملفة ا ,ردل و نلب اف ػسؿ ساحوػة ا,نالىػئة ا ينالسوػةر
كا,ط ؿ و نلب الؿ اذش ا,اعلوور كولػنيوب طظمػلن ,هػل  ,ػم وىػعر أالػأ امظػكؿ اػف اآل ػروف كنناللقػؿ اػذش

ا,اعلوور ظوف األفراد ()Hamilton,1981:326ر

كفم إطلر اذا ا نيلش وصظ اف ا,لهؿ ن لور ا,لظب أف ا,عدود اف األفراد ا,ذوف وعوىكف فم

لملفة كا دة وىنر كف فم أى لؿ انىلظهة اف ا لنيلظلت ا,انللا ة أك ا,انعصظةل كسح اذا األللس

و كف  ,ظرات ا,نعحـ ا ,لصة ا,نم وار ظهػل ا,ط ػؿ نػألور سحػ ا,نلػلا فػم وػلة ا ,ػرد (ا,لػودل :1981
)92ل كا نللب ا,نللا اف سؿ األىراط ا ,سلو م ون

اف سؿ ا,درالة ا,نم قلـ ظهػل قلػنلنسق

كلنلنسق كانلنس  A.Staats & C.Staatsل وث نعر ت اياكسة اف طسب ا,يلاعة إ ,الػالء
سدد اف ا,مكاولت ا,ا نح ة اف سؿ ىلىة سرض( :الؿ ا,لكودوف كا وطل,ووف كاأل,الالووف رر ا,د)ر
كسمػػب ظهػػكر اػػذش األلػػالء نم ػ أر فػػم ا ,ػػلؿ حاػػة اعوالػػة ظصػػكت ارن ػػعل كظل,اللػػظة لالػػوف اػػف

ا,مكاولت لالت ا ,حالت غل,ظلن إال إويلظوة أك لحظوة ( :حالت الؿ لعودل امدسل فلىؿل روأ) كظل,اللػظة

كسر ػت ػؿ قكاوػة  18اػرة نظعهػل قػراءة  18حاػة ا نح ػة اػع
,حمكاولت ا,ظلقوة لالت ا ,حاػلت ا لوػدة ي
ؿ االهلر أم نـ إيراء ساحوة قرظط ىرطمق ظػوف ياالظهػوف ااػل الػـ ا,مكاوػة كا ػدل ا,صػ لت ا,نػم نالحهػل
ا,االظهػػلت ػػلف سح ػ ا,طػػسب أف و ػػددكا دريػػة ىػػعكراـ
ا ,حاػػلت ا,نػػم نمػػدـر كفػػم ا,عػػرض ا,نػػل,م ,هػػذش ي
ظل,لػػركر أك ا,ػػظ ض ال ػػك ػػؿ قكاوػػة اػػف ا,مكاوػػلت ا,نػػم نعػػرض سحػػوهـر كأك ػ ت ا,النػػلئ أالػػأ والاػػل
وسنل

قدر ا,طسب األى لص ا,لكودووف ظصكرة أ لر ن
نزاكيت ا,مكاوة ا,لكودوة الس ظ حالت إويلظوة ٌ
كذ,ؾ املرالة ظال قلاكا ظػأ ظل,اللػظة ,حمكاوػة األ,الالوػة ا,نػم ,ػـ نػرظط ظهػذش ا ,حاػلت ارويلظوػةل ك والػل ػدث

وسن اػف نمػدوراـ ,حمكاوػة

قدرال ا,طسب نمدو انر أقؿ ن
ا,ع س كنزاكيت ا,مكاوة ا,لكودوة ظ حالت لحظوةل ٌ
األ,الالو ػػةر إف إيػ ػراءات األىػ ػراط ا ,سل ػػو م نا ال ػػت ا ػػف ن ػػكوف ا,ا ػػكدة كا,نل ػػلا كا ,ػػس نل ػػلا

و ػػلؿ

يالسػػلت اعوالػػةر كاي ػراءات ا ى ػراط اري ارئػػم نػػؤدم اػػم األ ػػرل إ ,ػ ن ػػكوف ا,نلػػلا أك ا,ػػس نلػػلا

ال ك يالسلت اعوالة كأس لئهل فل,ى ص و لفأ أك وعلقب  ,كالػأ انلػلا لن أك ,نعظوػرش سػف ا,نلػلا ال ػك
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س ػػك فػػم يالسػػة أك يالسػػلت اػػف قظػػؿ ا,يالسػػة ا,نػػم والناػػم إ,وهػػل ال ػػك يالسػػة أ ػػرلل كظن ػرار اػػذش

ا,عاحولت ونعحـ يودان وؼ ولنيوب ا لنيلظة ا,نم ن مؽ ,أ ا,ا لفأة كنظعدش سػف ا,عمػلبل كو صػؿ اػف
ػػسؿ ذ,ػػؾ قظػػكؿ ا,يالسػػة ا,نػػم والناػػم إ,وهػػلل كاػػذش ا,عاحوػػة نظػػدأ اظ ػرة فػػم ا,ط ك,ػػة كنالاػػك اػػع ا,عاػػرل

كوؤدم ا,كا,داف ا,دكر ا,رئوس فوهلل ألالهال واػلسف ارطػلر ا,لمػلفم ا,اصػ ر ا,ػذم وعػوش فوػأ ا,ط ػؿ ظاػل
والطكم سحوأ اف قوـ كاعلوور والظ م نالحهل كا لنيلظة كفملن ,هل (سظد اهللل )126 -125 :1989ر

أاػػل ا نلػػلب ا,نلػػلا اػػف ػػسؿ ا,ػػنعحـ ظل,اس ظػػة فوػػرل ظلالػػدك ار كك,نػػرز أالػػأ وػػنـ سػػف طروػػؽ

ا,اس ظة ( )Observationكاك ال وعرؼ ظل,نعحـ اف سؿ ا,الاكذج ا ينالسم سظػر ا ل لنػأر كنعػد
ا,علئحػػػة ا,يالسػ ػػة ا,اريعوػ ػػة األلللػ ػػوة فػ ػػم نعحػ ػػـ ا,الاذيػ ػػة ()Hoffman,1963:280ر وػ ػػث و نلػ ػػب

األط ػػلؿ ا,عدوػػد اػػف ا,لػػحك ولت اػػف ػػسؿ ا,ن لسػػؿ اػػع كا,ػػدوهـل فل,كا,ػػداف أك ػ ا,الاػػلذج ا,نػػم و ػػل م
األط لؿ لحك هال كونك دكف اعهل االذ فنرات ا,عار ا,اظ رةر فيذا لف ا,كا,داف انللا وف فػم نصػرفلنهـ

اع األ روف كونلاكف ظلعة ا,صدرل فه ذا و كف أط ل,هال الػنمظسنر فل,كا,ػداف الاػلذج اينالسوػة ناػلرس

نػ ػ ػػألو ار

وا ػ ػ ػػف إال ػ ػ ػػلرش فػ ػ ػػم نى ػ ػ ػ وؿ الػ ػ ػػنيلظلت األط ػ ػ ػػلؿ ساكا ػ ػ ػلن ظاػ ػ ػػل فوهػ ػ ػػل ا,نلػ ػ ػػلا ا يناػ ػ ػػلسم

()Watson,1973:24ر كومكـ ا,ادرلكف كيالسػة األقػراف ظنػدسوـ كيهػلت الظػر ا,كا,ػدوف كلػحك ولنهـل

ألف االػ ػ ػ ػ ػػلؾ نىػ ػ ػ ػ ػػلظهلن ظوػ ػ ػ ػ ػػالهـ فػ ػ ػ ػ ػػم ا ,ح وػ ػ ػ ػ ػػة ا ينالسوػ ػ ػ ػ ػػة كا,لملفوػ ػ ػ ػ ػػة كاػ ػ ػ ػ ػػل ولػ ػ ػ ػ ػػكدال اػ ػ ػ ػ ػػف اعػ ػ ػ ػ ػػلوور

()Sears,1985:402ر ا ػػذا ا ػػك ي ػػكار االظ ػػكر ا ,ػػنعحـ ظل,الاذي ػػة ا ,ػػذم وا ػػف نطظوم ػػأ سحػ ػ ارنم ػػلء
ا لنيلظلت ا,انللا ةر فلألط لؿ ا,ذوف ونك دكف ظل,راىدوف و كالكف سر ةن لندالج ا,نللا ا,اكيكد

,دوهـ( )Goldstein,1980: 364ر
 -2االتجاا المعرفل:

وػرل ق,ػظسق  Lippsكاػك أ ػد قػلدة اػذا ا نيػلش أف ا,نلػلا اػك ا,ملظحوػة سحػ ا ,ػـ ا,صػ و

ال ػػك اى ػػلسر اآل ػ ػروف كى ص ػػولنهـ ا,ن ػػم ن ػػكف اللظع ػػة ا ػػف ا,نع ػػلطؼ اعه ػػـل أك ا ػػك ال ػػنيلظة نحملئو ػػة

,إلىلرات ا ال عل,وة ا,صلدرة اف فرد آ ر أك ا,اكقؼ ا,ذم وار ظأ اآل ركفر
كورل ق,ظسق أف اذا ا ,ـ ا,ص و وعناد سح :

 -1ا,اعرفػػة ػػكؿ األىػػولء ا,اكيػػكدة الػػؿ ا,اكاقػػؼ ا,ا نح ػػة ا,نػػم واػػر ظهػػل اراللػػلفل فهػػذش ا,اعرفػػة
ن كف صلدرة اف اردراؾ ا ,لم ا,اكيكد ,دواللر

 -2اعرفنالل سف أال لاللل كام اعرفة ا ,رد ,ذانأ كقلظحولنأر

 -3ا,مػػدرة سحػ ا ,ػػـ ا,صػ و سحػ ى صػػوة كاىػػلسر األفػراد اآل ػروفل كن ػػكف اللظعػػة اػػف قلظحوػػة
ا ,رد سح أ ذ دكر األفراد اآل روفر فورل (,ظس) أف ا ,رد ا,انللا و كف ل,االؿ ا,يود ا,ذم

ولػػنطوع فهػػـ كنماػػص ى صػػولت ا نح ػػة نالاػلن سػػف ى صػػونأل كاػػف لػػـ و ػػكف ا ,ػػرد ا,انلػػلا

ان هالن ,اىلسر اآل روف ن ك,ك ا نح كا اعأ ()Allport ,1960:531ر
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كنػػرل اػػذش ا,الظروػػة إف ا,نلػػلا اػػك ا,ملظحوػػة سح ػ ا ,ػػـ ا,ص ػ و ,اىػػلسر كى صػػوة األف ػراد

اآل ػروف ا,نػػم ن ػػكف اللظعػػة اػػف ا,نعػػلطؼ اعهػػـل كوػػرل ,ػػظس أف ا ,ػػرد ا,انلػػلا و ػػكف ل,االػػؿ ا,يوػػدل
كا,ذم ولنطوع فهـ كنماص ى صولت ا نح ة نالالن سف ى صونأ ()Allport, 1960: 531ر
فل ,رد ا,انللا اك ا,ذم ولنطوع ن هـ األفراد اآل روف ا,ذوف و نح ػكف اعػأ فػم ا,ػرأم أك ا,ػدوف

أك ا,طظمة ا ينالسوةل كظذ,ؾ ونيالب ا,نصلدـ اعهـ ()Rogers, 1957:95ر

كأف ساحوة أ ذ ا,دكر ا,نم ومكـ ظهل ا ,رد ا,انلػلا ن ػكف اػف ػسؿ قلظحوػة ا ,ػرد سحػ ا,ن وػؿل

أم فهـ األفراد اآل روف سف طروؽ أ ذ دكرة أك اكق أ أك اىلسرش سػف طروػؽ ا,ن وػؿل كاػف لػـ ولػنطوع
فهاهـ كا,نللا اعهـ كنيالب ا,نصلدـ اعهـل ()Mehrabian & Egyptian , 1972, P.525ر
كاف سؿ نطكر اعرفة ا ,رد ,ذانػأ ك,حاكاقػؼ ا,ا نح ػة كاألفػراد اآل ػروف فلػو كف ا ,ػرد الػنار

اع ال وأ ك ل رش كالنمظحأر كظهذا و كف كاسولن ظأف األفراد وىعركف ظػل ,رح كا ,ػزف ,ػوس فػم ا,اكاقػؼ

ا ,ل,وة فمطل ك ,ف فم لولؽ ظرات ا ,وػلة ا,كالػعةر كولػنار ا ,ػرد ظل لػنيلظة ,اكاقػؼ األفػراد ا ,ل,وػةل
 ,ف اذش ا لنيلظة نمػكل سالػدال وعػرؼ أف اػذا ا,اكقػؼ وع ػس ظرفػلن ازاالػلنل كولػنطوع

مػل أف وىػعر

كونللا اع طظمة أك ايناع ا نحؼ سف ايناعأ فومكـ ا ,رد فم اػذش ا,ار حػة ظل,نالوػؿ ا,عمحػم أم أالػأ
ونالؿ ا,ا لاوـ كا,علدات كا,نمل,ود ذاالولن ,حايناع اآل ر ()Hoffman,1978: 241ر
 -3نظرية التعمم االجتماعل:
نعل ,الظروة ا,ػنعحـ ا يناػلسم ا,نلػلا سحػ أالػأ و نلػب الحاػل و نلػب ا,نعصػب ا لػنيلظلت
كا,لحك ولت ا,ا نح ة فم ا,ايناعل إذ ونـ ناللقحأ ظوف األفراد ظكص أ يػزءان اػف ا,ا صػحة ا ,ظػرل ,اعػلوور

لملفة ) .(Marx,1970: 362

فل,نلػػلا كا,نعصػػب ا يناػػلسم وعػػداف اعوػػلروف فػػم لملفػػة ا ,ػػردل و نلػػظلف اػػف ػػسؿ ساحوػػة

ا,نالىئة ا ينالسوة كا,ط ؿ و نلب الؿ اذش ا,اعػلوورل كولػنيوب طظمػلن ,هػلل  ,ػم وىػعر االػأ امظػكؿ اػف
اآل ػروف كنناللق ػؿ اػػذش ا,اعػػلوور ظػػوف األف ػراد ( )Hamilton.1981:326وػػث وأ ػػذ األط ػػلؿ نص ػرفلت
سدو ػػدة ا ػػف كا ,ػػدوهـ ف ػػم ألال ػػلء نصػ ػرفهـ ا ػػع األفػ ػراد ا ,ػػذوف و نح ػػكف اعه ػػـل فل,كا ,ػػداف انل ػػلا وف ف ػػم
نصػ ػرفلنهـ ا ػػع اآل ػ ػروف كونل ػػاكف ظلػ ػػعة ا,ص ػػدرر ا ػػذا و ػ ػػكف أط ل,ها ػػل الػ ػػنمظسنل فل,كا ,ػػداف الاػ ػػلذج

اينالسوة نالرس نألو انر

()Watson,1973:.24

وا ف إال لرش فم نى وؿ ا لنيلظلت  ,ط لؿ ساكالن ظال فوهل ا,نللا ر

كومكـ ا,ادرلكف كيالسة األقػراف ظنػدسوـ كيهػلت الظػر ا,كا,ػدوف كلػحك ولنهـل ألف االػلؾ نىػلظهلن

ظوالهـ فم ا ,ح وة ا ينالسوة كا,لملفوة كال ولكدال اف اعلوور ) )Sears,1985 :402اذا اػك يػكار
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اػال ا,ػنعحـ ا يناػلسم ا,ػذم وا ػف نطظومػأ سحػ الىػأة كارنمػلء ا لػنيلظلت ا,انلػلا ةل فلألط ػلؿ ا,ػػذوف

ونك دكف ظل,راىدوف و كالكف سر ةن لندالج ا,نللا ا,اكيكد ,دل ا,راىدوفر

)(Goldstein,1980: 364

 -4نظرية سومنر :لSumner theory
ااػػنـ لػػكاالر ( )Sumner1906ظا هػػكـ ا,نار ػػز ا,عمحػػم ) )Ethno Centrismكوعالػػم ظػػأ

ا,نالؾ ظنمل,ود ا,ايناع ا,ذم والنام إ,وأ ا ,رد كظدريػة سل,وػة كا ظنعػلد سػف ا,ايناعػلت األ ػرل كا,الظػر
إ,وهـ سحػ أالهػـ أقػؿ الػنكل اػف ايناعػأر كا,نلػلا سحػ كفػؽ اػذش ا,الظروػة اػك ا نػراـ سػلدات كنمل,وػد
ا,ايناعػػلت كا لطرنهػػل أم سػػدـ ا ظنعػػلد سػػف ا,ايناعػػلت األ ػػرل اػػع ا ن ػراـ نمل,وػػد كسػػلدات ا,ايناػػع
ا,ذم وعوش فوأ ا ,رد أك

ت اذش ا,الظروة ا,نللا اف سؿ اياكسة اف ا ,ركؽ ام:

 -1أف ا ال نلح ظوف أظاللء ا,ايناع ا,كا د و كف ذا قواة لملفوة ظل,ايناعر
 -2االلؾ النكولت اال

ة ساكالن ,حنعصب كا,نللا ظوف أظاللء ا,ايناع ا,كا در

 -3اال ػػلؾ ساكاػ ػلن كيه ػػلت الظ ػػر إويلظو ػػة انظلد ,ػػة ظ ػػوف ا,عدو ػػد ا ػػف ا,اي ػػلاوع ا,ا نح ػػة ا,ن ػػم نػ ػأ,ؼ
ا,ايناعر

 -4أف و ػػكف اال ػػلؾ دري ػػة ا ػػف ا انا ػػلـ ظ ػػل,ايناع األص ػػحم ا ػػف ا,اي ػػلاوع ا,ا نح ػػة ا,ن ػػم نػ ػأ,ؼ
ا,ايناعر ()Berry Kalin,1995 :301 -314

كوريػػع الاػػك ا,نلػػلا كفػػؽ اػػذش ا,الظروػػة سحػ ألػػل,وب ا,نالىػػئة ا ينالسوػػة ا,نػػم ونظعهػػل ا,كا,ػػداف
كاػػدل نأ وػػداـ سح ػ سػػلدات كنمل,وػػد ا,ايناػػع ا,ػػذم والناػػكف إ,وػػأل كظلظنعػػلداـ سػػف ا,اياعػػلت األ ػػرلر

()Jefferies & Rans ford, 1980: 179

إذف ا ,ػػرد ا,انلػػلا و ػػكف اػػال ض فػػم نار ػزش ا,اعرفػػم ك وظنعػػد سػػف اػػف و نحػػؼ اعػػأ فػػم

ا,عرؽ كا,دوف كا,ايناعررر إ,دل ك واوؿ ا ,رد ا,انللا إ ,ا,لحطة فم ولنأ ا ينالسوػة كن ػكف ,دوػأ
لالت ى صوة إويلظوة الؿ لعة األفؽ )) Berry&Kalin,1995: 259ر
 -5نظرية جوردن البورت لGordon Allport theory
وعػ ػػد ا,ظػ ػػكرت ( (Allportكا ػ ػػد اػ ػػف سحاػ ػػلء ا,ػ ػػال س ا,ػ ػػذوف نى ػ ػ ؿ ا,لػ ػػاة ( )Traitك ػ ػػدة ظالػ ػػلء

ا,ى صوة ,دوهـر ككفملن ,كيهة الظر ا,ظكرت فلف ا,نلػلا اػك ا,لػاة ا,نػم ن ىػؼ سػف ال لػهل اػف ػسؿ
ا لنيلظلت ا,ا نح ة كا,انعددةر كياوع اذش ا لنيلظلت انلمة ظاعال أف ياوعهل ن دـ ال ػس ا ,ػرضل

كورل ا,ظكرت ا,نللا ظلالأ لاة كا

ا,اركالػػة ا,عمحوػػة (Flexbility

ة فم ى صوة ا ,رد اف ػسؿ لػحك أ كلػاة ا,نلػلا اللظعػة اػف

 )Mentalا,نػػم نػػؤدم إ ,ػ نمظػػؿ كن هػػـ األف ػراد اآل ػروف اػػف دكف أم

صعكظلت ن ,ك ا نح كا اعالل فم ا,رأم كا,دوف كا,عرؽ ررر إ,دل كن كف ا,اركالة ا,عمحوة كا

ةل كذ,ػؾ

إواػػلف ا,انلػػلا اينالسوػلن ظكيػػكد أ لػػر اػػف ػػؿ كا ػػد ,حاىػ حةل كو ػرفض االطػػؽ ا,موانػػوف فهػػك وعػػلرض
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كيهػػة ا,الظػػر ا,نػػم نمػػكؿ أف االػػلؾ الػػكسوف اػػف ا,ظىػػر فمػػط( :أقكوػػلء –
اآل ػروف أم

ػػع لء) ك و ػرفض أروػػأ سح ػ

واوػؿ ,حلػوطرة ك واػلالع اػف ا سنػذار إذا ػلف اػك ا,ا طػمءل كان اػؿ ,ػز ت اآل ػروف

اعهـ ()Allport,1958: 400ر

,ػػذا و ػػكف األف ػراد ا,انلػػلا كف إويػػلظوكف فػػم لػػحك هـ اػػع اآل ػروف ا,انىػػلظهوف ,هػػـ فػػم ا,ػػدوف

كا,عرؽ كا,يالس رررإ,دل كاع ا,ا نح وف اعهػـ أو ػلن فػم اػذا حػأل فػل ,رد ا,انلػلا و ػكف أاػف فػم ذانػأ

كونانػػع ظكاقػػع رصػػوف فولػػنطوع ا ,ػػرد إىػػظلع ليلنػػأل كوظم ػ ظػػذ,ؾ ان ػػرر اػػف ا,ىػػعكر ظػػلرلـ كا,حػػكـ

ا ينالسم ()Allport,1958: 410ر

كافنر ػػت الظروػػة ا,ظػػكرت فػػم ا,ى صػػوة ا,انلػػلا ة كيػػكد سسقػػة ظػػوف ا,ى صػػوة ا,انلػػلا ة

كا ,ظرات ()Allport,1958 :401

فعح ػ اػػل وظػػدك أف ا,انلػػلا وف وال ػػدركف اػػف ألػػر أالىػػأت أظاللئهػػل ظألػػل,وب انل ػلا ة نىػػعراـ
ظل,نمظػػؿ كا ,ػػب اػػف دكف ا ,ليػػة إ,ػ ا,حيػػكء أللػػحكب ا,صػرااة اػػف ا,كا,ػػدوفل كف ػسن سػػف نػػألور األلػرة

فهالػػلؾ نػػألور األق ػراف كا,ايناػػع ,ا نحػػؼ ا,نيػػلرب دك انر فػػم نطػػكر ا,ى صػػوة إذف االػػلؾ ان و ػرات سػػدة
نللسد فم الاك ا,ى صوة ا,انللا ة ))Allport, 1958: 401

اػػف ػػسؿ الػػنعراض آراء ككيه ػلت الظػػر ػػؿ ا,الظروػػلت ا,لػػلظمة ,حنلػػلا الس ػػظ أالهػػل ,ػػـ نػ ً
ػأت

ظى ؿ اظلىر ,االظكاة قلئاة ظػذانهلل كاالاػل يػلءت ظىػ ؿ غوػر اظلىػر فل,لػحك وة طظمػت ا ػلاوـ كاظػلدئ
ا,لػػحك وة سحػ ا هػػكـ ا,نلػػلا فهػػـ وعنمػػدكا أف ا,نلػػلا و نلػػب اػػف ػػسؿ ساحوػػلت ا ىػراط كا,نعزوػػزل

كأف األفػ ػراد ا ,ػػذوف وعوى ػػكف ف ػػم ظوئ ػػة كا ػػدة ن ػػكف  ,ػػدوهـ ا,عدو ػػد ا ػػف ا,صػ ػ لت ا,اى ػػنر ةل أا ػػل ا ني ػػلش
ا,اعرفم فحمد طظمكا ا هػكـ ا ,ظػرات ا,لػلظمة سحػ ا,نلػلا ل ك ػذ,ؾ فهػـ اآل ػروف سػف طروػؽ أ ػذ دكراػـ
كن وػػؿ اعلوىػػة اػػل وعوىػكالأل كا نيػػلش ا يناػػلسم الظػػر إ,ػ ا,نلػػلا سحػ أالػػأ ا نلػػب

ػػاف اعػػلوور

كلملفة ا,ايناػع ل ك ػذ,ؾ لػكالار ا,ػذم اسنمػد أف الاػك ا,نلػلا اللىػئ سػف ألػل,وب ا,نالىػئة ا ينالسوػةل

كاػػدل نأ وػػدال سح ػ سػػلدات كنمل,وػػد ا,ايناػػعل كالظػػر أ,ظػػكرت إ ,ػ ا,نلػػلا سح ػ أالػػأ وظهػػر اػػف ػػسؿ

ا لنيلظلت ا,ا نح ة ,حاكاقؼ ا,اعلىةر إذف ا,نللا ,ـ و ف ا هكـ قلئـ ,ذانأ فػم الظروػلت سحػـ ا,ػال سل
ك ,الأ ظهر ظى ؿ ا م

االولن كغور اظلىرر
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التعقيب عمى اإلطار النظري لتوضيح العالقة بين المناخ األسري والتسامح:

ا,االلخ األلرم ا,يود كال ولكد األلرة اف يػك سػلـ وػؤلر سحػ ى صػوة األظالػلء فػم ا,الػنمظؿل

فلأللرة نعنظر ير األللس فػم ظالػلء كن ػكوف ى صػوة أظاللئهػل اراللػلالوةل كنيعػد األلػرة أك,ػ ا,ا ل ػف
ا,نرظكوػػة فػػم ا,ايناػػع االهػػل وظػػدأ ا,ط ػػؿ ظػػل,نعحـ كا,وهػػل وعػػكد ا,ط ػػؿ ظعػػد ا,ػػنعحـل ,ػػذ,ؾ ومػػع سح ػ سلنمهػػل
ا,ا لفظة سح

ولف أظاللئهل كا

لء يك اف ا,ا ظة كاأل ,ة كا,نللا ظوف أس لئهلر

كاأللرة ا,نم نيالىئ األظاللء االذ العكاة أظلفراـ سح قوـ ا,نللا كنعحواهـ ا ,كار ا ,علؿ كقظػكؿ
ا ,ػرأم اآل ػػر اهاػػل ا نحػػؼ كنظػػلوف اػػع آراء اآل ػروفل لػػكؼ وػػنعحـ أظاللؤاػػل نمػػدور ياوػػع ا,الػػلس ل كفػػم

ػلء غو ػػر
ا,املظ ػػؿ األلػ ػرة ا,ن ػػم نه ػػنـ ظأظاللئه ػػل ك ن ػػرس ا,م ػػوـ ا,صػ ػ و ة ف ػػم ال كل ػػهـل ل ػػو كف األظال ػ ي
انللا وف و نراكف ظع هـ ا,ظعض ك و نراكف غوراـ اف األفرادر
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الفصل الثالث
الدراشات الصابكة
 اندراسات انحً جناونث انمناخ األسري.
انحعقٍب عهى دراسات انمحىر األول.
 اندراسات انحً جناونث انحسامح.
انحعقٍب عهى دراسات انمحىر انثانً.
 فروض اندراسة.

الفصل الثالث :الدراسات السابقة:
وعرض اذا ا ,صػؿ ا,د ارلػلت ا,لػلظمة ا,نػم ناللك,ػت اك ػكع ا,د ارلػة ا ,ل,وػةل كا,نػم نهػدؼ إلى
التعىف

إلى المنىخ األسىىف كسسقنػأ ظل,نلػلا ,ػدل طحظػػة حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػػة األزاػر ظ ػزةل ,ػػذ,ؾ

قلاػػت ا,ظل لػػة ظػػل طسع سح ػ ا,عدوػػد اػػف ا,د ارل ػػلت ا,لػػلظمة فػػم اػػذا ا,اوػػداف كا,كقػػكؼ سح ػ ا,يه ػػكد

ا,اظذك,ػػة فوػػأ كون ػػاف اػػذا ا ,صػػؿ سػػرض ,ػػظعض ا,د ارلػػلت ا,نرظكوػػة ا,عرظوػػة كاأليالظوػػة ذات ا,عسقػػة
ظل,درالة ا ,ل,وة كنلهوس ,إلفلدة اف اذش ا,دراللت قلات ا,ظل لة ظعر هل فم ا كروف رئولووف كاال :
 المحور األول  :دراللت ناللك,ت ا,االلخ األلرمر
 المحور الثانل  :دراللت ناللك,ت ا,نللا ر

كق ػػد قلا ػػت ا,ظل ل ػػة ظل,نعمو ػػب سحػ ػ ا ػػذش ا,د ارل ػػلت ل ػػب ا لكرا ػػل كل ػػنمكـ ا,ظل ل ػػة ظع ػػرض

ا,دراللت لب نلحلحهل ا,زاالم اف األ دث ا ,األقدـ ر
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المحور األول:

الدراسات التل تناولت المناخ األسري
وهدؼ اذا ا,ا كر ,حنعرؼ إ ,ا,دراللت ا,نػم ناللك,ػت ا,االػلخ األلػرم ,إللػن لدة اػف االلايهػل

كأدكانهل كالنلئيهل كنكصولنهلر

أوال :الدراسات العربية:
 -1دراسة قمر ل: 2017
ادفت اذش ا,درالة إ ,ا,نعرؼ إ ,ا,االلخ األلرمل كسسقنأ ظل,ص ة ا,ال لػوة كا,ىػعكر ظل,ػذالب

,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة دالمسر كالن دـ ا,ظل ث فم اذش ا,درالة ا,االه ا,كص مل ظح ت سوالة
ا,درالة ( )118اف طحظة ا,يلاعة ,حعلـ ا,درالم ()2115 -2114ل اف ايناع ا,درالة ا,ظل,غ ()829
طل,ظػلن كطل,ظػػةل نػػـ ا نولراػػل سػػف طروػػؽ ا,عوالػػة ا,عىػكائوة ا,طظموػػةل ك,ن موػػؽ اػػذا ا,هػػدؼ الػػن دـ ا,ظل ػػث
امولس ا,االلخ األلرم كا,صػ ة ا,ال لػوة كا,ىػعكر ظل,ػذالبل كنكصػحت ا,د ارلػة إ,ػ اياكسػة اػف ا,النػلئ ل

أااهػػل :أف أف ػراد سوالػػة ا,د ارلػػة ونانعػػكف ظالػػنكل سػػلؿ اػػف ا,االػػلخ األلػػرم كا,ص ػ ة ا,ال لػػوة كاال ػػلض
النكل ا,ىعكر ظل,ذالب ,ػدوهـل ككيػكد سسقػة ذات د ,ػة إ صػلئوة اكيظػة ظػوف ا,االػلخ األلػرم كا,صػ ة
ا,ال لوة اف يهةل كا,ص ة ا,ال لوة كا,ىعكر ظل,ذالب اف يهة أ رلل كأف ا,االلخ األلرم االظئ ظل,صػ ة

ا,ال لوة ,دل أفراد سوالة ا,درالةر

 -2دراسة صيدم ل: 2017
ادفت اذش ا,دارلة إ ,ا ,ىؼ سف ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم كظوف ا,هكوػة كا,نلػلا كارولػلر

,ػػدل طػػسب ا,يلاعػػلت ا ,حلػػطوالوةل الػػن دـ ا,ظل ػػث ا,اػػاله ا,كص ػ م ا,ن حوحػػم فػػم د ارلػػة ا,ان و ػرات
ا,انعحمة ظل,دارلةل وث نـ ل ب سوالة سىكائوة امدارال ( )386طل,ظلن كطل,ظػة ر

اػل الػن دـ ا,ظل ػث

امولس ا,االلخ األلرم كامولس ا,هكوة كامولس ا,نلػلا اػف إسػداد ا,ظل ػثل كاموػلس ارولػلر اػف إسػداد

(رىلد اكل )2113ر وث نكصحت ا,درالة إ ,كيكد سسقة ارنظلطوة ذات د ,ة إ صلئوة ظوف أظعلد
ا,االػػلخ األلػػرم كا,اموػػلس

ا,اال ػػلخ األل ػػرم كا,امو ػػلس

ػػؿ كظػػوف ا,نلػػلا ل كيػػكد سسقػػة ارنظلطوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ظػػوف أظعػػلد
ػػؿ كظ ػػوف ارول ػػلرل

ا ػػل كي ػػدت فركقػ ػلن إويلظو ػػة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ظ ػػوف

انكلطلت ؿ اف ا,نلػلا ا ,ػرمل ا,صػظر كا ,حػـل ا,ن اػؿ كا,ػن هـل ا,صػ
ؿ( :نظعل ,دريلت ا,االلخ األلرم ,صل ,ذكم ا,االلخ األلرم ا,لكم)ر
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كا,ع ػكل كاموػلس ا,نلػلا

 -3دراسة عمل ل: 2016
اػػدفت اػػذش ا,د ارلػػة إ,ػ اعرفػػة ا,عسقػػة ظػػوف ا,نكافػػؽ ا,ال لػػم كا يناػػلسم ظل,االػػلخ األلػػرم ,ػػدل

طل,ظلت حوة ا,نرظوة ا,ظدالوةل كانظعت ا,ظل لة ا,االه ا,كص مل ن كالت سوالة ا,درالة اف ( )25طل,ظةر

الن دات ا,ظل لة اموللم ا,نكافؽ ا,ال لم كا ينالسم ,حظل لوف (سحم سظد ا ,لف ك لوف سظد

ا,زا ػرةل  )2111كاموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم ,حظل لػػة (س ػراء إظ ػرااوـ حوػػؿل )2111ل كأظهػػرت ا,النػػلئ أف
االلؾ سسقة ظوف ا,كاقع ا,ال لم كا ينالسمل كا,االلخ األلرم ,دل سوالة ا,ظ ث ر
 -4دراسة الرويمل ل: 2015
ادفت ا,درالة إ ,ا,نعرؼ إ ,ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم كألل,وب اكايهػة ا ,ػ كط ا,ال لػوةل

كأيروػػت ا,د ارلػػة سحػ سوالػػة ا كالػػة اػػف ( )223طل,ظػػة اػػف طل,ظػػلت يلاعػػة ا ,ػػدكد ا,ىػػال,وة فػػم ادوالػػة
سرسػػر نػػـ ا نوػػلراف ظطرومػػة سىػكائوةل كقػػد قلاػػت ا,ظل لػػة ظنطظوػػؽ اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم (سػػسء ا,ػػدوف
لفمل)2111ل كامولس ألل,وب اكايهة ا,

كط ا,ال لوة (اىلـ سظد اهللل)1996ر

ك,مد الن دات ا,ظل لة ا,االه ا,كص م ظىػموأ ا رنظػلطم كا,امػلرفل ,اسءانػأ ,طظوعػة ا,د ارلػةل
كنـ إيراء ظعض ا,ن حوست ار صلئوةر ك,مد نكصحت ا,درالة ,حعدود اف ا,النلئ اف أااهل كيكد سسقة

ارنظلطوػػة اكيظػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم

ػػؿ كألػػل,وب اكايهػػة ا ,ػ كط ا,ال لػػوةل

نكيػػد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة فػػم انكلػػطلت دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرم ظأظعػػلدش ,ػػدل طل,ظػػلت سوالػػة

ا,درالة نظعل ,ان ورات ( :ا,النكل ا,نعحوام ,حكا,دوف -كا,النكل ا قنصلدم  ,لرة)ر
 -5دراسة أبو نجيمة ل: 2015

ا,هػػدؼ ا,ػػرئوس ,هػػذش ا,د ارلػػة اػػك :ا,ن مػػؽ اػػف ص ػ ة ظعػػض افن ار ػػلت الظروػػة ق ػػك,ظرجق فػػم
ا,ن ور األ سقمل كا,نم نرل أف دكر ا,كا,ػدوف فػم اػذا ا,يلالػب وعنظػر دك انر ا ػدكدان الكسػلن اػلل كأ ولالػلن
كيػكد ,ػأ أ,ظنػأل فل,كصػكؿ إ,ػ ا,ال ػ األ سقػم الػأ,ةن

سسقػػة ,هػل ظل,نالىػئة ا ينالسوػة أك الػػندالج

ا,اعػػلوورل نػػـ ا نوػػلر سوالػػة سىػكائوة اػػف طحظػػة ا ,حوػػلت األدظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػرل ظحػػغ سػػدد ا ردانهػػل
( )485طل,ظل كطل,ظػةل اػالهـ ( )184اػف ا,ػذ كرل كا,ظػلقم ( )311ا ػردة اػف ارالػلثر كالػن دـ ا,ظل ػث
ا,اػػاله ا,كص ػ م ا رنظػػلطمل

اػػل الػػن دـ ا,ظل ػػث اموللػػوفل األكؿ االهاػػل اػػف إسػػداد ا,ظل ػػثل كاػػك

اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرمل وػػث ن ػػاف الػػة أظعػػلد فرسوػػةل أاػػل ا,اموػػلس اآل ػػر فهػػك اموػػلس ا,ن وػػر
األ سقم ,حراىدوفر (إسداد :فكقوة سظد ا ,نلح)2111 :ر

كنكص ػػحت ا,د ارل ػػة إ,ػ ػ أف ا,عسق ػػة ظ ػػوف ا,اال ػػلخ األل ػػرم كا,ن و ػػر األ سق ػػمل سسق ػػة ا ػػدكدة

ك ػػعو ةل كاػػذا اػػل ظوالنػػأ النػػلئ اعػػلاست ا رنظػػلطل اػػل أف نػػألور ا,االػػلخ األلػػرم سح ػ ا ار ػػؿ ا,ن وػػر

األ سقمل يلءت أو لن

عو ة يدان فم أ لف األ كاؿل ك نألور أ,ظنػة ,ػأل كاػك اػل ظوالنػأ النػلئ ن حوػؿ
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ا ال دار ا ,طم ا,انعدد ظل,طرومة ا,نرايعوةل أال النلئ ا,ن حوؿ ا,علاحم فمد أل ر سف الن سص أرظعػة

سكااؿ النمحة الؤك,ة سف اعظـ ا,نظلوف ا,علاحم ا,اىنرؾل ك,ـ وظهػر ا,علاػؿ ا,اىػنرؾ أك نػ لالػلئم
ا,مطػػب اػػف ا,االػػلخ األلػػرم كا,ن وػػر األ سقػػمر كاػػل وا ػػف أف ن ػػو أ النػػلئ ا,ن حوػػؿ ا,عػػلاحم اػػك أف
سسقة ,أ ظل,ن ور األ سقمر

ا,االلخ األلرم –ك,وس ا,نالىئة ا ينالسوة فمط-
 -6دراسة الخطيب ل: 2015

ادفت ا,درالة إ ,ا,نعرؼ إ ,ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم فم ا,ط ك,ة كسسقنأ ظ

كط ا ,ولة

كالػػنرانويولت اكايهنهػػل ,ػػدل طحظػػة ا,يلاعػػة فػػم قطػػلع غ ػزةل ك,ن موػػؽ أاػػداؼ ا,د ارلػػة انظعػػت ا,ظل لػػة

ا,االه ا,كص م ا,ن حوحمل كظح ت يـ ا,عوالة ( )362طل,ظل كطل,ظة اف طحظة ا,يلاعلت فم قطػلع غػزة
,حعػػلـ ()2115 -2114ر اػػل قلاػػت ا,ظل لػػة ظنطظوػػؽ لسلػػة امػػلووس سح ػ أف ػراد ا,عوالػػة اموػػلس ا,االػػلخ
األلػرم (,حػػد نكر لػ ولف أظػػك اليوحػة)ل كاموػػلس

ػ كط ا ,وػلةل كاموػػلس الػنرانويولت اكايهػػة ا ,ػ كط

كاال اف اسداد ا,ظل لةل أال النلئ ا,درالة ف لالت  -1كيكد سسقة ارنظلطوة لحظوة (س لػوة) ظػوف ياوػع

أظعلد ا,االلخ األلرم كا,درية ا ,حوة ,حامولس كظوف غل,ظوة أظعلد امولس

ػ كط ا ,وػلةر -2كيػكد سسقػة

لحظوة (س لوة) ظوف ا,االلخ األلرم كظوف غل,ظوة أظعلد امولس النرانويولت اكايهة ا ,ػ كطر -3كيػكد

فركؽ يكاروة ذات د ,ة إ صلئوة ظوف اراللث كا,ذ كر فم ظعض أظعلد ا,االلخ األلرمل ك لالت ,صػل,

اراللثر  -4كيكد فركؽ ذات د ,ة إ صلئوة فػم ظعػد إىػظلع ا ,ليػلت األلللػوة كارا لالوػلت ا ,وزوموػة
ك لالت ا ,ركؽ ,صل ,ذكم ا,ك ع ا قنصلدم ا,ارن ع كا,انكلطر  -5كيكد فركؽ فػم أظعػلد ا,عسقػلت

ا,ظػػوف أل ػروة (ألػػحكب ا,الػػلكاة فػػم ا,اعلاحػػةل ألػػحكب ا نلػػلؽ ا,نذظػػذب فػػم ا,اعلاحػػة كظعػػد ا ,ليػػلت

ا,ال لوة نيعزل ,ان ور ا,اكاطالة ( :يئ  -اكاطف) ,صل ,ا,اكاطالةر
 -7دراسة الفريجات ل: 2015

اػػدفت ا,د ارلػػة إ ,ػ ا ,ىػػؼ سػػف ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كظعػػض اظػػلار ا,ص ػ ة ا,ال لػػوة

,ػػدل اياكسػػة اػػف طحظػػة كطل,ظػػلت حوػػة ا,د ارلػػلت ارلػػساوة كا,عرظوػػة فػػم دظػػمر كاػػف أيػػؿ ن موػػؽ اػػذا
ا,ه ػػدؼ ن ػػـ ال ػػن داـ ػػؿ ا ػػف امو ػػلس ا,اال ػػلخ األل ػػرم كامو ػػلس ا,صػ ػ ة ا,ال ل ػػوة ك ل ػػلب ا ,ص ػػلئص

ا,لػػو كانروةر كن كالػػت سوالػػة ا,د ارلػػة اػػف ( )251طل,ظػػل كطل,ظػػة اػػف طػػسب كطل,ظػػلت ا ,ػػرؽ ا,د ارلػػوة
األك ,كا,للالوة كا,لل,لةر كالن دـ ا,ظل ث ا,االه ا,كص م ا رنظلطم ا,املرفل كاالنهت ا,النلئ إ,ػ كيػكد

ارنظلطلت لل,ظة دا,ة إ صػلئولن ظػوف أظعػلد ا,االػلخ األلػرم كا,امػلووس ا ,رسوػة لػنظلالة اوػدؿ لػ سر كقػد
نـ ن لور ا,النلئ فم

كء ال االنهت إ,وأ النلئ ا,دراللت ا,للظمةل كا النهلء ظظعض ا,نكصولت ا,امنر ة

اػف أااهػل الػن داـ اف ػؿ األلػػل,وب فػم رسلوػة األظالػلء كنهػذوظهـل كسػػدـ ا,نهػلكف فػم نػرظونهـ ظاػل و مػػؽ
لساة ال لوة  ,ظاللءل كاىلسة يك ألرم ارو ,هـر
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 -8دراسة الهذلل ل: 2014
اػػدفت ا,د ارلػػة إ,ػ إويػػلد ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,ال ػ ا يناػػلسم  ,ظالػػلء ا,ا ػرااموفر

كن كالت سوالة ا,درالة اف ( )311طل,ب كطل,ظة فم ار حة ا,اراامة اف النكولت اينالسوة كاقنصلدوة
ا نح ةر كالػن دات ا,ظل لػة الػنالرة ا,ظولالػلت األك,وػة  ,لػرةل الػنظلالة ا,االػلخ األلػرمل كالػنظلالة ا,ال ػ

ا ينالسمر كالن دـ ا,ظل ث ا,االه ا,كص م ا,ن حوحمل كأظهرت ا,النلئ أالأ وكيد سسقة ارنظلط طردم

ظوف ا لكر النظلالة ا,االلخ األلػرمل كا ػلكر الػنظلالة ا,ال ػ ا يناػلسمل سالػد الػنكل د ,ػة ( 1011ل

)1015ر ككي ػ ػ ػ ػ ػػكد ف ػ ػ ػ ػ ػػركؽ ظ ػ ػ ػ ػ ػػوف ا ,ػ ػ ػ ػ ػػذ كر كارال ػ ػ ػ ػ ػػلث ف ػ ػ ػ ػ ػػم ا,اال ػ ػ ػ ػ ػػلخ األل ػ ػ ػ ػ ػػرم ,ص ػ ػ ػ ػ ػػل ,ارال ػ ػ ػ ػ ػػلثر
 -9دراسة العزام ل: 2013
ا ػػدفت ا ػػذش ا,د ارل ػػة إ,ػ ػ ا ,ى ػػؼ س ػػف سسق ػػة ا,اال ػػلخ األل ػػرم ظدافعو ػػة ارالي ػػلز  ,ػػدل ا,طحظ ػػة

ا,ا نرظوف فم يلاعة ا,وراكؾر ن كالػت سوالػة ا,د ارلػة اػف ( )425طل,ظػل كطل,ظػةل نػـ ا نوػلراـ ظل,طرومػة:

(ا,طظموػػة ا,عى ػكائوة) اػػف أف ػراد ا,ايناػػع ا ,حػػمر كالػػن دـ ا,ظل ػػث ا,اػػاله ا,كص ػ م ا,ن حوحػػمل ك,ن موػػؽ
أاػػداؼ ا,د ارلػػة قػػلـ ا,ظل ػػث ظللػػن داـ اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم ا,ا ػػكف اػػف ( )91فمػرةل كاموػػلس دافعوػػة
اراليلز ا,ا كف اف ( )54فمرةل أظهرت النلئ ا,درالة أف النكل دافعوة اراليلز ,دل ا,طحظة ا,ا نػرظوف

فم يلاعة ا,وراكؾ يلء ظدرية سل,وةر ال أىلرت إ,م كيكد سسقة اكيظة كدا,ة إ صلئولن ظوف ايل ت

ا,االػلخ األلػػرم كدافعوػػة اراليػلزل ككيػػكد سسقػػة لػػل,ظة كدا,ػة إ صػػلئولن ظػػوف ايػلؿ قا,صػراعق فػػم ا,االػػلخ
األلرم كدافعوة اراليلزر

 -10دراسة خميل ل: 2013
الػػنهدفت ا,د ارلػػة ا,نعػػرؼ إ ,ػ ا,نحػػكث ا,لمػػلفم كسسقنػػأ ظل,االػػلخ األلػػرم ,ػػدل طحظػػة ا,يلاعػػةل

كد ,ػػة ا ,ػػرؽ فػػم ان وػػر ا,نحػػكث ا,لمػػلفم كان وػػر ا,االػػلخ األلػػرم سالػػد طحظػػة ا,يلاعػػة كفم ػلن,( :حي ػالس-
ا,ن صػػص ا,د ارلػػم)ل الػػن دات ا,ظل لػػة ا,اػػاله ا,كص ػ م ا,ن حوحػػم ا رنظػػلطمل كن كالػػت سوالػػة ا,د ارلػػة

اف ( )611طل,ظل كطل,ظةل ا نوركا ظطرومة سىكائوة طظموة اف ايناع ا,درالةل ك,ن موؽ أاداؼ ا,درالة
الن دات ا,ظل لة أدانوف ,مولس ا,ان وروف اف إسػدادالل كنكصػحت إ,ػ أف طحظػة ا,يلاعػة ,ػدوهـ الػنكل

ارن ع اف ا,نحكث ا,لملفمل كأف ا,االلخ األلرم ا,ذم وعوىكف فوأ غور لكم ال أظهرت النػلئ ا,د ارلػةل

أف الػػنكل ا,نحػػكث ,ػػدل ا,ػػذ كر أسح ػ املرالػػة ظلرالػػلثل ظوالاػػل ,ػػـ نظهػػر فػػركؽ ظػػوف ا,ػػذ كر كارالػػلث فػػم
ا,االلخ األلرمل ال ظوالت النلئ ا,درالة سدـ كيكد فركؽ ظوف ا,طحظة ذكم ا

نصلص ا,درالم ا,عحام

كارالللالم فم ا,نحكث ا,لملفم كا,االلخ األلرمل ف سن سف كيكد سسقة ارنظلطوة ظوف ا,ان وروفر
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 -11دراسة ميرة ل: 2012
ادفت ا,درالة إ ,ا,نعرؼ إ ,اسئاة ا,االلخ األلرم كا,ن وؼ األ لدوامل كا ,ػركؽ فػم ا,االػلخ

األلرم نظعل (,حيالس -ا,ن صص)ر ن كالت سوالة ا,ظ ث اف ( )311طل,ظلن كطل,ظة ظكاقع ( )151ذ ػكر

,حن صص ا,عحام كارالللالم ك( )151أاللث ,حن صص ا,عحام كاراللػلالم ا نوػركا سىػكائولن اػف ايناػع

ا,ظ ػػثر كالػػن دات ا,ظل لػػة ا,اػػاله ا,كص ػ م ا رنظػػلطمل ك,ن موػػؽ أاػػداؼ ا,ظ ػػث أسػػدت ا,ظل لػػة أداة
,مولس ا,االلخ األلرمر كاسنادت امولس (سزاـ , )2111مولس ا,ن وؼ األ لدوامر

كأظهرت ا,النلئ أف طحظػة يلاعػة ظ ػداد ونانعػكف ظاالػلخ ألػرم لػكمر اػل أظهػرت ا,النػلئ سػدـ

كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة فػػم ا,االػػلخ األلػػرم نظعػلن ,ان وػػر ا,يػػالس فػػم ػػوف ظهػػرت فػػركؽ فػػم

ا,االػػلخ األلػػرم فػػم ا,ن صػػص اراللػػلالمر فػػم ػػوف أظهػػرت ا,النػػلئ كيػػكد سسقػػة ارنظلطوػػة دا,ػػة اكيظػػة
ظوف ا,االلخ األلرم كا,ن وؼ األ لدوامر
 -12دراسة األسطل ل: 2012
ادفت إ ,ا,نعرؼ ا ,ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم كا,

كط ا,ال لوةل كقػد ظح ػت سوالػة ا,د ارلػة

( )511طل,ظػػة اػػف يلاعػػة ا قص ػ ل كقػػد الػػن دـ ا,ظل ػػث اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم اػػف إس ػداد ( ػػلفمل
 )2112كامولس ا,

كط ا,ال لوة اف إسػداد ا,ظل ػثل الػن دـ ا,ظل ػث ا,اػاله ا,كصػ م ا,ن حوحػمل كقػد

ألػ رت ا,د ارلػػة سػػف كيػػكد سسقػػة ظػػوف ا,دريػػة ا ,حوػػة ,حاالػػلخ األلػػرم كا,دريػػة ا ,حوػػة ,ح ػ كط ا,ال لػػوةل

كسدـ كيكد فركؽ ذات د ,ة إ صلئوة ,اعظـ أظعلد ا,االلخ األلػرم كا,دريػة ا ,حوػة ,حاالػلخ األلػرم نظعػلن

,حالػػنكل األ ػػلدوامل كسػػدـ كيػػكد فػػركؽ ظػػوف انكلػػطلت دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرم ظأظعػػلدش كدرينػػأ ا ,حوػػة
نظعلن ,ان ور ا,ن صص كان ور ا ,ل,ة ا ينالسوةل فم وف نظوف كيكد فركؽ سح اعظػـ أظعػلد ا,االػلخ

األلرم كا,درية ا ,حوة ,حااللخ نظعلن ,ان ور ا لف ا,ل فل ك لالت ا ,ركؽ ,صل ,ا,طل,ظػلت ا,حػكانم ولػ ف
ا,ا وـل ككيكد فركؽ نظعلن ,حالنكل ا قنصلدم ,صل ,طل,ظلت ذات ا,النكل ا قنصلدم يود يدانر
 -13دراسة عواسة والسيد ل: 2011
ادفت ا,درالة إ ,ا,نعرؼ إ ,ا ,ركؽ فم ا ,لءة ا ينالسوة كا,االػلخ األلػرم كفمػلن ,ان وػرات:

(ا ,ػػد ؿ -ي ػػـ األلػ ػرة -ا,نرنو ػػب ا,ا ػػوسدم)ر كن كال ػػت سوال ػػة ا,د ارل ػػة ا ػػف ( )171طل,ظػ ػلن ا ػػف ط ػػسب
ا,يلاعةل كنـ الن داـ امولس ا,االلخ األلرم( :سسء ا,دوف ػلفم)ل كالػن دـ ا,ظل ػث ا,اػاله ا,كصػ م

ا,ن حوحمل كنكصحت النلئ ا,درالة إ ,أالأ

وكيد ألر ,ان ور ا,د ؿ سح ان ورات ا,االلخ األلرم ل

نكيػػد فػػركؽ ظػػوف ا ,ئػػلت ا,اوسدوػػة( :األكؿ -األكلػػط -األ وػػر) فػػم أظعػػلد ا,االػػلخ األلػػرمر كنكصػػحت

أو لن إ ,أالأ

نكيد فركؽ ظوف األلر ا,ص ورة كا ,ظورة فم إدراؾ األظاللء ,اعظـ أظعلد ا,االلخ األلرمر

53

 -14دراسة البدرانل ل: 2009
الػػنهدؼ ا,ظ ػػث ا ,ػػل,م قوػػلس دريػػة ا,االػػلخ األلػػرم ,ػػدل سوالػػة اػػف طحظػػة ا,يلاعػػة نأ ,ػػت اػػف

( )253طل,ظػلن كطل,ظػػةر كاعرفػػة سسقػػة ا,االػػلخ األلػػرم ظان وػػر ا,يػػالس( :ذ ػػكر– إالػػلث)ل ك ػػذ,ؾ اعرفػػة
سسقة ا,االلخ األلػرم ظان وػر ا,ن صػص( :سحاػم -أدظػم)ر كنػـ إسػداد اموػلس ظل,االػلخ األلػرم ن ممػت

ا,ظل لػػة اػػف صػػدقأ كلظلنػػأ ل كالػػن دات ا,ظل لػػة ا,اػػاله ا,كص ػ م ا,ن حوحػػمل كأظهػػرت ا,النػػلئ أف سوالػػة

ا,ظ ػػث ننانػػع ظاالػػلخ ألػػرم يوػػد ك ,ػػس ا,ياللػػوف كسػػدـ كيػػكد فػػركؽ دا,ػػة إ صػػلئولن فػػم ا,االػػلخ األلػػرم

نعزل  ,ؿ اف ان ور ا,يالس( :ذ كر –االلث)ل كان ور ا,ن صص( :سحام -أدظم)ر
 -15دراسة خميل ل: 2006

الػػنهدفت ا,د ارلػػة قوػػلس ا,االػػلخ األلػػرم كا,ص ػ ة ا,ال لػػوة كا,نعػػرؼ إ ,ػ ا,عسقػػة ظػػوف دريػػلت
ا,االػػلخ األلػػرم كدريػػلت ا,ص ػ ة ا,ال لػػوة ,ػػدل طحظػػة ا,يلاعػػةل نأ ,ػػت سوالػػة ا,د ارلػػة اػػف ( )251طل,ظ ػلن
كطل,ظة نـ ا نوػلراـ ظطرومػة سىػكائوة اػف طحظػة ا,يلاعػةل الػن دات ا,ظل لػة ا,اػاله ا,كصػ م ا,ن حوحػمل

كالػػن دات اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم كاموػػلس ا,ص ػ ة ا,ال لػػوة اػػف إسػػداد ا,ظل لػػةل كظعػػد نطظوػػؽ أدكات
ا,درالةل كن حوػؿ ا,النػلئ ظل,كلػلئؿ ار صػلئوة ا,االللػظة أظهػرت ا,النػلئ أف أفػراد سوالػة ا,د ارلػة ونانعػكف

ظاالػػلخ ألػػرم يوػػد كأالهػػـ ونانعػػكف ظص ػ ة ال لػػوة يوػػدة اػػل ظوالػػت ا,النػػلئ كيػػكد ارنظػػلط دا ن اكيظ ػلن ظػػوف

ا,االلخ األلرم كا,ص ة ا,ال لوةر

ثانياً :الدراسات األجنبية:
 -1دراسة شفا :(2014) Shafa
ادفت إ ,ا,نعرؼ إ ,نألور ا,االلخ األلرم سحػ األداء األ ػلدوام ,ػدل ا,طحظػةل كا,نعػرؼ إ,ػ

اى ػػل ؿ ا,ن و ػػؼ  ,ػػدل طحظ ػػة ا,ل ػػالة األك,ػ ػ ف ػػم ادرل ػػة ا,ن الك,كيو ػػة ف ػػم ك و ػػة الى ػػلكرر كظح ػػت سوال ػػة

ا,درالة( )168طل,ظل كطل,ظةل ( )77اف ا,ذ كر ك( )91اف اراللثل كالن دـ ا,ظل ث ا,االه ا,كص مر

ك,مد أل رت النلئ ا,درالة إ ,أف ا,االلخ األلرم ,وس ,أ نػألور سحػ األداء األ ػلدوام ,حطحظػةل

ك,ػػوس االػػلؾ فػػركؽ ظػػوف ا,ياللػػووف فػػم ا,ن وػػؼ كاألداء األ ػػلدوامل ككيػػكد نػػألور ,حاالػػلخ األلػػرم سح ػ
ا,ن وؼ ,دل ا,طحظةر
 -2دراسة ميشرا ،بامبا :(2012) Mishra,Bamba

ادفت إ ,اعرفة نألور ا,االػلخ األلػرم سحػ ا,ن صػوؿ األ ػلدوام ,ػدل طحظػة ا,اػدارس ا,للالكوػة

فػػم اػػلدة ا,عحػػكـل كقػػد ظح ػػت سوالػػة ا,د ارلػػة ( )411طل,ظ ػلن كطل,ظػػةل كقػػد الػػن دـ ا,ظل ػػث اموػػلس ا,االػػلخ

األلرم اف إسداد ا,ظل ػثل كاموػلس ا,ن صػوؿ األ ػلدوام اػف إسػداد ا,ظل ػثر كالػن دـ ا,ظل ػث ا,اػاله

ا,كص م ا,ن حوحمر كقد ألػ رت النػلئ ا,د ارلػة سػف كيػكد سسقػة إويلظوػة ظػوف ا,االػلخ األلػرم كا,ن صػوؿ
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األ لدوام ظأظعلدش األرظعةل ال كأظهػرت ا,د ارلػة أف ظعػدم( :ا,ن صػوؿ األ ػلدوام -كا,ن وػز ا,اعرفػم)

,هـ نألور أسح اللظولن سح ا,ن صوؿ األ لدوام املرالة ظلألظعلد األ رلر
 -3دراسة بيرغز :(2012) Burges

اػػدفت ,حنعػػرؼ إ ,ػ ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,ن وػػؼ األ ػػلدوام( :ا,لمػػة ظػػل,ال س -ا ,لسحوػػة

ا,ال ل ػػوة -ا نػ ػراـ ا ,ػػذات)  ,ػػدل ا,اػ ػرااموفر كظح ػػت سوال ػػة ا,د ارل ػػة ( )656طل,ظ ػػل كطل,ظ ػػة ا ػػف ا,ا ػػدارس

ا,علاةل كالن دـ ا,ظل ث امولس ا,االػلخ األلػرم اػف إسػداد ركلػالظرج ( )Rosenbergكاموػلس ا,ن وػؼ
ا يناػػلسم إسػػداد ا,ظل ػػثر كالػػن دـ ا,ظل ػػث ا,اػػاله ا,كص ػ مل ك,مػػد أل ػ رت النػػلئ ا,د ارلػػة أف ا,االػػلخ

األل ػػرم  ,ػػأ ن ػػألور كا ػ ػ سحػ ػ ا,ن و ػػؼ ا,ال ل ػػم ,حطحظ ػػة و ػػث أظه ػػرت ا,الن ػػلئ أف ا,عسق ػػلت األلػ ػروة
ا,كظو وة اهاة يدانل ك,هل أااونهل فم ا,نعظور سف ا,لحك ولت ا,ال لوة ارويلظوة سؿ فنرة ا,اراامةر
 -4دراسة بوراح  Borahل: 2011
ادفت ا,درالة إ ,اعرفة ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم كاألداء األ لدوام ,دل ا,طسب ا,اػرااموف

فم املطعة يكرافل ك,مد ظح ت سوالة ا,درالة ( )811طل,ظلن كطل,ظةل ك,مد الن دـ ا,ظل ث امولس ا,االلخ

األل ػػرم ا ػػف إس ػػداد ا,ظل ػػثل كال ػػن دـ امو ػػلس ا,الل ػػب ا,ائكو ػػة  ,ػػص األداء األ ػػلدوام ()HSLCر

كالػػن دـ ا,ظل ػػث ا,اػػاله ا,كص ػ م ا,ن حوحػػمل كقػػد أل ػ رت النػػلئ ا,د ارلػػة أف ا,االػػلخ األلػػرم وحعػػب دك انر
وكوػلن فػػم وػػلة ا,طػػسبل ك,ػػأ نػػألور إويػػلظم سحػ األداء األ ػػلدوام ,حطحظػػةل كيػػكد سسقػػة ارنظلطوػػة ظػػوف

ا,االلخ األلرم كاألداء األ لدوامر

 -5دراسة بانسال  Bansalل: 2006
اػػدفت ا,د ارلػػة إ,ػ ا,نعػػرؼ إ,ػ ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرمل كار ػػز ا ,ػػظط كدافعوػػة اراليػػلز
 ,ػػدل ا,اراام ػػلت ذكات دافعو ػػة ارالي ػػلز ا,ارن ػػعر ن كال ػػت سوال ػػة ا,د ارل ػػة ا ػػف ( )111طل,ظ ػػة ا ػػف ()11
اػػدارس للالكوػػة نمػػع فػػم ادوالػػة اكداولالػػل فػػم ا,هالػػدل الػػنعاؿ فػػم اػػذش ا,د ارلػػة اموػػلس ركنػػر ,موػػلس ار ػػز

ا ,ظط كامولس ظلرغلفل (, )Barghavaمولس دافعوة اراليلز كامولس ال ار ), (Masaraمولس ا,االلخ
األلرمر كالػن دـ ا,ظل ػث ا,اػاله ا,كصػ مرأظهرت ا,النػلئ أف ا,االػلخ األلػرم ا,يوػد وػرنظط إويلظوػلن اػع
ا,الػػنكل ا,ارن ػػع اػػف دافعوػػة اراليػػلزل ك,يػك ظ أالػػأ ظنػػدالم الكسوػػة ا,االػػلخ األلػػرم ونػػدال الػػنكل دافعوػػة

اراليلزر

التعقيب عمى المحور األول :الدراسات التل تناولت المناح األسري:
 -1بالنسبة لألهداف التل سعت الدراسات السابقة لتحقيقها :

ا ػػدفت اعظ ػػـ د ارل ػػلت ا,ا ػػكر األكؿ ,حنع ػػرؼ إ,ػ ػ ا,اال ػػلخ األل ػػرم د ارل ػػة قا ػػر( )2117ل

كد ارلػ ػػة صػ ػػودـ ()2117ل د ارلػ ػػة ا,ركوحػ ػػم ( )2115ل د ارلػ ػػة ا ,رو ػ ػػلت ( )2115ل د ارلػ ػػة ا ,طوػ ػػب
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()2115ل د ارل ػ ػػة ا,ه ػ ػػذ,م ( )2114ل د ارل ػ ػػة ا,ظ ػ ػػدراالم ()2119ل درل ػ ػػة األل ػ ػػطؿ ()2112ل د ارل ػ ػػة
))Borah,2011ل درالة ))Burges,2012ر

ك ,ػػف ا نح ػكا فػػم رظػػط ا,االػػلخ األلػػرم ظ و ػرش اػػف ا,ان و ػرات ل د ارلػػة صػػودـ ( )2117كا,نػػم

اػدفت ,ظوػلف ا,عسقػة ظػػوف ا,االػلخ األلػرم كا,هكوػػة كارولػلر كا,نلػلا ل كد ارلػػة قاػر( )2117ا,نػم اػػدفت

كدرلػػة ا ,رويػػلت
,حنعػرؼ إ,ػ ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كاظػلار ا,صػ ة ا,ال لػػوة كا,ىػػعكر ظل,ػػذالبل ا
( )2115ادفت إ ,ا ,ىؼ سف ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرمل كظعض اظلار ا,صػ ة ا,ال لػوةل كد ارلػة
ا,ركوحػػم ( )2115كا,نػػم اػػدفت ,حنعػػرؼ إ ,ػ ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كألػػل,وب اكايهػػة ا ,ػ كط

ا,ال ل ػػوةل كد ارل ػػة ا ,طو ػػب ( )2115ا,ن ػػم ا ػػدفت إ,ػ ػ ا,نع ػػرؼ إ,ػ ػ ا,عسق ػػة ظ ػػوف ا,اال ػػلخ األل ػػرم ف ػػم
ا,ط ك,ة كسسقنأ ظ

كط كالنرانويولت اكايهنهلل كدرالة ا,هػذ,م ( )2114كا,نػم اػدفت ,ظوػلف ا,عسقػة

ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,ال ػ ا يناػػلسم كد ارلػػة ) )Shafa,Paul , 2014اػػدفت إ,ػ اعرفػػة نػػألور

ا,االلخ األلرم سح األداء األ لدوامل كدرالة ا,عزاـ ( )2113ادفت ,ظولف ا,عسقة ظوف ا,االػلخ األلػرم
كار ػز ا ,ػػظط كدافعوػػة اراليػلز ل كد ارلػػة األلػػطؿ ( )2112اػدفت ,ظوػػلف ا,عسقػػة ظػوف ا,االػػلخ األلػػرم
كا ,ػ كط ا,ال لػوةل كد ارلػػة ) )Burges,2012اػدفت ,حنعػػرؼ إ,ػ نػػألور ا,االػلخ األلػػرم سحػ ا,ن وػػؼ

األ لدوامل درالة ) (Mishra,Bamba,2012ادفت ا ,اعرفة نألور ا,االلخ األلػرم سحػ ا,ن صػوؿ

األ لدوامل كدرالة ) )Borah,2011إ ,اعرفة ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم كاألداء األ لدوامل كدرالة

) )Bansal,2006ا,نػػم اػػدفت إ ,ػ ا,نعػػرؼ إ ,ػ ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كار ػػز ا ,ػػظط كدافعوػػة

اراليلزر
األزارر

كا ػػدفت ا ػػذش ا,د ارل ػػة ,حنع ػػرؼ إ,ػ ػ ا,عسق ػػة ظ ػػوف ا,االػ ػلخ األل ػػرم كا,نل ػػلا  ,ػػدل طحظ ػػة يلاع ػػة

بالنسبة لممنهج المتبع فل الدراسات السابقة :

 ال ػػن دات ظع ػػض ا,د ارل ػػلت ا,ا ػػاله ا,كصػ ػ م د ارل ػػة قا ػػر( )2117كد ارل ػػة سح ػػم ()2117كدرالة ))Bansal ,2006ل كدرالة ) )Burges,2012كدرالة ))Paul Shafa, , 2014ر

 -ال ػ ػػن دات ظع ػ ػػض ا,د ارل ػ ػػلت ا,ا ػ ػػاله ا,كصػ ػ ػ م ا,ن حوح ػ ػػم د ارل ػ ػػة ص ػ ػػودـ ( )2117ل حو ػ ػػؿ

()2116ل ا,هز,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم()2114ل ا,ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاـ ()2113ل األل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطؿ ()2112ل ))Borah,2011ل
) (Mishra,Bamba,2012كدرالة ا ,طوب ()2115ر

 كالػػن دات د ارلػػلت أ ػػرل ا,اػػاله ا,ن حوحػػم ا رنظػػلطم الػػؿ د ارلػػة حوػػؿ ( )2113ل كد ارلػػةا,ركوحػػم ( )2115الػػن دات ا,اػػاله ا,كص ػ م ظىػػموأ ا رنظػػلطم كا,امػػلرف ل د ارلػػة ا ,رو ػػلت

( )2116ا,االه ا رنظلطم ا,املرفل كا,االه ا,كص م ا رنظلطم درالة أظك اليوحة ()2115ل
كدرالة اورة( )2112ا,االه ا,كص م ا رنظلطمر
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 كالػػن دات ا,د ارلػػة ا ,ل,وػػة ا,اػػاله ا,كص ػ م ا,ن حوحػػمل كاػػم ظػػذ,ؾ نن ػػؽ اػػع أغحػػب ا,د ارلػػلتا,للظمةر

 -2بالنسبة لمعينة :

الػػنهدفت اعظػػـ ا,د ارلػػلت ا,لػػلظمة فػػم اػػذا ا,ا ػػكر طحظػػة ا,يلاعػػلت د ارلػػة قاػػر( )2117ل

د ارل ػ ػػة ص ػ ػػودـ ( )2117ل د ارل ػ ػػة أظ ػ ػػك اليوح ػ ػػة( )2115ل د ارل ػ ػػة سح ػ ػػم ( )2116ل د ارل ػ ػػة ا ,رو ػ ػػلت

( )2115ل د ارل ػ ػػة ))Shafa,Paul , 2014ل د ارل ػ ػػة ا,ه ػ ػػذ,م ( )2114ل د ارل ػ ػػة ا,عػ ػ ػزاـ ( )2113ل

د ارل ػ ػػة اوػ ػ ػرة ( )2112ل ا,ل ػ ػػود ( )2111ل ا,ظ ػ ػػدراالم ( )2119ل األلػ ػ ػطؿ ( )2112ل د ارل ػ ػػة حو ػ ػػؿ
( )2113ل درالة ل كدرالة ا ,طوب ()2115ر

ظوالاػػ ػ ػ ػ ػػل ا نح ػ ػ ػ ػ ػ ػػت اػ ػ ػ ػ ػ ػػع د ارلػ ػ ػ ػ ػ ػػة ) )Burges,2012كد ارلػ ػ ػ ػ ػ ػػة ) )Borah,2011كد ارلػ ػ ػ ػ ػ ػػة

) (Mishra,Bamba,2012كدرالة ) )Bansal ,2006وث النهدفت ا,عوالة ا,طحظة ا,ارااموفر
النهدفت اذش ا,درالة سوالة قصدوة ,طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار ,ياوع ا,النكولت ر
 -3بالنسبة لألدوات المستخدمة فل الدراسات السابقة :

الػػن دات اعظػػـ ا,د ارلػػلت اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم كا نح ػكا فػػم نصػػاواأ فاػػالهـ اػػف صػػااأ

ظال لأ الؿ درالة قار ( )2117كدرالة أظك اليوحة ()2115ل اورة ()2112ل درالة ا,ظدراالم ()2119ل

كاالهـ اػف الػن داأ اػف ظػل لوف آ ػروف الػؿ د ارلػة سحػم ()2116ل األلػطؿ ()2112ل د ارلػة سكالػة

كا,لػػود ()2111ل كد ارلػػة ))Burges,2012ل كد ارلػػة ا ,طوػػب ()2115ر كأو ػلن ا نح ػكا فػػم سسقنػػأ
ظامػ ػػلووس أ ػ ػػرلل ا نح ػ ػػت ا,د ارلػ ػػلت ا,لػ ػػلظمة ف ػ ػم الػ ػػن دااهل ,حامػ ػػلووس كأدكات ا,د ارلػ ػػة الػ ػػؿ د ارلػ ػػة

) )Bansal ,2006وث الن دـ امولس ركنر ,موػلس ار ػز ا ,ػظط ل كاموػلس ظلراغاػل ,موػلس دافعوػة

اراليػػلز ل كاموػػلس ال ػ ار ,موػػلس ا,االػػلخ األلػػرمل أاػػل د ارلػػة ) (Mishra,Bamba,2012ال ػػن دات

اموػلس ا,االػلخ األلػرم كاموػلس ا,ن صػوؿ األ ػلدوام ل كد ارلػة ا,عػزاـ ( )2112اموػلس ا,االػلخ األلػرم
كامو ػػلس ا,دافعو ػػة ل كد ارل ػػة أظ ػػك اليوح ػػة ( )2115ال ػػن دات امو ػػلس ا,اال ػػلح األل ػػرم كامو ػػلس ا,ن و ػػر

األ سقم ل كدرالة سحم ( )2116الػن دـ اموػلس ا,االػلخ األلػرم كا,نكافػؽ ا,ال لػم ا يناػلسمل إسػداد

,وحم ا ,لف  2116ل درالة قار ( )2117الن دات امولس ا,االلخ األلرم كا,ص ة ا,ال لوة كا,ىعكر
ظل,ذالب رر

أاػػل ا,د ارلػػة ا ,ل,وػػة الػػن دات ا,ظل لػػة اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم ,ل ػ ولف أظػػك اليوحػػة ()2115ل

كامولس ا,نللا اف إسداد ا,ظل لةر
 -4بالنسبة لمنتائج :

ا نح ػػت النػػلئ ا,د ارلػػلت

ػػنسؼ ارنظلطهػػل ظػػل,ان ورات فنكصػػحت د ارلػػة قاػػر (, )2117كيػػكد

سسقػػة اكيظػػة ظ ػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,ص ػ ة ا,ال لػػوةل كد ارلػػة سحػػم ( )2116ا,نػػم نكصػػحت إ ,ػ كيػػكد

فػػركؽ اعالكوػػة ظػػوف ا,كاقػػع ا,ال لػػم كا يناػػلسم كا,االػػلخ األلػػرمل كنكصػػحت د ارلػػة أظػػك اليوحػػة ()2115
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ظعػػدـ كيػػكد سسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,ن وػػر األ سقػػمل كظوالػػت د ارلػػة ا ,رو ػلت ( )2115كيػػكد

ارنظػػلط لػػل,ب ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,امػػلووس ا ,رسوػػةل كألػ رت كد ارلػػةل ) )Shafa,Paul , 2014أف

ا,االػػلخ األلػػرم ,ػػوس ,ػػأ نػػألور سحػ األداء األ ػػلدوام ,حطحظػػةل كظوالػػت كد ارلػػة ا ,طوػػب ( )2115كيػػكد
سسقة ارنظلطوة لحظوة (س لػوة) ظػوف ياوػع أظعػلد ا,االػلخ األلػرمل كا,دريػة ا ,حوػة ,حاموػلس كظػوف غل,ظوػة

أظعلد امولس

ػ كط ا ,وػلةر كأظهػرت د ارلػة حوػؿ ( )2113سػدـ كيػكد فػركؽ ظػوف ا,طحظػة فػم ا,نحػكث

ا,لملفم كا,االلخ األلرم اع كيكد سسقة ارنظلطوة ظوف ا,ان وروف ل ظوالال درالة األلػطؿ ( )2112ظوالػت
كيكد سسقة ظوف ا,درية ا ,حوة ,حااللخ األلرم كا,درية ا ,حوػة ,ح ػ كط ا,ال لػوة ل كك ػ ت د ارلػة اوػرة

(, )2112عػػدـ كيػػكد فػػركؽ فػػم ا,االػػلخ األلػػرم ,ان وػػر ا,يػػالس ل كاالػػلؾ سسقػػة ارنظلطوػػة ظػػوف ا,االػػلخ
األلػػرم كا,ن وػػؼ األ ػػلدوامل كد ارلػػة ) (Mishra,Bamba,2012كي ػػكد سسقػػة إويلظوػػة ظػػوف ا,اال ػػلخ

األلرم كا,ن صوؿ األ لدوام ظأظعلدش األرظعةل كظوالت كدرالة ) )Burges,2012أف ا,االلخ األلػرم ,ػأ
نألور كا

سحػ ا,ن وػؼ ا,ال لػم ,حطحظػةل كأظهػرت د ارلػة ) )Borah,2011أف ا,االػلخ األلػرم وحعػب

دك انر وكو ػ ػلن فػ ػػم وػ ػػلة ا,طػ ػػسب ك,ػ ػػأ نػ ػػألور إويػ ػػلظم سح ػ ػ األداء األ ػػلدوام ,حطحظػ ػػةل كد ارلػ ػػة ),2006
 )Bansalظوالت االلؾ ارنظلط إويلظم ظوف ا,االلخ األلرم كدافعوة اراليلز ر
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المحور الثانل -الدراسات التل تناولت التسامح
وهدؼ اذا ا,ا كر ,حنعرؼ إ ,ا,دراللت ا,نم ناللك,ت ا,نللا ,سلػن لدة اػف االلايهػل كأدكانهػل
كالنلئيهل كنكصولنهلر

أوالً -الدراسات العربية:
 -1دراسة المحاسنة ل: 2017
ادفت اذش ا,درالة ا,نعرؼ إ ,ادل ىػوكع لػاة ا,نلػلا ,ػدل طحظػة ا,يلاعػة كسسقنهػل ظأالاػلط

نعحمهػػـل اػػل اػػدفت إ ,ػ اعرفػػة إذا ػػلف لاػػة ا ػػنسؼ فػػم ىػػوكع لػػاة ا,نلػػلا نيعػػزل ,ان وػػر ا,يػػالسل
كا,ن صػػص األ ػػلدوام كا,الػػنكل ا,د ارلػػمر كن كالػػت سوالػػة ا,د ارلػػة اػػف ( )784طل,ظػػل كطل,ظػػة اػػف طحظػػة
ا,يلاعػػة ا,هلىػػاوة ,ار حػػة ا,ظ ػػل,كروكس ,حعػػلـ ا,د ارلػػم (2114-2113ـ)ل طظػػؽ سحػػوهـ اموػػلس أالاػػلط
ا,نعحؽ كامولس ,لاة ا,نللا ر كالن دـ ا,ظل ػث ا,اػاله ا,كصػ م ا,ن حوحػمل كقػد أظهػرت النػلئ ا,د ارلػة
أف ىوكع لاة ا,نللا يلءت ظدرية انكلطةل كسدـ كيكد فػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة فػم ىػوكع لػاة

ا,نللا نيعػزل ,ان وػر ا,يػالسل اػل أظهػرت النػلئ ا,د ارلػة كيػكد فػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة فػم ىػوكع
لػػاة ا,نلػػلا نيعػػزل ,ان وػػر ا,ن صػػص األ ػػلدوام ,صػػل ,طحظػػة ا ,حوػػلت اراللػػلالوة كا,الػػنكل ا,د ارلػػم
,صل ,طحظة ا,لالة ا,لل,لة كا,راظعةر ك ػذ,ؾ أظهػرت كيػكد سسقػة اكيظػة دا,ػة ظػوف لػاة ا,نلػلا كالاػط

ا,نعحؽ األافل فم وف ,ـ ن ف االلؾ سسقة ظوف لاة ا,نللا كالاط ا,نعحؽ ا,محؽ كا,نيالظمر
 -2دراسة النجار وأبو غالل ل: 2017

ادفت ا,درالة إ ,ا,نعرؼ إ ,دكر يلاعة األقصػ فػم نعزوػز قواػة ا,نلػلا ,ػدل طحظنهػل اػف

كيهة الظر ا,طحظة كأس لء ا,هوئة ا,ندرولوة فم حوػة ا,نرظوػةر ك,ن موػؽ ذ,ػؾ أيروػت ا,د ارلػة سحػ سوالػة

اػػف ا,طحظػػة كأس ػػلء ا,هوئػػة ا,ندرولػػوة فػػم ا,يلاعػػة قكااهػػل ( )321طل,ػػب كطل,ظػػة ك( )41اػػف أس ػػلء
ا,هوئة ا,ندرولوةل كالن دـ ا,االه ا,كص مل كالن دال النظولالنوف ,حطحظة كأس لء ا,هوئة ا,ندرولوة كؿ

دكر ا,نعح ػػوـ ا,ع ػػل,م ف ػػم نالاو ػػة ق ػػوـ ا,نل ػػلا ل كأظه ػػرت الن ػػلئ ا,د ارل ػػة أف ا,دري ػػة ا ,حو ػػة  ,ػػدكر يلاع ػػة
األقصػ فػػم نعزوػػز قػػوـ ا,نلػػلا اػػف كيهػػة الظػػر ا,طحظػػةل يػػلءت ظانكلػػط (22ر)3ل ظػػلال راؼ اعوػػلرم

(54ر )1كظكزف اللظم (5ر)%64ل كاف كيهة الظر أس لء ا,هوئة ا,ندرولوة ظح ػت (18ر)3ل ظػلال راؼ
اعوػػلرم (45ر )1كظػػكزف اللػػظم (6ر)%63ر اػػل أظهػػرت ا,النػػلئ أالػػأ

نكيػػد فػػركؽ فػػم دكر يلاعػػة

األقصػ فػػم نالاوػػة قػػوـ ا,نلػػلا نظعػلن ,ان وػػرم ا,يػػالس كا الناػػلء ا,لوللػػمل ك وكيػػد ألػػر داؿ إ صػػلئولن
,حن لسست ا,لاللئوة ظوف ا,يالس كا النالء ا,لوللم ,حطحظةر ذ,ؾ

وكيد فركؽ فم دكر يلاعة األقصػ

فم نالاوة ا,نللا نظعلن ,ان ور ا,يالس ألس لء ا,هوئة ا,ندرولوةل ظوالال وكيد فػركؽ نظعػلن ,ان وػر لػالكات
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ا ,داة ,صل ,أ لر اف  11لػالةل ك وكيػد ألػر داؿ إ صػلئولن ,حن ػلسست ا,لاللئوػة ظػوف ا,يػالس كلػالكات
ا ,داة ألس لء ا,هوئة ا,ندرولوةر
 -3دراسة إبراهيم ل: 2016
اػػدفت اػػذش ا,د ارلػػة إ,ػ ظالػػلء كا نظػػلر الاػػكذج ,حنلػػلا فػػم سسقنػأ ظ ػػؿ اػػف ا,عرفػػلفل كا,عكااػػؿ

ا ,ا ػػس ا ,ظ ػػرل ,حى ص ػػوة ( ا ػػد ست)ل كا,هال ػػلء ا ,ػػذانم ( :انا ػػلسن ف ػػم ا كاللن ػػأ ا,ر ػػل س ػػف ا ,و ػػلةل
كا,كيػػداف ا,اكيػػبل كا,كيػػداف ا,لػػل,ب ا ريػػلت) ,ػػدل طػػسب ا,يلاعػػةر نأ ,ػػت ا,عوالػػة اػػف  396اػػف

طسب ا,يلاعةل (  73ذ كر ظاللظة  %1804ل  323إاللث ظاللظة  ( ) % 8106ناند أسالراـ اف 17

لػػالة نػ  25لػػالةل ظانكلػػط ساػػرم =  210649ل كاال ػراؼ اعوػػلرم = ) 20299لكالػػن دـ ا,ظل ػػث
ا,ا ػػاله ا,كصػ ػ م ا رنظ ػػلطمل كطظم ػػت سح ػػوهـ ام ػػلووس ,حعرف ػػلفل ك,عكاا ػػؿ ا,ى ص ػػوة ا ,ا ػػس ا ,ظ ػػرلل
ك,حنلػػلا ل ك,حهالػػلء ا,ػػذانم ل كاػػف ػػسؿ الػػن داـ الاذيػػة ا,اعلد,ػػة ا,ظاللئوػػة ى ػ ت ا,د ارلػػة سػػف ا,النػػلئ

ا,نل,وة :نـ الن راج أف ؿ الاكذج مؽ لف اطلظمة اع ظولاللت سوالة ا,د ارلػة ا,ػذم ن ػاف  :الػلرات

اكيظة دا,ة إ صلئولن سالد النكل  1011اف ان ورم ا,عرفلفل كا الظلػلطوة إ,ػ ا,نلػلا ل ك ػذ,ؾ الػلر

لل,ب داؿ إ صلئولن سالد النكل  1011اف ان ور ا,عصلظوة إ ,ا,نللا ل كالػلر لػل,ب داؿ إ صػلئولن
سالد النكل  1011اف ان ور ا,عرفلف إ ,ا,كيداف ا,اكيبل كاللر اكيػب داؿ إ صػلئولن سالػد الػنكل

 1011اف ان وػر ا,عصػلظوة إ,ػ ا,كيػداف ا,لػل,بل كالػلرات اكيظػة دا,ػة إ صػلئوة سالػد الػنكل 1011

ا ػػف ان و ػػر ا,نل ػػلا إ,ػ ػ ان و ػػرم ا,ر ػػل س ػػف ا ,و ػػلة ل كا,كي ػػداف ا,اكي ػػبل كال ػػلر ل ػػل,ب غو ػػر داؿ
إ صػلئولن اػف ان وػر ا,نلػلا إ,ػ ان وػر ا,كيػداف ا,لػل,بل كالكقىػت النػلئ ا,د ارلػة فػم
ا,للظمة ل كارطلر ا,الظرمر

ػكء ا,د ارلػػلت

 -4دراسة نوري ل: 2015
ادفت ا,درالة إ ,إويلد ا,عسقة ا رنظلطوة ظػوف اينػرار ا,

ػب كا نال,وػة ا,نلػلا ,ػدل طحظػة

ا,يلاعػػةر ك,ن موػػؽ اػػذا ا,هػػدؼ قلاػػت ا,ظل لػػة ظنرياػػة اموػػلس اين ػرار ا,

ػػب ,لل لدك,ل ػ م كآ ػػركف

 )sukhodolsky et al (2001كامولس ا نال,وة ا,نللا ,رام كآ ػركف  )Ray et al (2001كقػد

الػػن ريت ا ,صػػلئص ا,لػػلو كانروة ,حاموللػػوف كطظمػػت سح ػ سوالػػة اػػف طحظػػة ا,يلاعػػة ظح ػػت ()281

طل,ب كطل,ظةل كالن دـ ا,ظل ث ا,االه ا,كص م ا,ن حوحمل أظهرت النلئ ا,د ارلػة أف أفػراد ا,عوالػة ,ػدوهـ
دريػة اعند,ػة اػف اينػرار ا,
ظدرية سل,وة اف ذ رولت ا,

ػبل ك,ػوس ,ػدوهـ أف ػلر

مػة ,ح

ػب ك أف ػلر االنمػلـل ك ,ػف ونانعػكف

بل كالػنوعلب األلػظلبر كقػد نظػوف أو ػلن أف أفػراد ا,عوالػة ,ػدوهـ ا نال,وػة

,حنل ػػلا ا ػػع اآل ػ ػروفل ك ,ػػـ ني ػػد ا,د ارل ػػة ف ػػركؽ ظ ػػوف ا ,ػػذ كر كارال ػػلث ف ػػم اينػ ػرار ا,
ا,نللا ر
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ػػب كا نال,و ػػة

 -5دراسة سممان ل: 2015
ادفت ا,درالة ,حنعرؼ إ ,كاقع ا,نرظوة سح ا,نللا ,دل ا ,صلئؿ ا ,حلطوالوة اػف كيهػة الظػر

وث طيٌظمت أداة ا,درالة سح سوالػة اػف طػسب
طحظة ا,يلاعلت ا,االناوف ,هذش ا ,صلئؿ فم قطلع غزةل ي
كطل,ظػػلت يلاعػػة األقص ػ ظ ػزة قكااهػػل ( )378كذ,ػػؾ فػػم ا,عػػلـ ا,د ارلػػم (2115-2114ـ)ل كالػػن دـ

ا,ظل ث ا,اػاله ا,كصػ م ا,الػ مل ك,مػد قػلـ ا,ظل ػث ظيسػداد أداة ا لػنظلالة ,موػلس ا,نرظوػة سحػ ا,نلػلا

,دل ا ,صلئؿ ا ,حلطوالوة ,اكايهة نداسولت ا المللـ ا,دا حمل ك ى ت ا,النلئ أف ا,نرظوة سح ا,نلػلا
,ػػدل ا ,صػػلئؿ ا ,حلػػطوالوة ذات الػػنكل انكلػػط ظىػ ؿ سػػلـل اػػل أىػػلرت ا,النػػلئ إ,ػ سػػدـ كيػػكد فػػركؽ

ذات د ,ػػة إ صػػلئوة سالػػد الػػنكل د ,ػػة 15ر 1نيعػػزل أللػػر ان وػػر ا,ن صػػص ا,د ارلػػمل ظوالاػػل أىػػلرت
ا,النلئ إ ,كيكد فركؽ ذات د ,ة إ صػلئوة نظعػلن ,ان وػر ا,الػكع كقػد لالػت ا ,ػركؽ ,صػل ,ا,ػذ كرل اػل
أىلرت ا,النلئ إ ,كيكد فركؽ ظوف ر ة فن كا,نوػلر ارلػسام ,صػل ,ا,نوػلر ارلػسامل كظػوف ر ػة
فن كا,النمحوف ,صل,

ر ة فن ل كظوف ا,نولر ارلسام كا,ولػلر ا ,حلػطوالم ,صػل ,ا,نوػلر ارلػسامل

كظوف ا,نولر ارلسام كا,النمحوف ,صل ,ا,نولر ارلػسامل كظػوف ا,ولػلر ا ,حلػطوالم كا,الػنمحوف ,صػل,

ا,وللر ا ,حلطوالمر

 -6دراسة الشمري ل: 2015
ادفت ا,درالة ,حنعرؼ إ ,ا,عسقة ظوف ا,الؤك,وة ا ينالسوة كلملفة ا,نللا ,دل طحظة يلاعة

الػػلوؼ ا,عرظوػػة ,حعحػػكـ األاالوػػةر ك,ن موػػؽ أاػػداؼ ا,ظ ػػث الػػن دات األدكات اآلنوػػة ا,الػػؤك,وة ا ينالسوػػة

,ح ػػلرلم (1995ـ )ل كاموػػلس لملفػػة ا,نلػػلا اػػف إسػػداد ا,ظل ػػثر كن كالػػت ا,عوالػػة اػػف ( )481طل,ظ ػلنل
كالن دـ ا,ظل ث ا,االه ا,كص م ا,ن حوحمل كأىلرت النلئ ا,ظ ث إ,ػ أف االػلؾ سسقػةن إويلظوػة طردوػة
ظػػوف ا,الػػؤك,وة ا ينالسوػػة كلملفػػة ا,نلػػلا ل ككيػػكد فػػركؽ دا,ػػة إ صػػلئولن فػػم دريػػة لملفػػة ا,نلػػلا نظعػػل

,ان ور ا ,ئة ا,عاروةر كنظعلن ,ان ور النكل ا,د ؿ ا,ىهرمر
 -7دراسة بين حميد ل: 2014

اػدفت ا,د ارلػػة إ,ػ ا,نعػػرؼ إ,ػ كيػكد سسقػػة ارنظلطوػة ظػػوف ا,ن ػػلؤؿ كا,نىػلؤـ كا,نلػػلا كا,ر ػػل

سػػف ا ,وػػلة ,ػػدل طػػسب حوػػة اآلداب ظيلاعػػة لػػعكدل كظح ػػت سوالػػة ا,د ارلػػة ( )512طل,ظػلن كطل,ظػػةل ظحػػغ
سػػدد ا,طػػسب ( )251طل,ظ ػلنل ظوالاػػل ظحػػغ سػػدد ا,طل,ظػػلت ( )252طل,ظػػةر ك,مػػد الػػن دات ا,ظل لػػة ا,اػػاله

ا,كص م ا رنظلطمل ال الن دات فم ا,د ارلػة األدكات ا,نل,وػة :ا,ملئاػة ا,عرظوػة ,حن ػلؤؿ كا,نىػلؤـ إسػداد

(سظػػد ا ,ػل,ؽل )1998ل كاموػػلس قواػػة ا,نلػػلا اػػف إسػػداد ( Laura Yamhure Thompson,

 )2005كنرياة كنعروب ا,ظل لةل كامولس ا,ر ل سف ا ,ولة اف إسػداد ()Dienere. Et al., 1985
نرياة كنعروب ا,لود فهام()2118ر كاف أاـ ا,النلئ

كيكد سسقة ارنظلطوة اكيظة دا,ة سالد النكل

( )10111ظ ػػوف ا,ن ػػلؤؿ كا,نل ػػلا  ,ػػدل ا,ط ػػسبر ككي ػػكد سسق ػػة ارنظلطو ػػة اكيظ ػػة دا ,ػػة سال ػػد ال ػػنكل
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( )10111ظوف ا,ن لؤؿ كا,ر ل سف ا ,ولة ,ػدل ا,طػسبل نكيػد سسقػة ارنظلطوػة لػل,ظة دا,ػة سالػد الػنكل
( )10111ظوف ا,نىلؤـ كا,نللا ,دل سوالة اف ا,طسبل نكيد سسقػة ارنظلطوػة لػل,ظة دا,ػة سالػد الػنكل
( )1015ظوف ا,نىلؤـ كا,ر ل سف ا ,ولة ,دل ا,طسبر
 -8دراسة أبو هاشم ل: 2014
اػػدفت اػػذش ا,دارلػػة إ ,ػ

اعرفػػة ا,عسقػػة ظػػوف ظ ػرات ا,ط ك,ػػة كا,نلػػلا املظػػؿ ا,نعصػػب ,ػػدل

طحظة ا,للالكوػة ا,علاػةل كاعرفػة ا ,ػرؽ ظػوف انكلػط دريػلت ا,طحظػة سحػ اموػلس ا,نلػلا املظػؿ ا,نعصػب
نيعػػزل إ ,ػ ا ػػنسؼ انكلػػط دريػػلنهـ سح ػ اموػػلس ظ ػرات ا,ط ك,ػػة كا ,ىػػؼ سػػف ا,ن لسػػؿ ظػػوف ظ ػرات
ا,ط ك ,ػػة كا,ي ػػالسل كألرا ػػل سحػ ػ ا,نل ػػلا املظ ػػؿ ا,نعص ػػب كا ,ى ػػؼ س ػػف ا,ن لس ػػؿ ظ ػػوف ظػػرات ا,ط ك ,ػػة
كا,النكل ا قنصلدم كألراػل سحػ ا,نلػلا ل ك,ن موػؽ أاػداؼ ا,دارلػة الػن دـ ا,ظل ػث ا,اػاله ا,كصػ م

ا,ن حوحمر كنـ الن داـ امولس ا ,ظ ارت ا,ال لوة ا ينالسوػة فػم ا,ط ك,ػةل إسػداد (د رلػ ولف أظػك اليوحػة )
لكامولس ا,نللا املظؿ ا,نعصب اف إسداد ا,ظل ثر *ن كالت سوالة ا,دارلة اػف ( )677طل,ظػل كطل,ظػة

اػػف طحظػػة ا,للالكوػػة ا,علاػػة (ا,صػػؼ ا,لػػلالم سىػػر) ظا لفظػػلت قطػػلع غ ػزةر ك,ن حوػػؿ ظولالػػلت ا,دارلػػة نػػـ

الن داـ ا,اعل,يلت ار صلئوة الؿ ا,انكلطلت ا ,لػلظوة كا,ن ػ اررات كا ال ػراؼ ا,اعوػلرمل ا نظػلر أ ,ػل
ركالظػػلخل اعلاػػؿ ارنظػػلط ظورلػػكفل T.testلن حوػػؿ ا,نظػػلوف األ ػػلدمر ك,مػػد نكصػػحت النػػلئ ا,د ارلػػة إ ,ػ

كيكد سسقة ارنظلطوة اكيظة ذات د ,ة إ صلئوة ظوف ظرات ا,ط ك,ػةل كأظعػلد ا,نلػلا املظػؿ ا,نعصػب

,ػدل سوالػػة ا,دارلػػة كيػػكد فػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة فػػم انكلػػط دريػلت ا,طحظػػة سحػ اموػػلس ا,نلػػلا

املظػػؿ ا,نعصػػب نيعػػزل إ,ػ ػ ا ػػنسؼ انكلػػط دري ػػلنهـ سح ػ اموػػلس ظػػرات ا,ط ك,ػػةل ك لالػػت ا ,ػػركؽ
,صل ,ا,انللا وفر
 -9دراسة العجمل وآخرون ل: 2014
اػدفت ا,د ارلػة إ,ػ ا ,ىػؼ سػف الػػنكل ا,نلػلا ,ػػدل ا,طحظػة ا,اعحاػوف ظ حوػة ا,نرظوػة األلللػػوة

ظدك,ػػة ا ,كوػػتل كألػػر ان وػرات ػػل,يالسل كا,ن صػػص ا,عحاػػمل كا,ا لفظػػة ا,لػ الوةل كدريػػة ا,نػػدوف سحػ

النكل ا,نللا ,دوهـر نـ ا نولر سوالة سىكائوة قكااهل ( )516طل,ظلن كطل,ظة اف حوة ا,نرظوة األلللػوة

والحكف لفة ا,ن صصلت ا,عحاوة كنـ نكزوع ا لنظلالة ا,اصااة اف قظؿ ا,ظل لوف سح نحؾ ا,عوالة ظ وة
ا ,صػكؿ سحػ ا,اعحكاػلت ا,سزاػة ,إليلظػة سػػف نلػلؤ ت ا,د ارلػةر كالػن دـ ا,اػاله ا,كصػ م ا,ن حوحػػمل

كقػػد أظهػػرت النػػلئ ا,د ارلػػة أف ,ػػدل ا,طحظػػة دريػػة ارن عػػة اػػف ا,نلػػلا

وػػث يػػلء فػػم ا,ارنظػػة األك ,ػ

ا,نل ػػلا ا,لمػ ػلفمل وحو ػػأ ا,نل ػػلا ا ,ػػدوالمل كأ وػ ػ انر ا,نل ػػلا ا,لولل ػػمر أا ػػل فوا ػػل ونعح ػػؽ ظ ػػألر ا,ان وػ ػرات

ا,دواكغرافوػػة فحػػـ و ػػف االػػلؾ فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة نيعػػزل ,ان و ػرات ا,يػػالس كا,ن صػػص ا,عحاػػم
كدريػ ػ ػ ػ ػػة ا,نػ ػ ػ ػ ػػدوفل فػ ػ ػ ػ ػػم ػ ػ ػ ػ ػػوف ظػ ػ ػ ػ ػػرزت فػ ػ ػ ػ ػػركؽ دا,ػ ػ ػ ػ ػػة إ صػ ػ ػ ػ ػػلئولن ,ان وػ ػ ػ ػ ػػر ا,ا لفظػ ػ ػ ػ ػػة ا,ل ػ ػ ػ ػ ػ الوةر
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 -10دراسة الجبوري ل2014
اػػدفت اػػذش ا,د ارلػػة ,حنعػػرؼ إ ,ػ الػػنكل ا,نلػػلا ل كالػػنكل ا,ناللػػؾ ا يناػػلسم ,ػػدل طحظػػة

يلاعة رظسء كفمل ,ان ور ا,يالس( :ذ كرل إاللث)ل كا,نعرؼ إ ,سسقة ا,نللا ظل,ناللؾ ا يناػلسمر
كنأ ,ت سوالة ا,ظ ث اف ( )51طل,ب كطل,ظة اف حوة ا,نرظوة ا,النكل ا,لل,ثل ك,ن موػؽ أاػداؼ ا,ظ ػث

الن دـ ا,ظل ث امولس ا,نللا اف إسداد ا,ظل ثل كنظال امولس ر لؿ ,حناللؾ ا ينالسم ()2117ل
كالػ ػػن دـ ا,ظل ػ ػػث ا,اػ ػػاله ا,كص ػ ػ م ا,ن حوحػ ػػمل كأىػ ػػلرت ا,النػ ػػلئ إ ,ػ ػ أف طحظػ ػػة ا,يلاعػ ػػة

ونانعػ ػػكف

ظل,نل ػػلا ل ك وكي ػػد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ظ ػػوف ا ,ػػذ كر كارال ػػلث ف ػػم ا,نل ػػلا ل كطحظػ ػة ا,يلاع ػػة
ونانعكف ظل,ناللػؾ ا يناػلسم ك نكيػد فػركؽ فػم ا,ناللػؾ ظػوف ا,ػذ كر كارالػلثل ك نكيػد سسقػة دا,ػة

إ صلئولن ظوف ا,نللا كا,ناللؾ ا ينالسمر
 -11دراسة محيسن والهمول ل: 2012
اػػدفت ا,د ارلػػة ,حنعػػرؼ إ,ػ سسقػػة ا,نلػػلا ظل,صػ ة ا,ال لػػوة ,ػػدل طحظػػة يلاعػػة األقصػ ظ ػزة

ػػسؿ ا ,صػػؿ ا,د ارلػػم األكؿ اػػف ا,عػػلـ ا,يػػلاعم (2111ـ) ل كذ,ػػؾ سح ػ سوالػػة ظح ػػت ( )168طل,ظ ػلن

ك( )234طل,ظػػةل ك,ن مو ػػؽ أاػػداؼ ا,د ارل ػػة قػػلـ ا,ظل ل ػػلف ظيسػػداد امو ػػلس ا,نلػػلا كا,ن م ػػؽ اػػف لظلن ػػأ
كصدقةل ال نػـ الػن داـ اموػلس ا,صػ ة ا,ال لػوة اػف إسػداد صػسح ا ػلكم لكالػن دـ ا,ظل لػلف ا,اػاله

ا,كص ػ م ا,ن حوحػػمل كقػػد ى ػ ت الن ػػلئ ا,د ارلػػة سػػف ارن ػػلع اللػػظة ا,نل ػػلا ,ػػدل طحظػػة ا,يلاعػػة ظالل ػػظة
85ر%81ل ككيكد سسقة دا,ة ظوف ا,نللا كا,ص ة ا,ال لوةل ال ى ت ا,النلئ سف كيكد فركؽ ذات
د ,ة إ صلئوة ظوف اال

م كارن عم ا,نللا فم ا,ص ة ا,ال لػوةل ػذ,ؾ أظهػرت النػلئ ا,د ارلػة سػف

كيكد فػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة ظػوف ا,ػذ كر كارالػلث ك,صػل ,ارالػلث فػم ا,نلػلا ل ككيػكد فػركؽ فػم

ا,نللا ا,لوللم نيعزل ,سالنالء ا,نالظوام ك,صل ,ا,النمحوف املرالة ظل,االناوف ,سنيلش ارلسام كفن ل
ال ,ـ نل ر ا,النلئ سف كيكد فركؽ فم ا,نللا نيعزل ,حن صص أك ا لف ا,ل فل ال ألهـ ا,نللا
فم ا,نالظؤ ظل,ص ة ا,ال لوة ,دل طحظة ا,يلاعةر
 -12دراسة عبد اهلل ل: 2011
اػػدفت ا,د ارلػػة إ ,ػ نمػػدور ا,نلػػلا ا يناػػلسم ,طػػسب يلاعػػة ظ ػػدادل كادراؾ و وػػة ا ػػنسؼ
ا,طحظػػة فػػم ا,نلػػلا ا يناػػلسمل كذ,ػػؾ لػػب ا,يػػالس كا,ن صػػص إدراؾ طظوعػػة ا,عسقػػة ظػػوف ا,نلػػلا

ا يناػػلسم ,طػػسب ا,يلاعػػة كألػػل,وب نعلاػػؿ األب كاألـر الػػن دـ ا,ظل ػػث اموػػلس ا,ظػػلراونر ,حنلػػلا
ا ينالسم طظمأ سح سوالة سددال ( )511طل,ظلن كطل,ظةر كالن دـ ا,ظل ػث ا,اػاله ا,كصػ م ا,ن حوحػمل
كأظهرت ا,النلئ أف طسب ا ,حوة ,دوهـ نللا اينالسم

عوؼل ك نكيد فػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة

ظوف ا,ذ كر كاراللث ك نكيد فركؽ ظوف ا,طحظة لب ا,ن صص سح
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د لكاءر

 -13دراسة أنور وآخرون ل: 2010
ادفت ا,درالة إ,ػ ا ,ىػؼ سػف دكر ا,نلػلا كا,ن ػلؤؿ فػم ا,نالظػؤ ظالكسوػة ا ,وػلة ,ػدل سوالػة اػف

طػػسب ا,يلاعػػة ا,ػػذ كر ا,ػػذم والناػػكف إ,ػ

حوػػلت الظروػػة ك حوػػلت سحاوػػةل أيروػػت ا,د ارلػػة سحػ ()367

طل,ظػلن اػػف ا,طػػسب ا,يػػلاعووف ا,ػػذ كر ظانكلػػط ساػػرم قػػدرش ( )21044كاال ػراؼ اعوػػلرم قػػدرش ()1032ل
كالن دـ فم اذش ا,درالة ا,االه ا,كصػ م ا رنظػلطم ا,امػلرفل كأسػدت ظطلروػة ,هػذا ا ,ػرض ا كالػة اػف

لسلػػة امػػلووسل ىػػاحت اموللػلن ,حنلػػلا ل كاموللػلن ,الكسوػػة ا ,وػػلة كااػػل اػػف إسػػداد ا,ظػػل لنوفل إ ػػلفةن إ,ػ

امولس ا,ن لؤؿ اف إسػداد أ اػد سظػد ا ,ػل,ؽل كقػد نكصػحت النػلئ ا,د ارلػة إ,ػ كيػكد سسقػة دا,ػة اكيظػة

ظوف ا,نللا كا كالوأ ا ,رسووفل ك ؿ اػف الكسوػة ا ,وػلة كا كاللنهػل ا ,رسوػةل كا,ن ػلؤؿر ػلف ا,ن ػلؤؿ أ لػر
نالظؤان ظالكسوة ا ,ولة ,دل ا,طسبر نػسش ا,نلػلا ا ,حػم لػـ ا,نلػلا اػع ا,ػذاتل كظػرزت فػركؽ ذات د ,ػة

ا صلئول ظوف األ لر نللا لن كن لؤ ن كاألقؿ نللا لن كن لؤ ن فم الكسوة ا ,ولة ظا كاللنهل ا ,رسوةل فم انيلش

اء أ لف فم ا,نللا اػع ا,ػذات أـ ا,نلػلا اػع اآل ػر أـ ا,نلػلا ا ,حػم)ل كاأل لػر
األ لر نللا لن( :لك ن
ن لؤ نر

ثانيا  :الدراسات األجنبية:
 -1دراسة داتو  Datuل: 2014
ادفت إ ,ف ص سسقػة ػؿ اػف ا,عرفػلف كا,نلػلا كا,لػف كا,يػالس كسكااػؿ ا,ى صػوة ا ,ظػرل

ظل,هاللء ( :االس فم ا,ر ل سف ا ,ولةل كا,لعلدة)ر كن االت ا,عوالة  211اف طسب ا,يلاعة ا ,حظوالووف
(ظانكل ػػط سا ػػرم = 17076ل ػػالة)ر كالػ ػن دـ ا,ظل ػػث ا,ا ػػاله ا,كصػ ػ م ا,ن حوح ػػمل أى ػػلرت ا,الن ػػلئ إ,ػ ػ

ارنظلط ؿ اف ا,عرفلف كا,نللا اع ا,ذاتل كا,نللا اع ا,اكاقؼ ظى ؿ داؿ ظاؤىرم ا,هاللءل ال ننالظأ

ا,عرفػػلف كا,نلػػلا ا ػػع ا,ػػذات ظاؤىػػرم ا,هال ػػلء ظاػػل ظدريػػة أ ظ ػػر اػػف سكااػػؿ ا,ل ػػفل كا,يػػالسل كسكاا ػػؿ
ا,ى صوة ا ,اس ا ,ظرلر ال لف ا,نللا اع ا,ذات اك ا,االظأ األقكل ظل,هاللءر
 -2دراسة ماكاسكيل ودينوفان  macaskil & Denovanل:(2014
ا ػػدفت ا,د ارل ػػة إ,ػ ػ ف ػػػص سسق ػػة ظع ػػض ان وػ ػرات ا,ى ص ػػوة( :كا ػػم ا,عرف ػػلفل كا,نلػػػلا ل
كا,ريلءل ك ب ا لنطسعل كا,ن لؤؿ) ظ ؿ اف ا,صػ ة ا,ال لػوةل كا,هالػلء ا,ػذانم( :ااػلسن فػم ا,ر ػل سػف
ا ,ولةل كا,كيػداف ا,اكيػبل كا,كيػداف ا,لػل,ب)ل كنمػدور ا,ػذاتر كنػـ الػن داـ لسلػة امػلووس كاػـ اموػلس
ان ورات ا,ى صوة كامولس ا,ص ة ا,ال لوة كامولس ا,هاللء ا,ذانمل كنأ ,ت ا,عوالة اف  214اف طػسب

ا,يلاعػة ا,اموػػدوف ظل ,رقػػة األك,ػ ل كالػػن دـ ا,ظل ػػث ا,اػػاله ا,كصػ م ا,ن حوحػػمل كاػػف ظػػوف ا,النػػلئ ا,نػػم

أىلرت إ,وهل ا,درالة نالظأ ا,عرفلف ظ ؿ اف ا,صػ ة ا,ال لػوة كا,كيػداف ا,اكيػبل كا,ر ػل سػف ا ,وػلةل اػل
ارنػػظط ا,نلػػلا ظى ػ ؿ اكيػػب ا,ص ػ ة ا,ال لػػوةل كا,كيػػداف ا,اكيػػبل كا,ر ػػل سػػف ا ,وػػلةل كظى ػ ؿ لػػحظم

ظل,كيداف ا,لحظمر
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 -3دراسة تشان  chanل: 2013
ادفت اذش ا,درالة إ ,ف ص سسقلت ؿ اػف ا,عرفػلفل كا,نلػلا ل كا,نكيوهػلت اليػك ا,لػعلدة:

(ا,انع ػػةل ا,اعالػ ػ ل ا الػػػدالج)ل ظل,هال ػػلء ا,ػػػذانم( :اا ػػلسن ف ػػم ا,ر ػ ػػل س ػػف ا ,وػ ػػلةل كا,كي ػػداف ا,اكيػػػبل
كا,كيػػداف ا,لػػل,ب)ر كنأ ,ػػت سوالػػة ا,د ارلػػة اػػف ( )143اػػف اعحاػػم ا,اػػدارس ا,صػػوالوةر كالػػن دـ ا,اػػاله

ا,كص م ا,ن حوحمل كاف ظػوف ا,النػلئ ا,نػم ىػ ت سالهػل ا,د ارلػة أف ا,عرفػلف كا,نلػلا ارنظطػل ظىػ ؿ داؿ
ظ ػػؿ اػػف ا,نكيػػأ ا ,وػػلنم ذم ا,اعال ػ ل كا,هالػػلء ا,ػػذانمل اػػل فل ػ ار امػػدا انر يكارو ػلن اػػف ا,نظػػلوف فػػم ا,نالظػػؤ
ظل,هال ػػلء ظدري ػػة أ ظ ػػر ا ػػف نكيه ػػلت ا,ل ػػعلدةر كأف( :ا,عرف ػػلف كا,نل ػػلا ) ألػ ػهال ا ػػع ا,نكيه ػػلت ا,لسل ػػة

,حلعلدة( :ا,انعةل كا,اعال ل كا الدالج) فم ا,نالظؤ ا,داؿ ظ ؿ ا كف اػف ا,ا كالػلت ا,لسلػة ,حهالػلء ا,ػذانمل
ال أف ا,نللا

لف اك ا,االظأ ا,داؿ ظل,ا كاللت ا,لسلة ,حهاللء ا,ذانمل كا,االظأ ا,ك ود ظل,كيداف ا,لل,بر

 -4دراسة برين  Breenل: 2010
اػدفت ا,د ارلػػة إ,ػ ف ػص سسقػة ػػؿ اػف ا,عرفػػلف كا,نلػلا ظعكااػػؿ ا,ى صػوة كا,ملظحوػػة ,حنػػألر

ا ال عل,م كا,عاحولت ا,ال لوة ارويلظوة الؿ ا,هاللء كنأ ,ت ا,عوالة اف  141اف طسب ا,يلاعة (ظانكلط

ساػػرم = )21091ل كن ػػاالت أدكات ا,د ارلػػة  :الػػنظولف ا,عرفػػلف ( )GQ-6كاموػػلس ا,نلػػلا ()HFS
كقلئاػػة ا,عكااػػؿ ا ,اػػس ا ,ظػػرل ( )BFIكاموػػلس  ,ػػؿ اػػف( :ا نئػػلبل كا,

ػػبل كا,ك ػػدة اؤى ػرات

,حملظحوػػة ,حنػػألور ا ال عػػل,مل ك ,ػػؿ اػػف ا,نعػػلطؼل كدريػػة نمظػػؿ ا ,ظ ػرات ق ان ػػاالة األف ػػلرل كا,اىػػلسرل
كاأل داث ا ,لريوةق ا,نم ونـ نموواهل ظى ؿ لحظمل كا,ى مة ظل,ذات عاحولت ال لوة اويلظوةل كا,ر ل سف

ا ,وػػلة  SWLSاموػػلس ,حهالػػلء)ر كالػػن دـ ا,اػػاله ا,كص ػ م ا,ن حوحػػمل كاػػف ظػػوف ا,النػػلئ ا,نػػم ى ػ ت
سالهل ا,درالة أف ا,عرفلف كا,نللا وعنظػراف لػالت اناػلوزةل كأف األفػراد ا,ػذوف قػرركا الػنكولت أ ظػر اػف

ا,عرفلف كا,نلػلا ل كقػرركا ا,ر ػل سػف ا ,وػلة أ ظػرر كارنػظط ا,نلػلا ( :املرالػة ظ ػ ا,عرفػلف) ظعسقػلت دا,ػة
ظاعظـ ا,الكان فل,نللا ارنظط ظى ؿ لحظم داؿ ظ ؿ اؤىرات ا,ملظحة ,حنألور ا ال عل,مل ال ارنظط ظى ؿ

اكيب داؿ ظل,عاحولت ا,ال لوة ارويلظوةر

 -5دراسة تسل ويب  Tse & Yipل: 2009
ادفت ا,درالة إ ,ف ص سسقػة ا,نلػلا اػع اآل ػروف ظ ػؿ اػف ا,هالػلء ا,ال لػمل كا,نكافػؽ ا,ظػوف
ى صمر ن االت ا,عوالة(  )138انطكسل (ااندت أسالراـ اف  51 -19لالة)ر طظمت سحوهـ املووس

ا,نل ػػلا ا ل ػػنعدادم كا,هال ػػلء ا,ال ل ػػم كا,نكاف ػػؽ ا,ظ ػػوف ى ص ػػمل كال ػػن دـ ا,ا ػػاله ا,كصػ ػ م ا,ن حوح ػػمل

ك ى ػ ت ا,النػػلئ أف ا,نلػػلا اػػع اآل ػروف ارنػػظط ظ ػػؿ اػػف ا,هالػػلء ا,ال لػػم كا,نكافػػؽ ا,ظػػوف ى صػػم اػػل

أظه ػػرت ا,الن ػػلئ أف الاذي ػػة ا,اعلد ,ػػة ا,ظاللئو ػػة أف ا,نكاف ػػؽ ا,ظ ػػوف ى ص ػػم سا ػػؿ كلػ ػوط ظ ػػوف ا,نل ػػلا
ا لنعدادم اع اآل روف كا,هاللء ا,ال لمر
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 -6دراسة وانغ  Wangل: 2008
اػدفت ا,د ارلػة إ,ػ ف ػص ا,عسقػة ظػوف أالاػػلط ا,نعحػؽ كلػاة ا,نلػلا ,ػدل سوالػة طحظػة ا,يلاعػػة

فػػم نػػلوكف ()Taiwanل كن كالػػت سوالػػة ا,د ارلػػة اػػف ( )213اػػف ا,طحظػػلت ارالػػلث ك( )82اػػف ا,طحظػػة
ا ,ػػذ كرل ك ػػلف انكل ػػط أسا ػػلراـ ( )19ل ػػالة طظ ػػؽ سح ػػوهـ امو ػػلس ا,نل ػػلا كامو ػػلس ألالا ػػلط ا,نعح ػػؽ:
(ا سناػلدمل ا,محػؽل كا,مروػب)ل كالػن دـ ا,اػاله ا,كصػ مل كقػد أظهػرت النػلئ ا,د ارلػة أف أالاػلط ا,نعحػػؽ

نػ ػرنظط ظل ػػاة ا,نل ػػلا ل ك ػػذ,ؾ أظه ػػرت الن ػػلئ ا,د ارل ػػة أف الا ػػط ا,نعح ػػؽ ا,مح ػػؽ كا,مرو ػػب ونالظ ػػأف ظل ػػاة
ا,نللا ر
 -7دراسة ساستر : 2008 )Sastre
النهدفت ا,درالة ف ص ا,عسقة ظوف ا,نللا كا,ر ل سف ا ,ولةر نأ ,ت ا,عوالة اف  1112اف
طػػسب ا,يلاعػػة ا ,راللػػووف كا,ظرن ػػل,ووفر الػػن دـ ا,ظل ػػث ا,اػػاله ا,كص ػ م ا,ن حوحػػمل كن ػػاالت أدكات
ا,د ارلػػة الػػنظولف ا,نلػػلا ا لػػنعدادم كون ػػاف اظعػػلد( :ا لػػنولء ا,ػػدائـل ا ,لللػػوة ,حظػػركؼل كا,اوػػؿ
ا,عػػلـ ,حنلػػلا )ل كاموػػلس ا,ر ػػل سػػف ا ,وػػلةل ك ىػ ت ا,النػػلئ سػػف أف ا,عسقػػلت ظػػوف ا,ر ػػل سػػف ا ,وػلة

كا ظعلد ا,لسلة ,حنللا نيعد

عو ة كغور دا,ةر

 -8دراسة ميمر وآخرون  Miller, et al.ل: 2008
اػػدفت ا,د ارلػػة ا ,ػ ا ,ىػػؼ سػػف ا ,ػػركؽ ظػػوف ا,ياللػػوف فػػم ا,نلػػلا اػػف ػػسؿ ن حوػػؿ ()71
د ارلػػة ناللك,ػػت ا ,ػػركؽ ظػػوف ا,ػػذ كر كا الػػلث فػػم ا,نلػػلا ل كالػػن دـ ا,ظل ػػث ا,اػػاله ا,كصػ م ا,ن حوحػػمل

كذ,ػػؾ فػػم سوالػػلت ا نح ػػةل كقػػد أظهػػرت النػػلئ ا,د ارلػػة أف اعظػػـ ا,د ارلػػلت ا,نػػم نػػـ ن حوحهػػل أظهػػرت أف

اراللث أ لر نللا لن اف ا,ذ كرر

التعقيب عمى المحور الثانل التسامح :
 -1بالنسبة لألهداف التل سعت الدراسات لتحقيقها :
ا نح ت ا,دراللت فم ناللك,هل ,حنللا فاالهل اف ادؼ إ ,ىوكع لاة ا,نللا

درالة ا للػالة

( )2117ل كاالهل اف ادفت ا ,نعزوز قواة ا,نللا الؿ د ارلػة ا,اليػلر كأظػك غػل,م ( )2117ل كاالهػل
اف ادفت إ ,ظاللء كا نظلر الاكذج ا,نللا

د ارلػة إظػرااوـ ( )2116ل كد ارلػة الػكرم ( )2115وػث

ناللك,ت ا نال,وة ا,نللا ل كدرالة لحالف ( )2115ادفت ا ,ا,نعػرؼ إ,ػ كاقػع ا,نرظوػة سحػ ا,نلػلا

كدرل ػػة ا,ى ػػارم ( )2115ل ا,ن ػػم ا ػػدفت روي ػػلد ا,عسق ػػة ظ ػػوف ا,ال ػػؤك,وة
,ػػدل ا ,ص ػػلئؿ ا ,حل ػػطوالوة ل ا
ا ينالسو ػػة كلملف ػػة ا,نل ػػلا ل كد ارل ػػة أظ ػػك الى ػػـ ( )2114ا ػػدفت ,حنع ػػرؼ إ,ػ ػ ا,عسق ػػة ظ ػػوف ظػ ػرات

ا,ط ك ,ػػة كا,نل ػػلا املظ ػػؿ ا,نعص ػػب ل كد ارل ػػة ا,عيا ػػم آ ػػركف ( )2114ا ػػدفت ,ح ى ػػؼ س ػػف ال ػػنكل

ا,نل ػػلا لكد ارل ػػة ا,يظ ػػكرم ( )2114ا,نع ػػرؼ إ,ػ ػ ال ػػنكل ا,نل ػػلا كال ػػنكل ا,نالل ػػؾ ا ينا ػػلسمل
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كد ارلػػ ػ ػ ػػة ( )Datu,2014ا,نػػ ػ ػ ػػم اػػ ػ ػ ػػدفت  ,ػػ ػ ػ ػػص ا,عسقػػ ػ ػ ػػة ظ ػ ػ ػ ػػوف ا,عرف ػ ػ ػ ػػلف كا,نل ػ ػ ػ ػػلا ل كد ارلػ ػ ػ ػ ػػة

( )macaskillm,2014كا,ن ػػم ا ػػدفت ,ظو ػػلف ا,عسق ػػة ظ ػػوف ا,نل ػػلا كاصػ ػ ة ا,ال ل ػػوة كا,هال ػػلء ا ,ػػذانم ل
كدرالة ) )chan,2013ا,ن ادفت إ ,ف ص سسقلت ػؿ اػف ا,عرفػلفل كا,نلػلا ل كا,نكيوهػلت اليػك
ا,لعلدة ظل,هاللء ا,ذانمل كدرالة ا ولف كا,هحكؿ ( )2112ا,نم ادفت ا,د ارلػة إ,ػ ا,نعػرؼ إ,ػ سسقػة

ا,نلػػلا ظل,ص ػ ة ا,ال لػػوة ,ػػدل طحظػػة يلاعػػة األقص ػ ظ ػزةل كد ارلػػة سظػػد اهلل ( )2111اػػدفت ,نمػػدور
ا,نللا ا ينالسم كادراؾ و وة ا

نسؼ فوأ ظوف ا,طحظةل كدرالة أالكر كآ ركف ( )2111ادفت إ,

ا ,ىػؼ سػف دكر ا,نلػلا كا,ن ػلؤؿ فػم ا,نالظػؤ ظالكسوػة ا ,وػلةل كد ارلػة ()Breen, et al., 2010ا,نػم

ا ػػدفت إ,ػ ػ ف ػػص سسق ػػة ػػؿ ا ػػف ا,عرف ػػلف كا,نل ػػلا ظعكاا ػػؿ ا,ى ص ػػوة كا,ملظحو ػػة ,حن ػػألر ا ال ع ػػل,مل
كد ارلػػة( 2008

 )Wang,اػػدفت إ ,ػ ف ػػص ا,عسقػػة ظػػوف أالاػػلط ا,نعحػػؽ كلػػاة ا,نلػػلا ل كد ارلػػة

( )sastre, 2008كا,نم ادفت ,ظولف ا,عسقة ظوف ا,نللا كا,ر

سف ا ,ولة كناللك,ت أظعلد ا,نللا ر

كقد ناللك,ت ا,درالة ا ,ل,وة سسقة ا,االلخ األلرم ظل,نللا ر
 -2بالنسبة لممنهج المتبع :
ناللك,ت اعظـ دراللت ا,ا كر ا,للالم ,حااله ا,كص م ا,ن حوحم الؿ درالة ا للالة ( )2117ل
د ارلػ ػػة ا,اليػ ػػلر كأظػ ػػك غػ ػػل,م ()2116ل كد ارلػ ػػة لػ ػػحالف ( )2115ل كد ارلػ ػػة الػ ػػكرم ()2115ل كد ارلػ ػػة
ا,ى ػ ػ ػػارم ()2115ل كد ارل ػ ػ ػػة ا,عيا ػ ػ ػػم آ ػ ػ ػػركف()2114ل كد ارل ػ ػ ػػة أظ ػ ػ ػػك الى ػ ػ ػػـ ()2114ل كد ارل ػ ػ ػػة
)) Datu,2014ل كد ارلػة))macaskil & Denovan,2014ل كد ارلػة ا,يظػكرم ()2114لكد ارلػة

))chan,2013ل كد ارلػ ػ ػ ػ ػػة ا ولػ ػ ػ ػ ػػف كا,هحػ ػ ػ ػ ػػكؿ ()2112ل كد ارلػ ػ ػ ػ ػػة سظػ ػ ػ ػ ػػد اهلل ()2111ل كد ارلػ ػ ػ ػ ػػة
))Breen, et al,2010ل كدرالة ))Tse & Yip,2009ل كدرالة )) Sastre et, al ,2008ر

الػػن دات ظعػػض ا,د ارلػػلت فػػم ا,اػػاله ا,كصػ م ا رنظػػلطم كا,لػػظظم ا,امػلرف الػػؿ د ارلػػة أالػػكر

كآ ركف ()2111ر

كدرالة ظف اود ( )2114كدرالة إظرااوـ ( )2116وث الن دـ ا,االه ا,كص م ا رنظلطمر
أاػ ػ ػػل د ارلػ ػ ػػة ا,اليػ ػ ػػلر كأظػ ػ ػػك غػ ػ ػػل,م ( )2117كد ارلػ ػ ػػة ) )Wang,2008فللػ ػ ػػن دـ ا,اػ ػ ػػاله ا,كص ػ ػ ػ مر
كنـ الن داـ ا,االه ا,كص م ا,ال م فم درالة لحالف ()2115ر

الن دات ا,درالة ا ,ل,وة ا,االه ا,كص م ا,ن حوحم فم ن لور ا,ظولاللت ر
 -3بالنسبة لمعينة :
ان مت اعظـ ا,دراللت ا,للظمة فم اذا ا,ا كر فم ا نولراػل ,حعوالػةل كاػم طحظػة ا,يلاعػلت الػؿ

د ارل ػػة ا لل ػػالة ( )2117ل د ارل ػػة ا,الي ػػلر كأظ ػػك غ ػػل,م ( )2117ل كد ارل ػػة إظػ ػرااوـ ( )2116ل ال ػػكرم
( )2115ل درالة لحالف( )2115ل د ارلػة ا,ىػارم ( )2115ل د ارلػة ظػف اوػد( )2114لكد ارلػة أظػك
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الىػػـ()2114ل د ارلػػة ا,عياػػم ()2114ل د ارلػػة ا,يظػػكرم()2114ل د ارلػػة ( )Macaskill,2014ل
كد ارلػػة ا ولػػف كا,هحػػكؿ ()2112ل د ارلػػة سظػػد اهلل ()2111ل د ارلػػة أالػػكر آ ػػركف ( )2111ل كد ارلػػة

)) Breen, et,2010ل د ارل ػة ( )wang,2008ل كد ارلػػة )) Sastre et, al ,2008ل كد ارلػػة
))Datu,2004ر

كقد نالكست ا,دراللت األ رل االهل اػف ناللك,ػت ا,اعحاػوف الػؿ د ارلػة ()chan,2013ل كد ارلػة
أظػػك الىػػـ ( )2114ناللك,ػػت طػػسب ا,للالكوػػة ا,علاػػة ر ظوالاػػل ناللك,ػػت د ارلػػة ))Tse & Yip,2009

ا,انطكسوف اف أسالر ()51-19ر

كقػ ػػد الػ ػػنهدفت ا,د ارلػ ػػة ا ,ل,وػ ػػة سوالػ ػػة سى ػ ػكائوة ,طحظػ ػػة حوػ ػػة ا,نرظوػ ػػة ظيلاعػ ػػة األزاػ ػػر ,ياوػ ػػع

ا,النكولتر

 -4بالنسبة لألداة المتبعة :
الػ ػػن دات اعظػ ػػـ ا,د ارلػ ػػلت اموػ ػػلس ,حنلػ ػػلا ل ك ,الهػ ػػل ا نح ػ ػػت ظنصػ ػػاوـ ا,اموػ ػػلسل كرظطػ ػػأ
ظان ورات أ رل فالسن درالة ا للالة ( )2117الن دات امولس أالالط ا,نعحؽ كامولس لاة ا,نللا ل

د ارلػػة ا,اليػػلر كأظػػك غػػل,م ( )2117الػػن دات ا لػػنظلالة ل كد ارلػػة إظ ػرااـ ( )2116الػػن دات اموػػلس
ا,نلػػلا كا,عرفػػلف كا,عكااػػؿ ا,ى صػػوة ا ,اػػس ل د ارلػػة الػػكرم ( )2115اينػرار ا,

ػػب ,لل لدك,لػ م

))Sakadolskiل كامولس ا نال,وة ا,نللا ل درالة ا,ىارم ( )2115الن دـ اموػلس لملفػة ا,نلػلا ل
دؤالػػة لػػحالف ( )2115قػػلـ ا,ظل ػػث ظيسػػداد أدارة ا لػػنظلالة ,موػػلس ا,نرظوػػة سحػ ا,نلػػلا ,ػػدل ا ,صػػلئؿ
ا ,حل ػ ػ ػ ػ ػػطوالوة ,اكايه ػ ػ ػ ػ ػػة ن ػ ػ ػ ػ ػػداسولت ا المل ػ ػ ػ ػ ػػلـ ا ,ػ ػ ػ ػ ػػدا حمل د ارل ػ ػ ػ ػ ػػة ظ ػ ػ ػ ػ ػػف او ػ ػ ػ ػ ػػد ( )2114ا,ملئا ػ ػ ػ ػ ػػة

ا,عرظوة ,حن لؤؿ كا,نىلؤـ ل امولس قاة ا,نللا ل امولس ا,ر ػل سػف ا ,وػلة ل د ارلػة أظػك الىػـ ()2114

الػ ػ ػ ػػن دـ اموػ ػ ػ ػػلس ا ,ظ ػ ػ ػ ػرات ا,ال ل ػ ػ ػ ػػوة ا ينالسوػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػم ا,ط ك,ػ ػ ػ ػػة ,لػ ػ ػ ػ ػ ولف أظػ ػ ػ ػػك اليوحػ ػ ػ ػػةل كد ارل ػ ػ ػ ػػة

) (macaskil & Denovan,2014الن دـ ا,ظل للف لسلة امػلووسل كاػـ اموػلس ان وػرات ا,ى صػوة
كامو ػػلس ا,صػ ػ ة ا,ال ل ػػوة كامو ػػلس ا,هال ػػلء ا ,ػػذانمل د ارل ػػة ا,يظ ػػكرم ( )2114ال ػػن دـ ا,ظل ػػث امو ػػلس

ا,نل ػػلا ا ػػف إس ػػداد ا,ظل ػػثل كنظالػ ػ امو ػػلس ر ػػلؿ ,حنالل ػػؾ ا ينا ػػلسم ()2117ل كد ارل ػػة ا ول ػػف

كا,هحػػكؿ ( )2112الػػن دال اموػػلس ا,نلػػلا كاموػػلس ا,ص ػ ة ا,ال لػػوةل د ارلػػة أالػػكر آ ػػركف ()2111

الػػن دات اموػػلس ا,نلػػلا كالكسوػة ا ,وػػلة كاموػػلس ,حن ػػلؤؿل كد ارلػػة ) )Breen,2010لػػن دـ الػػنظولف

ا,عرفػ ػ ػػلف ( )GQ-6كاموػ ػ ػػلس ا,نلػ ػ ػػلا ( )HFSكقلئاػ ػ ػػة ا,عكااػ ػ ػػؿ ا ,اػ ػ ػػس ا ,ظػ ػ ػػرل ()BFIل كد ارلػ ػ ػػة

( )Tse,yip.2009اموػ ػػلس ا,نلػ ػػلا ا لػ ػػنعدادم كا,هالػ ػػلء ا,ال لػ ػػم كا,نكافػ ػػؽ ا,ظػ ػػوف ى صػ ػػمل د ارلػ ػػة
( )wang,2008كا,نم الن دات النظولف ا,نللا ا لنعدادم كامولس ا,ر ل سف ا ,ولة ر
كالن دات ا,ظل لة امولس ا,نللا اف إسدادال رويلد ا,عسقة ظوف ا,االلح األلرم كا,نللا ر
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 -5بالنسبة لمنتائج:
ا نح ت ا,دراللت

نسؼ ناللك,هل ,حان ورات اف وث ا,النلئ ل وث نكصحت درالة ا,عياػم

كآ ػػركف ( )2114أف ,ػػدل ا,طحظػػة دريػػة ارن عػػة اػػف ا,نلػػلا اػػع ا,ػػذات كا,نلػػلا اػػع ا,اكاقػػؼ ظىػ ؿ
داؿ اػػع اؤىػرات ا,هالػػلءل كد ارلػػة أظػػك الىػػـ ( )2114ا ػػدت كيػػكد سسقػػة ارنظلطوػػة اكيظػػة ظػػوف ظػرات

ا,ط ك,ةل كأظعلد ا,نللا املظؿ ا,نعصب ل كدرالة ظف اود ( )2114ظوالػت كيػكد سسقػة ارنظلطوػة ظػوف

ا,ن ػػلؤؿ كا,نلػػلا ل ككيػػكد سسقػػة ارنظلطوػػة لػػل,ظة ظػػوف ا,نىػػلؤـ كا,نلػػلا ل كد ارلػػة ا,ىػػارم ()2115
كي ػػكد سسق ػػة اويلظو ػػة طردو ػػة ظ ػػوف ا,ال ػػؤك,وة ا ينالسو ػػة كلملف ػػة ا,نل ػػلا ل كد ارل ػػة ا ول ػػف كا,هح ػػكؿ

( )2112وث ى ت النلئ ا,درالة سف كيكد سسقة دا,ة ظوف ا,نللا كا,ص ة ا,ال لوةل كدرالة االػكر
كآ ػ ػػركف ( )2111ظوال ػ ػػت كي ػ ػػكد سسق ػ ػػة اكيظ ػ ػػة ظ ػ ػػوف ا,نل ػ ػػلا كا كاللن ػ ػػأ كالكسو ػ ػػة ا ,و ػ ػػلة ل كد ارل ػ ػػة

( )Breen,2010ا,ن ػػم أ ػػدت أف ا,عرف ػػلف كا,نل ػػلا يوع ػػداف ل ػػالت انا ػػلوزة كأف األفػ ػراد ا ,ػػذوف ق ػػرركا
الػنكولت أ ظػر اػف ا,عرفػلف كا,نلػلا قػرركا ا,ر ػل سػف ا ,وػلةل كد ارلػةل )) Sastre et, al ,2008
عو ة كغوػر

وث ى ت ا,النلئ سف أف ا,عسقلت ظوف ا,ر ل سف ا ,ولة كا ظعلد ا,لسلة ,حنللا نيعد
دا,ةل كدرالة )(Miller, et al,2008ل كقد أظهرت النلئ ا,د ارلػة أف اعظػـ ا,د ارلػلت ا,نػم نػـ ن حوحهػل
أظهرت أف اراللث أ لػر نلػلا لن اػف ا,ػذ كرل كد ارلػة ) (Wang,2008كقػد أظهػرت النػلئ ا,د ارلػة أف

أالاػػلط ا,نعحػػؽ نػرنظط ظلػػاة ا,نلػػلا ل د ارلػػة ) )Datu,2014ظوالػػت ا,النػػلئ إ,ػ ارنظػػلط ػػؿ اػػف ا,عرفػػلف

كا,نللا اع ا,ذاتل كا,نللا اع ا,اكاقؼ ظى ؿ داؿ ظاؤىرم ا,هالػلءل د ارلػة ((macaskil & 2114

 Denovan,أظهرت ا,النلئ ا,نم أىلرت إ,وهل ا,درالة نالظػأ ا,عرفػلف ظ ػؿ اػف ا,صػ ة ا,ال لػوة كا,كيػداف

ا,اكيػ ػ ػػبل كا,ر ػ ػ ػػل سػ ػ ػػف ا ,وػ ػ ػػلةل اػ ػ ػػل ارنػ ػ ػػظط ا,نلػ ػ ػػلا ظى ػ ػ ػ ؿ اكيػ ػ ػػب ا,ص ػ ػ ػ ة ا,ال لػ ػ ػػوةل كد ارلػ ػ ػػة
) (chan,2013أظهرت النلئ ا,درالة أف ا,عرفلف كا,نللا ارنظطل ظى ؿ داؿ ظ ؿ اف ا,نكيػأ ا ,وػلنم
ذم ا,اعال ل كا,هاللء ا,ذانمل كدرالة ( )Breen, et al ,2010ظوالت ا,النلئ ا,نم ى ت سالهل ا,درالة
أف ا,عرف ػػلف كا,نل ػػلا وعنظػ ػراف ل ػػالت انا ػػلوزةل كأف األفػ ػراد ا ,ػػذوف ق ػػرركا ال ػػنكولت أ ظ ػػر ا ػػف ا,عرف ػػلف

كا,نلػػلا ل كقػػرركا ا,ر ػػل سػػف ا ,وػػلة أ ظػػرل د ارلػػة ا,ا للػػالة ( )2117أظهػػرت ا,النػػلئ كيػػكد سسقػػة
اكيظػػة دا,ػػة ظػػوف لػػاة ا,نلػػلا كالاػػط ا,نعحػػؽ األاػػفل فػػم ػػوف ,ػػـ ن ػػف االػػلؾ سسقػة ظػػوف لػػاة ا,نلػػلا
كالاط ا,نعحؽ ا,محؽ كا,نيالظمل درالة ا,اليلر كأظك غل,م ( )2117أظهرت ا,النلئ أالػأ

نكيػد فػركؽ فػم

دكر يلاعة األقص فم نالاوة قوـ ا,نللا نظعلن ,ان ورم ا,يػالس كا الناػلء ا,لوللػمل ك وكيػد ألػر داؿ

إ صلئولن ,حن لسست ا,لاللئوة ظوف ا,يالس كا النالء ا,لوللم ,حطحظةل درالة الكرم ( )2115أظهرت النلئ

ا,درالة أف أفراد ا,عوالة ,دوهـ دريػة اعند,ػة اػف اينػرار ا,

أف ػػلر االنمػػلـل ك ,ػػف ونانعػػكف ظدريػػة سل,وػػة اػػف ذ روػػلت ا,

( )2114ظوالت أالػأ

ػبل ك,ػوس ,ػدوهـ أف ػلر

مػة ,ح

ػب ك

ػػبل كالػػنوعلب األلػػظلبل د ارلػػة ا,يظػػكرم

نكيػد سسقػة دا,ػة إ صػلئولن ظػوف ا,نلػلا كا,ناللػؾ ا يناػلسمر كد ارلػة سظػد اهلل
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( )2111كأظهرت ا,النلئ أف طسب ا ,حوة ,دوهـ نللا اينالسم

عوؼل ك نكيد فػركؽ ذات د ,ػة

إ صلئوة ظوف ا,ذ كر كاراللث ك نكيد فركؽ ظوف ا,طحظة لب ا,ن صص سح

د لكاءر

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة :
اف سؿ النعراض ا,دراللت ا,للظمة نظوف ,حظل لة ال وحم :
 -1ا,د ارل ػػلت ا,ل ػػلظمة االمل ػػات إ,ػ ػ ا ػػل ظ ػػوف د ارل ػػلت ناللك ,ػػت ا,اال ػػلخ األل ػػرم كد ارل ػػلت ناللك ,ػػت
ا,نللا ر

 -2نالكع ا,دراللت كا,ظ كث ا,للظمة فم الن داـ ا,االه ر
 -3اعظـ ا,دراللت الن دات ا,عوالة طحظة ا,يلاعلت ر
 -4نالكع ا,دراللت ا,للظمة فم الن داـ األدكات ر
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :
 -1ظولف ا,يكاالب ا,نم نـ ا,ظ ث فوهل فم ايلؿ ا,االلخ األلرم كا,نللا ر
 -2ظاللء ارطلر ا,الظرم ,حدرالة ر

 -3صولغة ا,اى حة كاسداد ا ,ركض كاأللئحة ر
 -4نصاوـ أداة ا,درالة ر

 -5ا نولر األلل,وب ار صلئوة ا,االللظة ر
 -6ندسوـ ا ,ح وة ا,اعرفوة ,حظل لة اف سؿ األطر ا,الظروة ,حدراللت ا,للظمةر
 -7سرض ا,النلئ كن لورال كااللقىنهل كنمدوـ ا,نكصولت ر
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فرضيات الدراسة:
-1

نكيػػد سسقػػة ارنظلطوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة

-2

نكيػػد سسقػػة ارنظلطوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة

-3
-4

-5

ا,نرظوة فم يلاعة األزار فم غزةر

ا,نرظوة فم يلاعة األزار فم غزة ظل,اللظة ,اال

م ا,دريلت فم ا,االلخ األلرمر

نكيد سسقة ارنظلطوة ذات د ,ة إ صلئوة ظوف ا,االلخ األلرم كظوف ا,نللا ,دل طحظة حوة

ا,نرظوة فم يلاعة األزار فم غزة ظل,اللظة ,ارن عم ا,دريلت فم ا,االلخ األلرمر

وكيػػد نػػألور ذك د ,ػػة إ صػػلئوة ,حدريػػة ا ,حوػػة  ,ػػؿ اػػف( :ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة)

ك(:ا,االلخ األلرم) سح ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوػة ظيلاعػة األزاػر
فم غزةر

وكيد نألور ذك د ,ة إ صلئوة ألظعلد ا,االػلخ األلػرم( :ا,ان وػرات ا,الػنمحة) سحػ ا,نلػلا :

(ا,ان ور ا,نلظع) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزةر

 -6ا,ان وػرات ا,ا كالػػة ,حظالوػػة ا,علاحوػػة ,حعكااػػؿ ا,الن حصػػة نالناػػم  ,ػػس ا,ان وػروف األلللػػووف فػػم
اذش ا,درالةل كاال ا,االلخ األلرم كا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزةر

 -7نكيد فركؽ ذات د ,ة إ صػلئوة فػم دريػلت ا,االػلخ األلػرمل كدريػلت ا,نلػلا نيعػزل ,الػكع
ا,يالس ,دل طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزةر
-8

نكيد فركؽ يكاروة ذات د ,ة إ صلئوة فػم دريػلت ا,نلػلا نيعػزل ,حالػنكل ا,د ارلػم ,ػدل

-9

نكيػد فػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة فػم دريػػلت ا,االػلخ األلػرمل كدريػلت ا,نلػلا ,ػدل طحظػػة

طحظة حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزةر

حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزة نيعزل ,الكع ا,اكاطالةر
 -10نكيػػد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة فػػم دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرمل كدريػػلت ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة
-11

حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزة نيعزل ,سالنالء ا,نالظوامر

نكيػػد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة فػػم دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرم كدريػػلت ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة

حوة ا,نرظوة ظيلاعة األزار فم غزة نيعزل ,حا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوةر
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الفصـــل الرابـــع
إجـــــــراءات الدراشــــة
 مقدمة.
 منهج اندراسة.
 مجحمع اندراسة.
 عٍنة اندراسة.
 أدوات اندراسة.
 خطىات اندراسة.
 األسانٍب اإلحصائٍة.

الفصل الرابع

إجــراءات الدراسة
مقدمة:
نعػػرض ا,ظل لػػة فػػم اػػذا ا ,صػػؿ ا ,ط ػكات كاري ػراءات ا,انظعػػة فػػم ا,يلالػػب ا,اوػػداالم فػػم اػػذش
ا,د ارلػػة اػػف وػػث االهيوػػة ا,ظ ػػث ا,عحاػػم كا,اوػػداالمل كايناػػع ا,د ارلػػة األصػػحمل كا,عوالػػة ا,نػػم طظمػػت
سحوهل ا,درالةل كاألدكات ا,نم الن دانهل ا,ظل لة ظدرالنهلل كا,اعل,يػلت ار صػلئوة ا,نػم الػن دات فػم

ن حوػػؿ ا,ظولالػػلت

نظػػلر صػػدؽ كلظػػلت األدكاتل ك ػػذ,ؾ ا,نكصػػؿ إ ,ػ ا,النػػلئ ا,الهلئوػػة ,حدرالةلك ػػاف

ا ,طػ ػكات ا ل ػػند ,وة ا,ن ػػم زكدال ػػل ظه ػػل ا ػػف ظرال ػػلا ا,د ارل ػػلت ا,عحو ػػلل ك ل ػػب آ,و ػػلت ك طػ ػكات ا,ظ ػػث
ا,عحاػػم ا,ص ػ و كا,ان ػػؽ سحوػػأل ,حكصػػكؿ إ,ػػم النػػلئ دقومػػة وا ػػف ,الػػل أف المػػداهل إ,ػػم اآل ػروف اظلػػطة

كذات ظاللء سحامل كسحوأ انظعالل ا ,طكات ا,نل,وة:

منهج الدراسة:
انظعػػت ا,ظل لػة ا,اػػاله ا,كصػ م ا,ن حوحػػم ا,ػذم و ػػلكؿ اريلظػة سػف ا,لػؤاؿ األلللػػم فػم ا,عحػػـ

كالاوػ ػػة كطظوعػػة ا,ظػػلارة اك ػػكع ا,ظ ػػثر كوىػػاؿ ذ,ػػؾ ن حوػػؿ ا,ظػػلارةل كظوئنهػػلل كظوػػلف ا,عسقػػة ظػػوف
ا كاللنهػ ػػلل كاعال ػ ػ ذ,ػ ػػؾ أف ا,كصػ ػػؼ وػ ػػنـ أللل ػ ػلن ظل,ك ػ ػػدات أك ا,ىػ ػػركط أك ا,عسق ػ ػػلت أك ا ,ئ ػ ػػلت أك
ا,نصػػالو لت أك األاللػػلؽ ا,نػػم نكيػػد ظل ,ع ػػؿل كقػػد وىػػاؿ ذ,ػػؾ اآلراء ك,هػػل كا نيلاػػلت إزائهػػلل ك ػػذ,ؾ

ا,عاحوػػلت ا,نػػم نن ػػاالهل كاآللػػلر ا,نػػم ن ػػدلهلل كاعالػ ذ,ػػؾ أف ا,اػػاله ا,كصػ م وانػػد إ,ػ نالػػلكؿ وػػؼ
نعاؿ ا,ظلارة (أظك طب كصلدؽل 1991ل )114-114ر
ك,ح صػػكؿ سح ػ النػػلئ نيعػػد ظصػػكرة أ لػػر دقػػة كك ػػكح ,حعسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,نلػػلا ل

لنمكـ ا,ظل لة ظاعل,ية ان ور ا,االلخ األلرم فم سسقنأ ظل,نللا سح ا,ال ك ا,نل,م:

معالجة بيانات المناخ األسري:
 -1اعل,يػة ظولالػػلت ا,االػػلخ األلػػرم :ا,دريػة ا ,حوػػة ,حاموػػلسل كأظعػػلدش ا,رئولػة كا ,رسوػػة فػػم سسقنهػػل
ظل,نللا ( :ا,درية ا ,حوة ,حامولس كأظعلدش ا ,رسوة) ,دل ا,عوالة ا ,حوةر

 -2اعل,ية ظولاللت ذكم ا,درية ا,اال

ة فمط  -اػف ا,عوالػة ا ,حوػة -سحػ اموػلس ا,االػلخ األلػرم

فم سسقنهل ظل,نللا ( :ا,درية ا ,حوة ,حامولس كأظعلدش ا ,رسوة)ر

 -3اعل,ية ظولاللت ذكم ا,درية ا,ارن عة فمط  -اف ا,عوالة ا ,حوة -سح امولس ا,االلخ األلرم فم
سسقنهل ظل,نللا ( :ا,درية ا ,حوة ,حامولس كأظعلدش ا ,رسوة)ر
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ك ,ػػص ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرمل كا,نلػػلا ظألػػحكب إ صػػلئم آ ػػرل نػػـ اعل,يػػة ا,ظولالػػلت

ظللن داـ ا,ن حوؿ ا,علاحمل كا,الحاة ا,نػم ومػكـ سحوهػل الػن داـ ا,ظل ػث ,حن حوػؿ ا,عػلاحم اػم أالػأ إذا اػل
ػػلف االػػلؾ سسقػػة أك قللػػـ اىػػنرؾ ظػػوف ا,ان و ػروف فلػػكؼ نظه ػرش النػػلئ ا,ن حوػػؿ ا,عػػلاحمل اػػف ػػسؿ

ا,ا كاللت ا,نم ون االهل أم سلاؿ اللن اف الن داـ اذا األلحكب ار صلئمر ظاعال أف ا,عكااؿ ا,نم

لنل ر سالهل ساحوػة ا,ن حوػؿ ويػب أف نن ػاف ا كاللنهػل ان وػرات نالناػم  ,ػس ا,ان وػروف األلللػووف فػم
اذش ا,درالةل كاال ا,االلخ األلرم كا,نللا ر كاذا ,ـ نظهر ا كاللت ا,عكااػؿ سحػ اػذا ا,ال ػكل فػيف ذ,ػؾ
وعالم أالالل أالـ ان وروف اكونهال ا نح ةل ك قللـ اىنرؾ ظوالهال ك نرظطهال سسقةر

معالجة بيانات المكانة االجتماعية االقتصادية:
المكانة االجتماعية االقتصادية:
كنعػػرؼ ا,ظل لػػة ا,ا لالػػة ا ينالسو ػػة ا قنصػػلدوة ا,الػػن داة فػػم ا,د ارل ػػة ظأالهػػل :اػػم ايا ػػكع
ا,ػػدريلت ا,نػػم و صػػؿ سحوهػػل ا,اظ ػػكث النويػػة اريلظػػة س ػف الػػة ان و ػرات أك أظعػػلد كاػػم ل,ن ػػل,م:
(ا,اؤاؿ ا,عحام ,حكا,دوف كالكع ا,اهالة ,دوهـل ك ذ,ؾ ا,الػنكل ا قنصػلدم  ,لػرة) كا,دريػة ا,نػم و صػؿ

سحوهػػل ا,طل,ػػب (ا,اظ ػػكث) نيعظػػر سػػف ا,الػػنكل ا ,ػذم والناػػم إ,وػػأل فػػيذا لالػػت درينػػأ  5أك 4فهػػك اػػف
الػػنكل ارن ػػع سح ػ اػػذش ا ,لصػػوةل كاف صػػؿ سح ػ دريػػة  3فهػػك اػػف الػػنكل انكلػػط ل كاف صػػؿ
سح درية  1أك 2فهك اف النكل

عوؼر

اسنادت ا,ظل لة فم ا ,صكؿ سحػ ان وػر ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة اػف ػسؿ نصػالوؼ

أفراد ا,عوالة لب دريلنهـ سح ا,ان وػرات ا,نل,وػة ( :ا,الػنكل ا,نعحواػم ,حكا,ػدوفل ا,اهالػة ,ػدل ا,كا,ػدوفل
الػػنكل ا,ػػد ؿ ا,ىػػهرم  ,ل ػرة)ل فمػػد نػػـ نصػػالوؼ ا,اؤاػػؿ ا,عحاػػم  ,ػ ب كاألـ اػػف ػػسؿ ا,نصػػالو لت

ا,عحاوة ا,نل,وة( :إسدادم فال دكف 1 :ل للالكوة سلاة 2:ل دظحكـ ك حولت انكلطة3:ل يلاعة4:ل دراللت
سحول)5:ل أال الكع ا,اهالة  ,ب كاألـ فمد نـ نصالو هـ إ,

الة النكولت كاػم( :اػسؾ كنيػلر كاػدراء

سلاوف كادراء ادارسل كاهالدلوفل أطظػلء  )5:فػم فئػة كن صػؿ سحػ

الػة دريػلتل أاػل ا ,ئػة ا,للالوػة

كا,نػػم ن صػػؿ اػػف س,هػػل سحػ  4دريػػلت ف لالػػت,( :حاػػكظ وف الػػؿ ا,ادرلػػوف كا,ا ػػلاووف )ل أاػػل ا ,ئػػة

ا,لل,لةل كا,نم ن صؿ سح لسث دريلت ف لالت,( :حصاللسووف كا,اهالووف )ل كوحوأ فم ا ,ئة ا,للالوة كا,نػم
ن صػػؿ سح ػ درينػػوف كاػػم,( :حا ػزارسوف كا,عاػػلؿ) ل كا ,ئ ػػة ا

و ػرة كا,نػػم ن صػػؿ سح ػ دريػػة كا ػ ػدة

,حعػػلطحوف سػػف ا,عاػػؿ كا,ظطل,ػػةر أاػػل ا,الػػنكل ا قنصػػلدم  ,ل ػرة فمػػد نػػـ ك ػػع اػػس دريػػلت كاػػم:
(ارن ع يدا 5 :ل ارن ع  :4انكلط3 :ل

عوؼ 2:ل
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عوؼ يدان )1:ال وظوف ا,يدكؿ ا,نل,م:

جدولل 1يوضح توزيع الدرجات عمى أبعاد المكانة االجتماعية االقتصادية:
الدرجة

أبعاد المكانة

1

2

3

5

4

االجتماعية االقتصادية
دظحكـ كدراللت

المؤهل العممل لألب.

إسدادم فال دكفر

للالكم

المؤهل العممل لألم.

إسدادم فال دكفر

للالكم

ظطل,ة كسلطحوف سف ا,عاؿل

ازارسوف

اهالووف

انكفمر

كسالؿ

كصاللسووف

ظطل,ة كسلطست سف ا,عاؿل

ازارسوف

اهالووف

رظلت ظوكتل انكفمر

كسالؿ

كصاللسووف

مهنة األب.

مهنة األم.
المستوي االقتصادي

عوؼ يدنار

لألسرة.

عوؼ

انكلطة
دظحكـ كدراللت
انكلطة

ظ ل,كروس

دراللت سحول

ظ ل,كروس

دراللت سحول

اكظ وف

ياسؾل نيلرل أطظلء
كاهالدلوف كادراء كسلاحوف
فم ا,اؤلللت ا,دك,وةر

اكظ وف

ياسؾل نيلرل أطظلء
كاهالدلوف كادراء كسلاست
فم ا,اؤلللت ا,دك,وةر

انكلط

ارن ع يدار

ارن ع

مجتمع الدراسة:
ون كف ايناع ا,درالة اف ياوع طحظة يلاعة األزار فم قطلع غزة ,حعلـ ( 2117- 2116ـ)

كا,ظل,غ سدداـ ()12971ل كا,ايناع ا,النهدؼ لف طحظة حوة ا,نرظوة ا,ظل,غ سدداـ ( )2191كون ػ
ذ,ؾ اف سؿ ا,يدكؿ رقـ( )2ا,نل,م:
جدول ل 2يوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة طمبة كمية التربية بجامعة األزهر بغزة لعام 2018/2017
طالب

طالبات

المجموع

م

الكمية

 -1ا,النكل األكؿ

125

491

616

 -2ا,النكل ا,للالم

117

481

598

 -3ا,النك ل ا,لل,ث

106

356

462

 -4ا,النكل ا,راظع

109

406

515

إيال,م أسداد طحظة حوة ا,نرظوة

457

1734

2191

إيال,م أسداد طحظة ا,يلاعة

5497

7473

12970

المصدر :عمادة القبول والتسجيل – جامعة األزهر بغزة

,مد ا نلرت ا,ظل لة ا,ايناع اف حوة ا,نرظوةل ألالهـ اعحاػك كقػلدة ا,ايناػع فػم ا,الػنمظؿل كاػف
لػـ وا الالػل ا,نالظػػؤ ظاػدل ىػػوكع ا,نلػلا فػػم قطػلع غػزةل اػف ػػسؿ اعرفنالػل  ,صػػلئص أك صػ لت ا,يوػػؿ

ا ,ػػل,م -سوالػػة ا,ظ ػػث اعحاػػك ا,الػػنمظؿ -كا,نػػم نعػػد ظاللظػػة ا,عاػػكد ا ,مػػرم فػػم ا,اؤللػػلت ا ينالسوػػة
كا,نرظكوة كا,لوللوة ا,رئولة ا,نم نلهـ فم ساحوة ا,نالىئة ا ينالسوة كفم نرظوة ا,الىئر
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عينة الدراسة:
ننأ,ؼ سوالة ا,درالة اف الكسوف كاال األك,م ام ا,عوالة ا لنطسسوةل كا,الكع ا,للالم كام ا,عوالة

األلللوةل لكؼ الىرح ؿ الكع سح

دش اف سؿ ا,نل,م:

 -1العينة االستطالعية:
ظحػغ سػػدد أفػراد ا,عوالػػة ا لػػنطسسوة اػػف  71طل,ػػب كطل,ظػػة اػػف يلاعػػة األزاػػر فػػم قطػػلع غػزةل
وث نـ ا نولراـ ظل,طرومة ا,عىكائوةل كذ,ؾ ظهدؼ ا,ن مؽ اف ا ,صلئص ا,لػو كانروة ألدكات ا,د ارلػة

كام اعلاست ا,صدؽ كا,لظلت ألدكات ا,درالةر
 -2العينة األساسية لمدراسة:

ظح ػػت سػػدد أفػراد ا,عوالػػة ا ,حوػػة فػػم ا,د ارلػػة  886طل,ػػب كطل,ظػػة اػػف طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة ظيلاعػػة
األزاػػر فػػم قطػػلع غ ػزة ,حعػػلـ (2117-2116ـ)ل كقػػد نػػـ ا نوػػلراـ ظل,طرومػػة ا,مصػػدوةل ك,حنعػػرؼ إ ,ػ
ا ,صلئص ا,دوا رافوة كا,ل لالوة ألفراد ا,عوالة لكؼ الك

ذ,ؾ اف سؿ ا,نل,م:

الخصائص الديمغرافية والسكانية:
,حنع ػػرؼ إ,ػ ػ ا ,ص ػػلئص ا,دوا رافو ػػة كا,لػ ػ لالوة كاأللػ ػروة كا,نعحواو ػػة كا,اهالو ػػة كا,دوالو ػػة ألفػ ػراد
ا,عوالةل لكؼ ونـ سرض ا,النلئ ا,انعحمة ظذ,ؾ فوال وحم:
جدول ل 3توزيع أفراد العينة بالنسبة لممتغيرات الديموغرافية الشخصية والعممية واالقتصادية ل ن =: 886
المتغيرات

الجنس

الفئات العمرية

المستوى الدراسل

العدد

النسبة %

التصنيف
ذ كر

223

25.3

إاللث

658

74.7

غور اظوف

5

0.56

ا,اياكع

886

100

أقؿ اف 18

221

24.9

19-20

361

40.7

21-22

240

27.1

23-24

38

4.3

أ لر اف 24

24

2.7

غور اظوف

2

0.2

ا,اياكع

886

100

ا,النكل األكؿ

236

26.6

ا,النكل ا,للالم

160

18.1

ا,النكل ا,لل,ث

190

21.4

ا,النكل ا,راظع ظ ل,كروكس ,وللالس ( رو )

300

33.9

ا,اياكع

886

100
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العدد

النسبة %

التصنيف

المتغيرات

3

0.3

60-74

322

36.3

75-89

380

42.9

 91فأ لر

156

17.6

غور اظوف

25

2.8

886

100

9

1

66-79

245

27.7

80-89

276

31.2

 91فأ لر

51

5.8

غور اظوف

305

34.4

ا,اياكع

886

100

يئ

620

70.1

اكاطف

265

29.9

غور اظوف

1

0.11

ا,اياكع

886

100

ىدود ة ا,ندوف

34

3.9

أ لفظ سح ا,نمل,ود ا,دوالوة

829

94

سحالالم ة

16

1.8

3

0.3

غور اظوف

4

0.45

ا,اياكع

886

100

العـ

295

33.6

584

66.4

غور اظوف

7

0.79

ا,اياكع

886

100

فن

200

66.9

46

15.4

يظهة ىعظوة

6

2

يهلد إلسام

9

3

يظهة دواكقراطوة أك نالظوالت وللروة

9

3

نالظوالت أك يالسلت كطالوة أ رل

10

3.3

نالظوالت أك يالسلت دوالوة أ رل

19

6.4

غور اظوف

587

66.25

ا,اياكع

886

100

ة

243

27.4

انكلطة

519

58.6

ارن عة

124

14

ا,اياكع

886

100

فم األكؿ

212

24

أقؿ اف 61

مستوى الثانوية العامة

ا,اياكع
أقؿ اف 65

مستويات معدل الجامعة

المواطنة

التدين

االنتماء التنظيمل

د ف رة ا,ندوف

الس

جهة االنتماء التنظيمل

اال

المكانة االجتماعية االقتصادية
الترتيب فل األسرة
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المتغيرات

فئات عدد أفراد األسرة

العدد

النسبة %

التصنيف
فم ا,كلط

528

59.7

فم األ ور

144

16.3

غور اظوف

2

0.23

ا,اياكع

886

100

3-1

25

2.8

5-4

75

8.5

8-6

386

43.6

أ لر اف 8

395

44.6

غور اظوف

5

0.6

ا,اياكع

886

100

رف

23

2.6

48

5.4

ا,كلط

156

17.6

غزة

503

56.8

ا,ىالؿ

156

17.6

ا,اياكع

886

100

قروة

33

3.7

ا وـ

214

24.3

ادوالة

635

72

غور اظوف

4

0.45

ا,اياكع

886

100

لالوكالس

المحافظة

مكان السكن

أدوات الدراسة:
 أوالً -مقياس المناخ األسري :إعداد د .سفيان أبو نجيمة ل.)3102
قلـ ظيسداد اذا ا,امولس أظك اليوحػة ( )2113كون ػكف اػف  181فمػرةل فمػد نػـ نمالوالػأ سحػ ا,ظوئػة
ا ,حلطوالوةل ك صؿ سح دريلت ارن عة اف ا,صػدؽ كا,لظػلتل فمػد نراك ػت اعػلاست ا,صػدؽ ,حاموػلس
ظػػوف (621ر939 – 1ر)1ل كاػػذا وػػدؿ سح ػ أف أظعػػلد اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم ننانػػع ظدريػػة يوػػدة اػػف
ا,صدؽر ال ن مؽ اف ا,لظلت ظطرومة إسلدة ا

نظلرل فمد أظهرت ا,النلئ اعلاست ارنظػلط قكوػة كدا,ػة

إ صػػلئولن ظػػوف ا,نطظوػػؽ األكؿ كا,نطظوػػؽ ا,لػػلالم ظعػػد ىػػهر اػػف ا,نطظوػػؽ األكؿل كااػػل لػػظؽ وظهػػر ظ ػأف
ا,امولس ا,ا كف اف , 181أ اعلاست صدؽ كلظلت ارن عةر وث قلات ا,ظل لة ظعاؿ صػكرة اصػ رة
اف ا,امولس ا كف اف  69فمرةل وث ىاحت ياوع أظعلد ا,امولس األصحمر
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وصف المقياس:
وهدؼ ا,امولس إ ,ا,نعرؼ إ ,أظعلد امولس ا,االلخ األلرم ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة

األزار ظ زةل كن اف ا,امولس فم صكرنأ األك,وة ( )69فمرةل كو نكل ا,امولس سح

الة أظعلد كاػذش

ا ظع ػػلد ا ػػم ا,اال ػػلخ األل ػػرم ا,ع ػػلـل إى ػػظلع ا ,لي ػػلت األللل ػػوةل أل ػػل,وب ا,نعلا ػػؿ كا,رسلو ػػة ا,كا,دو ػػةل
ارا لالوػػلت ا ,وزوموػػة كا,الدوػػة( :ا,ظوػػت كاأللػػلث)ل ا,عسقػػلت ا ينالسوػػة  ,لػرةل وػػث إف ػؿ سظػػلرة فػػم

ا,امولس نرنظط ظل,االػلخ األلػرم كأظعػلدشل كأاػلـ ػؿ سظػلرة الػة إيلظػلت نظػدأ اريلظػة األك,ػم العػـ دائاػلن

كا,للالوة غل,ظلن كا,لل,لة أ ولاللن كا,راظعة اللد انر كا ,لالة

أظدانل كن ع ا,اظ كلة إىلرة ( )xأالـ ا,عظلرة ا,نم

نن ػػؽ كنعظػػر سػػف اىػػلسرش كا,عظػػلرات حهػػل صػ و ةل كظهػػل نػػدرج وظػػدأ اػػف ا,ال ػػم ا,اطحػػؽ كوالنهػػم ظل,نأ وػػد

كا,نسزـ ,هذش ا,اىلسرر كونـ اريلظة سف كا دة اف ا ,ولرات ا,نم أالـ ا,عظلرةر

تصحيح المقياس:
ننراكح دريلت اذا ا,امولس اف  69درية ك ن  267دريػةل كنمػع اريلظػة سػف ا لػنظلالة فػم

الة النكولت (دائالنل غل,ظلنل أ ولاللنل اللد انرل أظدان) كننراكح ا,درية  ,ػؿ سظػلرة اػل ظػوف ( :الػة دريػلتل

كدرية كا دة)ل ظاعالػ إذا لالػت اريلظػة:4( :دائاػلنل :3غل,ظػلنل:2أ ولالػلنل :1الػلد انرل :1أظػدان)ل وػث وىػور

ارن ػػلع ا,دريػػة إ ,ػ إدراؾ ا,الػػنيوب ػػكؿ ارن ػػلع الػػنكل ا,االػػلخ األلػػرمر وػػث إف ا ,م ػرات ا,لػػحظوة
ن صػػؿ سح ػ ا,ػػدريلت ا,نل,وػػة :1( :دائا ػلنل  :1غل,ظ ػلنل :2أ ولال ػلنل  :3الػػلد انرل  :4أظػػدان)ل كا ,م ػرات ا,لػػحظوة

,اموػ ػػلس ا,االػ ػػلخ األلػ ػػرم اػ ػػم ل,نػ ػػل,م13( :ل 14ل 15ل 25ل 33ل 34ل 41ل 43ل 51ل 53ل 65ل
71ل 72ل 79ل 81ل 87ل 88ل 89ل 93ل 94ل 98ل 99ل 117ل 119ل 111ل 112ل 114ل

115ل 116ل 117ل 118ل 119ل 121ل 123ل 124ل )125ل كا ,م ػ ػرات ا,ظلقوػ ػػة فػ ػػم ا,اموػ ػػلس اػ ػػم

فمػرات إويلظوػػةل كوػػنـ نصػ و هل كفػػؽ ا,ػػدريلت ا,نل,وػػة :4( :دائاػلنل  :3غل,ظػلنل  :2أ ولالػلنل  :1الػػلد انرل :1
أظدان)ر
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جدول ل 4يوضح أبعاد مقياس المناخ األسري وفقراته:
البعد

الرقم

عدد الفقرات

-1

البعد األول المناخ األسري العام.

11

-2

البعد الثانل أساليب التعامل والرعاية الوالدية.

25

1ر -2ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

5

2ر -2ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

5

3ر -2ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

5

4ر -2ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

5

5ر -2ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

5

-3

20

البعد الثالث العالقات البين أسرية.

1ر -3ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر
2ر -3ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

5
5

ؿر

3ر -3سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

5

4ر -3ا,عسقة اع األىملءر

5

-4

البعد الرابع العالقات االجتماعية لألسرة.

7

-5

البعد الخامس االمكانية الفيزيقية والمادية.

7

الدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري.

69

الخصائص السيكومترية لممقياس:
,حنعػ ػػرؼ إ ,ػ ػ ا ,صػ ػػلئص ا,لػ ػػو كانروة ,حاموػ ػػلسل قلاػ ػػت ا,ظل لػ ػػة ظ لػ ػػلب اعػ ػػلاست ا,لظػ ػػلت
كا,صدؽ ,حامولسل كلونـ سرض ا,النلئ ظل,ن صوؿ اف سؿ ا,نل,م:
 -1معامالت الصدق لمقياس المناخ األسري:
,حن مؽ اف اعلاست ا,صدؽ ,حامولس قلات ا,ظل لة ظ لػلب صػدؽ ا نلػلؽ ا,ػدا حمل كلػكؼ

العر هل ظل,ن صوؿ اف سؿ ا,نل,م:
صدق االتساق الداخمل:

,حن مػؽ اػػف صػػدؽ ا نلػلؽ ا,ػػدا حم نػػـ لػػلب اعلاػؿ ا رنظػػلط ظػػوف ػػؿ فمػرة اػػف فمػرات ا,ظعػػد

كا,درية ا ,حوة ,حظعد ا ,لص ظػل ,مرةل كذ,ػؾ ,اعرفػة اػدل ارنظػلط ػؿ فمػرة ظل,دريػة ا ,حوػة ,حظعػدر كوك ػ

ا,يدكؿ ا,نل,م ادل ارنظلط األظعلد ,حامولس ظل,درية ا ,حوة ,حامولس:
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جدول ل 5معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس المناخ األسري والدرجة الكمية لممقياسلن=: 70
معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

البعد
ا,االلخ األلرم ا,علـر

0.90

**0.001

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةر

0.92

**0.001

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

0.95

**0.001

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

0.62

**0.001

ارا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوةر

0.61

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

ونظوف اف ا,يدكؿ ا,للظؽ ظأف أظعلد امولس ا,االػلخ األلػرم ونانػع ظاعػلاست ارنظػلط قكوػة كدا,ػة
إ صلئولنل وث نراك ت اعلاست ا رنظلط ال ظػوف (61ر95 –1ر)1ل كاػذا وػدؿ سحػ أف أظعػلد اموػلس

ا,االلخ األلرم ننانع ظدرية يودة يدان اف ا,صدؽل ظ وث تجعل الباحثة اطائالػة إ,ػ صػس وة نطظوػؽ
ا,امولس سح أفراد سوالة ا,درالةر كظال أف ا,امولس ,دوأ الة أظعلد فيالالػل لػكؼ المػكـ ظيويػلد اعػلاست
ا رنظلط ظوف األظعػلد ا ,لاالػة  ,ػؿ ظعػد اػع ا,دريػة ا ,حوػة ,حظعػد ا,ػذم نالناػم ,ػأل كلػكؼ وػنـ سر ػأ اػف
سؿ ا,يداكؿ ا,نل,وة:
جدول ل 6يوضح معامالت االرتباط بين األبعاد الكامنة والدرجة الكمية لكل بعد عمى حدا لن=: 70
البعد الثانل أساليب التعامل والرعاية الوالدية:
البعد:

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

0.58

**0.001

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

0.73

**0.001

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

0.61

**0.001

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

0.85

**0.001

ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

0.88

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

ونظػػوف اػػف ا,يػػدكؿ ا,لػػلظؽ ظػػأف األظعػػلد ا ,لاالػػة ,حظعػػد األكؿ ألػػل,وب ا,نعلاػػؿ كا,رسلوػػة ا,كا,دوػػة

ونانع ظاعلاست ارنظلط قكوة كدا,ة إ صلئولنل وػث نراك ػت اعػلاست ا رنظػلط ظػوف (61ر88 –1ر)1ل

كاػػذا وػػدؿ سحػ أف األظعػػلد ا ,لاالػػة ,حظعػػد األكؿ ننانػػع ظدريػػة يوػػدة اػػف ا,صػػدؽل ظ وػػث تجعــل الباحث ـة

اطائالة إ ,صس وة نطظوؽ ا,امولس سح أفراد سوالة ا,درالةر كظال أف ا,امولس ,دوأ الة أظعلد فيالالػل
لكؼ المكـ ظيويلد اعلاست ا رنظلط ظوف فمرات ؿ ظعد اع ا,درية ا ,حوة ,حظعد ا,ذم نالنام ,أل كلكؼ

ونـ سر أ ال وحم:
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جدول ل 7يوضح معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد والدرجة الكمية لكل بعد عمى حدا لن=: 70
البعد األول "أسموب غرس الثقة بالنفس وتعزيز

البعد الثانل "أسموب المساواة فل المعاممة"

االستقالل"

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط بيرسون

الرقم

مستوى الداللة

-2

0.38

**0.001

52

0.66

**0.001

-12

0.66

**0.001

62

0.68

**0.001

-22

0.65

**0.001

72

0.63

**0.001

-32

0.61

**0.001

80

0.67

**0.001

-42

0.58

**0.001

88

0.64

**0.001

البعد الثالث "أسموب خبرات تساهل /تحكم األب وتسمطه"
الرقم

مستوى الداللة

معامل االرتباط بيرسون

البعد الرابع "أسموب االتساق  /التذبذب المعاممة"
معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

الرقم

-93

0.55

**0.001

112

0.69

**0.001

-98

0.40

**0.001

114

0.59

**0.001

0.47 -103

**0.001

116

0.80

**0.001

0.74 -107

**0.001

118

0.78

**0.001

0.48 -110

**0.001

120

0.78

**0.001

البعد الخامس "أسموب التقبل-الرفض"
معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط بيرسون

0.61 -122

**0.001

125

0.67

**0.001

0.82 -123

**0.001

126

0.83

**0.001

0.78 -124

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

مستوى الداللة

* دالة إحصائيا عند 0.05

أظهرت ا,النلئ ا,اك

الرقم

**0.001

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

ة فم ا,يدكؿ ا,لػلظؽ ظػأف فمػرات األظعػلد ننانػع ظاعػلاست ارنظػلط قكوػة

كدا,ة إ صلئولن سالػد الػنكل د ,ػة 11ر1ل كاػذا وػدؿ سحػ أف فمػرات األظعػلد ا ,لاالػة ,حظعػد ا,لػلالم ننانػع

ظاعلاست صدؽ ارن عةر

جدول ل 8يوضح معامالت االرتباط بين األبعاد الكامنة لمبعد الثالث لالعالقات البين أسرية والدرجة الكمية لمبعد لن=: 70

البعد الثالث "العالقات البين أسرية"
معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

البعد

0.85

**0.001

0.87

**0.001

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

0.84

**0.001

ا,عسقة اع األىملءر

0.73

**0.001

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر
ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

** دالة إحصائيا عند 0.01

ؿر

* دالة إحصائيا عند 0.05
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 //غير دال إحصائيا عند 0.05

ونظػػوف اػػف ا,يػػدكؿ ا,لػػلظؽ ظػػأف األظعػػلد ا ,لاالػػة ,حظعػػد ا,لل,ػػث( :ا,عسقػػلت ا,ظػػوف أل ػروة) ونانػػع

ظاعػػلاست ارنظػػلط قكوػػة كدا,ػػة إ صػػلئولل وػػث نراك ػػت اعػػلاست ا رنظػػلط اػػل ظػػوف (73ر87 –1ر)1ل

كاػػذا وػػدؿ سحػ أف األظعػػلد ا ,لاالػػة ,حظعػػد ا,لػػلالم ننانػػع ظدريػػة يوػػدة اػػف ا,صػػدؽل ظ وػػث تجعــل الباحثـة

اطائالة إ ,صس وة نطظوؽ ا,امولس سح أفراد سوالة ا,درالةر
جدول ل 9يوضح معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد والدرجة الكمية لكل بعد عمى حدا لن=: 70
البعد األول "العالقة بين الوالدين"
الرقم

معامل االرتباط بيرسون

البعد الثانل "العالقة بين ومع أفراد األسرة ككل"

مستوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط بيرسون

-3

0.70

**0.001

53

0.62

**0.001

-13

0.88

**0.001

63

0.64

**0.001

-23

0.85

**0.001

73

0.81

**0.001

-33

0.70

**0.001

81

0.79

**0.001

-43

0.86

**0.001

89

0.78

**0.001

البعد الثالث "عالقة االبن بالوالدين"
الرقم

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

البعد الرابع "العالقة مع األشقاء"
الرقم

مستوى الداللة

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

-94

0.67

**0.001

0.46 113

**0.001

-99

0.53

**0.001

0.76 115

**0.001

-104

0.78

**0.001

0.78 117

**0.001

-108

0.73

**0.001

0.53 119

**0.001

-111

0.78

**0.001

0.65 121

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

أظهرت ا,النلئ ا,اك

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

ة فم ا,يدكؿ ا,لػلظؽ ظػأف فمػرات األظعػلد ننانػع ظاعػلاست ارنظػلط قكوػة

كدا,ة إ صلئولن سالد الػنكل د ,ػة 11ر1ل كاػذا وػدؿ سحػ أف فمػرات األظعػلد ا ,لاالػة ,حظعػد ا,لل,ػث ننانػع

ظاعلاست صدؽ ارن عةر
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جدول ل 10يوضح معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد والدرجة الكمية لكل بعد عمى حدا لن=: 70
البعد األول "المناخ األسري العام"
الرقم

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

-1

0.68

**0.001

51

0.89

**0.001

-11

0.57

**0.001

61

0.86

**0.001

-21

0.66

**0.001

71

0.81

**0.001

-31

0.54

**0.001

79

0.64

**0.001

-41

0.82

**0.001

87

0.81

**0.001

البعد الخامس "اإلمكانية الفيزيقية والمادية"

البعد الرابع "العالقات االجتماعية لألسرة"
الرقم

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الدال لة

الرقم

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

-q4

0.71

**0.001

5

0.44

**0.001

-14

0.59

**0.001

15

0.63

**0.001

-24

0.57

**0.001

25

0.65

**0.001

-34

0.63

**0.001

35

0.68

**0.001

-44

0.69

**0.001

45

0.68

**0.001

-54

0.52

**0.001

55

0.78

**0.001

-64

0.32

**0.004

65

0.67

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

أظهرت ا,النلئ ا,اك

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

ة فم ا,يدكؿ ا,لػلظؽ ظػأف فمػرات األظعػلد ننانػع ظاعػلاست ارنظػلط قكوػة

كدا,ة إ صلئولن سالد النكل د ,ة 11ر1ل كاذا وػدؿ سحػ أف فمػرات أظعػلد اموػلس ا,االػلخ األلػرم ننانػع

ظاعلاست صدؽ ارن عةر

ثانياً -معامالت الثبات:
,حن م ػػؽ ا ػػف اع ػػلاست ا,لظ ػػلت ,حامو ػػلس قلاػ ػت ا,ظل لػ ػة ظ ل ػػلب ا,لظ ػػلت ظطروم ػػة أ ,ػػل ركالظ ػػلخ

كطرومة ا,نيزئة ا,الص وةل كلكؼ العر هل ظل,ن صوؿ اف سؿ ا,نل,م:
 -1معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:

نػػـ نطظوػػؽ اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم سحػ سوالػػة قكااهػػل ( )71اػػف طحظػػة يلاعػػة األزاػػر فػػم غػزةل
كظعػػد نطظوػػؽ ا,اموػػلس نػػـ ا نلػػلب اعلاػػؿ أ ,ػػل ركالظػػلخ ,موػػلس ا,لظػػلتل وػػث كيػػد أف قواػػة اعلاػػؿ أ ,ػػل

ركالظػػلخ ظح ػػت ,حاموػػلس ا ,حػػم 0.94ل كاػػذا د,وػػؿ سح ػ أف ا,اموػػلس ونانػػع ظاعلاػػؿ لظػػلت ارن ػػع يػػدانل

كظاػػل أف ا,اموػػلس ,دوػػأ الػػة أظعػػلدل فمػػد نراك ػػت اعػػلاست ا,لظػػلت ألظعػػلد ا,اموػػلس اػػل ظػػوف (38ر- 1

91ر)1ل كاذا د,وؿ لفم سح أف أظعلد ا,امولس ننانع ظاعلاؿ لظلت ارن عر
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 -2معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
نػػـ نطظوػػؽ اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم سحػ سوالػػة قكااهػػل ( )71اػػف طحظػػة يلاعػػة األزاػػر فػػم غػزةل

كظعػػد نطظوػػؽ ا,اموػػلس نػػـ لػػلب ا,لظػػلت ظطرومػػة ا,نيزئػػة ا,الص ػ وةل وػػث نػػـ قلػػاة ظالػػكد ا,اموػػلس إ ,ػ

الص وف ك ذ,ؾ ظالكد ؿ ظعد إ ,قلاوفل كنـ للب اعلاؿ ا رنظلط ظوف اياػكع فمػرات ا,الصػؼ األكؿ
ػدشل فمػد نراك ػت اعػلاست ا,لظػلت ظعػد

كاياكع فمرات ا,الصؼ ا,للالم ,حامولسل ك ذ,ؾ  ,ػؿ ظعػد سحػ

نطظوػػؽ اعلد,ػػة لػػظورالف  -ظ ػراكف ا,اعد,ػػة ,حاموػػلس ا ,حػػم (92ر)1ل كاػػذا د,وػػؿ سح ػ ا,اموػػلس ونانػػع
ظاعلاست لظلت ارن عل فم ػوف نراك ػت اعػلاست ا,لظػلت  ,ظعػلد (54ر87 -1ر)1ل ااػل لػظؽ ونظػوف

أف ا,امولس ظ مرانأ ونانع ظاعلاؿ لظلت ارن عل ال فم ا,يدكؿ ا,نل,مل اال وىور إ ,صس وة ا,امولس
,مولس األظعلد ا,اذ كرة أسسشل كظذ,ؾ اعتمدت الباحثة اذا ا,امولس أداة ,ياع ا,ظولاللت ك,إليلظػة سحػ

فركض كنللؤ ت ا,درالةر
جدول ل 11معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس لالمناخ األسري وأبعادالن=: 70
الرقم

عدد

البعد

ألفا

الفقرات كرونباخ

معامل

االرتباط

سبيرمان ب اروان
المعدلة

9ر1

82ر1

9ر1

-2
1ر-2

0.87

0.67

0.8

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

5

5ر1

44ر1

61ر1

2ر-2

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

5

67ر1

44ر1

61ر1

3ر-2

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

5

38ر1

37ر1

54ر1

4ر-2

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

5

78ر1

63ر1

77ر1

5ر-2

ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

5

79ر1

7ر1

82ر1

-3

البعد الثالث العالقات البين أسرية.

20

0.9

0.63

0.77

3ر-1

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

5

86ر1

77ر1

87ر1

3ر-2

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

5

78ر1

7ر1

82ر1

3ر-3

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

5

72ر1

58ر1

74ر1

3ر-4

ا,عسقة اع األىملءر

5

64ر1

48ر1

65ر1

-4

البعد الرابع العالقات االجتماعية لألسرة.

7

68ر1

45ر1

61ر1

-5

البعد الخامس االمكانية الفيزيقية والمادية.

7

76ر1

53ر1

69ر1

الدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري.

69

0.95

0.85

0.92

-1

البعد األول المناخ األسري العام.

11

التجزئة النصفية

البعد الثانل أساليب التعامل والرعاية الوالدية 25

ؿر
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 ثانياً -مقياس التسامح :إعداد لالباحثة :
وصف المقياس:
وهػػدؼ ا,اموػػلس إ ,ػ ا,نعػػرؼ إ ,ػ الػػنكل ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر ظ ػزةل

ال ػػة أظع ػػلد كا ػػذش األظع ػػلد ا ػػم:

كن ػػاف ا,امو ػػلس ف ػػم ص ػػكرنأ األك,و ػػة ( )57فمػ ػرةل كو ن ػػكل ا,امو ػػلس سحػ ػ

(ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا ,رمل ا,نلػلا ا,ػدوالمل ا,نلػلا ا يناػلسمل ا,نلػلا ا,ياللػم
(ا,يالػػدرم)ل وػػث إف ػؿ سظ ػػلرة فػػم ا,اموػػلس ن ػرنظط ظل,نل ػػلا كأظعػػلدشل كأاػػلـ ػػؿ سظ ػػلرة الػػة إيلظػػلت نظػػدأ

أظدانل كن ػع ا,اظ كلػة إىػلرة ()x

اللدر كا ,لالة
اريلظة األك,م العـ دائالن كا,للالوة غل,ظلن كا,لل,لة أ ولاللن كا,راظعة نا
أالـ ا,عظػلرة ا,نػم نن ػؽ كنعظػر سػف اىػلسرش كا,عظػلرات حهػل صػ و ةل كظهػل نػدرج وظػدأ اػف ا,ال ػم ا,اطحػؽ كوالنهػم
ظل,نأ ود كا,نسزـ ,هذش ا,اىلسرر كونـ اريلظة سف كا دة اف ا ,ولرات ا,نم أالـ ا,عظلرةر

تصحيح المقياس:
ننراكح دريلت اذا ا,امولس اف  57درية ك ن  228دريػةل كنمػع اريلظػة سػف ا لػنظلالة فػم

الة النكولت( :دائالنل غل,ظلنل أ ولاللنل اللد انرل أظدان) كننراكح ا,درية  ,ؿ سظلرة ال ظوف ( :الة دريػلتل

كدرية كا دة)ل ظاعال إذا لالت اريلظة ( :4دائالنل  :3غل,ظػلنل:2أ ولالػلنل :1الػلد انرل :1أظػدان)ل وػث وىػور

ارن لع ا,درية إ ,إدراؾ ا,النيوب كؿ ارن لع النكل ا,نللا

وث إف ا ,مرات ا,لحظوة ن صؿ سح

ا,ػػدريلت ا,نل,وػػة :1( :دائا ػلنل :1غل,ظ ػلنل:2أ ولال ػلنل :3الػػلد انرل  :4أظػػدان)ل كا ,م ػرات ا,لػػحظوة ,اموػػلس ا,نلػػلا

اػػم ل,نػػل,م (31ل 36ل 37ل 62ل 68ل 77ل 85ل 96ل 112ل )113ل كا ,مػرات ا,ظلقوػػة فػػم ا,اموػػلس
ام فمرات إويلظوة كونـ نص و هل كفؽ ا,دريلت ا,نل,وة (:4دائالنل :3غل,ظلنل:2أ ولاللنل :1اللد انرل :1أظدان)ر
جدول ل 12يوضح أبعاد مقياس التسامح وفقراته
الرقم

عدد الفقرات

البعد

-1

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمر

12

-2

ا,نللا ا ,رمر

9

-3

ا,نللا ا,دوالمر

9

-4

ا,نللا ا ينالسمر

14

-5

ا,نللا ا,ياللمر

13
57

الدرجة الكمية لمقياس التسامح

الخصائص السيكومترية لممقياس:
,حنعػ ػػرؼ إ ,ػ ػ ا ,صػ ػػلئص ا,لػ ػػو كانروة ,حاموػ ػػلسل قلاػ ػػت ا,ظل لػ ػػة ظ لػ ػػلب اعػ ػػلاست ا,لظػ ػػلت
كا,صدؽ ,حامولسل كلونـ سرض ا,النلئ ظل,ن صوؿ اف سؿ ا,نل,م:
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 -2معامالت الصدق لمقياس التسامح:
,حن مؽ اف اعلاست ا,صدؽ ,حامولس قلات ا,ظل لة ظ لػلب صػدؽ ا نلػلؽ ا,ػدا حمل كلػكؼ

العر هل ظل,ن صوؿ اف سؿ ا,نل,م:
صدق االتساق الداخمل:

,حن مػؽ اػػف صػػدؽ ا نلػلؽ ا,ػػدا حم نػػـ لػػلب اعلاػؿ ا رنظػػلط ظػػوف ػػؿ فمػرة اػػف فمػرات ا,ظعػػد

كا,درية ا ,حوة ,حظعد ا ,لص ظػل ,مرةل كذ,ػؾ ,اعرفػة اػدل ارنظػلط ػؿ فمػرة ظل,دريػة ا ,حوػة ,حظعػدر كوك ػ

ا,يدكؿ ا,نل,م ادل ارنظلط األظعلد ,حامولس ظل,درية ا ,حوة ,حامولس:

جدول ل 13معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس التسامح والدرجة الكمية لممقياس لن=: 70
البعد

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمر

0.75

**0.001

ا,نللا ا ,رمر

0.86

**0.001

ا,نللا ا,دوالمر

0.79

**0.001

ا,نللا ا ينالسمر

0.84

**0.001

ا,نللا ا,ياللم (ا,يالدرم)ر

0.76

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

* دالة إحصائيا عند 0.05

ونظ ػػوف ا ػػف ا,ي ػػدكؿ ا,ل ػػلظؽ ظ ػػأف أظع ػػلد امو ػػلس ا,نل ػػلا ونان ػػع ظاع ػػلاست ارنظ ػػلط قكو ػػة كدا ,ػػة

إ صلئولنل وث نراك ت اعلاست ا رنظلط ال ظوف (75ر86 –1ر)1ل كاذا ودؿ سح أف أظعػلد اموػلس
ا,نلػػلا ننانػػع ظدريػػة يوػػدة يػػدان اػػف ا,صػػدؽل ظ وػػث تجعـــل الباحثـــة اطائال ػة إ ,ػ صػػس وة نطظوػػؽ

ا,امولس سح أفراد سوالة ا,درالةر كظال أف ا,امولس ,دوأ الة أظعلد فأالالل لكؼ المكـ ظيويلد اعلاست
ا رنظلط ظوف فمرات ؿ ظعد اع ا,درية ا ,حوة ,حظعد ا,ذم نالنام ,أل كلكؼ ونـ سر أ ال وحم:
جدول ل 14يوضح معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد والدرجة الكمية لكل بعد عمى حدا لن=: 70
البعد األول "التسامح الحزبل التنظيمل السياسل"
الرقم

البعد الثانل "التسامح الفكري"
الرقم

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

-6

0.37

**0.001

7

-16

0.46

**0.001

17

0.56

-26

0.47

**0.001

27

0.56

**0.001

-36

0.35

**0.002

37

0.31

**0.006

-46

0.46

**0.001

47

0.58

**0.001

-56

0.48

**0.001

57

0.38

**0.001

-66

0.55

**0.001

67

0.43

**0.001
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معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

0.61

**0.001
**0.001

-74

0.40

**0.001

75

0.69

**0.001

-82

0.56

**0.001

83

0.56

**0.001

-90

0.55

**0.001

-95

0.47

**0.001

-100

0.37

**0.001

البعد الرابع "التسامح االجتماعل"
معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

الرقم
9

0.52

**0.001

19

0.44

**0.001

معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

29

0.33

**0.003

-q8

0.45

**0.001

39

0.40

**0.001

-18

0.22

*0.049

49

0.45

**0.001

-28

0.60

**0.001

59

0.37

**0.001

-38

0.63

**0.001

69

0.53

**0.001

-48

0.66

**0.001

77

0.43

**0.001

-58

0.31

**0.006

85

0.35

**0.002

-68

0.58

**0.001
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0.54

**0.001

-76

0.66

**0.001

96

0.52

**0.001

-84

0.55

**0.001

101

0.43

**0.001

105

0.60

**1.000

109

0.49

**0.001

البعد الثالث "التسامح الدينل"
الرقم

البعد الخامس "التسامح الجنسل"
معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

الرقم
-10

0.33

**0.003

-20

0.48

**0.001

البعد الخامس "التسامح الجنسل"
معامل االرتباط بيرسون

مستوى الداللة

-30

0.34

**0.002

86

0.56

**0.001

-40

0.47

**0.001

92

0.56

**0.001

-50

0.45

**0.001

97

0.28

**0.013

-60

0.42

**0.001

102

0.50

**0.001

-70

0.58

**0.001

106

0.65

**0.001

-78

0.42

**0.001

** دالة إحصائيا عند 0.01

أظهرت ا,النلئ ا,اك

الرقم

* دالة إحصائيا عند 0.05

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

ة فم ا,يدكؿ ا,لػلظؽ ظػأف فمػرات األظعػلد ننانػع ظاعػلاست ارنظػلط قكوػة

كدا,ة إ صلئولن سالػد الػنكل د ,ػة 11ر1ل كاػذا وػدؿ سحػ أف فمػرات األظعػلد ا ,لاالػة ,حظعػد ا,لػلالم ننانػع

ظاعلاست صدؽ ارن عةر
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ثانياً -معامالت الثبات:
,حن م ػػؽ ا ػػف اع ػػلاست ا,لظ ػػلت ,حامو ػػلس قلاػ ػت ا,ظل لػ ػة ظ ل ػػلب ا,لظ ػػلت ظطروم ػػة أ ,ػػل ركالظ ػػلخ

كطرومة ا,نيزئة ا,الص وةل كلكؼ العر هل ظل,ن صوؿ اف سؿ ا,نل,م:
 -3معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:

نـ نطظوػؽ اموػلس ا,نلػلا سحػ سوالػة قكااهػل ( )71اػف طحظػة حوػة ا,نرظوػة ظيلاعػة األزاػر فػم

غزةل كظعد نطظوؽ ا,امولس نـ ا نلػلب اعلاػؿ أ ,ػل ركالظػلخ ,موػلس ا,لظػلتل وػث كيػد أف قواػة اعلاػؿ

أ ,ل ركالظلخ ظح ت ,حامولس ا ,حم 0.89ل كاذا د,وؿ سح أف ا,امولس ونانع ظاعلاؿ لظلت ارن ػع يػدانل

كظاػػل أف ا,اموػػلس ,دوػػأ الػػة أظعػػلدل فمػػد نراك ػػت اعػػلاست ا,لظػػلت ألظعػػلد ا,اموػػلس اػػل ظػػوف (63ر- 1

71ر)1ل كاذا د,وؿ لفم سح أف أظعلد ا,امولس ننانع ظاعلاؿ لظلت ارن عر
 -4معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

نـ نطظوػؽ اموػلس ا,نلػلا سحػ سوالػة قكااهػل ( )71اػف طحظػة حوػة ا,نرظوػة ظيلاعػة األزاػر فػم

غزةل كظعد نطظوؽ ا,امولس نـ للب ا,لظلت ظطرومة ا,نيزئة ا,الص وةل وث نـ قلاة ظالكد ا,امولس إ,

الص وفل ك ذ,ؾ ظالكد ؿ ظعد إ ,قلاوفل كنـ للب اعلاؿ ا رنظلط ظوف اياكع فمرات ا,الصؼ األكؿ
ػدشل فمػد نراك ػت اعػلاست ا,لظػلت ظعػد

كاياكع فمرات ا,الصؼ ا,للالم ,حامولسل ك ذ,ؾ  ,ػؿ ظعػد سحػ

نطظوػػؽ اعلد,ػػة لػػظورالف  -ظ ػراكف ا,اعد,ػػة ,حاموػػلس ا ,حػػم (84ر)1ل كاػػذا د,وػػؿ سح ػ ا,اموػػلس ونانػػع
ظاعلاست لظلت ارن عل فم ػوف نراك ػت اعػلاست ا,لظػلت  ,ظعػلد (55ر79 -1ر)1ل ااػل لػظؽ ونظػوف

أف ا,امولس ظ مرانأ ونانع ظاعلاؿ لظلت ارن عل ال فم ا,يدكؿ ا,نل,مل اال وىور إ ,صس وة ا,امولس

,مولس األظعلد ا,اذ كرة أسسشل كظذ,ؾ اعتمدت الباحثة اذا ا,امولس أداة ,ياع ا,ظولاللت ك,إليلظػة سحػ
فركض كنللؤ ت ا,درالةر
جدول ل 15معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس لالتسامح وأبعادالن=: 70
البعد

الرقم

عدد
الفقرات

التجزئة النصفية
ألفا كرونباخ

معامل االرتباط

سبيرمان ب اروان
المعدلة

-1

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمر

12

64ر1

38ر1

55ر1

-2

ا,نللا ا ,رمر

9

63ر1

39ر1

57ر1

-3

ا,نللا ا,دوالمر

9

65ر1

45ر1

62ر1

-4

ا,نللا ا ينالسمر

14

71ر1

65ر1

79ر1

-5

ا,نللا ا,ياللمر

13

68ر1

54ر1

71ر1

57

0.89

0.72

0.84

الدرجة الكمية لمقياس التسامح.

89

األســاليـب اإلحصـــائيـة:
قلاػػت ا,ظل لػػة ظن روػػغ كن حوػػؿ ا,امػػلووس اػػف ػػسؿ ظرالػػلا ا,ن حوػػؿ ار صػػلئم Statistical

)Package for the Social Sciences (SPSS 23.0ل كقد نػـ الػن داـ األلػل,وب ار صػلئوة
ا,نل,وة:
 -1إحصـــاءات وصـــفية منهـــا :ا,الل ػػظة ا,ائكو ػػة كا,انكل ػػط ا ,ل ػػلظم كا ال ػ ػراؼ ا,اعو ػػلرم كا ,ػػكزف
ا,اللظمر

 -2معامل ألفا كرونباخ ل, : Cronbach's Alphaاعرفة لظلت فمرات ا

نظلرر

 -3معامل الثبات بطريقة التجزئـة النصـفية ) :(Splithalf methodsوػنـ الػن دااأ ,حنأ ػد اػف
أف ا لنظلالة ,دوهل دريلت لظلت ارن عةر

 -4معامــل ارتبــاط بيرســون ل, : Person Correlation Coefficientحن مػػؽ اػػف صػػدؽ
ا نللؽ ا,دا حم ظوف فمرات ا
اذا ا

نظلر كا,درية ا ,حوة ,سلنظلالة ك,موػلس دريػة ا رنظػلطر ولػن دـ

نظلر ,درالة ا,عسقة ظوف ا,ان وراتر

 -5اختبــار ت ل : T- Testلبيــان داللــة الفــروق بــبن متوســطات عينتــين مســتقمتين :كذ,ػػؾ
,حنعرؼ إ ,ادل كيكد فركؽ ذات د ,ة إ صلئوة نيعزل ,ان ور ا,الكع( :ذ رل أالل )ر
 -6تحميل التباين األحادي ل, : One-Way ANOVAظولف د ,ة ا ,ركؽ ظظف انكلطلت لػسث
سوال ػ ػػلت ف ػ ػػأ لرل ,حنع ػ ػػرؼ إ,ػ ػ ػ
ا,دوا رافوةر

ا ػ ػػدل كي ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ذات د  ,ػ ػػة إ ص ػ ػػلئوة نيع ػ ػػزل ,حان وػ ػ ػرات

 -7اختبـــار شـــيفيه, :اعرفػػة انيػػلش ا ,ػػركؽ كد ,نهػػل ظ ػػوف فئػػلت ػػؿ ان وػػر اػػف ان و ػرات ا,عكاا ػػؿ
ا,دوا رافوةل كنألورال سح ايل ت ا لنظلالةر
 -8تحميل االنحدار المتعدد الهرمل, :اعرفة ألر ؿ اف ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,ا لالػة ا ينالسوػة
ا قنصلدوةل كا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرم سح ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا ر

 -9تحميل االنحدار الخطـل المتعـدد, :اعرفػة ألػر أظعػلد اموػلس ا,االػلخ األلػرم سحػ ا,دريػة ا ,حوػة
,امولس ا,نللا ر
 -11التحميــل العــاممل االستكشــافل  Factor Analysisاػػف ا,دريػػة األك ,ػ ظطرومػػة ا,ا كالػػلت
األلللوة ,امولس ا,االلخ األلرم كا,نللا ل املووس اذش ا,درالةر
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الفصل اخلامض
نتائـج الدراشـة ومناقشتوـا وتفصريهـا
 نحائج جساؤالت اندراسة.
 نحائج فرضٍات اندراسة.

الفصل الخامس

عرض نتائج الدراسة وتفسيرها
مقدمة:
فواػ ػػل وحػ ػػم سػ ػػرض ,حالنػ ػػلئ ا,نػ ػػم نػ ػػـ ا ,صػ ػػكؿ سحوهػ ػػل ظللػ ػػن داـ أدكات ا,د ارلػ ػػة كا,اعل,يػ ػػلت
ار صلئوة كفملن أللئحة ا,درالة كفر ولنهلل كلونـ سرض ا,النلئ ا ,لصػة ظنلػلؤ ت ا,د ارلػة لػـ سػرض
ا,النلئ ا ,لصة ظ ر ولت ا,درالة اف سؿ ا,نل,م:

أوالً -تساؤالت الدراسة:
التســـــاؤل األول :مـــــا درجـــــة كـــــل مـــــن المنـــــاخ األســـــري والتســـــامح لـــــدى طمبـــــة كميـــــة التربيـــــة
فل جامعة األزهر-غزة؟

,حنعرؼ إ ,درية ؿ اف ا,االلخ األلرم كا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة األزاػر-
غ ػزةل قلاػػت ا,ظل لػػة ظ لػػلب ا,انكلػػطلت كا ال ارفػػلت ا,اعولروػػة كا,ػػكزف ا,اللػػظم  ,ػػؿ اموػػلس كأظعػػلدشل

كون

ذ,ؾ اف سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:

جدول ل 16يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس المناخ األسري ومقياس
التسامح لدى طمبة كمية التربية فل جامعة األزهر-غزة لن=: 886
المقياس

عدد

البعد

الفقرات

الكمية

الحسابل

المعياري

النسبل

المناخ األسري العام.

10

40

30.9

7.4

77.3

1

أساليب التعامل والرعاية الوالدية.

25

100

70.6

14.5

70.6

4

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

5

20

15.4

3.2

77.2

ب

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

5

20

15.0

4.4

74.8

ت

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

5

20

10.8

3.9

54.2

ج

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

5

20

13.8

4.4

69.1

ث

5

20

15.6

4.3

77.8

أ

20

80

60.8

12.1

76.0

2

5

20

15.7

3.8

78.7

أ

5

20

15.2

3.7

75.8

ت

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

5

20

14.4

3.9

71.8

ث

ا,عسقة اع األىملءر

5

20

15.6

3.7

77.9

ب

العالقات االجتماعية لألسرة.

7

28

21.1

4.1

75.5

3

االمكانية الفيزيقية والمادية.

7

28

19.6

5.8

69.9

5

الدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري.

69

276

203.1

36.2

73.6

امو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلس ألحكب ا,نمظؿ -ا,رفضر
ا,االػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلخ العالقات البين أسرية.

األلرم

الدرجة

المتوسط االنحراف

الوزن

الترتيب

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر
ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

ؿر
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البعد

المقياس

عدد

الدرجة

الفقرات

الكمية

المتوسط االنحراف

الحسابل

المعياري

الوزن

النسبل

الترتيب

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمر

12

48

32.0

7.0

66.6

5

ا,نللا ا ,رمر

9

36

26.5

4.8

73.5

3

امو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلس ا,نللا ا,دوالمر

9

36

25.7

5.8

71.4

4

ا,نللا ا ينالسمر

14

56

43.2

6.6

77.2

1

ا,نللا ا,ياللمر

13

52

38.8

6.7

74.5

2

الدرجة الكمية لمقياس التسامح.
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228

166.1

24.5

72.9

ا,نللا



يتم حساب الوزن النسبل بقسمة الوسط الحسابل لكل بعد عمى الدرجة الكمية لكل بعد ثم ضرب الناتج فل 100

بالنسبة لممقياس األول المناخ األسري :أظهرت ا,النلئ إ ,أف انكلط دريلت امولس ا,االػلخ
األلػػرم ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػزة ظحػػغ 1ر 213دريػػة كظػػلال راؼ اعوػػلرم 2ر36
دريػػةل ظػػكزف اللػػظم ظحػػغ 6ر%73ل ااػػل وعالػػم أف طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة ونانعػػكف
ظدريػػة ارن عػػة سحػ اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرمل كقػػد يػػلء يظعػػد ا,االػػلخ األلػػرم ا,عػػلـ ظل,ارنظػػة األك,ػ ظػػكزف
اللػػظم ظحػػغ 3ر%77ل وحوػػأ ا,عسق ػػلت ا,ظػػوف أل ػروة ظػػكزف الل ػػظم  %76ظنرنوػػب (7ر %78ا,عسقػػة ظ ػػوف

ا,كا,دوفل 9ر %77ا,عسقة اع األىملءل 8ر %75ا,عسقة ظوف كاػع أفػراد األلػرة

ػؿل 8ر %71سسقػة

ا ظػف ظل,كا,ػػدوف)ل وحوػػأ فػػم ا,ارنظػػة ا,لل,لػػة ا,عسقػلت ا ينالسوػػة  ,لػرة ظػػكزف اللػػظم 5ر%75ل وحوػػأ ظعػػد
أل ػػل,وب ا,نعلا ػػؿ كا,رسلو ػػة ا,كا,دو ػػة ظ ػػكزف الل ػػظم 6ر %71ظنرنو ػػب (8ر %77أل ػػحكب ا,نمظ ػػؿ-ا,ػ ػرفضل

2ر %77أل ػػحكب غ ػػرس ا,لم ػػة ظ ػػل,ال سل كنعزو ػػز ا ل ػػنمسؿل8ر %74أل ػػحكب ا,ال ػػلكاة ف ػػم ا,اعلاح ػػةل
1ر %69ألحكب ا نلػلؽ ا,نذظػذب ا,اعلاحػةل 2ر %54ألػحكب ظػرات نلػلاؿ ن ػـ األب كنلػحطأ)ل
كفم ا,ارنظة األ ورة ظعد ارا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوة ظكزف اللظم 9ر%69ر

بالنســبة لممقيــاس الثــانل التســامح :أظهػػرت ا,النػػلئ إ ,ػ أف انكلػػط دريػػلت اموػػلس ا,نلػػلا
,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة ظحػػغ 1ر 166دريػػة كظػػلال راؼ اعوػػلرم 5ر 24دريػػةل
ظكزف اللظم ظحغ 9ر%72ل اال وعالم أف طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة ونلاكف ظدرية أ لػر

اػػف انكلػػطةل كقػػد يػػلء ا,نلػػلا ا يناػػلسم ظل,ارنظػػة األك,ػ ظػػكزف اللػػظم ظحػػغ 2ر%77ل وحوػػأ ا,نلػػلا

ا,ياللم ظكزف اللظم 5ر%74ل وحوأ فم ا,ارنظة ا,لل,لة ا,نللا ا ,ػرم ظػكزف اللػظم 5ر%73ل وحوػأ ظعػد
ا,نلػػلا ا,ػػدوالم ظػػكزف اللػػظم 4ر%71ل كفػػم ا,ارنظػػة األ و ػرة ظعػػد ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػم
ظكزف اللظم 6ر%66ر

مناقشة التساؤل األول:

وػػث ي ػػلء ا,اال ػػلخ األلػػرم ا,ع ػػلـ ف ػػم ا,ارنظ ػػة األك,ػػم وتعـــزو الباحثـــة ذ ,ػػؾ إ ,ػػم أف ا,اال ػػلخ

األل ػػرم ا,ع ػػلـ ون ػػاف ػػؿ الػ ػكا م ا,اال ػػلخ األل ػػرم ظىػػ ؿ س ػػلـ (ا,عسق ػػلت ا,كا,دو ػػة كا,اى ػػلسر كا ,ػػب
اء أ لالػت لػعودة
كا,نعلكف ظوف األفراد كالاط ا ,ولة ا,رك وة ررر) اال وعطم صػكرة سلاػة سػف األلػرة لػك ن
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ةل كألف طحظة ا,يلاعة والظركف ا,م ا,ىمء ظى ؿ سػلـ يػلءت إيلظػلنهـ سػف

ظعد ا,االلخ األلرم ظل,ارنظة األك,مر

كيػػلء فػػم ا,ارنظػػة األ وػرة ظعػػد ارا لالوػػلت ا,الدوػػة كا ,وزوموػػة كنريػػع ا,ظل لػػة ذ,ػػؾ ا,ػ ا,ظػػركؼ

ا,اعلىػػة ,حايناػػع ا ,حلػػطوالم سلاػػةل كا ,ػػزم لصػػة( :ظطل,ػػةل فمػػرل صػػلر) فحمػػد نعػػكد األف ػراد سحػػم

االمط ػػلع ا,نو ػػلر ا ,هرظ ػػلئم ظىػ ػ ؿ و ػػكام كاص ػػظ ركن ػػوف و ػػلة ظل,الل ػػظة ,ه ػػـل ك ػػذ,ؾ غل,ظو ػػة ا,اينا ػػع
ا ,حلطوالم ك عأ ا قنصلدم انكلط كاقؿ اف ا,انكلط ,ػذ,ؾ يػلء ا,ظعػد ا ,وزومػم فػم ا,ارنظػة األ وػرةر

ك,مػػد ان مػػت اػػذش ا,النويػػة اػػع د ارلػػة ا,ظلػػوكالم( )2115كا ,طوػػب()2115ل وػػث يػػلء ظعػػد ا ا لالوػػلت
ا ,وزوموة فم ا,ارنظة األ ورةر
أال ظل,اللظة ,امولس ا,نللا فمد يلءت درية ا,نللا أ لر اف ا,انكلطة وتعزو الباحثـة ذ,ػؾ
إ ,أف ا,عرب ظأصحهـ ا,مدوـ قلئـ سحم قوـ ا

كاأللرة ا ,حلطوالوة ظى ؿ لص نعناد سح ا

نراـل كظل,نل,م سػلدات كنمل,وػد األلػر ا,عرظوػة ظىػ ؿ سػلـ
نراـ كا,نمدورر

ك,مد يلء ا,نللا ا ينالسم فم ا,ارنظة األك,مل ألف ا,ايناع ا ,حلطوالم -اانػدادان ,اػل ذ رالػلش

للظملن -يوعد ا,نللا اطحب ألللم سالدش نػم وناللػؾ ا,ايناػعل ألالػأ وكايػأ ظػركؼ صػعظة كسحوػأ أف
ون وؼ اع اذش ا,ظركؼ فحوس أالاأ ؿ إ ا,ناللؾل ألالأ سلاؿ اف سكااؿ ا,ظملء فظل,ناللػؾ ونلػلا
,و لفظ سحم ا,ايناػعل كأو ػلن ظلػظب ا,نمػلرب ظػوف أفػراد ا,ايناػع كسسقػلت ا,م ارظػة كا,صػداقة ا,نػم نػرظط

األفراد ظظع هـ ا,ظعض قد و كف ,هل ألر فم نكلوؽ ا,ا ظة ظوالهـر

ك,مػػد يػػلء ا,نلػػلا ا,نالظواػػم ا,لوللػػم ا ,زظػػم فػػم ا,ارنظػػة األ و ػرة وتعــزو الباحثــة ذ,ػػؾ إ ,ػ
طظوعػػة ا,ايناػػع ا ,حلػػطوالم فهػػك ايناػػع و نػػكم سحػػم ا,عدوػػد اػػف ا,نالظواػػلتل ك ػػؿ ىػ ص والناػػم إ,ػ
نالظوـ ظى ؿ قطعم نلـ و

ع إ ,قكاالوف كاظػلدئ ا,نالظػوـ كا سصػأ ا ,ظوػر ,نالظواػأ قػد وػؤدل ظػأ إ,ػ

نيػ ػرو نالظوا ػػلت أ ػػرل أك اعلر ػػنهل ر كنعنم ػػد ا,ظل ل ػػة أف ا,نل ػػلا ا,نالظوا ػػم ا ػػف أص ػػعب أالػ ػكاع

ا,نلػػلا ل فل,نالظواػػلت انعصػػظة فػػس نالظػػر ,

ػػرل ألف ,هػػل ك ء ,حيالسػػة أ لػػر اػػف ا,ايناػػع قكاػػك

ون مؽ ظل ,طلظلت كا,اكسظة فمط إالأ ن وور ىلاؿ ,ال الىأت سحوأ أيولؿ اف ا,نعصبقر

(سحم ل)211 :2114
ك,م ػػد ان م ػػت الن ػػلئ ا ػػذش ا,د ارل ػػة ا ػػع د ارل ػػة (ا ول ػػفل ا,هح ػػكؿل  )2112و ػػث ي ػػلء ا,نل ػػلا
ا ينالسم فم ا,ارنظة األك ,ل ك ,الهل ا نح ت اف وث كركد ا,نللا ا,لوللم فم ا,ارنظة ا,للالوة كفم

ا,درالة ا ,ل,وة يلء ا,نللا ا,لوللم فم ا,ارنظة األ ورةر

كان مت اع درالة (ا,عيامل )2114وث يلء ا,نللا ا,لوللم فم ا,ارنظة األ وػرةل كا نح ػت
اعهل وث يلء ا,نللا ا,لملفم فم ا,ارنظة األك ,ر
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ثانياً -فرضيات الدراسة ومناقشتها:

الفرضية األولى :ال توجد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل≥ 0.05

 αبين المناخ األسري وبين التسامح لدى طمبة كمية التربية فل جامعة األزهر فل غزة.

,حن مػػؽ اػػف ص ػ ة اػػذش ا ,ر ػػوة نػػـ إويػػلد اصػ كفة اعػػلاست ا رنظػػلط ظورلػػكف ( Person

 )Correlation Coefficientق ,حنعرؼ إ ,طظوعػة ا,عسقػة ظػوف دريػلت ا,االػلخ األلػرم كظػوف دريػلت

ا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار فم غزةل كا,النلئ ا,انعحمة ظهذش ا ,ر وة اك
سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:

ة اف

جدول ل 17يوضح مصفوفة معامالت االرتباط لبيرسون لدراسة العالقة بين درجات المناخ األسري وبين درجات
التسامح لدى طمبة كمية التربية فل جامعة األزهر فل غزة لن=886
التسامح

التسامح

التسامح

التسامح

الكمية

المناخ األسري

التنظيمل

الفكري

الدينل

االجتماعل

الجنسل

لمقياس

-1

ا,االلخ األلرم ا,علـر

*0.07

**0.10

**0.09

**0.25

**0.14

**0.17

-2

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةر

**0.14

**0.15

**0.13

**0.37

**0.19

**0.25

-2.1

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

**0.16

**0.20

**0.16

**0.25

**0.21

**0.25

-2.2

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

**0.15

**0.21

**0.16

**0.36

**0.16

**0.27

-2.3

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

0.04

0.03

0.06

**0.19

0.06

**0.10

-2.4

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

**0.11

0.05

0.07

**0.28

**0.13

**0.17

-2.5

ألحكب ا,نمظؿ -ا,رفضر

0.06

0.06

0.05

**0.25

**0.12

**0.14

**0.13

**0.14

**0.11

**0.33

**0.19

**0.23

0.03

0.03

0.03

**0.10

*0.07

*0.07

**0.14

**0.13

**0.10

**0.31

**0.17

**0.22

**0.13

**0.10

**0.31

**0.16

**0.21

**0.13

**0.32

**0.22

**0.25

**0.22

**0.16

**0.21

**0.13

**0.18

**0.21

**0.27

الرقم

-3

التسامح

التسامح
الحزبل

الدرجة

السياسل

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

-3.1

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

-3.2

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

-3.3

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

**0.13

-3.4

ا,عسقة اع األىملءر

**0.14

**0.15

-4

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

**0.13

**0.19

**0.14

-5

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوةر

**0.11

0.09

**0.16

**0.21

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرمر

**0.15

**0.16

**0.15

**0.37

** دا,ة إ صلئولن سالد 11ر1

ؿر

* دا,ة إ صلئولن سالد 15ر1

التسامح

\\ غور دا,ة إ صلئولن

نظوف اف سؿ ا,النلئ كيكد سسقة طردوػة ذات د ,ػة إ صػلئوة سالػد الػنكل ( (α<0.01ظػوف

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرم كا,دريػة ا ,حوػة ,اموػلس ا,نلػلا كأظعػلدش ا,نل,وػة( :ا,نلػلا ا ,زظػم
ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل

طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةل أم أالأ حال ارن ع الػنكل ا,االػلخ األلػرمل كأظعلداػل ا ,الػة
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ارن ػػع الػػنكل ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة كا,ع ػػس ص ػ و ل كفواػػل وحػػم
ا,عسقة ظوف أظعلد امولس ا,االلخ األلرم كظوف أظعلد ا,نللا :


المناخ األسري العـام :كيػدت سسقػة طردوػة ذات د ,ػة إ صػلئوة سالػد الػنكل( (α<0.01ظػوف
دريلت ا,االلخ األلرم ا,عػلـ كا,دريػة ا ,حوػة ,اموػلس ا,نلػلا كأظعػلدش ا,نل,وػة( :ا,نلػلا ا ,زظػم
ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا ,رمل ا,نللا ا,دوالمل ا,نلػلا ا يناػلسمل ا,نلػلا ا,ياللػم)

,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة كا,ع س ص و ر



أســاليب التعامــل والرعايــة الوالديــة :كيػػدت سسقػػة طردوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة سالػػد الػػنكل
( (α<0.01ظ ػػوف دري ػػلت أل ػػل,وب ا,نعلا ػػؿ كا,رسلو ػػة ا,كا,دو ػػة كا,دري ػػة ا ,حو ػػة ,امو ػػلس ا,نل ػػلا

كأظعػ ػػلدش ا,نل,وػ ػػة( :ا,نلػ ػػلا ا ,زظػ ػػم ا,نالظواػ ػػم ا,لوللػ ػػمل ا,نلػ ػػلا ا ,ػ ػػرمل ا,نلػ ػػلا ا,ػ ػػدوالمل
ا,نل ػػلا ا ينا ػػلسمل ا,نل ػػلا ا,يالل ػػم)  ,ػػدل طحظ ػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة األزا ػػر-غػ ػزةل

كا,ع س ص و ل كفوال وحم ا,عسقة ظوف األظعػلد ا ,لاالػة ,حظعػد ألػل,وب ا,نعلاػؿ كا,رسلوػة ا,كا,دوػة
كظوف أظعلد ا,نللا :

 كقػ ػػد نظػ ػػوف كيػ ػػكد سسقػ ػػة طردوػ ػػة ذات د ,ػ ػػة إ صػ ػػلئوة سالػ ػػد الػ ػػنكل ( (α<0.01ظػ ػػوف
دريلت( :ألحكب غػرس ا,لمػة ظػل,ال س كنعزوػز ا لػنمسؿل ألػحكب ا,الػلكاة فػم ا,اعلاحػة)
كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كأظعػػلدش ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل
ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل طحظػػة
حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة كا,ع س ص و ر

 كقػ ػػد نظػ ػػوف كيػ ػػكد سسقػ ػػة طردوػ ػػة ذات د ,ػ ػػة إ صػ ػػلئوة سالػ ػػد الػ ػػنكل ( (α<0.01ظػ ػػوف
دريلت( :ألػحكب ظػرات نلػلاؿ ن ػـ األب كنلػحطأ) كا,دريػة ا ,حوػة ,اموػلس ا,نلػلا

كدريػػلت ا,نلػػلا ا يناػػلسم كا,ع ػػس ص ػ و ل فػػم ػػوف نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات

د ,ػػة إ صػػلئولن ( )α>0.05ظػػوف دريػػلت( :ألػػحكب ظػرات نلػػلاؿ ن ػػـ األب كنلػػحطأ
كظ ػػوف دري ػػلت أظع ػػلد ا,نل ػػلا ا,نل,و ػػة( :ا,نل ػػلا ا ,زظ ػػم ا,نالظوا ػػم ا,لولل ػػمل ا,نل ػػلا

ا ,رمل ا,نللا ا,دوالمل ا,نلػلا ا,ياللػم) ,ػدل طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر-

غزةر

 كقػ ػػد نظػ ػػوف كيػ ػػكد سسقػ ػػة طردوػ ػػة ذات د ,ػ ػػة إ صػ ػػلئوة سالػ ػػد الػ ػػنكل ( (α<0.01ظػ ػػوف
دريػػلت( :ألػػحكب ا نلػػلؽ ا,نذظػػذب ا,اعلاحػػةل ألػػحكب ا,نمظػػؿ-ا ,ػرفض) كا,دريػػة ا ,حوػػة
,امولس ا,نللا كدريلت( :ا,نللا ا ينالسمل ا,نلػلا ا,ياللػم) فػم ػوف نظػوف سػدـ

كيكد سسقة ذات د ,ة إ صلئولن ( )α>0.05ظػوف دريػلت( :ألػحكب ا نلػلؽ ا,نذظػذب

ا,اعلاحةل ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفض) كظػوف دريػلت أظعػلد ا,نلػلا ا,نل,وػة( :ا,نلػلا ا ,زظػم
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ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا ,رمل ا,نللا ا,دوالم) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة

األزار-غزةل ظوالاػل

وكيػد سسقػة ذات د ,ػة إ صػلئوة ظػوف ألػحكب ا نلػلؽ ا,نذظػذب

ا,اعلاحة كظوف دريلت ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمر



العالقــة البــين األســرية :كيػػدت سسقػػة طردوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.01ظػػوف دريػػلت
ا,عسقػ ػػة ا,ظػ ػػوف األل ػ ػروة كا,دريػ ػػة ا ,حوػ ػػة ,اموػ ػػلس ا,نلػ ػػلا كأظعػ ػػلدش ا,نل,وػ ػػة( :ا,نلػ ػػلا ا ,زظػ ػػم
ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا ,رمل ا,نللا ا,دوالمل ا,نلػلا ا يناػلسمل ا,نلػلا ا,ياللػم)
,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة كا,ع س ص و ل كفواػل وحػم ا,عسقػة ظػوف األظعػلد

ا ,لاالة ,حظعد ا,عسقة ا,ظوف األلروة كظوف أظعلد ا,نللا :

 كقػػد نظػػوف كيػػكد سسقػػة طردوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.01ظػػوف دريػػلت( :ا,عسقػػة
ظوف كاع أفراد األلػرة

ػؿل سسقػة ا ظػف ظل,كا,ػدوفل ا,عسقػة اػع األىػملء) كا,دريػة ا ,حوػة

,امولس ا,نللا كأظعلدش ا,نل,وة( :ا,نلػلا ا ,زظػم ا,نالظواػم ا,لوللػمل ا,نلػلا ا ,ػرمل
ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم

يلاعة األزار-غزة كا,ع س ص و ر

 كقد نظوف كيكد سسقة طردوة ذات د ,ة إ صلئوة ( (α<0.01ظػوف دريػلت ا,عسقػة ظػوف

ا,كا ,ػػدوف كا,دري ػػة ا ,حوػػػة ,امو ػػلس ا,نلػ ػػلا ( :ا,نل ػػلا ا يناػ ػػلسمل ا,نل ػػلا ا,ياللػ ػػم)
كا,ع س ص و ل فم وف نظوف سدـ كيكد سسقػة ذات د ,ػة إ صػلئولن ( )α>0.05ظػوف
دري ػػلت ا,عسق ػػة ظ ػػوف ا,كا ,ػػدوف كظ ػػوف دري ػػلت أظع ػػلد ا,نل ػػلا ا,نل,و ػػة( :ا,نل ػػلا ا ,زظ ػػم
ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا ,رمل ا,نللا ا,دوالم) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة

األزار-غزةر



العالقـــــة االجتماعيـــــة لألســـــرة :كي ػ ػػدت سسق ػ ػػة طردو ػ ػػة ذات د  ,ػ ػػة إ ص ػ ػػلئوة سال ػ ػػد ال ػ ػػنكل
( (α<0.01ظػػوف دريػػلت ا,عسقػػة ا ينالسوػػة  ,ل ػرة كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كأظعػػلدش

ا,نل,و ػػة( :ا,نل ػػلا ا ,زظ ػػم ا,نالظوا ػػم ا,لولل ػػمل ا,نل ػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػ ػلا ا ,ػػدوالمل ا,نل ػػلا
ا ينالسمل ا,نللا ا,ياللم) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر



اإلمكانيــــــــة الفيزيقيــــــــة والماديــــــــة :كيػ ػ ػ ػػدت سسقػ ػ ػ ػػة طردوػ ػ ػ ػػة ذات د ,ػ ػ ػ ػػة إ صػ ػ ػ ػػلئوة سالػ ػ ػ ػػد
الػػنكل( (α<0.01ظػػوف دريػػلت ارا لالوػػة ا ,وزوموػػة كا,الدوػػة كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا
كأظعػ ػػلدش ا,نل,و ػ ػة( :ا,نلػ ػػلا ا ,زظػ ػػم ا,نالظواػ ػػم ا,لوللػ ػػمل ا,نلػ ػػلا ا ,ػ ػػرمل ا,نلػ ػػلا ا,ػ ػػدوالمل
ا,نللا ا ينالسمل ا,نللا ا,ياللم) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

97

مناقشة نتائج الفرضية:
ف ػػم

ػػكء ا ػػل ألػ ػ رت سال ػػأ الن ػػلئ ا ػػذا ا ,ػػرضل وا ػػف ا,م ػػكؿ ظأالال ػػل

الل ػػنطوع قظ ػػكؿ ا ,ػػرض

ا,صػ ػ رم كا ػػف ل ػػـ نأ ػػذ ا,ظل ل ػػة ظ ػػل ,رض ا,ظ ػػدوؿ و ػػث ن م ػػؽ ظص ػػكرة ى ػػظأ نلا ػػةل لصػ ػةن كأف س ػػدد

ا رنظلطلت فم ا,يدكؿ رقـ ( )17وظحغ  91سسقة ارنظلطوةل  12سسقة ارنظلطوة ,ـ ن ف دا,ة إ صلئولل
كاذش ا,عسقلت غوػر ا,دا,ػة يػلءت ظػوف ظعػض أظعػلد ا,االػلخ األلػرمل كظػوف ظعػض أظعػلد ا,نلػلا انالحػة

فػػم( :ألػػحكب ظػرات نلػػلاؿ ن ػػـ األب كنلػػحطأ كظػػوف ا,نلػػلا ا,لوللػػم كا,نلػػلا ا ,ػػرم كا,نلػػلا

ا,دوالم كا,نللا ا,ياللم)ل (ألحكب ا نللؽ نذظذب ا,اعلاحة كظوف ا,نلػلا ا ,ػرم كا,نلػلا ا,ػدوالم):

(أل ػػحكب ا,نمظ ػػؿ كا,ػ ػرفض كظ ػػوف ا,نل ػػلا ا,لولل ػػم كا,نل ػػلا ا ,ػػرم كا,نل ػػلا ا ,ػػدوالم)ل(ا,عسق ػػة ظ ػػوف
ا,كا,ػػدوف كظػػوف ا,نلػػلا ا,لوللػػم كا,نلػػلا ا ,ػػرم كا,نلػػلا ا,ػػدوالم(ل كي ػلء االهػػل  78سسقػػة ارنظلطوػػة

دا,ػػة إ صػػلئولن ظػػوف أظعػػلد ا,االػػلخ األلػػرمل كغل,ظوػػة أظعػػلد ا,نلػػلا ل كرغػػـ ل ػرة سػػدد ا رنظلطػػلت ا,دا,ػػة
إ صلئوة إ أالهل يلءت

عو ةل فهم كسح ا,رغـ اف د ,نهل ار صلئوةل إ أالأ ويب أف الأ ذ ظعوف

ا سنظلر ظر يـ ا,عوالةر

كاػػل وا ػػف الن سصػػأ اػػف اػػذش ا,النػػلئ اػػك كيػػكد سسقػػة

ػػعو ة-كاف لالػػت دا,ػػة -ظػػوف أظعػػلد

ا,االػػلخ األلػػرم كأظعػػلد ا,نلػػلا ر ااػػل وىػػور إ,ػ أف ا,االػػلخ األلػػرم – كسحػ ا,ػػرغـ اػػف اػػذش ا,عسقػػلت-
غور ا دد ظدرية ظورة ,حنللا ل كال ودسـ اػذا ا,ػرأم النػلئ

ػؿ اػف ا ,ر ػولت ا,للالوػة كا,لل,لػة كا,راظعػة

كا ,لالة كا,للدلةل كسح كيأ ا,ن دود ا ,ر وة ا,للدلة ا ,لصة ظل,ن حوؿ ا,علاحمر

الفرضية الثانية :ال توجد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل≥ 0.05

 αبــين المنــاخ األســري وبــين التســامح لــدى طمبــة كميــة التربيــة فــل جامعــة األزهــر فــل غــزة
بالنسبة لمنخفضل الدرجات فل المناخ األسري.

,حن مػػؽ اػػف ص ػ ة اػػذش ا ,ر ػػوة نػػـ إويػػلد اصػ كفة اعػػلاست ا رنظػػلط ظورلػػكف ( Person

 )Correlation Coefficientق ,حنعرؼ إ ,طظوعة ا,عسقة ظوف دريلت ا,االػلخ األلػرمل كظػوف دريػلت
ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر فػػم غ ػزة ,اال

ػػم ا,ػػدريلت فػػم ا,االػػلخ األلػػرمل

وث نـ اويلد ا,انكلطلت كا ال رافلت ا,اعولروة ,دريلت اموللم ا,االلخ األلرمل كا,نللا  ,فراد اف

اال

م ا,دريلت سح ا,االلخ األلرم فم ا,عوالةل كا,النلئ ا,انعحمة ظهذش ا ,ر ػوة اك ػ ة اػف ػسؿ

ا,يداكؿ ا,نل,وة:

98

جدول ل 18يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياسل المناخ األسري والتسامح لمطمبة من منخفضل
الدرجات عمى مقياس المناخ األسري لن=: 221

المقياس

المناخ األسري

المتوسط

االنحراف المعياري

االبعاد
ا,االلخ األلرم ا,علـ

21.6

6.4

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿ

12.8

3.4

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحة

10.6

4.3

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأ

8.7

3.6

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحة

9.8

3.9

ألحكب ا,نمظؿ -ا,رفض

10.6

4.0

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوة

52.6

11.0

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوف

12.1

4.3

10.8

3.0

سسقة ا ظف ظل,كا,دوف

10.6

3.3

ا,عسقة اع األىملء

11.9

3.7

ا,عسقلت ا,ظوف ألروة

45.4

8.9

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرة

17.9

4.2

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوة

14.9

5.6

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرم

152.3

22.1

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللم

30.7

7.2

ا,نللا ا ,رم

25.5

5.0

ا,نللا ا,دوالم

24.6

5.8

ا,نللا ا ينالسم

39.7

7.0

ا,نللا ا,ياللم

37.1

6.8

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا

157.7

24.9

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

التسامح

ؿ

ك ,ىػػؼ ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,نلػػلا ,حطحظػػة اػػف اال

سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:
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ػػم ا,ػػدريلت اك ػ ة اػػف

جدول ل 19يوضح مصفوفة معامالت االرتباط لبيرسون لدراسة العالقة بين درجات المناخ األسري وبين درجات

التسامح لدى طمبة كمية التربية فل جامعة األ زهر فل غزة بالنسبة لمنخفضل الدرجات فل المناخ األسريلن= 221
التسامح

التسامح

التسامح

التسامح

التسامح

التسامح

التنظيمل

الفكري

الدينل

االجتماعل

الجنسل

**.181-

*.133-

\\-.115

**.189-

\\-.059

**.175-

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

\\.011

\\.059

\\-.011

\\-.029

\\.036

\\.014

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

\\-.003

\\.088

\\.009

\\.107

\\.011

\\.052

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

*

المناخ األسري

الحزبل

الدرجة الكمية

السياسل

ا,االلخ األلرم ا,علـر

.162-

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

*

-.135-

ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

*

-.152-

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةر

*

-.155-

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

**

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

ؿر

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

\\-.067
\\-.079
\\-.031
*

*

\\-.033

-.138-

\\-.099
\\-.115

\\-.105

\\-.041

\\-.128

\\-.093

\\-.103

\\-.116

\\-.031

\\-.098

\\-.054

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

-.141-

.256-

*.151-

*

*

\\-.086

\\-.032

.058

\\-.114

**

\\-.118

.134

\\-.107

.153-

\\-.033
*.139-

.051

\\-.075

*

\\-.115

.163-

*

.196-

التسامح

**

.128

ا,عسقة اع األىملءر

.180-

\\-.095

\\-.089

\\-.045

**

لمقياس

*

.153

.126

\\-.119
.210-

*

.133

.156-

\\-.045

\\-.116

\\-.126

\\-.037

\\-.126

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

\\.061

\\.066

\\.036

\\-.065

\\.090

\\.045

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوةر

\\-.027

\\-.081

\\.131

\\-.012

\\-.025

\\-.003

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرمر

**

\\-.080

*

\\-.078

** دا,ة إ صلئولن سالد 11ر1

.188-

* دا,ة إ صلئولن سالد 15ر1

\\-.097

.137-

*

.153-

\\ غور دا,ة إ صلئولن

تبين من خالل النتائج ما يمل:
كي ػػكد سسق ػػة س ل ػػوة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ( (α<0.01ظ ػػوف ا,دري ػػة ا ,حو ػػة ,امو ػػلس ا,اال ػػلخ
األلػ ػػرم ا,اػ ػػال ضل كا,دريػ ػػة ا ,حوػ ػػة ,اموػ ػػلس ا,نلػ ػػلا كأظعػ ػػلدش ا,نل,وػ ػػة( :ا,نلػ ػػلا ا ,زظػ ػػم ا,نالظواػ ػػم
ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا يناػػلسم) ,ػػدل ا,طحظػػة( :اال

ػػم ا,ػػدريلت اػػف ا,االػػلخ األلػػرم)ل أم أالػػأ حاػػل

ارن ع النكل اال لض ا,االلخ األلرمل كظعدوأ ا,للظموف حاػل اال ػض الػنكل ا,نلػلا ,ػدل طحظػة حوػة

ا,نرظوػة فػػم يلاعػػة األزاػر-غػزةل بينمــا تبــين عــدم وجــود عالقــة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف
ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرم ا,اال ض كا,درية ا ,حوة ألظعلد امولس ا,نللا ا,نل,وػة( :ا,نلػلا

ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل ا,طحظػػةل كفواػػل وحػػم ا,عسقػػة ظػػوف أظعػلد اموػػلس ا,االػػلخ

األلرم كظوف أظعلد ا,نللا :
 المنـــاخ األســـري العـــام :وكي ػػد سسق ػػة س ل ػػوة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ( (α<0.01ظ ػػوف دري ػػلت
ا,االػ ػػلخ األلػ ػػرم ا,عػ ػػلـل كا,دريػ ػػة ا ,حوػ ػػة ,اموػ ػػلس ا,نلػ ػػلا كأظعػ ػػلدش ا,نل,وػ ػػة( :ا,نلػ ػػلا ا ,زظػ ػػم
ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نلػلا ا ,ػرمل ا,نلػلا ا يناػلسم) ,ػدل طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة
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األزاػػر-غ ػزةل بينمــا تبــين عــدم وجــود عالقــة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف دريػػلت
ا,االػ ػػلخ األلػ ػػرم ا,عػ ػػلـ كدريػ ػػلت أظعػ ػػلد اموػ ػػلس ا,نلػ ػػلا ا,نل,وػ ػػة( :ا,نلػ ػػلا ا,ػ ػػدوالمل ا,نلػ ػػلا

ا,ياللم) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

 أساليب التعامل والرعاية الوالديـة :وكيػد سسقػة س لػوة ذات د ,ػة إ صػلئوة ( (α<0.01ظػوف
دريػػلت ألػػل,وب ا,نعلاػػؿ كا,رسلوػػة ا,كا,دوػػةل كدريػػلت ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػم ,ػػدل

ا,طحظة اال

م ا,دريلت اػف ا,االػلخ األلػرم فػم حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر-غػزةل بينمـا

تبين عدم وجود عالقة ذات د ,ة إ صلئوة ( (α>0.05ظوف دريلت ألل,وب ا,نعلاػؿ كا,رسلوػة
ا,كا,دوة كظوف ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا كأظعلدش ا,نل,وة( :ا,نلػلا ا ,ػرمل ا,نلػلا ا,ػدوالمل
ا,نللا ا ينالسمل ا,نللا ا,ياللم) ,دل ا,طحظة اال

م ا,دريلت اف ا,االػلخ األلػرم فػم

حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزةل كفواػػل وحػػم ا,عسقػػة ظػػوف األظعػػلد ا ,لاالػػة ,حظعػػد ألػػل,وب

ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوة كظوف أظعلد ا,نللا :

 كقػػد تبــين عــدم وجــود عالقــة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف دريػػلت( :ألػػحكب
غػػرس ا,لمػػة ظػػل,ال س كنعزوػػز ا لػػنمسؿل ألػػحكب ا,الػػلكاة فػػم ا,اعلاحػػة)ل كا,دريػػة ا ,حوػػة

,امولس ا,نللا كأظعلدش ا,نل,وة( :ا,نلػلا ا ,زظػم ا,نالظواػم ا,لوللػمل ا,نلػلا ا ,ػرمل
ا,نللا ا,دوالمل ا,نللا ا ينالسمل ا,نللا ا,ياللم) ,دل ا,طحظة اال

ػم ا,ػدريلت

اف ا,االلخ األلرمل

 كقػػد نظػػوف كيػػكد سسقػػة س لػػوة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.05ظػػوف دريػػلت (أســموب
خبرات تساهل /تحكم األب وتسمطه) كا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا كدريلت( :ا,نللا

ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم)ل فػػم ػػوف نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات

د ,ػػة إ صػػلئولن ( )α>0.05ظػػوف دريػػلت ألػػحكب ظ ػرات نلػػلاؿ ن ػػـ األب كنلػػحطأ
كظػػوف دريػػلت أظعػػلد ا,نلػػلا ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا

ا,ػػدوالم) ,ػػدل ا,طحظػػة اال

ػػم ا,ػػدريلت اػػف ا,االػػلخ األلػػرم حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاع ػػة

األزار-غزةر

 كقػػد نظػػوف كيػػكد سسقػػة س لػػوة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.01ظػػوف دريػػلت ألػػحكب
ا نللؽ ا,نذظػذب ا,اعلاحػة كا,دريػة ا ,حوػة ,اموػلس ا,نلػلا كدريػلت( :ا,نلػلا ا ,زظػم

ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا,دوالم) ,دل ا,طحظة اال

م ا,دريلت اف ا,االػلخ األلػرم

حوػػة ا,نرظوػػة ف ػػم يلاعػػة األزا ػػر-غ ػزةل فـــل حـــين تبـــين سػػدـ كي ػػكد سسقػػة ذات د  ,ػػة

إ صػػلئولن ( )α>0.05ظػػوف دريػػلت ألػػحكب ا نلػػلؽ ا,نذظػػذب ا,اعلاحػػة كظػػوف دريػػلت
أظعػػلد ا,نلػػلا ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل

ا,طحظة اال

م ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم فم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر
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 كقػػد نظػػوف كيػػكد سسقػػة س لػػوة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.01ظػػوف دريػػلت ألػػحكب
ا,نمظػػؿ-ا ,ػرفض كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كدريػػلت( :ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم

ا,لولل ػػم)ل ف ػػم ػػوف نظ ػػوف س ػػدـ كي ػػكد سسق ػػة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئولن ( )α>0.05ظ ػػوف

دريلت( :ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفض) كظوف دريلت أظعلد ا,نلػلا ا,نل,وػة( :ا,نلػلا ا ,ػرمل
ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم
يلاعة األزار-غزةر

 العالقة البين األسـرية :نظػوف سػدـ كيػكد سسقػة ذات د ,ػة إ صػلئوة ( (α>0.05ظػوف دريػلت
ا,عسق ػػة ا,ظ ػػوف األل ػ ػروة كا,دري ػػة ا ,حوػ ػػة ,امو ػػلس ا,نلػػػلا كأظع ػػلدش ا,نل,وػػػة( :ا,نل ػػلا ا ,ػ ػػرمل
ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل ا,طحظػػة اال

ػػم ا,ػػدريلت اػػف

ا,االلخ األلرم فم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غػزةل ظوالاػل وكيػد سسقػة س لػوة ذات د ,ػة
إ صلئوة ( (α<0.05ظوف دريلت ا,عسقػة ا,ظػوف األلػروةل كدريػلت ا,نلػلا ا ,زظػم ا,نالظواػم

ا,لولل ػػم  ,ػػدل ا,طحظ ػػة اال

ػػم ا ,ػػدريلت ا ػػف ا,اال ػػلخ األل ػػرم ف ػػم حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة

األزاػػر-غ ػزةل كفواػػل وحػػم ا,عسقػػة ظػػوف األظعػػلد ا ,لاالػػة ,حظعػػد ا,عسقػػة ا,ظػػوف األل ػروة كظػػوف أظعػػلد
ا,نللا :

 كقد نظوف كيكد سسقة س لوة ذات د ,ة إ صلئوة ( (α<0.01ظوف دريلت ا,عسقة ظػوف
ا,كا,دوف كا,دريػة ا ,حوػة ,اموػلس ا,نلػلا (ا,نلػلا ا ,زظػم ا,نالظواػم ا,لوللػمل ا,نلػلا

ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا يناػػلسم)ل فػػم ػػوف نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئولن

( )α>0.05ظػ ػػوف دريػ ػػلت ا,عسقػ ػػة ظػ ػػوف ا,كا,ػ ػػدوف كظػ ػػوف دريػ ػػلت أظعػ ػػلد ا,نلػ ػػلا ا,نل,وػ ػػة
(ا,نللا ا,دوالمل ا,نللا ا,ياللم) ,ػدل ا,طحظػة اال
حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

ػم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ األلػرم

 كقد نظوف كيكد سسقة س لوة ذات د ,ة إ صلئوة ( (α<0.01ظوف دريلت ا,عسقة ظػوف
كاع أفراد األلرة

ؿ كدريلت أظعلد امولس ا,نللا ا,نل,وة( :ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام

ا,لوللمل ا,نللا ا يناػلسم) ,ػدل ا,طحظػة اال

ػم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ األلػرم فػم

حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة األزا ػػر-غػ ػزةل ف ػػم ػػوف نظ ػػوف س ػػدـ كي ػػكد سسق ػػة ذات د  ,ػػة

إ صػػلئولن ( )α>0.05ظػػوف دريػػلت ا,عسقػػة ظػػوف كاػػع أف ػراد األل ػرة

ػػؿل كظػػوف دريػػلت

أظعلد ا,نللا ا,نل,وة( :ا,نللا ا ,رمل ا,نللا ا,ػدوالمل ا,نلػلا ا,ياللػم) ,ػدل ا,طحظػة
اال

م ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

 نظ ػػوف س ػػدـ كي ػػكد سسق ػػة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ( (α>0.05ظ ػػوف دري ػػلت سسق ػػة ا ظ ػػف
ظل,كا,ػػدوف كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كأظعػػلدش ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم

ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم)
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,دل ا,طحظة اال
غزةر

م ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم فػم حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر-

 كقد نظوف كيكد سسقة طردوة ذات د ,ة إ صلئوة ( (α<0.01ظوف دريلت (ا,عسقػة اػع
األى ػػملء) كا,دري ػػة ا ,حو ػػة ,امو ػػلس ا,نل ػػلا كأظع ػػلدش ا,نل,و ػػة( :ا,نل ػػلا ا ,ػػرمل ا,نل ػػلا
ا ينالسم) ,دل ا,طحظة اال

م ا,دريلت اػف ا,االػلخ األلػرم حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة

األزاػػر-غ ػزةل فػػم ػػوف نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئولن ( )α>0.05ظػػوف

دري ػػلت ا,عسق ػػة ا ػػع األى ػػملء كظ ػػوف دري ػػلت أظع ػػلد ا,نل ػػلا ا,نل,و ػػة( :ا,نل ػػلا ا ,زظ ػػم
ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا,ػدوالمل ا,نلػلا ا,ياللػم) ,ػدل ا,طحظػة اال
اف ا,االلخ األلرم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة

ػم ا,ػدريلت

 العالقـــة االجتماعيـــة لألســـرة :نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف
دريلت ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةل كا,درية ا ,حوة ,اموػلس ا,نلػلا كأظعػلدش ا,نل,وػة( :ا,نلػلا
ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا

ا,يالل ػػم)  ,ػػدل ا,طحظ ػػة اال

ػػم ا ,ػػدريلت ا ػػف ا,اال ػػلخ األل ػػرم ف ػػم حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة

األزار-غزةر

 اإلمكانيــة الفيزيقيــة والماديــة :نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف
دريػػلت ارا لالوػػة ا ,وزوموػػة كا,الدوػػةل كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كأظعػػلدش ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا
ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا

ا,يالل ػػم)  ,ػػدل ا,طحظ ػػة اال
األزار-غزةر

ػػم ا ,ػػدريلت ا ػػف ا,اال ػػلخ األل ػػرم ف ػػم حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة

مناقشة نتائج الفرضية:

ظل,الظر إ ,النلئ اذش ا ,ر وة ال وظوالهل ا,يدكؿ رقـ ( )19نظوف ا,نل,م:

اال لض سدد ا,عسقلت ا,دا,ة إ صػلئولن ظل,املرالػة اػع النػلئ ا ,ر ػوة األك,ػ ل وػث ظحػغ سػددال

( )25اعلاػػؿ ارنظػػلط داؿ إ صػػلئولنل ,ػػوس اػػذا ف لػػب ظػػؿ إف اػػذش ا,عسقػػلت ا,دا,ػػة يػػلءت فػػم اياحهػػل
لحظوةر

كفػػم

ػػكء اػػل أل ػ رت سالػػأ النػػلئ اػػذش ا ,ر ػػوةل وا ػػف ا,مػػكؿ ظػػأف ا,ظل لػػة

نلػػنطوع قظػػكؿ

ا ,رض ا,ص رمل كال وا ف قك,ػأ أف اػذا ا ,ػرض قػد ن مػؽ ظصػكرة يزئوػةر كا,ا لرقػة غوػر ا,انكقعػة اػك
أف نػػأنم اػػذش ا رنظلطػػلت ا,ا ػػدكدة – كا ,ػػعو ة فػػم قوانهػػل سح ػ ا,ػػرغـ اػػف د ,نهػػل -لػػحظوةر اػػل أف

ا,عػػدد األ ظػػر اػػف اػػذش ا رنظلطػػلت ا,دا,ػػة ( )9ارنظلطػػلت يػػلء ظػػوف أظعػػلد ا,االػػلخ األلػػرم كظعػػد ا,نلػػلا
ا,لوللم(ا,نالظوام ا ,زظم)ر
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كا,لؤاؿ ا,ذم و رض ال لأ فم اذا ا,لولؽ ال ام د ,ػة اػذا ا,النػلئ ؟ كنػرل ا,ظل لػة أف د

النػػلئ ا,عسقػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم كا,نلػػلا

ت

وا ػػف فهاهػػل يوػػدان إ إذا الظرالػػل إ,ػ اياػػؿ ا,النػػلئ فػػم

ا ,ركض ا,لسلة األك ,ل كاف لـ فيالأ وا ف ا,نعحوؽ سح اذش ا,النػلئ اػف ػسؿ ا,املرالػة كا,نعحوػؽ سحػ
النلئ ا ,ر وة ا,لل,لة فم ا,ص لت ا,نل,وةر

الفرضية الثالثة :ال توجد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل≥ 0.05
 αبــين المنــاخ األســري وبــين التســامح لــدى طمبــة كميــة التربيــة فــل جامعــة األزهــر فــل غــزة
بالنسبة لمرتفعل الدرجات فل المناخ األسري.
,حن مػػؽ اػػف ص ػ ة اػػذش ا ,ر ػػوة نػػـ إويػػلد اصػ كفة اعػػلاست ا رنظػػلط ظورلػػكف ( Person

 )Correlation Coefficientق ,حنعرؼ إ ,طظوعػة ا,عسقػة ظػوف دريػلت ا,االػلخ األلػرم كظػوف دريػلت
ا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار فم غزة ,ارن عم ا,دريلت فػم ا,االػلخ األلػرمل وػث
ن ػػـ اوي ػػلد ا,انكل ػػطلت كا ال ارف ػػلت ا,اعولرو ػػة  ,ػػدريلت امولل ػػم ا,اال ػػلخ األل ػػرم كا,نل ػػلا  ,فػ ػراد ا ػػف

ارن عػم ا,ػدريلت سحػ ا,االػلخ األلػػرم فػم ا,عوالػةل كا,النػلئ ا,انعحمػة ظهػػذش ا ,ر ػوة اك ػ ة اػف ػػسؿ

ا,يداكؿ ا,نل,وة:

جدول ل 20يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياسل المناخ األسري والتسامح لمطمبة من مرتفعل
الدرجات عمى مقياس المناخ األسري لن=: 217
المقياس

المناخ األسري

المتوسط

االنحراف المعياري

االبعاد
ا,االلخ األلرم ا,علـ

37.3

2.5

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿ

17.5

2.0

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحة

18.5

2.2

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأ

12.9

3.5

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحة

17.8

2.1

ألحكب ا,نمظؿ -ا,رفض

18.8

1.4

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوة

85.6

5.3

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوف

18.4

1.6

18.4

1.6

سسقة ا ظف ظل,كا,دوف

17.8

2.1

ا,عسقة اع األىملء

18.5

1.7

ا,عسقلت ا,ظوف ألروة

73.1

3.7

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرة

23.7

3.0

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوة

23.9

3.6

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرم

243.5

8.4

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

ؿ
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االبعاد

المقياس

التسامح

المتوسط

االنحراف المعياري

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللم

34.5

6.5

ا,نللا ا ,رم

27.8

4.4

ا,نللا ا,دوالم

27.0

5.5

ا,نللا ا ينالسم

47.1

4.7

ا,نللا ا,ياللم

41.0

6.5

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا

177.4

21.4

ك ,ىؼ ا,عسقة ظوف ا,االلخ األلرم كا,نللا ,حطحظة اف ارن عػم ا,ػدريلت اك ػ ة اػف ػسؿ
ا,يدكؿ ا,نل,م:
جدول ل 21يوضح مصفوفة معامالت االرتباط لبيرسون لدراسة العالقة بين درجات المناخ األسري وبين درجات

التسامح لدى طمبة كمية التربية فل جامعة األزهر فل غزة بالنسبة لمرتفعل الدرجات فل المناخ األسري لن= : 217
التسامح

التسامح الحزبل
التنظيمل

التسامح

التسامح

التسامح

التسامح

الفكري

الدينل

االجتماعل

الجنسل

\\.031

*

المناخ األسري

السياسل

ا,االلخ األلرم ا,علـر

\\.029

\\.073

الدرجة الكمية
لمقياس

التسامح

.170

\\.103

\\.100

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

\\.091

**.191

\\.002

*.162

\\.026

\\.111

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

\\.027

\\.084

*

**

*

*

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

\\-.089

\\-.109

*

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

.164

\\-.074

\\-.067

.141

\\.009

\\.062

\\.133

\\.086

\\-.018

\\-.037

\\-.048

ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

\\-.001

\\-.038

\\-.096

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةر

\\.042

\\.028

\\.019

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

\\.119

\\.109

\\.081

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

ؿر

\\-.054

\\-.100
\\.116

*

*

.175

.140

.149

.138

\\.057

\\.072

\\.064

\\-.007

\\.092

**

.143

\\-.020

\\-.012

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

\\.107

\\.085

\\.095

\\.114

ا,عسقة اع األىملءر

\\-.074

\\-.044

\\.052

\\-.003

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

*

.136

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

*

.135

\\.065

\\.105

*

**

.203

.175

\\.084

\\.107

**

*

.237

\\-.004
*

.162

.172

\\-.020
*

.170

.152

\\.128

\\.075

\\-.016

\\.117

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوةر

\\-.092

\\-.048

\\.048

\\-.040

\\.088

\\-.007

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرمر

\\.104

\\.102

*

**

*

**

** دا,ة إ صلئولن سالد 11ر1

* دا,ة إ صلئولن سالد 15ر1

.135

.226

.172

.190

\\ غور دا,ة إ صلئولن

تبين من خالل النتائج ما يمل:
كي ػػدت سسق ػػة طردو ػػة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ( (α<0.01ظ ػػوف ا,دري ػػة ا ,حو ػػة ,امو ػػلس ا,اال ػػلخ
األلرم كا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا كأظعلدش ا,نل,وة( :ا,نللا ا ينالسمل ا,نللا ا,ػدوالمل ا,نلػلا

ا,ياللم) ,دل ا,طحظة ارن عػم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ األلػرمل أم أالػأ حاػل ارن ػع الػنكل ا,االػلخ األلػرم
ا,ارن ع كأظعلدش ا,للظمة حال ارن ع النكل ا,نللا ,دل ا,طحظة ارن عم ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم فػم

حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة األزاػر-غػزةل بينمـا تبـين عـدم وجـود عالقـة ذات د ,ػة إ صػلئوة ((α>0.05
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ظ ػػوف ا,دري ػػة ا ,حو ػػة ,امو ػػلس ا,اال ػػلخ األل ػػرم ا,ارن ػػع كا,دري ػػة ا ,حو ػػة ألظع ػػلد امو ػػلس ا,نل ػػلا ا,نل,و ػػة:

(ا,نل ػػلا ا ,زظ ػػم ا,نالظوا ػػم ا,لولل ػػمل ا,نل ػػلا ا ,ػػرم)  ,ػػدل ا,طحظ ػػة ارن ع ػػم ا ,ػػدريلت ا ػػف ا,اال ػػلخ
األلرمل كفوال وحم ا,عسقة ظوف أظعلد امولس ا,االلخ األلرم كظوف أظعلد ا,نللا :
 المناخ األسري العام :وكيد سسقة طردوة ذات د ,ة إ صلئوة ( (α<0.01ظوف دريلت ا,االػلخ

األلرم ا,علـ كدريلت ا,نلػلا ا يناػلسم ,ػدل ا,طحظػة ارن عػم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ األلػرمل
بينمــا تبــين عــدم وجــود عالقــة ذات د ,ػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرم

ا,عػػلـ كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كأظعػػلدش ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل
ا,نللا ا ,رمل ا,نلػلا ا,ػدوالمل ا,نلػلا ا,ياللػم) ,ػدل ا,طحظػة ارن عػم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ

األلرم فم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

 أساليب التعامـل والرعايـة الوالديـة :وكيػد سسقػة طردوػة ذات د ,ػة إ صػلئوة ( (α<0.01ظػوف
دريػػلت ألػػل,وب ا,نعلاػػؿ كا,رسلوػػة ا,كا,دوػػة كدريػػلت ا,نلػػلا ا يناػػلسم ,ػػدل ا,طحظػػة ارن عػػم

ا,دريلت اف ا,االلخ األلرمل بينمـا تبـين عـدم وجـود عالقـة ذات د ,ػة إ صػلئوة ((α>0.05
ظػػوف دريػػلت ألػػل,وب ا,نعلاػػؿ كا,رسلوػػة ا,كا,دوػػة كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كأظعػػلدش ا,نل,وػػة:

(ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا ,رمل ا,نللا ا,دوالمل ا,نللا ا,ياللم) ,دل
ا,طحظة ارن عم ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم فم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةل كفوال وحػم

ا,عسقة ظوف األظعلد ا ,لاالة ,حظعد ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوة كظوف أظعلد ا,نللا :

 كقػد تبين عدم وجـود عالقـة ذات د ,ػة إ صػلئوة ( (α>0.05ظػوف دريػلت (ل) كا,دريػة
ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كأظعػػلدش ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل ا,نلػػلا

ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل ا,طحظػػة ارن عػػم

ا,دريلت اف ا,االلخ األلرمل

 وكيػػد سسقػػة طردوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.01ظػػوف دريػػلت ألػػحكب غػػرس ا,لمػػة
ظل,ال س كنعزوز ا لػنمسؿ كدريػلت (ا,نلػلا ا يناػلسمل ا,نلػلا ا ,ػرم) ,ػدل ا,طحظػة

ارن عم ا,دريلت اف ا,االلخ األلرمل بينما تبين عدم وجود عالقة ذات د ,ة إ صػلئوة
( (α>0.05ظػػوف دريػػلت ألػػحكب غػػرس ا,لمػػة ظػػل,ال س كنعزوػػز ا لػػنمسؿ كا,دريػػة ا ,حوػػة
,امولس ا,نللا كأظعػلدش ا,نل,وػة( :ا,نلػلا ا ,زظػم ا,نالظواػم ا,لوللػمل ا,نلػلا ا,ػدوالمل

ا,نللا ا,ياللم) ,دل ا,طحظة ارن عم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ األلػرم فػم حوػة ا,نرظوػة فػم
يلاعة األزار-غزةر

 وكيػػد سسقػػة طردوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.01ظػػوف دريػػلت ألػػحكب ا,الػػلكاة فػػم
ا,اعلاحة كا,درية ا ,حوة ,اموػلس ا,نلػلا كأظعػلدش ا,نل,وػة( :ا,نلػلا ا يناػلسمل ا,نلػلا
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ا,دوالمل ا,نللا ا,ياللم) ,دل ا,طحظة ارن عم ا,دريلت اف ا,االلخ األلػرمل بينمـا تبـين

عـــدم وجـــود عالقـــة ذات د ,ػػة إ ص ػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف دري ػػلت ألػػحكب ا نل ػػلؽ

ا,نذظذب ا,اعلاحة كدريلت األظعلد ا,نل,وة( :ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نلػلا

ا ,ػػرم) ,ػػدل ا,طحظػػة ارن عػػم ا,ػػدريلت اػػف ا,االػػلخ األلػػرم فػػم حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة
األزار-غزةر

 وكيػػد سسقػػة طردوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.01ظػػوف دريػػلت ألػػحكب ا نلػػلؽ

ا,نذظ ػػذب ا,اعلاح ػػة كدري ػػلت ا,نل ػػلا ا ,زظ ػػم ا,نالظوا ػػم ا,لولل ػػم  ,ػػدل ا,طحظ ػػة ارن ع ػػم

ا ,ػػدريلت ا ػػف ا,اال ػػلخ األل ػػرمل بينمـــا تبـــين عـــدم وجـــود عالقـــة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة
( (α>0.05ظػػوف دريػػلت ألػػحكب ا نلػػلؽ ا,نذظػػذب ا,اعلاحػػة كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس
ا,نلػ ػػلا كأظعػ ػػلدش ا,نل,وػ ػػة( :ا,نلػ ػػلا ا يناػ ػػلسمل ا,نلػ ػػلا ا ,ػ ػػرمل ا,نلػ ػػلا ا,ػ ػػدوالمل

ا,نللا ا,ياللم) ,دل ا,طحظة ارن عم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ األلػرم فػم حوػة ا,نرظوػة فػم
يلاعة األزار-غزةر

 نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف دريػػلت (أســموب خب ـرات
تساهل /تحكم األب وتسـمطه ،أسـموب التقبـل-الـرفض كا,دريػة ا ,حوػة ,اموػلس ا,نلػلا

كأظعلدش ا,نل,وة( :ا,نللا ا ,زظم ا,نالظواػم ا,لوللػمل ا,نلػلا ا ,ػرمل ا,نلػلا ا,ػدوالمل
ا,نللا ا ينالسمل ا,نللا ا,ياللم) ,دل ا,طحظة ارن عم ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم

فم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

 العالقة البين األسـرية :نظػوف سػدـ كيػكد سسقػة ذات د ,ػة إ صػلئوة ( (α>0.05ظػوف دريػلت
ا,عسق ػػة ا,ظ ػػوف األل ػ ػروة كا,دري ػػة ا ,حوػ ػػة ,امو ػػلس ا,نلػػػلا كأظع ػػلدش ا,نل,وػػػة( :ا,نل ػػلا ا ,ػ ػػرمل
ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل ا,طحظػػة ارن عػػم ا,ػػدريلت اػػف

ا,االلخ األلرم فم حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة األزاػر-غػزةل ظوالاػل وكيػد سسقػة طردوػة ذات د ,ػة
إ صػػلئوة ( (α<0.05ظػػوف دريػػلت ا,عسقػػة ا,ظػػوف األلػروة كدريػػلت ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم

ا,لوللم ,دل ا,طحظة ارن عم ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم فم حوة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر-
غزةل كفوال وحم ا,عسقة ظوف األظعلد ا ,لاالة ,حظعد ا,عسقة ا,ظوف األلروة كظوف أظعلد ا,نللا :

 كقد نظوف كيكد سسقة طردوة ذات د ,ة إ صلئوة ( (α<0.01ظػوف دريػلت ا,عسقػة ظػوف
كاع أفراد األلرة

ؿ كدريلت أظعلد امولس ا,نللا ا,نل,وة( :ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام

ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا يناػػلسم) ,ػػدل ا,طحظػػة ارن عػػم ا,ػػدريلت اػػف ا,االػػلخ األلػػرم فػػم
حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة األزا ػػر-غػ ػزةل ف ػػم ػػوف نظ ػػوف س ػػدـ كي ػػكد سسق ػػة ذات د  ,ػػة

إ صلئولن ( )α>0.05ظوف دريلت ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة
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ؿ كظوف دريػلت أظعػلد

ا,نل ػػلا ا,نل,و ػػة( :ا,نل ػػلا ا ,ػػرمل ا,نل ػػلا ا ,ػػدوالمل ا,نل ػػلا ا,يالل ػػم)  ,ػػدل ا,طحظ ػػة
ارن عم ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

 نظػػوف كيػػكد سسقػػة طردوػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α<0.01ظػػوف دريػػلت سسقػػة ا ظػػف
ظل,كا,ػػدوف كظػػوف ا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كاظعػػلدش ا,نل,وػػة (ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل

ا,طحظػػة ارن عػػم ا,ػػدريلت اػػف ا,االػػلخ األلػػرم فػػم حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزةل
نظ ػػوف س ػػدـ كي ػػكد سسق ػػة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ( (α>0.05ظ ػػوف دري ػػلت سسق ػػة ا ظ ػػف
ظل,كا,دوف كدريلت األظعلد ا,نل,وة( :ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمل ا,نللا ا ,رمل

ا,نللا ا,دوالمل ا,نللا ا ينالسم) ,ػدل ا,طحظػة ارن عػم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ األلػرم

فم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

 نظوف كيػكد سسقػة طردوػة ذات د ,ػة إ صػلئوة ( (α<0.01ظػوف دريػلت ا,عسقػلت ا,ظػوف
ألػروة كظػػوف ا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كاظعػػلدش ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم

ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل ا,طحظػػة ارن عػػم ا,ػػدريلت اػػف
ا,االػػلخ األلػػرم فػػم حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزةل نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات

د ,ة إ صلئوة ( (α>0.05ظوف دريػلت ا,عسقػلت ا,ظػوف ألػروة كدريػلت األظعػلد ا,نل,وػة:

(ا,نللا ا ,رمل ا,نللا ا,دوالم) ,دل ا,طحظة ارن عم ا,دريلت اػف ا,االػلخ األلػرم فػم
حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةر

 نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف دريػػلت( :العالقــة بـــين
الوالدين ،العالقة بين األشقاء كا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا كأظعلدش ا,نل,وة( :ا,نلػلا

ا ,زظػػم ا,نالظوا ػػم ا,لولل ػػمل ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نل ػػلا ا,ػػدوالمل ا,نل ػػلا ا ينا ػػلسمل
ا,نللا ا,ياللم) ,دل ا,طحظة ارن عم ا,ػدريلت اػف ا,االػلخ األلػرم فػم حوػة ا,نرظوػة فػم
يلاعة األزار-غزةر

 العالقــة االجتماعيــة لألســرة :كقػػد نظػػوف كيػػكد سسقػػة طردوػة ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ((α<0.01
ظ ػػوف دري ػػلت ا,عسق ػػة ا ينالسو ػػة  ,لػ ػرةل كدري ػػلت أظع ػػلد امو ػػلس ا,نل ػػلا ا,نل,و ػػة( :ا,نل ػػلا
ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا يناػػلسم) ,ػػدل ا,طحظػػة ارن عػػم ا,ػػدريلت اػػف ا,االػػلخ

األلرم فػم حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر-غػزةل فػم ػوف نظػوف سػدـ كيػكد سسقػة ذات د ,ػة
إ ص ػػلئولن ( )α>0.05ظ ػػوف دري ػػلت ا,عسق ػػة ا ينالسو ػػة  ,لػ ػرة كظ ػػوف دري ػػلت أظع ػػلد ا,نل ػػلا

ا,نل,وة( :ا,نللا ا ,رمل ا,نللا ا,دوالمل ا,نللا ا,ياللم) ,دل ا,طحظة ارن عػم ا,ػدريلت اػف

ا,االلخ األلرم حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةرر

 اإلمكانيــة الفيزيقيــة والماديــة :نظػػوف سػػدـ كيػػكد سسقػػة ذات د  ,ػة إ صػػلئوة ( (α>0.05ظػػوف
دريػػلت ارا لالوػػة ا ,وزوموػػة كا,الدوػػة كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا كأظعػػلدش ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا
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ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا

ا,ياللم) ,دل ا,طحظة ارن عم ا,دريلت اف ا,االلخ األلرم فم حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة األزاػر-
غزةر

مناقشة نتائج الفرضية:

نظػػوف اػػف ػػسؿ ا,النػػلئ ا,لػػلظمة كيػػكد سسقػػلت طردوػػة دا,ػػة إ صػػلئولن ظحػػغ سػػددال ( )23اعلاػػؿ

ارنظ ػػلط داؿ ظ ػػوف ظع ػػض أظع ػػلد ا,اال ػػلخ األل ػػرمل كظع ػػض أظع ػػلد ا,نل ػػلا  ,ػػدل ارن ع ػػم دري ػػلت ا,اال ػػلخ
األلرمر كفم

كء ال أل رت سالأ النلئ اذش ا ,ر وة

أف ا ,رض قد ن مؽ ظصكرة يزئوةر

وا ف قظكؿ ا ,رض ا,ص رمل كال وا ف قك,أ

كظاملرالػػة النػػلئ اػػذش ا ,ر ػػوة اػػع ا ,ر ػػولت ا,لػػلظمة – لصػػة ا ,ر ػػوة ا,للالوػػة ,ػػذكم ا,ػػدريلت
ا,اال

ة سح امولس ا,االلخ األلرم -فيف أكؿ ال ولور ا النظلش أف ا,عدد األ ظر اػف اػذش ا رنظلطػلت

يػػلء سح ػ ظعػػد ا,نلػػلا ا يناػػلسمل فػػم ػػوف ػػلف ا,عػػدد األ ظػػر اػػف ا رنظلطػػلت ا,دا,ػػة ظػػوف ا,االػػلخ
األلرم كا,نللا ,دل ذكم ا,درية ا,اال
ا ,زظمل اال ودؿ سح أالأ حال اال

ة سح امولس ا,االلخ األلرم سح ظعػد ا,نلػلا ا,نالظواػم

ت ا,درية سح امولس ا,االلخ األلرم ارن عت ا,دريػة سحػ ظعػد

ا,نللا ا,نالظوام ا ,زظم-كا,ع س ص و  -كا,درية ا,اال

ػة سحػ ا,االػلخ األلػرم نىػور إ,ػ االػلخ

ألرم غور ص م أك غور لكمل والباحثة تـرى :أف ا,نلػلا ا ,زظػم ا,نالظواػم ,ػدل اال

ػم ا,دريػة

سح امولس ا,االلخ األلرم إالال وعظر سف لية ا ,رد إ ,راػكز كاريعوػلت ػلرج الطػلؽ األلػرةل ا,نػم
نكفر ,أ االلخ ولا ,ػأ ظػل,الاك ا,لػحوـل ف ػم ا ,ػزب أك ا,نالظػوـ ويػد ا,طل,ػب ا,يػلاعم ال لػأ اػع سػدد

ظور اػف األقػرافل كون ػذ ا ,نصػلؽ ظػل ,زب سامػلن يدوػدان كقػكة أ ظػرل اػع ن حػص ا,طل,ػب ا,يػلاعم اػف

ا,نار ػػز ػػكؿ ذانػػأل كا,نك ػػد اػػع يالسػػة ا ,ػػزبل فػػل ,زب وػػكفر ,ػػأ إطػػل انر اريعو ػلن ولػػنطوع اػػف س,ػػأ

اعرفػػة اػػدل قوانػػأ ا,ذانوػػة ك لءنػػأ ا,ى صػػوة كالظرنػػأ إ ,ػ ا,عػػل,ـ ا ,ػػلريمل كاػػك اػػل ,ػػـ وىػػظعأ ا,االػػلخ
األلرم ,أر(,ازود اف ا,ن صوؿ االظر :أظك اليوحة2111 :ل 2116ل )2117ر

أال ظل,اللظة ألفراد ا,عوالة اف ذكم ا,دريػة ا,ارن عػة سحػ اموػلس ا,االػلخ األلػرم تعـزو الباحثـة:
اذش ا,عسقلت إ ,أف ا,طحظة ارن عػم ا,ػدريلت سحػ ا,االػلخ األلػرم ونانعػكف ظاالػلخ ألػرم يوػدل كا,ػذم

وؤلر سح نعلاحهـ اػع اآل ػروف ظىػ ؿ إويػلظمل ك ػذ,ؾ سحػ ا نػرااهـ كنلػلا هـ اػع األدوػلف األ ػرلل
كا نػ ػراـ األفػ ػراد دا ػػؿ األلػ ػرة ,ظع ػػهـ ا ,ػػظعضل اا ػػل ل ػػوؤدم أو ػ ػلن إ,ػ ػ ا نػ ػراـ ا,ي ػػالس ا ػػع ظع ػػهـ
ا,ػػظعضل كنمظحػػأ ظ ػػؿ كدل ك ػػذ,ؾ يػػلءت كيػػكد سسقػػة طردوػػة ظػػوف ا,االػػلخ األلػػرم ا,عػػلـ كظػػوف ا,نلػػلا

ا يناػػلسمل كأو ػلن سسقػػة طردوػػة ظػػوف ألػػل,وب ا,نعلاػػؿ كا,رسلوػػة ا,كا,دوػػةل كظػػوف ا,نلػػلا ا يناػػلسمل
ك ػػذ,ؾ ظوال ػػأ كظ ػػوف أل ػػحكب غ ػػرس ا,لم ػػة ظ ػػل,ال سل كنعزو ػػز ا ل ػػنمسؿ كظوال ػػأ كظ ػػوف أل ػػحكب ا,ال ػػلكاة ف ػػم

ا,اعلاحةل أو ػلن ظػوف ا,عسقػلت ا,ظػوف ألػروة كا,نلػلا ا يناػلسم ل كظػوف ا,عسقػة ظػوف كاػع أفػراد األلػرة
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كا,نلػػلا ا يناػػلسمل كظػػوف ا,عسقػػلت ا ينالسوػػة  ,ل ػرة كا,نلػػلا ا يناػػلسمل أم أف أغحػػب أظعػػلد

دريلت ا,االلخ األلرم ا,ارن ع كيػدت ظوالهػل كظػوف ا,نلػلا ا يناػلسم سسقػة طردوػةل وتعـزو الباحثـة:
نػراـ ا,انظػلدؿ كنمظػؿ اراء األب كاألـ

ذ,ؾ إ ,أف حال لالت ا,عسقػة دا ػؿ األلػرة يوػدة قلئاػة سحػ ا

ألظالػلئهـ ظ ػػؿ كد ك ػب كا نػراـ ا ظالػلء ألظػػلءاـ كنمػػدوراـ ,هػـل ااػػل وػالع س ذ,ػػؾ سحػ ى صػػوة كنعلاػػؿ

األظال ػ ػ ػ ػ ػػلء ػ ػ ػ ػ ػػلرج ا,اال ػ ػ ػ ػ ػػزؿل كا ,ػ ػ ػ ػ ػػذم ل ػ ػ ػ ػ ػػكؼ و ػ ػ ػ ػ ػػؤدم إ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا

نػ ػ ػ ػ ػ ػراـ كا,نل ػ ػ ػ ػ ػػلا ا ػ ػ ػ ػ ػػع اآل ػ ػ ػ ػ ػ ػروفر

أال ا,عسقة ظوف ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال سل كنعزوز ا لنمسؿ كظوف ا,نللا ا ,رم كنعزك ا,ظل لة ذ,ؾ
إ ,أف ا ,ػرد كالػؽ اػف ال لػأ كاػف آ ارئػأ كسالػدش الػنمسؿ ظ ارئػأ فػس نػؤلر ظػأ آراء غوػرش كفػم ال ػس ا,كقػت

لونمظحهل كو نراهلر

كي ػػدت سسقػ ػة طردو ػػة ظ ػػوف ا,ال ػػلكاة ف ػػم ا,اعلاح ػػة كا,نل ػػلا ا,يالل ػػم كظ ػػوف ا,نل ػػلا ا ,ػػدوالم،

ونعػػزك ا,ظل لػػة ذ,ػػؾ إ ,ػ أف ا,الػػلكاة فػػم ا,اعلاحػػة ظػػوف األف ػراد لوالىػػئ أف ػراد لػػحواوف انمظحػػوف ,

ػروف

اهال ا نح ػكا سػالهـل فاػلسن الػلكاة ا,نعلاػؿ دا ػؿ األلػرة ظػوف ا,ػذ ر كاألاللػ لػودفع ا,ػذ ر ظ عػؿ ا,نالىػئة

األلروة إ ,ا نراـ كنمدور ؿ اراللث ا,نم وملظحهـل ك ذ,ؾ ظل,اللظة  ,الل ل كأو لن ا,اللكاة فم ا,اعلاحة
لػػوؤلر سح ػ ا,نلػػلا نيػػلش األدوػػلف األ ػػرلل ألف ا ,صػػكؿ سح ػ ا ,ػػؽل كسػػدـ ا,ىػػعكر ظػػل,ظحـ لػػودفع

األفراد إ ,ا نراـ كنمدور ياوع األى لص ظ ض ا,الظر سف ا,دوفر
ك ذ,ؾ نكيد سسقة طردوة ظػوف سسقػة ا ظػف ظل,كا,ػدوف كا,نلػلا ا,ياللػم وتعـزو الباحثـة :ذ,ػؾ
إ ,أف ا نراـ األب  ,ـ كا نراـ األـ  ,ب لكؼ وؤدم إ,ػ ا نػراـ ا ظػف أك ا ظالػة ,حيػالس اآل ػر اػل
لظؽ كأف ذ رر
ك ػػذ,ؾ نكي ػػد سسق ػػة طردو ػػة ظ ػػوف ا,عسق ػػلت ا,ظ ػػوف ألػ ػروة كا,عسق ػػلت ا ينالسو ػػة  ,لػ ػرة كظ ػػوف

ا,نللا ا,لوللػم وتعـزو الباحثـة :ذ,ػؾ إ,ػ أف زوػلدة ا,عسقػلت ا ويلظوػة ا,ملئاػة سحػ ا

نػراـ كا ,ػب

اع اآل روف لوؤدم إ ,زولدة األفراد ا,ا نح وف سف ا,ى ص لوللولل كظل,نل,م لونلػلا اعهػـ لوللػولن

كو نرـ آراءاـ كونمظحهلر

الفرضية الرابعة :ال يوجد تـأثير ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل α ≥ 0.05لمدرجـة
الكميـــة لكـــل مـــن لالمكانـــة االجتماعيـــة االقتصـــادية ولالمنـــاخ األســـري عمـــى الدرجـــة الكميـــة
لمقياس التسامح لدى طمبة كمية التربية فل جامعة األزهر-غزة.

,حنع ػػرؼ إ,ػ ػ أل ػػر ػػؿ ا ػػف ا,ا لال ػػة ا ينالسو ػػة ا قنص ػػلدوةل كا,دري ػػة ا ,حو ػػة ,امو ػػلس ا,اال ػػلخ

األلػػرم( :ا,ان وػػرات ا,الػػنمحة) سحػ ا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا ( :ا,ان وػػر ا,نػػلظع) ,ػػدل طحظػػة حوػػة
ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة فمػد نػـ الػن داـ ن حوػؿ ا ال ػدار ا ,طػم ا,هراػم ,حنعػرؼ إ,ػ ا,ان وػرات
ا,نػػم وا الهػػل ا,نالظػػؤ ظد ,ػػة إ صػػلئوة ,حنلػػلا ( :ا,ان وػػر ا,نػػلظع)ل كقػػد نػػـ اد ػػلؿ ا,دريػػة ا ,حوػػة ,حا لالػػة
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ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة فػػم ا,الاػػكذج األكؿ ظل,طرومػػة ا,هراوػػةل كنظػػوف سػػدـ كيػػكد نػػألور ,ػػأ سحػ ا,دريػػة

ا ,حو ػػة ,حنل ػػلا ل كف ػػم ا,الا ػػكذج ا,ل ػػلالم ن ػػـ إد ػػلؿ حن ػػل ا,امولل ػػوف ا,دري ػػة ا ,حو ػػة ,حا لال ػػة ا ينالسو ػػة
ا قنصػػلدوة كا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرمل كنػػـ إد ػػلؿ ا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم
,كيكد نألور ,أ سح درية ا,نللا ل فم ػوف نظػوف سػدـ كيػكد نػألور ,حدريػة ا ,حوػة ,حا لالػة ا ينالسوػة

ا قنصلدوة ارة أ رلل ا,النلئ اك

ة اف سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:

جدول ل 22ممخص نتائج تحميل االنحدار الخطل الهرمل لكل من المكانة االجتماعية االقتصادية والدرجة الكمية

لمقياس المناخ األسري لالمتغيرات المستقمة عمى الدرجة الكمية لمقياس التسامح لالمتغير التابع لدى طمبة كمية
التربية فل جامعة األزهر-غزة لن=: 886
المعامالت الغير معيارية

المتغير

المتغيرات المستقمة

التابع

المعامل البائل

الخطأ

129.62

4.52

0.18

0.02

B

ا,للظت
التسامح

التسامح

ا,درية ا ,حة ,حااللخ األلرل

المعياريSE

قواة قFق (1ل )884

3ر**67

اعلاؿ ا,ن دود

0.071

ا,للظت

127.57

5.02

المعامالت
المعيارية

اختبار

مستوى

بيتا

ت

الداللة

Beta
0.27

28.70

**0.00

8.21

**0.00

25.43

**0.00

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرم

0.18

0.02

0.26

8.01

**0.00

ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة

0.22

0.23

0.03

0.94

0.35

قواة قFق (2ل )883

**34.11

اعلاؿ ا,ن دودR2
** دا,ة إ صلئولن سالد 11ر1

172ر1
\\ غور دا,ة إ صلئولن

* دا,ة إ صلئولن سالد 15ر1

تبين من خالل النتائج فل الجدول السابق ما يمل:
النمــوذج األول, -يػك ظ كيػػكد نػػألور يػػكارم ذك د ,ػػة إ صػػلئوة ,حدريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,االػػلخ

األلرم سح درية ا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةل كقد فلر اللػظة 1ر %7اػف
ا,نظػػلوف ا ,حػػم فػػم الػػنكل ا,نلػػلا ل أاػػل 9ر %92نريػػع إ ,ػ سكااػػؿ أ ػػرلل فمػػد ظحػػغ اعلاػػؿ ا,ن دوػػد

,حالاكذج 171ر1ل كوعنظر ا,الاكذج داؿ إ صلئولنل كاف سؿ ا,النلئ ا,اك

ة فم ا,يدكؿ ا,للظؽ نظوف

أف اعلاست الاكذج ا ال دار دا,ة إ صلئوةل كوا ف صولغة اعلد,ة ا ال ػدار ا ,طػم ا,نػم نعػوف سحػ

ا,نالظؤ ظدريلت (ا,نللا ) ظاعحكاوة ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرم ا,صكرة ا,نل,وة :
التسامح=  0.18 +129.6لالدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري
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اف ا,اعلد,ة ا,للظمة نظوف أالأ حال كيد ا,االلخ األلرم ظدرية كا ػدة حاػل أدل ذ,ػؾ إ,ػ ارن ػلع

فم النكل ا,نللا ب 18ر 1دريةر

وتـــرى الباحثـــة :أف اػػذش ا ,ر ػػوة نػػأنم اانػػدادان ,ح ر ػػولت ا,لػػلظمة كنأ وػػدان ,هػػلل وػػث ولػػلاـ

ا,االلخ األلرم ظاللظة ا دكدة فم ن دود ا,نللا ر

الفرضية الخامسة :ال يوجد تأثير ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل α ≥ 0.05ألبعـاد
المناخ األسري لالمتغيرات المسـتقمة عمـى التسـامح لالمتغيـر التـابع لـدى طمبـة كميـة التربيـة
فل جامعة األزهر-غزة.
,حنع ػػرؼ إ,ػ ػ أل ػػر أظع ػػلد ا,اال ػػلخ األل ػػرم( :ا,ان و ػػرات ا,ال ػػنمحة) سحػ ػ ا,دري ػػة ا ,حو ػػة ,امو ػػلس
ا,نللا (ا,ان ور ا,نلظع) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة فمد نـ الن داـ ن حوؿ ا ال دار

ا ,طػػم ا,انعػػدد ظل,طرومػػة ا,نرايعوػػة

, stepwiseحنعػػرؼ إ ,ػ ا,ان و ػرات ا,نػػم وا الهػػل ا,نالظػػؤ ظد ,ػػة

إ صلئوة ,حنللا (ا,ان ور ا,نلظع)ل كقد نػـ اد ػلؿ ا,ان وػرات ا,نل,وػة ,حالاػكذج( :ا,االػلخ األلػرم ا,عػلـل ق

ألػػحكب غػػرس ا,لمػػة ظػػل,ال س كنعزوػػز ا لػػنمسؿل ألػػحكب ا,الػػلكاة فػػم ا,اعلاحػػةل ألػػحكب ظػرات نلػػلاؿ

ن ػػـ األب كنل ػػحطأل أل ػػحكب ا نل ػػلؽ ا,نذظ ػػذب ا,اعلاح ػػةل أل ػػحكب ا,نمظ ػػؿ ا,رفضل أل ػػل,وب ا,نعلا ػػؿ
كا,رسلوػة ا,كا,دوػػةقل ق ا,عسقػػة ظػػوف ا,كا,ػدوفل ا,عسقػػة ظػػوف كاػػع أفػراد األلػرة

ػػؿل سسقػػة ا ظػػف ظل,كا,ػػدوفل

ا,عسق ػػة ا ػػع األى ػػملءل ا,عسق ػػلت ا,ظ ػػوف ألػ ػروةقل ا,عسق ػػلت ا ينالسو ػػة  ,لػ ػرةل ا,عسق ػػلت ا ينالسو ػػة
األلػروةل ا ا لالوػػة ا ,وزوموػػة كا,الدوػػة)ل كنػػـ ا,نكقػػؼ سالػػد ا ,طػػكة ا,للاالػػة كقػػد كيػػد أف ا,ان وػرات ا,نل,وػػة

دا,ة إ صلئولنل ك,هل ألر سح ا,الاكذج ا,نالظؤ( :ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةل ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س
كنعزوػ ػػز ا لػ ػػنمسؿل ألػ ػػحكب ا,نمظػ ػػؿ-ا ,ػ ػرفضل ا,عسقػ ػػلت ا ينالسوػ ػػة  ,ل ػ ػرةل ا,عسقػ ػػة ظػ ػػوف ا,كا,ػ ػػدوفل
ا,عسقلت ا,ظوف ألػروة) كاػم ارنظػة لػب قػكة نألوراػل سحػ دريػة ا,نلػلا ل ا,النػلئ اك ػ ة اػف ػسؿ

ا,يدكؿ ا,نل,م:
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جدول ل 23ممخص نتائج تحميل االنحدار الخطل المتعدد بالطريقة التراجعية ألبعاد مقياس المناخ األسري

لالمتغيرات المستقمة عمى التسامح لالمتغير التابع لدى طمبة كمية التربية فل جامعة األزهر-غزة لن=: 886
المعامالت

المعامالت الغير معيارية
المتغيرات المستقمة

ا,للظت

المعامل

الخطأ المعياري

البائل B

SE

118.77

4.98

المعيارية

اختبار ت

بيتا Beta

مستوى
الداللة

23.86

**0.001

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

1.02

0.22

0.18

4.58

**0.001

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

1.29

0.28

0.17

4.67

**0.001

ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

-0.99

0.28

- 0.17

- 3.59

**0.001

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

0.75

0.21

0.13

3.51

**0.001

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

-1.83

0.32

- 0.28

5.75-

**0.001

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

0.67

0.14

0.33

4.80

**0.001

قيمة " "Fل879 ،6

**25.80

معامل التحديدR2
** دا,ة إ صلئولن سالد 11ر1

0.144
\\ غور دا,ة إ صلئولن

* دا,ة إ صلئولن سالد 15ر1

نظوف اف سؿ ا,النلئ فم ا,يدكؿ ا,للظؽ كيكد نألور يكارم ذك د ,ة إ صػلئوة ,ػدريلت ػؿ

اػػف ألػػحكب ا,الػػلكاة ف ػػم ا,اعلاحػػةل ألػػحكب غ ػػرس ا,لمػػة ظػػل,ال س كنعزو ػػز ا لػػنمسؿل ألػػحكب ا,نمظ ػػؿ-

ا,رفضل ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةل ا,عسقة ظوف ا,كا,ػدوفل ا,عسقػلت ا,ظػوف ألػروة سحػ دريػة ا,نلػلا

,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزةل كقػد فلػر اللػظة 4ر %14اػف ا,نظػلوف ا ,حػم فػم الػنكل

ا,نلػػلا ل أاػػل 6ر %86نريػػع إ ,ػ سكااػػؿ أ ػػرلل فمػػد ظحػػغ اعلاػػؿ ا,ن دوػػد ,حالاػػكذج 144ر1ل كوعنظػػر
ا,الاػػكذج داؿ إ ص ػلئولنل كاػػف ػػسؿ ا,النػػلئ ا,اك ػ ة فػػم ا,يػػدكؿ ا,لػػلظؽ نظػػوف أف اعػػلاست الاػػكذج
ا ال ػػدار دا,ػػة إ صػػلئوةل كوا ػػف ص ػػولغة اعلد,ػػة ا ال ػػدار ا ,طػػم ا,ن ػػم نعػػوف سح ػ ا,نالظػػؤ ظ ػػدريلت

(ا,نللا ) ظاعحكاوة دريلت ؿ اف( :ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةل ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز
ا لنمسؿل ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضل ا,عسقػلت ا ينالسوػة  ,لػرةل ا,عسقػة ظػوف ا,كا,ػدوفل ا,عسقػلت ا,ظػوف
ألروة) ا,صكرة ا,نل,وة :

التسامح=  1.02 + 118.77أسموب المساواة فل المعاممة 1.29 +أسموب غرس الثقة بالنفس
وتعزيز االستقالل 0.99-أسموب التقبل-الرفض 0.75+العالقات االجتماعية لألسرة1.83-
العالقة بين الوالدين 0.67 +العالقات البين أسرية.
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اػف ا,اعلد,ػػة ا,لػلظمة نظػػوف أالػػأ حاػل كيػػد ألػػحكب ا,الػلكاة فػػم ا,اعلاحػػة ظدريػة كا ػػدة حاػػل أدل

ذ,ػػؾ إ ,ػ ارن ػػلع فػػم الػػنكل ا,نلػػلا ب 12ر 1دريػػةل ػػذ,ؾ نظػػوف أف حاػػل كيػػد ألػػحكب غػػرس ا,لمػػة
ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿ ظدرية كا دة حال أدل ذ,ؾ إ ,ارن لع فم النكل ا,نللا ب 29ر 1دريػةل
ك حاػػل كيػػد ألػػحكب ا,نمظػػؿ ا ,ػرفض ظدريػػة كا ػػدة حاػػل أدل ذ,ػػؾ إ ,ػ اال ػػلض فػػم الػػنكل ا,نلػػلا ب

99ر 1دريػػةل حاػػل كيػػد ا,عسقػػلت ا ينالسوػػة  ,ل ػرة ظدريػػة كا ػػدةل حاػػل أدل ذ,ػػؾ إ ,ػ ارن ػػلع فػػم
الػػنكل ا,نلػػلا ب 75ر 1دريػػةل حاػػل كيػػد ا,عسقػػة ظػػوف ا,كا,ػػدوف ظدريػػة كا ػػدة حاػػل أدل ذ,ػػؾ إ ,ػ

اال ػػلض فػػم الػػنكل ا,نلػػلا ب 83ر 1دريػػةل كأ و ػ انر حاػػل كيػػد ا,عسقػػلت ا,ظػػوف أل ػروة ظدريػػة كا ػػدة
حال أدل ذ,ؾ إ ,ارن لع فم النكل ا,نللا ب 67ر 1دريةر

وترى الباحثة :أف اذش ا ,ر وة اانداد ,ح ر ولت ا,للظمة فهم نك
ا ػػدكد سح ػ ا,نلػػلا ل ككيػػدت ا,عسقػػة

ا,ن حوؿ ا,علاحم لاليد أف ا,االلخ األلرم

أف نألور ا,االلخ األلػرم

ػػعو ة ا,نػػألور ظلػػظب ظػػر يػػـ ا,عوالػػةل ك ,ػػف أف الظرالػػل إ ,ػ
نألور أظدان سح ا,نللا ر
وكيد ,أ ه

الفرضـــة السادســـة" :المتغيـــرات المكونـــة لمبنيـــة العامميـــة لمعوامـــل المستخمصـــة تنتمـــل لكـــال
المتغيرين األساسيين فل هذا الدراسة ،وهما المناخ األسري والتسامح لدى العينة الكمية.
نظػ ػػلر اػ ػػذا ا ,ػ ػػرض نػ ػػـ اي ػ ػراء ا,ن حوػ ػػؿ ا,عػ ػػلاحم ا لن ىػ ػػلفم اػ ػػف ا,دريػ ػػة األك ,ػ ػ ظطرومػ ػػة
ا,ا كاللت األلللوة  , principle hoteling componentsؿ اف امولس ا,االلخ األلرم كا,نللا ل
وػث نػـ الػػن داـ ا ػؾ ا,يػػذر ا ,ػلاف كا ػػد كالصػؼ صػ و سحػ األقػػؿ ,حعكااػؿ ا,نػػم نػـ الػػن رايهلل

كأسمب ذ,ؾ إيراء ندكور انعلاد ,حا لكر ظطرومة  Varimaxل كيوعد ا,نىظع ا,امظكؿ ,حان ور ا,ذم وظحغ
31ر 1سح ػ األقػػؿ اػػف أيػػؿ ازوػػد اػػف ا,المػػلء كا,ك ػػكح فػػم ا,اعال ػ ا,لػػو ك,كيمل كفواػػل وحػػم العػػرض

ا,النلئ ا,ن حوؿ ا,علاحمر
أ-

المصفوفة االرتباطية :ىػ ت ا,اصػ كفة ا رنظلطوػة-

طػكة ناهودوػة ,حن حوػؿ ا,عػلاحمل كا,نػم

نك ػ ػ اع ػػلاست ا رنظ ػػلط ا,اللني ػػة س ػػف ( )21ان وػ ػ انر نن ػػاف ا,ام ػػلووس ا ,رسو ػػة ,حامولل ػػوف

ا,الن داوف فم ا,درالة سال وحم:

ظحغ سدد اعلاست ا رنظلطلت فم ا,اص كفة ( )211اعلاؿ ارنظلطل يلء االهل ( )198ارنظلطلن

دا ن إ صػػلئولن ظاللػػظة 3ر %94اػػف إياػػل,م اعػػلاست ا رنظػػلطل كنكزسػػت ا رنظلطػػلت ا,دا,ػػة اػػف وػػث
النكل ا,د ,ة سح ا,ال ك ا,نل,م:

1ر  194اعلاؿ ارنظلط دا,ة سالد النكل 111ر 1ظاللظة 4ر %92اف إيال,م ا رنظلطلتر
2ر  4اعلاست ارنظلط دا,ة سالد النكل 15ر 1ظاللظة 9ر %1اف إيال,م ا رنظلطلتر

114

3ر ظح ػػت اللػػظة ا رنظلطػػلت غوػػر ا,دا,ػػة (7ر )%5أم اػػل وعػػلدؿ  12اعلاػػؿ ارنظػػلط اػػف إياػػل,م
ارنظلطلت ا,اص كفةر

كنىور اللظة ا رنظلطػلت ا,دا,ػة فػم ا,اصػ كفة ا رنظلطوػة ظل,صػكرة ا,لػلظمة 3ر%94ل صػس وة

الن داـ ا,اص كفة ,حمولـ ظعاحوة ا,ن حوؿ ا,علاحم سحوهلر

ب -العوامل الناتجة من تحميل المصفوفة قبل التدوير :وظػوف ا,يػدكؿ ( )23الػن سص سػلاحوف –
قظ ػػؿ ا,ن ػػدكور – ن ػػاالت (4%ر )61ا ػػف ا,نظ ػػلوف ا ,ح ػػمل كق ػػد ن ػػاف ا,علا ػػؿ األكؿ -ك ػػدش
8ر %42اػػف ا,نظػػلوف ا ,حػػم كاػػم اللػػظة سل,وػػةل ظل,املرالػػة ظاللػػب ا,نظػػلوف ا,نػػم الػػنمطظهل ا,علاػػؿ

ا,للالمل وث ن اف ا,علاؿ ا,للالم 65ر %17اف ا,نظلوف ا ,حمر

ويمكـــن القـــول :إف اػػذش ا,ع ػلاحوف نلػػن رؽ ا ,ػػركؽ ا ,ردوػػة ا ,حوػػة فواػػل المولػػأ ظػػأدكات ا,موػػلس

ا ,ل,وػػة ظطرومػػة ا صػػحة ك لفوػػةر كوػػذ ر ق أكفػػركؿل حوػػتق أف ا نػزاؿ ار صػػلئم ,حظولالػػلت يوعػػد االللػػظلن
كفعل ن إذا ال نػراكح ا,نظػلوف ا,ػذم نلػنكسظأ ا,عكااػؿ اػف  %51إ,ػ  %75اػف ا,نظػلوف ا ,حػمل كو ػو لف
أف النلئ اعظـ ا,ن حوست ا,علاحوة فم ا,ايل,وف ا,لػو ك,كيم كا,لػو لنرم نمػع دا ػؿ اػذش ا ,ػدكدق (سظػد

ا ,ل,ؽل )358 :1983ل كالس ظ أف ا,عكااػؿ ا,الػن رية فػم ا,د ارلػة ا ,ل,وػة نمػع

ػاف اػذش ا ,ػدكدل

كودؿ ذ,ؾ سح أف اذش ا,عكااؿ نلنكسب اللظة ارن عة اف ا,نظلوف ا ,حم فم ا,اص كفة ا رنظلطوةر

ج -العوامل الناتجة مـن تحميـل المصـفوفة بعـد التـدوير المتعامـد :وػذاب لرلػنكف إ,ػ أف ا,عكااػؿ
ا,ار زوػػة

وا ػػف ن لػػورال ال لػػولن إ ظعػػد إدارة ا,ا ػػلكر ظن كوػػؿ الاػػط ا,نى ػظعلت إ ,ػ ا,نر وػػب

ا,ظلوط (أظػك ا,الوػؿل , )366 :1986ػذ,ؾ قلاػت ا,ظل لػة ظػييراء نػدكور انعلاػد ,حا ػلكر ظطرومػة

 Varimaxكأسنظػػر ا,نىػػظع ا,نػػم نظحػػغ قوانػػأ 31ر 1سح ػ األقػػؿ كفمػػل ,ا ػػؾ يوح ػػكردل دا ي كفمػػل

,هػذا ا,ا ػؾ ا,ن اػم (فػرج )151 :1981ر كوظػوف ا,يػدكؿ ( )23ال لػأ اصػ كفة ا,عكااػؿ ظعػد
إيراء ا,ندكور ا,انعلادل كفوال وحم سرض ,هذش ا,عكااؿ ك,الاولنهل:

العامـــــل األول :ظحػ ػػغ ا,يػ ػػذر ا ,ػ ػػلاف ,هػ ػػذا ا,علاػ ػػؿ 45ر 8كاللػ ػػظة ن لػ ػػورش اػ ػػف ا,نظػ ػػلوف ا ,حػ ػػم
23ر %41كونػػأ,ؼ حوػػة اػػف ا ظعػػلد ا,نػػم صػػاات ,موػػلس ا,االػػلخ األلػػرمل وػػث نىػػظعت-نىػػظعلن دا ن

إ صػػلئولن -ظهػػذا ا,علاػػؿ  15ان وػػرل كاػػم ياوػػع ان و ػرات ا,االػػلخ األلػػرم ا,ظػػل,غ سػػددال ( )15ان و ػ انرل
ك لالت ؿ نىظعلنهل اكيظة دا,ة سح اذا ا,علاؿر

اػػل أالػػأ ,ػػوس االػػلؾ أم نىػػظعلت اػػف ان وػرات ا,نلػػلا نىػػظعت سحوػػأل ك لالػػت أسحػ ا,نىػػظعلت

سح اذا ا,علاؿ ظح ػت98ر 1سحػ ا,دريػة ا ,حوػة ,اموػلس ا,االػلخ األلػرمل -كاػك ا,ظعػد ا,ػذم ون ػاف5
ػلء سحػ اػذش ا,نىػػظعلت
أظعػلد فرسوػة-ل وحوػأ فػػم امػدار ا,نىػظع ا,دريػة ا ,حوػػة ,اموػلس ا,االػلخ األلػرمل ظالػ ن
وا ف نلاوة اذا ا,علاؿ (ا,االلخ األلرم)ر
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العامــــل الثــــانل :ظحػ ػػغ ا,يػ ػػذر ا ,ػ ػػلاف ,هػ ػػذا ا,علاػ ػػؿ 25ر 4كاللػ ػػظأ ن لػ ػػورش اػ ػػف ا,نظػ ػػلوف ا ,حػ ػػم
23ر %21كونأ,ؼ حوة اف أظعلد امولس ا,نللا ل ك,وس االلؾ أم نىظعلت دا,أ سحوأ ,ان ورات ا,االلخ

ػلء سحػ اػػذش ا,نىػػظعلت
األلػػرمل ك لالػػت أسحػ ا,نىػػظعلت (99ر, )1حدريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا ل كظالػ ن
وا ف نلاوة اذا ا,علاؿ (ا,نللا )ر
جدول ل 24يوضح نتائج التحميل العاممل االستكشافل من الدرجة األولى ألبعاد مقياس المناخ األسري ومقيس
التسامح لدى أفراد العينة الكمية لن =: 886
قبل التدوير
1

2

بعد التدوير
1

2

الشيوع

ا,االلخ األلرم ا,علـر

0.81

0.84

0.70

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

0.59

0.55

0.34

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

0.72

0.70

0.53

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

0.41

0.42

0.18

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

0.69

0.71

0.50

ألحكب ا,نمظؿ -ا,رفضر

0.79

0.83

0.69

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةر

0.90

0.90

0.83

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

0.66

0.72

0.52

0.80

0.82

0.68

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

0.75

0.76

0.59

ا,عسقة اع األىملءر

0.72

0.71

0.53

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

0.92

0.94

0.90

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,االلخ األلرمر

0.98

0.99

0.99

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

0.53

0.51

0.28

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوةر

0.52

0.51

0.28

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

ؿر

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمر

0.30

0.75

0.81

0.66

ا,نللا ا ,رمر

0.32

0.76

0.82

0.68

0.76

0.81

0.66

ا,نللا ا ينالسمر

0.52

0.63

0.76

0.66

ا,نللا ا,ياللمر

0.34

0.64

0.71

0.52

ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا ر

0.45

0.89

0.99

0.99

الجذر الكامن

8.99

3.71

8.45

4.25

12.70

نسبة التباين

42.81

17.65

40.23

20.23

60.46

ا,نللا ا,دوالمر
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مناقشة نتائج الفرضية:
ومكـ ا,ن حوػؿ ا,عػلاحم سحػ ا,الػحاة ا,ملئحػة أالػأ إذا اػل ػلف االػلؾ سسقػة أك قللػـ اىػنرؾ ظػوف

ا,ان وروف فلكؼ نظهرش النلئ ا,ن حوؿ ا,علاحمل اف سؿ ا,ا كاللت ا,نػم ون ػاالهل أم سلاػؿ الػلن اػف
الن داـ اذش األلحكب ار صلئمل كظل,الظر إ ,ال ألػ رت سالػأ النػلئ ا,ن حوػؿ ا,عػلاحم ,حاموللػوف -اػل

نـ سر أ فم ا,يدكؿر
وث أل رت سف الن سص سػلاحوف الػنمحوف الػؤك,وف سػف اعظػـ ا,نظػلوف ا,عػلاحم ا,اىػنرؾل
ك,ـ وظهر ا,علاؿ ا,اىنرؾ اف ا,االلخ األلػرم كا,نلػلا ر كوعالػم اػذا أف نر وػب ا,االػلخ األلػرم ون ػكف

اف سلاؿ كا دل كأف ا,نللا ون كف أو لن اػف سلاػؿ كا ػدل كأالػأ

وكيػد قللػـ اىػنرؾ ظػوف ا,ان وػروف

ا,االلخ األلرم كا,نلػلا ل كاػل وا ػف أف ن ػو أ النػلئ اػذا ا ,ػرض اػك أف ا,االػلخ األلػرم

سسقػة ,ػأ

ظل,نللا ر

الفرضية السابعة :ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل α ≥ 0.05فـل
درجات المناخ األسري ودرجات التسامح تُعزى لنوع الجنس لدى طمبة كمية التربيـة فـل جامعـة
األزهر-غزة.
,حن مؽ اف ص ة ا ,ر وة نـ إويلد ا نظلر ت ,حعواللت ا,النمحة Independent) (sample

, t-testد ارلػػة ا ,ركقػػلت فػػم دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرم كدريػػلت ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة ف ػػم
يلاعػػة األزاػػر-غػزة نيعػػزل ,الػػكع ا,يػػالس( :ذ ػػكرل إالػػلث)ل كا,النػػلئ ا,انعحمػػة ظهػػذش ا ,ر ػػوة اك ػ ة اػػف
سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:
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جدول ل 25يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق فل درجات المناخ األسري ودرجات التسامح لدى طمبة كمية
التربية فل جامعة األزهر-غزة تُعزى لنوع الجنس لن= : 881
ذكور لن=223
البعد

المقياس

إناث لن=658

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابل

المعياري

الحسابل

المعياري

اختبار ت

اتجاا

مستوى

الفروق

الداللة

ا,االلخ األلرم ا,علـر

29.7

7.4

31.3

7.3

2.79-

**0.005

اراللث

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

15.2

2.8

15.5

3.2

1.68-

//0.094

غور دا,ة

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

14.1

4.5

15.2

4.3

- 3.28

**0.001

اراللث

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأ

10.4

3.8

11.0

3.9

-1.81

//0.070

غور دا,ة

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

12.6

4.3

14.3

4.3

-5.08

**0.001

اراللث

ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

14.1

4.2

16.1

4.2

-6.13

**0.001

اراللث

مقياس

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةر

66.4

13.7

72.1

14.5

-5.16

**0.001

اراللث

المناخ

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

15.3

3.5

15.9

3.8

-1.93

//0.054

غور دا,ة

14.4

3.8

15.4

3.6

-3.64

**0.001

اراللث

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

13.2

3.6

14.8

4.0

-5.30

**0.001

اراللث

ا,عسقة اع األىملءر

15.2

3.7

15.7

3.8

-1.90

//0.057

غور دا,ة

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

58.1

11.5

61.8

12.1

- 4.03

**0.001

اراللث

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

21.1

4.0

21.2

4.1

-0.42

//0.674

غور دا,ة

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوةر

18.5

5.4

19.9

5.9

-3.25

**0.001

اراللث

الدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري

193.7

34.0

206.3

36.4

-4.55

**0.001

اراللث

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللم

32.3

7.6

31.8

6.8

0.77

//0.439

غور دا,ة

ا,نللا ا ,رم

26.8

5.2

26.4

4.7

1.12

//0.265

غور دا,ة

مقياس

ا,نللا ا,دوالم

25.4

6.3

25.8

5.7

0.84

//0.403

غور دا,ة

التسامح

ا,نللا ا ينالسم

42.7

7.0

43.4

6.5

-1.49

//0.138

غور دا,ة

ا,نللا ا,ياللم

36.8

7.6

39.4

6.2

- 5.12

**0.001

اراللث

الدرجة الكمية لمقياس التسامح

163.9

27.4

166.8

23.4

- 1.54

//0.125

غور دا,ة

األسري

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

** دا,ة إ صلئول سالد 11ر1

ؿر

\\ غور دا,ة إ صلئول

* دا,ة إ صلئول سالد 15ر1

بالنسبة لممقياس األول "المناخ األسري":
الدرجـــة الكميـــة لمقيـــاس المنـــاخ األســـري :نظ ػػوف كي ػػكد ف ػػركؽ يكارو ػػة ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة
) (α<0.01فم ا,درية ا ,حوة ,حااللخ األلرم ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة نيعزل ,الكع
ا,يالس( :ذ ػكرل إالػلث)ل كا ,ػركؽ لالػت ,صػل ,ا,طل,ظػلتل كاػذا وػدؿ سحػ أف طل,ظػلت حوػة ا,نرظوػة فػم
يلاعػػة األزاػػر ونػػكفر ,ػػدوهف ا,االػػلخ األلػػرم ظى ػ ؿ أسح ػ اػػف ا,طحظػػة ا,ػػذ كرل كفواػػل وحػػم ا ,ػػركؽ ظػػوف

دريلت أظعلد امولس ا,االلخ األلرم ظل,اللظة ,الكع ا,يالس:


ذ,ؾ نظوف كيكد فركؽ يكاروة ذات د ,ة إ صلئوة ( )α<0.01فم دريلت( :ا,االلخ األلػرم
ا,عػ ػ ػػلـل قألػ ػ ػػحكب ا,الػ ػ ػػلكاة فػ ػ ػػم ا,اعلاحػ ػ ػػةل ألػ ػ ػػحكب ا نلػ ػ ػػلؽ ا,نذظػ ػ ػػذب ا,اعلاحػ ػ ػػةل ألػ ػ ػػحكب
ا,نمظؿ ا,رفض ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوػة ا,كا,دوػةقل ق ا,عسقػة ظػوف كاػع أفػراد األلػرة
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ػؿل سسقػة

ا ظف ظل,كا,دوفل ا,عسقلت ا,ظوف ألروةقل ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوة) ,دل طحظة حوة ا,نرظوػة فػم

يلاعة األزار-غزة نيعزل ,الكع ا,يالس( :ذ كرل إاللث)ل كا ,ػركؽ لالػت ,صػل ,ا,طل,ظػلتل كاػذا
ودؿ سح أف طل,ظلت حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار ونكفر ,دوهف ؿ اػل وحػم( :ا,االػلخ األلػرم

ا,عػ ػ ػػلـل قألػ ػ ػػحكب ا,الػ ػ ػػلكاة فػ ػ ػػم ا,اعلاحػ ػ ػػةل ألػ ػ ػػحكب ا نلػ ػ ػػلؽ ا,نذظػ ػ ػػذب ا,اعلاحػ ػ ػػةل ألػ ػ ػػحكب
ا,نمظؿ ا,رفض ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوػة ا,كا,دوػةقل ق ا,عسقػة ظػوف كاػع أفػراد األلػرة

ػؿل سسقػة

ا ظػػف ظل,كا,ػػدوفل ا,عسقػػلت ا,ظػػوف ألػروةقل ارا لالوػػة ا ,وزوموػػة كا,الدوػػة) ظىػ ؿ أسحػ اػػف ا,طحظػػة
ا,ذ كرل فم وف نظوف سدـ كيكد فركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة ( (α>0.05فػم دريػلت ػؿ اػف

(قألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لػنمسؿل ألػحكب ظػرات نلػلاؿ ن ػـ األب كنلػحطأقل
قا,عسقة ظوف ا,كا,دوفل ا,عسقة اع األىملءل ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرة) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة

فم يلاعة األزار-غزة نيعزل ,الكع ا,يالس( :ذ كرل إاللث)ر

الدرجة الكمية لمقياس التسامح :نظوف سػدـ كيػكد فػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة ) (α>0.05فػم
ا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػػزة نيعػػزل ,الػػكع ا,يػػالس:
(ذ كرل إاللث)ل كفوال وحم ا ,ركؽ ظوف دريلت أظعلد امولس ا,نللا ظل,اللظة ,الكع ا,يالس:


نظ ػػوف س ػػدـ كي ػػكد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ) (α>0.05ف ػػم ا,دري ػػة ا ,حو ػػة ألظع ػػلد امو ػػلس

ا,نل ػػلا ا,نل,و ػػة( :ا,نل ػػلا ا ,زظ ػػم ا,نالظوا ػػم ا,لولل ػػمل ا,نل ػػلا ا ,ػػرمل ا,نل ػػلا ا ,ػػدوالمل

ا,نل ػػلا ا ينا ػػلسم)  ,ػػدل طحظ ػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة األزا ػػر-غ ػػزة نيع ػػزل ,ال ػػكع ا,ي ػػالس:
(ذ ػػكرل إالػػلث)ل كاػػذا وػػدؿ سح ػ أف طحظػػة حو ػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر ,ػػدوهـ دريػػلت أظعػػلد
ا,نلػػلا ا,لػػلظمة ظىػ ؿ انلػػلكم اػػل ظػػوف( :ا,ػػذ كرل ارالػػلث)ل فــل حــين نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات
د ,ة إ صلئوة ( )α<0.01فم دريلت (ا,نللا ا,ياللػم) ,ػدل طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة
األزار-غزة نيعزل ,الكع ا,يالس( :ذ كرل إاللث)ل ك لالت ا ,ركؽ ,صل ,ا,طل,ظلتل كاذا ودؿ سح

أف طل,ظلت حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار ,دوهف نللا ا,ياللم ظى ؿ أسح اف ا,طحظة ا,ذ كرر

مناقشة نتائج الفرضية:

ق ػػد ظوال ػػت ا,الن ػػلئ أف ارال ػػلث  ,ػػدوهف( :ا,اال ػػلخ األل ػػرم ا,ع ػػلـل قأل ػػحكب ا,ال ػػلكاة ف ػػم ا,اعلاح ػػةل

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةل ألػحكب ا,نمظػؿ ا,رفض ألػل,وب ا,نعلاػؿ كا,رسلوػة ا,كا,دوػةقل ق ا,عسقػة
ظوف كاع أفراد األلرة

ؿل سسقة ا ظف ظل,كا,دوفل ا,عسقلت ا,ظوف ألػروةقل ارا لالوػة ا ,وزوموػة كا,الدوػة)

أ لػػر اػػف ا,ػػذ كرل كوريػػع ذ,ػػؾ إ ,ػ األل ػرة فػػم ايناعالػػل نهػػنـ ظلرالػػلث أ ل ػر اػػف ا,ػػذ كر فػػم ا,نرظوػػةل
ك ػػذ,ؾ ألف ارالػػلث وم ػػوف اعظػػـ أكقػػلنهـ دا ػػؿ األل ػرة ظ ػػسؼ ا,ػػذ كر ا,ػػذوف وم ػػكف اعظػػـ أكقػػلنهـ
لرج األلرةل اػذا ا,ػذم يعػؿ ارالػلث وػدر ف ا,االػلخ األلػرم كا,عسقػلت ظػوف األلػروة أ لػر اػف ا,ػذ كرل

ظلر لفة إ ,أف اراللث وعنظرف اف ا ,ئلت ا ,عو ة فم ا,ايناع كالحكظة ا ,مكؽل ك,ذ,ؾ نمػكـ األلػرة
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ظعاحوة نمدوـ ا,دسـ ظا نحؼ ا كاللنأ االهل ا,دسـ ا,ال لم كا ينالسم كا ,اللف كا,عطؼ كا,نمظؿ كا,نىيوع

كدسػػـ ا,لمػػة ظػػل,ال سل كسسقنهػػل ظكا,ػػدوهل أقػػكل اػػف ا,ػػذ كرل ألالهػػل غل,ظ ػلن اػػل نظم ػ ظل,ظوػػت كن ػػكف أقػػرب

,كا,ػػدوهل كألفػراد ألػرنهل اػػف ا,ػػذ كرل كننمظػػؿ كنن وػػؼ اػػع ا,ظػػركؼ ا ,لصػػة ظلأللػرةل كنعاػػؿ سحػ نال وػػذ
األكاار كا,الكاام ,و لظف ب ككد كر

إ

ا,كا,دوفل ك,وس ,دوهف اطحػؽ ا ,روػة فػم أف و عحػف اػل وىػئف

ػػاف ػػدكد ارلػػكاة ,هػػفل ك,ػػذ,ؾ ارالػػلث فػػم ايناعالػػل وػػنحمف ا,رسلوػػة كا اناػػلـ أ لػػر ظ لوػػر اػػف

ا ,ػػذ كرر و ػػث ان م ػػت ا ػػذش ا,النوي ػػة ا ػػع د ارل ػػة (ا,ه ػػذ,مل )2114ل كد ارل ػػة (

)2119ل كدرالة (ا ,طوبل)2115ر

ػػر كسظ ػػد ا,ال ػػمل

كا نح ػػت ا ػػع د ارل ػػة ( حو ػػؿل )2113ل كد ارل ػػة (اوػ ػرةل )2112ل كد ارل ػػة (ا,ظػ ػدراالمل )2119

وث أظهرت ا,النلئ أالأ

وكيد فركؽ ظوف ا,ذ كر كاراللث نيعزل ,ان ور ا,يالسر

ظوالاػػل نظػػوف سػػدـ كيػػكد فػػركؽ ظػػوف ا,ػػذ كر كارالػػلث فػػم( :ألػػحكب غػػرس ا,لمػػة ظػػل,ال س كنعزوػػز
ا لػػنمسؿل ألػػحكب ظػرات نلػػلاؿ ن ػػـ األب كنلػػحطأقل قا,عسقػػة ظػػوف ا,كا,ػػدوفل ا,عسقػػة اػػع األىػػملءل

ا,عسقػػلت ا ينالسوػػة  ,ل ػرة)ل كوعػػكد ذ,ػػؾ إ ,ػ أف اآلظػػلء كاألاهػػلت و رصػػكف سح ػ نمكوػػة لمػػة أظالػػلئهـ
ظأال لػػهـل كنعزوػػز الػػنمس,هـ ظى ػ ؿ انلػػلكمل ك ػػذ,ؾ

نكيػػد فػػركؽ ظػػوف ا,ياللػػوف فػػم نلػػلاؿ كنلػػحط

األبل ألف األب ا,انلػلاؿ و ػكف انلػلاؿ ع ياوػػع أفػراد األلػرة ظىػ ؿ انلػلكمل كاألب ا,انلػحط و ػػكف

ىػػدود كانلػػحط سح ػ ياو ػع أف ػراد األل ػرة ظى ػ ؿ انلػ و
ػلكل كأو ػلن ا,ػػذ ر كاألالل ػ ونػػألركف ظعسقػػة كا,ػػدوهـل
كسسقنهـ ظأىملئهـ ن كف انملرظةل كأو لن األالل كا,ذ ر ونانعكف ظعسقلت اينالسوة قكوةل ألالهـ وذاظكف

إ ,ػ ػ ا,يلاعػ ػػة كوم ػ ػػكف اعظػ ػػـ أكقػ ػػلنهـ ظهػ ػػل ,ػ ػػذ,ؾ ن ػ ػػكف سسقػ ػػنهـ ا ينالسوػ ػػة قكوػ ػػة اػ ػػع اآل ػ ػروفر
كنن ػؽ اػػذش ا,النويػػة اػػع د ارلػػة ( حوػػؿل )2113ل كد ارلػػة (اوػرةل )2112ل كد ارلػػة (ا,ظػػدراالمل )2119ر
كا نح ػػت اػػذش ا,النويػػة اػػع د ارلػػة (ا,هػػذ,مل )2114لكد ارلػػة (

(ا ,طوبل )2115وث أظهرت كيكد فركؽ ,صل ,ا اللثر

ػػر كسظػػد ا,ال ػػمل )2119ل كد ارلػػة

أال ظل,اللظة ,امولس ا,نللا فنعزك ا,ظل لة كيكد ا,نللا ا,ياللم سالد اراللث أ لر اف ا,ذ كر

إ ,أف ا,عوالة لالت أغحظهػل إالػلث كا,ػ طظوعػة ألػئحة ا,اموػلس ف لالػت أو ػلن ن ػص األاللػ ظىػ ؿ أ ظػرل
كأو ػلن نريػػع ا,ظل لػػة ذ,ػػؾ إ,ػ طظوعػػة ارالػػلث فهػػـ فئػػة نلػػوطر سحػػوهـ ا,علط ػػةل كنيعػػد ا,اػرأة اػػف ا ,ئػػلت

ا,ه ٌىة( :اه كاة ا ,مكؽ)ل اا ف أف نناللزؿ سف مكقهل اػف أيػؿ ظمػلء ا,ػكد ظوالهػل كظػوف اآل ػروفل أاػل
ا,ذ ر فهك أ لر صسظة كقكة كاف غور ا,اا ف أف وناللزؿ سف أم ػؽ اػف مكقػأل ,ػذ,ؾ كيػد ا,نلػلا
ا,ياللم سالد ا,ارأة أسح اف ا,ريؿر
كان مت اذش ا,النوية اع درالة (أظك الىـل  )2114وث لالت ا ,ركؽ ,صل ,اراللثل كدرالة
) Miller, et al.ل )2118وػث أظهػرت النػلئ ا,د ارلػة أف اعظػـ ا,د ارلػلت ا,نػم نػـ ن حوحهػل أظهػرت

اف ا اللث أ لر نللا ل اف ا,ذ كرر
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كا نح ػػت اػػع د ارلػػة (لػػحالفل )2115وػػث اظهػػرت ا,النػػلئ كيػػكد فػػركؽ فػػم ا,نلػػلا ,صػػل,

ا,ذ كرل كا نح ت اع درالة (الكرمل )2115كدرالة (ا,عيامل  )2115كدرالة (ا للػالةل )2117ا,نػم
أظهرت النلئيهال أالأ

وكيد فركؽ ظوف ا,ياللوفر

الفرضية الثامنة :ال توجد فـروق جوهريـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل≥ 0.05
 αفل درجات التسامح تُعزى لممسـتوى الدراسـل لـدى طمبـة كميـة التربيـة فـل جامعـة األزهـر-
غزة.
,حن مػػؽ اػػف ص ػ ة ا ,ر ػػوة نػػـ إويػػلد ا نظ ػػلر ن حوػػؿ ا,نظػػلوف األ ػػلدم (

-Way

One

, )ANOVAدرالة ا ,ركقلت فم دريلت ا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة األزاػر-غػزة نيعػزل
,حال ػػنكل ا,نعحوا ػػم( :ا,ال ػػنكل األكؿل ا,ال ػػنكل ا,ل ػػلالمل ا,ال ػػنكل ا,لل ,ػػثل ا,ال ػػنكل ا ,ارظ ػػع)ل كا,الن ػػلئ
ا,انعحمة ظهذش ا ,ر وة اك

ة اف سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:

جدول ل 26نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق فل درجات التسامح تُعزى لممستوى الدراسل لدى طمبة
كمية التربية فل جامعة األزهر-غزة ل: 886
المقياس

البعد
التسامح الحزبل

التنظيمل السياسل
التسامح الفكري

مقياس

التسامح

التسامح الدينل
التسامح

االجتماعل
التسامح الجنسل
الدرجة الكمية

لمقياس التسامح
** دا,ة إ صلئول سالد 11ر1

مصدر التباين
ظوف ا,اياكسلت

مجموع المربعات
609.9

درجات

متوسط

3

203.3

الحرية

المربعات

دا ؿ ا,اياكسلت

43,209.4

882

49.0

ظوف ا,اياكسلت

444.3

3

148.1

ا,اياكع

43,819.3

885

دا ؿ ا,اياكسلت

19,968.2

882

22.6

ظوف ا,اياكسلت

220.2

3

73.4

ا,اياكع

20,412.5

885

دا ؿ ا,اياكسلت

29,880.2

882

33.9

ظوف ا,اياكسلت

929.3

3

309.8

ا,اياكع

30,100.4

885

دا ؿ ا,اياكسلت

37,971.5

882

43.1

ظوف ا,اياكسلت

172.4

3

57.5

ا,اياكع

38,900.8

885

دا ؿ ا,اياكسلت

39,209.9

882

44.5

ظوف ا,اياكسلت

10,110.8

3

3370.3

ا,اياكع

دا ؿ ا,اياكسلت

ا,اياكع

39,382.2
519,355.4
529,466.3

* دا,ة إ صلئول سالد 15ر1

885
882
885

\\ غور دا,ة إ صلئول
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588.8

اختبار ف
4.15

6.54

2.17

7.20

1.29

5.72

مستوى
الداللة

**0.006

**0.000

//0.090

**0.000

//0.276

**0.001

الدرجــــة الكميــــة لمقيــــاس التســــامح :نظػ ػػوف كيػػػكد فػ ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ صػ ػػلئوة سالػػػد الػ ػػنكل
( )α<0.05فػػم ا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػزة نيعػػزل
,حالنكل ا,نعحوام( :ا,الػنكل األكؿل ا,الػنكل ا,لػلالمل ا,الػنكل ا,لل,ػثل ا,الػنكل ا ,ارظػع)ل كنػـ الػن داـ

ا نظلر  LSDرويلد ا ,ركؽ ظػوف ا,ان وػراتل كقػد نظػوف أف طحظػة ا,الػنكل األكؿ ,ػدوهـ الػنكل ا,نلػلا
أ لػػر اػػف طحظػػة ا,الػػنكولت األ ػػرلل كاػػذش ا ,ػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوةل فػػم ػػوف

وكيػػد فػػركؽ ظػػوف

ا,اياكسلت األ رلر كفوال وحم ا ,ركؽ ظوف دريلت أظعلد امولس ا,نللا ظل,اللظة ,حالنكل ا,نعحوام:


نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.05فػػم دريػػلت( :ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم

ا,لوللػػم) ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة نيعػػزل ,ان وػػر ا,الػػنكل ا,نعحواػػم:
(ا,ال ػػنكل األكؿل ا,ال ػػنكل ا,ل ػػلالمل ا,ال ػػنكل ا,لل ,ػػثل ا,ال ػػنكل ا ,ارظ ػػع)ل كن ػػـ ال ػػن داـ ا نظ ػػلر
 LSDرويلد ا ,ػركؽ ظػوف ا,ان وػراتل كقػد نظػوف أف طحظػة ا,الػنكل األكؿ ,ػدوهـ نلػلا ا ,زظػم
ا,نالظوام ا,لوللم أ لر اف طحظة ا,النكل ا,راظعل كاذش ا ,ركؽ ذات د ,ة إ صلئوةل فم ػوف
وكيد فركؽ ظوف ا,اياكسلت األ رلر


نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.05فػػم دريػػلت (ا,نلػػلا ا ,ػػرم) ,ػػدل طحظػػة
حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة األزا ػػر-غػ ػزة نيع ػػزل ,حال ػػنكل ا,نعحوا ػػم( :ا,ال ػػنكل األكؿل ا,ال ػػنكل
ا,ل ػػلالمل ا,ال ػػنكل ا,لل ,ػػثل ا,ال ػػنكل ا ,ارظ ػػع)ل كن ػػـ ال ػػن داـ ا نظ ػػلر  LSDروي ػػلد ا ,ػػركؽ ظ ػػوف
ا,ان و ػراتل كقػػد نظػػوف أف طحظػػة ا,الػػنكل ا ,ارظػػع ,ػػدوهـ نلػػلا ف ػػرم أقػػؿ اػػف طحظػػة ا,الػػنكولت
األ رلل كاذش ا ,ركؽ ذات د ,ة إ صلئوةل فم وف



وكيد فركؽ ظوف ا,اياكسلت األ رلر

نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.05فػػم دريػػلت (ا,نلػػلا ا يناػػلسم) ,ػػدل
طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػزة نيعػػزل ,ان وػػر ا,الػػنكل ا,نعحواػػم( :ا,الػػنكل األكؿل
ا,النكل ا,للالمل ا,النكل ا,لل,ثل ا,الػنكل ا ,ارظػع)ل كنػـ الػن داـ ا نظػلر  LSDرويػلد ا ,ػركؽ
ظ ػػوف ا,ان وػ ػراتل كق ػػد نظ ػػوف أف طحظ ػػة ا,ال ػػنكل األكؿ  ,ػػدوهـ نل ػػلا اينا ػػلسم أ ل ػػر ا ػػف طحظ ػػة

ا,ال ػ ػػنكولت األ ػ ػػرلل كا ػ ػػذش ا ,ػ ػػركؽ ذات د  ,ػ ػػة إ ص ػ ػػلئوةل ف ػ ػػم ػ ػػوف

ا,اياكسلت األ رلر


وكي ػ ػػد ف ػ ػػركؽ ظ ػ ػػوف

نظػػوف سػػدـ كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ) (α>0.05فػػم دريػػلت أظعػػلد ا,نلػػلا ا,نل,وػػة:

(ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة نيعػػزل

,حالػنكل ا,نعحواػػم( :ا,الػػنكل األكؿل ا,الػنكل ا,لػػلالمل ا,الػػنكل ا,لل,ػثل ا,الػػنكل ا ,ارظػػع)ل ااػػل
وعالم أف طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة ظل نسؼ ا,النكولت ا,نعحواوة ,دوهـ النكل

انملرب اف ؿ اف ا,نللا ا,دوالم كا,نللا ا,ياللمر
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جدول ل 27يبين نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية فل درجات أبعاد التسامح تُعزى لممستوى التعميمل لدى
طمبة كمية التربية فل جامعة األزهر-غزة لن=: 886

المقياس

المستوى

البعد

المعياري

1

2

3

4

ا,النكل األكؿ

236

33.1

7.2

1

//0.062

//0.134

**0.000

ا,النكل ا,للالم

160

31.8

6.5

-

1

//0.674

//0.247

ا,النكل ا,لل,ث

190

32.1

6.7

-

-

1

//0.088

ا,النكل ا,راظع

300

31.0

7.3

-

-

-

1

ا,النكل األكؿ

236

27.3

4.7

1

//0.163

//0.137

**0.000

ا,النكل ا,للالم

160

26.7

5.0

-

1

//0.985

*0.017

ا,النكل ا,لل,ث

190

26.7

4.4

-

-

1

*0.013

مقياس

ا,النكل ا,راظع

300

25.6

4.8

-

-

-

1

التسامح

ا,النكل األكؿ

236

44.8

6.0

1

**0.002

*0.022

**0.000

التسامح

ا,النكل ا,للالم

160

42.7

7.2

-

1

//0.390

//0.432

االجتماعل.

ا,النكل ا,لل,ث

190

43.3

6.4

-

-

1

//0.068

ا,النكل ا,راظع

300

42.2

6.8

-

-

-

1

ا,النكل األكؿ

236

171.1

23.8

1

*0.026

*0.043

**0.000

ا,النكل ا,للالم

160

165.6

24.2

-

1

//0.777

//0.178

ا,النكل ا,لل,ث

190

166.3

22.7

-

-

1

//0.081

ا,النكل ا,راظع

300

162.4

25.6

-

-

-

1

التسامح
الحزبل

التنظيمل

السياسل.
التسامح
الفكري.

الدرجة
الكمية

لمقياس
التسامح.

التعميمل

العدد

المتوسط

االنحراف

** دا,ة إ صلئول سالد 11ر1

الحسابل

المقارنات البعدية

\\ غور دا,ة إ صلئول

* دا,ة إ صلئول سالد 15ر1

مناقشة نتائج الفرضية:
أظهػػرت ا,النػػلئ أف طحظػػة ا,الػػنكل األكؿ ,ػػدوهـ نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػم أ لػػر اػػف

طحظة ا,النكل ا ,ارظػع وتعزو الباحثـة :ذ,ػؾ إ,ػ أف طحظػة ا,الػنكل األكؿ
كأغحػػظهـ

وهناػكف ظػلأل زاب ا,لوللػوة

والناػػكف ,نالظػػوـ اعػػوفل ,ػػذ,ؾ ,ػػدوهـ نلػػلا نيػػلش ا,نالظواػػلت األ ػػرل ظى ػ ؿ أ ظػػر اػػف طحظػػة

ا,النكل ا ,ارظع ا,ذوف أدر كا اعال ا,نالظوالت كاالناكا ,حنالظوـ ا,ذم ورودكالأل كأصػظ ,ػدوهـ االناػلء كك ء
,حنالظػػوـر ظوالاػػلنعزك ا,ظل لػػة ا,النويػػة ا,ملئحػػة أف طحظػػة ا,الػػنكل ا ,ارظػػع ,ػػدوهـ نلػػلا ف ػػرم أقػػؿ اػػف طحظػػة

ا,الػػنكولت األ ػػرل إ,ػ أف طحظػػة ا,الػػنكل ا ,ارظػػع اصػػظ ,ػػدوهـ انيلاػػلنهـ ا ,روػػة ا ,لصػػة ظهػػـ ل ا,نػػم
و ػػدافعكف ساله ػػلل كا ػػـ أ ل ػػر ن هاػ ػلن كنعامػ ػلن  ,ف ػػلر كأ ل ػػر قػ ػراءة كاانا ػػلـ ظل,يلال ػػب ا ,ػػرمل  ,ػػذ,ؾ ػػلف
نللا هـ ا ,رم أقؿ اف غوػراـ اػف ا,الػنكولتل أاػل طحظػة لػالة أك,ػ فحػـ ونعامػكا ظػلآل روف ك,ػـ وػدر كا

ظعػػد ا

ػػنسؼ ا ,ػػرم ظوػػالهـ كظػػوف األف ػراد ,ػػذ,ؾ ػػلف كيػػد ,ػػدوهـ نلػػلا ف ػػرم أ لػػر اػػف ا,الػػنكولت

األ رلر
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كا نح ػػت النػػلئ اػػذا ا ,ػػرض اػػع د ارلػػة (ا للػػالةل  )2117وػػث لالػػت ا ,ػػركؽ فػػم ا,نلػػلا

,صل ,ا,طحظة ذك ا,النكل ا,لل,ث كا,راظعر

كأظهػػرت ا,النػػلئ أف طحظػػة ا,الػػنكل األكؿ ,ػػدوهـ نلػػلا ايناػػلسم أ لػػر اػػف طحظػػة ا,الػػنكولت

األ ػػرلل كذ,ػػؾ ألف طحظػػة ا,الػػنكل األكؿ امظحػػوف سحػ اآل ػروف ذات الظػرة اويلظوػػة ,حنعػػلرؼ كا

ػػنسط

ظل,ايناعل كظػلألفراد ,ػذ,ؾ و نراػكف كونمظحػكف ياوػع فئػلت ا,ايناػع كو ػلك,كا أف و كالػكا سسقػلت صػداقة
اع األفرادل ألالهـ ن رقكا سف اصدقلئهـ فم ا,ادرلػةل ,ػذ,ؾ كيػد ,ػدوهـ نلػلا ايناػلسم أ لػر اػف طحظػة

ا,النكولت األ رلر

كنظوف أو لن أف طحظة حوة ا,نرظوة فػم يلاعػة األزاػر-غػزة ظػل نسؼ ا,الػنكولت ا,د ارلػوة ,ػدوهـ

الػػنكل انمػػلرب اػػف ػػؿ اػػف ا,نلػػلا ا,ػػدوالم كا,نلػػلا ا,ياللػػمل كنعػػزك ا,ظل لػػة ذ,ػػؾ إ ,ػ أف ا ,ل,ظوػػة
ا,عظا اف ل لف قطلع غزة والناكف ,حػدوف ارلػسام ,ػذ,ؾ

وكيػد نعصػب املظػؿ أم دوػف آ ػرل أاػل

ا,نلػلا ا,ياللػم فحمػد كيػد سالػد ياوػع ا,الػنكولت ظىػ ؿ انمػلربل ألف ا,ايناػع ا ,حلػطوالم ظىػ ؿ سػػلـ
,دوأ انيلالنأ ا,نم ن نرـ ا,ارأة كا,ريؿ سح

د لكاءل ك كف ا,نطظوؽ ػلف سحػ طحظػة يلاعػة األزاػرل

كام يلاعة ا نحطة ومؿ فوهل ا,نعصبر
كان مػػت اػػذش ا,النويػػة اػػع د ارل ػة (الػػكرمل  )2115ا,نػػم أظهػػرت أالػػأ

ا,نللا نظعلن ,حالنكل ا,نعحوامر

وكيػػد فػػركؽ ظػػوف أظعػػلد

الفرضية التاسعة :ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل α ≥ 0.05فـل
درجات المناخ األسري ودرجات التسامح لدى طمبة كمية التربية فـل جامعـة األزهـر-غـزة تُعـزى

لنوع المواطنة.

,حن مؽ اف ص ة ا ,ر وة نـ إويلد ا نظلر ت ,حعواللت ا,النمحة Independent) (sample
, t-testد ارلػػة ا ,ركقػػلت فػػم دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرم كدريػػلت ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة ف ػػم
يلاعة األزار-غزة نيعزل ,الكع ا,اكاطالة ( :يئل اكاطف)ل كا,النلئ ا,انعحمة ظهذش ا ,ر وة اك
سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:
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ة اف

جدول ل 28يوضح نتائج اختبار ت لكشف الفروق فل درجات المناخ األسري ودرجات التسامح لدى طمبة كمية
التربية فل جامعة األزهر-غزة تُعزى لنوع المواطنة لن=: 885
الجئ لن=620
البعد

المقياس

مواطن لن=265

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابل

المعياري

الحسابل

المعياري

اختبار
ت

مستوى
الداللة

اتجاا

الفروق

ا,االلخ األلرم ا,علـر

30.8

7.5

31.1

7.2

-0.60

0.547

غور دا,ة

ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿر

15.5

3.1

15.3

3.2

0.94

0.349

غور دا,ة

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر

15.0

4.5

14.8

4.2

0.52

0.606

غور دا,ة

ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلحطأر

10.9

3.9

10.7

3.9

0.70

0.485

غور دا,ة

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

13.9

4.4

13.6

4.3

0.76

0.445

غور دا,ة

ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

15.6

4.3

15.5

4.3

0.14

0.890

غور دا,ة

مقياس

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةر

70.9

14.8

70.0

13.9

0.82

0.413

غور دا,ة

المناخ

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

15.7

4.0

15.8

3.2

0.55

0.582

غور دا,ة

15.2

3.8

15.2

3.4

-0.13

0.894

غور دا,ة

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

14.5

4.0

14.1

3.7

1.09

0.275

غور دا,ة

ا,عسقة اع األىملءر

15.6

3.7

15.5

3.8

0.47

0.638

غور دا,ة

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

60.9

12.4

60.7

11.1

0.28

0.781

غور دا,ة

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

20.9

4.2

21.6

3.7

-2.48

*0.014

اكاطف

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوةر

19.6

5.7

19.4

5.9

0.52

0.606

غور دا,ة

الدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري.

203.2

37.0

202.8

34.4

0.11

0.909

غور دا,ة

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمر

32.6

6.9

30.5

7.0

4.16

**0.001

يئ

ا,نللا ا ,رمر

26.9

4.7

25.6

4.9

3.73

**0.001

يئ

مقياس

ا,نللا ا,دوالمر

26.0

5.7

24.9

6.0

2.61

**0.009

يئ

التسامح

ا,نللا ا ينالسمر

43.7

6.5

42.1

6.7

3.46

**0.001

يئ

ا,نللا ا,ياللمر

39.1

6.7

38.0

6.5

2.19

*0.029

يئ

الدرجة الكمية لمقياس التسامح.

168.3

24.2

161.1

24.4

4.09

**0.001

يئ

األسري

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

** دا,ة إ صلئول سالد 11ر1

ؿر

\\ غور دا,ة إ صلئول

* دا,ة إ صلئول سالد 15ر1

بالنسبة لممقياس األول "المناخ األسري":
الدرجــــة الكميــــة لمقيــــاس المنــــاخ األســــري :نظػ ػػوف سػ ػػدـ كيػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات د ,ػ ػػة إ صػ ػػلئوة
) (α>0.05فم ا,درية ا ,حوة ,حااللخ األلرم ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة نيعزل ,الكع
ا,اكاطال ػػة( :اػ ػكاطفل ي ػػئ)ل كا ػػذا و ػػدؿ سحػ ػ أف طحظ ػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة األزا ػػر ا,اػ ػكاطالوف
كا,سيئوف ,دوهـ النكل انملرب اف ا,االلخ األلرمل كفوال وحم ا ,ركؽ ظوف دريلت أظعلد امولس ا,االػلخ

األلرم ظل,اللظة ,حاكاطالة:


ػػذ,ؾ نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.01فػػم دريػػلت( :ا,عسقػػلت ا ينالسوػة
 ,لرة) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة نيعزل ,الػكع ا,اكاطالػة( :اػكاطفل يػئ)ل
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ك لالت ا ,ركؽ ,صػل ,ا,اػكاطالوفل كاػذا وػدؿ سحػ أف ا,طحظػة ا,اػكاطالوف فػم حوػة ا,نرظوػة ,ػدوهـ

سسقلت اينالسوة أللراـ أسح اف ا,طحظة ا,سيئوفر


ػػذ,ؾ نظػػوف سػػدـ كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α>0.05فػػم دريػػلت( :ا,االػػلخ األلػػرم

ا,علـل ق ألػحكب غػرس ا,لمػة ظػل,ال س كنعزوػز ا لػنمسؿل ألػحكب ا,الػلكاة فػم ا,اعلاحػةل ألػحكب
ظػ ػ ػ ػرات نل ػ ػ ػػلاؿ ن ػ ػ ػػـ األب كنل ػ ػ ػػحطأل أل ػ ػ ػػحكب ا نل ػ ػ ػػلؽ ا,نذظ ػ ػ ػػذب ا,اعلاح ػ ػ ػػةل أل ػ ػ ػػحكب

ا,نمظػػؿ ا,رفضل ألػػل,وب ا,نعلاػػؿ كا,رسلوػػة ا,كا,دوػػةقل ق ا,عسقػػة ظػػوف ا,كا,ػػدوفل ا,عسقػػة ظػػوف كاػػع

أفػ ػراد األل ػ ػرة

ػػؿل سسقػ ػػة ا ظ ػػف ظل,كا,ػػػدوفل ا,عسق ػػة ا ػػع األىػػػملءل ا,عسق ػػلت ا,ظػػػوف أل ػ ػروةقل

ا,عسقػػلت ا ينالسوػػة  ,لػرةل ارا لالوػػة ا ,وزوموػػة كا,الدوػػة) ,ػػدل طحظػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة

األزار-غزة نيعػزل ,الػكع ا,اكاطالػة( :اػكاطفل يػئ)ل كاػذا وػدؿ سحػ أف طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم
يلاعة األزار ا,اكاطالوف كا,سيئوف ,دوهـ النكل انملرب اف أظعلد ا,االلخ األلرم ا,للظمةر
بالنسبة لممقياس الثانل التسامح:
الدرجـــة الكميـــة لمقيـــاس التســـامح :نظ ػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.01فػػم
ا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة نيعػػزل ,الػػكع ا,اكاطالػػة:
(اػكاطفل يػػئ)ل ك لالػػت ا ,ػػركؽ ,صػػل ,ا,سيئػػوفل كاػػذا وػػدؿ سح ػ أف طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة

األزاػػر ا,سيئػػوف ,ػػدوهـ الػػنكل ا,نلػػلا أسح ػ اػػف ا,طحظػػة ا,ا ػكاطالوفر كفواػػل وحػػم ا ,ػػركؽ ظػػوف دريػػلت
أظعلد امولس ا,االلخ األلرم ظل,اللظة ,الكع ا,اكاطالة:


نظوف كيكد فركؽ ذات د ,ة إ صلئوة ( )α<0.01فم دريلت أظعلد ا,نللا ا,نل,وة( :ا,نلػلا
ا ,زظػػم ا,نالظواػػم ا,لوللػػمل ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا

ا,يالل ػػم)  ,ػػدل طحظ ػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة األزا ػػر-غػ ػزة نيع ػػزل ,ال ػػكع ا,اكاطال ػػة( :اػ ػكاطفل
يئ)ل كا ,ركؽ لالػت ,صػل ,ا,سيئػوفل كاػذا وػدؿ سحػ أف ا,طحظػة ا,سيئػوف فػم حوػة ا,نرظوػة
,ػػدوهـ نلػػلا

زظػػم كنلػػلا ف ػػرم كنلػػلا دوالػػم كنلػػلا ايناػػلسم كنلػػلا ياللػػم يالػػدرم

أ لر اف ا,طحظة ا,اكاطالوفر

مناقشة نتائج الفرضية:
نظػوف أف ا,طحظػػة ا,اػكاطالوف فػػم حوػػة ا,نرظوػة ,ػػدوهـ سسقػلت اينالسوػػة أللػػراـ أسحػ اػػف ا,طحظػػة
ا,سيئػػوف كنعػػزك ا,ظل لػػة ذ,ػػؾ إ,ػ أف ا,اػكاطالوف ,ػػدوهـ الػػنمرار أ لػر اػػف ا,سيئػػوفل فهػػـ ,ػػـ وىػػردك اػػف

أ ار ػوهـل ك,ػـ و مػدك مػكقهـل ,ػذ,ؾ وانح ػكف سسقػػلت طوظػة اػع يوػراالهـ كأقرظػلئهـل أاػل ا,سيئػوف فحرظاػػل
وىعركف أ ولاللن ظأالهـ

والناكف إ,ػ اػذا ا,ا ػلفل كوىػعركف ظػل,المص ظػوف ا,الػلسل ألالهػـ ,ولػكا أصػ لب
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أرضل ظع س ا,اكاطالوف ا,امظك,وف ظوف ا,اللسل ألالهـ أص لب أرض كاذا ا,ا لف ,هـ كألظلئهـ كأيداداـ

اف قظحهـ ,ذ,ؾ والناكف ألاحأ كيوراالأ كونانعكف ظعسقلت قكوة اعهـر

وتعـــزو الباحثـــة :ا,النوي ػػة ا,ملئح ػػة ظ ػػأف طحظ ػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة ا,اػ ػكاطالوف كا,سيئ ػػوف  ,ػػدوهـ ال ػػنكل
انمػلرب فػػم غل,ظوػػة أظعػػلد ا,االػػلخ األلػػرم اآل ػػرل إ,ػ أف ا,ىػػعب ا ,حلػػطوالم ظىػ ؿ سػػلـ كا ,ػػزم ظىػ ؿ
ػػلص قػػد سػػلش كسلصػػر ال ػػس ا,ظػػركؼ ا ينالسوػػة كا قنصػػلدوةل ,ػػذ,ؾ ,ػػـ نظهػػر فػػركؽ ظػػوف أظعػػلد

ا,االلخ ظل,اللظة ,سيئوف كا,اكاطالوفر

كا نح ت اذش ا,النوية اع درالة ا ,طوب ( )2115وث أظهرت ا,النلئ كيكد فػركؽ فػم أظعػلد

ا,عسقلت ا,ظوف ألروة ,صل ,ا,اكاطالوفر

أال ظل,اللظة ,امولس ا,نللا ف لف ا ,ركؽ فم ا,نللا ,صل ,ا,سيئوف كنعزك ا,ظل لة ذ,ؾ إ,

األلظلب ا,نل,وة:

 -1أف غل,ظوة ل لف قطلع غزة ظاللظة  %71اف ا,سيئوف كال س ا,اللظة ألفراد ا,عوالةر
 -2ألف ا,سيئػػوف نعر ػكا ,صػػدالت اؤ,اػػةل ك ظ ػرات لػػلظمة اكيعػػة فحمػػد نر ػكا أ ار ػػوهـ كالنىػػهد
اف أظاللئهـ ا ,لورل ,ذ,ؾ دائال ونللا كف اع غوراـ أ لر اف ا,اكاطالوف ا,ذوف ظمكا ظأر هـ ك,ـ

ونذكقكا أ,ـ ا,هيرة كا,اعلاللةر

 -3أف ا,سيئػػوف وىػػعركف أ ولال ػلن ظػػل,المص نيػػلش مػػكقهـ ونالػػلز,كف سالهػػل ,
ا,ا لف ,وس ,هـ كأالهـ

وكؼ فوأل ,ذ,ؾ اـ أ لر نمظسن كا نراالن ,

ػروفل كوعنمػػدكا أف اػػذا

روف اف ا,اكاطالوفر

 -4وعػػلالكف اػػف ا ,مػػر( :فمػػر ا,اػػلؿل فمػػر ا,نعحػػوـل فمػػر ا,اعرفػػة ظػػل ,مكؽ) كسػػدـ اع ػرفنهـ  ,مػػكقهـ
وؤدم إ ,ا,نللا ,دوهـر

الفرضية العاشـرة :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ل α ≥ 0.05فـل
درجات المناخ األسري ودرجات التسامح لدى طمبة كمية التربية فـل جامعـة األزهـر-غـزة تُعـزى

لالنتماء التنظيمل.

,حن مؽ اف ص ة ا ,ر وة نـ إويلد ا نظلر ت ,حعواللت ا,النمحة Independent) (sample

, t-testد ارلػػة ا ,ركقػػلت فػػم دريػػلت ا,االػػلخ األلػػرم كدريػػلت ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة ف ػػم
يلاعػػة األزاػػر-غػزة نيعػػزل ,سالناػػلء ا,نالظواػػم (العػػـل )ل كا,النػػلئ ا,انعحمػػة ظهػػذش ا ,ر ػػوة اك ػ ة اػػف
سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:
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جدول ل 29يوضح نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لكشف الفروق فل درجات المناخ األسري ودرجات التسامح
لدى طمبة كمية التربية فل جامعة األزهر-غزة تُعزى لالنتماء التنظيمل لن=: 879
نعم منتمل لن=295
البعد

المقياس

ا,االلخ األلرم ا,علـر

30.5

7.5

31.1

7.3

-1.03

15.5

3.1

15.4

3.2

0.45

//0.655

غور دا,ة

14.6

4.6

15.2

4.3

-1.94

//0.053

غور دا,ة

10.4

3.9

11.0

3.8

-2.24

*0.025

ا ,ور االناوف

ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةر

13.1

4.7

14.1

4.2

- 3.04

**0.002

ا ,ور االناوف

ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر

14.9

4.5

15.9

4.1

-3.06

**0.002

ا ,ور االناوف

ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوةر

68.5

15.1

71.6

14.2

- 2.97

**0.003

ا ,ور االناوف

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

15.6

3.9

15.8

3.7

-0.80

0.423

غور دا,ة

14.9

3.9

15.3

3.6

- 1.47

0.143

غور دا,ة

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

14.1

4.1

14.5

3.8

- 1.14

0.256

غور دا,ة

ا,عسقة اع األىملءر

15.3

3.9

15.7

3.7

-1.34

0.181

غور دا,ة

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

59.9

12.7

61.2

11.7

-1.48

0.138

غور دا,ة

ا,عسقلت ا ينالسوة  ,لرةر

21.3

4.2

21.0

4.0

0.97

//0.334

غور دا,ة

ا ا لالوة ا ,وزوموة كا,الدوةر

19.5

5.9

19.6

5.7

-0.13

0.898

غور دا,ة

الدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري.

199.8

37.3

204.5

35.7

-1.80

0.072

غور دا,ة

ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللمر

32.8

6.6

31.5

7.2

2.74

**0.006

ا,االناوف

ا,نللا ا ,رمر

26.6

4.8

26.4

4.8

0.67

//0.504

غور دا,ة

ا,نللا ا,دوالمر

26.2

5.7

25.4

5.9

1.77

0.077

غور دا,ة

ا,نللا ا ينالسمر

43.1

7.0

43.3

6.4

-0.58

//0.563

غور دا,ة

ا,نللا ا,ياللمر

38.3

6.9

39.0

6.5

-1.47

//0.142

غور دا,ة

الدرجة الكمية لمقياس التسامح.

167.0

24.7

165.6

24.4

0.78

0.434

غور دا,ة

ألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر
ألػػحكب ظ ػرات نلػػلاؿ ن ػػـ األب
كنلحطأر

األسري

ا,عسقة ظوف كاع أفراد األلرة

مقياس

التسامح

الحسابل

المعياري

الحسابل

المعياري

0.302

ا لنمسؿر

المناخ

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

ت

الداللة

الفروق
غور دا,ة

ألػػحكب غػػرس ا,لمػػة ظػػل,ال س كنعزوػػز

مقياس

غير منتمل لن=584

اختبار

مستوى

اتجاا

** دا,ة إ صلئول سالد 11ر1

ؿر

\\ غور دا,ة إ صلئول

* دا,ة إ صلئول سالد 15ر1

بالنسبة لممقياس األول "المناخ األسري":
الدرجــــة الكميــــة لمقيــــاس المنــــاخ األســــري :نظػ ػػوف سػ ػػدـ كيػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات د ,ػ ػػة إ صػ ػػلئوة
) (α>0.05فػػم ا,دريػػة ا ,حوػػة ,حاالػػلخ األلػػرم ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة نيعػػزل
,ان ور ا النالء ا,نالظوام (العـل )ل كاذا ودؿ سح أف طحظة حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر ا,االناوػوف

نالظواوػلن أك غوػػر ا,االناوػػوف ,ػػدوهـ الػػنكل انمػػلرب اػػف ا,االػػلخ األلػػرمل كفواػػل وحػػم ا ,ػػركؽ ظػػوف دريػػلت

أظعلد امولس ا,االلخ األلرم ظل,اللظة ,سالنالء ا,نالظوام:
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ذ,ؾ نظوف كيكد فركؽ ذات د ,ة إ صلئوة ( )α<0.01فػم دريػلت ألػل,وب ا,نعلاػؿ كا,رسلوػة

ا,كا,دوػ ػػة كأظعلداػ ػػل ا ,لاالػ ػػة ا,نل,وػ ػػة( :ألػ ػػحكب ظ ػ ػرات نلػ ػػلاؿ ن ػ ػػـ األب كنلػ ػػحطأل ألػ ػػحكب
ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةل ألحكب ا,نمظؿ ا,رفض) ,دل طحظة حوة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر-

غزة نيعزل ,ان ور ا النالء ا,نالظوام (العـل )ل ك لالت ا ,ركؽ ,صػل ,غوػر ا,االناػوف نالظواوػلنل
كاذا ودؿ سح أف طحظة حوة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر ا,ػذوف والناػكف نالظواػلن ,ػدوهـ ألػل,وب
ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوة كأظعلدال ا ,لاالة ا,للظمة أسح اف ا,طحظة ا,ذوف ,دوهـ االناػلء نالظواػمر

بينمــا تبــين عـــدم وجــود فـــروق ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α>0.05فػػم دريػػلت أظعػػلد ألػػل,وب
ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوة ا ,لاالة ا,نل,وة( :ألحكب غرس ا,لمة ظل,ال س كنعزوز ا لنمسؿل ألحكب

ا,الػػلكاة فػػم ا,اعلاحػػة) ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػزة نيعػػزل ,ان وػػر ا الناػػلء
ا,نالظوام (العـل )ل كاذا ودؿ سح أف طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزاػر ا,االناوػوف نالظواوػلن
كغوػػر ا,االناو ػػوف  ,ػػدوهـ ال ػػنكل انمػػلرب ا ػػف أل ػػحكب غػ ػرس ا,لمػػة ظ ػػل,ال سل كنعزو ػػز ا ل ػػنمسؿ

كألحكب ا,اللكاة فم ا,اعلاحةر


نظ ػػوف س ػػدـ كي ػػكد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ( )α>0.05ف ػػم دري ػػلت أظع ػػلد ا,اال ػػلخ األل ػػرم
ا,نل,وػػة( :ا,االػػلخ األلػػرم ا,عػػلـل ق ق ا,عسقػػة ظػػوف ا,كا,ػػدوفل ا,عسقػػة ظػػوف كاػػع أفػراد األلػرة

ػػؿل

سسق ػػة ا ظ ػػف ظل,كا ,ػػدوفل ا,عسق ػػة ا ػػع األى ػػملءل ا,عسق ػػلت ا,ظ ػػوف ألػػروةقل ا,عسق ػػلت ا ينالسو ػػة

 ,لرةل ا,عسقلت ا ينالسوة األلروةل ارا لالوة ا ,وزوموػة كا,الدوػة) ,ػدل طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم
يلاعة األزار-غػزة نيعػزل ,ان وػر ا الناػلء ا,نالظواػم (العػـل )ل كاػذا وػدؿ سحػ أف طحظػة حوػة
ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر ا,االناوػػوف نالظواوػلن كغوػػر ا,االناوػػوف ,ػػدوهـ الػػنكل انمػػلرب اػػف أظعػػلد

ا,االلخ األلرم ا,للظمةر

بالنسبة لممقياس الثانل التسامح:
الدرجة الكمية لمقياس التسامح :نظوف سػدـ كيػكد فػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة ( )α>0.05فػم
ا,دريػػة ا ,حوػػة ,اموػػلس ا,نلػػلا ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػزة نيعػػزل ,ان وػػر ا الناػػلء
ا,نالظوام (العػـل )ل كاػذا وػدؿ سحػ أف طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر ا,االناوػوف نالظواوػلن كغوػر
ا,االناووف ,دوهـ النكل انملرب اف ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا ر كفوال وحم ا ,ركؽ ظوف دريلت أظعلد

امولس ا,نللا ظل,اللظة ,سالنالء ا,نالظوام:


نظ ػػوف كي ػػكد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ( )α<0.01ف ػػم دري ػػلت أل ػػل,وب ا,نعلا ػػؿ كا,رسلو ػػة

ا,كا,دوة كأظعلدال ا ,لاالػة ا,نل,وػة( :ا,نلػلا ا ,زظػم ا,نالظواػم ا,لوللػم) ,ػدل طحظػة حوػة ا,نرظوػة

فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة نيعػػزل ,ان وػػر ا الناػػلء ا,نالظواػػم (العػػـل )ل ك لالػػت ا ,ػػركؽ ,صػػل,
ا,ذوف ,دوهـ االنالء نالظوامل كاذا ودؿ سح أف طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار ا,ذوف ,دوهـ
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االنالء نالظواوم ,دوهـ نللا

زظم كنالظوام كلوللم أ لر اف ا,طحظة ا,ذوف ,وس ,دوهـ االنالء

نالظواػػمل بينمــا تبــين عــدم وجــود فــروق ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α>0.05فػػم دريػػلت أظعػػلد
ا,نلػػلا ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا ا ,ػػرمل ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا يناػػلسمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم)
,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة نيعزل ,ان ور ا النالء ا,نالظوام (العـل )ل كاذا
وػػدؿ سح ػ أف طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر ا,االناوػػوف نالظواو ػلن كغوػػر ا,االناوػػوف ,ػػدوهـ

النكل انملرب اف أظعلد ا,نللا ا,للظمةر

مناقشة نتائج الفرضية:
يلءت ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة ا,كا,دوة( :ألحكب ظرات نللاؿ ن ـ األب كنلػحطأل ألػحكب

ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةل ألحكب ا,نمظؿ ا,رفض) ,صل ,ا,االناوف نالظواولنر وتعزو الباحثـة :ذ,ػؾ إ,ػ

أف ا,طحظ ػػة ا,االنا ػػوف نالظواوػ ػلن ون ػػألركا ظ ػػل,نالظوـ كاظلدئ ػػأ كأف ػػلرشل كظل,ن ػػل,م وم ػػؿ ن ػػألور األلػ ػرة كل ػػوطرنهل
سحػػوهـل كومػػؿ نػػألور األب سحػػوهـل ألف ى صػػوة ا,طل,ػػب ا,االناػػم قكوػػة كظل,ن ػل,م ونالػػؾ ظ ارئػػأل ظع ػػس

ا,طل,ػػب غوػػر ا,االناػػم نالظوا ػلن نظم ػ األل ػرة اػػم ا,الػػوطرة سح ػ أف ػػلرشل كظل,نػػل,م نظم ػ كن ػػكف ألػػل,وب
ا,رسلوة ا,كا,دوة ا,للظمة أسح سالداـ اف ا,االناوف نالظواولنر ظوالال أظهرت ا,النلئ ظعدـ كيػكد فػركؽ ذات
د ,ػػة ا صػػلئوة ظػػوف ا,االناػػوف كغوػػر ا,االناػػوف فػػم( :ألػػحكب غػػرس ا,لمػػة ظػػل,ال س كنعزوػػز ا لػػنمسؿل

ألػحكب ا,الػػلكاة فػػم ا,اعلاحػػة) كنعػػزك ا,ظل لػػة ذ,ػػؾ إ,ػ أف األلػرة (األب كاألـ)

واوػػزكف ظػػوف أظالػػلئهـ

اء أ لالكا االناوف أـ غوػر االناػوفل فهػـ وعػلاحكف ياوػع أظالػلئهـ اعلاحػة انلػلكوةل كو ػلك,كف زرع ا,لمػة
لك ن
ظال كس أظاللئهـل ك ذ,ؾ نعزوز النمس,هـل ,ذ,ؾ وكيد فركؽ ظوف ا,االناوف كغور ا,االناوفر
وتعزو الباحثة :سدـ كيكد فركؽ ظوف ا,االناوف كغور ا,االناوف فم دريلت أظعلد ا,االلخ األلرم
ا,نل,وػػة( :ا,االػػلخ األلػػرم ا,عػػلـل ق ق ا,عسقػػة ظػػوف ا,كا,ػػدوفل ا,عسقػػة ظػػوف كاػػع أف ػراد األل ػرة

ػػؿل سسقػػة

ا ظػػف ظل,كا,ػػدوفل ا,عسقػػة اػػع األىػػملءل ا,عسقػػلت ا,ظػػوف ألػروةقل ا,عسقػػلت ا ينالسوػػة  ,لػرةل ا,عسقػػلت

اء أ ػػلالكا االناػػوف أـ غوػػر االناػػوف
ا ينالسوػػة األلػروةل ا ا لالوػػة ا ,وزوموػػة كا,الدوػػة) إ,ػ أف األفػراد لػك ن
نالظواولن وعوىكف فم ال س األلرةل كنمع سحوهـ ا,كايظلت كا ,مكؽ ال لهلل ك د ػؿ ,حنالظػوـ ا,ػذم والناػكف

إ,وأ ظألراـل ك,رظال اليد األىملء ؿ االهـ والنام ,نالظوـ ا نحؼ سف اآل رل ك ,ف نعلاؿ الرنهـ اعهػـ
و كف ظى ؿ انللكم ظوف ا,ياوع ,ذ,ؾ ,ـ نكيد فركؽ ظوالهـر

أاػػل ظل,اللػػظة ,اموػػلس ا,نلػػلا فحمػػد نظػػوف أف ا,طحظػػة ا,ػػذوف ,ػػدوهـ االناػػلء نالظواوػػم ,ػػدوهـ نلػػلا
زظػػم كنالظواػػم كلوللػػم أ لػػر اػػف ا,طحظػػة ا,ػػذوف ,ػػوس ,ػػدوهـ االناػػلء نالظواػػم كنعػػزك ا,ظل لػػة ذ,ػػؾل ألف

ا,طحظػػة ا,ػػذوف ,ػػدوهـ االناػػلء نالظواػػم غل,ظػلن اػػل و كالػكا انمظحػػوف ,كيػػكد أالػكاع ا نح ػػة اػػف ا,نالظواػػلت دا ػػؿ
ا,ايناع ا,ذم وعوىكف فوأل ,ذ,ؾ اـ انللا كف أ لر اف ا,طحظة ا,ػذوف
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وكيػد ,ػدوهـ االناػلء نالظواػمل

وهنا ػ ػػكف ظه ػ ػػل ك ظل,نل ػ ػػلا اعه ػ ػػلر

ألاله ػ ػػـ ظلألل ػ ػػلس غو ػ ػػر امنالع ػ ػػوف ظل,نالظوا ػ ػػلت ا,لولل ػ ػػوةل  ,ػ ػػذ,ؾ

كأظهػػرت ا,النػػلئ سػػدـ كيػػكد فػػركؽ ظػػوف ا,االناػػوف كغوػػر االناػػوف فػػم أظعػػلد ا,نلػػلا ا,نل,وػػة( :ا,نلػػلا

ا ,ػػرمل ا,نل ػػلا ا ,ػػدوالمل ا,نل ػػلا ا ينا ػػلسمل ا,نل ػػلا ا,يالل ػػم)ل فنع ػػزك ا,ظل ل ػػة ذ ,ػػؾ إ,ػ ػ طظوع ػػة

ا,ايناع ا ,حلطوالم ا,اكيكد ظأ ا ,لور اف ا,نالظوالتل كا,عػوش ا,اىػنرؾ ظػوف ا,االناػوف كغوػر ا,االناػوفل
فلألخ ا,االنام و كف ,أ أخ غور االنامل ,ذ,ؾ ,ـ وكيد فركؽ ألف ا,االناوف كغور ا,االناوف وعوىكف ولة

اىنر ة ظ لفة أظعلدالر

الفرضية الحادية عشر :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة لα ≥ 0.05
فل درجات المناخ األسري ودرجـات التسـامح لـدى طمبـة كميـة التربيـة فـل جامعـة األزهـر-غـزة
تُعزى لممكانة االجتماعية االقتصادية.
,حن مػػؽ اػػف ص ػ ة ا ,ر ػػوة نػػـ إويػػلد ا نظ ػػلر ن حوػػؿ ا,نظػػلوف األ ػػلدم (

-Way

One

, )ANOVAد ارلػة ا ,ركقػلت فػم دريػلت ا,االػلخ األلػرم كدريػلت ا,نلػلا ,ػدل طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم
ػةل انكلػػطةل ارن ع ػة)ل

يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة نيعػػزل ,حا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة أللػػراـ( :اال
كا,النلئ ا,انعحمة ظهذش ا ,ر وة اك ة اف سؿ ا,يدكؿ ا,نل,م:

جدول ل 30نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق فل درجات المناخ األسري ودرجات التسامح لدى طمبة كمية
التربية فل جامعة األزهر-غزة تُعزى لممكانة االجتماعية االقتصادية لن=: 886
البعد

المقياس

المربعات

الحرية

المربعات

ظوف ا,اياكسلت

305.1

2

152.54

دا ؿ ا,اياكسلت

48116.6

883

54.49

ا,اياكع

48421.7

885

أل ػ ػ ػ ػ ػػحكب غ ػ ػ ػ ػ ػػرس ا,لم ػ ػ ػ ػ ػػة

ظوف ا,اياكسلت

34.5

2

17.24

ظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل,ال س كنعزوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز

دا ؿ ا,اياكسلت

8756.4

883

9.92

ا لنمسؿر

ا,اياكع

8790.9

885

ظوف ا,اياكسلت

40.0

2

19.99

دا ؿ ا,اياكسلت

17089.6

883

19.35

ا,اياكع

17129.6

885

ظوف ا,اياكسلت

3.2

2

1.62

دا ؿ ا,اياكسلت

13194.7

883

14.94

ا,اياكع

13197.9

885

ظوف ا,اياكسلت

35.5

2

17.73

دا ؿ ا,اياكسلت

17076.8

883

19.34

ا,اياكع

17112.3

885

ظوف ا,اياكسلت

36.7

2

18.37

دا ؿ ا,اياكسلت

16051.0

883

18.18

ا,االلخ األلرم ا,علـر

ألػ ػ ػ ػ ػػحكب ا,الػ ػ ػ ػ ػػلكاة فػ ػ ػ ػ ػػم
اموػػلس ا,االػػلخ

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

ا,اعلاحةر

األلرم
أل ػ ػػحكب ظػ ػ ػرات نل ػ ػػلاؿ
ن ـ األب كنلحطأر
ألػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحكب ا نلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلؽ
ا,نذظذب ا,اعلاحةر
ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضر
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اختبار ف
2.80

1.74

1.03

0.11

0.92

1.01

مستوى
الداللة
//0.061

0.176

0.356

0.897

0.400

0.364

البعد

المقياس

أل ػػل,وب ا,نعلا ػػؿ كا,رسلو ػػة
ا,كا,دوةر

ا,عسقة ظوف ا,كا,دوفر

ا,عسق ػ ػػة ظ ػ ػػوف كا ػ ػػع أفػ ػ ػراد
األلرة

ؿر

سسقة ا ظف ظل,كا,دوفر

ا,عسقة اع األىملءر

ا,عسقلت ا,ظوف ألروةر

ا,عسقػ ػ ػ ػ ػ ػػلت ا ينالسوػ ػ ػ ػ ػ ػػة
 ,لرةر
ا ا لالوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا ,وزوموػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كا,الدوةر
ا,دري ػ ػ ػػة ا ,حو ػ ػ ػػة ,امو ػ ػ ػػلس
ا,االلخ األلرمر
ا,نللا ا ,زظم ا,نالظواػم
ا,لوللمر

امو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلس

ا,نللا ا ,رمر

ا,نللا
ا,نللا ا,دوالمر
ا,نللا ا ينالسمر

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

ا,اياكع

16087.7

885

ظوف ا,اياكسلت

474.8

2

237.39

دا ؿ ا,اياكسلت

185702.5

883

210.31

ا,اياكع

186177.3

885

ظوف ا,اياكسلت

149.3

2

74.67

دا ؿ ا,اياكسلت

12298.4

883

13.93

ا,اياكع

12447.7

885

ظوف ا,اياكسلت

60.6

2

30.30

دا ؿ ا,اياكسلت

11925.3

883

13.51

ا,اياكع

11985.9

885

ظوف ا,اياكسلت

3.7

2

1.84

دا ؿ ا,اياكسلت

13678.2

883

15.49

ا,اياكع

13681.8

885

ظوف ا,اياكسلت

56.9

2

28.43

دا ؿ ا,اياكسلت

12374.0

883

14.01

ا,اياكع

12430.9

885

ظوف ا,اياكسلت

471.1

2

235.54

دا ؿ ا,اياكسلت

128080.8

883

145.05

ا,اياكع

128551.9

885

ظوف ا,اياكسلت

8.1

2

4.03

دا ؿ ا,اياكسلت

14833.9

883

16.80

ا,اياكع

14841.9

885

ظوف ا,اياكسلت

1916.1

2

958.05

دا ؿ ا,اياكسلت

27553.5

883

31.20

ا,اياكع

29469.6

885

ظوف ا,اياكسلت

8143.6

2

4071.78

دا ؿ ا,اياكسلت

1152383.2

883

1305.08

ا,اياكع

1160526.7

885

ظوف ا,اياكسلت

306.2

2

153.09

دا ؿ ا,اياكسلت

43513.1

883

49.28

ا,اياكع

43819.3

885

ظوف ا,اياكسلت

163.0

2

81.48

دا ؿ ا,اياكسلت

20249.5

883

22.93

ا,اياكع

20412.5

885

ظوف ا,اياكسلت

171.0

2

85.52

دا ؿ ا,اياكسلت

29929.3

883

33.90

ا,اياكع

30100.4

885

ظوف ا,اياكسلت

313.0

2

132

156.50

اختبار ف

1.13

5.36

2.24

0.12

2.03

1.62

0.24

30.70

3.12

3.11

3.55

2.52

3.58

مستوى
الداللة
0.324

**0.005

0.107

//0.888

0.132

//0.198

//0.787

**0.000

*0.045

*0.045

*0.029

0.081

*0.028

المقياس

مصدر التباين

البعد

ا,نللا ا,ياللمر

ا,دري ػ ػ ػػة ا ,حو ػ ػ ػػة ,امو ػ ػ ػػلس
ا,نللا ر

** دا,ة إ صلئول سالد 11ر1

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

دا ؿ ا,اياكسلت

38587.8

883

ا,اياكع

38900.8

885

ظوف ا,اياكسلت

58.5

2

29.23

دا ؿ ا,اياكسلت

39323.8

883

44.53

ا,اياكع

39382.2

885

ظوف ا,اياكسلت

3042.8

2

1521.38

دا ؿ ا,اياكسلت

526423.5

883

596.18

ا,اياكع

529466.3

885

* دا,ة إ صلئول سالد 15ر1

اختبار ف

مستوى
الداللة

43.70
0.66

2.55

0.519

*0.079

\\ غور دا,ة إ صلئول

بالنسبة لممقياس األول "المناخ األسري":
الدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري :نظوف كيكد فركؽ ذات د ,ة إ صلئوة ) (α<0.05فػم
ا,درية ا ,حوة ,حااللخ األلرم ,دل طحظػة حوػة ا,نرظوػة فػم يلاعػة األزاػر-غػزة نيعػزل ,حا لالػة ا ينالسوػة
ا قنصػػلدوة( :اػػال ضل انكلػػطل ارن ػػع)ل كنػػـ الػػن داـ ا نظػػلر  LSDرويػػلد ا ,ػػركؽ ظػػوف ا,ان و ػراتل
كقػد نظػوف أف ا,طحظػة ذكم ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة ا,ارن عػػة ,ػدوهـ االػلخ ألػرم أسحػ اػف ا,طحظػػة
ذكم ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصػلدوة ا,اال

ػةل كاػذش ا ,ػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوةل فػم ػوف

وكيػد

فػػركؽ ظػػوف ا,اياكسػػلت األ ػػرلل كفواػػل وحػػم ا ,ػػركؽ ظػػوف دريػػلت أظعػػلد اموػػلس ا,االػػلخ األلػػرم ظل,اللػػظة
,حا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة:


نظ ػػوف س ػػدـ كي ػػكد ف ػػركؽ ذات د  ,ػػة إ ص ػػلئوة ) (α>0.05ف ػػم دري ػػلت أظع ػػلد ا,اال ػػلخ األل ػػرم

ا,نل,وػػة( :ألػػحكب غػػرس ا,لمػػة ظػػل,ال س كنعزوػػز ا لػػنمسؿل ألػػحكب ظ ػرات نلػػلاؿ ن ػػـ األب
كنلحطأل ألحكب ا نللؽ ا,نذظذب ا,اعلاحةل ألحكب ا,نمظؿ-ا,رفضل ألل,وب ا,نعلاؿ كا,رسلوة

ا,كا,دو ػػةل ألػػػل,وب ا,نعلاػ ػػؿ كا,رسلوػػػة ا,كا,دوػ ػػةل أل ػػحكب ا,الػ ػػلكاة فػػػم ا,اعلاحػػػةل سسقػ ػػة ا ظػػػف
ظل,كا,ػػدوفل ا,عسقػػة ظػػوف كاػػع أف ػراد األل ػرة

ػػؿل ا,عسقػػة اػػع األىػػملءل ا,عسقػػلت ا,ظػػوف أل ػروةل

ا,عسقػػلت ا ينالسوػػة  ,ل ػرة) ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة نيعػػزل ,حا لالػػة
ا ينالسوػػة ا قنص ػػلدوة( :ا ػػال ضل انكلػػطل ارن ػػع)ل اا ػػل وعال ػػم أف طحظػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم

يلاعة األزار-غػزة ظػل نسؼ الػنكولت ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة ,ػدوهـ الػنكل انمػلرب

اف ا,االلخ األلرمر


نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.05فػػم دريػػلت (العالقــة بــين الوالــدين) ,ػػدل

طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػزة نيعػػزل ,حا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة( :اػػال ضل
انكلطل ارن ع)ل كنـ الن داـ ا نظلر  LSDرويلد ا ,ركؽ ظوف ا,ان وراتل كقد نظوف أف ا,طحظة

ذكم ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ا,ارن عػػة ,ػػدوهـ الػػنكل ا,عسقػػة ظػػوف ا,كا,ػػدوف أسح ػ اػػف
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ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة (ا,اال

إ صلئوةل فم وف


ػةل ا,انكلػطة)ل كاػذش ا ,ػركؽ ذات د ,ػة

وكيد فركؽ ظوف ا,اياكسلت األ رلر

نظوف كيكد فركؽ ذات د ,ة إ صلئوة ( )α<0.05فم دريػلت (اإلمكانيـة الفيزيقيـة والماديـة)

,ػ ػػدل طحظػ ػػة حوػ ػػة ا,نرظوػ ػػة فػ ػػم يلاعػ ػػة األزاػ ػػر-غ ػ ػزة نيعػ ػػزل ,حا لالػ ػػة ا ينالسوػ ػػة ا قنصػ ػػلدوة:
(اػػال ضل انكلػػطل ارن ػػع)ل كنػػـ الػػن داـ ا نظػػلر  LSDرويػػلد ا ,ػػركؽ ظػػوف ا,ان و ػراتل كقػػد
نظوف أف ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة ا,ارن عة ,ػدوهـ ارا لالوػة ا ,وزوموػة كا,الدوػة

أسح اف ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة( :ا,اال
ذات د ,ة إ صلئوةل فم وف

ػةل ا,انكلػطة)ل كاػذش ا ,ػركؽ

وكيد فركؽ ظوف ا,اياكسلت األ رلر

جدول ل 31يبين نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية فل درجات أبعاد المناخ األسري لدى طمبة كمية التربية فل
جامعة األزهر-غزة تُعزى لممكانة االجتماعية االقتصادية لن=: 886
المكانة
المقياس

األبعاد

االجتماعية
االقتصادية

اال
العالقة بين الوالدين.
مقياس
المناخ

األسري

االمكانية الفيزيقية
والمادية.

الدرجة الكمية لمقياس
المناخ األسري.
** دا,ة إ صلئول سالد 11ر1

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابل

المعياري

ة

243

15.4

3.7

انكلطة

519

15.6

3.8

ارن عة

124

16.7

3.4

ة

243

18.5

5.7

انكلطة

519

19.2

5.9

ارن عة

124

23.1

3.9

ة

243

199.6

35.0

انكلطة

519

203.1

36.3

ارن عة

124

209.5

37.5

اال

اال

* دا,ة إ صلئول سالد 15ر1

المقارنات البعدية
1

2

3

//0.510

**0.002
**0.003

//0.082

**0.000
**0.000

//0.202

*0.013
//0.078

\\ غور دا,ة إ صلئول

بالنسبة لممقياس الثانل "التسامح":
الدرجة الكمية لمقياس التسامح :نظوف سػدـ كيػكد فػركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوة ) (α>0.05فػم
ا,درية ا ,حوة ,امولس ا,نللا ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة نيعػزل ,حا لالػة ا ينالسوػة
ا قنصػػلدوة( :اػػال ضل انكلػػطل ارن ػػع)ل ااػػل وعالػػم أف طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة
ظػػل نسؼ ا ػػلالنهـ ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ,ػػدوهـ الػػنكل انمػػلرب اػػف ا,نلػػلا ر كفواػػل وحػػم ا ,ػػركؽ ظػػوف
دريلت أظعلد امولس ا,نللا ظل,اللظة ,ان ور ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة:


نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.05فػػم دريػػلت (ا,نلػػلا ا ,زظػػم ا,نالظواػػم
ا,لوللم) ,دل طحظة حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة نيعزل ,حا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة
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(اػػال ضل انكلػػطل ارن ػػع)ل كنػػـ الػػن داـ ا نظػػلر  LSDرويػػلد ا ,ػػركؽ ظػػوف ا,ان و ػراتل كقػػد
نظػػوف أف ا,طحظػػة ذكم ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ا,ارن عػػة ,ػػدوهـ الػػنكل ا,نلػػلا ا ,زظػػم

ا,نالظواػػم ا,لوللػػم أسح ػ اػػف ا,طحظػػة ذكم ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ا,اال
ا ,ركؽ ذات د ,ة إ صلئوةل فم وف



وكيد فركؽ ظوف ا,اياكسلت األ رلر

ػػةل كاػػذش

نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.05فػػم دريػػلت (ا,نلػػلا ا ,ػػرم) ,ػػدل طحظػػة
حوة ا,نرظوة فم يلاعة األزار-غزة نيعزل ,حا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة( :اال ضل انكلػطل
ارن ػػع)ل كنػػـ الػػن داـ ا نظػػلر  LSDرويػػلد ا ,ػػركؽ ظػػوف ا,ان و ػراتل كقػػد نظػػوف أف ا,طحظػػة ذكم
ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ا,ارن عػػة كا,انكلػػطة ,ػػدوهـ الػػنكل ا,نلػػلا ا ,ػػرم أسحػ اػػف
ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة ا,اال
وف



وكيد فركؽ ظوف ا,اياكسلت األ رلر

ةل كاذش ا ,ركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوةل فػم

نظػػوف كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ( )α<0.05فػػم دريػػلت (ا,نلػػلا ا يناػػلسم) ,ػػدل

طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػزة نيعػػزل ,حا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة( :اػػال ضل
انكلطل ارن ع)ل كنـ الن داـ ا نظلر  LSDرويلد ا ,ركؽ ظوف ا,ان وراتل كقد نظوف أف ا,طحظة
ذكم ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ا,ارن عػػة كا,انكل ػػطة ,ػػدوهـ نلػػلا ايناػػلسم أ لػػر ا ػػف
ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة ا,اال
وف


ةل كاذش ا ,ركؽ ذات د ,ػة إ صػلئوةل فػم

وكيد فركؽ ظوف ا,اياكسلت األ رلر

نظػػوف سػػدـ كيػػكد فػػركؽ ذات د ,ػػة إ صػػلئوة ) (α>0.05فػػم دريػػلت أظعػػلد ا,نلػػلا ا,نل,وػػة:
(ا,نلػػلا ا,ػػدوالمل ا,نلػػلا ا,ياللػػم) ,ػػدل طحظػػة حوػػة ا,نرظوػػة فػػم يلاعػػة األزاػػر-غ ػزة نيعػػزل

,حا لالة ا ينالسوة ا قنصػلدوة( :اػال ضل انكلػطل ارن ػع)ل ااػل وعالػم أف طحظػة حوػة ا,نرظوػة

فػػم يلاعػػة األزاػػر-غػزة ظػػل نسؼ ا ػػلالنهـ ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ,ػػدوهـ الػػنكل انمػػلرب اػػف
ؿ اف ا,نللا ا,دوالم كا,نللا ا,ياللم ا,يالدرمر
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جدول ل 32يبين نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية فل درجات أبعاد التسامح لدى طمبة كمية التربية فل جامعة
األزهر-غزة تُعزى لممكانة االجتماعية االقتصادية لن=: 886

المقياس

المكانة

االجتماعية

البعد

السياسل.

مقياس

التسامح

الحسابل

المعياري

1

2

ة

243

31.2

7.6

1

//0.135

*0.014

انكلطة

519

32.0

7.0

-

1

//0.119

ارن عة

124

33.1

5.7

-

-

1

ة

243

25.8

5.0

1

*0.036

*0.015

انكلطة

519

26.6

4.7

-

1

//0.285

ارن عة

124

27.1

4.7

-

-

1

ة

243

42.4

6.8

1

*0.044

*0.012

انكلطة

519

43.4

6.5

-

1

//0.230

ارن عة

124

44.2

6.8

-

-

1

اال

اال
التسامح الفكري.

اال
التسامح االجتماعل.
** دا,ة إ صلئول سالد 11ر1

االنحراف

3

االقتصادية

التسامح الحزبل التنظيمل

العدد

المتوسط

المقارنات البعدية

\\ غور دا,ة إ صلئول

* دا,ة إ صلئول سالد 15ر1

مناقشة نتائج الفرضية:
وتعـــزو الباحثـــة :ا,النوي ػػة ا,ملئح ػػة ظػ ػأف طحظ ػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة ف ػػم يلاع ػػة األزا ػػر-غػ ػزة ظ ػػل نسؼ
النكولت ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة ,دوهـ النكل انملرب اف ا,االلخ األلرم إ ,طظوعة ا,ايناػع
ا ,حلػػطوالم ا,ػػذم وعػػوش فوػػأ ا,طحظػػةل فػػل,ظركؼ ا ينالسوػػة كا قنصػػلدوة كا,لوللػػوة انملرظػػة ظػػوف ياوػػع

ا ,ئ ػػلتل فياو ػػع األل ػػر نكاي ػػأ ا,اىػ ػ ست ال ل ػػهلل كن ػػلكؿ نرظو ػػة أظاللئه ػػل نرظو ػػة ص ػػل ,ة اها ػػل لال ػػت

ا,ظركؼل فلألغالولء ك ذ,ؾ ا ,مراء و رصكف سح نرظوػة أظالػلئهـ نرظوػة لػحواةل كو ػلك,كف نحظوػة ليػلنهـ

قدر ا,النطلعل ,ذ,ؾ لف يك ا,االلخ األلرم انملرب ظوف ياوع ا,النكولتر

ظوالاػل نظػوف أف ا,طحظػػة ذكم ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػػلدوة ا,ارن عػة ,ػدوهـ الػػنكل ا,عسقػة ظػػوف

ا,كا,دوف أسحػ اػف ا,طحظػة ذكم ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة( :ا,اال

ػةل ا,انكلػطة) فعالػدال ننػكفر

ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة ( :نعحػوـ األب كاألـ -ا,عاػػؿ ,ػ ب كاألـ -ا,الػنكل ا قنصػلدم ا,يوػػد)
نػػؤدم إ ,ػ ا,نمحوػػؿ اػػف ا,اى ػ ست ظػػوف ا,كا,ػػدوفل ألالهػػـ انعحاػػلف وعرفػػلف وػػؼ و لفظػػلف سح ػ سسقػػنهـ

كو نراػكف ظع ػػهـ ا,ػػظعض ل ك ػػذ,ؾ ا,الػنكم ا قنصػػلدم حاػػل ػػلف ارن عػلن وػػالع س ذ,ػػؾ سحػ ا,عسقػػة

ظػوف ا,كا,ػػدوفل كوػػؤدم إ,ػ ا لػػنمرار كا,نػراظط األلػرم كا لػػنمرار ا,اعوىػػم كنحظوػة ليػػلت أفػراد األلػرةل

فعالدال نحظ ياوع ا ,ليلت نلػكد ا,اػكدة ظػوف األـ كاألب ك و ػكف االػلؾ لػظب ,حاىػل ؿ ظػوف ا,كا,ػدوفل

سح ا,ع س اف األلر ذكم ا,النكم ا,نعحوام ا,اندالم ,رظال لالت ا,عسقة ظوف األب كاألـ غور النمرة
لصة إذا نكافؽ اعهل أو لن النكل اقنصلدم اندالم وػؤدم إ,ػ نػذار األـ أ ولالػل ,عػدـ نػكفر ا ,ليػلت
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األلللوة ,هل اال ودفعهل إ ,املرالة ال لهل ظأ كانهل أك اقرظلئهل كاذا وؤدم إ ,ا,ناػرد اػف قظحهػلل ك,رظاػل

نطحب ا ال صلؿ ,ن لكؿ ا,عوش فم ظركؼ أف ؿل كاذا وؤدم إ ,االهولر األلرةر

كنظػوف أو ػلن أف ا,طحظػة ذكم ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة ا,ارن عػة ,ػدوهـ ارا لالوػة ا ,وزوموػػة
ةل ا,انكلطة)ل كاػذا طظوعػم

كا,الدوة أسح اف ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة( :ا,اال

ألف األل ػرة ذات ارا لالوػػلت ا قنصػػلدوة ا,ارن عػػة ظطظوعػػة ا ,ػػلؿ لػػكؼ ننػػكفر ,ػػدوهل إا لالوػػلت فوزوموػػة
دا ؿ ا,ظوت ظى ؿ أ ظر اػف األلػر ذات ا,الػنكل ا قنصػلدم ا,انكلػط أك ا,اػال ضل ألف اػذش األلػر

لو كف ااهل األكؿ نحظوػة اطل,ػب ا ,وػلة األك,وػة اػف( :اىػرب -اأ ػؿ -رلػكـ د ارلػوة)ل أاػـ ظ لوػر اػف
ى ػراء أدكات هرظلئوػػة يدوػػدة أك ز رفػػلت ,حاالػػزؿ

فلئػػدة االهػػلل ,ػػذ,ؾ أظهػػرت ا,النػػلئ أف ا,طحظػػة ذكم

ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة ,وهـ إا لالولت فوزوموة أسح اف غوراـر

أال ظل,اللظة ,امولس ا,نللا فحمد نظوف أف ا,طحظة ذكم ا,ا لالػة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة ا,ارن عػة
,دوهـ النكل ا,نللا ا ,زظم ا,نالظوام ا,لوللم أسح اف ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة

ا,اال

ػػة كذ,ػػؾ ألف ا,طحظػػة ذكم ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ا,ارن عػػةل كا,ػػدوهـ ونانعػػكف ظالػػنكل

نعحواػػم ارن ػػع كاػػذا وػػؤلر سح ػ ن ػرظونهـ كنالىػػئنهـل فوعحاػػكف أظالػػلءاـ ا ن ػراـ ا,ياوػػع كنمػػدوراـل ك ػػذ,ؾ
وعوىكف ولة اطرفة ننكفر فوهل لفػة ا نوليػلنهـل ,ػذ,ؾ ,رظاػل

وهناػكف ظل الناػلء إ,ػ ا,نالظواػلتل ,ػذا

الي ػػداـ انل ػػلا وف ا ػػع ياو ػػع ا,نالظوا ػػلت األ ػػرلل كا,ع ػػس صػ ػ و ا,طحظ ػػة ذكم ا,ا لال ػػة ا ينالسو ػػة
ا قنصلدوة ا,اال

ة نالمصهـ ا ,لور اف ا نوليلنهـل ,ػذ,ؾ و ػلك,كف ا ال ػالـ ,حنالظواػلت كونالػ كف

ظنالظ ػػواهـ ظىػ ػ ؿ ظو ػػرل ألاله ػػـ وعنم ػػدكف أف نالظ ػػواهـ ل ػػكؼ ول ػػلسداـ ف ػػم ا ,ص ػػكؿ سحػ ػ ( :كظو ػػة-
لظكالة -اللسدة) ,ذ,ؾ اليداـ انعصظوف

لو انر نيلش ا,نالظوـ ا,ذم والناكف إ,وأر

كنظوف ذ,ؾ أف ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة ا,ارن عػة كا,انكلػطة ,ػدوهـ الػنكل

ا,نلػػلا ا ,ػػرم أسح ػ اػػف ا,طحظػػة ذكم ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ا,اال

ػػةل كذ,ػػؾ ألف األلػػر

ذات ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصلدوة ا,ارن عة كا,انكلطة ن ػكف ان هاػة  ,ف ػلر كاآلراء كننمظػؿ اآل ػروف

ا,ا نح وف ف رولل ألالهـ وؤاالكف ظس نسؼل ك,دوهـ اعرفة ظأف ا

نسؼ ىمء طظوعم ظوف ا,الػلسل كألف

نعحػػوـ ا,كا,ػػدوف وػػؤلر ظىػ ؿ ظوػػر سحػ أك داػػـ كسحػ ن وػػر أك داػػـل كظل,نػػل,م وػػؤلر سحػ نلػػلا هـ اػػع

غو ػػراـر أا ػػل األلػ ػػر ذات ا,ا لال ػػة ا ينالسوػػػة ا قنص ػػلدوة ا,اال

ا انالـ ظل,يلالب ا ,رمل ,ذ,ؾ

وكيد ,دوهـ نللا ف رمر

ػػة ول ػػكدال ا,يهػ ػػؿ كا ,م ػػرل كسػػػدـ

كظهر أو لن أف ا,طحظة ذكم ا,ا لالة ا ينالسوة ا قنصػلدوة ا,ارن عػة كا,انكلػطة ,ػدوهـ نلػلا

اينا ػػلسم أ ل ػػر ا ػػف ا,طحظ ػػة ذكم ا,ا لال ػػة ا ينالسو ػػة ا قنص ػػلدوة ا,اال

ػػةل كذ ,ػػؾ ألف األل ػػر ذات

ا,ا لالػػة ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ا,ارن عػػة كا,انكلػػطة ونانعػػكف ظعسقػػلت يوػػدة اػػع يو ػراالهـ كأصػػدقلئهـ
كو نراكالهـ كونظلد,كف ا,زولرات فوال ظوالهـل كا,ع س ص و األلر ذات ا,ا لالة ا ينالسوػة ا قنصػلدوة
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ا,اال

سالداـر

ة نمؿ سسقلنهـ اع غوراـل ألالهـ وىعركف ظل,الظذ اػف اآل ػروفل ,ػذ,ؾ ومػؿ ا,نلػلا ا يناػلسم
كأ وػ انر أظهػػرت ا,النػلئ ظػػأف طحظػػة حوػػة ا,نرظوػة ظػػل نسؼ ا ػػلالنهـ ا ينالسوػػة ا قنصػػلدوة ,ػػدوهـ

النكل انملرب اف ؿ اف ا,نللا ا,دوالم كا,نللا ا,ياللم ا,يالدرمر

وتعــزو الباحثــة :ذ,ػػؾ إ ,ػ أف ا ,ل,ظوػػة ا,عظاػ فػػم ادوالػػة غ ػزة وػػدوالكف ظل,ػػدوف ارلػػسام ا,ػػذم
وػػدسك إ ,ػ ا ن ػراـ األدوػػلف اآل ػػرلل كأو ػلن ,ػػـ ونعرف ػكا سح ػ اى ػ لص اػػف دولالػػلت آ ػػرلل ,ػػذ,ؾ اليػػد
ا,نللا ا,دوالم اكيكد سالد ياوع األفراد ظى ؿ انملربل أال ا,نللا ا,ياللم فيلء ظى ؿ انملرب ,ػدل

أفراد ا,عوالةل ألف ا,عوالة لالت اف يلاعة األزار كام يلاعػة ا نحطػة ومػؿ فوهػل ا,نعصػب نيػلش ا,يػالس
اآل رل ك ذ,ؾ لالت أ لر اف الصؼ ا,عوالة اف اراللثر
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توصيات الدراسة:
 -1ساػػؿ ظ ػراا نلمو وػػة  ,لػػر ا ,حلػػطوالوة نك ػ اػػدل أااوػػة ا,ظوئػػة األل ػروة كنألوراػػل سح ػ أف ػراد
األلرةل ك ركرة اانالـ ا,كا,دوف ظنكفور االلخ ألرم لكم  ,ظاللءر

 -2نطػػكور ا,االػػلا كا,امػػررات ا,د ارلػػوة اػػف ػػسؿ إدراج اك ػػكع ا,نلػػلا كأااونػػأ سح ػ األف ػراد
كا,ايناعل ك ذ,ؾ اآلللر ا,لحظوة ,عدـ نكايدش فم ا,ايناعر

 -3سمػػد ا,الػػدكات كا,ا ل ػرات ككرش ا,عاػػؿ ػػكؿ و وػػة إسػػلدة ظالػػلء ا,ى صػػوة ا ,حلػػطوالوة سح ػ

ألػػلس ا,نلػػلا كا ن ػراـ ا ,ػرأم اآل ػػرل كاسػػلدة صػػولغة ا,ايناػػع ا ,حلػػطوالم سح ػ ألػػس قلئاػػة
سح ا,اللكاة كا,عدؿ كنمظؿ اآل ر كسدـ ا,ناووزر

 -4نكيوػػأ كلػػلئؿ ارسػػسـ ا,ا نح ػػة ظنىػػيوع كالىػػر لملفػػة ا,نلػػلا اػػف ػػسؿ إىػػلسة فػػف ا ,ػكار
-5

كا,مظكؿ ظل

نسؼر

ركرة ن موؽ ا,اصػل ,ة ا,كطالوػة ظػوف لفػة ا,نالظواػلت ا,لوللػوة فػم قطػلع غػزةل كنظالػم ا ,ػؽ

فم ا,نعظور كا,نعددوة ا,لوللوة ا,ملئاة سح ا

نراـ كا,مظكؿ ظوف أفراد ا,ىعب.

بحوث مقترحة:
 -1إي ػ ػراء د ارلػ ػػة ننالػ ػػلكؿ ا,االػ ػػلخ األلػ ػػرم كسسقنػ ػػأ ظان و ػ ػرات الػ ػػؿ( :ظالػ ػػنكل ا,طاػ ػػكح -ا ن ػ ػزاف
ا ال عل,م -ا,محؽ كا نئلب)

 -2إيراء درالة نناللكؿ ا,االلخ األلرم كسسقنأ ظل,ذ لء األ سقم كنمظؿ ا,ذاتر

 -3إيراء درالة نناللكؿ ا,االلخ األلرم كسسقنأ ظل,محؽ ا ينالسم كا,لحكؾ ا,لوللمر
 -4إيراء درالة نناللكؿ ا,نللا كسسقنأ ا,ذ لء ا ينالسم أك ا,ذ لء ا ال عل,مر
 -5إيراء درالة نناللكؿ ا,نللا كسسقنأ ظنمدور ا,ذاتر

 -6إيراء درالة نناللكؿ ا,نللا كسسقنأ ظالنكولت ا,ذ لء ا,لملفم أك ا ,ظط ا,ذانمر
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املصادر واملراجع

المصادر والمراجع
أوالً :المصادر
 -1ا,مراف ا ,روـ

 -2ا,لالة ا,الظكوة

ثانياً :المراجع العربية
1ر

2ر
3ر

اظرااوـل نلار ()2116ر ا,الاذية ا,ظاللئوة ,حنللا ا,ال لم فم سسقنأ ظ ؿ اػف ا,عرفػلف كسكااػؿ

ا,ى صوة ا ,اػس ا ,ظػرل كا,هالػلء ا,ػذانم ,ػدل طػسب ا,يلاعػة ،مجمـة اإلرشـاد النفسـل ،ا,عػدد
()46ل اصرل ص ص 318-232ر

اظف االظكر ()1979ر قلسان العرب"ل دار ا,اعلرؼل ا,ملارةر

أظػػك ا,الوػػؿل ا اػػكد ا,لػػود ()1986ر التحميــل العــاممل لــذكاء وقــدرات اإلنســان :د ارلػػة سرظوػػة
كسل,اوةل دار ا,اله ةل ظوركتر

4ر

أظك طبل فؤاد كصلدؽل آالؿ ()1991ر مناهج البحث وطرق التحميل اإلحصائل فل العموم

5ر

أظك زودل الظوحة ()2111ر عمم النفس األسريل سل,ـ ا ,نبل ط1ل ا,ملارةر

6ر

النفسية والتربوية واالجتماعيةل ا نظة األاليحكل ا,ملارةر

أظػػك لػػعدل أ اػػد كسروظػػلتل أ اػػد ()2112ر نظريـــات اإلرشـــاد النفســـل والتربـــوير ط1ل دار

ا,الورة ,حالىر كا,نكزوع كا,طظلسةل سالفر
7ر

أظػك اليوحػةل لػ ولف ا اػد ()2111ر ظػرات ا,ط ك,ػة كسسقنهػل ظل ,ػ كط ا,اللياػة سػف ا ,ظػرات
ا

نس,وػ ػػة ا,ص ػ ػػلداة ,ػ ػػدل ا,ى ػ ػػظلب ا ,ارىػ ػػدوف ف ػ ػػم ا لفظػ ػػلت غ ػ ػزةل مجمـــــة اآلداب والعمـــــوم

اإلنسانية -حوة اآلداب ظيلاعة ا,االولل ايحد ()3ل ا,عدد()71لص ص 1178 -861ر
8ر

9ر

أظػػػك اليوحػ ػػةل ل ػ ػ ولف ا اػػػد ()2115ر ا,االػ ػػلخ األلػ ػػرم اػ ػػل ودر ػػػأ األظالػ ػػلء كسسقنػػػأ ظػ ػػل,ن ور
األ سقػػم فػػم

ػػكء الظروػػة ػػك,ظرج ,ػػدل طحظػػة يلاعػػة األزاػػر ظ ػزةر مجمــة دراســات نفســية-

مصرل ايحد25ل ا,عدد األكؿل ص ص 93-151ر

أظك اليوحةل ل ولف ا اد ()2113ر مقيـاس المنـاخ األسـريل ار ػز ا,ظ ػكث اراللػلالوة كا,نالاوػة

ا ينالسوةل غزة -فحلطوفر
11ر أظ ػػك اليوح ػػةل لػ ػ ولف ا ا ػػد ()2116ر قاألل ػػس األ سقو ػػة كسسقنه ػػل ظلألظع ػػلد ا,لسل ػػة ,حنل ػػحطوة
كا,ل ػػحكؾ ا,لولل ػػم  ,ػػدل طحظ ػػة ا,يلاع ػػلت ف ػػم ا لفظ ػػلت غػػزةقل المـــؤتمر الـــدولل األول لعمـــم

الـــنفس :ا,ظ ػػكث ا,ال لػػوة فػػم فحلػػطوف ظػػوف ا,الظروػػة كا,نطظوػػؽل يلاعػػة ظوػػت  ,ػػـل 23 -22
إظروؿل ظوت  ,ـ -فحلطوفر
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11ر أظػػك اليوحػػةل ل ػ ولف ا اػػد ()2117رعمـــم نفـــس النمـــو :الجـــزء األولر ا,طظعػػة ا,لل,لػػةل ا نظػػة
12ر

كاطظعة ا,طل,بل يلاعة األزار -غزةر

أظػك الىػـل ساػلد ()2114ر خبـرات الطفولـة وعالقتهـا بالتسـامح مقابـل التعصـب لـدى طمبــة

المرحمــة الثانويــة العامــة بمحافظــات قطــاع غــزة .رلػػل,ة اليلػػنور غوػػر االىػػكرة حظػػة ا,نرظوػػة-
يلاعة األزارل غزةل فحلطوفر

13ر أ ادل لهور لاؿ ()1998ر دراسات فل سيكولوجية الطفولةل ارل الدروةل ار ز ارل الدروة
,ح نلبر

14ر أ ادل اصػط

()2115ر دكر ا,االرلػة ا,علاػة ,ح داػة ا ينالسوػة فػم نالاوػة لملفػة ا,نلػلا

,دل ا,ىظلب ا,يلاعمل مجمة دراسات فل الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانيةل ايحػد ()12ل

ا,عدد () 39ل اصرل ص ص 135 -74ر

15ر أ اػػدل اهالػػد ()2117ر ق التســامح والتعصــب" ،الحـوار المتمــدن ،ا,عػػدد()2191ل نػػـ ا طػػسع
فم نلرود 2117 11 7ل http://www.ahewar.orgر

16ر ال لؽل أدوب كآ ركف ()1993ر أضواء عمى التعصبر ط()1ل ظوركت :دار أاكاجر

17ر األلػػطؿل سزاػػم ا اػػكد لػػوف ()2112ر المنــاخ األســري وعالقتــه بالضــغوط النفســية لــدى
طالبات جامعة األقصىقل رلل,ة اليلنور غور االىكرةل ظراللا اىنرؾ ظوف يلاعة سوف ىاس
كيلاعة األقص ل غزة -فحلطوفر

18ر األلػػارمل ى ػرو ة ()2117ر ا,عالػػؼ

ػػد ا,ا ػرأة ػػل ت إي ػراـ اىػػوالة الػػوئة ,حايناػػعل مجمــة

الرياضل ا,عدد ()14181ر ا,ىظ ة ا,عل,اوة ا,اعحكالنوة (ارالنرالت)ر

19ر ارالرةل ألعد ()2115ر قا,سسالؼ كا,نللا قاة ا,نكازف ا,ال لمقل مجمة النبأل ا,عدد ()75ل نـ
ا طسع ظنلرود  https://annabaa.org/nbahome/nba75/012.htm2117 11 11ر

21ر أالكرل ا,يالدم ()1981ر معالم التاريخ اإلسالمل المعاصرر دار ا سنصلـل ا,ملارةر

21ر أالكرل سظور كسظد ا,صلدؽل فلنف ()2111ر دكر ا,نللا كا,ن لؤؿ فم ا,نالظؤ ظالكسوة ا ,ولة ,دل
سوالػػة اػػف ا,طػػسب ا,يػػلاعووف فػػم

ػػكء ظعػػض ا,ان وػرات ا,دواكيرافوػػةل مجمــة دراســات عربيــة

فل عمم النفس ،اصرل ايحد ()9ل ا,عدد ()3لص ص 491 -571ر

22ر ا,ظداوالةل ذوػلب ()2111ر قػوـ ا,نلػلا فػم االػلا ا,نعحػوـ ا,يػلاعمل المجمـة العربيـة لمدراسـات
األمنية والتدريبل ايحد ()27ل ا,عدد ( ) 53ل ا,لعكدوةل ص ص  216 – 177ر

23ر ا,ظػػدراالمل فلطاػػة ()2119ر ا,االػػلخ األلػػرم ,ػػدل طحظػػة يلاعػػة ا,اكصػػؿر مجمــة أبحــاث كميــة
التربية األساسيةل ا,عدد ()4ل ا,عراؽل ص ص 113 -91ر

24ر ظػػدكمل سظػػد ا,ػػر اف ()1984ر موســـوعة الفمســـفةل ا,يػػزء األكؿ كا,لػػلالم ل ا,اؤللػػة ا,عرظوػػة
,حدراللت كا,الىرل ظوركتر
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25ر ظ ػػدادمل ا اػػد ()2118ر ق ػػدكد ا,نلػػلا كسكائمػػأ فػػم ا ,حلػ ة ا ,رظوػػة ا ,دولػػةقل مجمــة عمــوم
إنسانيةل ا,عدد ()36ل نكالسر

26ر ظف اوػدل ىػعلع ()2114ر التفـاؤل والتشـاؤم وعالقتهمـا بالتسـامح والرضـا عـن الحيـاة لـدى

عينة من طالب كمية اآلداب بجامعة الممك سعودل رلل,ة اليلنور غور االىكرةل يلاعة اللوؼ
ا,عرظوة ,حعحكـ ا االوةل حوة ا,عحكـ ا ينالسوة كارداروةل ا,رولضر

27ر ا,نرنكرمل ا اد ()2117ر الكفاءة اإلجتماعيةر ط1ل دار ا ,ر ,حطظلسة كا,الىر :سالفر
28ر

ا,نلػ ػػلا قػ ػػكة ا,امػ ػػدرة ()2114ر كتــــاب مجمــــة الكويــــتل ايحػ ػػد ()12ل ص ص 21 -19ل

ا ,كوتر

29ر يلاظك ,ل ػػمل يو ار ,ػػدج ()2111ر التســـامح أعظـــم عـــالج عمـــى االطـــالق .ط1ل نريا ػػة الو ػػؿ
كا,ىمل ا نظة يرورل ا,رولضل ا,لعكدوةر
31ر ا,يظكرمل االلؼ ()2114ر ا,نللا ا ,رم كسسقنأ ظل,ناللؾ ا ينالسم ,ػدل طحظػة ا,يلاعػةل
مجمة الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعيةل سدد ()14ل ص ص 423 -367ر

31ر ا,يريلكمل زولد ()2118ر دكر األلرة ا ,زوة فم ن موؽ ا,ص ة ا,ال لوة ,حط ؿ سؿ ا ,صلر
ارلػرائوحم 2118 -2117ر كرقػة امداػة ,حوػػكـ ا,د ارلػم ظعالػكاف ا ,صػػلر نداسولنػأ كآلػلرش سحػ
أط لؿ غزةل فحلطوف :يلاعة فحلطوفر

32ر ا,ي ازئػػرمل ح ػػكد ()2114ر المنـــاخ األســـري وعالقتـــه بـــالقمق فـــل مرحمـــة الطفولـــة ل رل ػػل,ة
اليلنور غور االىكرةل اعهد ا,د راللت كا,ظ كث ا,نرظكوة ل يلاعة ا,ملارةر

33ر

ػػلفظل دا,وػػل ()2115ر ا,االػػلخ األلػػرم كسسقنػػأ ظل,ا ػػلكؼ ا ينالسوػػة ,ػػدل ا ط ػػلؿل مجمــة

34ر

ػػلفظل الظوػ ػؿ كل ػػحوالفل سظ ػػد ا ,ػػر اف كى ػػالدمل ل ػػاورة ()1997ر مقدمــــة فــــل عمــــم الــــنفس

35ر

ل,ػػة ا,نلػػلا فػػم ا,عػػل,ـ ا,عرظػػم )2119( 2119 -2118ر مركـــز رام اهلل لدراســـات حقـــوق

36ر

دراسات عربية فل عمم النفس -مصر ،ايحد ()14ل ا,عدد األكؿل ص ص 163 -217ر
االجتماعلل ا نظة زاراء ا,ىرؽل ا,ملارةر
اإلنسانل راـ اهللل فحلطوفر

لفل ال م ()1993ر التعصب والتسامحل ط1ل أاكاج ,حطظلسة كا,الىرل ظوركتر

37ر ا ,لػػفل وكلػػؼ ()2115ر أســئمة الهويــة والتســامح وثقافــة الح ـواررط1ل ا نظػػة دار ا,صػػدل
38ر

,حص لفة كا,الىر كا,نكزوعل دظم

ال مل سحم سظدا,الظمل اطرل سظدا ,نلح ريػب ()2114ر المناخ األسري وعالقتـه باضـطرابات

األكل لدى المراهقين المعوقين سمعيال ا,اؤنار ا,لالكم ا ,لدم سىر ,إلرىلد ا,ال لمل يلاعة
سوف ىاسل ا,ملارةل ا,ايحد ا,للالمل ص ص 852 -793ل ا,ملارةر
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39ر ا ,طوبل راظعة ()2115ر المناخ األسري فل الطفولة وعالقته بضـغوط الحيـاة واسـتراتيجيات

مواجهتهـــا لـــدى طمبـــة الجامعـــات فـــل قطـــاع غـــزةل (رلػػل,ة اليلػػنور غوػػر االىػػكرة)ل يلاعػػة

األزارل غزةر

41ر ا ,طوػػبل ا اػػد ي ػكاد ()1998ر التوجيـــه واإلرشـــاد النفســـل بـــين النظريـــة والتطبيـــقر ط1ل
41ر

اطظعة لاور االصكرل غزةر

حو ػػؿل س ػ ػراء ()2116ر قا,اال ػػلخ األل ػػرم كسسقن ػػأ ظل,صػ ػ ة ا,ال ل ػػوة  ,ظال ػػلءل مجمـــة التربيـــة

األساســــية" ،ك ازرة ا,نعحػ ػػوـ ا,عػ ػػل,مل ا,يلاعػ ػػة ا,النالص ػ ػروةل ظ ػ ػػدادل ا,عػ ػػدد ()49ل ص ص -483
516ر

42ر

حوؿل س راء ()2113ر ا,نحكث ا,لملفم كسسقنأ ظل,االلخ األلرم ,دل سوالػة اػف طحظػة ا,يلاعػةل

43ر

حوػ ػػؿل ا اػ ػػد ()2111ر ســـــيكولوجية العالقـــــات األســـــريةرط1ل دار قظػ ػػلء ,حطظلسػ ػػة كا,الىػ ػػر

مجمة عموم اإلنسان والمجتمعل يلاعة ظ دادل ا,عراؽ سدد ( )7ل ص ص 92-75ر
كا,نكزوعل ا,ملارةر

44ر ا ,اول ػػمل ا,ل ػػود ل ػػساة ()1993ر نرظو ػػة ا,نل ػػلا ا ,ػػرم ص ػػو ة نرظكو ػػة امنر ػػة ,اكايه ػػة
ا,نطرؼل مجمة التربية المعاصرةل ايحد()11ل ا,عدد()26ل اصر لص ص  77 -119ر

45ر ا,ػػدااغل لػػلام ()1999ر نظريــة األنســاق العامــة :إمكانيــة توظيفهــا فــل الممارســة المهنيــة
لمخدمة اإلجتماعية .حوة اآلدابل يلاعة ا,احؾ لعكدل ا,ااح ة ا,عرظوة ا,لعكدوةر

46ر ا,داارمل صل)2118( ,ر عمم النفسر ط1ل دار ص لء ,حالىر كا,نكزوعل سالفر

47ر درارل ا اػػد ()1969ر كتــاب الــدين بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ األديــان ،بتصــرفل ط1ل
ا نظة ا,لعلدةل ص ص 191 -189ر

48ر ا,دراولػػةل سظػػد اهلل ()2115ر ا,عالػػؼ

ػد ا,ا ػرأة ف ػم ا,ايناػػع األردالػػم :ألػػظلظأ كأى ػ ل,أ ألػػلرشل

لظؿ ا ,د االػأل مجمة جيل العموم اإلنسانية واالجتماعيـةل ار ػز يوػؿ ا,ظ ػث ا,عحاػمل ا,ىػظ ة
ا,عل,اوة ا,اعحكالنوة(ا النرالت)ر

49ر رىػػودل أزاػػلر ()1995ر دور الدولــة واألســرة البديمــة وأثرهمــا عمــى الصــحة النفســية لأليتــامل
51ر

(رلل,ة اليلنور غور االىكرة)ر ا,يلاعة ا,النالصروةل ظ دادر

ر ػكافل اللدوػػة ()1997ر "الشــباب المصــري المعاصــر وأزمــة القــيمقل ا,هوئػػة ا,اصػروة ا,علاػػة

,ح نلبل ا,ملارةر
51ر ا,ركوحػػمل ياوحػػة ()2115ر ا,االػػلخ األلػػرم كسسقنػػأ ظألػػل,وب اكايهػػة ا ,ػ كط ا,ال لػػوة ,ػػدل
سوالػػة اػػف طل,ظػػلت يلاعػػة ا ,ػػدكد ا,ىػػال,وة فػػم ادوالػػة سرسػػرر مجمــة كميــة التربيــة بأســيوطل

ا,ايحد ()31ل ا,عدد()4ل اصرل ص ص 364-332ر

52ر ا,روالكمل ا اد ()2113ر عمم نفس الطفل .دار ا,ىركؽ ,حالىر كا,نكزوعل سالفر
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53ر زقػػزكؽل ا اػػكد اػػدم ()2113ر قا,نلػػلا فػػم ارلػػسـقل مجمــة التســامح لدراســات الفكريــة
واإلسالميةل ا,عدد األكؿل ىنلء 2113ل ك ازرة األكقلؼ كا,ىؤكف ا,دوالوةل لحطالة سالفر

54ر لػػحالفل ا اػػد ()2115ر ا,نرظوػػة سح ػ ا,نلػػلا ,ػػدل ا ,صػػلئؿ ا ,حلػػطوالوة ,اكايهػػة نػػداسولت
ا الملػػلـ ا,ػػدا حمر مجمـــة الجامعـــة اإلســـالمية لمدراســـات التربويـــة والنفســـيةل ا,ايحػػد ()23ل

ا,عدد()4ل فحلطوفل ص ص28 -1ر

55ر ا,ل ػػالودمل ي ػػلر اهلل ()2113ر أســـاليب التنشـــئة األســـرية وعالقتهـــا بـــالعنف عنـــد األحـــداث
األســـوياء والجـــانحين (رل ػػل,ة د ن ػػكراش غو ػػر االى ػػكرة)ل يلاع ػػة ال ػػلوؼ ا,عرظو ػػة ,حعح ػػكـ األاالو ػػةل
ا,رولضر

56ر ا,لودل سظدا ,حوـ ()1981ر األسرة وابداع األبناء  .دار ا,لملفة ,حنأ,وؼ كا,الىر ل ا,ملارة

57ر ا,لومحمل ا اد صل)2113( ,ر مدى تضمين كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية لقيمة
التســـامح وتصـــور مقتـــرح الثرائهـــال رل ػػل,ة اليل ػػنور غو ػػر االى ػػكرة  ،حو ػػة ا,نرظو ػػةل ا,يلاع ػػة
ارلساوةل غزةل فحلطوفر

58ر ى ػػمورل زوال ػػب ك سظ ػػد ا,ع ػػلؿل ن و ػػة ()2113ر ال ػػهلالت ا,ظطل ,ػػة ف ػػم ن مو ػػؽ األا ػػف ا,ال ل ػػم
كا,نللا ,دل طسب ا,دراللت ا,عحول :درالة كص وة نالظؤوػةل دراسات عربيـة فـل التربيـة وعمـم

النفسل ا,ايحد()1ل ا,عدد()43ل ا,لعكدوةل ص ص  69 -113ر

59ر ىحؽل ا,

ؿ ()1993ر األمة والدولةل ط()1ل دار ا,االن بل ظوركتر

61ر ا,ى ػػارمل ا ػػلدم ()2115ر ا,عسق ػػة ظ ػػوف ا,ال ػػؤك,وة ا ينالسو ػػة كلملف ػػة ا,نل ػػلا  ,ػػدل ط ػػسب
يلاعة اللوؼ ا,عرظوة ,حعحكـ األاالوةر المجمة الدوليـة التربويـة المتخصصـةل ا,ايحػد ()4ل ا,عػدد

()6ل ا,لعكدوةل ص ص 121-111ر

61ر ا,ىػػكرظيمل الظوحػػة كداالوػػلؿل س ػػلؼ ()2112ر عمــم الــنفس والشخصــيةل ا نظػػة زا ػراء ا,ىػػرؽل
ا,ملارةر
62ر صػػكظلالمل صػػسح ()2112ر د ارلػػة ك ػػعوة قػػوـ ا,نلػػلا فػػم ا,االظكاػػة ا,نعحواوػػة ا ,حلػػطوالوةل
قػ ػػوـ ا,نلػ ػػلا فػ ػػم ا,االػ ػػلا ا,ادرلػ ػػوة ا,عرظوػ ػػةل مركـــــز رام اهلل لدراســـــات حقـــــوق اإلنســـــانل
ص ص  68 -9ر

63ر صودـل رولض ()2117ر ا,االلخ األلرم كسسقنأ ظل,هكوة كا,نللا كارللر فم ا لفظلت غزةل
الػ ػ ػػنكدع يلاعػ ػ ػػة طوظػ ػ ػػة ا,رقاػ ػ ػػمل ص ص 31-1ل نػ ػ ػػـ ا طػ ػ ػػسع ظنػ ػ ػػلرود 2117 12 11ل
 http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/353ر

64ر ا,طح ػػمل الػػلسد ظػػف لػػلسد ()2112ر الحاجــة إلــى اإلرشــاد النفســل ودرجــة ممارســته فــل
المرحمـــة اإلبتدائيـــة بمحافظـــة الطـــائف كمـــا يدركـــه المرشـــد والمعمـــمل (رلػػل,ة اليلػػنور غوػػر
االىكرة)ل يلاعة أـ ا,مرلل ا,ااح ة ا,عرظوة ا,لعكدوةر
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65ر سظػػد ا ,ػػل,ؽل أ ا ػػد ا اػػد ()1983ر األبعـــاد األساســـية لمشخصـــيةل دار ا,اعرفػػة ا,يلاعو ػػةل
ارل الدروةر

66ر سظد اهللل فوصؿ ()2111ر ا,نللا ا ينالسم كسسقنأ ظل,ن صص كا,يالس كألل,وب ا,اعلاحة
ا,كا,دو ػ ػػة  ,ػ ػػدل طحظ ػ ػػة يلاع ػ ػػة ظ ػ ػػدادل مجمــــــة البحــــــوث التربويــــــة والنفســــــيةل ا,ع ػ ػػدد ()28ل

ص ص 275 -256ر

67ر سظ ػػد ا,اعط ػػمل سظ ػػد اهلل ا ا ػػد ()2111ر أطفالنـــا خطـــة عمميـــة لمتربيـــة الجماليـــة ســـموكياً
وأخالقياًل دار ا,نكزوع كا,الىر ارلساوةل ا,ملارةر

68ر سظػػداهللل اعنػػز لػػود ()1989ر ا نيلاػػلت ا,نعصػػظوة ل لحلػػحة سػػل,ـ ا,اعرفػػة ا,عػػدد ()137ل
المجمس الوطنل لمثقافة والفنون واالدابل ا ,كوتر

69ر سظ ػػدا,اعطمل ل ػػف اص ػػط

()2114ر األســـرة ومشـــكالت األبنـــاء ل دار ا,لػ ػ لب ,حالى ػػر

كا,نكزوعل ا,ملارةر
71ر ا,عيا ػػمل أ ا ػػدل كآ ػػركف ()2114ر ق ػػوـ ا,نل ػػلا  ,ػػدل طحظ ػػة حو ػػة ا,نرظو ػػة األللل ػػوة ظدك ,ػػة
ا ,كوتل مجمة الثقافة والتنميةل اصرل ايحد ()14ل ا,عدد()77لص ص 44 -1ر

71ر ا,عػ ػزاـل سظ ػػد ا,اللص ػػر ()2113ر ا,اال ػػلخ األل ػػرم كسسقن ػػأ ظدافعو ػػة ارالي ػػلز  ,ػػدل ا,طحظ ػػة غو ػػر
ا ردالوػػوف فػػم يلاعػػة ا,ظراػػكؾر مجمــة الطفولـــة العربيــةل ا ,كوػػتل ا,ايحػػد( )15ا,عػػدد ()57ل

ص ص 41-9ر

72ر سحكافل سظػد اهلل ()1981ر "معـالم الحضـارة فـل اإلسـالم وأثرهـا فـل النهضـة األوروبيـةقل دار
ا,لسـل ظوركتر

73ر سح ػػمل إالع ػػلـ ا,هلى ػػام ()2114ر ا,نل ػػلا كا,عملئدو ػػة -درب طكو ػػؿ ا ػػف ا,ن ػ ػ ولتر مجمــــة
تسامحل ا,عدد ()44ل ار ز راـ اهلل ,دراللت مكؽ ارالللفل فحلطوفر

74ر ا,عحمل الللء ()2115ر ا,نكافػؽ ا,ال لػم كا يناػلسم كسسقنػأ ظل,االػلخ األلػرم ,ػدل ا,طل,ظػلت

حوػػة ا,نرظوػػة ا,ظدالوػػة كسحػػكـ ا,رول ػػة, -حظالػػلتل مجمــة الرياضــة المعاصــرةل ايحػػد ()15ل ا,عػػدد

()4ل ص ص198 -185ر

75ر سكو ةل لاؿ ا اد ()1996ر عمم نفس النمول دار ا ,نب ا,عحاوةل ظوركتر

76ر ا ,رظلكمل اليػد ()2116ر التسامح ومنابع الالتسامح فرص التعايش بين األديان والثقافاتل
ط1ل ار ز دراللتل فحل ة ا,دوفل ظ داد ر

77ر فرجل ص كت ()1981ر التحميل العاممل فل العموم السموكيةل دار ا ,ر ا,عرظمل ا,ملارةر
78ر ا ,روي ػػلتل ل ػػوف ()2115ر ا,اال ػػلخ األل ػػرم كسسقن ػػأ ظ ػػظعض اظ ػػلار ا,صػ ػ ة ا,ال ل ػػوة  ,ػػدل
اياكسػػة اػػف طحظػػة كطل,ظػػلت حوػػة ا,د ارلػػلت ارلػػساوة كا,عرظوػػة فػػم دظػػمل مجمــة كميــة التربيــة
جامعة األزهرل اصرل ا,عدد 164ل ايحد()31ل ص ص66 -87ر
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79ر ا ,ممل إظرااوـ ()2119ر قوة الحب والتسامحل دار ا,وموف ,حالىر كا,نكزوعل اصرر

81ر قللػ ػػـل قللػ ػػـ ()2114ر التســـــامح المغنـــــلل (ط )1دار سػ ػػوف ا,د ارلػ ػػلت كا,ظ ػ ػػكث اراللػ ػػلالوة
كا ينالسوةل ا,ملارةر

81ر قاػػرل ايػػذكب ()2117ر ا,االػػلخ األلػػرم كسسقنػػأ ظل,ص ػ ة ا,ال لػػوة كا,ىػػعكر ظل,ػػذالب :د ارلػػة
اوداالوة سح سوالة اف طحظة حوة ا,نرظوة يلاعة دالمس ا,لكدافل مجمة جامعة القدس المفتوحة

لالبحاث والدراسات التربوية والنفسيةل فحلطوفل ايحد5ل سدد17ل ص ص275 -291ر

82ر

لفمل سسء ا,دوف ()1999ر اإلرشاد والعالج النفسل األسري "المنظور النسقل اإلتصـالل".

83ر

لفمل سػسء ا,ػدوف ()2111ر مقـاييس المنـاخ األسـري والعمميـات األسـريةل ط1ل دار ا,عحػـل

ط1لدار ا ,ر ا,عرظمل ا,ملارةر
ا ,وكـل اصرر

84ر ا ,الدرمل أ اد ()1992ر عمم النفس األسرير ط2ل ا نظة ا ,سح ,حالىر كا,نكزوعل ا ,كوتر
85ر

كالػػأل سػػزت سظػػد اهلل كا,لػػودل وػػرم لػػلف (:)2111ق المنــاخ األســري كمــا يدركــه األبنــاء

وعالقتــه بالكفــاءة االجتماعيــة لــدى عينــة مــن طــالب الجامعــة" ايحػػة حوػػة ا,نرظوػػةل يلاعػػة
األزارل ا,عدد ()145ل ا,يزء()3ر
86ر ا,سذق ػ ػ ػلالمل ا وػػ ػػم ا,ػػ ػػدوف ()2114ر قا,نلػػ ػػلا كا,نعصػ ػ ػػب ف ػ ػػم ف ػ ػ ػػر ركاد سصػ ػ ػػر ا,اله ػ ػ ػػة
ا,ايه ةقل جريدة العرب الدولية -الشرق الوسطل ا,عدد ()9211ل  6فظراورر

87ر ,كؾل يػكف ()1988ر رسالة فل التسامح .نرياػة سظػد ا,ػر اف ظػدكمل دار ا ,ػرب ارلػسامل
ط1ل ظوركت, :ظاللفر

88ر اياع ا,ح ة ا,عرظوة ()1965ر قالمعجم الوسيطق ل ا,طظعة ا,للالوةل ا نظة ا,ىركؽل اصرر
89ر ا لل ػػالةل أ ا ػػد ()2117ر ا ػػدل ى ػػوكع ل ػػاة ا,نل ػػلا  ,ػػدل طحظ ػػة ا,يلاع ػػة كسسقنه ػػل ظأالا ػػلط
نعحمهػ ػػـل مجمــــة الدراســــات التربويــــة والنفســــيةل لػ ػػحطالة ساػ ػػلفل ايحػ ػػد ()11ل ا,عػ ػػدد األكؿل

ص ص 52 -36ر

91ر ا كظل ا اد ()2114ر ق ا,نللا كيذكر ا,سنلػلا  -اعالػ ا,نلػلا كآفػلؽ ا,لػحـ األاحػمقل

اياكسػػة د ارلػػلت فحلػ ة ا,ػػدوفل مجمــة قضــايا إســالمية معاصــرة ،ا,عػػدد ا,اػػزدكج ()29 -28ل

91ر
92ر

ظ داد ك ظوركتر

ا اػػدل اظ ػرااوـ ()2111ر التســامح وعالقتــه بالدجماطيقيــة لــدى طــالب الجامعــةل ا,اػػؤنار

ا,دك,م ا,للظع ,ار ز اررىلدل حوة ا,نرظوةل يلاعة سوف ىاسر

ا اػػدل أاػػلالم ()2114ر عالقــة بعــض أســاليب االتصــال المســتخدمة داخــل األســرة بالنضــج

االجتماعل لدى عينة من تالميذ المرحمة اإلعدادية ،رلل,ة د نكراش غور االىكرةر يلاعة سػوف
ىاسر
147

93ر ا اػدل ا اػػد ()2111ر ا,نرظوػة سحػ ا,نلػلا فػػم اكايهػػة لملفػة ا,نعصػػب ,ػدل أط ػػلؿ يالػػكب
ا,صػ ػ ػػعود فػ ػ ػػم اصػ ػ ػػرل مجمـــــــة الثقافـــــــة والتنميـــــــة -مصـــــــرل ايحػ ػ ػػد ()11ل ا,عػ ػ ػػدد ()45ل

ص ص 19 -67ر
94ر ا ولػػفل سػػكف ك ا,هحػػكؿل الػػالسوؿ ()2112ر ا,نلػػلا كسسقنػػأ ظل,ص ػ ة ا,ال لػػوة ,ػػدل طحظػػة
يلاعة ا قص ظ زةل ايحة ىظ ة ا,عحكـ ا,ال لوة ا,عرظوةل سدد 33 32ل ص 162-149ر

95ر ار ز راـ اهلل ,دراللت مكؽ اراللػلف()2119ر التسامح فل العالم العربـل 2119 -2008ر
ط1ل ا,ىظ ة ا,عرظوة ,حنللا ل راـ اهللل فحلطوفر

96ر ا,ازوفل ا اد ()2119ر دور الجامعات الفمسطينية فل تعزيز قيم التسامح لـدى طمبتهـا مـن
وجهة نظرهم ،رلل,ة اليلنور غور االىكرة ل حوة ا,نرظوةل يلاعة األزارل غزةل فحلطوفر

97ر ا,اطورمل سداللف ()2115ر قلملفة ا,نللا كا,نعلوش فم األدولف ا,لالكوةقل مجمة كمية اآلداب
جامعة بغداد -العراقل ا,عدد ()112ل ص ص 449 -471ر

98ر احو ػػةل ,ػػكوس ( . 1991العــالج الســموكل وتعــديل الســموكر ط1ل دار ا,محػػـ ,حالىػػر كا,نكزوػػعل
ا ,كوتر

99ر االصكرل سظد ا ,اود كا,ىرظوالمل ز رول ()2111ر األسرة عمـى مشـارف القـرن 21ر ط1ر دار
ا ,ر ا,عرظمل ا,ملارةر

111ر االظاػة األاػـ ا,ان ػدة ,حنرظوػة كا,عحػـ كا,لملفػة قا,وكاللػ ك ()1995ر  UNESCOقوثيقـة اعـالن

اليونســكو حــول التســامح" ل ا,اػػؤنار ا,عػػلـ ,حوكالل ػ ك فػػم دكرنػػأ ا,للاالػػة كا,عىػػروف ل ظػػلروسل

فرالللر

111ر اكا ,ورل العكدم ()2113ر ا,نالىئة األلروة كسسقنهل ظلال راؼ األظاللءر مجمة اآلداب والعموم
االجتماعيةل ا,عدد ()9ل ص ص  211 -183ر

112ر اوػرةل أاػؿ ػػلظـ ()2112ر قا,االػلخ األلػػرم كسسقنػأ ظػػل,ن وؼ األ ػلدوام سالػػد طحظػة ا,يلاعػػة ق
مجمة البحوث التربوية والنفسيةل يلاعة ظ دادل ا,عدد()33ل ص ص 272 -249ر

113ر ا,اليػػلرل و وػػم كأظػػك غػػل,مل سطػػلؼ ()2117ر دكر ا,نعحػػوـ ا,عػػل,م فػػم نعزوػػز قػػوـ ا,نلػػلا اػػف
كيهة الظػر ا,طحظػة كأس ػلء ا,هوئػة ا,ندرولػوة يلاعػة األقصػ الاكذيػلنل مجمـة جامعـة األقصـى

لسمسمة العموم اإلنسانية ل ايحد ()21لا,عدد ()1ل ص ص443 -423ر
114ر ال ػػكرمل دوي ػػة ()2115ر اينػ ػرار ا,

ػػب كسسقن ػػأ ظل نال,و ػػة ا,نل ػػلا  ,ػػدل طحظ ػػة ا,يلاع ػػةر

مجمة آداب البصرة ،ا,ايحد ( (38ل ا,عراؽلص ص 471-417ر

115ر ا,هلىػامل ا اػػكد ()2117ر قا,نلػػلا كا,نعددوػةق ل اكقػػع اعػػلظرل إصػدارات لصػػةل ارصػػدار
ا,للالم 2114ر http://www.maaber.orgر
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ة, رلػػل،)ر المنــاخ األســري وانعكاســه عمــى النضــج االجتمــاعل لألبنــاء2114( مل ال ػكرة,هػػذ,ر ا116
لعكدوةر,عرظوة ا,ااح ة ا,مرلل ا,نصلاوـل يلاعة أـ ا,اليلنور غور االىكرةل حوة ا

رولضر,رىدل ا, ل ا نظة ا1)ر المدخل إلى عمم االجتماع ر ط2116( ر االدم كآ ركف117

 ف ػػرج أ ا ػػد ف ػػرج:)ر نظريـــات الشخصـــية ر(نريا ػػة1978( وال ػػدوزمل ي ػػلردف, ووف ك,ر ا ػػكؿل ػػل118
ملارةر,حالىرل ا, ىلوع, ل دار ا1كوس لاؿ احو ةر ط, كآ ركف)ل ارايعة

)ر قالمضــامين اإلنســانية فــل مفهــوم التســامحقل يروػػدة األلػػظكع2114( ر كط ػػةل سحػػم ألػػعد119
 نركالوةل, لرمل ا نظة اعلظر ا

) ل داىؽر913( عدد,األدظمل ا

,المؼ ا,إلالللف ا, علاة,لالت ا,)ر ا2111( ولزيمل الدرة,ر ا111

 رhttp://www.maaber.org للالمل, ا صدار ا-دة, قوـ ل-اصدارات لصة
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املالحـــــــــل

ممحق رقم ل : 1اسماء االساتذة المحكمين

1

م

االسم

التخصص

الجامعة

-1

أردر العالت سحكاف

نرظوة – ص ة ال لوة

يلاعة األقص

-2

أردر آالؿ يكدة

نرظوة – ص ة ال لوة

يلاعة األقص

-3

در ا اد سحولف

نرظوة – سحـ ال س

يلاعة األزار

-4

در سكف ا ولف

نرظوة – سحـ ال س

يلاعة األقص

-5

در ا اد سلحوة

نرظوة -سحـ ال س

يلاعة األقص

-6

در ظللـ أظك كوؾ

نرظوة – سحـ ال س

يلاعة األزار

-7

در اللاة ادكالة

نرظوة – سحـ ال س

يلاعة األزار
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ممحق رقم ل : 2تعميمات االستبيان

2

جامعة األزهر – غـــــزة
عمادة الدراسات العميا

كميـــــــــــــــة التربيــــــــــــة

ماجستير عمم النفــس

استبيــان القضـايـــا
التربوية واألسرية والفكرية واالجتماعية
األخ/ت الطالب/ة ظعد ا,ن وةللل
الػػنالرة ا لػػنظولف ا,نػػم ظػػوف وػػدوؾ اػػم يػػزء اػػف د ارلػػة سحاوػػة نمػػكـ ظهػػل ا,ظل لػػة ا ء طػػأ د,ػػكؿ

,ح صكؿ سح درية ا,اليلنور فم ا,نرظوة اف يلاعة األزار ظ زة

كو نكم اذا ا ,راس سح ا,عدود اف ا,م لول كاأللئحة ا,انصحة ظظعض ا,ظولاللت األلروة كا,نرظكوة

كا,لوللوة كا ,روة كا ينالسوػةر كقػد نػـ نكزوػع اػذش ا,م ػلول كاأللػئحة فػم يػزئوفل  ,ػؿ يػزء طرومػة فػم
اريلظةر
الأاؿ االؾ أف ننعلكف م اعالل كأف نيوب م سح ال وىاحأ اذا ا ,راس فم أي ازئػأل كفمػلن ,اػل اػك

اك ػ كاظػوف فػػم ظداوػة ػػؿ يػزء اػف اػػذش األيػزاءر كنػػذ ر م أف ا,اطحػكب االػؾ اػػك أف نعظػر م سػػف
ظرنؾ كف رنؾ أالت سف ال لؾر
إف ا,اعحكاػػلت كاريلظػػلت ا,نػػم نياػػع اػػف ػػسؿ ػراس ا لػػنظولف اػػذا لػػكؼ نلػػن دـ ألاػػداؼ
كغلولت سحاوة فمط ك,ف نلن دـ ألم غرض آ رر
,ذا الريك االؾ اللسدنالل فم ا,ا لفظة سح لروة ا,اعحكالت ا,نم نزكدالل نزكدوالالل ظهل كذ,ؾ ظعدـ

نلظػػة الػػاؾ سحػ أوػػة كرقػػة اػػف أكراؽ اػػذا ا لػػنظولفر كالناالػ سحوػػؾ اريلظػػة سحػ ياوػػع األلػػئحة ا,نػػم
وا الؾ اريلظة سحوهلر
لهذا نرجو تعاونكم
مع خالص شكر وتقدير
الباحثة /االء طه سالم دلول
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الجـزء األول مـن الكراس
صحيفة البيانات األساسية
أخل الطالب  /أختل الطالبة
برجاء تعبئة البيانات التالية بدون كتابة االسم:
 -1الجنس:

ذر

 أالل

 -2العمر___________ :
 -3عدد أفراد األسرة__________ :
 -4ترتيبك الميالدي بين أفراد أسرتك  :فم األكؿ
 -5الجامعة التل تدرس فيها______ :

 فم األ ور

 فم ا,كلط

 -6اسم الكمية___________ :

 -7التخصص____________________ :
ا,النكل ا,لل,ث

 -8المستوى التعميمل:ا,النكل األكؿ ا,النكل ا,للالم
 ا,النكل ا,راظع ظ ل,كروكس ,وللالس ( رو )

دراللت سحول

 -9المعدل فل الثانوية العامة________%

 -10المعدل التراكمل فل الجامعة ________%
 -11منطقة السكن /المحافظة :رف

 -12مكان اإلقامة:
 -13المواطنة:

 لالوكالس

ا,كلط

غزة

ىالؿ غزة

 قروة _______ ا وـ _______  ادوالة _______
 يئ

 اكاطف
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 -14الوضـــع االقتصـــادي لألســـرة لأســـرة األبـــوين
عوؼ يدان



عوؼ



 ارن ع يدان

 انكلط  ارن ع

 -15كيف تصف/ي نفسك من الناحية الدينية:
ىدود ة ا,ندوف

سحالالم ة

أ لفظ سحم ا,نمل,ود ا,دوالوة

 د ف رة ا,ندوف

 -16االنتماء التنظيمل أو الحركل لإن وجد  :هل تنتمى لتنظيم أو حركة أو جماعة معينة؟
 العـ لإذا كانت اإلجابة نعم حدد هذا التنظيم كما هو مبين فل السؤال رقم 17


(أالل النمؿ

االنا ك أنعلطؼ)

 -17حدد هذا التنظيم -:
 يظهة ىعظوة

 فن

 الس

 يهلد إلسام

 يظهة دوامراطوة أك نالظوالت وللروة

 نالظوالت أك يالسلت كطالوة أ رل

 نالظوالت أك يالسلت دوالوة أ رل

-18عمل األب___________
 -19المستوى التعميمل لألب:

 اظندائوة كاسدادوة كال دكف

 للالكوة سلاة

 دظحكـ حولت انكلطة

, وللالس ظ ل,كروكس

 دراللت سحول

 -20عمل األم___________ :
 -21المستوى التعميمل لألم:

 اظندائوة كاسدادوة كال دكف

 للالكوة سلاة

 دظحكـ حولت انكلطة

, وللالس ظ ل,كروكس

 دراللت سحول
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ممحق رقم ل : 3مقياس المناخ األسري

3

لالصورة اختصار المختصرة
إعداد أ.د .سفيان محمد أبو نجيمة
طريقة اإلجابة:
فوال وحم اياكسة اف ا,عظلرات نك

نمدور سح ا,كيأ ا,نل,م:
نعم/دائماً

ا,االلخ ا,ذم ولكد األلػرةل كوكيػد أاػلـ ػؿ سظػلرة اوػزاف
أحياناً

غالباً

ال/أبداً

ناد ارً

ك نكيد إيلظػلت صػ و ة كأ ػرل لطئػة ك ,ػؿ إيلظػة قوانهػل فل,ريػلء اريلظػة سحوهػل ظاػل وعظػر

سف ل,نؾ كال اررت ظأ اف ظرات لكاء دا ؿ األلرةل أك فم ا,ادرلة أك اع األصدقلءر

كا,اطحكب االؾ اريلظة سف األلئحة ا,امداة ,ؾ فم ا,ص لت ا,نل,وة اف كاقع ظرنؾر
م.

عبارات المقياس

البعد األول

المناخ األسري العام

نعم/
دائماً

.1

إف ألرنالل ظص ار ة ,ـ ن ف ألرة اللي ةر

.2

إف األىولء ارويلظوة فم ألرنالل ن كؽ لو انر األىولء ا,لحظوةر

.3

ننانع ألرنم ظل لنمرار كا,نراظطر

.4

نلوطر ركح ا,صراع كا,ىملؽ سح

.5

نهدد ا,اىل ؿ كا ,سفلت النمرار ألرنم

ولة ألرنمر

.6

والنلظالم ىعكر ظأف ألرنم ا

.7

أىعر ظعدـ نكافر ا ,ب دا ؿ ألرنمر

.8

ا,ىدة كا,صرااة لاة نلكد ولنالل األلروة

.9

ولنم الدئة كالنمرة كلط أفراد ألرنمر

.10

البعد الثانل

ة كغور انالل ةر

وناوز االلخ ألرنالل ظعسقلت ص وة ظوف ياوع أفراد ألرناللر
أساليب التعامل والرعاية الوالدية

:1

أسموب غرس الثقة بالنفس و تعزيز االستقالل.

.11

ا,دام أقرر و وة ق لء كقت فراغمر
ونر الم ك َّ

.12

ونو ,م ا ,روة لاحة فم ا نولرم ,اسظلمر

.13

ا,دام دائالن كوظوالل ,م ا,صكاب اف ا ,طأ ظطرومة كدوةر
ورىدالم ك َّ

.14

وعطوالم ا,ايلؿ ,االلقىة نعحوالنأ كاظداء رأم ا ,لص ظهلر

.15

ونرؾ ,م ا ,روة فم ا نولر أصدقلئمر

:2
.16

أسموب المساواة فل المعاممة.
ا,دام أك أ داال ر كنم كن
أنأ,ـ لو انر اف ا ظة ك َّ

سحمر
وحهـ ٌ
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غالباً

أحياناً

نادراً

ال/
أبداً

نعم/

عبارات المقياس

م.
.17

و

.18

ا,دام أك أ داال االز,ة لصة سف أ كانأ ا,ظاللتر
و نؿ ا,ك,د سالد ك َّ

.19
.20
:3

ا,دام أك أ داال ظعض أظاللئأ سح ظعضر
ؿ ك َّ

إذا ى ػ ل أ ػػد األظالػػلء ألظػػمل فػػس ظػػد أف والصػػر اػػف ,ػػأ االز,ػػة لصػػة سالػػدشل

دكف كيأ ؽر

ػدام أك أ ػػداال أل ػػل,وب ا,نل ػػلاؿ كا,نل ػػلا ا ػػع ظع ػػض أظاللئ ػػأ
ول ػػن دـ كا ,ػ َّ

كألل,وب قللوة اع ا,ظعض اآل رر

أسموب خبرات تساهل /تحكم األب وتسمطه.

.21

أظم

.22

ونالؾ أظم ظ رائأل كورفض آرائمل ن ,ك لالت صلئظةر

.23

و دد ,م أظم للسة اعوالة ,حعكدة إ ,ا,ظوتر

.24

و دد ,م الكع األصدقلء ا,ذوف ألنطوع ا رنظلط ظهـر

.25

وىعرالم أظم ظل ,لية إ ,النىلرنأ فم ؿ أار قظؿ أف افعحأر

:4
.26
.27
.28
.29
.30
:5

ولا ,م أف أساؿ أم ىمء إ ظعد اكافمنأر

أسموب االتساق  /التذبذب المعاممة.

و
فعؿ ال فم أ د األوػلـل كونيلاػؿ ال ػس ا ,عػؿ فػم ا,وػكـ
كا,دم وعلقظالم سح

ا,نل,مر

ولا ,م ظعاؿ أىولء قلؿ سالهل اف قظؿ أالهل لطئةر
ونمح ػػب ف ػػم اع ػػلاحنم ظ ػػوف ا ػػد م أ ولالػ ػلنل كظ ػػوف  ,ػػكام كاى ػػعلرم ظل,نمص ػػور
أ ولاللن أ رلل ظ ور لظب كا

ر

نن ور آراؤش فم أفعل,م كأقكا,مل اف  ,ظة أل رلل دكف لظب كا

ىئكالمر

أسموب التقبل -الرفض

.31
.32

ا,دام أك أ داال يعحالم فم أ ولف لورة أىعر ظل,نعللةر
إف ك َّ

.33

أن لوؽ والال وعكد أظم إ ,ا,ظوت اظ انرر

.35
البعد الثالث

ر

وصػػعب سحوػػأ ا,لظػػلت سح ػ قػرار اعػػوف فواػػل و ػػنص ظػػمل أك ظػػأم ىػػأف اػػف

ا,دام أك أ داال كظنمظحهـ ,مر
أىعر ظ ب كسطؼ ك َّ

.34

دائماً

ػدام أك أ ػػداال ظنصػػرفلنم ا ,لطئػػة ن ػ ظعػػد اػػركر
لو ػ انر اػػل وػػذ رالم كا,ػ َّ

كقت طكوؿ سحوهلر

سحم كيحب ا,انلسب ,مر
ون الف أظم فم ا,نال ود ٌ
اإلمكانيات الفيزيقية والماديةلالبيت واألثاث
روصوف سح ىراء ا,هداول كاأل,علب ا,نم أف حهلر

.36

ا,دام أك أ داال
ك َّ

.37

ا,ظوت ا,ذم الىأت ظأ

.38

والمص ظونالل ا ,لور اف األللث ا,االز,مر

.39

الل ة ا,ظوت ا,ذم سىت كالىأت ظأ كالعةر

.40

وكيد ,دوالل ال ال نلج اف أدكات ا,ندفئة كا,نهكوةر

.41

ونكفر ,دوالل األيهزة ا ,هرظلئوة ا ,ركروةر

وؽ ,درية

نظعث سح ا رنولحر
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غالباً

أحياناً

نادراً

ال/
أبداً

عبارات المقياس

م.
.42

دائماً

والمصالل ا ,لور اف األيهزة ا  ,نركالوةر

البعد الرابع
:1

نعم/

العالقات البين أسرية

العالقة بين الوالدين

.43

ا,دام فم ادكء كن لاـر
ا,نىلكر كا,االلقىة ننـ ظوف ك َّ

.44

ا,دام وهدداف ظع هال ظل ال صلؿ سف ظعض ظل,طسؽر
ك َّ

.45

سسقلت (أظم كأام) ا,زكيوة كاأللروة اواة كدافئة ر

.46

ا,دام و نح لف لالل و مداف أسصلظهالر
سالدال لف ك َّ

.47

ا,دام اع كا,دنم ظى ؿ فظ كغور ئؽر
ونعلاؿ ك َّ

:2

العالقة بين ومع أفراد األسرة ككل

.48

أقع فم سفلت اع أفراد ألرنم فم ل ت لورةر

.49

ا,دام سح لالع ك ؿ ؿ اى حة النعرض ,هل
و رص ك َّ

.50

نناوز ا,عسقة ظوف أفراد ألرنم ظل لنمرار كا,نراظطر

.51

ا,دام كا كنمر
,مد لالت االلؾ دائالن سسقة طوظة فم سلئحنم ظوف ك َّ

.52
:3

ا,دام أك أ داال وم م كقنلن اع أصدقلئأ أك يوراالأ أ لر اف ا,كقت ا,ذم
ك َّ

وم وأ اع األلرةر

عالقة االبن بالوالدين

.53

ا,دام أك أ داال نناوز ظل,ملكةر
اعلاحة ك َّ

.54

ا,دام أك أ داال يلدةر
أىعر ظأف سسقنم اع ك َّ

.55

ا,دام ظم ظل,ص ار ة كا,ك كحر
نناوز سسقة ك َّ

.56

ا,دام ر
نرظطالم سسقة صداقة قكوة ظك َّ

.57

ام أك أ داال اعم ظدؼء ا,علط ةر
ننلـ نصرفلت كا,د َّ

:4

العالقة مع األشقاء

.58

ظعض اف إ كاالم أ كانم وعلاحكالالم ظركح ا,كد كا,صداقةر

.59

أىعر اف كقت آل ر ظل ,رااوة ال ك إ كنم ا,ذوف أ ظهـر

.60

إ كاالم ونعادكف ا,ل روة االم كا رايمر

.61

أنعلرؾ لو انر اع إ كاالمر

.62

البعد الخامس

أىعر ظ ب إ كاالم كنمدوراـ ,مر
العالقات االجتماعية لألسرة

.63

نىلرؾ ألرنم ا,يوراف كاألصدقلء االللظنهـ ا ينالسوة

.64

أىعر أف اآل روف و راكف كيكد ألرنالل ظيكاراـ أك ظوالهـر

.65

أفر هـ كأ زاالهـر
أىلرؾ اع ألرنم األقلرب ا

.66

سسقنالل ظيوراالالل ا دكدة كظلوطةر

.67

وكيد انصلؿ ك نكاصؿ اللي اع يوراالاللر

.68

أظف أالالم اف ألرة ا ظكظة اف اآل روفر

.69

أىعر ظل,نمظؿ كا,نمدور اف ا,ذوف أسرفهـ كوعرفكالالمر
159

غالباً

أحياناً

نادراً

ال/
أبداً

4

ممحق رقم ل : 4مقياس التسامح فل صورته النهائية لاعداد الباحثة

م

أكافؽ

العبارة

ظىدة

البعد األول

التسامح الحزبل /التنظيمل /السياسل

.1

أقظؿ ا,عاؿ اع أفراد ا,نالظوالت األ رلر

.2
.3
.4
.5
.6
.7

أ ٌكف صداقلت اع أفراد ا نح وف اعم زظولنر
أقظؿ أف االن ب زب ا ل,ؼ سف زظم اذا كيدنأ أصح ,ح ـر
أؤود أظاللء زظم لكاء لالكا سح

ؽ أك ظلطؿر

أىلرؾ ا,اعلر وف ,م زظول فم ا ,عل,ولت ا,نم ومداكال  ,داة
ا,ايناعر

أنمظؿ ا ,ر لت ا,لوللوة ياوعهلر
أنمظؿ ا,طرؼ اآل ر رغـ ا نسؼ قاللسلنأ ا,لوللوةر

.8

أقظؿ كيكد دلنكر وىاؿ ياوع أطولؼ ا,كطفر

.9

نرظطالم سسقلت إويلظوة اع أفراد و نح كف اعم لوللولر

.10
.11
.12

أرل أالأ اف ا ,ركرم أف و كف  ,ؿ اكاطف ا ,ؽ فم اظداء رأوأ فم

ا,م لول ا,لوللوةر

أ نلر ا,ارى فم أم االن لظلت كفمل  ,لءنأ كاؤاسنأ كظ ض ا,الظر

سف االنالئأ أك نولرش ا,لوللمر

و ؽ ,حارأة ا ,حلطوالوة ا,نكايد فم ا الن لظلت ا,لوللوةر

البعد الثانل

التسامح الفكري

.13

أنمظؿ ك أ نرـ اف و ل ,الم ا,رأمر

.14

أنمظؿ االنملد أم ى ص ألف لرمر

.15

أنمظؿ كيكد ا,اياكسلت ا,لملفوة ا,ا نح ة فم ا,ظحد ا,ذم أسوش فوأر

.16

افرض آرائم سح اآل روف ك ا نرـ آ ارءاـر

.17
.18
.19
.20
.21

أنكاصؿ اع أى لص اف فئلت لملفوة كف روة غور ا ,ئة ا,نم أالنام

إ,وهلر

أسنرض سح

دوث أم ى ص و اؿ أف لر نىددوأ أك سالصروة

انيلش فئة اف فئلت ا,ايناعر

أقظؿ ا,ذالب ,ر حة نالظاهل يالسة ن نحؼ سالم ف رول إذا ال دسوت

,هل ر

أنمظؿ آراء اآل روف اهال ا نح كا اع آرائمر
أىيع اآل روف سح ا ,كار كا نراـ ا,رأم كا,رأم اآل رر
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أكافؽ

ا لود

اكافؽ

أكافؽ
ظىدة

البعد الثالث
.22

التسامح الدينل
انمظؿ كا نرـ اآلراء كا,اعنمدات كا,علدات ا,دوالوة  ,دولف ا,ا نح ة سف

دوالمر

.23

أسنمد أف ا,ياوع لكالوة فم ا الللالوة كفم ا,نعلاؿ ا,طوبر

.24

ااالئ ا,الو وف ظأسولداـ ا,دوالوة ظ ؿ كد كا نراـ كنمظؿر

.25
.26
.27
.28
.29
.30

اسنمد أف ا,صداقة اع اآل ر

أ سقأ ا ,اودةر

ننكقؼ سح دولالنأ كاالال سح

أنمظؿ ا,نعلوش ظوف األدولف كأنيالب ا,نعصب ا,دوالمر
أرفض ادسلء ا,يالسلت ا,دوالوة ا,انطرفة كا,انىددةر
اسنمد اف ا,عسقلت ا ينالسوة ويب أف نمنصر سح أظاللء ا,دوف

ا,كا د.

أنكاصؿ اع أى لص اف طكائؼ دوالوة غور ا,طلئ ة ا,نم أالنام

إ,وهلر

اف ؽ ا,الو ووف أف و صحكا سح ال س ا ,مكؽ ا,نم و صؿ

سحوهل ا,الحاكفر

البعد الرابع

التسامح االجتماعل

.31

أقظؿ ا,زكاج اف غور ظحدنم األصحوةر

.32

أنمظؿ ياوع فئلت ا,ايناع ظ ض ا,الظر سف ا,النكل ا ينالسم
(غالم – فمور – انكلط)ر

.33

أقظؿ زكاج ا نم ,ىلب ذك حؽ كدوف اف سلئحة فمورةر

.34

أ نرـ كأنمظؿ سلدات كنمل,ود زاسئم ا,ا نح ة سالم اينالسولر

.35

ا نرـ روة ا

,ظللمر

روف فم ا نولراـ ,حظللهـ ن اف ا نح كا اع

.36

انمظؿ ا,ذالب ,

.37

أقظؿ صداقة األفراد األقؿ االم ا لالة اينالسوةر

.38

أرفض ا ال الـ ,اللظمة ن ـ أفراد أقؿ االم ا لالة اينالسوةر

.39
.40
.41

كر

س

والللب اعنمدانم إذا ال دسوت إ,وأر

أرفض ا,اىلر ة فم اظلارة ندسك إ ,ا,اللكاة ظوف ياوع فئلت
ا,ايناعر

أدسك إ ,ا,نمظؿ ا ينالسم كالظذ ا,نعصب ظوف ياوع طظملت

ا,ايناعر

و لومالم صكؿ ى ص سح االصب اراكؽ اف طظمة اينالسوة

غور طظمنمر

.42

اللالد ا,طظملت ا ينالسوة ا,اندالوة ظأم ساؿ و داهـر

.43

أنعلطؼ اع يلرم ا ,الم سالد للرنأ ألاكا,أر
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.44

أنيالب اصلدقة اظاللء ا ,ئلت ا ينالسوة األ رلر

البعد الخامس

التسامح الجنسل لالجندر

.45
.46

ا نرـ ا,يالس ا

رر

ا نرـ كأنمظؿ اظداع ا,ارأة كاؤاف ظأر

.47

أقظؿ أف نأ ذ ا نم مهل لاؿ ظل,اوراثر

.48

أقظؿ ا,عاؿ اع افراد ا,يالس اآل ر كا,ن لكر اعهـر

.49

ا نرـ ا نولر ا,ارأة ,حظللهل لكاء لف ىرسم أك غور ذ,ؾر

.50

انمظؿ روة ا نولر ا,ارأة ,زكيهل ا,النمظحمر

.51

أقظؿ أف ن كف رئولة ساحم اارأةر

.52
.53

ا نرـ رأم أ م أ نم دائال كأنمظحأ ن ,ك الت غور امنالع ةر
أقظؿ ا,اىلر ة ظاظلارة ناللصر ا,ارأة كنطل,ب ظل,اللكاة ظوالهل كظوف

ا,ريؿر

.54

أقظؿ أف نرى ا,ارأة فم ا الن لظلت ل,ريؿ نالالر

.55

أقظؿ ا,زكاج اف فنلة لصحة سح درية سحاوة أسح االمر

.56

أسلرض أف نللفر ا نم ,حدرالة ا,يلاعوة لرج ا,ظسدر

.57

اكافؽ أف ننك ,ا,ارأة االلصب سحول فم ا,دك,ةر
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ممحق رقم ل : 5المقياس الذي طبق عمى العينة فل صورته النهائية وهو دمج ما بين

5

مقياس المناخ األسري ومقياس التسامح
"استبيــان القضـايـــا التربوية واألسرية والفكرية واالجتماعية "
م.
.1

نعم/دائماً

عبارات المقياس
ولنم الدئة كالنمرة كلط أفراد ألرنمر

.2

ا,دام أقرر و وة ق لء كقت فراغمر
ونر الم ك َّ

.3

ا,دام فم ادكء كن لاـر
ا,نىلكر كا,االلقىة ننـ ظوف ك َّ

.4

نىلرؾ ألرنم ا,يوراف كاألصدقلء االللظنهـ ا ينالسوة
روصوف سح ىراء ا,هداول كاأل,علب ا,نم أف حهلر

.5

ا,دام أك أ داال
ك َّ

.6

أقظؿ ا,عاؿ اع أفراد ا,نالظوالت األ رلر

.7

أنمظؿ ك أ نرـ اف و ل ,الم ا,رأمر

.8

انمظؿ كا نرـ اآلراء كا,اعنمدات كا,علدات ا,دوالوة  ,دولف ا,ا نح ة سف دوالمر

.9

أقظؿ ا,زكاج اف غور ظحدنم األصحوةر

.10

ا نرـ ا,يالس ا

.11

وناوز االلخ ألرنالل ظعسقلت ص وة ظوف ياوع أفراد ألرناللر

.12

ا,دام ,م ا ,روة لاحة فم ا نولرم ,اسظلمر
ونو ك َّ

.13

ا,دام وهدداف ظع هال ظل ال صلؿ سف ظعض ظل,طسؽر
ك َّ

.14

أىعر أف اآل روف و راكف كيكد ألرنالل ظيكاراـ أك ظوالهـر

.15

ا,ظوت ا,ذم الىأت ظأ

نظعث سح ا رنولحر

.16

أ ٌكف صداقلت اع أفراد ا نح وف اعم زظولنر
أنمظؿ االنملد أم ى ص ألف لرمر

.18

أسنمد أف ا,ياوع لكالوة فم ارالللالوة كفم ا,نعلاؿ ا,طوبر

.19

أنمظؿ ياوع فئلت ا,ايناع ظ ض ا,الظر سف ا,النكل ا يناػلسم (غالػم

.20

ا نرـ كأنمظؿ اظداع ا,ارأة كاؤاف ظأر

.21

إف األىولء ارويلظوة فم ألرنالل ن كؽ لو انر األىولء ا,لحظوةر

.17

رر

وؽ ,درية

– فمور – انكلط)ر

.22
.23

ا,دام دائالن كوظوالل ,م ا,صكاب اف ا ,طأ ظطرومة كدوةر
ورىدالم ك َّ
سسقلت (أظم كأام) ا,زكيوة كاأللروة اواة كدافئة ر

.24

أىلرؾ اع ألرنم األقلرب أف ار هـ كأ زاالهـر

.25

والمص ظونالل ا ,لور اف األللث ا,االز,مر

.26

أقظؿ أف االن ب زب ا ل,ؼ سف زظم اذا كيدنأ أصح ,ح ـر

.27

أنمظؿ كيكد ا,اياكسلت ا,لملفوة ا,ا نح ة فم ا,ظحد ا,ذم أسوش فوأر

.28

ااالئ ا,الو وف ظأسولداـ ا,دوالوة ظ ؿ كد كا نراـ كنمظؿر
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غالباً

أحياناً

ناد ارً

ال/أبداً

عبارات المقياس

م.
.29

إذا ال الت غالولن أقظؿ زكاج ا نم ,ىلب اف سلئحة فمورة ذك أ سؽ اودةر

.30

أقظؿ أف نأ ذ ا نم مهل لاؿ ظل,اوراثر

.31

ا,ىدة كا,صرااة لاة نلكد ولنالل األلروة

.32

ا,دام أك أ داال ا,ايلؿ ,االلقىة نعحوالنأ كاظداء رأم ا ,لص ظهلر
وعطوالم ك َّ

.33

ا,دام و نح لف لالل و مداف أسصلظهالر
سالدال لف ك َّ

.34

سسقنالل ظيوراالالل ا دكدة كظلوطةر

.35

الل ة ا,ظوت ا,ذم سىت كالىأت ظأ كالعةر
ؽ أك ظلطؿر

.36

أؤود أظاللء زظم لكاء لالكا سح

.37

افرض آرائم سح اآل روف ك ا نرـ آراءاـر
ننكقؼ سح دولالنأر

.38

اسنمد أف ا,صداقة اع اآل ر

.39

أ نرـ كأنمظؿ سلدات كنمل,ود زاسئم ا,ا نح ة سالم اينالسولر

.40

أقظؿ ا,عاؿ اع أفراد ا,يالس اآل ر كا,ن لكر اعهـر

.41

إف ألرنالل ظص ار ة ,ـ ن ف ألرة اللي ةر

.42

ا,دام ,م ا ,روة فم ا نولر أصدقلئمر
ونرؾ ك َّ

.43

ا,دام اع كا,دنم ظى ؿ فظ كغور ئؽر
ونعلاؿ ك َّ

.44

وكيد انصلؿ ك نكاصؿ اللي اع يوراالاللر

.45

وكيد ,دوالل ال ال نلج اف أدكات ا,ندفئة كا,نهكوةر

.46

أىلرؾ ا,اعلر وف ,م زظول فم ا ,عل,ولت ا,نم ومداكال  ,داة ا,ايناعر

.47

أنكاصؿ اع أى لص اف فئلت لملفوة كف روة غور ا ,ئة ا,نم أالنام إ,وهلر

.48

أنمظؿ ا,نعلوش ظوف األدولف كأنيالب ا,نعصب ا,دوالمر
روف فم ا نولراـ ,حظللهـ ن اف ا نح كا اع ,ظللمر

.49

ا نرـ روة ا

.50

ا نرـ ا نولر ا,ارأة ,حظللهل لكاء لف ىرسم أك غور ذ,ؾر
ة كغور انالل ةر

.51

والنلظالم ىعكر ظأف ألرنم ا

.52
.53

ا,دام أك أ داال ر كنم كن
أنأ,ـ لو انر اف ا ظة ك َّ

أقع فم سفلت اع أفراد ألرنم فم ل ت لورةر

.54

أظف أالالم اف ألرة ا ظكظة اف اآل روفر

.55

ونكفر ,دوالل األيهزة ا ,هرظلئوة ا ,ركروةر

.56

أنمظؿ ا ,ر لت ا,لوللوة ياوعهلر

سحمر
وحهـ ٌ

دوث أم ى ص و اؿ أف لر نىددوأ أك سالصروة انيػلش

.57

أسنرض سح

.58

أرفض ادسلءات ا,يالسلت ا,دوالوة ا,انطرفة كا,انىددةر

فئة اف فئلت ا,ايناعر
كر

س

والللب اعنمدانم إذا ال دسوت إ,وأر

.59

انمظؿ ا,ذالب ,

.60

انمظؿ روة ا نولر ا,ارأة ,زكيهل ا,النمظحمر

.61

ننانع ألرنم ظل لنمرار كا,نراظطر
ا,دام أك أ داال ظعض أظاللئأ سح ظعضر
ؿ ك َّ

.62

و

.63

ا,دام سح لالع ك ؿ ؿ اى حة النعرض ,هل
و رص ك َّ
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نعم/دائماً

غالباً

أحياناً

ناد ارً

ال/أبداً

م.

نعم/دائماً

عبارات المقياس

.64

أىعر ظل,نمظؿ كا,نمدور اف ا,ذوف أسرفهـ كوعرفكالالمر

.65

والمصالل ا ,لور اف األيهزة ا  ,نركالوةر

.66

أنمظؿ ا,طرؼ اآل ر رغـ ا نسؼ قاللسلنأ ا,لوللوةر

.67

أقظؿ ا,ذالب ,ر حة نالظاهل يالسة ن نحؼ سالم ف رول إذا ال دسوت ,هلر

.68

اسنمد اف ا,عسقلت ا ينالسوة ويب أف نمنصر سح أظاللء ا,دوف ا,كا د.

.69

أقظؿ صداقة األفراد األقؿ االم ا لالة اينالسوةر

.70

أقظؿ أف ن كف رئولة ساحم اارأةر

.71

نلوطر ركح ا,صراع كا,ىملؽ سح

.72

ا,دام أك أ داال االز,ة لصة سف أ كانأ ا,ظاللتر
و نؿ ا,ك,د سالد ك َّ

.73

نناوز ا,عسقة ظوف أفراد ألرنم ظل لنمرار كا,نراظطر

.74

أقظؿ كيكد دلنكر وىاؿ ياوع أطولؼ ا,كطفر

.75

أنمظؿ آراء اآل روف اهال ا نح كا اع آرائمر

.76

أنكاصؿ اع أى لص اف طكائؼ دوالوة غور ا,طلئ ة ا,نم أالنام إ,وهلر

.77

أرفض ا ال الـ ,اللظمة ن ـ أفراد أقؿ االم ا لالة اينالسوةر

.78

ا نرـ رأم أ نم دائال كأنمظحأ ن ,ك الت غور امنالع ظأر

.79

نهدد ا,اىل ؿ كا ,سفلت النمرار ألرنم

.80

ولة ألرنمر

إذا ى ل أ د األظاللء ألظمل فس ظد أف والصػر اػف ,ػأ االز,ػة لصػة سالػدشل

دكف كيأ ؽر

.81
.82

ا,دام كا كنمر
,مد لالت االلؾ دائالن سسقة طوظة فم سلئحنم ظوف ك َّ

نرظطالم سسقلت إويلظوة اع أفراد و نح كف اعم لوللولر

.83

أىيع اآل روف سح ا ,كار كا نراـ ا,رأم كا,رأم اآل رر

.84

اف ػؽ ا,الػو ووف أف و صػحكا سحػ ال ػس ا ,مػكؽ ا,نػم و صػؿ سحوهػل

.85

أرف ػػض ا,اى ػػلر ة ف ػػم اظ ػػلارة ن ػػدسك إ,ػ ػ ا,ال ػػلكاة ظ ػػوف ياو ػػع فئ ػػلت

.86

أقظؿ ا,اىلر ة ظاظلارة ناللصر ا,ارأة كنطل,ب ظل,اللكاة ظوالهل كظوف ا,ريؿر

.87

أىعر ظعدـ نكافر ا ,ب دا ؿ ألرنمر

.88
.89

ا,الحاكفر
ا,ايناعر

ػدام أك أ ػػداال ألػػل,وب ا,نلػػلاؿ كا,نلػػلا اػػع ظعػػض أظاللئػػأ
ولػػن دـ كا,ػ َّ

كألل,وب قللوة اع ا,ظعض اآل رر

ػدام أك أ ػػداال وم ػم كقنػلن اػػع أصػدقلئأ أك يو ارالػػأ أ لػر اػػف ا,كقػػت
كاَّ ,

ا,ذم وم وأ اع األلرةر

.90

أرل أالػػأ اػػف ا ,ػػركرم أف و ػػكف  ,ػػؿ ا ػكاطف ا ,ػػؽ فػػم اظػػداء أروػػأ فػػم

.91

أدسك إ ,ا,نمظؿ ا ينالسم كالظذ ا,نعصب ظوف ياوع طظملت ا,ايناعر

.92

أقظؿ أف نرى ا,ارأة فم ا الن لظلت ل,ريؿ نالالر

.93

ا,م لول ا,لوللوةر

أظم

ولا ,م أف أساؿ أم ىمء إ ظعد اكافمنأر
165

غالباً

أحياناً

ناد ارً

ال/أبداً

م.

نعم/دائماً

عبارات المقياس

.94

ا,دام أك أ داال نناوز ظل,ملكةر
اعلاحة ك َّ

.95

أ نػػلر ا,ارى ػ فػػم أم االن لظػػلت كفمػػل  ,لءنػػأ كاؤاسنػػأ كظ ػػض ا,الظػػر

.96

و لومالم صكؿ ى ص سح االصب اراكؽ اف طظمة اينالسوة غور

.97

ل لمذكور أقظؿ أف ن كف زكينم أسح االم ارنظة أك درية سحاوةر

سف االنالئأ أك نولرش ا,لوللمر
طظمنمر

ل لإلناث أقظؿ أف و كف زكيم أقؿ االم ارنظة أك درية سحاوةر
.98

ونالؾ أظم ظ رائأل كورفض آرائمل ن ,ك لالت صلئظةر

.99

ا,دام أك أ داال يلدةر
أىعر ظأف سسقنم اع ك َّ

.100

و ؽ ,حارأة ا ,حلطوالوة ا,نكايد فم ا الن لظلت ا,لوللوةر

.101

اللالد ا,طظملت ا ينالسوة ا,اندالوة ظأم ساؿ و داهـر

.102

أسلرض أف نللفر ا نم ,حدرالة ا,يلاعوة لرج ا,ظسدر

.103

ا,دام للسة اعوالة ,حعكدة إ ,ا,ظوتر
و دد ,م ك َّ

.104

ا,دام ظم ظل,ص ار ة كا,ك كحر
نناوز سسقة ك َّ

.105

أنعلطؼ اع يلرم ا ,الم سالد للرنأ ألاكا,أر

.106

اكافؽ أف ننك ,ا,ارأة االلصب سحول فم ا,دك,ةر

.107

ا,دام الكع األصدقلء ا,ذوف ألنطوع ا رنظلط ظهـر
و دد ,م ك َّ

.108

ا,دام ر
نرظطالم سسقة صداقة قكوة ظك َّ

.109

أنيالب اصلدقة اظاللء ا ,ئلت ا ينالسوة األ رلر

.110

وىعرالم أظم ظل ,لية إ ,النىلرنأ فم ؿ أار قظؿ أف افعحأر

.111

ا,دام أك أ داال اعم ظدؼء ا,علط ةر
ننلـ نصرفلت ك َّ

.112

كا,ػػدم وعػػلقظالم سح ػ فعػ وػؿ اػػل فػػم أ ػػد األوػػلـل كونيلاػػؿ ال ػػس ا ,عػػؿ فػػم

ا,وكـ ا,نل,مر

.113

ظعض اف إ كاالم أ كانم وعلاحكالالم ظركح ا,كد كا,صداقةر

.114

ولا ,م أظم ظعاؿ أىولء قلؿ سالهل اف قظؿ أالهل لطئةر

.115

أىعر اف كقت آل ر ظل ,رااوة ال ك إ كنم ا,ذوف أ ظهـر

.116
.117
.118
.119
.120

ونمحػ ػػب أظػ ػػم فػ ػػم اعػ ػػلاحنم ظػ ػػوف اػ ػػد م أ ولال ػ ػلنل كظػ ػػوف ,ػ ػػكام كاىػ ػػعلرم

ظل,نمصور أ ولاللن أ رلل ظ ور لظب كا

ر

إ كاالم ونعادكف ا,ل روة االم كا رايمر

نن و ػػر آراء أظ ػػم ف ػػم أفع ػػل,م كأقػ ػكا,مل ا ػػف  ,ظ ػػة أل ػػرلل دكف لػػػظب
كا

ر

أنعلرؾ لو انر اع إ كاالمر

وصعب سح أظم ا,لظلت سح قرار اعوف فوال و نص ظمل أك ظػأم ىػأف
اف ىئكالمر

.121

أىعر ظ ب إ كاالم كنمدوراـ ,مر

.122

ا,دام أك أ داال كظنمظحهـ ,مر
أىعر ظ ب كسطؼ ك َّ
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م.
.123

ا,دام أك أ داال يعحالم فم أ ولف لورة أىعر ظل,نعللةر
إف ك َّ

.124

أن لوؽ والال وعكد أظم إ ,ا,ظوت اظ انرر

.125
.126

ػدام أك أ ػداال ظنصػرفلنم ا ,لطئػة نػ ظعػد اػركر
لو انر ال وػذ رالم كاَّ ,

كقت طكوؿ سحوهلر

سحم كيحب ا,انلسب ,مر
ون الف أظم فم ا,نال ود ٌ
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