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 الرابع عشرالعدد 

 اخلصائص انسيكويرتيت دلقياس تقبم اآلخر
   

 في التربيةالفمسفة بحث مقدم ضمن متطمبات الحصول عمي درجة دكتوراة  
 

 إعــداد
 

 عزه عوض ينصور حمجوبأ. 
 يدرس يساعد بقسى انعهوو االساسيت

 جايعت انفيوو-نهطفونت ادلبكرة بكهيت انرتبيت 
 

 أ.د كًال اندين حسني                                            أ.د/ نور أمحد انريادي                 
ادلسرحي واندراساث انشعبيت                                      أستاذ األدب   انصحت اننفسيت وانعًيد انسابق   أستاذ

             جايعت انقاهرة                                                                                                                 كهيت انرتبيت نهطفونت ادلبكرة             ادلبكرة جايعت انفيوو      نكهيت انرتبيت نهطفونت 

   

 د/شيًاء عبد انفتاح عبد احلًيد

 يدرس بقسى انعهوو األساسيت
 كهيت انرتبيت نهطفونت ادلبكرة

 جايعت انفيوو
 ةــــص الدراســممخ

ىدفت الدراسة الحالية إلي بحث الخصائص السيكومتريو لمقياس تقبل اآلخر 
وذلك من خالل التعرف عمي الصدق العاممي و صدق المحكمين باإلضافة إلي 
درجو الثبات بطريقة الفا كرونباخ وبطريقة اعادة التطبيق وقد أظيرت نتائج الدراسة 

قامت الباحثة باستخدام الصدق  تمتع المقياس بدرجة  صدق وثبات مناسبتين حيث 
العاممي بإجراء التحميل العاممي االستكشافى لممقياس بتحميل المكونات األساسية 

( طفاًل قبل التدوير ، ثم تدوير المحاور 051بطريقة ىوتمنج عمى عينة قواميا )
فأسفرت نتائج التحميل العاممي عن وجود ثمانية عوامل  Varimaxبطريقة فاريماكس 

لجذر الكامن ليم أكبر من الواحد الصحيح لذلك فيي دالة إحصائيا عمى محك كان ا
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

كايزر كما أن جميع التشبعات  الخاصة بكل بيذه العوامل دالة إحصائيًا حيث كانت 
( عمى محك جيمفورد، كما قامت الباحثة بإيجاد 13.1قيمة كل منيا أكبر من ) 

قتى الفا كرونباخ  و إعادة التطبيق معامالت الثبات لمقياس مفيوم تقبل اآلخر بطري
( طفاًل حيث قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لمقياس 051عمى عينة قواميا )

مفيوم تقبل اآلخر بطريقة الفا كرونباخ وأتضح  أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما 
 يدل عمى ثبات المقياس3 وبطريقة اعادة التطبيق قامت الباحثة بإيجاد معامالت

 051الثبات بطريقة اعادة التطبيق بفاصل زمنى قدره أسبوعين عمى عينة قواميا 
طفاًل  وقد أظيرت النتائج أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل عمى ثبات 

 المقياس3 
 ةــــــدمــــقـم

تقبل اآلخر من المفاىيم الجوىرية في جميع جوانب الحياة الثقافية 
والفكرية لما يؤديو من دور كبير في تحقيق التعايش السممي واالجتماعية والسياسية 

بين  أفراد المجتمع في جو يتسم بالتسامح والعفو والحوار اإليجابي بين مختمف 
البشر بصرف النظر عن دياناتيم أو معتقداتيم أو أجناسيم بعيدًا عن  العنف أو 

في و تجارب األطفال الصراع أو التمييز مما يعزز استجابات التفاىم لمتعد الثقا
 ( Howrey, 2020, 7)3اآلخرين من خمفيات متنوعة ثقافًيا ولغوًيا

ونظرًا لممكانة الرفيعة التي يحتميا تقبل اآلخر في حياة البشر حثت كل 
الديانات السماوية عمي االلتزام بو فيو فضيمة أخالقية واجتماعية  مارسيا األنبياء 

نفس البشرية إلي الرقي والبناء )زينب عمي في نشر رسائميم من أجل السمو بال
 (213،  6102محمد، 
وتقبل اآلخر يساعد عمى البعد  عن التطرف واإلرىاب الفكري وتحقيق السالم       

الذي يتضمن الحفاظ عمي العالقات االيجابية بين جميع األطراف المجتمعية 
(Boghian,2017, 983) 

كما أنو يعزز الرغبة المشتركة في الدفاع عن القيم اإلنسانية التي تضمن التفاعل 
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 (3  01،  6102اإليجابي الخالق بين الشعوب والثقافات ) فاروق جعفر 
وأيضا تقبل اآلخر يحقق التماسك االجتماعي وينمي المشاركة المجتمعية بين كافة 

خر جوىره العدالة ، وقوامو (3فتقبل اآلNeculau,2011, 134أطياف المجتمع )
(3 020 -021،  6102راىيم الدسوقي ، الرحمة والتسامح وأساسو الحوار ) حنان إب

 (Lona,2017,123واالعتراف بحقوق اآلخرين ومصار حرياتيم )
لذلك ينبغي تعميم  المدارس لممواقف اإليجابية تجاه المساواة والتنوع والعالقات     

 Yildirim Hمثل بعدًا ىامًا في تقبل اآلخرين بشكل إيجابي اإليجابية مع اآلخرين ي
,ET al, 2020, 33)3) 
(3 حيث تدعو إلى سياسات مؤسسية (Nganga, ,2020, 24ويتفق ذلك مع دراسة 

تدعم التدريس الواضح لمتعميم متعدد الثقافات في برامج تعميم الطفولة المبكرة  وفوائد 
 لثقافات في فصوليم3 استخدام المعممين لمتعميم متعدد ا

إلي أن أدب األطفال متعدد الثقافات  (Giles,2020,31)   وأشارت دراسة      
عالي الجودة كوسيمة لمساعدة األطفال عمى تطوير فيم اآلخرين من خالل التحقيق 
في التصورات المعروضة في كتب األطفال باإلضافة إلى تأكيد خمفياتيم المتنوعة3 و 

دام المسؤولون وأمناء المكتبات واآلباء والمعممون أدب األطفال أوصت بضرورة استخ
 متعدد الثقافات3

( عمي أىمية استخدام المعممون (Kucharczyk,2020,57كما أكدت دراسة
الكتب المصورة عن الثقافات المتعددة واحترام حقوق األطفال في حرية الفكر والتعبير 

 وحرية تفسير األدب3
 ةــــكمة الدراســـــمش

في ىذه الدراسة تتحقق الباحثة من مدى صدق وثبات مقياس تقبل اآلخر 
عمي  عينة من األطفال وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :  ما 
الخصائص السيكومتريو لمقياس تقبل اآلخر عمى الدراسة؟ ويتفرع منو االسئمة 

 -التالية:
صدق  –مناسب ) الصدق العاممي  ىل يوجد لمقياس تقبل اآلخر مستوي صدق -0
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

 المحكمين( ؟
اعادة  -ىل يوجد لمقياس تقبل اآلخر درجو ثبات باستخدام طريقتي)الفا كرونباخ  -6

 التطبيق( ؟ 
 ةــــداف الدراســــــأى

ىدفت الدراسة الحالية إلي بحث الخصائص السيكومتريو لمقياس تقبل اآلخر      
وذلك من خالل التعرف عمي الصدق العاممي و صدق المحكمين باإلضافة إلي 

 .درجو ثبات بطريقة الفا كرونباخ وبطريقة اعادة التطبيق عمي عينة من األطفال
 ةــــمية الدراســـــأى
 اعداد مقياس تقبل اآلخر لطفل الروضة 3   -0
التحقق من الخصائص السيكومتريو لمقياس تقبل اآلخر وذلك من خالل التعرف -6

عمي الصدق العاممي باإلضافة إلي درجو ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ 
 وبطريقة اعادة التطبيق3 

 ةـــــطمحات الدراســـمص
 : تقبل اآلخر

التعايش مع اآلخرين وتقبميم عمي اختالف دياناتيم وأجناسيم قدرة الفرد عمي 
،  6106ومذاىبيم الفكرية داخل المجتمع المحمي أو الخارجي 3) حسين موسي ، 

.2 ) 
 وتعرفو الدراسة الحالية إجرائيا بأنو : 

االستجابات التي تعكس تفيم واحترام الفرد الختالف األفراد اآلخرين عنو في الرأي 
لعادات والتقاليد والمينة والمستوي التعميمي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي والفكر وا

وغيرىا من مجاالت االختالفات المتنوعة واإلقرار بحقوق اآلخرين في المجتمع 
 والتعايش معيم بتسامح وسالم3

  :الصدق
صدق االختبار: ويقصد بصدق االختبار مدي صالحيتو في قياس ما وضع لقياسو 
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 (50.3، 6106فاالختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسو، )أمين عمي، 
 :الثبات 
ويقصد بو حصول الفرد عمى نفس الدرجة أو قريب منيا إذا أعيد تطبيق االختبار   

 (  52،  6106عمي نفس األفراد وتحت نفس الظروف )أمين عمي، 

 ةـــج الدراســـــمني
 السيكومتري3 تستخدم الدراسة الحالية المنيج الوصفي

 ةــــة الدراســـعين
 أطفال رياض األطفال بالمستوي الثاني وقد تم اختيارىم وفقًا لما يمي:

تحديد المجتمع األصمي الذي اختيرت منو العينة وىم أطفال رياض األطفال 
بالمستوي الثاني الموجودين بالروضات التابعة إلدارة الفيوم التعميمية والمقيدون في 

عينة عشوائية وىم أطفال الروضة م( ثم اختيار 6102/6161العام الدراسي ) 
 ( طفاًل وطفمًة0513عميمية وكان عددىم )بروضة محمد معبد التابعة إلدارة الفيوم الت

 ة ــــأدوات الدراس

  لمفيوم تقبل اآلخرقائمة لتحديد االبعاد الفرعية  (1
  اليدف من القائمة:  ( أ )  

المناسبة لطفل الروضة  والتي ينبغي  تقبل اآلخرتحديد أىم أبعاد مفيوم     
اكتسابيا من خالل اإلبداعات األدبية، ولإلجابة عن سؤال من أسئمة الدراسة 

المناسبة لطفل الروضة ؟ تمييدًا  ما األبعاد الفرعية لمفيوم تقبل اآلخرونصو: 
 لالعتماد عمييا في إعداد مقياس مفيوم تقبل اآلخر لطفل الروضة3  

 :ائمةمصادر إعداد الق ( ب )  
 اشتقت مفردات القائمة من خالل المصادر التالية:           

  3تقبل اآلخرالتي اىتمت  –العربية منيا واألجنبية  –البحوث والدراسات السابقة 
   3تقبل اآلخرالكتب والمراجع األدبية والتربوية ذات الصمة بموضوع 
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

      بل اآلخر: الصورة المبدئية لقائمة تحديد االبعاد الفرعية لمفيوم تق  ( ج )  
قامت الباحثة بوضع األبعاد الرئيسية و ما يندرج تحتيا من مفردات في         

قائمة مبدئية ليحدد المحكمون من خالليا األبعاد والمفردات المناسبة لطفل 
 الروضة3 

 ضبط القائمة:  ( د )  
تم عرض القائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين في المناىج              

وذلك لمتأكد من   و األعالم و أدب الطفل التدريس وعمم النفس التربويوطرق 
 صالحية القائمة وصدقيا ولتحديد ما يمي: 

  3مدي مناسبة األبعاد لطفل الروضة 
    3مدي ارتباط كل مفردة فرعية بالبعد الرئيسي 
 3إضافة ما ىو مناسبًا ولم يرد في القائمة أو حذف ما ىو غير مناسب 

وقد تركت الباحثة عقب كل مرحمة مساحة كافية ليكتب فييا المحكم           
اقتراحاتو بشأن أي تعديل أو إضافة في الميارات وما يندرج تحتيا، وقد أشار 
السادة المحكمون إلى أىمية الميارات المتضمنة في القائمة، واقتصرت تعديالتيم 

ناسبة لطفل الروضة، ىذا فضاًل عمى حذف بعض المفردات التي رأوا أنيا غير م
 عن تعديل في صياغة بعض المفردات3

 (1جدول )
 تعديل في صياغة بعض المفردات

 بعد التعديل قبل التعديل المسمسل

 التواصل اإليجابي التواصل والحوار البعد األول
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 الصورة النيائية لقائمة االبعاد الفرعية لمفيوم تقبل اآلخر  ( ه )  
توصمت الباحثة إلى القائمة في صورتيا النيائية بعد إجراء التعديالت التي اقترحيا  

السادة المحكمون والتي تضمنت ثالث أبعاد رئيسة وثمانية أبعاد فرعية وتندرج تحتيا 
 مفردة13.

 إعداد مقياس مفيوم تقبل اآلخر لطفل الروضة.  (6
 اليدف من المقياس:  ( أ )  

تقبل اآلخر لطفل ىدف المقياس إلى قياس مدي اكتساب مفيوم              
وقد تم تحديد االبعاد الفرعية من خالل برنامج قائم عمي اإلبداعات األدبية الروضة 

 لمفيوم تقبل اآلخر في المقياس وىي:          
 تقبل االختالف مع اآلخر( –)التواصل اإليجابي  التفاعل مع اآلخر 
 احترام التعدد( –)المساواة والعدل  االقرار بحقوق وحريات اآلخر 
 االتجاه اإليجابي  -العمل الجماعي –)التسامح  التعايش السممي مع اآلخر

 نحو التعدد(
 

 60البعد الثالث مفردة 
 

رفض ونبذ العنف والتطرف  و 
 االرىاب

رفض استخدام العنف مع 
 اآلخر

 60البعد الثالث مفردة 
 

 االحسان في المعاممة مع اآلخر المعاممة الطيبة

 65البعد الثالث مفردة 
 االحسان في التعامالت مع اآلخر 

اتفق المحكمين عمي حذف 
 المفردة
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

 مصادر بناء المقياس:  ( ب )  

  عدادىا االطالع عمي المراجع لمتعرف عمى كيفية بناء المقاييس وا 
 وخصائصيا3 

 س التي استخدمت في دراسات تناولت تقبل االطالع عمي بعض المقايي
( .610اآلخر ومنيا مقياس األمن اإلنساني إعداد )شيماء عبد الفتاح، 

ومقياس تقبل طفل ( 6102أماني مصطفى ،مقياس تقبل األخر إعداد )
 ( 6102الروضة  لآلخر إعداد ) ليمي رشدي،

 الدراسة  االطالع عمى قائمة أبعاد مفيوم تقبل اآلخر التي توصمت إلييا
 الحالية3 

 الصورة المبدئية لممقياس: ( أ )  
لمتأكد من صالحية المقياس لمغرض الذي أعد من أجمو قامت الباحثة بعرض      

المقياس عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق 
 التدريس وعمم النفس والطفولةوذلك لتحديد آرائيم حول ما يمي:        

الصياغة المغوية لعبارات المقياس مدي سالمة  -
 ودقتيا3

 3مدي مناسبة المقياس لمستوي طفل الروضة 
  مدي مناسبة أبعاد المقياس لمغرض الذي أعدت

 من أجمو3
  ًإضافة أو حذف أو تعديل ما ىو مناسبا 

وقد أشار المحكمون إلي أن المقياس يتفق مع اليدف الذي أعد من أجمو، 
 المفردات لمستوي أطفال الروضة، ومناسبة عدد مفرداتو3كما أشاروا إلي مناسبة 

كما أوضحوا أن مفردات المقياس تتمتع بدرجة جيدة من حيث الصياغة 
المغوية والعممية، ىذا فضاًل عن ارتباط كل مفردة بالبعد الذي تقيسو وقد أبدوا بعض 

راء المالحظات حول بعض المفردات المتضمنة في المقياس، وقامت الباحثة بإج
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 التعديالت التي أشاروا إلييا
وتوصمت الباحثة إلي الصورة النيائية لممقياس، وأصبح صالحًا إلجراء الدراسة 

 االستطالعية لتحديد الصدق والثبات الخاص بو3 
 وصف الصورة النيائية لممقياس:  ( ب )  

( بندًا مقسمة إلي ستة أبعاد رئيسية يندرج 1.تكون المقياس من )              
كل بعد فييا مفردات فرعية و الجدول التالي يوضح األبعاد الرئيسة و عدد تحت 

 المفردات الفرعية  الخاصة بكل بعد3
 (2جدول )

 مقياس مفيوم تقبل اآلخر لطفل الروضةتوزيع  مفردات 
 

 عدد المفردات اإلبعاد الفرعية اإلبعاد الرئيسية

 -البعد االول:
 التفاعل مع اآلخر

 5 التواصل االيجابي

 5 تقبل االختالف

 -البعد الثاني:
اإلقرار بحقوق وحريات 

 اآلخر

 . المساواة والعدل

 . الحرية

 0 احترام االختالف والتعدد

 -البعد الثالث:
 التعايش السممي مع اآلخر

 0 التسامح

 . العمل الجماعي

 . االتجاه اإليجابي نحو التعدد االختالف

 1. االجمالي



  الخصائص السيكومترية لمقياس تقبل اآلخر
 

 
 

 

 

- 233 - 

  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

 تعميمات تطبيق المقياس  ( ج )  

  قد راعت الباحثة وضوح تعميمات المقياس ودقتيا، بحيث يستطيع الطفل
اإلجابة عمي األسئمة بوضوح وبدون لبس أو تضارب ، كما تم وضع 

 تعميمات خاصة لكل سؤال3
  ضرورة أن تجمس الباحثة في مكان ىادئ يسمح لمطفل باالستماع الجيد

الصور التي تعبر عن االستجابات المختمفة ألسئمة المقياس و مشاىدة 
 والتفكير فييا ومن ثم اإلجابة عمييا3

 3يجمس الطفل أمام الباحثة مباشرة 
 :تقول الباحثة لمطفل- 

 استمع جيدا لكل سؤال يعرض عميك3  03
 اختر ما الصورة التي تعبر عن إجابتك3 63
 ال تبدأ باإلجابة قبل أن يؤذن لك3 3.

 تقرأ الباحثة األسئمة بصوت واضح ثم تطمب من الطفل اإلجابة عمييا3 - 
 زمن تطبيق المقياس:  ( د )  

لم يحدد زمن معين لتطبيق المقياس عمى األطفال، فقد أعطي كل طفل              
 الفرصة الكافية والوقت الالزم لإلجابة عمى المقياس تبعًا لقدرة كل طفل3  

 -طريقة تصحيح المقياس:  ( ه )  
 حالة اإلجابة الصحيحة يحصل الطفل عمى ثالث درجات وىي الدرجة العميا3 في 
 في حالة التردد في اإلجابة يحصل عمى درجتين وىي الدرجة المتوسطة3 
 في حالة اإلجابة الخاطئة يحصل عمى درجة واحدة وىي الدرجة الدنيا3 

التالي يوضح ( والجدول 21وبذلك تكون الدرجة الكمية لممقياس )                 
األبعاد الرئيسية والفرعية لممقياس وعدد بنوده والحد األدنى واألقصى لدرجات أبعاد 

 المقياس
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 (3جدول )
 األدنى واألقصى لدرجات المقياساألبعاد الرئيسية لممقياس الحد 

 
 الحد األقصى الحد األدني اإلبعاد الفرعية اإلبعاد الرئيسية

 -البعد االول:
 اآلخرالتفاعل مع 

 05 5 التواصل االيجابي 

 05 5 تقبل االختالف

 -البعد الثاني:
اإلقرار بحقوق 
 وحريات اآلخر

 2 . المساواة والعدل

 2 . الحرية

 06 0 احترام االختالف والتعدد

 -البعد الثالث:
التعايش السممي 

 مع اآلخر

 06 0 التسامح

 2 . العمل الجماعي

 2 . التعدد واالختالفاالتجاه اإليجابي نحو 

 21 1. االجمالي

 
 الدراسة االستطالعية لممقياس:  ( و )  

مقياس مفيوم التعدد الثقافي لطفل تم إجراء الدراسة االستطالعية ل            
عمي عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ومن دون  عينة الدراسة األصمية   الروضة

وىم أطفال الروضة بروضة محمد معبد التابعة إلدارة الفيوم التعميمية وكان عددىم 
 ( طفاًل وطفمةً 051)
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

م (ثم أعيد تطبيق أدوات 1/2/6102.م ( إلي)  2/6102/  66وذلك من تاريخ)  
 متحقق من ثبات األدوات، بيدف تحديد ما يمي:( يوم ل05الدراسة مرة بعد )

 نتائج دراسة الخصائص السيكومترية  لمقياس مفيوم تقبل اآلخر
 : صدق المحكمين

( من الخبراء المتخصصين في المجاالت 01قامت الباحثة بعرض االستمارة عمى ) 
ابة التربوية و النفسية ، و قد اتفق الخبراء عمى صالحية العبارات و بدائل االج

( 0311&    1301لمغرض المطموب و تراوحت معامالت الصدق لممحكمين بين) 
 Lawshe  3مما يشير الى صدق العبارات و ذلك باستخدام معادلة "لوش " 

  الصدق العاممي:
قامت الباحثة بإجراء التحميل العاممي االستكشافي لممقياس بتحميل المكونات األساسية 

( طفال قبل التدوير ، ثم تدوير المحاور 051بطريقة ىوتمنج عمى عينة قواميا )
فأسفرت نتائج التحميل العاممي عن وجود ثمانية عوامل   Varimaxبطريقة فاريمكس 

د الصحيح لذلك فيى دالة إحصائيا عمى محك الجذر الكامن ليم أكبر من الواح
(التشبعات 66،  60،  61،  00،02،  02، 02، 05كايزر ، وتوضح جداول )

 الخاصة بيذه  العوامل بعد التدوير3 
 (5جدول )

 التشبعات الخاصة بالعامل األول التواصل االيجابي والحوار
 

 التشبعات العبارة رقم العبارة

 2,56 السمبية المسبقة عن اآلخر المختمفتجنب األفكار   1    
 2,55 االىتمام بالتعرف عمي اآلخر المختمف  2
 2,53 المبادرة بالحوار مع اآلخر المختمف  3
 2,51 االستماع الحتياجات ومتطمبات اآلخر  4
 2,52 المرونة في البحث عن نقاط االىتمام المشتركة مع اآلخر   5
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 %7.86 نسبة التباين
 2.35 الكامن الجذر

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث قيمة كل منيا أكبر 5يتضح من جدول )
 عمى محك جيمفورد3 13.1من 
 

 ( 6جدول )
 التشبعات الخاصة بالعامل الثانى تقبل اآلخر

 
 التشبعات العبارة رقم العبارة

 2,64 تقبل اآلخر المختمف في الدين 6
 2,58 النوعتقبل اآلخر المختمف في  7
 2,53 تقبل اآلخر المختمف في الشكل 8
 2,35 تقبل اآلخر المختمف في المون 9

 2,32 تقبل اآلخر المختمف في القدرات 12
 %7.72 نسبة التباين
 2.31 الجذر الكامن

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث قيمة كل منيا 2يتضح من جدول )
 عمى محك جيمفورد3 13.1أكبر من 
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

 ( 7جدول )
 التشبعات الخاصة بالعامل الثالث المساواة والعدل

 
رقم 

 العبارة
 التشبعات العبارة

 2,74 رفض التميز و العنصرية  11
 2,52 المساواة بين الجميع  12
 2,43 تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق العدل والمساواة  13

 %7.23 نسبة التباين
 2.11 الجذر الكامن

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث قيمة كل منيا 2جدول )يتضح من 
 عمى محك جيمفورد3 13.1أكبر من 

 (8جدول )
 التشبعات الخاصة بالعامل الرابع الحرية

 
رقم 

 العبارة
 التشبعات العبارة

 2,65 تقبل حرية اآلخر في االختيار  14
 2,54 تقبل حرية اآلخر في الممارسة  15
 2,39 تقبل حرية اآلخر في التعبير  16

 %6.61 نسبة التباين
 1.98 الجذر الكامن
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( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث قيمة كل منيا 0يتضح من جدول )
 عمى محك جيمفورد3 13.1أكبر من 

 (9جدول )
 احترام االختالف والتعدد التشبعات الخاصة بالعامل الخامس

 
رقم 

 العبارة
 التشبعات العبارة

 2,72 احترام مشاعر اآلخر  17
 2,62 احترام دين اآلخر المختمف 18
 2,46 احترام الممتمكات العامة والخاصة 19
 2,36 احترام القانون  22

 %5.88 نسبة التباين
 1.76 الجذر الكامن

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث قيمة كل منيا 2يتضح من جدول )
 عمى محك جيمفورد3 13.1أكبر من 

 (12جدول )
 التشبعات الخاصة بالعامل السادس التسامح

 
رقم 

 العبارة
 التشبعات العبارة

 2,64 رفض ونبذ العنف والتطرف واإلرىاب 21
 2,63 العفو عن اإلساءة 22
 2,58 تقبل النقد من اآلخر 23
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

 2,53 المعاممة الطيبة والحسنة 24
 %5.4 نسبة التباين

 1.62 الكامنالجذر 

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث قيمة كل 01يتضح من جدول )
 عمى محك جيمفورد3 13.1منيا أكبر من 

 
 (11جدول )

 التشبعات الخاصة بالعامل السابع العمل الجماعي
 

رقم 
 العبارة

 التشبعات العبارة

 2,56 المساعدة في حل مشكالت اآلخر  25
 2,49 المشاركة في أنشطة اآلخر  26
 2,46 التعاون مع اآلخر  27

 %5.25 نسبة التباين
 1.57 الجذر الكامن

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث قيمة كل 00يتضح من جدول )
 عمى محك جيمفورد3 13.1منيا أكبر من 
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 (12جدول )
 التعدد واالختالف االتجاه اإليجابي نحو التشبعات الخاصة بالعامل الثامن

 
رقم 

 العبارة
 التشبعات العبارة

 2,66 تقدير أىمية التعدد والتنوع في نيوض المجتمع  28
 2,64 تكوين عالقات  وصداقات مع اآلخر المختمف   29
 2,36 تبادل الخبرات مع اآلخر 32

 %4.93 نسبة التباين
 1.48 الجذر الكامن

التشبعات دالة إحصائيًا حيث قيمة كل ( أن جميع 06يتضح من جدول )
 عمى محك جيمفورد3 13.1منيا أكبر من 

 معامالت الثبات لمقياس مفيوم تقبل اآلخر
قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات بطريقتي الفا كرونباخ  و اعادة التطبيق عمى 

 طفاًل كما يتضح فيما يمى: 051عينة قواميا 
 بطريقة الفا كرونباخ -1
الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لمقياس ميارات تقبل اآلخر بطريقة الفا قامت 

 (.0كرونباخ كما يتضح في جدول )
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

 (13جدول )
 بطريقة الفا كرونباخ معامالت الثبات لمقياس مفيوم  تقبل اآلخر

 
 معامالت الثبات األبعاد

 2.72 التواصل االيجابي والحوار
 2.73 تقبل اآلخر
 2.72 والعدلالمساواة 

 2.79 الحرية
 2.78 احترام االختالف والتعدد

 2.76 التسامح
 2.71 العمل الجماعي

 2.74 االتجاه اإليجابي نحو التعدد واالختالف
 2.75 الدرجة الكمية

( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل عمى ثبات .0يتضح من جدول )
 المقياس3 

 اعادة التطبيق بطريقة -6
الباحثة بإيجاد معامالت الثبات بطريقة اعادة التطبيق بفاصل زمنى قدره قامت 

 (00طفاًل كما يتضح في جدول ) 051أسبوعان عمى عينة قواميا 
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 ( 14جدول )
 بطريقة اعادة التطبيق مفيوم  تقبل اآلخر معامالت الثبات لمقياس

 
 معامالت الثبات األبعاد

 2.88 التواصل االيجابي والحوار
 2.84 تقبل اآلخر

 2.86 المساواة والعدل
 2.89 الحرية

 2.84 احترام االختالف والتعدد
 2.87 التسامح

 2.86 العمل الجماعي
 2.87 االتجاه اإليجابي نحو التعدد واالختالف

 2.85 الدرجة الكمية

( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل عمى ثبات 00يتضح من جدول )
 المقياس3 

وتخمص الباحثة مما سبق إلي أن نتائج الدراسة أكدت تمتع المقياس بدرجة       
صدق وثبات مناسبين حيث  قامت الباحثة باستخدام الصدق العاممي بإجراء التحميل 
العاممي االستكشافي لممقياس بتحميل المكونات األساسية بطريقة ىوتمنج عمى عينة 

 Varimaxدوير المحاور بطريقة فاريمكس طفال قبل التدوير ، ثم ت 051قواميا 
فأسفرت نتائج التحميل العاممي عن وجود ثمانية عوامل  الجذر الكامن ليم أكبر من 
الواحد الصحيح لذلك فيي دالة إحصائيا عمى محك كايزر كما أن جميع التشبعات  

عمى  13.1الخاصة بكل بيذه العوامل دالة إحصائيًا حيث قيمة كل منيا أكبر من 
قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لمقياس مفيوم تقبل اآلخر  كمامحك جيمفورد3 

طفاًل قامت الباحثة  051بطريقتي الفا كرونباخ  و إعادة التطبيق عمى عينة قواميا 
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  الرماديعزه عوض منصور  أ.د نور أ.
 فتاح لا د كمال الدين حسين   د شيماء عبدأ. 

بإيجاد معامالت الثبات لمقياس ميارات تقبل اآلخر بطريقة الفا كرونباخ يتضح  أن 
ما يدل عمى ثبات المقياس3 وبطريقة إعادة التطبيق قيم معامالت الثبات مرتفعة م

قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمنى قدره 
طفاًل واتضح أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما  051أسبوعان عمى عينة قواميا 
 يدل عمى ثبات المقياس3 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
  معادلة لوشLawshe 
  التحميل العاممي االستكشافى بطريقة فاريمكسVarimax 
   معامل ألفا كرونباخ 

 يات ــــالتوص
تطوير و إعداد ادوات قياس أخرى تسيم في قياس تقبل اآلخر لدى فئات  (0

 أعمى3
تطوير و إعداد ادوات ومقاييس تقبل اآلخر لدى فئات مختمفة من األطفال  (6

 الخاصة3ذوي االحتياجات 
 ةـــرحـتـوث المقـــالبح

 3التأكد من صدق وثبات مقياس تقبل اآلخر في بيئات عربية أخري 
  فاعمية برنامج درامي في تنمية ميارات التعايش مع اآلخر لدي األطفال ذوي

 صعوبات التعمم3 
  3استخدام القصص الرقمية إلكساب طفل الروضة مفيوم تقبل اآلخر 
 تراتيجيات التي تعمل عمى تنمية مفيوم تقبل اآلخر دراسة مقارنة لبعض االس

 لطفل الروضة3 
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 ع ــــــــالمراج
 أواًل المراجع العربية

القياس والتقويم في العموم اإلنسانية: أسسو (3 6106أمين عمى سميمان ) (0
 3 القاىرة: دار الكتاب الحديث3وادواتو وتطبيقاتو

(3 برنامج مقترح في التاريخ لتنمية قيم 6102أماني مصطفى السيد حميدة ) (6
المؤتمر الدولي لمجمعية التسامح وقبول اآلخر لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية3 

: التسامح وقبول اآلخر، الجمعية التربوية التربوية لمدراسات االجتماعية
 ، القاىرة3  6لمدراسات االجتماعية، مج

،  مناىج البحث في المواطنة وقيم المجتمع(3  6106حسين حسن موسي )  (.
 القاىرة : دار الكتاب الحديث 3 

(3 فاعمية مدخل التحميل األخالقي في تدريس  6102حنان إبراىيم الدسوقي )  (0
التاريخ عمي تنمية ميارات  الحكم القيمى  وقيم  التسامح وقبول اآلخر لدي 

المؤتمر الدولي لمجمعية التربوية  لمدراسات ة ، تالميذ المرحمة اإلعدادي
( ، الجمعية التربوية 6بعنوان   التسامح وقبول اآلخر ، مج ، ) االجتماعية

 لمدراسات االجتماعية بالتعاون مع جامعة عين شمس أكتوبر ، القاىرة3 
(3 ثقافة قبول اآلخر لدي الطالبة المعممة  6102زينب عمي محمد عمي ) (5

مجمة الطفولة األطفال ، جامعة القاىرة ) دراسة ميدانية ( ، بكمية رياض 
 3  02 – 55( يونيو   ص 22، الكويت ، ع )  العربية

( 3برنامج قصصي الكساب أطفال .610شيماء عبد الفتاح عبد الحميد عمي) (2
الروضة مفيوم األمن اإلنساني ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاىرة، كمية رياض 

 موم األساسية3األطفال، قسم الع
(3 أستدماج ثقافة قبول اآلخر في برامج  6102فاروق جعفر عبد الحكيم )  (2

 مجمة العموم التربويةإعداد الطالب المعمم بجامعة القاىرة : تصور مقترحات، 
 ( 0، ع ) 60مصر ، يناير ، مج  –
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(3برنامج لتنمية ميارات التفكير االيجابي 6102ليمى رشدى مصطفى ) (0
رسالة  ،سياسية وعالقتيما بمفيوم تقبل االخر لدى طفل الروضةوالمفاىيم ال

 كمية التربية لمطفولة المبكرة، قسم العموم النفسية3 ، جامعة القاىرة، دكتوراه
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