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دادإـع
 أستاذ باحث مساعد بشعبة حبوث تطوير املناهج

 باملركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية

هدد ا احث ددى تحدد  اعددة  موذج ددر س ددترح ادد  عل  الددةي  ددونا ذجدد  اح  ةعددر اح  ون ددر  هدد  
احلسدو   م اددو اج اح كدو لر اح يل   ددر االجل وع در حلد  عل اح  اتددوج االجل وع در مدة ا   ددر  د ا 

ح ى طدب  اح ةلجدر ادذ اة،درق م د  اتدلل ا احثولدى اح د اي احليةع دة  وحل د  ا يدث؛ احليةع دة  
ليددى  ددوا احثولددى  دذدد اة ةحيددر  عجددا حلدد  عل ملدد ايا  ددا  اددة  اح  اتددوج االجل وع ددر حج دد  

 ق ددددوي حقددد ا احلسدددو   ما لثددددو  األمل ادذددد اةا  وتدددلل اا اح  دددترح احل  عسددددة اح الدددةيق م ذددد اة 
( طوحد   دا طدب  اح د  66ح او اج اح كو لر اح يل   رق ماط يق اح  اتر ذجد  ذي در غج)د  

األمل ادذدد اةا ماددا ااسدد  اا ح ي تذددر سددو طر ة تدد   وحطةعاددر اح علددوةيق م ي تذددر ايةع  ددر 
 ة ت   وتلل اا اح  ترح اح الةي. 

ل  عسدددددددة اح الدددددددةي مدددددددة ا   دددددددر  دددددددد ا م ددددددد  اتحدددددددر احثولدددددددى تحددددددد  موذج دددددددر اح  ددددددددترح اح
احلسددددو   لفددددر ممددددة لددددر  عدددد  ذجدددد  لدددد يق ملددددوب د قددددة األ عددددوة ادددد  ةا  ددددوح  ترح هددددت  عدددد   دددد ا 
احلسدددددو   احس وتدددددة متعددددد   ددددد ا احلسدددددو   احالدددددةاق ملددددد ح  ا   دددددر  ادددددو اج اح كدددددو لر اح يل   دددددر 

ضق ملوسدددد  د قددددة اح اددددو اج ادددد  ةا  ددددوح  ترح هددددة  اددددو ي احلاددددوم   فددددر ملددددر  اددددو ي ذجدددد  لدددد يق
ليدددددددى جدددددددو ج احادددددددةمم ةاحدددددددر ح دددددددوح  طدددددددب  اح ي تذدددددددر احليةع  دددددددر مدددددددة احلط يدددددددق احثعددددددد ا 

 . ح ق وي   ا احلسو   ما لثو   او اج اح كو لر اح يل   ر
  د ا –اح  اتدوج االجل وع در  -اح  ةعدر اح  ون در االجل وع در -س دترح اد  عل: الكلمات املفتاحيةة 

 . او اج اح كو لر اح يل   ر -احلسو  
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The effectiveness of a proposed teaching model based on 

social constructivist theory to teach social studies in 

developing the values of tolerance and community 

participation skills for middle school students 
 

Abstract 
The aim of this research is to identify the effectiveness of a proposed 

teaching model based on social constructivist theory to teach social studies 

in developing the values of tolerance and community participation skills 

among preparatory stage students. For the first preparatory grade using the 

proposed teaching model, preparing a measure of tolerance values and 

testing the skills of community participation, and applying the study to a 

sample of (66) students from the first preparatory grade and they were 

divided into a control group that studied the way Usual, experimental group 

studied using the proposed model. 

The researcher reached the effectiveness of the proposed teaching 

model in developing the values of tolerance as a whole and in each 

dimension separately, and the dimensions most affected by the model 

were after the values of political tolerance and after the values of 

intellectual tolerance, as well as developing community participation 

skills as a whole and each skill separately, and the skills most affected by 

the model It is a negotiation skill, where the differences came in favor of 

the experimental group students in the post application of the tolerance 

scale and the testing of community participation skills. 

key words: Teaching Model - Social Structural Theory - Social Studies - 

Tolerance Values – Skills Community participation. 
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اع    ا احلسو   م او اج اح كدو لر اح يل   در راج    در ل يدةي حج يل عدوج حد م ه و مدة 
ا ايق احلةا ط ماحللو ر ماحلآز  غيا دغ و  اج  اح يل عوجق غر متيا اح يل عوج اح للجار  عضداو 

ةاع ماحع ددد  اح اسدددة ماحيسددد ا ذجددد  اح سدددلتى احادددةةا احدددثعخق  وحدددر  دددا ا دددو ة لدددوالج اح ددد
ماحع د  ذجد  اح سدلتى احعدوح ة ماحعةتدة  ليدى ااادد ج  عد الج اح دةاع ماحي عة   ج دو مذوح  دوق

يثفوج اد هو  ماح ةم  األهج ر ماد ج   درق ماح دةاذوج احعة  در ماحس وتد رق  ماح  جة   قًب مة
 يةل  ماح عو يا ماح كةةدا لتل احعوحا. ماحلة الج  اح ئوج ماآلال   ا احالج  ماح

ماد  دحدث   ددا تد وج احاددةب احعكدةعا متدد ،وج احادةب اح ددوةا ماحعكدةعا حددعتة  د ا ذدد ا 
اح لطةمددددر مدددددة  جاحلسددددو   ماحلةاو دددددر ماحع دددد  ماحيةع دددددر احعددددوغةي حجادددددو اجق ماسلكددددو  األدددددد دتحتج و

 ددر ماضددع   دد ا احلسددو   اح يل عددوجق ماحلددة اددلجي لوحددر اح ددةاع ماحع دد  ةا ددر اح يل عددوج اآل 
 ماح كو لر ماح يل   ر  اوغر   ا احلع   ماالسلاو  ذج  اح اج مذ ا   تل اآل ة.

فثوحةغا  ا احاتاسيا ماحلكةععوج احلة مسعلاو اح مل ذج  اح سلتى اح  جةق ماالااو  دوج 
لتح دو  احلة مسدعلاو احد مل ماح لتسدوج اح مح در حج د   دا اح دةاذوج ماح ااذدوج تال دب احعدوحا  دا

مددة اح يل ددا احتالدد   قددر  ددو ددد م  غدديا احطددب  ةا ددر   ددو زال ،سددتةع احع دد  احاددةةا غدديا األمددةاة
اح  ا ي  ا   وهة احع   ماحل  دةق ماحع د  احي دوذة غديا احي وذدوج ماحطتاند  ماحعة  دوج مدة 
يفر اسطاوة دم لةم  دهج ر ةا ر اح محر احتال يق دم ذ د  ةمحدة مدة يدفر لدةم  غديا ةمحدر 

د ددةىق دم غدديا ذدد ي ةملق األ ددة احدد ا اتددل ذة  اددتي ةم  اح لتسددوج احلةتتعددر   قجددر مددة  رمةمحدد
اح  ا ي حجق وا غ م هو مة  تاجار هد ع اح وحدر م  ومحدر اح د    ادو  غدر محدر األ دة تحد  ا  يدر 
األس  در احلةتتعددر  سدلمح ر ل يددةي ايدوع هدد ا احلجددر ماحع در ذجدد   تاجالد؛ ماددة  فدا احدد ا  مطةعددق 

 (. 1ق ص 2009 ماطا؛ق   ؛احعبح  
م وجدددر احكدددثو  حاادددا  ددد ا احلسدددو   م عةمدددر ل   دددر احع دددر احلكدددو لة مدددة   دددو   لسدددو   
حل ايق يل  ر  لسو  ر م كو لر اجل وع و  ماا   وجر تح  دب دلعج تا ل ف ،الدةمبق مل دف 

 و تدتا ُ، )تب حآل ةق مل دف دلتاحدجتب معتحدجتب دملدو ها  اوذج در مدب دل قجدتا  د ا احلسدو   مع
 (.Cartasev, 2006   او اج اح كو لر اح يل   ر اح  وتثر حاا

ماع  اح  وهي اح  ات ر هة احتتيجر احةن سر حألس  در احلةتتعدر ح تاجادر هد ا احلجدر ماح د   
احع   ماحل  ة اح  لكةي  ا  بل احع ر ذج  اعاعا احق ا اد،يوغ ر  قر   ا احلسو     ا لوالج
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 لر اح يل   ددر  احلددة  ددا يدد ساو ترا اعددازج ماع ادد  حدد ى احطددب  دب م  سددوغاا  اددو اج اح كددو
ااجر  ا احع   ماح ةاع غي اا م ا  ا ،ار اح ةاع مة اح يل عوج  ألب هلال  احطب  ها دغ دو  

 اح يل اق مها  وةا؛ اح سلا جيتب.
ماع    وهي اح  اتدوج االجل وع در راج ةم   دل ة مدة هد ا احسد وم ألساادو ال ةلدا لدتل 

سسددوب  ماددة ال ومحدد؛ لاددةة حدد؛  اومددر ماددو عل مالل وجددوج ماطجعددوج مةمامددا معلضددا تحدد  ادد  يةاج اد
 و ج ر   و ددل ة ذجد  تدجتل؛ م ةا ااد؛ احلدة دللد هو مدة ااوذجد؛  دا  يل عد؛ اح  جدة تحد  جوسد  

  (.27ق ص 2014 يجات ق  ااوذج؛  ا اح يل عوج احعوح  ر   ت ي  ثويةي مغية  ثويةي
ساو دب الدددةجا احاجسدددار احلةتتعدددر تحددد  دتدددوحي  اددد  عل م جدددةا اج ا  ددد  ماح  دددوهي  دددا يددد 

طةعااو حج   اح  اتة حللتعا اح تاطا اح وح   موح  اتوج االجل وع ر س ةا حط  علاو ، فا دب 
اسدداا مددة اكددفير احاددةة ماتجاوادد؛ ذجدد  س ددت  دد  د  ددة احلع دد  مع) ،دد؛ دم ،سدداا مددة اكددفير مددةة 

غ اس؛ مت يل ع؛ق دل    وحلسو   ماالذل ال مة لومر يلمب  لتازب ُ ث ة  وة  ذج  اح اتض 
 (. 4ق ص2000 احي رق  ل وا؛  الا غ اس؛ متوآل ةعا

موح  اتددوج االجل وع دددر تب ُدلسددا الطددد ط   وهياددو ما  عسددداو  والتددلةاا ي وج اح  وتدددثر 
احطدب  ، فا دب اساا مة اعاعا   ا احلسو   ما   ر  ادو اج اح كدو لر اح يل   در  ألسادو ادامة 

  عدددو   م ددد ا م ادددو اج لدددتل اح دددتا ة ماح  دددت احسدددفوسة ماحل دددتع احقادددومة ماحلجدددت  مسادددور اح دددتا ةق 
ماحعب ددوج اح فوس ددرق ماحل)يددةاج اال ل ددوة،ر ماالجل وع ددرق ماح ددةاذوج احدد انةي مددة دس ددو  األ ض 

 سلمح ر ايوع احعوحاما  يةاااو اح للجار   و ،يعجاا ، لجلتب  او اج اح تاط ر احعوح  ر ماحكعت   وح 
 Morgan, 2000, p.169.) 

موحكلص اح لسو   اح كو ك اجل وع ًو دالا  وح وي  ا لتحد؛ ممدة لدر جدا   دا احعدوحاق 
مح ،؛  سدئتح ر د ب  در ايدوهاا معسدع  حل سديا حدةم  ل دواااق معاد   احل دتع احعدوح ةق معدل ا 

م  لددر مددةة مددة تلدد ا  احل)ييددة  دد ب لددر تسسددوب ح ،دد؛  ددو ،ا  دد؛ حل  ددر احثكددةعرق معددل ا د،ضددو غدد 
 احعددوح ةق دا دسدد؛ يددلص ،الددة ف  ددو هددت حددوح  حج يل ددا احعددوح ة معسددوها مددة احلددةا ط غدديا األ ددا

 Golay, 2006, p.8.)  
محدد ح  مادد  د دد ج ة اتددوج ذ ددد ي ذجدد  ده  ددر اعاعددا  دد ا احلسددو   حدد ى احطددب  مددة اح ةالددر 

احلدددة  Jacobs (2000   قددر: ة اتددر جددو تتلاح  اتدد ر اح للجاددر  وتددلل اا  دد ا ر مدتددوحي   ل تذددر 
 مة اتددر دح سددتب  د دد ج ذجدد  ده  ددر األسكددطر احلط  ق ددر مددة احلةت ددر ذجدد  احلسددو   مسكددة  اوملدد؛ق
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 2008) Allison د دد ج ذجدد  دب اضدد يا احل ددتع احقاددومة ماالجل ددوذة ،سدداا مددة ا   ددر  احلددة
تددوج االجل وع ددر مددة ا   ددر (ق احلددة د د ج ةم  اح  ا2013  احلسدو   احس وتددةق مة اتددر احس سددة

( احلدددة د ددد ج دب ت سدددو  2014  مة اتدددر احعق دددوب ددد ا احلسدددو   حددد ى طدددب  احقوستعدددر األزهةعدددرق 
( 2017مة اتدر    دد    قاحطدب   د ا احلسدو   ،اجدر  دا  سدلتى احع د  احجا دة ماحيسد ا حد داا

و   م  دتل اآل دةق احلة د  ج موذج ر    ر احل جير األ ب ة حل  عل احلو عل مة ا   ر   ا احلس
( احلة د  ج ذج  سع  احلتازب مة ا ومل   ا احلسو   مة لل  احلو عل 2018مة اتر احثطوي  

 وح ةلجدددر احقوستعدددرق ملدددوب د جادددو ا دددومال  ددد ا احلسدددو   احالدددةا ماالجل دددوذةق مة اتدددر  م دددوب مةاسدددو 
 احلدة د د ج موذج در Roman, Dana, Aleksander & Yuri( 2018  مدحلسد    معدت ا 

ا ت   الةي  ونا ذج   ةاذوي احل تع احقاومة ماالجل وذة مة ا   ر احلسو   االجل وذةق مة اتر 
( احلة د  ج موذج ر ملد ي  الةلدر مدة سدت  د عدوة احاتعدر احقاوف در مدة ا   در 2019  احلوحق ذ  

   ا احلسو   ماحل وت  االجل وذة ح ى طب  اح ةلجر احقوستعرق 
غل   ددر اح كدددو لر اح يل   ددر حددد ى احطددب  دم احل ادددق  دددا   ددو اهل ددد  ة اتددوج د دددةى  

( احلدة تدع  تحد  اعدة  موذج در اح د  ر احا  دة 2005  اتامةهو حد داا  قدر: ة اتدر اح  كدوما 
م دد  ر اح ددت  مددة ا   ددر اح كددو لر اح يل   ددر حدد ى طددب  اح ةلجددر احقوستعددر احا اع ددرق مة اتددر 

احلدددة اهل ددد   Hohlfeld, Ritzhupt & Barron( 2010  هتح اجدد  م مااعددد  متددو مب 
 وحلكدد  ذددا موذج ددر  كددةمع ال   ايددة مددة ال تحتج ددو اح عجت ددوج مددة اعاعددا احكددةا ر اح يل   ددر 

( احلددة اهل دد  غلاعيددر اح كددو لر اح يل   ددر حدد ى 2014مة اتددر  ا ددو   غدديا اح   تددر ماح يل دداق
اهل ددد  غل   دددر ( احلدددة 2015طدددب   ددد ا ي ملوحدددر اح)دددت  اح مح دددر مدددة غدددايق مة اتدددر احاةذدددوب  

 اددددو اج اح كددددو لر اح يل   ددددر  ددددا  ددددبل ادددد  عل احلةت ددددر احتط  ددددر ماح  س ددددرق مة اتددددر احاةذددددوب 
( احلددة اهل دد  غلاددتعا ة جددر   و تددر طددب  اح دد  احقددو ا األتوتددة ح ادددو اج 2016ماحاددوذتة 

ر ( احلة اهل د  غد م  األسكدطر احطبغ در مدة ا   د2018  اح كو لر اح يل   رق مة اتر دغت احعب
( احلددة 2018اح كددو لر اح يل   ددر حدد ى احطددب  رما االلل وجددوج احلوحددرق مة اتددر ذ دد احعول 

د دد ج موذج ددر غةسددو ي  الددةي مددة احعجددتا  ددونا ذجدد  س ةعددر مددوب هيددر مددة ا   ددر  اددو اج اح كددو لر 
 اح يل   ر ح ى طب  اح ةلجر ادذ اة،ر.

ذ دددد  و اتغددددر   ددددوهي  دددا سول ددددر د ددددةى ا ومحدددد  ة اتددددوج احلدددد  ية احسددددج ة احدددد ا ، دددد   
اح  اتددوج االجل وع ددر مددة ا ددومل ماضددل ا احدد اج احتط  ددر ماحات  ددر ماادد ،ا ا ددت اج  وطئددر ذددا 
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(ق 2004(ق م احعكددددد وماق 2009  ثدددددو كق اآل دددددة ذجددددد  لسدددددو   ددددد ا احلسدددددو    قدددددر: ة اتدددددر 
احلة د  ج اب   دوهي اح  اتدوج االجل وع در اسداا  طةعادر غيدة  ثويدةي مدة   Moore(2006م 

مدددة  ا( احلدددة د ددد ج دب   دددوهي احلدددو عل ال اسدددا2017احلع ددد  ماحع ددد ق مة اتدددر    ددد   اعاعددا 
مادطق  5.4 -2.7اعاعا   ا احلسو    وح ةلجر ادذ اة،رق ليى التامة  وح  اي غ سثر الدةامي غديا 

( ذج  سع    ا احلسو   ح ى احطب   وح ةلجر احقوستعر مسع  ا دومل 2019مد   ذ  احلوحق 
االجل وع دددر حادددوق حددد ا زاة اهل دددوا احثدددولقيا  ضدددةم ي  عوحيدددر   دددوهي اح  اتدددوج   دددوهي اح  اتدددوج 

 وتدلل اا اح  دورح االجل وع ر ما  عساو غا   ا   ر  د ا احلسدو   م ادو اج اح كدو لر اح يل   در 
احاون ددر ذجدد  اح  ةعدددوج احلةتتعددر اح  دقددر احلدددة ، فددا  ددا  بحادددو اعاعددا  دد ا احلسدددو    احل  عسدد ر

لر اح يل   درق مه ددو ،د اة اح د دى ذدا اح  ةعددر اح  ون در االجل وع در ح  يتاسددفة م ادو اج اح كدو  
ليى ا وت  اج  اح  ةعر اعاعا احيتاس  احق   ر ماح او عر  ألب اح  ةعر اح  ون ر االجل وع ر مماًو 
ح لتساو ال ا غ م  احلاوذر االجل وذة غيا احطب  د  و  اح تا   احلعج   رق مدس؛ جا  ال دلياد 

ا ذ ج ددر احددلعجا مادد  ية احعتا ددر احقاوف ددر مددة هدد ا احلاوذددرق ل ددو د دد ج ذجدد  ده  ددر احلاددوذبج  دد
االجل وع ددر احلكددو ل ر غدديا احطددب  ةا ددر اح دد  اح  اتددة د  ددو  ذ ج ددوج احلاليددة ماح ددتا  لددتل 

  (.Powell& Kalina, 2009, p.234  احاضو،و اح طةملر  وح   اح  اتة
ماح  و كددددوج اح  ددددو ي غدددديا اح عجددددا ماحطددددب  متدددديا احطددددب   ليددددى دددددةى ف يتاسددددف  دب اح ددددتا 

 عضدداا احددثعخ ، ددر  وحطوحدد   ددا اح عةمددر األمح ددر احعو ددر تحدد  اح عةمددر اح ع اددرق معتجادد؛ ادد  عي و تحدد  
 (.Vygotsky, 1978, p.67ماا اح ا ر م ااوساوق متا ا  ع    ااا حجطب  حااا ماتل عو  اح عةمر 

 احع ددددد  احلدددددةعاق  جل وع دددددر ذجددددد  د تعدددددر  تاذددددد   ن سدددددر هدددددةماادددددتا اح  ةعدددددر اح  ون دددددر اال 
 (: 23ق ص2011
 .احلعجا دلا  ا  بل االا ول  وآل ةعا ماحلاوذر  عاا م كوه ي احلاوذر غي اا 

 .احلاوذر  اا ح  م  ذ ج ر احلعجا 

 .احعجتا ماح عو   احلة التس  معاتا اح لعجا غلعج او هة   ليوج اجل وع ر مة األتوي 

 حلاوذر دلا  ا  بل احج)ر احلة هة   لي اجل وذة.االا ول ما 
م ددد  د ددد ج ة اتدددوج  لعددد ةي ذجددد  موذج دددر احلددد  عل احادددونا ذجددد  اح  ةعدددر اح  ون دددر  وحدددر 
اح  ون ددر االجل وع ددر مددة ا   ددر م  سددو  احطددب  مددة اح ةالددر اح  اتدد ر اح للجاددر اح اددوو ا ماحقدد ا 

حلدددة د ددد ج موذج دددر احلددد  عل ممدددق س ةعدددر ( ا2009  ماح ادددو اج اح للجادددر  قدددر: ة اتدددر اح عيدددت 
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( احلدة 2010  ف يتاسف  مة ا لسو  اح اوو ا احةعوس ر ماحلاليدة ادغد اذةق مة اتدر ذ د  اح دتال
د ددد ج موذج دددر احلددد  عل احادددونا ذجددد  اح  ةعدددر اح  ون دددر االجل وع دددر مدددة ا   دددر اح ادددوو ا احي)ةاف دددر 

( 2015  ب يدد  اح دداق مة اتددر ا ددوا مطدد؛م اددو اج احلاليددة احث ددةا ماح اددو اج اح  وا ددر حدد ى احل
 احلة د  ج موذج ر اتدلةاا ي ر  ون در اح  ةعدر اح  ون در مدة ا   در  ادو اج احلد  عل اح  دونةق مة اتدر

( احلدددة اهل ددد  غلادددتعا   و تدددوج  عج دددوج اح  اتدددوج االجل وع دددر احل  عسددد ر مدددة 2017  اح ددو  ة
 ست  اح  ةعر اح  ون ر. 

 ونا ذج  اح  ةعدر اح  ون در االجل وع در  غر س ترح ا  عسة  الةيح ا ااي؛ االية احثولى ح  و
دددر اح عجددددا ، فدددا  دددا  بحدددد؛ اددد  عل اح  اتددددوج   ددد؛  ددد    ددددا احسددداتحر ماح ةمسددددر مدددة احلط يدددق  ددددا  ر س
االجل وع ددر حل   ددر  دد ا احلسددو   م اددو اج اح كددو لر اح يل   ددر حدد ى طددب  اح ةلجددر ادذ اة،ددر ةمب 

  ا  و حا اا  ؛ د،و  ا اح  اتوج احسو ار ذج  ل  ذجا احثولى.تغاول حجيوس  احل  يجة ق مه

ال دد ة  كددفجر احث ددى مددة دب طددةم مدتددوحي  ادد  عل اح  اتددوج االجل وع ددر مددة اح ةلجددر 
 غدا ا  يد  اح    دوج  -ادذ اة،ر ال اسداا مدة ا   در  د ا احلسدو   م ادو اج اح كدو لر اح يل   در

ا ةاج اح مح ددر ذجدد  سددةم ي اعاعددا اجدد  احقدد اق مذجدد  ةم  اح  ددوهي اح  اتدد ر مددة رحدد ق ممددة ماح ددل 
 1995 ا  لاو   وهي اح  اتوج االجل وع رق  قر: تذبب اح ثوةئ حجيتسسفت لدتل احلسدو   ذدوا 

األ ة اح ا د عفل ذج  ماا احطب   -غ محر اد و اج 2019(ق ماحا ر احعوح  ر حجلسو   4  وةي
 (ق ماحس سدددددة2005  اا متدددددجتل وااا تدددددجثًوق ل دددددو د ددددد ج ة اتدددددر لدددددر  دددددا: اح  كدددددوما م  و تدددددل

 (ق م تتدددددددددد 2015  (ق ماحاةذددددددددددوب ماحاددددددددددوذتة2014  (ق ماحعق ددددددددددوب2014(ق م ا ددددددددددو  2013 
(  ذجد  مجدتة   دت  مدة 2019  (ق مذ د احلوحق2018  (ق ماحثطوي2017  (ق و    2017 

 يل   ر  ا  دبل اد  عل اح  اتدوج االجل وع در  اعاعا   ا احلسو   ما   ر  او اج اح كو لر اح
حل  عل س ترح  الةي  ونا ذج  اح  ةعر اح  ون ر االجل وع ر   ا دجر رح  تع  احثولى تح  غ و 

ح  اتوج االجل وع ر ، فا  بح؛ اح سوه ر مة اطتعة ا  عساو   و د  ة  د ا احلسدو   م ادو اج ا
   اة،ر.اح ةلجر ادذ ح ى طب  اح كو لر اح يل   ر

 وهذا يتطلب اإلجابة عن األسئلة التالية:
  و   ا احلسو   اح  وتثر حطب  اح ةلجر ادذ اة،ر؟ -1

  و  او اج اح كو لر اح يل   ر اح  وتثر حطب  اح ةلجر ادذ اة،ر؟ -2
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  ددف ، فددا غ ددو  س ددترح ا  عسددة  الددةي  ددونا ذجدد  اح  ةعددر اح  ون ددر االجل وع ددر حلدد  عل  -3
  اح  اتوج االجل وع ر؟

 ددددو موذج ددددر اح  ددددترح احل  عسددددة اح الددددةي حلدددد  عل اح  اتددددوج االجل وع ددددر مددددة ا   ددددر  دددد ا  -4
 احلسو   ح ى طب  اح ةلجر ادذ اة،ر؟

 ددو موذج ددر اح  ددترح احل  عسددة اح الددةي حلدد  عل اح  اتددوج االجل وع ددر مددة ا   ددر  اددو اج  -5
 اح كو لر اح يل   ر ح ى طب  اح ةلجر ادذ اة،ر؟

 ه   احث ى اح وحة تح : 
ا  د   د ا احلسدو   اح  وتدثر حطدب  اح ةلجدر ادذ اة،در ماحلدة ددل فا اعج  ادو  دا  دبل  -1

   وهي اح  اتوج االجل وع ر غلج  اح ةلجر.

ا  دددد   ادددو اج اح كدددو لر اح يل   دددر اح  وتدددثر حطدددب  اح ةلجدددر ادذ اة،دددر ماحلدددة ، فدددا  -2
 ي اح  اتوج االجل وع ر غلج  اح ةلجر.اعج  او  ا  بل   وه

 غ و  س ترح ا  عسة مة ست   ثوةئ م سج وج اح  ةعر اح  ون ر االجل وع ر ح  يتاسفة. -3

احل اددددق  ددددا موذج ددددر اح  ددددترح احل  عسددددة اح الددددةي مددددة ا   ددددر  دددد ا احلسددددو   حدددد ى طددددب   -4
 اح ةلجر ادذ اة،ر.

 اددو اج اح كددو لر اح ي    ددر احل اددق  ددا موذج ددر اح  ددترح احل  عسددة اح الددةي مددة ا   ددر  -5
 ح ى طب  اح ةلجر ادذ اة،ر.

 ا ل ة احث ى اح وحة ذج : 
    اح  مة اح تستع ر ماضا:   ا احلسو   احلوح ر:   د ا احلسدو   االجل دوذةق  د ا احلسدو

 كدددو لر اح يل   دددر احالدددةاق  ددد ا احلسدددو   احددد د ةق  ددد ا احلسدددو   احس وتدددة(ق م ادددو اج اح
 احلوح ر:   او اج احلتاحر  ا اآل ةعاق  او اج غ و  مةعق احع رق  او اج احلاومض(.

 .اح  مة اح فوس ر ما قج  مة: تةا ي يةم احا وزعق احلعج   ر    وم ر احكة  ر 

 :ا.2020/ 2019احا ر اح  اتة األمل  ا احعوا اح  اتة اح  مة احا   ر ما قج  مة 

 ر ما قج  مة: طب  اح   األمل ادذ اةا.اح  مة احثكةع 
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 منوذج تدريس قائم على النظرية البنائية االجتماعية: -1
 A teaching model based on social constructivist theory 

س ددترح احلدد  عل   سدد؛ أ  طددر دم  Jones & et-al( 1980  ذددة  جددتس ل مز بندد؛ 
التددلةاا ي ر راج  طددتاج  عي ددر ، فددا حج دد  ي اذل وةهددو غادد   اتج دد؛ ادد  عل  تسددتع  ا دد  ا
 (.504ق ص2015 ذ  احةسوق مالةق   عياأ

س دترح احلد  عل   سد؛ أس دترح  p.7) Joyce & Weil ,2003  ذدة  جدتعل ممعدر 
لاليدة حجلعجا ،اتا   سوذ ي احطب  ذجد  ا لسدو  اح عجت دوج ماألملدو  ماح ادو اج ماحقد ا مطدةم اح

 ممتونر احلع ية ذا دساسااق مع  تاا ل ف دلعج تبأ. 
هدة س ةعدر : " Social constructivist theoryأما النظرية البنائيةة اججتااييةة: 

اح دددتا  ماحلاوذدددر  دددا ادددةى دب أاحدددلعجا ددددلا  دددا  دددبل ح دددف ف يتاسدددفة  مدددة احدددلعجا ا سددد  تحددد 
ر اجل وع دددر مدسددد؛ مدددة ذ ج دددر احلاوذدددر  ب اح عةمدددر ددددلا غ وكهدددو  كدددفر  كدددلةك مدددة غيئدددق م اآل دددةعا

ب احدلعجا اح دوج  ددلةا تحد  لدتا  ةا جدة ق مداالجل وذةق ،سلل ا اح وي احج)ر لد ةاي ح  دو  اح ع د 
سدددداوحر مددددة احدددد ا ةي    دددد ةاي ةا ددددر ساسدددد ر ، فددددا اتددددلل ا او مددددة اح سددددلا ر ذ ددددة  تا دددد   للجاددددر

 & Churcher, Downs  أماتدددلل ا او  دددا   دددر اح دددلعجا حاادددا غيئلددد؛ مدددة م ددد  اللدددق

Tewsbury, 2014, p.35 .) 
ا  عسدة  الدةي  دونا ذجد  اح  ةعدر اح  ون در االجل وع در تجةانً دو  س دترحاحثولى ُ،عةَّ  مذج ؛ 

  س؛: أ ي تذر  ا احلطتاج مادجةا اج احل  عس ر اح سدل  ي تحد  اح  ةعدر اح  ون در االجل وع در احلدة 
لتى احللطدد ط ماحل ايدد  ماحلاددتعاق معلضدد ا ذدد ي ا سددة ذ ج ددر الطدد ط األسكددطر احل  عسدد ر ذجدد   سدد

احلسدوكل احادةةا احد ااةق  دا احع در   ةالر ال قر مة  ةلجر االتلقو يق  ا  ةلجدر احل ايداق  دا  ةلجدر
احلكددو لة  ددا  ةلجددر احلاددتعا  ملددر  ةلجددر اكددل ر ذجدد   ي تذددر  ددا ادجددةا اج ،فددتب ف دد؛ احطوحدد  

 و لر اح يل   ر ماعاعا   ا احلسو  أ.سكط ما،يوغة م لعومبق ال لسو   او اج اح ك

 Tolerance values: حةةةةةةةامةةةةةةةم التسةةةةةةةقي -2 

أاألملدو  ماحسدجتل وج احلدة  احقد ا   سادو: Gonzalez (2007,p. 271)جدتسااحيا  ذدة 
،فلسدد او احاددةة  ددا  ددبل اح ددل ةاج احلددة دلعددةض حاددو ت،يوغ ددًو متددج  ًو م ددا  ددا اددلةا تحدد  اكددفير 

 ماايوهوا؛ م تا ا؛أ.  دملو ع
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( احق ا:   سادو أاح ثدوةئ األ ب  در ماحي وح در ماح علاد اج 5ق ص2011  مذة  احس   ة
ماح عودية احلة اعطة اةا ط ماتج؛ احاةا اج حكلص مدمعوح؛ ليدى ،عل دق هد ع اح ثدوةئ دم اادةض 

 (.5ق ص2011 احس   ةق  ذج ؛  ا غوح  ر اح يل اأ
(   سد؛ أاحل دو  احسدج ا احد ا د ث)دة دب ددلا 8ق ص2005  د و احلسو   ما  ذةمد؛   ادت 

احلعو ر  ؛ محل ؛ ال ،ع ة   ا لول  ا األلتال احل وزل ذا اح علا  دم احلضتع ح  د د اح سدوم ر 
ماحل ددوزلق م س ددو ،ع ددة احا ددتل  ددوآل ة ماحلعو ددر  عدد؛ ذجدد  دتددوي احع احددر ماح سددوماي   ددة  اح  ددة 

 ذا دملو ع م  وذوا؛ األ ةىأ. 
(   ا احلسو     ساو أ ي تذدر اح علاد اج ماأل ب  دوج 8ق ص2018ة  احثطوي    و ذ

ماح ثددوةئ احلددة ايعددر احاددةة دلا ددر مع لددةا معادد   اال ددلب  ماحل ددتع احقاددومة ماح ضددو ا ماحالددةا 
 معلاوذر  ا اآل ة ةمب ايومز دم اع  أ. 

 ددددوج ماح عددددودية مذج دددد؛ ُ،عددددة  احثولددددى  دددد ا احلسددددو   تجةان ددددو   ساددددو: أاح ثددددوةئ ماأل ب 
احلة الل  ذج  اح  ش  ا اآل ةعا مة تبا  ا  بل االللدةاا ماحا دتل  ماحسجتل وج ماح علا اج

ماحلا دة حجل تع احقاومة ماح ضو ا ماحالةا ماحعا ا ماالور احاةا اج  والسالوي ماحلاوذر  ع؛   ةعر 
ح ضو عر  ا جوس  احطب  متبا ماللةاا ةمب  ضتع دم ا وزل ذا احقتاغ  احالةعر ماحعا ،ر ما

 مااوي  وح  جر احلة ،  ر ذجياو احطوح  مة  ق وي   ا احلسو  أ.  وح ةلجر ادذ اة،ر

   Community participation skills  مهارات املشاركة اجملتمعية: -3
( اح كدددددو لر اح يل   ددددر   سادددددو أ دددددو ،اددددتا  ددددد؛ دذضدددددو  40ق ص2005  ذددددة  احعي دددددة

احس وتدددد ر ماالجل وع ددددر ماحقاوف ددددر  -ل عاا مددددة لومددددر  يوالادددد؛اح يل ددددا  ددددا دسكددددطر حل  ددددر  يدددد
م   ،فتب هلال  األذضو  دمةاة دم ج وذوج دم  لتسوج ماعل   تجتل وج األذضو   -ماحلعج   ر

ذج  احلطتع ر ماالحلااا ماحتذة ماح امع ماحتج اب ماحكاوف رق مح ل احي ة مادحاااق م   التب هد ع 
  ي  طةم  ثويةي مغية  ثويةيأ. األسكطر س ةعر دم ذ ج ر ا و

(   ساو أاح او اج احلدة ا فدا  دا احلعدومب 42ق ص2006  مذةماو دغت غةع  مجو  هللا
احلجاددونة غدديا اح ددوي ماحل ددومل ف  ددو غيدد اا حجع ددر مادتدداوا اح كددط مددة ا ل ددو  ما ايدد  اح كددةمذوج 

 ماح ةا ي احل  تعر احلة اسلا   تسيوز ده ا  اح يل اأ. 
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(   ساددددددو أ ي تذددددددر احلاددددددوذبج ماألةا اج 13ق ص2016  ذددددددوب ماحاددددددوذتةمذةماددددددو احاة 
االجل وع ددر اد،يوغ ددر احلددة اددلا مددة تطددو  اح يئددر االجل وع ددر حجطجثددر مدتددةها مد ددةاساا ماح عج دديا 

 ماح عج وج ماح يل ا اح  جة ةا ر اح   تر دم  و جاوأ. 
اوأاح اددددو اج احلددددة ا فددددا مذج دددد؛ ُ،عددددة  احثولددددى  اددددو اج اح كددددو لر اح يل   ددددر تجةان ددددو   س

احطدددب   دددا احلاوذدددر اد،يدددوغة  دددا د دددةاساا دم جيدددةاساا دم د دددو تاا دم دذضدددو  اح يل دددا اآل دددةعا 
حجق وا  وألسكطر اح ل تذدر احلدة اسداا مدة    در  يدل عاا مدة اح يدوالج  ماحسةذر اح بن ر  وح ت ي

 اج اح كو لر اح يل   رأ.مااوي  وح  جر احلة ،  ر ذجياو احطوح  مة ا لثو   او   اح للجارق

 اتُلل ا مة تجةا  ه ا احث ى   وهي مدتوحي  احث ى احلوح ر:

 ي:  ةةةةةةةوصفةةةةةةةج الةةةةةةةاملنه
هددت عثددو ي ذددا  ي تذددر  ددا ادجددةا اج احث ق ددر احلددة اللو ددر حتحدد  اح ددوهةي اذل ددوةًا 

ااو م عوحيلادددو ما جيجادددو ا جددد ًب لوف دددًو ة  ادددًو  التدددللبص ذجددد  ج دددا اح ادددونق ماح  وسدددوج ما ددد  
(ق ماتدلل ا مدة 145ق ص2016ةالحلاو ماحتحتل تح  سلوني دم اع   وج ذا اح دوهةي اح ةتةق 

ج ا اح عجت وج ذا اح  ةعر اح  ون ر االجل وع ر مدتدل غ دو  س دترح ا  عسدة  دونا ذجيادوق مد عدوة 
    ر.  ا احلسو   م او اج اح كو لر اح يل

 ي:ةةةةةةريبةةةةةةج التجةةةةةةةةةةاملنه
هددت  دد اي   قددة ،اددتا ذجدد  ا)ييددة  لع دد   ضدد ت  حجكددةم  اح  دد ةي حج ددوهةي احلددة هددة 

ق 2017 تسدددتع اح  اتدددرق م بل دددر  دددو د دددلي ذدددا احل)ييدددة  دددا   دددو  مدددة هددد ا اح وهةي لسددداق 
ل ا احل   ا يث؛ اح الةيق ليى اتلُ  ( ماتُلل ا مة ايةع  اح  مي اح  وغر  وح  ترح217ص

احليةع ة احاونا ذج  اح ي تذلياق اح ل)ية اح سلار هت اح  ترح اح الةيق ماح ل)يدةاج احلو عدر هدة 
   ا احلسو   م او اج اح كو لر اح يل   ر.

 حإلجو ر ذا دتئجر احث ى ااثا احثولى احلطتاج احلوح ر: 
 و اج اح كو لر اح يل   ر اح  وتثر حطب  اح ةلجر ادذ اة،ر.ا  د    ا احلسو   م ا -1

 ا  د  األتل ماح  طجاوج احلة ،اتا ذجياو اح  ترح احل  عسة اح الةي. -2
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 غ و  اح  ترح احل  عسة اح الةي. -3

 اط يق اح  ترح احل  عسة اح الةي معلطج : -4

 :ق ددددددددوي  دددددددد ا احلسددددددددو  ق ا لثددددددددو   اددددددددو اج تذدددددددد اة دةااددددددددة احث ددددددددىق ما قجدددددددد  مددددددددة   
 اح كو لر اح يل   ر(.

 يدةم  ا ل و  ذي در احث دى: ا قجد  ذي در احث دى مدة ا ل دو     تدليا  طةعادر   د ،ر  دا تةا ي
(ق مم ر  ا م تل اح   األمل 36احا وزعق احلعج   ر    وم ر احكة  رق متجغ ذ ة احطب  

 (.33  ادذ اةا     تر دسكو  ادذ اة،ر  قر اح ي تذر احضو طرق متجغ ذ ة احطب 

 .اط يق دةااة احلاتعا   ق وي   ا احلسو  ق ا لثو   او اج اح كو لر اح يل   ر(   ج ًو 

   اددد  عل احتلدددد ايا حطددددب  اح ي تذدددر احليةع  ددددر  ددددوح  ترح اح الدددةيق غي  ددددو ة ي طددددب
 اح ي تذر احضو طر احتل ايا  وحطةعار اح علوةي.

 ح كو لر اح يل   ر(  ع ،ًو.  ق وي   ا احلسو  ق ا لثو   او اج ا اط يق دةااة احث ى 

 :عو دددر ا اثدددو   -  ا لثدددو أجأ حجعي دددوج اح سدددلاجر  حددد  اح لدددوني م عوحيلادددو تل دددون ًو غدددد 
  ةتا تدلو ح يا احل  ية( مااسيةهو. - عو ر دحاو لةمسثو  -غيةتتب 

 .اا ،ا احلتح وج ماح الةلوج 

 ة تح  دس؛:اةجا ده  ر احث ى اح وح
 سداا مدة اطدتعة اعجد ا ماعجدا اح  اتدوج االجل وع در مدة بالنسبة لتعليم الدراسات اججتااييةة، :

 اح ةلجر اح لتتطر  ا  بل اا ،ا س ترح ا  عسة ،ساا مة ا   ر احيتاس  احق   ر ماح او عر.

 در : ،ا ا ح لططدة   دوهي اح  اتدوج س دترح اط  ادة حل بالنسبة لاخططي مناهج الجغرافيا  
 الط ط ة مي مة اح  اتوج االجل وع ر حل   ر   ا احلسو   م او اج اح كو لر اح يل   ر.

 اددد ا ح عج دددة م دددتجاة اح  اتدددوج االجل وع دددر بالنسةةةبة لاعلاةةةي ومةةةرجفي الجغرافيةةةا، :
ا  عل ل دى ، فا  ا  بح؛ ا   ر   ا احلسو   م او اج اح كو لر اح يل   رق س ترح 

 تح  جوس  احل  ير.

 عددداز حددد داا  ددد ا احلسدددو   م ادددو اج اح كدددو لر اح يل   دددر   دددو ،عدددتة  دددوح اا سةةةبة للطةةة  بالن، :
 ذجياا مة يفر تجتل وج ت،يوغ ر التامق  ا   ونص مط  عر اح يل ا اح  ةا اح لسو  .
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 دتجدد؛ س ددة اح سددلمحيا غددتزا ي احلةت ددر ماحلعجدد ا تحدد  سددةم ي بالنسةةبة لاسةة ولي التةةدريب :
جل وع ر ذج  اتلل اا س ورح ا  عل ل دقدر اسداا مدة ا   در ا  ع   عج ة اح  اتوج اال

 دد ا احلسددو   م اددو اج اح كددو لر اح يل   ددر حدد ى احطددب  مددة اح ةلددر اح  اتدد ر اح للجاددر 
  وحر اح ةلجر ادذ اة،ر.

 لر اح يل   ر:اعج ا ماعجا اح  اتوج االجل وع ر ما   ر   ا احلسو   م او اج اح كو  
اعدد    ددوهي اح  اتددوج االجل وع ددر  ددا اح  ددوهي اح  اتدد ر احلددة حاددو ةم   ددو ز مددة اعاعددا 
احقددد ا م  سدددو  اح ادددو اج راج احثعددد  االجل دددوذةق م غدددا رحددد  اكدددية اح  اتدددوج تحددد  سدددع    دددوا 

 (2006  ة اتددددر  ددددت م  (2004  احعكدددد وما ة اتددددر  اح  اتددددوج االجل وع ددددر غادددد ا احدددد م    قددددر:
Mooreق مة اتدر 2014  (ق مة اتر  ا دو2013  احس سةمة اتر  ق(2009   ثو ك  اترمة ق)

 (ق مة اتدر    د 2017  (ق مة اتدر  تتد 2015  (ق مة اتر احاةذوب ماحادوذتة2014  احعق وب
 ( 2018مة اتر دغدت احعدب   (ق2018(ق مة اتر احثطوي  2017  (ق مة اتر ذ  احتهو 2017 

ااعير ةم  اح  اتوج االجل وع ر مة رح   ح ا  وا احثولى  ا دص وأل ة ، لوح حث ى ل   ر ح ا م
 األمل ماحقدوسة ماحقوحدى(  دا دتدئجر احث دىق ماحلدة  مة اتر األةغ وج احلةتتعر غاد   تجو در األتدئجر

ال دددومل ا  دددد   ددد ا احلسدددو   م ادددو اج اح كدددو لر اح يل   دددرق ماحلدددة ، فدددا ا  يلادددو ذ دددة اددد  عل 
  دتل م طجادوج م طدتاج س دترح احلد  عل احد ا ، فدا  دا  بحد؛ اح  اتوج االجل وع رق ما  د

 : ق مه ا  و دلا ا ومح؛ مة اح  وم  احلوح را  عساو حل   ر اج  احق ا ماح او اج

 ح:  ةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةم التسةةةةةأواًل: قي
اعددد  احقددد ا  دددا دهدددا احددد ذو وج احلدددة ،ادددتا ذجيادددو دا  يل ددداق ألسادددو ا دددل ماددد  ا ج  دددا 

اح  ددوي االجل وع ددر ماال ل ددوة،ر ماحس وتدد ر ماح يئ ددر مددة اح يل دداق ل ددو دساددو ا قددر  عددودية   ددوةدا 
مدهدد ا  تددو  ر د كدد هو اح يل ددا مددة لومددر اح يددوالجق حدد ا م ي تذددر احقدد ا احسددون ي مددة  يل ددا  ددو 
ا قددر ستذددًو  ددا اح  دد ةاج االجل وع ددر احلددة اددل ة مددة تددجتك دمددةاة اح يل ددا  كددفر  ثويددةق م دد  

احكل دددد ر  -اح عددددةميا حاددددو -ةعاددددوج  ااددددتا احق  ددددر غلعدددد ة   ددددةاج احعج ددددو  ماح ددددةتيااعدددد ةج اع
 (ق م  او:Williams, 1998, 226ماالجل وع ر م ج  وااا احعج  ر ماحاجس  ر ماح د  ر  
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(.   سادو أ علاد اج مدهد ا  ،علدا غادو 167ق ص1990  ذةمادو احجادوسة و   د  م سدتاب
االيدة م اوسدجر غي ادو متديا غد انر د دةىق ل دو دسد؛ دللد هو  احادةة  عد  دب ،للو هدو ةمب غيةهدو  عد 

 معل س  غاو ترا  و اعةس  حجلا د  دم احايتا  ا اآل ةعاأ. 
(   ساددو أاح  دد د دم اح سددلتى دم احلوحدد ر احلددة 225ق ص2003  ذةماددو احجاددوسة ماحي ددر

تذوج دم اعل ددة   ي ددر دم  ةغددت  مياددوق ماحلددة اسددوذ سو ذجدد  ا  ددد   ددو ترا لوسدد   عددخ اح تسدد
األملدددددو  دم األيدددددلوص دم احادددددةا اج دم األمعدددددول دم األيددددد و  جيددددد ي دا  ةدئدددددرق لسددددد ر دا تددددديئرق 

 ح   ر دا  وطئرق  اي ي دا ذ ، ر احاون يق  ا ر دا ذ ، ر األه  رأ.
(   ساو أ اوو ا دم  اود ل دم  عودية ايةع ،ر س   ر 314ق ص 2009ذةماو احلتحة  

ذجدد  يددة    سدد؛  ةغددت  ف دد؛ دم  ةغددت  ذ دد؛ق ماتجدد؛ تددجتك   وسدد  دم حددةع رق اسددلل ا حج فددا
 احاةة ح و هت  ةغت  ف ؛  ا   ر  يل ع؛أ.

موحق ا ةد و  ف ر  ل ةي م ل  ةي   و لتحاوق ماة  دل ةي مدة ا ل دو اج األمدةاة ألس دو   عي در 
وذة  ا احسجتكق م ل  ةي  وح ل)يةاج اح   طر غاو س ةا ح و ال يا  ؛  ا  ثوج سس ة م  دتل اجل د

م ةج  ر حجسجتك ايوع اح تستذوج ماأليلوص ماألمعدول ماأليد و ق  دا اجد  احقد ا  د ا احلسدو    
ليددى ا قددر اجدد  احقدد ا اح دد  األةسدد  حيددتةي احعب ددوج ادسسددوس ر متاددو دلي دد  األمددةاة ماح يل عددوج 

  احع دد  مادجثددو  ماد ددةاعق متدد مساو مدددب احسددبا ذو ددر ماحسددبا االجل ددوذة  وحددر غيددة   ف دديا
ألب  دد ا احلسددو    عددازي حقاومددر احسددبا غدديا األمددةاة ماحي وذددوج ماحلي عددوج ماحكددعت ق مع ددلي ذددا 

 (.184ق ص2011 مخ احل تع ماحع   ماحل  ية ماحع  ةعر اح  اد رق  غ و    ا احلسو  
 (  ع   احلسو     س؛: 1ق  وةي1995  م   ل ةج احيتسسفت مة تذبساو  ك ب احلسو  

تل ماحلادددد دة حجل ددددتع احقددددةا حقاومددددوج ذوح  ددددو مأليددددفول احلع يددددة محج دددداوج االللددددةاا ماحا ددددأ -1
ادسسوس ر ح د و. معلعاز ه ا احلسو    وح عةمر ماالسالوي ماالا ول ملةعر احالة ماحض ية 

مدسدد؛ احتنددوا مددة تدد وم اال ددلب ق مهددت حدد ل ماجثددو د ب  ددو م سدد ق م س ددو هددت  قماح علادد 
  ق هت احاضيجر احلة ا سة   وا احسدباق ،سداا مدة ماج  ت وتة م وستسة د،ضوق ماحلسو

 أ.تلبل  اومر احسبا   ر  اومر اح ة 

االددور  ت دد   يددة ال ،ع ددة اح سددوماي دم احل ددوزل دم احلسددوهر غددر احلسددو   هددت   ددر لددر أ -2
ت،يوغة ف د؛ ت دةا    دق اآل دةعا مدة احل لدا   ادتم ادسسدوب ملةعواد؛ األتوتد ر اح علدة  

ز   ا لول االلليوح  وحلسو   حل ةعة اح سوي غا ع احق ا. ماحلسو   غاو ذوح  و. مال ،يت 
 .أ  و تر د ث)ة دب ،    غاو األمةاة ماحي وذوج ماح مل
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 سدددددلمح ر اكدددددفر ذ دددددوة لادددددتم ادسسدددددوب ماحلع ة،دددددر    دددددو مدددددة رحددددد  احلع ة،دددددر احقاوف دددددر( أ -3
معق دددد    وا ددددر ماالتددددل  اة،رجماح ، اةاط ددددر ملفددددا احاددددوستب. مهددددت د طددددتا ذجددددة س دددد  اح م 

 .أاح عودية احلة ا ص ذجياو اح فتك اح مح ر احلوحر   اتم ادسسوب

ال اع ددة اا ددر اح جددا االجل ددوذة دم الجددة اح ددة  ذددا  علا اادد؛ دم احلاددومب  كدد ساو. غددر أ -4
اع ددة دب اح ددة  لددة مددة احل سدد    علا اادد؛ مدسدد؛ ،ا ددر دب دل سدد  اآل ددةمب   علادد اااا. 

ح للجادديا  طددثعاا مددة   اددةها مدمسددوذاا مح)ددوااا ماحلسددو   ،ع ددة اد ددةا   دد ب احثكددة ا
 سددبا ممددة دب ،طددوغق   اددةها  ل ددةهاق مهددة  شمتدجتلاا م دد  ااق حاددا اح ددق مددة اح دد 

 .أاع ة د،ضو دب   ا  احاةة ال د ث)ة دب ااةض ذجة اح)ية
مه ا ،ع ة دب احلسو   ،ك ر  ي تذدر  دا احقد ا اح سدل  ي  دا د عدوة  للجادر  مادت    در 

، فا ما او تال ل ق خ حجلع  ق م   ر مجسد  ر حداجلاو ايدو   احلعدو،ش ادسسدوسةق د ب  ر ال 
م   دددر ةد  دددر ال ، فدددا م ا دددو  عيددد  ذدددا  اادددتا اح  ثدددر ماد دددو ق م   دددر ت وتددد ر اا دددر  وح يدددر 
ماال لب  ماع  دتوتًو حج  و تدر اح ، اةاط درق م   در لات  در اد ذت حعد ا احل ييدا ما د ة اح ادتم 

طو  اح تاط رق م ا  ا مدب اح  ش مة  يل دا  لسدو   ،ع دة اح د ش مدة  يل دا ماحتاجثوج مة ت
 (. 74ق 73ق ص ص2006 ذ  احتهو ق  دلا ر اح ا  مع لةا اال لب  ماحل تع ملةعر احلع ية

ما قر   ا احلسو   احتتيجر احلة  ف   احثكة  ا احلعو،ش  عًو  ا ، يدا اح يل عدوج احثكدةعر 
وج  ت  ر مذة  در مةد  در مت وتد رق مدوحل تع هدت احتسدا احط  عدة حج يل دا  ا ا تع ماساسوا غيا ج وذ

ادسسددوسة   اات ددد؛ احتاتدددا ماحضدديق  موألتدددةي ماحا دددر اح  اتددة م فدددوب احع دددر ماح  د ددر اح ددد)يةي غادددو 
ماحاددد  اج ماح  يدددااج ماحطثدددوع ماح يدددتل مهددد ا احل دددتع  ددد  ددددلةا تحددد  حدددةاع  دمدددةةا  ل دددتذة احل دددونص

 (.17ق ص2008 جو  هللاق    دمةاةع مج وذوا؛  وحلسو  ما لب  تب حا دل ج
حددد ح  ااياددد  احددد مل ماح لتسدددوج حجع دددر ذجددد  اعاعدددا  ددد ا احلسدددو    دددا  دددبل اح  دددوهي 
اح  ات ر مذج   دتاو   وهي اح  اتوج االجل وع درق س دةا ح دو ادتمةع  دا مدةص حجطدب  ال لكدو  

م احد د ة ماحع در ذجد  اتلئ دول جد م  دتثو  احباسو   احقاومة دم االجل وذة دم اال ل دوةا د
احع   ماحلةاو ر م كعر اح تا    ا زما،و م كى  للجار لر   او د ذ ؛    ر  عي درق م دق لةعدر 
احلع يددة ذددا احدددةدا ا ذ دد؛    دددر اح ةعددرق مدددة  اوغددر    ددر االسضدددثو  مددة مسدددا سددتا ط حع ج دددر 

ة  دوأل ا اح يل عة اح يدو  احلع ية للد  ال اليدومز  عدودية اجل وع در  اتدلر مدة اح يل دا ماضد
 (.425ق ص2017مدغت غوحةق 
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ه ا تح  جوس  اهل وا اح لتسوج ماح مل غلعاعا   ا احلسدو   مدة  ةالدر  ثفدةي ألسد؛  دا 
اح لعو   ذج ؛ دب دها  ةالر ا لسو  ماعاعا احق ا هة  ةلجر احطاتحر ماح ةاهارق مهدت  دو ،اوغدر 

ال د اددددة اتدددل ةا  ا لسددددوغاو ماطت هدددو مددددة اح ةالددددر اح ةلجدددر ادذ اة،ددددر ماحقوستعدددرق م ب لددددوب هددد ا 
األ دددةى تال دب  دددو ،فلسددد  مدددة اجددد  اح ةلجدددر ، دددث  د قدددة  ثوادددًو مد دددر ذةسدددر حجل)ييدددة  دددا س دددت 

 (. 105ق ص2013ادسسوب مسضي؛ ليى ، ير تح  االتلاةا  احيبةق 
م دددد  اهل دددد  ة اتددددوج  لعدددد ةي  قدددد ا احلسددددو   ما دددد  ااو ما  ددددد هو غادددد   اعددددة   دددد ى 

 قدر ة اتدر لدر   او مة   وهي اح  اتوج دم اعاعاهو ح ى احطب  مة  ةالر ة ات ر  للجاراض ي
 (ق مذ دددددد 2014  احعق ددددددوب(ق م 2013  (ق ماحس سددددددة2011  ماح  اد ددددددر ق(2009 ددددددا: اح دددددداعا  

(ق 2019( مذ  احلوحق 2018(ق ماحثطوي  2017(ق ماحاةش  2017( م تت   2017  احتهو 
    ف   ا احلسو   ممق األ عوة احلوح ر: م   اتحج  اج  اح  اتوج حل

: معع دددة احلعدددو،ش غددديا دحددد و  احددد ،وسوج ماللدددةاا لةعدددر   و تدددر احكدددعونة التسةةةامل الةةةديني -1
  معك ر احق ا احلوح ر: اح د  ر ماحللجة ذا احلع   اح د ة ماح  ه ةق

 اللةاا ذاون  اآل ةعا.  تل احلع ة،ر اح د  ر مة اح يل ا  . 

 س   احلع   اح د ة.   اح تا   ا دح و  اح ،وسوج األ ةى. 

 احتتط ر ماالذل ال.  .األ تي ادتب  ر  غا اال لب  اح  ه ة 

 .لةعر االذلاوة ماحل دا  .اح سوماي ماحع احر ةمب ا يا ذا ا 

: معع ة   تل   ا  اآل ةعا متجتلاا ذج     د اال لب ق ماحل وزل ذا التسامل اججتااعي -2
  ايق احلل ف ماحتنوا غيا احثكة معك ر احق ا احلوح ر:جا   ا لةعل؛ حآل ةعا حل

 . اللةاا احعوةاج ماحلاوحي  .اللةاا احل وت  االجل وذة 

 .احللومر االجل وذة  .اح  وم ر ذج  اح  لجلوج احعو ر 

 . ر احلض  ر ماحعطو     .اللةاا اح كو لر مة احع ر احعوا 

 .اللةاا احع ر احلطتذة   وع ر اح  ضثطر.احل س   وحسجتل وج االجل 
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: معع ة   تل اال لب  مة احدةكى احس وتد ر ماح دق مدة طدةي اجد  احدةكى التسامل السياسي -3
 احس وت ر م  و كلاو مة ل مة االللةاا ماحثع  ذا احجا ة ماحيس ا معك ر احق ا احلوح ر:

 . س   احلطة  ماد هو  .اللةاا اح م  احس وتة حج ةدي 

 . اح ا  احس وتة اح  و   احتط  ر غيا مئوج اح يل ا.احتل ي 

 .لاظ احسجا ماأل ا  .احكت ى مة االور احاةا اج 

 .تل اثوةل احسجطر    

: معع ددة اللددةاا اآل ددة اح للجدد  ملةعددو م اوف ددو ماد ددةا   د فوس ددر الثقةةا ي التسةةامل الريةةر   -4
 احلثودا احالةا ماحقاومة ةمب ل م  حةاعق معك ر احق ا احلوح ر: 

 اح ا  احعج ة اح  و .  اللةاا م  تل احةدا اآل ة. 

  تل احل تع احالةا  .  احلتاحر احالةا  ا اآل ةعا. 

 .تل احل تع احقاومة     احلتاحر احقاومة  ا اآل ةا. 

 .االسالوي احالةا ماحقاومة  مخ احالة احا اا ماحضول . 

   ثانيًا: مهارات املشاركة اجملتمعية:
 يةي دذوةي غ و  اح يل عدوج مةذدا  كدوذة اع   او اج اح كو لر اح يل   ر راج مون ي ل

اح تاط ر ماالسل و  مادلسوي  وحاتعر احتط  ر ماعاعا  مي األ ر حد ى دغ ونادوق م  و تدر احطوحد  
احتا ار  ا ساسداو احادوة ي ذجد   ح او اج اح كو لر اح يل   ر ،ساا مة التعا احكل  ر اد،يوغ ر

 احل  ية مة اح   ط اح ا ،  ش ف ؛. 
لر هدددة االيددددلةاك م ة دددوح األمدددةاة مددددة تلددد ا  ا)ييدددة مددددة األمسدددوع ماح ددددةم  موح كدددو  

اح يل   ر غية اح ةغت  مياو  دا دساو ااتا ذج  دتوي ا ايا ماتلقو ي  كدو لر األمدةاة  فدر  دو 
اع ددة دب ،سدداا حدد داا  ددا طو ددوج ،سددلط عتب  ددا  بحاددو دب ،سددوه تا مددة تلدد ا  احل   ددرق ماددة 

 ا دمةاةًا   ةعا مة ذ ر دم  ا ر  ممة ت وم ه ا اح سع  دل اق احاةة مة سكو  ذوةي  و دلض
  (.38ق ص2014    ت ق  ااوذر    ت ليا دم د قة ال ةاب مة  عضا و احثعخ

ماح كددددو لر اح يل   ددددر هددددة احياددددتة احلددددة ،اددددتا غاددددو األمددددةاة  ي  ددددا مئددددوااا م لتسددددوج 
لايدد ا مددة احكدد ب احعددوا   ددو ، اددق اح يل ددا اح دد سة مددة  يددول احللطدد ط ماالددور احاددةا  ماحل ايدد  ماح

 (.143ق ص 2003 احااوصق  الل وجوج اح كو ليا ماح وح  احعوا  ا سول ر د ةى 
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ادتدداو وج ماح ثددوة اج حألمددةاة ماحي وذددر تددتا   اع ددة وح كددو لر اح يل   ددر   ددار ذو ددرم
حثكدةعر غيددة ل دو ، فدا ا  ددد هو د،ضدًو   سادو  سدئتح ر اجل وع ددر حلع ئدر اح دتا ة اق  وة،در دم ذي  در

ل)جر ممتيجر حجااا ماحلاوذر اح لثوةل حياتة م تا ة لر دطةا  اح يل دا ماحل سديق غي ا دو  دا ساح 
  (.12ق ص 2018 دغت احعبق  دجر ا ايق اح وح  احعوا مة اح يوالج اح للجار مة اح يل ا

مةاة ما   ر ماعاعا  او اج اح كو لر اح يل   ر ح ى احطب  حد؛ ده  در ل يدةي حجطدب  لد 
  (:10ص ق2008  مزا ي احلةت ر ماحلعج اق مة اح يل ا ماح يل ا لفر حع ي دتثو  هة

  دب اح كددددو لر اح يل   ددددر   دددد د دتوتددددة  ددددا  ثددددوةئ ا   ددددر اح يل دددداق موحل   ددددر اح ق ق ددددر
 اح وج ر ال الا ةمب  كو لر.

 .دلعجا احطب   ا  بل اح كو لر ل ف ، جتب  كو جاا 

  ج ددددددددوج احل   ددددددددر تحدددددددد   سددددددددوس ااا حلجدددددددد  احع ج ددددددددوج دددددددددلةا ايددددددددلةاك احطددددددددب  مددددددددة ذ
 ماالهل وا غاو م لاز ااو.

 .ايعر احطب  د قة لسوت ر ح و ، ر ح يل عاا 

  ايعر احطب  ذج  ة ا،ر  وح كفبج اح يل   ر احلقيةي ماحلة ، ع  لجاو  ا غتاتدطر
 احعو جيا اح ا ييا.

 و م ع تعًو.ايعر احطب  ذج  ة ا،ر   وجر اح فت ر حج ذا اح يل عة  وة، 

   ااعددد  ذ ج دددوج اح كدددو لر اح يل   دددر  دددا احدددتذة االجل دددوذة حددد ى احطدددب   السدددطةا
احاون يا ذجة احل  وج  كةي طةعار ذ جاو حادا حج كدو لر ميادو دم اح كدو لر مدة ل دبج 

 اح ذا اح وحة حاو.

  اعددددتة احطددددب  ذجدددد  اح ددددةص ذجدددد  اح ددددول احعددددواق مهددددة  ددددا اح كددددفبج احلددددة اعددددوسة
   او   ة.

 ل  اح كدددددددددو لر اح يل   دددددددددر   دددددددددتاج اا دددددددددول غددددددددديا احطدددددددددب  ماحددددددددد مانة اح فت  دددددددددر ااددددددددد
 محوسعة احاةا  مياو.

ماادددددددددددتا ذ ج دددددددددددر ا   دددددددددددر اح كدددددددددددو لر اح يل   دددددددددددر ذجددددددددددد   ي تذدددددددددددر  دددددددددددا األتددددددددددددل 
 (: Abott, 1997, p.12هة 
 موحع ددر احلكددو لة اح ددوج  دل يددا  وحل وتدد  غدديا احيتاسدد  اح  ةعددر ماحلط  ق ددرق العق نيةةة :

 اح  ر مة احل اي   ا جوس  احياوج اح كو لر مة احع ر.ماح  طق ر م 
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  موحع ر احلكو لة دلطج  ا جيدر دمتدا حج يئدر ماح  د ط احد ا ددلا ف د؛ الاحترى والاضارن :
حلعة  ذ وحدةع  موح يئدر اال دة ذجد  اح يئدر اح وة،در احلدة ددلا ميادو احع در االجل دوذةق د دو 

 احلكو لة االجل وذة.  احلة دلا مياو احع ر اح   ط ف ك ر اح وحر احعو ر اح وة،ر ماح ع تعر

 موح كدددو لر اح يل   دددر الطجددد  مسدددا اتدددلةاا ي ر م ح دددر حجل ايددد ق ملدددر التنريةةةذ العالةةةي :
اتدددددلةاا ي ر حادددددو  طتااادددددو احل اي ،دددددر مالطجددددد  ا  دددددد  اح ادددددوا ماألةما  ماتزععادددددو ذجددددد  

 اح كو ليا غ  ر ممستي.

  ع اح كددو لر اح يل   ددر  وغددر حجلط يددق :  ددا احضددةم ا دب ،فددتب  كددةم القابليةةة للتطبيةة
محضدددد وب رحدددد  ،يدددد  يددددةي اح كددددةمع ماح سددددوه وج احاةة،ددددر حج كددددو لياق ماادددد ،ا س ددددورح 

 مة اتوج  ت ار جي ي اا ا اي هو حبتلةيوة غاو  ا اح كو ليا.
حلة دل فا احطب   ا اح كو لر مة غةا ي اح كو لر اح يل   ر تدتا   وح   تدر دم  دا 

 ا اح  سة الغ   ا ا لب اا ح ادو اج اح كدو لر اح يل   درق م د  ادا ا  دد   بل  لتسوج اح يل
اج  اح او اج  ا جوس  اح لتسوج ماح  اتوج اح ال ر غ ذا ما   ر  او اج اح كو لر اح يل   ر 

 ( مة اتدر دغدت احعدب2015  (ق مة اتر احاةذدوب2014  (ق مة اتر  ا و2013   قر ة اتر جتاب
 (: 2018  عول(ق مة اتر ذ  اح2018 
مةعددق احع دددر هددت  ي تذددر  ددا األمدددةاة دل يددامب غتجددتة  ادددو اج مفةةارب بنةةاي  ريةةة  العاةة :  -1

 للو جر ف  و غي اا ،ي عاا ده ا   كلةلر  ودسومر تح  مجتة    ر  كدلةك حجع در غيد ااق 
 (: 2007 جبلق  مح  و  مةعق ذ ر ،ي  دب دل فا احطب   ا  او اج

 ا  د  ه   احاةعق.   ذ  احع ر ةا ر احاةعقمسا  تا. 
 مسا  طر احع ر حجاةعق.  ااتعا  لةجوج ذ ر احاةعق. 
 تةا ي مةعق احع ر.  اتزعا اح اوا ممق احا  اج. 

: اجددد  اح ادددو ي احلدددة ا فدددا احادددةة  دددا االا دددول  اوذج دددر  دددا مفةةةارب الترامةةة  مةةة  ا  ةةةرين -2
 ا  ماح كددددوذة م   ددددوذاا   ت دددد  دم  دا  عدددديا  ددددا  ددددبل اثددددوةل اح عجت ددددوج ماآل اآل ددددةعاق

 (: 2013 جتابق  ماالايوهوجق محل ايق رح  ،ي  دب دل فا احطوح   ا

 ا  د   فتسوج االا ول.  ذةض مجاوج اح  ة. 
 احل  ية مة اآل ةعا.  سار  عجت وج    ةي. 
 ج   االسلثوع.  
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احلاومض هت ذ ج ر   و كر غيا طةميا اةتطاا   ج ر  كلةلر ماسلا    مفارب التراوض: -3
حدد  اااددوم  ددةضر ،سددوها مددة ا ايددق دهدد اما وق محددل فا احطوحدد   ددا رحدد  ،يدد  دب احتحددتل ت

 (: 2012 متحةق  ، لج  ذ ة  ا اح او اج احاةع ر هة

 احللط ط حجلاومض.  مسا اتلةاا ي ر احلاومض. 
 عوحير اال لبموج .  ا جير  ت   احلاومض. 
 لوا احلاومض .  احلاي ا ماح لو عر حج لوني. 

 Social constructivist theory لبنائية االجتماعيةثالثًا: النظرية ا
اح  ون دددر االجل وع دددر   دددو ا تعددد؛  دددا  ثدددوةئ اةتتعدددر اعددد  دتوتدددًو  تعدددًو حجدددلعجاق مادددة ا دددى 
احطوحدد  ذجددد  دب د  ددة  عةملددد؛ غ اسدد؛  دددا  دددبل  ددةم ع  ل دددةاج لقيددةي ادددلةا تحدد  غ دددو  اح عةمدددر 

مة اح  وة  اح للجار لوح تاة احلوا ال ،سلاي  اح اا ر مة ذاج؛ق متا ا ا ث  اح عجت وج اح لتامةي 
لعجا ال مدوح   او احطوح  تال  ع    و ؛  ع ج وج  عوحير ذاج ر حاوق  ا  بل احسد وم االجل دوذةق

 . اجل وذة ماعومسة ذ ر تس و هت ةا ر احاةة ،    ماط

وا ةمتدة احد ا غد د ذ جد؛  عد  احقدت ي احةمتد ر ذداحذدوحا احد ال  ف يتاسدفةح ف تي معع  
احثعدد  االجل ددوذة حجددتذة  ددا  ددبل  كعلدد؛ دب االجل وع ددر اح  ون ددر اح  ةعددر  هددت  لتددل ق1917

 ددددا هدددد ا    دددد؛ق احثعدددد  احاددددةةا حجددددتذة هددددت اح كددددلق ماحقددددوستا ماح فددددوبق مدب  دتوتددددة مددددة احا ددددوب
غر  ا احلاوذر غيا  اح   ت ق مدب األةا  احعاجة حجاةة ال ،سل   غثسوطر  ا احلاوذر االجل وذة 

ت مةةا م و هت اجل وذةق مع فدا هد ا احلاوذدر احلطدت  احادةةا حجاد  اج احعاج در ماالتدل عو   و ه
مددة  ي تذددر  مدددب  كددو لر احطددب   ددا هدد ا اح   ددت حدد ى احطوحدد  ماحلطددت  احلددو علة حجسددجتكق م 

عفلس تب اتلةاا ي وج م عةمر م   و  احع ر  ًعوق  ب ،سلتذ ت ايعجاا ماتعر  ا األسكطر اح كلةلر 
ماجل وع ددر  ر ددعةف  رما  سددلتعوج طددب   وحددر ترا لدد   احلاوذددر غددياوحعددوحا ماحقاومددر. ج ددد ي  

 (.Scott & Palincsar, 2007, p.1-3  لثود رم اوف ر  
ماللج  اح  ةعر اح  ون ر اح عةف در ذدا اح  ةعدر اح  ون در االجل وع در مدة ذد ي سادو   فثدوحةغا 

احعار هت اح ا دتمة مئوج   ون ر اح عةف ر اةى دب  ا حاةه و لةة معر حج  ةعر احسجتل رق تال دب اح
 دبل ايدو   احطادر ،فلسد  اح عةمدر لدتل احعب دوج  م دااح عةمرق غي  و اعطة احليةتدر اح  لدتى. 

ق د ددو اح  ون ددر االجل وع ددر ملددةى دب حجعتا ددر احقاوف ددر ماالجل وع ددر احدد م  ةا ددر متدديا اح ددوي ماأليدد و 
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وق دالا اح  ونيتب اح عةميتب ماالجل وذيتب غ كو  احطوح  د  دو  األتوتة مة التب اح عةمر ما   اا
 اح  ون دددر  وحلعج  دددوج ماحل قددد بج احعاج دددر حجادددةةق غي  دددو اادددلا اح عةف دددر اح  ون دددر ادددلام دددا رحددد ق ااحدددلعجا 

االجل وع در ماتدعر تحد    ون در احق  كعدر االجل وع ر  وحطةم احلة ،فتب غاو احلعجُّا ذ ًب  دا احقاومدوج
. ، فددا حج   ددت  االجل دددوذة ماحقاددومة ذ دد  ااسدديةع ح وحدددر اح عةف ددر يددة  وح او سددر  ددا اح  ون دددرلدد  ل 

احلعجاق االحل وم  وح  دوا االجل دوذة األمتدا سطوً دو احد ا ، د   ف د؛ احدلعجا متيةتدا ااسديةاج لدتل 
 حددد ذجددد  اح قددد خ  دددا ر قااليدددة احادددةة ماطدددت ع اتدددل وًةا تحددد   كدددو لل؛ مدددة األسكدددطر اح    دددر  اوفً دددو

اا ة األ ة ذج  احطوح  مطة ؛ احاةة،ر مة حد ا  ق ليىاح  ون ر اح عةف ر  كعلاو س ار ح   ل ية
 (. Scott & Palincsar, 2007, p.5  اح ع    ا  بل احليةتر احاةة،ر

هدة احلدة  اعل   اح   ر االجل وع ر ذج  املةاسدوج   د ةي لدتل احتا دا ماح عةمدر ماحدلعجام 
 (: Kim, 2006, pp.1-10) احاون ر ذجياو هة الحر حجع ج ر احلعج   ر

 دب احتا دددا ددددلا غ دددوكع  دددا  دددبل اح كدددو  احثكدددةا  تب االجل دددوذي تب : ،علاددد  اح  دددونيالراقةةة  -1
حدددا ،فدددا  تجدددتًةا   دددر  مدددوحتا ا ا لدددةع   دددونص احعدددوحا مادددا  دددا  عدددو ذضدددو  اح يل ددداأل

 ا لةاذ؛ االجل وذة.

اح عةمدر د،ًضدو   لًيدو تسسدوسً و ماجل وعً دو  :  وح سثر تح  اح  ونيا االجل دوذيياق اعد الاعر ة -2
احلاوذبج  ا  عضاو احثعخ م دا ة ي  ع    ا  بل اح جق ماا  األمةاة عيي  م اوفً و

 اح يئر احلة ،  كتب مياو.

مادددط   ال ، ددد د  دددةمب تحددد  احدددلعجا لع ج دددر اجل وع دددر.  تب االجل دددوذي تب : اح  دددونيالةةةتعلم -3
ق م س دو  وج احلدة الكدفر  دا   در احادتى احلو ج درمال هدت اطدت  تدج ة حجسدجتل احاةة ةا ر

 .،    احلعجا احاوة  ذ   و ،كو ك األمةاة مة دسكطر اجل وع ر
ح ا اع  احلط  ادوج احلةتتعدر حج  ون در االجل وع در متديجر  ا در ح كدو  اح دلعجا مدة اح تا د  

ي موذج ر اح دلعجاق احلعج   ر اح للجارق ليى اساا اح تا   احلعج   ر اح لططر مة ستناو مة زعوة
مزعوةي اجل وع ر اح لعجاق ليى ا وةا اح  ون ر   ب اح عةمر ماحااا دلا غ و ه دو اجل وع دًوق مدوح لعجا 
ال د دد د غ  ددو  اح عةمددر  كددفر مددةةاق م س ددو  كددفر اجل ددوذة  طةعددق اح ددتا   ددا اآل ددةعاق ما ايددق 

حاادا ُد لدد ذوب اغلد اذًوق مددوح لعج تب تغد اع اح دلعجا: ليددى ا دوةا اح  ون ددر االجل وع در  د ب اح عةمددر ما
  (.13ق 2003، لوجتب ألب د ل ذتا اح عةمر   ساسااق  احلتاح يق 
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 رابعًا: منوذج التدريس املقرتح:  
تب اتلل اا س ورح احلد  عل ااد   تحد   عو جدر احلد  عل لعجدا ،ايد    دو اتحدج  تح د؛ اح  اتدوج 

ماع   ددوج ماتح ااددو مددة احلدد  عل اح دداةق مللدد  ماحث ددت  مددة تدد فتحتج ر احددلعجا مس ةعوادد؛  ددا  ثددوةئ 
 (:  490ق ص2004،فتب اح  ترح احل  عسة را موذج ر الغ  دب دلتامة ف ؛ ذ ي  عودية هة تغةاو اق 

 ال  ة ده  ر اح  ترح  ق  ر األه ا  احلة ، فا ا ق ااو غ  ر متاتحر م  فوس ر األهاية :
يددق سددتااي  ةغتتددرق ل ددو ال دد ة اتددلل ا ؛ ماتح ادد؛ مددة  تا دد    دد ةي اسددوذ  ذجدد  ا ا

ده  ر اح  ترح  اوذجيل؛ مة اساير احلعجا  دا  ةاذدوي   دونص احطوحد  ما سديةع ألسكدطر 
 اح عجا احل  عس رق ماحع ج وج احلعج  ر ح ى احطب   فاو ي مموذج ر.

 ليى دل   اح  ترح  وح  ر ماحتستي ترا ا يا  وحااا ماحتستي ماحلجت الدقة والرضرح :
اح) دددتضق ماحلدددةا ط ماالاسدددوم مدددة ذ وحدددةع م فتسواددد؛ق  دددا ة دددر احاةسددد وج م   دددا احجدددثل

 ممستي اح اوو اق متاتحر  تط ادجةا اج احل  عس ر   اوو ا اح  ترح االملةاس ر.

 مادددد  د دددد  غةمسددددة دب اح  ددددترح احل  عسددددة احييدددد  هددددت احدددد ا دل يددددا اجقتصةةةةال والبسةةةةا ة :
ااد؛ م عو مد؛ احلتسد   رق مال دلطجد   وال ل وة،ر  ا ليى ذد ة اح ادوو ا اح اسدةي دجةا 

 جا ا ل يةا  ا اح عجا دم احثولى مة ا اي  تجةا اا؛ مدسكطل؛ احل  عس ر.

  دل دد  اح  ددترح احل  عسددة  وحكدد تل مادلوطددر ترا اتددلطوع دب ،ضددا  ي تذددر الشةةار :
  ا احع وحة اح فتسر ح؛ مة ذب ر اةا ط رق دم ت   رق دم ااسيةعر.

مهد ا  دو دلدتامة  ب د طجق مععل   ذج  س ةعر  دا س ةعدوج احدلعجاقم  ترح احل  عل الغ  د
مت دددو  س دددترح اددد  عل مدددة  حاددد ا اح  دددترح اح الدددةي مادددت ،سدددل   تحددد  اح  ةعدددر اح  ون دددر االجل وع دددر 

ستناو الغ  دب دلل  ذج  احلعومب غديا احطدب  ماحي دا غديا اح  ةعدر ماحلط يدقق م ةاذدوي احل  د ا 
ر حج يل اق مع ضتا ا ل؛ دتوحي  ماتلةاا ي وج احل  عل احلة اكيا االجل وذة ماحيتاس  احقاوف 

هدد ا احلعددومب ماحللو ددر  قددر احلدد  عل احلثددوةحة ماعددومب األ ددةاب ماحددلعجا احاددونا ذجدد  لددر اح كددفبج 
 (. Kim, 2006, pp.1-10) ماحل  ع  اح ا ة/ اح عةمة

،يدددد  دب دل اددددق مددددة   ةاادددد؛  مس ددددترح احلدددد  عل احييدددد  مددددة سددددت  اح  ون ددددر االجل وع ددددر
 (: 33 -32ق ص ص2011 احع   احلةعاق  م جةا اا؛ احل  عس ر احس وج احلوح ر

 ليى دةى اح  ونيتب االجل وع ر أو األملية تر ير بيئة التعلم الاركبة والافام الراقعية :
دب احطدب  ،يدد  دب ،عطدتا  كددفبج  ةلثددر مغيدة ماسدد ر ألب احعدوحا احلددو جة  ةلدد  

  ق معي  دب الض ا ه ع اح كفبج  تا   مدسكطر لق ق ر مما   ر.مغية ماس
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 ليى ،علا  اح  دونيتب االجل دوذيتب دب احع ج دوج احعاج در احعج دو ا  دت النقاش اججتااعي :
 ا  بل احلاوذر االجل وذة  ح ا مدوحلعجا احلعدومسة ماحلكدو لة د دة  ةغدت  م د اق للد  

  اوغر ز بناا. د  ة احطب  مجاوج س ةها مع امعتب ذ او

 ليددى ،علادد  اح  ددونيتب االجل ددوذيتب دب اح ت دد  احل  عسددةالتاثةةي ت الاتعةةدلب للاةةالب : 
،ي  دب دلضد  ف د؛ حجطدب  ةم هدا مدة ذ ج در غ دو  اح عةمدرق للد  ،فدتب احطدب  ذجد  

االيددةهاق م دددا  ددا ، فددد اا ا ل ددو  مجادددوج س ددةها مت ونادددو  مذددة  دددوح ل ةاج احلددة اكدددفر
 عار سا ،ر راا ر  ا اللةاا   ا  اآل ةعا. ماح موع ذ او  طة 

مذج ددددددد؛ ، فدددددددا حددددددد وغر اح  دددددددترح احلددددددد  عل احادددددددونا ذجددددددد  اح  ون دددددددر االجل وع دددددددر ممدددددددق 
 احلطتاج احلوح ر: 

   دل قددر احادد   احعددوا حج  ددترح مددة ا   ددر  دد ا احلسددو   م اددو اج تحديةةد الفةةد  مةةن الناةةر :
 اح كو لر اح يل   ر ح ى طب  اح ةلجر ادذ اة،ر. 

 محدد ل ه ددوك  : اتددل   اح  ددترح تحدد  اح  ةعددر اح  ون ددر االجل وع ددرس بنةةاي الناةةر   الاقتةةرحأسةة
 ذ ًةا  ا األتل احلة ،اتا ذجياو اح  ترح احل  عسةق مهة:

 ج دددر غ ون دددر اللددد  اح  ون دددر االجل وع دددر ذجددد  اح  دددو  احلعدددومسة حج عةمدددر: مدددوحلعجا غتحدددا؛ ذ -1
 اجل وع ر ، قر ذ ج ر.

 عةف ددر ج ددد ي ادد  ا   ةاادد؛ مااسددةهوق ملج ددو  ددة احطوحدد   ل ددةاج  تغدد اع احطوحدد  حلةا يدد  -2
اح تجتةي ح ،د؛ق دم ااد ،ا  اجل وع ر ج د ي  دةى رح  حلع در اح   ت وج اح عةف ر ماحق  ر

    ت وج ج د ي.
احددلعجا ذ ج ددر اجل وع دددر سكددطر: احطوحددد  د دد ل جاددً ا ذاجً دددو مددة ذ ج دددر احددلعجا ال لكدددو   -3

 ةاسد؛ق م دا  دا مدوحلعجا  سدلمح ر مةة،در مج وع در  دا  سدلمح ر اح عةمر غ اس؛ مت كدو لر د
 احطوح  ساس؛   اةةا م سلمح ر اح ي تذر لفر م عاا اح عجا.

ذ ج ر احلعجا راج  عد     دة: ليدى ُدلد   اح  دترح احل  عسدة اح  دت احق  دة ماح ادو ا  دا  -4
 ج اح ا ج در بل احلاومض لدتل اح ع د  ماحسد وم احقادومة ماالجل دوذةق ماعد در احل دت ا

 ح ى حجطب   ا  بل احلعجا.

اح عةمدددر احا ج دددر  دددوح  لتى متوحسددد وم اح يل عدددة: ُاعددد  اح عةمدددر احا ج دددر  دددوح يل ا حجطوحددد   -5
 يةًطو دتوتً و ح  و  احلعجا را اح ع   اح لتامق  ا احس وم احقاومة ماالجل وذة.

 ادددوا مةة،دددر  اح ادددوا احلعج   دددر: ،يددد  دب ،ادددتا اح ت ددد  احلعج  دددة ذجددد  دسكدددطر الضددد ا -6
 مج وع ر لق ق ر سو عر  ا اح  وي احتا   ر حجطوح . 
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  :  ال قر   وة  غ و  اح  ترح مة اح  وة  احلوح ر: مصالر بناي النار 

 اح  اتوج احلة ا ومح  اح  ون ر االجل وع ر ماحل  عل احاونا ذجياو  قر ة اتر: احع   احلةعا -1
(ق 2003جددددددددتعل ممعددددددددر  (ق م 2007  (ق متددددددددفتج متددددددددبب2006  (ق ملدددددددد ا2011 

 (. 2014  مييةية مةمسا ماتلس ةا 

(ق 2013(ق ماحس سدة  2011  اح  اد درة اتدر اح  اتوج احلة ا ومحد   د ا احلسدو    قدر:  -2
(ق 2018(ق ماحثطدددددوي  2017  (ق ماحادددددةش2017  احتهدددددو  (ق مذ ددددد 2014  احعق دددددوبم 

 (.2019  احلوحق مذ  

و لر اح يل   دددددر  قدددددر ة اتدددددر: جدددددتاب األةغ دددددوج ماح  اتدددددوج احلدددددة ا ومحددددد   ادددددو اج اح كددددد -3
 (.2018  ( مذ  احعول2018  ( مدغت احعب2015  (ق ماحاةذوب2014  (ق م ا و2013 

   اي اح  اتوج االجل وع ر مة اح ةلجر ادذ اة،ر.  -4

  رح:ـــــــــــــوذج المقتـــــــــــــراحل النمـــــــــــــم

 (Excitement) المرحلة األولى: مرحلة اإلستثارة

دددلا مددة هدد ع اح ةلجددر اتددل ذو  احل ددةاج احسددو ار حدد ى احطددب  ماياياهددو   ددو دددلب ا  ددا 
اح ت دد  احلعج  ددة   ددا  ددبل طددةي اح عجددا ألتددئجر اسددوذ  ذجدد  رحدد  دم االتددلعوسر   تا دد  دددلا 
 بحاو اتل ثو  اح عو   ماحق ا ماح او اج اح ةاة اعج او لل  ،سار  تطاو   ت   احلعجا اح وحةق 

مم  دددر اح   ادددر  فدددا ه دددو اتدددلل اا ذددد ة  دددا االتدددلةاا ي وج ماألتدددوحي   قدددر احع ددد  احددد ه ةقمع 
 احتال يق ماح  و كر ماح تا .

 (Motivation) المرحلة الثانية: مرحلة التحفيز

دلا مياو طةي دتئجر اعيا اح عجت وج ماحل ةاج احسو ار  ا ت،يوة ادجو ر ذجياوق ف كعة 
مة اح ا د مع؛ حجث ى ماحلا ة ماالتللكو  د،يوة اح جتل اح  وتثرق احطوح   ع ا احلتازب اح عة 

مه دددو ،سدددلا ر اح عجدددا دملدددو  احطدددب  مدددة جدددت اعدددومسة ،سددد    دددوح تا  ماح ادددوشق م او سدددر دملدددو  
احطددب   عضدداا احددثعخق  ددا مددة اح او،ددر ،اددتا احطددب    دد وغر  ددو اتحددجتا تح دد؛  وحلعددومب ف  ددو 

يدو كق  –زامح -لل اا اتدلةاا ي وج مدتدوحي  اد  عل  قدر: ملدةغي اا م ا اح عجاق مع فا ه دو اتد
 اعومب األ ةابق طةي األتئجر. 

 (Self-inquiry) المرحلة الثالثة: مرحلة االستقصاء الذاتي

،ط ددق احطددب   ددو العج ددتع مددة اح ددةلجليا احسددو اليا ذجدد   ت دد  اعج  ددة   ددت ي مةة،ددر 
و دلددوي حجطددب  احاةحددر حجددلعجا راا ددو ماادد ،ا  وتددلل اا طددةم مدتددوحي  االتلا ددو  اح للجاددرق مه دد

اتل لوجوااا ا   تيةا  ماتج ؛ اح عجاق مه و ، فا دب اتح  اتلةاا ي وج مدتوحي  االتلا و  
 اح تج؛ لج ًوق ماالتلا و  اح تاج؛ جان ًوق ماالتللكو .
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 (Participatory learning) المرحلة الرابعة: مرحلة التعلم التشاركي

ق احطب  ح و اعج تع اعومس و مة  تا   لق ق ر  طةعار اعومس در  دا  دبل دلا مياو اط ي
مددة  دسكددطر   دد  ر  ددا جددوس اا دم  ددا جوسدد  اح عجدداق م  ومحددر احتحددتل تحدد   سددلتى ادااددوب

اح ادددددو ي دم اتدددددل عو  احق  دددددر  طةعادددددر اكدددددو ل ر اددددد معاا حإلغددددد اع ماالغللدددددو  مدددددة ااددددد ،ا اح جدددددتل 
 قددر  عددخ احقدد ا ماح فددا مددة سددتناو ذجدد   عددخ اح  و تددوج ماال لةالددوج ماط يددق اح اددو اج ما

 احكونعرق مه و دتح  اتلةاا ي وج احلعجا احلعومسة ماحلكو لة   ت هو اح للجار.
 (Evaluation) مـــــويـــــالمرحلة الخامسة: التق

ه ع اح ةلجر  ةلجدر  لاا  در  دا اح ةالدر احسدو ارق مميادو ،ادتا اح عجدا غلادتعا   جدة ح عةمدر 
ج  در اح عةف در حد ى احطدب  لدتل اح تسدتع اح دةاة اعج درق  دا اادتعا غ دونة ،كد ر ج  دا دجدداا  احل

ق مااددد ،ا ااح تسدددتع ح عةمدددر سدددتالة احادددتي ماحضدددع  ذ ددد هاق م عوحيدددر اح دددعتتوج احلدددة ادددتاجاا
احل) ،ددر احةاجعددر حضدد وب محددتحاا ح سددلتى احددلعجا اح طجددت  ممددق األهدد ا  اح طةملددرق  ددا ااددتعا 

  االسلاو   ا ة اتدر ج  دا دجداا  اح  لدتى اح  د ةق ح عةمدر  د ى ا ادق األهد ا  ساونة ، اة ذ 
   ق ددوي  دد ا احلسددو   اح ةجددتي  ددا اتددلل اا اح  ددترح اح الددةي متدد لا احلاددتعا  ددا  ددبل اتددلل اا

 ما لثو   او اج اح كو لر اح يل   ر(.
 

 
 ح( خمطط للنموذج التدريسي املقرت1شكل)

  مرحلة التحفيز -2
يتم طرح أسئلة تعجز 

املعلومات واخلربات 
السابقة من إجياد 

ومن ثم  اإلجابة عليها
 البحث والتقصي.

  االستقصاء الذاتي -3
يطبق الطالب ما 

تتعلموه يف السابق على 
موقف تعليمي بصورة 

فردية باستخدام طرق 
ب االستقصاء وأسالي

 .املختلفة

  مرحلة التقويم -5
هذه املرحلة مرحلة متزامنة مع املراحل السابقة، وفيها يقوم املعلم بتقويم قبلي ملعرفة اخللفية املعرفية لدى الطالب 

ة حول املوضوع املراد تعلمة، ثم تقويم بنائي يشمل مجيع أجزاء املوضوع ملعرفة نواحي القوة والضعف عندهم، ومعاجل
، وتقديم التغذية الراجعة لضمان وصوهلم ملستوى التعلم املطلوب وفق األهداف املطروحة، ثم مالصعوبات اليت تواجهه

 تقويم نهائي يأتي عند االنتهاء من دراسة مجيع أجزاء احملتوى احملدد

  التعلم التشاركي -4
يطبق الطالب ما تعلموه 

تعاونيا يف مواقف 
حقيقية بطريقة 

ن خالل تعاونية م
أنشطة منوعة للوصول 

 .ملستوى االتقان

  مرحلة االستثارة -1
يتم يف هذه املرحلة 
استدعاء اخلربات 

السابقة لدى الطالب 
وجتهيزها مبا يتالءم 
 مع املوقف التعليمي.
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مددة سددت  دتددئجر احث ددى مده امدد؛ ماح  اتددر اح  ةعددر مادد  تددع  احث ددى اح ددوحة تحدد  احل اددق 
  ا ح ر احاةسيا احلوحييا:

دتج  مةم رم ةالحر تل ون ر غيا  لتتطة ة جوج طب  اح ي تذر احليةع  در مطدب   -1
 ا احلسددو   مددة لددر  عدد   ددا د عددوة اح ي تذددر احضددو طر مددة احلط يددق احثعدد ا ح ق ددوي  دد

 اح ق وي ممة اح ق وي لفر ح وح  طب  اح ي تذر احليةع  ر. 

دتج  مةم رم ةالحر تل ون ر غيا  لتتطة ة جوج طب  اح ي تذر احليةع  در مطدب   -2
اح ي تذدر احضددو طر مددة احلط يددق احثعدد ا ال لثددو   اددو اج اح كددو لر اح يل   ددر مددة لددر 

  وي لفر ح وح  طب  اح ي تذر احليةع  ر. او ي ذج  ل ي ممة اح ق

 حإلجو ر ذا دتئجر اح  اتر ماحل     ا   ى ح ر مةمساو ااثع  ادجةا اج احلوح ر: 
 أواًل: حتديد قيم التسامح املناسبة لطالب املرحلة اإلعدادية، وقد مت حتديدها من خالل:

 ج مة  يول احلسو  . االطبع ذج  احللو و 

  .  س  اح  اتوج ماحث ت  مة  يول ا   ر   ا احلسو  

 .االطبع ذج  اح لا ةاج راج احعب ر  وحلسو   م  ج و ت ج  و مذوح  و 

 لجر ذ ة احاضو ق م  ة احلو عل( مة   اي اح  اتوج االجل وع ر   ةاجعر   لتى مل اة  
  وح   األمل ادذ اةا.

   ر مةع ر.39( د عوة غاو  4  ق ا احلسو   م   س   ذ ةتذ اة  ون ر    ن ر    ) 

   ذةض احاون ر اح   ن ر ذج   ي تذر  ا احسوةي اح  ف ياق مرح  دغ ا  احدةدا ميادوق م جدةا
( 4احلع ،بج اح طجتترق مت و  ذج  د ا ها اا ح وغلاو مدة حدت ااو اح اون در م د  اضد     

 : ( (1اح ج ق   ا (    ر مةع رق مهة  اس ة 30د عوة غاو  

   ا(.8ُ ع  احلسو   االجل وذة معضا   -2   ا(.8ُ ع  احلسو   اح د ة معضا   -1
   ا(.8ُ ع  احلسو   احالةا/ احقاومة معضا   -4   ا(.6ُ ع  احلسو   احس وتة معضا   -3

                                           

   احاون ر اح اون ر حق ا احلسو  .1(  ج ق   ا ) 
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 الل:ثانيًا: حتديد مهارات املشاركة اجملتمعية املناسبة لطالب املرحلة اإلعدادية، ومت حتديدها من خ
  .االطبع ذج  احللو وج مة  يول اح كو لر اح يل   ر 

  .س  اح  اتوج ماحث ت  مة  يول ا   ر  او اج اح كو لر اح يل   ر  

 .االطبع ذج  اح لا ةاج راج احعب ر  وح كو لر اح يل   ر مةم هو مة احل   ر 

 وج االجل وع ر   لجر ذ ة احاضو ق م  ة احلو عل( مة   اي اح  ات  ةاجعر   لتى مل اة
  وح   األمل ادذ اةا.

  اددو اج  ن سددر غاددو 3تذدد اة  ون ددر    ن ددر   اددو اج اح كددو لر اح يل   ددر م دد  سدد   ذدد ة  )
 (  او ي مةع ر.17 

   ذةض احاون ر اح   ن ر ذج   ي تذر  ا احسوةي اح  ف ياق مرح  دغ ا  احدةدا ميادوق م جدةا
( 3 وغلاو مدة حدت ااو اح اون در م د  اضد     احلع ،بج اح طجتترق مت و  ذج  د ا ها اا ح

 : ( (2(  او ي مةع رق مهة  اس ة اح ج ق   ا 15 او اج  ن سر غاو  

  او اج(.5 او ي احلاومض ماضا   -2  او اج(.5 او ي غ و  احاةعق ماضا   -1
  او اج(.5 او ي احلتاحر  ا اآل ةعا ماضا   -3
 .احا    ا اح  ترح احل  عسة اح الةي 

 غ و  اح  ترح احل  عسة اح الةي.ا  د    وة   

 .مسا دتل م  طجاوج غ و  اح  ترح احل  عسة اح الةي ماح سل  ي تح  اح  ةعر اح  ون ر االجل وع ر 

 .ا  د   ةالر احل  عل ممق اح  ترح احل  عسة اح الةي 
 :()رابعًا: إعداد دليل املعلم لتدريس الوحدتني بالنموذج املقرتح

 ألمح  ماحةا عر  ا  ادة  اح  اتدوج االجل وع در حج د  األمل ادذد اةا اا ا ل و  احتل ايا ا
 ( حا ر  ا احاطا احل ية.34 وحا ر اح  اتة األمل ما قب 

 :اا ح وغر ة مي احتل ايا  وح  ترح اح الةي ممق احلطتاج احلوح ر 

  ا  ر  وح حير الض ا احلعةعف  وح  ترح اح الةي م طتاج احسية ف ؛. (د 

  ترح اح الةي م و ،ي   ةاذوا؛ ذ   احل اي .ا  د   ةالر اح  (  

 اا ،ا ة تيا اتس  يا حل   ر ا اي   ةالر اح  ترح اح الةي. (ح 

                                           

 )   احاون ر اح اون ر ح او اج اح كو لر اح يل   ر.2 ج ق   ا ) 
 )   حتل ايا  وح  ترح اح الةي.( ةحير اح عجا حل  عل ا3 ج ق   ا 
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 ث:ةةةةةةداد أدوات البحةةةةةةخامسًا: إع
 : تم إعداد المقياس وفق الخطوات التالية:()إعداد مقياس قيم التسامح -1

   اح   األمل ادذ اةا.احا    ا اح ق وي:   وي ة جر س ت   ا احلسو   ح ى طب (د 

 ستع اح ق وي: اا تذ اة اح ق وي مة حت  عثو اج  لض  ر حجق  ر اح ةاة   وتاو. (  

تذددد اة اعج  دددوج اح ق دددوي: دُذددد ج اعج  دددوج اح ق دددوي حلتسددد  حجطوحددد  ل   دددر االتدددليو رق  (ح 
مرحدد  غتسددا اح ثددو اج ا دد  احائددوج احقب ددرق مد و اددو  ق ددوي  لدد  ح  ددا  ب ددر ة جددوج: 

 ( غ  جر ل يةي.3( غ  جر  لتتطرق  2س  ارق   غ  جر (1 
ذدددةض اح ق دددوي ذجددد   ي تذدددر  دددا احل دددةا : ادددا ذدددةض اح ق دددوي ذجددد   ي تذدددر  دددا  (ة 

احل ةا  مة   وهي مطةم اد  عل اح  اتدوج االجل وع در ماحلادتعا ماحق دوي اح اسدة حلعدة  
 او   انادا مدة اح ق دوي  دا ليدى: ا وتدث؛  ددا احاد    دا تذد اةع ممسدتي عثو ااد؛ ما وتدد

 ددا  سددلتى احطددب  احج)ددتا ماحعج ددةق م دد  اددا اعدد در اح ق ددوي مددة سددت    انادداق ل ددو اددا 
اتلثعوة   سر عثدو اج حعد ا مسدتلاو  دا مجادر س دةهاق متد ح  ،فدتب تج دوحة عثدو اج 

 (:1  و هت  تس   وحي مل  (30  اح ق وي
 ( مقياس قيم التسامح1جدول)

 اجملموع أرقام العبارات البعد م
 8 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 الديينالتسامح  1
 8 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9 التسامح االجتماعي 2
 8 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17 التسامح الفكري/ الثقايف 3
 6 30، 29، 28، 27، 26، 25 التسامح السياسي 4

 25 اجملموع

احلسو   غلط  اد؛ ذجد   احل     ا ح م  ق وي   ا احل اق  ا ح م االاسوم اح ا جة: (ه 
( 15طوحدد ق ليددى اددا اط  ادد؛ م ذددوةي اط  ادد؛  ددةي د ددةى  عدد    (28 ي تذددر  فتسددر  ددا 

ددتا ذجد  سادل اح ي تذدر ملسدو   عو در ا اثدو  غيةتدتب غديا سلدوني احلط  اديا م د  غجددغ 
(   ددو ،كددية تحدد   ثددوج 0.05(ق مهددت  عو ددر ةال تل ددون ًو ذددا 0.94 عو ددر اال اثددو   
 ل؛ حجلط يق.اال لثو  محبلي

                                           

 ) ق وي   ا احلسو  .3   ج ق  ) 
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احل اق  ا  ثوج اح ق وي: اا لسو   عو ر  ثوج  دحاو ةمسثو ( حج ق وي لفرق م   غجغ  (م 
 (ق مه ا د ل ذج  ة جر  ثوج ذوح ر0.87 عو ر احقثوج 

لسو  ز ا اط يدق اح ق دوي: مرحد   اسد ر احدا ا احد ا اتدل)ة ؛ احطدب  ذجد  ذد ةهاق  (ز 
 ( ة  ار.40ممج  دس؛  

 التالية: : تم إعداد االختبار وفق الخطوات()لمشاركة المجتمعيةإعداد اختبار مهارات ا -2
احاددد    دددا اال لثدددو : اعدددة  ة جدددر ا لسدددو  طدددب  اح ددد  األمل ادذددد اةا ح ادددو اج  (د 

 اح كو لر اح يل   ر.

طةعاددر تذدد اة اال لثددو : اددا تذدد اة اال لثددو  ذجدد  يددفر  تا دد  ملددر  ت دد   ددا اح تا دد   (  
 ت    او.( غ انر دلا ا ل و  اح  و4دلثع؛  

اعج  ددددددوج االتددددددليو ر حب لثددددددو : دُذدددددد ج اعج  ددددددوج اال لثددددددو  حلتسدددددد  حجطوحدددددد  ل   ددددددر  (ح 
 اق  ق حق ة( معللددددو  اح دددد در احدددد ا ، قددددر  االتددددليو رق مرحدددد  غتسددددا احسددددلال ماح دددد انر

 أ حإلجو ر اح    رق مأحاةأ حإلجو ر احلط (.1 أ غد ادجو ر اح    ر ماا  
 ي تذر  ا اح  ف ديا: ادا ذدةض اال لثدو  ذجد  احل اق  ا ح م اال لثو   عةس؛ ذج   (ة 

 ي تذر  ا احل ةا  مة احلل صق ماحق وي اح اسةأ حلعدة    انادا مدة اال لثدو   دا ليدى 
ا وتدد   اةةاادد؛  ددا احادد    ددا تذدد اةعق ما وتدد او  ددا  دد  اج احطددب  م سددلتعواااق م دد  اددا 

عددد ا   وتددد لاو ( دتدددئجر ح3تذدددوةي حددد وغر  عدددخ األتدددئجر مدددة سدددت    اناددداق ل دددو ادددا لددد    
 (.  2  ( تلال ل و هت  تس   وحي مل15  مت ح  دحث  ذ ة دتئجر اح ق وي

 ( اختبار املشاركة اجملتمعية2جدول)
 اجملموع ةةةةةةةةةةةةام األسئلةةةةةةةةةةةأرق ةةةةةةةةةةةةةالفئ م
 5 5، 4، 3، 2، 1 مهارة بناء الفريق 1
 5 10، 9، 8، 7، 6 مهارة التواصل مع اآلخرين 2
 5 15، 14، 13، 12، 11 مهارة التفاوض 3

 15 اجملموع

( طوحد   سادل احطدب  28احل اق  ا ح م االاسوم اح ا جة: ادا اط يدق اال لثدو  ذجد   (ه 
احد دا ط دق ذجد اا  ق ددوي  د ا احلسدو  (  ددا غيدة ذي در احث دىق مرحدد  غاد   احل ادق  ددا 

                                           

() ا لثو   او اج اح كو لر اح يل   ر.4   ج ق ) 
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ةي  وس در ذجد  سادل احطدب   ثوا؛ق ليى اا اط يق اال لثدو  ذجد  احطدب  مدُذيد  اط  اد؛  د
(ق مهددت  عو ددر 0.89ا اثددو  غيةتددتب ممجدد  دسدد؛   ( دددتاق لسددو   عو ددر15 اوحددر ز  ددة 

 (   و ،كية تح  ا لا اال لثو  غ  جر ح م ذوح ر.0.05ةال ذ    
احل اددق  ددا  ثددوج اال لثددو : اددا لسددو   عو ددر  ثددوج  دحاو ةمسثددو ( حب لثددو  لفددرق م دد   (م 

 ه ا د ل ذج  ة جر  ثوج ذوح ر.(ق م 0.84غجغ  عو ر احقثوج 
لسو  ز ا اط يق اال لثدو : مرحد   اسد ر احدا ا احد ا اتدل)ة ؛ احطدب  ذجد  ذد ةهاق  (ز 

 ( ة  ار.45ممج  دس؛  

حادد  اذل دد  احث ددى احل دد  ا احليةع ددة را اح ي ددتذلياق ألب احثولددى  ددوا غليةعدد  ملدد ايا 
 وغلا و  دوح  ترح اح الدةيق ممدة هد ا احل د  ا ادا اط يدق دةماج احث دى  ا اح  اي  عد  تذدوةي حد

  ج دًوق  ددا اط يددق احتلدد ايا  عدد  تذددوةي حدد وغلا و  ددوح  ترح احل  عسددة اح الددةي ما  عسددا و غتاتددطر 
  دل  اح عج ياق ماط يق األةماج  ع ،ًوق  ا احل     م ح  اح لوني مااسيةهو.

 
 ( التصميم التجرييب للبحث2)شكل 

طوحدد (     تددر 36  اددا ا  ددد  ذي ددر احث ددى  ددا  ي ددتذليا تلدد اه و  ي تذددر ايةع  ددر -1
ق م دد  اددا دسكددوص ادذ اة،ددرطوحدد (     تددر 33  سددو طرق م ي تذددر غددةةدا ادذ اة،ددر

 .احلط يق احا جة ماحثع ا(  فر  ي تذر مها اح دا لضةما 33  ةه و ذج  ذ ة  

ة مي احتلد ايا  دوح  ترح ذجد  ا ايد   غدةةدا ادذ اة،درعج ديا     تدر اا اد  ع  دلد  اح  -2
 اح الةيق ماامع ع غ حير اح عجا حل اي  اح  مي.

ذجدددد  طددددب    ق ددددوي  دددد ا احلسددددو   ما لثددددو   اددددو اج اح كددددو لر اح يل   ددددراددددا اط يددددق  -3
 ا2019 ت ل  ة  ا ياة  يةاح ي تذليا احضو طر ماحليةع  ر مرح   بل األت تع األ

 (.3    ا اق  ا احللومل غيا اح ي تذلياق مجو ج اح لوني ل و هت  تس   ي ملحجل 

تطبيق قبلي 
ألدوات البحث 

وإجراء القياس 
 القبلي

 

 جمموعة جتريبية

 جمموعة ضابطة

تطبيق بعدي 
حث ألدوات الب

وإجراء القياس 
 البعدي

 تدريس الوحدتني بالنموذج 

 تدريس الوحدتني كاملعتاد
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 "ت" للفرق بني متوسطي اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس القبلي ( نتائج اختبار3) جدول
 (0.05) الداللة د.ح قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة املتغري

مقياس قيم 
 التسامح

 1.5 55.7 33 ابطةض
0.37 64 

0.80 
 1.3 55.9 33 جتريبية غري دالة

مهارات مقياس 
 املشاركة اجملتمعية

 1.1 4.24 33 ضابطة
0.25 64 

0.71 
 0.9 4.15 33 جتريبية غري دالة

 ق دددوي  ددد ا ( دب    دددر  ج( غيدددة ةاحدددر تل دددون ًو تدددتا  مدددة 3دلضددد   دددا احيددد مل   دددا 
 مهد ا ،ع دة مجدتة الدومل غديا طدب  اح ي دتذليا احليةع  دراح كدو لر   ق وي  او اج دم احلسو  

ق مرحددد  ألب احطدددب   دددا سادددل اح سدددلتى اال ل دددوةا ماالجل دددوذة ليدددى ،)جددد  ذجددد  ماحضدددو طر
 اح يئر احطو ا احةعاة مااو    سلتى اح   كر غيا دمةاة اح يل ا  كفر ذوا.

 ا2019سدتم  ةيداة    ل د   تحد ا لدتتة حا  اتل)ةم احلط يق احالدةي اح  لد ي  دا يداة -1
ق غي  ددو ة ي طددب  احتلدد ايا  ددوح  ترح اح الددةيليددى ة ي طددب  اح ي تذددر احليةع  ددر 

 احتل ايا  وحطةعار اح علوةي.اح ي تذر احضو طر 
مدددة  ح ق دددوي  ددد ا احلسدددو   ما لثدددو   ادددو اج اح كدددو لر اح يل   دددرادددا احلط يدددق احثعددد ا  -2

 طددددددب  اح ي ددددددتذليا احليةع  ددددددرذجدددددد  ا 2019سددددددتم  ة األتدددددد تع األ يددددددة  ددددددا يدددددداة 
 .اا احل     م ح  اح لوني مااسيةهوم ق ماحضو طر

حإلجو ددر ذددا دتددئجر احث ددى اح لعجاددر  اوذج ددر اح  ددترح احل  عسددة اح الددةيق اددا  حدد  سلددوني 
 حلوحة:احلط يق ما جيجاو تل ون ًو مجو ج ذج  اح  ت ا

:  ددو موذج دددر اح  ددترح احل  عسدددة اح الددةي حلددد  عل اح  اتدددوج لإلجابةةة عةةةن السةةة ا  الرابةةة  -1
االجل وع ددر مددة ا   ددر  دد ا احلسددو   حدد ى طددب  اح ةلجددر ادذ اة،ددر؟ اددا اتددلل اا ا لثددو  

دتجددد  مدددةم رم ةالحدددر أجأ حجعي دددوج اح سدددلاجر مرحددد  حجل ادددق  دددا حددد ر احادددةض احاوندددر: 
وج طب  اح ي تذر احليةع  ر مطب  اح ي تذر احضو طر تل ون ر غيا  لتتطة ة ج

مة احلط يق احثعد ا ح ق دوي  د ا احلسدو   مدة لدر  عد   دا د عدوة اح ق دوي ممدة اح ق دوي 
 ( دتس  اح لوني.4ماحي مل  . فر ح وح  طب  اح ي تذر احليةع  ر
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 البعدي التطبيق درجات متوسطينتائج اختبار "ت" للفرق بني ( 4جدول )
 على طالب اجملموعة التجريبية وطالب اجملموعة الضابطة س قيم التسامحملقيا 

 (0.05الداللة) د.ح ت االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة البعد
التسامح 

 الديين
 0.00 64 4.25 0.91 16.03 33 الضابطة

 0.94 17 33 التجريبية دالة
التسامح 

 االجتماعي
 0.00 64 8.60 1.4 15.7 33 الضابطة

 1.3 18.5 33 التجريبية دالة
التسامح 

 الفكري
 0.00 64 10.1 0.83 15.4 33 الضابطة

 1.5 18.4 33 التجريبية دالة
التسامح 
 السياسي

 0.00 64 13.52 0.84 11.7 33 الضابطة
 1.2 15.1 33 التجريبية دالة

جمموع 
 املقياس ككل

 0.00 64 17.4 1.8 58.8 33 الضابطة
 2.9 69.2 33 التجريبية دالة

( مجتة مةم ةال تل ون ًو مة سلدوني احلط يدق احثعد ا ح ق دوي  د ا 4  دلض   ا احي مل
احلسددو   مرحدد  ح ددوح  طددب  اح ي تذددر احليةع  ددرق مددة اح ي ددتع احلجددة حج ق ددوي ممددة لددر  عدد  

مطدب  اح ي تذدر ذج  لد يق ليدى غجدغ احادةم غديا  لتتدط ة جدوج طدب  اح ي تذدر احليةع  در 
أ ة جددر ح ددوح  طددب  اح ي تذددر احليةع  ددرق غي  ددو 10.4احضددو طر مددة اح ي ددتع احلجددة حج ق ددويأ

 وب احاةم غيا  لتتط سلوني احطب  مدة اح ي دتذليا احضدو طر ماحليةع  در مدة األ عدوة اح للجادر 
تحدد   ددو  أ مدة  عدد  احلسددو   احدد د ةق مهددت مددةم  سدد ط غديا اح ي ددتذليا  مرحدد  ، فددا ت جوذدد؛0.7أ

دل يا  ؛ احكع  اح  ةا  ا   ونص  ل حجر مة جي وا؛ احت ا  ر الل  احلسو   اح د ة م  دتل 
أ مدة 3مأ أ مدة  عد  احلسدو   االجل دوذةق2.8احل تع ماال لب  مدب اح دا هلل ماحتطا حجي  اق مأ

أ مددددة  عدددد  احلسددددو   احس وتددددةق مرحدددد  ح ددددوح  طددددب  اح ي تذددددر 3.4 عدددد  احلسددددو   احالددددةاق مأ
 ليةع  رق مت ح  ُ،ا ر احاةض. اح

ح سددو  ليددا  محجلعددة  ذجدد  موذج ددر اح  ددترح احل  عسددة اح الددةي اددا اتددلل اا  ةتددا تدلددو
احل  ية حج  ترح اح الةي ذج    ا احلسو   مة األ عوة اح للجار لر مال    ادو ذجد  لد ي ممدة  د ا 

 ( دتس  اح لوني. 5احلسو   لفرق ماحي مل  
 وقيمة حجم التأثري للنموذج التدريسي املقرتح على قيم التسامح ( قيمة مربع إيتا5جدول )

التسامح  البعد
 الديين

التسامح 
 االجتماعي

التسامح 
 الفكري

التسامح 
 املقياس ككل السياسي

 0.82 0.74 0.62 0.54 0.22 مربع إيتا
 كبري كبري متوسط متوسط ضعيف حجم التأثري
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ة اح الةي    دل   ا)يدةًا ماد  يةًا ت،يوغ دًو مدة س دت ( دب اح  ترح احل  عس5دلض   ا احي مل  
%ق مهدد ا ،ع ددة دب اح  ددترح 84احلسددو   حدد ى طددب  اح ي تذددر احليةع  ددرق متج)دد  سسددثر احل)يددة   دد ا

احل  عسدة دلد   س دتًا ل يدةا مدة  دد ا احلسدو   حد دااق ملدوب د در األ عددوة  دا ليدى ة جدر احل)يدة ماحلدد  ة 
ثر احل)يددة احدد ا دل  دد؛ اح  ددترح احل  عسددة مددة س ددت  دد ا احلسددو   هددت احلسددو   احدد د ة ليددى غج)دد  سسدد

% ماددط مهددة سسددثر ا)يددة سدد  ارق د ددو د قددة األ عددوة احلددة دلدد   اح  ددترح احل  عسددة ا)يددةًا 22احدد د ة 
% مهدة 74ما  يةًا مياو هت احلسو   احس وتة ليى غج)  سسثر احل)ية مة س ت   ا احلسو   احس وتدة 

 التب    ا   ادجو ر ذا احسلال احةا ا  ا دتئجر احث ى.سسثر ا)ية ل يةيق مت ح  
حلدد  عل اح  اتددوج  :  ددو موذج ددر اح  ددترح احل  عسددة اح الددةيلإلجابةةة عةةن السةة ا  الخةةامس -2

االجل وع دددر مدددة ا   دددر  ادددو اج اح كدددو لر اح يل   دددر حددد ى طدددب  اح ةلجدددر ادذ اة،دددر؟ ادددا 
دتجدد  مدددةم رم  ا احادددةض احاونددر:مرحدد  حجل اددق  دد اتددلل اا ا لثددو  أجأ حجعي ددوج اح سدددلاجر

ةالحدددر تل دددون ر غددديا  لتتدددطة ة جدددوج طدددب  اح ي تذدددر احليةع  دددر مطدددب  اح ي تذدددر 
احضددو طر مددة احلط يددق احثعدد ا ال لثددو   اددو اج اح كددو لر اح يل   ددر مددة لددر  اددو ي ذجدد  

 ( دتس  اح لوني.6ماحي مل ل ي ممة اال لثو  لفر ح وح  طب  اح ي تذر احليةع  رق 
 طالب اجملموعة التجريبية  درجات متوسطينتائج اختبار "ت" للفرق بني ( 6)جدول 

 واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات املشاركة اجملتمعية

 (0.05الداللة ) د.ح ت االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة املهارة الرئيسة

 0.00 64 11.8 0.50 1.75 33 الضابطة بناء الفريق
 0.60 3.36 33 التجريبية دالة

التواصل مع 
 اآلخرين

 0.00 64 15.3 0.49 1.60 33 الضابطة
 0.62 3.73 33 التجريبية دالة

 0.00 64 11.3 0.70 1.12 33 الضابطة التفاوض
 0.61 2.93 33 التجريبية دالة

 0.00 64 21.2 1.03 4.51 33 الضابطة االختبار ككل
 1.1 10 33 التجريبية دالة

( مجددتة مددةم ةال تل ددون ًو غدديا سلددوني احلط يددق احثعدد ا ال لثددو  6  دلضدد   ددا احيدد مل
اح كددو لر اح يل   ددر مرحدد  ح ددوح  طددب  اح ي تذددر احليةع  ددرق مددة اح ي ددتع احلجددة حب لثددو ق 

حليةع  ر ممة لر  او ي  ن سر ذج  ل يق ليى غجغ احاةم غيا  لتتط ة جوج طب  اح ي تذر ا
أ ة جددددر ح ددددوح  طددددب  اح ي تذددددر 5.51مطددددب  اح ي تذددددر احضددددو طر مددددة اح ي ددددتع احلجددددة أ

أ ة جددر مددة  اددو ي غ ددو  1.6احليةع  ددرق غي  ددو غجددغ احاددةم غدديا  لتتددط سلددوني طددب  اح ي ددتذليا أ



  د/ عبد احلميد صربي 
 

 450 

أ ة جر مدة  ادو ي احلادومضق مرحد  1.8أ ة جر مة  او ي احلتاحر  ا اآل ةعاق مأ2.1احاةعقق مأ
 ب  اح ي تذر احليةع  رق مت ح  ُ،ا ر احاةض. ح وح  ط

ح سددو  ليددا  محجلعددة  ذجدد  موذج ددر اح  ددترح احل  عسددة اح الددةي اددا اتددلل اا  ةتددا تدلددو
احل  ية حج  ترح اح الةي ذج   او اج اح كو لر اح يل   ر مة اح او اج اح للجادر لدر مالد ي   ادو 

 ( دتس  اح لوني. 7مل  ذج  ل ي ممة  او اج اح كو لر اح يل   ر لفرق ماحي 
 ( قيمة مربع إيتا وقيمة حجم التأثري للنموذج التدريسي املقرتح على مهارات املشاركة اجملتمعية7جدول )

 االختبار ككل مهارة التفاوض مهارة التواصل مع اآلخرين مهارة بناء فريق العمل دةةةةةةةةةةةالبع
 0.88 0.67 0.79 0.70 مربع إيتا

 كبري متوسط كبري ريكب حجم التأثري

( دب اح  ددترح احل  عسددة اح الددةي  دد  دلدد   ا)يددةًا مادد  يةًا ت،يوغ ددًو مددة س ددت 7دلضدد   ددا احيدد مل  
%ق مهد ا ،ع ددة 88 ادو اج اح كدو لر اح يل   در حدد ى طدب  اح ي تذدر احليةع  درق متج)دد  سسدثر احل)يدة 

   در حد دااق ملدوب د در اح ادو اج  دا دب اح  ترح احل  عسة دل   س تًا ل يةا مدة  ادو اج اح كدو لر اح يل
ليددددى ة جددددر احل)يددددة ماحلدددد  ة هددددة  اددددو اج احلاددددومض ليددددى غج)دددد  سسددددثر احل)يددددة احدددد ا دل  دددد؛ اح  ددددترح 

% ق ماط مهة سسثر ا)يدة  لتتدطرق مع فدا ااسدية رحد   د ب هد ع 67احل  عسة مة س ت  او ي احلاومض 
جدرق د دو د قدة اح ادو اج احلدة دلد   اح  دترح اح او ي  دا اح ادو اج احعوح در  وح سدثر حجطدب  مدة اجد  اح ةل

 احل  عسددة ا)يددةًا مادد  يةًا مياددو هددت  اددو ي احلتاحددر  ددا اآل ددةعا ليددى غج)دد  سسددثر احل)يددة مددة س ددت  اددو اج
% مهة سسثر ا)ية ل يةيق مت ح  الدتب  د  ا د  ادجو در ذدا احسدلال احلدو ل 79احلتاحر  ا اآل ةعا 

 جو ر ذا احسلال احلو ل  ا دتئجر احث ى. ا دتئجر احث ىق مت ح  التب    ا   اد

دلضدد   ددا سلددوني احث ددى دب اتددلل اا س ددترح ا  عسددة  ددونا ذجدد   ثددوةئ اح  ةعددر اح  ون ددر 
طدددب   االجل وع دددر حددد؛ ةم  معدددول مدددة ا   دددر  ددد ا احلسدددو   م ادددو اج اح كدددو لر اح يل   دددر حددد ى

اح ةلجددددر ادذ اة،ددددرق  وحددددر ترا اددددا اتح ااددددو مددددة حدددد وغر احدددد  مي   ددددت ي جيدددد يق ماددددا ادددد  ع  
 اح عج يا ذجياوق ليى ديو ج اح لوني تح : 

موذج ر اح  ترح اح الةي مة ا   ر   ا احلسو   ح ى طب  اح ةلجر ادذ اة،درق مع فدا ااسدية  -1
 رح   ع ي د ت :

جطددب  غتاتددطر اح  ددترح اح الددةيق ماتسدد   ده  ددر احلةليددا ذجدد   دد ا احلسددو   ماادد ، او ح (د 
اج  احقد ا حجادةة ماح يل داق ماتدل)بل اح  لدتى األ دوة، ة مدة ا  يد  اةتدل اجد  احقد ا مدة 

 احلةا  اح  ةا     احا اق  ا اا ،ا س ورح مد قجر حاو  ا احلو عل اح  ةا.
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حتج اس دددر ماحق   دددر االهل دددوا غلضددد يا األسكدددطر اح عدددازي حاددد ع احقددد ا ماالهل دددوا  وحيتاسددد  ا (  
 د  و  احل  عل ماحةتط غي او متيا احيوس  اح عةمة األ وة، ة ح  مي احتل ايا.

االهل ددددوا  وحيتاسدددد  احسددددجتل ر ماحددددةتط غدددديا احقدددد ا ماحتا ددددا احدددد ا ،  كدددد؛ احطوحدددد ق مةم   (ح 
  و تددل؛ احاةة،ددر م  و تددر اح يل ددا مددة سكددة  دد ا احلسددو   مددة اح يل دداق ماحع ددر ذجدد  

بل اتدددلعةاض س دددورح ما   دددر ،ادددتا احطدددب  غ اددد هو ما جيادددو ما جيدددر ا قدددر احقددد ا  دددا  ددد
تددجتل وااا مددة سددتناوق ماحت ددت  ذجدد   ددو دلاددق  ددا احق  ددر م ددو دلعددو ض  عاددو  ددا اجدد  

 احسجتل وج حجع ر ذج  اع دج؛.
اذل ددددوة اح  ددددترح اح الددددةي ذجدددد  سكددددو  احطددددب  د  ددددو  ذج  ددددر احددددلعجا ماتددددلل اا اح  ددددترح  (ة 

  عل لددوحاةا ي ماحللو ددر احلكددو ل رق ماحع ددر االتلا ددونة احاددةةا ألتددوحي   ل تذددر مددة احلدد
ماحي وذةق ماتلل اا األيفول احللط ط در اح ل تذدر احلدة ، فدا  دا  بحادو ااد ،ا احق  در 
اح دددةاة ا  يلادددو ماعاعاهدددوق مااددد ،ا اح  دددورح اح احدددر ذجيادددو ماح  و ضدددر حادددو    دددو داعددد   دددا 

 اثطر غاو ماح  اار حاو.اتل عو  احطب  حجق   ر ماحسجتل وج اح ة 
ا تع األسكطر احلعج   ر اح سلل  ر  ا   در اح عجداق ليدى ادا الطد ط ذد ة  دا األسكدطر  (ه 

اح دد  ر ماحبحدد  ر احي وع ددر ح اددتا احطددب    ددو ،عدداز  ددا اح  و تددوج احلعومس ددر غيدد اا 
تتا  مدة ذ ج در احدلعجا دم احق دوا  ع ج در احلادتعا ح دو ادا اعج د؛ مدة لدر  ةلجدر  دا  ةالدر 

 اح  ترح احل  عسة. 
مدة  يدول ا   در مالاق اح  اتر اح وح ر مة سلونياو  دا ذ دد   دا اح  اتدوج احلدة دجةعد  

احقدد ا ذو ددر م دد ا احلسددو    وحددر ماتددلل اا اتددلةاا ي وج ادد  عل  ون ددر ذجدد   ثددوةئ ماط  اددوج 
 ( احلددددة د دددد ج دب2009(ق مة اتددددر احلددددتحة 2007 ااح  ون ددددر مددددة اعاعاهددددو  قددددر ة اتددددر جددددتسااحي

ح وغر   وهي اح  اتوج االجل وع ر  وتلل اا اتدلةاا ي وج اد  عل  ل ةلداي لدتل احطوحد  اسداا 
(ق مة اتددددر 2017(ق مة اتددددر احاددددةش 2013مددددة ا   ددددر احقدددد اق ل ددددو الاددددق  ددددا ة اتددددر احس سددددة 

( احلدددة د ددد ج دب اتدددلل اا اتدددلةاا ي وج اددد  عل محددد وغر دسكدددطر حددد  ر مال 2017ذ ددد احتهو  
طددددب  مةة،ددددو ماعومس ددددًو ماضدددد ي او  دددد ا احلسددددو   حلدددد  عل اح  اتددددوج حدددد  ر ااددددتا ذجدددد  ذ ددددر اح

االجل وع ددر اسددداا مدددة ا   دددر  ددد ا احلسدددو  ق لددد ح  الاددق سلدددوني اح  اتدددر اح وح دددر  دددا ة اتدددر احع ددد  
( احلددددة ا دددد ج دب احلدددد  عل احاددددونا 2014( مة اتددددر ييةيددددة مةمسددددا ماتلسدددديةا  2011احلددددةعا 

 اوذج دددر مدددة ا   دددر احقددد ا حددد ى احطدددب    دددو ميادددو  ددد ا اط  ادددوج ذجددد  اح  ون دددر االجل وع دددر ،سددداا 
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( احلة د  ج دب  ةاذوي   ا احلسو    بل   اي احلو عل اسداا مدة 2017احلسو   مة اتر      
( احلدة د د ج دب  ةاذدوي احاتعدر احقاوف در مدة   دوهي 2019ا   ر   ا احلسو  ق مة اتر ذ د احلوحق 

 ا مة ا   ر   ا احلسو  .اح  اتوج االجل وع ر مذ ج ر احل  عل ،سا

موذج ددددر اح  ددددترح اح الدددددةي مددددة ا   دددددر  اددددو اج اح كدددددو لر اح يل   ددددر حددددد ى طددددب  اح ةلجدددددر  -2
 ادذ اة،رق مع فا ااسية رح   ع ي د ت :

اذل وة اح  ترح احل  عسة اح الةي ذج  اتلةاا ي وج الض ا مدة تجةا ااادو ذجد   ادو اج  (د 
مهددة  ددا االتددلةاا ي وج احلددة ااددتا ذجدد   اح كددو لر  قددر احددلعجا احلكددو لةق ماالتلا ددو ق

مدددةم احع دددر ماحلعدددومب غددديا دذضدددو  احاةعدددقق ماحلادددومض لدددتل اح ادددوا ماحطةعادددر اح  وتدددثر 
حإلسيددددوزق ملدددد ح  احع ددددر  ددددا دجددددر ا ايددددق اح يددددوي حجاةعددددق لفددددرق ماح سددددلمح ر احاةة،ددددر 
 ماحي وع ر ذا ا ايق اح يدوي مدة اح ا در دم اح كدو  مهد ا  دا يد س؛ دب ،فسد  احطدب 

  او اج اح كو لر اح يل   ر.

االهل وا غلض يا األسكطر احي وع ر ماحلة ااتا ذج  اتح ف  دتا ة اح يئدر اح  ج درق   دو  (  
دةتط غيا احطب  ماح يل ا اح  جة معاع   ا  عةملاا   كدفبا؛ مةم هدا لد مةاة د ل دتب 

ج تح  سادل اح يل دا مدة لدر اجد  اح كدفبج  دا  دبل  دو ا لسد تع  دا  عدو   م ادو ا
  ا  بل اح  اتر. 

اهل ددوا اح  ددترح احل  عسددة اح الددةي  وحيتاسدد  احسددجتل ر ماحلط  ق ددر حج اددو اجق ماحددةتط غدديا  (ح 
احيتاسدد  ادجةان ددر ماحيتاسدد  احل اي ،ددر حج اددو ي  ددا  ددبل  تا دد  ل وا ددرق م ددةم  ذ ج ددر 
 احددلعجا  ددوح  ترح ذ ددة  ةالددر احددلعجا احاددةةا ماحي ددوذةق ماضدد يا رحدد  ذ ج ددوج احلاددتعا

احاةة،دددددر ماحي وع دددددرق ليدددددى ،ادددددتا غادددددو احطدددددب  اعج ادددددا ماط ددددد ااا ح ادددددو اج اح كدددددو لر 
 اح يل   ر اح للجار. 

داددوي اح  ددترح احل  عسددة احاةحددر حجطددب  حجلع يددة ذ ددو ،يددتل  لددوطةها مذددا ا ددت اااا  (ة 
م  اناا لتل اح كدو لر اح يل   در محدت هو اح للجادرق مده يلادو حجادةة ماح يل داق م دا  دا 

  اعجددددا اح اددددو اج احبز ددددر ح  و تددددر اح كددددو لر اح يل   ددددرق ما ايدددد   ددددو اددددا اح ددددةص ذجدددد
الط طددددد؛  دددددا دسكدددددطر غددددد  مي احتلددددد ايا ممدددددق  ةالدددددر ماح  دددددترح م دددددو اضددددد  ؛  دددددا 

 اتلةاا ي وج مدتوحي  ا  عل. 
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مددة  يددول ت سددو  مالاددق اح  اتددر اح وح ددر مددة سلونياددو  ددا ذ ددد   ددا اح  اتددوج احلددة دجةعدد   
 جر اح يل   ر ذ دة اح  دوهي اح  اتد ر ماتدلل اا ا دت اج م د ا ر ماتدلةاا ي وما   ر  او اج اح كو ل

( احلدددة د ددد ج موذج دددر اتدددلل اا 2005  ادد  عل  ون دددر ذجددد  اح  ةعدددر اح  ون دددرق م  ادددو ة اتددر اح  كدددوما 
( احلدة 2010  احا ص ماح ت  ماأليفول مة ا   ر مهو ج اح كو لر اح يل   رق مة اتر ذ   اح دتال

 ددددر احلدددد  عل اح  ددددونة مددددة ا   ددددر اح اددددو اج اح  وا ددددر ماحلددددة   اددددو  اددددو اج احلتاحددددر د دددد ج ذجدددد  موذج
( احلة د  ج موذج ر اتلل ا دتوحي  ا  عل غ ون ر مدة ا   در  ادو اج 2014  ماحلاومضق مة اتر  ا و

( احلدددة د ددد ج ذجددد  دب اتدددلل اا  ددد ا ر معوحدددر مدددة 2015  اح كدددو لر اح يل   دددرق مة اتدددر احاةذدددوب
 االجل وع ددر ماحتط  ددر ،سدداا مددة ا   ددر  اددو اج اح كددو لر اح يل   ددرق مة اتددر دغددت احعددبادد  عل احةت ددر 

( احلددددة د دددد ج موذج ددددر األسكددددطر احطبغ ددددر مددددة ا   ددددر م اددددو اج اح كددددو لر اح يل   ددددر حدددد ى 2018 
( احلدددة دةج دب اتدددل وة احلددد  عل تحددد  س ةعدددر ساسددد ر اةلدددا ذجددد  2018  احطدددب ق مة ا،دددر ذ ددد احعول

 مة اح تا   احلعج   ر ،ساا مة ا   ر  او اج اح كو لر اح يل   ر. موذج ر احطوح  

   و دجة:دتح  احثولى مة ست   و اا احلتحر تح ؛  ا سلوني 
مدددة  ةالدددر  غلضددد يا  ددد ا احلسدددو   مدددة   دددوهي اح  اتدددوج االجل وع دددرسدددةم ي االهل دددوا  -1

اح  ون ددر  تددلل اا اتددلةاا ي وج احلدد  عل اح  دقددر احاون ددر ذجدد  اح  ةعددراحلعجدد ا اح للجاددرق ما
 مة اعاعاهو ح ى احطب .

  عدددددودية اضددددد يا م دددددونق   دددددوهي اح  اتدددددوج االجل وع دددددر  وح ةلجدددددر ادذ اة،دددددرسدددددةم ي  -2
م ليددددةاج ذددددا اعجدددد ا ماعجددددا  اددددو اج اح كددددو لر اح يل   ددددرق  ددددا اضدددد يا دةحددددر اح عجددددا 

ح  ون ددددر االجل وع ددددر اح  وتددددثر حل  عسدددداو ما  يلاددددو حدددد ى مس ددددورح احلدددد  عل ا جاتددددلةاا ي و
 احطب  مة اح ةلجر ادذ اة،ر  وحر م ةالر احلعج ا ذو ر.

االتدددلاوةي  دددا س دددترح احلددد  عل اح الدددةي مدددة اطدددتعة اددد  عل اح  اتدددوج االجل وع دددر مدددة  -3
اح يدددد اب  ددددا  ددددبل ادددد  ع  اح عج دددديا ذجدددد  حدددد وغر احدددد  مي غتاتددددطل؛ ما ايدددد هو مددددة 

ات ر اح للجارق ماالتلاوةي  ؛ مة ا   ر ماعاعا احق ا اح للجارق مل ح  ا   ر اح ات  اح   
اح ادددو اج األ وة،  دددر ماح  وا دددر م ادددو اج احلاليدددة  دددا  دددبل اددد  عل   دددوهي اح  اتددددوج 
االجل وع دددر مع فدددا االتدددلاوةي مدددة رحددد   وحددد حير ماحددد ا دتسددد  تجدددةا اج احلددد  عل ممدددق 

 . ةالر اح  ترح احل  عسة اح الةي
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تددلاوةي  ددا  ق ددوي  دد ا احلسددو   ما لثددو   اددو اج اح كددو لر اح يل   ددر حق ددوي  دد ى اال -4
اتامة اج  احق ا ماح او اج ح ى احطب  مة اح ةلجدر ادذ اة،درق مع فدا االتدلاوةي  د؛  دا 

   .طدب  اح ةالر

 اح  ات ر األ ةى  ع  ذ ج وج احضثط ماحلا يا احعج ة حاو ذج  احائوج اح سلا مر.  -5

اح  اتددوج االجل وع ددر ذجدد  الطدد ط ما ايدد  ة مي اح  اتددوج االجل وع ددر  ادد  ع   عج ددة -6
  وتلل اا اح  ترح احل  عسة اح الةي  ا  بل  ةلا احل  ع  احةن ل حجتزا ي.

سكة احتذة   ه  ر احع ر ذج  اعاعا  د ا احلسدو   ما   در  ادو اج اح كدو لر اح يل   در  -7
 تدددوج احل  عسددد ر حج عج دددياق مدهدددا  دددا  دددبل اح  و حددد ى  عج دددة اح  اتددد وج االجل وع دددر

االتلةاا ي وج ماح  ورح احل  عس ر اح  وتثر ح ح    و مياو اح  دترح احل  عسدة اح الدةي  دا 
  بل يثفر احاي دت لتساةاسل.

 الةي تجةا  احث ت  احلوح ر:اتلل واًل ح و غ دع احث ى اح وحة ،ُ 
 ح الدددددددةي مدددددددة ا   دددددددر  ددددددد ا اح تاط دددددددر حددددددد ى طدددددددب  ة اتدددددددر حق دددددددوي موذج دددددددر اح  دددددددترح ا

  اح   األمل احقوستا.

  ة اتدددر ا جيج دددر ح  دددوهي اح  اتدددوج االجل وع دددر  وح ةلجدددر ادذ اة،دددر مدددة سدددت  اضددد ي او
 ح او اج اح كو لر اح يل   ر احلة اا احلتحر تحياو مة ه ع اح  اتر

   اضد ي او حقد ا احلسدو   ااتعا   وهي اح  اتوج االجل وع در  وح ةلجدر االغل ان در مدة سدت
 احلة اا احلتحر تحياو مة ه ع اح  اتر.
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 ة:ةةةةةةةربيةةةةةةةع العةةةةةةةراجةةةةةةةامل
  ق احادددددوهةيق  فلثدددددر اتدددددلةاا ي وج احلعجددددد ا مدتدددددوحي  احدددددلعجا(. 2004تغدددددةاو اق  يددددد ا ذاعدددددا

 األسيجت اح  ةعر.

 ةم  األسكطر احطبغ ر مدة ا  در اح كدو لر اح يل   در 2018د و      احسعي  دغت احعبق ة .)
 . 4ق  يج 93ذ ة (ق  يجر لج ر اآلةا قح ى احطب  رما االلل وجوج اح وحر  ة اتر لوحر

   ةحيددر اح دد    (. 2006دغددت غةعدد ق ذوددد ي عثددويق جددو  هللاق ذ  اح  يدد  حدد ةا ذ  اح  يدد
 احاوهةيق ج   ر اح اضر  وحلعج ا. ط رقح ةا ي احلةت ر اح  س ر ماح تا

   اح يجدددر احعةت دددر (.  ددد ا احلسدددو   مدددة   دددوهي احلعجددد ا احيدددو عةق 2011اح  اد دددرق ر،دددول  تتددد
 .205 -107ق ص ص 53ق ذ ة27ق  يج حج  اتوج األ   ر ماحل  ع 

  ااتعا  اة  االجل وع وج مة احلعج ا احقوستا  س وا اح اة اج( (. 2018احثطويق  وح  سوحة
 ق  وجسليةق لج ر احلةت رق جو عر احا  ا. مة ست  اض ي ؛ حق ا احلسو  

       اتلةاا ي ر  الةلر  ون ر ذجد  اح  ةعدر 2015ا واق يوة،ر ذ  اح ج اق مط؛ق د وسة .)
اح  ون دددر مموذجيلادددو مدددة ا   دددر  ادددو اج احلددد  عل اح  دددونة ماحاعوح دددر اح اا دددر ح عج دددة اح  اتدددوج 

ق ص ص 68ق ذدد ةة اتددوج ذةت ددر مددة احلةت ددر مذجددا احدد التوتددةق االجل وع ددر  ددوحلعج ا األ
75- 122. 

   احادددوهةيق ج   دددر  احلسدددو   طةعدددق احتلددد ي ماأل دددتيق(. 2008جدددو  هللاق ذ  اح  يددد  حددد ةا
 اح اضر  وحلعج ا.

  ذ وبق ةا  اح سيةي. ق4اعجا احق ا ماعج اوق  (. 2013احيبةق  وج  زلة 

  ق لج ر احا  تدر اومضق  ةلا اطتعة اح  اتوج احعج و او اج احل(. 2007جبلق دل   ما ة
 جو عر احاوهةي.

  ا دددددت   الدددددةي ح  دددددوهي احلدددددو عل مدددددة سدددددت  ملدددددةي احلةت دددددر 2000  احي دددددرق ذجدددددة دل ددددد .)
احي   ددددددر اح  ددددددةعر ح  ددددددوهي مطددددددةم اح لتازسددددددرق ة اتددددددوج مددددددة اح  ددددددوهي مطددددددةم احلدددددد  علق 

 ق ا لتتة.66ق ذ ةاحل  عل

  ا اح كدو لر اح يل   در  دوحلعج ا   در احيدو عة    وم در ما د(. 2013جتابق ييةمع     تة
 ق  وجسليةق لج ر احلةت ر جو عر غت  تعي .غت تعي 
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   ة جددر  عةمددر م  و تددر  عج ددوج اح  اتددوج االجل ددوذة 2017اح ددو  ةق ل ددوب ذجددة    دد .)
اح يجددددر احعةت ددددر حجعجددددتا مسكددددة   وح ةلجددددر اح لتتددددطر مددددة   د ددددر احةعددددوض حج  ةعددددر اح  ون ددددرق

 .171 -158ق  و يق ص ص 1ق ذ ة1ق  يج و ق  يجر احعجتا احلةتتعر ماح اس راأل  

  اح  واق  فلثر اح ل  ة. ، ثوةئ احث ى احلةتتا (: 2016اح ةتةق ذ  هللا ذتاة 

  ق احدددددد  واق األتدددددوحي  اح  دقدددددر مددددددة احث دددددى احعج دددددة(. 2017لسددددداق عثدددددوي مدددددلاة عثددددددوي
  فلثر اح ل  ة.

  عددر ما   ددر  دد ا احلسددو   احالددةا احتا ددا ماح دد  تلاحيو (. 2011احسدد   ةق ذددو    ددةزمم- 
  وجسليةق لج ر احلةت رق جو عر طيثر. دس ترجوًق -جو عر طيثر

  ا   در  عدخ د عدوة احلسدو   حد ى طدب  اح ةلجددر (. 2013احس سدةق د، دا ذ د احعج ا    دتة
 ق  وجسليةق لج ر احلةت ر ق جو عر غ اواحقوستعر األزهةعر

 ( 2014شةةلفر ، مفةةاني جايةة .) اعليةةة ناةةر   برسةةنر  ةةي التغييةةر الارةةا ياي وتنايةةة 
مفارات التريير األساسية باالب الدراسات اججتاايية، لارسة تجريبية على ت مذب الصة  

 ماجستير، كلية التربية جامعة لمش .الراب  األساسي قيس محا ظة السريداي، 

 (  وحةةدب مقترحةةة  ةةي 2019عبةةدالخال ، سةةامل هبةةرا يم عةةرض .) ضةةري أبعةةال الفريةةة
الثقافيةةة لتنايةةة التسةةامل والتااسةةع اججتاةةاعي لةةدى  ةة   الارحلةةة الثانريةةة واتجاهاتةة  

، ص 111عدل مجلة الجاعية التربرية للدراسات اججتاايية، منحر مالب التربية الر نية،
 .264 -195ص 

 (اعليةة أناة2015عبدالرضا، نجدت عبدالرؤو ، تيي، أيال مةاحب حاةال  علةي  .)   ر
مقترح لتصايم تعلياي على و   منشةطات اإللرا   ةي تنايةة مفةارات الترييةر العلاةي  ةي 

مجلة أه  البيت علةيفم السة م، جامعةة مالب الجغرافيا لدى     الص  األو  الاترسط، 
 .583 -495، ص ص 17، عدلأه  البيت

 ( برنامج مقترح  ي العلرم  ي ضري نظ2018عبدالعا ، رشا محارل بدو .)  رية  ان هية
مجلةةة لتنايةةة مفةةارات الترييةةر البصةةر  والاشةةاركة الاجتاعيةةة لت ميةةذ الارحلةةة اإلعداليةةة، 

 .358 -293، ص ص 3،  42، عدلكلية التربية، جامعة عين شاس

 (2011العبد اليريم، راشد حسين .) النظرية البنائية اججتاايية وتطبيقاتفا التدريسية  ةي
 ربية، عاالب البحث العلاي، جامعة الالع سعرل.، مركز بحرث كلية التالانفج
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 (2010عبةةةد الاةةةرج، أسةةةامة عبةةةةدالرحان أحاةةةد .) اعليةةةة برنةةةةامج قةةةائم علةةةى البنائيةةةةة 
اججتاايية باستخدام التعلم الخليط  ي تدريس الدراسات اججتاايية على تناية الارةا يم 

، الصةةم بالحلقةةة اإلعداليةةةالجغرافيةةة والترييةةر البصةةر  والافةةارات الحياتيةةة لةةدى الت ميةةذ 
 لكترراه، كلية التربية، جامعة سرها .

 ( 2006عبةةدالرها ، أشةةر .)،سلسةةلة العلةةرم  التسةةامل اججتاةةاعي بةةين التةةراث والتغيةةر
 اججتاايية، القاهرب، الفيئة الاصرية العامة لليتا .

 (مناهج الدراسات اججتاايية وتنايةة التسةامل، 2017عبدالرها ، علي جرلب .)اة تار ال
 أكتربر.4-3 الدولي للجاعية التربرية للدراسات اججتاايية)التسامل وقبر  ا  ر(،

  اطدتعة   لدتى للد  احلةت در احتط  در ماح  س در مدة سدت  2014احعق وبق  ةعدو سسدجا هدوةا .)
 ددد ا اح دددتا  ماحلسدددو   ماحلعدددو،ش م  دددوي د دددةع مدددة االايدددوع س دددت احع ددد  حددد ى طجثدددر اح ةلجدددر 

 مة األ ةبق ةللت اع لج ر اح  اتوج احعج و ق جو عر احعجتا ادتب  ر احعوح  ر. األتوت ر احعج و 

 (الاشةةةاركة الاجتاعيةةةة الاطلربةةةة لترعيةةة  مةةةد   اإللارب 2005العجاةةةي، محاةةةد حسةةةنين.)
 مجلة كلية التربية، جامعة الانصررب،الذاتية لادارس التعليم اإلبتدائي لاحا ظة الدقفلية، 

 .90-3، ص ص 1، مجلد58عدل

  .ق ذددد ة احكدددةم األمتدددط(.ا ددد    اح  دددوهي اح  اتددد ر مدددة اح)دددة ق 2004احعكددد وماق متزعدددر
  و ي.92295

 ( 2012 ةةةةرلر، جةةةةرر .)الريةةةةاض، 4، ترجاةةةةة: عبةةةةداليريم العقيةةةة ،  لليةةةة  الارةةةةاوض ،
 مكتبة جرير.

 (تصةةرر مقتةةرح لتنايةةة قةةيم التسةةامل لةةدى 2017القةةرش، عاةةرو  ةةارو  محاةةد محاةةرل .)
، 1، مجلةد176عةدل ، مجلةة كليةة التربيةة، جامعةة األ هةر،نر  الصةناعي    التعليم الثا

 .399 -369ص ص 

  د ددة لتتددثر األتددةي ماحكددثو  مددة للددو  احلةت ددر احتط  ددر (. 2015احاةذددوبق  ل ددر  وحدد  مددو ع
ماح  س دددر مدددة ا   دددر م اددددو اج اح كدددو لر االجل وع دددر ماحق دددوةي حدددد ى طوحثدددوج اح ددد  احقددددو ا 

 ق ةللت اع ق لج ر احلةت رق جو عر احية تك.واألتوتة ماايوهوااا س ته
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   ة جدر   و تدر طجثدر اح د  2016احاةذوبق  ل ر  وح  مو عق احاوذتةق تغةاو ا ذ د احاوة .)
 يجدددر جو عدددر احاددد ي احقدددو ا األتوتدددة ح ادددو اج اح كدددو لر االجل وع دددر ماحق دددوةي مدددة األ ةبق 

 .118 -91ق ص ص 16ذ ة ق4ق  يج ماح اس ر اح التلر حأل  و ق ماح  اتوج احلةتتعر

  ق  دلا ة احلعجد ا (. اح كو لر اح يل   ر مة اطتعة احلعج اق م  ر ذ ر2003احااوصق ت، وب
 ق احاوهةيق ج   ر اح ةدي ماح يل اق ة،س  ة.س ية احتطا

 ( القةةيم  ةةي الدراسةةات اججتااييةةة و ةةر  تدريسةةفا، 2009اليةةرلي، جبةةر محاةةد عبةةد :)
الاة تار العلاةي الثةاني "حقةر  اإلنسةان ومنةاهج اججتاايية، الجاعية التربرية للدراسات 

 يرلير.26 -26 ، ص ص3مجلد الدراسات اججتاايية"،

   ادد  عل اح ددتاة (. 1990احجاددوسةق دل دد  لسددياق    دد ق مو ذددر لسدداق  سددتابق غددةسل دل دد
 ق احاوهةيق ذوحا احلل .2ح االجل وع رق

 (2003اللقاني، أحاد حسين، الجا ، علةي أحاةد :)عجةم الاصةطلحات التربريةة الاعر ةة م
 القاهرب، عالم اليتب. ق ي الاناهج و ر  التدريس

  :للددد  احلدددو عل مدددة  –حدددت ي اآل دددة مدددة احللددد  اح   تددد ر (ق 2009 ثدددو كق  ثدددو ك تدددوح يا
 ق ةللت اعق لج ر احلةت رق جو عر ح عو .  ةلجلة احلعج ا األتوتة ماحقوستا س ترجوً 

   ددد اةق  ةلدددا ة اتدددوج احلسدددو   م مدددوم احسدددجا األهجدددةق مدددة  ع ددد  (. 2005  ادددت ق    ددد( 
 مجسار اح دا.

       ةم  احيو عوج احاجسطي  ر مة اعاعا  د ا احلسدو   حد ى (. 2009اح اعاق      لسا
  وجسليةق لج ر احلةت رق جو عر األزهة  )اي.  طج لاو  ا مجار س ةهاق

  األ ب دة مدة اد  عل احلدو عل  (. موذج در  د  ر احل جيدر2017    ق ل وب تغةاو ا اح تدت ة
ذج  ا   ر  او اج اح فا احق  ة م  ا احلسو   م  تل اآل ة ح ى اب ي  اح ةلجدر ادذ اة،درق 

 .936 -839ق ص ص 2 يج اح لا ة اح محة حجي   ر احلةتتعر حج  اتوج االجل وع رق 

   طجثدر  (. د دة احلد  عل ممدق س ةعدر ف يتاسدف  مدة ا لسدو 2009اح عيت ق  ام    دة دل د
 يجدر احاوةتد ر مدة اآلةا  ماحعجدتا اح ةلجر اح لتتطر حج اوو ا احةعوس ر مااليدةها االغد اذةق 

 .256 -237ق ص ص 2ق ذ ة8ق  يج احلةتتعر
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   د ددة اح دد  ر احا  ددة م دد  ر اح ددت  مددة (. 2005اح  كددوماق ذ  اح  يدد  احسددي  اح)ةعدد
يل ا احةعاة ح ى طب  اح ةلجر ا   ر اح كو لر اح يل   ر أاحع ر االجل وذةأ مة  اة  اح 

 ق  وجسليةق لج ر احلةت رق جو عر ط طو.احقوستعر احا  ر احا اع ر

   ق احاوهةيق اح يجل احعةتة حجطاتحر ماحل   ر  كو لر األطاول(. 2014   ت ق طجع 

   ا ت   الةي حلاعير اح كو لر اح يل   ر مة  د ا ي ملوحدر (. 2014 ا وق ذ ية ذ  احاوة
ق  وجسدليةق لج در ح ر مدة   وم دوج غداي مدة سدت  االايوهدوج احعوح  در اح عوحدةياح)ت  اح م 

 احلةت رق جو عر غاي.

 ( تقريم مناهج الدراسات اججتاايية بالارحلةة اإلعداليةة  ةي 2017مرسى، شرين كام .)
الاةةةةةةة تار الةةةةةةةدولي للجاعيةةةةةةةة التربريةةةةةةةة للدراسةةةةةةةات ضةةةةةةةري بعةةةةةةة  قةةةةةةةيم التسةةةةةةةامل، 

 أكتربر، القاهرب، جامعة عين شاس.4-3 ر(، اججتاايية)التسامل وقبر  ا 

  ةم  احلعجدد ا احعددوحة مددة اعاعددا 2017اح يددو ق ، يدد     ددتةق دغددت غددوحةق ذطددو     ددتة .)
 يجدر   ا احلسو    ا مجار س ة احطجثر مدذضو  احايئر احل  عس ر جو عر األ    س ترجدًوق 

 .443 -423(ق ص ص 1ق ذ ة 21 يج  جو عر األ    تجسجر احعجتا ادسسوس ر(ق

   ق ذددد ة  يجدددر اح  اتدددوج ماحث دددت أمدددا احلةت دددر ذجددد  احلسدددو   أق .(2009مطادددرق ذجددد  دتدددع
 . ق اكةعا األمل553

  ةم   يجل األ  و  مة ا ايق اح كدو لر اح يل   درق اح ةسدو ي (. 2008مزا ي احلةت ر ماحلعج ا
 ق ةحير اح ل   ق احاوهةي.احل  ع ة

  ق 28ق احدددد م يحلسددددو  ق اح ددددلا ة احعددددوا حجيتسسددددفتتذددددبب  ثددددوةئ  كدددد ب ا(. 1995احيتسسددددفت
  فلثر لاتم ادسسوب جو عر   ستاو. د لتتة/ ستم  ةق  و علق
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