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يف حمتـوى كتـب  مـع اآلخرمـدى تـوافـر قيـه التسامـح والتعـايـش 
 االعـداديـة يف دولـة قطــر الدراسـات االدتناعية باملـرحلـة

 اليَاب املسٖضامل  حمند محدأ/ 
 باحح ماجطتري نلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ قطس 

 د/ حمند زجب عبد احلهٔه علٕ

 األضتاذ املطاعد نلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ قطس
 : املستخلص 

ّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لضب ددْٚلللمددتٚلاددْد ملاددٔهلدر  دد م لٍددت الدرتسد دد٘للكلدرعندد ل ددًلل
ك دددللدرتسد ددد تللد٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لد٢ تدطٓددد٘ل لطّرددد٘لاسدددمنلسٔدددحلا يدددالدرتسد ددد٘لددددديَرللللل
درْصدد،ٕولّد  نددتتلب دديْ لذبئدد لدث ددْٚولّاجيدداللدمدٛداَدد ل كلاليدد ٛلا ٜندد٘لضبعندد٘لال ددٔهللللللللللل

للدددد طٗلال دمسيدد٘ولّاعْىددالمددًل  دد٘لللللدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملدرْددددللاْد مٍدد ل لك ددلللللل
درتٓئدد٘ ولل-در ٔ  ددٔ٘ل-د٢ا ضدد طٓ٘ل–در،عمٓدد٘لل–صبدد ٢تلسٜٔ دد٘لادديِلدر ددٔهوليد٢د ن  ٔدد٘لل

 لك ددللريندد طٗل لل6أندد٘ل م ٔدد٘ولضل لعددَْٜ لذبئدد لضب ددْٚليللل84عددنال لصددْساَ لدريَ ٜٔدد٘لل
ّدْطلا د ًٓل لى دللادْد مللللللص،ْفلددمسي٘لدرج٣ث٘ولّاْصيالدرتسد ٘للكل تٗلى  ٜرلرع لبٍنَ ك

اددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملدر،م ٔدد٘ل لك  دد٘لصبدد ٢تلدر  ٜندد٘ولّ ٔدد  لاغددن لالعدد لللللل
ا دددد ًٓلادددْد ملادددٔهلدر  دددد م لللللدر دددٔهل لدتددد ٢تلدر،عمٓددد٘لّد٢ا ضدددد طٓ٘لّدر ٔ  دددٔ٘لّدرتٓئددد٘ للللل

تدطٓد٘ولسٔدحلبس د للللّدر ع ٓملمخلد٤ مل لضب ْٚلك للدرض،ْفلدرج٣ث٘لال دد طٗل لددمسيد٘لد٨ لل
ك  ال لدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال رض لدرج مًلددما ٘لد٤ّكل لامأللاعمدسدتلدر دْد ملاديِلدر دٔهلللل
كع ل لك للددمسي٘ولّد ٛل لددما ٘لدرج ىٔ٘لك  الد لدرضد لدر د الخولثدهلك  الد لدرضد لدر   دخلللللللل

ل-%58 42-%16 89للي لددما ٘لدرج رج٘ولسٔحلاليغالاْز الى للاْد ملدر ٔهل َٔهل يٙلدررتأدل
% لمًللمج رٕلدري للددْٝٓ٘لر عدمدسدتلدر دٔهلكعد ل لدرع دلولّمدًلثدهلداغد لّددْطل دمّ لللللللللل42 55

ال لى للاعدمدسلدر دٔهلدرمٜٔ د٘لري  د م للللل ل22 2لسض ٜٔ٘ل يتلم  ْٚلط٢ر٘لم،رتع٘ليط٢ر٘للذدت
درجدد مًول دد لولرضدد كلك دد الٕلدرضدد لدرضدد،ْفلدرتسد ددٔ٘لدرج٣ثدد٘ لك ددللّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل

لٓند للكل ددتولدر دْدزٌل لاْزٓددخلادٔهلدر  دد م لّدر عد ٓملمددخلد٦ دملالدد لك دللصدد،ْفلددمسيدد٘ لللللل
ّداغ لمًل ٣للس   لدر،مّ لال لى للاعمدسدتلصب ٢تلدر ٔهلدرمٜٔ ٘لر   م لّدر ع ٓملمخل

ٔب لالدد لى ددللاعددمدسلللدرجدد ىٕ ل-د٦ ددملق   دد لري،ضدد لدرتسد ددٕليد٤ّللل دتلّدددْطل ددمّ لطدردد٘للسضدد ٜ
ولّذرد لرضد كلك دللدر،ضد للللل 22 2در ٔهلدرمٜٔ ٘لّدر ٔهلدرعئ٘ل يتلم د ْٚلط٢رد٘لم،رتعد٘ليللل

ّ لعددْٛلدري دد ٜرلدر دد ال ٘لللدرتسد ددٕلدرجدد ىٕلددد طٗلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لال دمسيدد٘ل لطّردد٘لاسددم لللل
ستطتلدرتسد ٘ل تٗلاْصٔ تلّم رتس تولسكزتلالعغَ لسْللعمّسٗلممد  ٗلدر ْدزٌلال لصب ٢تل

درمٜٔ ٘لري   م لّدر ع ٓملمخلد٦ مل لاغنٔيَ لمبش ْٚلك للدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘للللدر ٔه
ال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘ل لدرض،ْفلدرج٣ث٘ولمًل ٣للاغن لمْعْ  تلّاغ ٓ لا سؽبٔد٘لّدغمد ٔد٘للل
ّّقئ٘لاععسلأهلدر   م لّدر ع ٓملالي للم ْدزى٘ولّخب ص٘لاي لدر ٔهلدريتلمللٓمطلذكمٍد لل

 للالنع ل  و  لضب ْٚلدرع 
اددٔهولدر  د م ولدر عدد ٓمولذبئد لضب ددْٚولك دللد٢د ن  ٔدد تولددمسيدد٘لللل درعيند تلدد،  سٔدد٘كل

 د٨ تدطٓ٘ولاسم

The Values of Tolerance and Coexistence with Others in the Content 
of Social Studies Books in Preparatory School in the State of Qatar. 

Mohammed Hamed AL Nahab & Dr Mohammed Ragab Ali Nosair 
ABSTRACT 

This study aimed to assess the availability of main and sub-values of 
tolerance and coexistence with others in the content of social studies books in 
preparatory school in the State of Qatar. This study aimed to answer five 
questions to define the values of tolerance and coexistence with the other and 
the availability of these values in its main and sub- values that should be 
included in the content of social studies curricula textbooks in the preparatory 
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schools in the State of Qatar.In order to answer these questions, this study 
used the descriptive approach and applied the method of content analysis. The 
procedures of the study included preparing a list of the main and sub-values 
of tolerance and coexistence with others that should be available in the study 
books. This list consisted of five main areas of values (social - intellectual - 
economic - political) - Religious), which included in its final form 48 sub-
values. The Social Studies were analyzed in the three grades in light of the 
content of its 6 books; the study revealed several conclusions, which can be 
highlighted as follows:The existence of an inconsistency in the rates of 
availability of tolerance and coexistence with the other sub-values in all 
areas, and the absence of including some values in the intellectual, economic, 
political and religious fields.The social values of tolerance and coexistence 
with the other ranked first in the total frequency of availability in the content 
of the books of the stage as a whole in the ranking of the values of the five 
fields of the list, then followed by intellectual values, then political values, 
then economic, and finally religious values. It became clear that there are 
significant differences between the averages of the frequency of the 
availability of the areas of social values for tolerance and coexistence with 
others and the rest of the other values in the content in favor of the social 
values at the expense of the other four main values.The availability of the 
values of tolerance and coexistence with the other varied in the content of the 
books for the three grades. The two books of social studies in the eighth grade 
ranked first in the order of the availability of these main values, followed by 
the seventh and the ninth textbook. It became clear that there are significant 
differences between the ratios of the main values of tolerance and coexistence 
with the other in the books of the three grades in favor of the eighth grade, 
which indicates a difference in the distribution of the values of tolerance and 
coexistence with the other among the books of the grades.It was clear upon 
calculating the differences between the frequency ratios of the main values of 
tolerance and coexistence according to the (first - second) semester the 
existence of substantial differences between the rates of occurrences of the 
main values and the total values in favor of books for the second semester of 
the Social Studies in the State of Qatar. Based on that, the study identified 
several recommendations some of which focused on the need to take into 
account the balance between the main areas of values of tolerance and 
coexistence with the other in their presence in the content of social studies 
books in the preparatory stage in the three grades. This could be achieved by 
including historical, geographical and national topics and subjects that reflect 
the values of tolerance and coexistence in a balanced style and principally 
those values that are not mentioned in the content of books in general. 
Key words: values, Tolerance, coexistence, content analysis, social studies, 
preparatory school, Qatar 

 :مكدمة 
ٛبل٢لٓ ذزبلمًلذر لدرع مللدريٖلىعٔندُولى درثملمب غ دادُلللل ٓعتل  دي لدرعمالٕلدز

ٓيزمي لمًلدديظْمد٘لدر ٔنٔد٘لمد لٓيدزولدت نعد تلد٤ دمٚللللللللّىْددُلذبتٓ اُنلرير 
ال ٨عدد  ٘لدكلمدد لربدد طلالددُلدت نعدد تلدرعمالٔدد٘لّد٨ دد٣مٔ٘لمددًلصدد، تلّ ْدمدد لللللللل
  صدد٘لأزٍدد ل ددًل  ٍدد ول نذ نعيدد ل ئددُلدر ددزدولدبدد ِلبصددْرُلدرعمالٔدد٘لّطٓ ى ددُلللللللل
د٨ دد٣مٔ٘ول دد لٓ دد ْدللامالٔدد٘لدٔدد لدتٓددتل يددٙلاددٔهل  صدد٘لىغددنًلمددًل ٣ادد للل

لرٔسل  طلمْدك ٘لدر غ دتلّرعًلم  طباَ لّذب ٔقلآم للّاسيع تلدت نخ 
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 رّدللذر ل ئي لبٌلى شحل ًلدر   لدريتلمدًلأدرىَ لبٌلا د  تلدرديمٛل يدٙلللللل
ٓبدد للل در  دد م لّدر عدد ٓمل ٔندد لالٔدديَهلطد دد لدت نددخلّ  سدددُولّل ددتدطٍهلل ددتدطبدلامالْ

ع دٔ٘لّذر لمًل ٣لللمدتدطٍهلل ئنب نلدْددَ٘لدر شتٓ تلّدد غ دتلدت نعٔ٘لّدر
ال دعددد سفلّدر دددٔهلّد٢دب ٍددد تلّددَددد سدتلدر٣زمددد٘ولّميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لللللل
ممأش٘لبكجملمًل  ٍ لري ٔ ولالَيدلدرتّسلددَهلىظدمبدلرس ٔع َد لّدسا  قَد لالد ر،مطللللل

لّدت نخل لآٌلّدست 

٫ٓلللللل  دد َ ٌلالددُل للّا ددْولدر ددٔهلالددتّسلمَددهل لسٔدد ٗلدر،ددمطلّدت نددخول َددٕلدددزٛل٢ل
د٨ق سلددمدعٕلري يْكل لدسبٔ ٗلدرع مد٘ولّاد زلٍديِلد٤ٍنٔد٘ل لصبد ٢تلم يْ د٘للللللل
ميَد لدر ْدٔددُلّد٨سأدد طلدري، دٕلمددًل دد٣للدى  دد ٛلد٤ دمدطلدرضدد سب لردد ع لددَددًلللل
مج لسد للدرتًٓلّدر ٔ  ٘لّددعين ولكن لا غ لبٍنٔ٘لدر دٔهلّطّسٍد ل لدر ْد دقلللل

لدري، ٕلّد٢د ن  ٕ لل

ير لَٓدددد هلدد نضضددددٌْل لدديدددد ٍرلدرتسد ددددٔ٘ل٢ ددددٔن لميدددد ٍرلدرتسد دددد تلّردددل
٫ٓعدددتلبمدددمبدللللل د٢د ن  ٔددد٘لالددد ر ٔهلننٔدددخلبىْد َددد ولّذرددد ل٤ٌلمعم ددد٘لايددد لدر دددٔهل
ٓب لال ري دد ٘لرْدعدعٕلدديدد ٍرلدرتسد ددٔ٘ول عيدتم لٓي ددزولدت ندخلمب،َددْولمعدد للللل عدمّس

عٔيبد لث دْٚلدديد ٍرللللر ي لدر ٔهول إٌلذر لٓ سيللمًلّدعدعٕلدديد ٍرلايظٔنبد لمللل
ّايدد ٢ّ لدتٓددتبدلادديدلدث ددْٚولالدد لّبطّدسبدلدتٓددتٗلرينعيددهولرعددٕلٓدد هلاممجدد٘لايدد لللللللل
در ددٔهل ل دديْكلدر ٣مٔدديلدْددَدد٘لمنددع٣تلدت نددخلدردديٖلٓعٔنددٌْل ٔددُ لي دد ملللللللللل

ل 996ول5292ددٔنٔ مٖول

٘لّلذدلكدد ٌلد٨ى دد ٌلاددتلبطسكلمددخلكجددمٗلدرضددمد  تلدثئدد٘لّد٨ائنٔدد٘لّدرع دٔددللل
ّازدٓددتلسددتاَ لبٌل ددٔ طٗلدرع ٣ىٔدد٘لٍددْلدر دد ٔ لدرْسٔددتلر ددْ  لميدد  ل ددئهلٓ ددْطِلللل
در ،ددد ٍهل لكددد لأدددٕٛولّبىدددُل٢لصبددد لل٢ ددد نتدولدرعيددد لبّلدر دددْٗولّبٌلدرعينددد٘لبّلل
در ددمدسلد٤ دد لػبددللبٌلٓ دد يتللكلدرع دد ولّٓددما طلالَدديدلدرع دد لاددٔهلمعٔيدد٘لذبعددهللللل

 لدر ديْكلٓعدقلاضدْسبدل لدزبد ى  لللللدر،مطلّاْدُل يْكُولّال ر  رٕل إٌلبٖلاضْسل
د٦ دددمًٓولّمدددًلٍيددد ل دددإٌلا دددتٓهلمعددد سفلمعٔيددد٘لريسددد٣ ل دددًلدر دددٔهل  صددد٘لادددٔهللللل
در   م لّدر ع ٓملمخلد٦ ملػبللبٌلٓعٌْل ًلقمٓدقلدَدتلامالدْٖلطبسدطلٓغدخلللللل
 لد   دد سِلدر ددتدٓ تلدردديتلا ددتبل يددتٍ ل نئدد٘لدررتالٔدد٘لّدريَ ٓدد تلدردديتلاضدد لد٤طدٛلللل

ل 64ول5296درس٣ ل يلآمي٘لدر ن لّآ مٌّولدرعيٕلدد ْاخلمًل

ّر ددتلبطسكدددالدديظنددد تلدرتّرٔددد٘لٍددٕلد٤ دددمٚلالعدددتلدسبدددمال لدرعددد دٔ  لد٤ّكللل
ّدرج ىٔ٘لّآث سٍن لددتممٗل يٙلأعْ لدرعد ملولبٌلدر د ٔ للكلدث  ظد٘ل يدٙلدر د٣ولللللل
ّ تولدريذْٛللكلدسبم لٍْلالي ٛلدر نملبى، َهولحبٔحلٓتسكٌْلمعيٙلّأن٘ل عمٗل

 ل  تلبكتلمٔج  لميظن٘لدرْٔى عْلدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ ملددن ي ولّرير
 يٙلاعزٓزل عمٗلدر ، ٍهلدرتّرٕل ًلقمٓقلدررتالٔ٘لددتس ٔ٘ول رىنرتلأ ع٘لددتدسسل

 لمتس دد٘ل0222و لّدردديتلاليدددل ددتطٍ لس ددٙلد٦ٌليللل9124ددي  دد ٘للكلدرْٔى ددعْل دد وليلل
 لطّر٘لاعقلال س ٔقلالمى مرلدررتالٔ٘لمًلبد لدر ٣ولّدر ع ٌّل يٙل905مْز ٘ل يٙلي

                                                           

 جيسٖ التْثٔل يف البخح احلالٕ نالتالٕ: )املؤلف، الطي٘، الصفخ٘( 
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رضددعٔتلدرددْرٕلمددًلبددد لاعزٓددزلم،َددْولدر ،دد ٍهلالدد لدرنددعْ ولّاددتلدك  ددللٍدديدلللللللد
دريظ ولأن٘لك  ٗل لددي ٍرلدرتسد ٔ٘لّلى  زلددْدطلدر عئنٔد٘ل ليدريذيد٘لدرْقئد٘لللل

ل ل9ول5221درعْٓ ٔ٘لريرتالٔ٘لّدرعيْولّدرج   ٘ول

 ددإذدلك ىددالدر ددٔهلاععددسلددب ٍدد تلّد   دد طدتلدرنددعْ لدري دبدد٘ل ددًل دد اَهللللللل
ريتلار يلدرس الخلدثيدٕلدرننضدٕل دإٌلٍيد كلأنبد لب دمٚلار ديلدرسد الخلدرعد دٕللللللللللّد

ّدردديتلاعددمفلالدد ر ٔهلد٨ى دد ىٔ٘لبّلدرع دٔدد٘لددنددرتك٘لّدردديتلٓنددرتكل َٔدد لدزبدديسللللللللل
در نددمٖولٍّددٕلايدد لدر ددٔهلدردديتلا١كددتل ئَدد لدررتالٔدد٘لمددًلبددد لدر ،دد ٍهلدرددتّرٕللللللل

د٢  ٣ د تلالد لدرندعْ ولّلطسدكللللّدرع دٕلّدريتلػبللبٌلا   تلد٤ دمدطل يدٙللطسدكللل
ل 48ول5292درعنْمٔ٘ل لدر ٔهلد٨ى  ىٔ٘لال لدرج    ت لي ٣ٛلممّدطول

ِللل  لالددرٌلدر عيددٔهلٓيعددللطّسبدلس  بدد ل لللل5225ٍدد ليلل Hainّٓندد ل ددْٖلٍدد لاددْ
اينٔ٘لدر ٔهلدرع دٔ٘لددنرتك٘لرتٚلد٤ مدطلمًلبد لد٢سرتدولدد   طللال لدرج   د تلل

ضدد سب٘ولمجدد لاددٔهلدر  دد م لّدر دد٣ولّدد دد ّدٗلّدر عدد ٓملّدر عدد ق لللللّدر ،دد ٍهلّدد
ّدر عددد ٌّلّدر غددد مًلّد٤مدددًلّدرعدددتللّدسبمٓددد٘ولّذرددد ل دددًلقمٓدددقلاغدددن لايددد لل
دد، ٍٔهلالنع لطدٜهل لددي ٍرلدرتسد ٔ٘ولّل تدطلدر دمرلدر عئنٔ٘لرسد٣ لدددتدسسللل

اينٔد٘لادٔهلدر د٣ولللللّدزب مع تل لددي ققلدريتلْٓدتلالَ لصمد  تلم يش٘لمًلبدد ل
ل 952ل–ل991ول5225ٍ لاِْوللي ّْٖدر ، ٍهلدرتّرٕلرتَٓه ل

ّميعددًلدر ددْللالددرٌلدت نددخلدرعدد دٕلرعددٕلْٓددددُلب سدد سلدر  دد ًٓلالدد لطّللدرعدد مللللل
ػبللبٌلٓغخل لدسب   ٌلبٍنٔ٘لدر عٕلمًلبد لدر ينٔ٘لدر نمٓ٘لرع لطّللدرعد ملولل

ذب ٔقلد٤مًلدر نمٖلّدريٖلٍْلم،َْولل  ر ينٔ٘لدر نمٓ٘لالعنئ اَ لدريتلا١طٖللك
 د دٕل٢لٓ،ددم لالدد لباليدد ٛلّقددًلّآ ددمولميعدًلبٌلٓ ددٔ لدر،مصدد٘لري  دد م لّدر عددتل ددًللل

لدر عضللسبغ سٗلبّلث   ٘لمعٔي٘ 

٢ّلٓ ش ددقلمدد ل دد قلل٢لمددًل دد٣للاعيددٔهلٓغددٔ لدعدد ىٕلدسبٔدد ٗل يددتلد٨ى دد ٌللللللللل
لعدد   تلا ددن لرددُلال   دد لّدَدد تلدريظددملددن ي،دد٘ل ٔندد لٓ عيددقلالدد رمبٖلّدر دديْكللللللللل
ّدرع ٔتٗولّدريتلميعدًلبٌلايعدللدديد ٍرلدرتسد دٔ٘لطّسبدلمَنبد ل لذب ٔدقلٍديدلدادتفللللللللل

مدطلدت نددخلدرْدسددتلاددٔهلللمددًل دد٣للاغددنٔيَ لالعدد لدد،دد ٍٔهلدردديتلاينددٕلرددتٚلب ددلللللل
ل ل68ول5294يص كلذٓ  لّص ط لأتٓ، تولمعُ لدر   م لمخلد٦ ملّدر ع ٓمل

كندد لسكددزلدددد١املدرددتّرٕلري عيددٔهلكٔ،ٔدد٘لذب ٔددقلبٍددتدفلدر عيددٔهل ٔندد لالدد للل
درج   دد تول  ددتلىدد امللكلبٖلمددتٚلميعددًلبٌلٓمكددزلدر عيددٔهل يددٙلدر ددٔهلد٨ى دد ىٔ٘للل

 ددد لدرج   ددد تلددن ي،ددد٘ولبّلالددد ٤سمٚلادددتسٗللللللدرع مددد٘لدرددديتلٓندددرتكل َٔددد لدزبنٔدددخلللل
درج   دد تلدد يْ دد٘ل يددٙلدر عدد ٓملّد٢غبددمدول لسددْدس لّبكددتلدددد١امل يددٙلعددمّسٗللل
اغددن لايدد لدر ددٔهل لدديدد ٍرلدرتسد ددٔ٘لّ  صدد٘ل لميدد ٍرلدر دد سٓ لّدزبغمد ٔدد للللللللل

ند للّدررتالٔ٘لددتىٔ٘لّدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لّدريغ تلّدر عئهلدردتٓقلّد٤ ٣ادٕولكلل
بكددتل يددٙلعددمّسٗلاسددْٓملدديدد ٍرلدرتسد ددٔ٘لّقددم لدر ددتسٓسلدردديتلادد ٣ٜهلمددخلايددْ لل

ّاع دد لميدد ٍرلدرتسد دد تللل ل 20ول5224در ٔٝدد تلدرج   ٔدد٘لّد٢د ن  ٔدد٘ ليدرْٔى ددعْولللل
د٢د ن  ٔدد٘لمددًلباددم لدديدد ٍرلداضدد ٢ لمب،دد ٍٔهلدررتالٔدد٘لمددًلبددد لدر ،دد ٍهلدرددتّرٕللل
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ٌللللل ّدرندعْ ل لبمد كًلّبزميد٘لمعٔيد٘ولٍّند لللللللحبعهلبىَد لاَد هلب   بد لالتسد د٘لد٨ى د 
دددٍْملمدد طإلدر دد سٓ لّدزبغمد ٔدد ولّرددير ل  ددتلبكددتتلدرْٔى ددعْلبثيدد ٛلاددتسٓسلللللللل
درتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘ل يددٙلبٌلَٓدد هلدددديَرلال ينٔدد٘لدر ددٔهلدرع دٔدد٘لددنددرتك٘لالدد للللللل

ل 599ول5290درنعْ لمج لأهلدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ م لي يٕل  تلدرٍْ  ول

 ل  قلبٌلمي ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لاد لطّسلمَدهل لاينٔد٘لدر دٔهلللللللّٓ غ ل 
درع دٔ٘لددنرتك٘لمجد لادٔهلدر  د م لّادٔهلدر عد ٓملمدخلد٦ دمولرديدلػبدللاغدن للللللللللل
ايددد لدر دددٔهل لميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘ل يدددٙلك  ددد٘لدد ددد ْٓ تلدرتسد دددٔ٘لللللل

للاينَٔد ولّادتسٓ َهلللددن ي،٘ولّاتسٓللددعين ل يٙلد  نتدولد رتدأذٔ تلّب  رٔ
 يددٙلكٔ،ٔدد٘لاي،ٔدديلد٤ىنددس٘لدر عئنٔدد٘لدردديتلا دد  تل يددٙلاينَٔدد لرددتٚلدرسدد٣  للللل

ل 586ول5290ي ٔسلضبنتول

كن لاعدتلميد ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لمدًلبٍدهلدددْدطلدرتسد دٔ٘لدرديتلميعدًلبٌللللللللللل
ا ْولالتّسلك  ل لات ٔهل عمٗلدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ دملّىندملث   د٘لدر د٣وللللل

 ل٤ىَددد لامالدددٕل لى،دددْسلدرسددد٣ لدسدددرتدولدرندددعْ لد٤ دددمٚولكنددد لادددزّطٍهللللللّذرددد
ال دع سفلّددعيْم تلدريتلاعيَهلمًلمعم د٘لب د   لدسبدمّ لّى  ٜذَد ولد٤مدملدرديٖللللللل
٫ٓع د َهلالعد لدر دٔهلدرديتلللللل ١ٓطٖللكلاعًْٓلددب ٍ تل ي ٔ٘لعبْلدرتم سلّدشبدمد ولّ

ٗل يددٙلدر ،دد ٍهلّدر  دد م لللاعددززلم،َددْولدر دد٣ولدرعدد دٕلّدردديتلدبعيددَهلبكجددملاددتسلللللل
لّدر ع ٌّلّى يلدرُ،ما٘لّدر عضل 

كن لايعللمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال،مّ َ لددن ي،د٘لطّسد لمَند  ل لاينٔد٘لللل
اددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملرددتٚلدددد عين ل لددمدسدد لدرتسد ددٔ٘لددن ي،دد٘ولللل

 سٔدد٘ولّاتسٓ ددَ للّذردد للذدلمدد لُبس ددًلد  ٔدد سلّصددٔ  ٘لبٍددتد َ لّضب ْٓ اَدد لمددًلىللل
لّا ْميَ لمًلى سٔ٘لب مٚ 

ّاعتلأهلدر   م لّا ْللد٦ ملّدر ع ٓملمعُلمًلبٍهلدر ٔهلد٢د ن  ٔ٘لدرديتلل
ا ددعٙلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لر ينٔ َدد لرددتٚلدر ٣مٔدديلال     سٍدد لاددٔهلاددت ْللرَٔدد لللل
مجٔخلد٤طٓ ٌلدر ن ّٓ٘ولّذب ل ئَ لد٤ د٣ ل لمجٔدخلدردتٓ ى تول ند لمدًلصد،٘للللللل

الَ لد٨ ٣ولل٢لبٌلّصد،الال ر دن س٘ولّمد لمدًلصد،٘لىَدٙل يَد لل٢لك ىدال يدٙلللللللللللبمم
دري ٔ لذر ولكن لبأ ستلك للدرتٓ ى٘لدد ٔشٔ٘لّدرَْٔطٓ٘للكلبٍنٔ٘لدر  د م لل
ّا ْللد٦ ملال لدر ندمولّدرد نيطلمدًلدرضدمد  تلّدسبدمّ لّدريزد د تلدرعتّدىٔد٘ لللللللل

ل ل442ول5292يى طٓ٘لص كول

٘ل ا دد  تلدرسدد٣ ل يددٙلمعم دد٘لدرعددج ل ددًلّقدديَهلّ ددًللللللل  رتسد دد تلد٢د ن  ٔدد
مع ى َهلال ري  ٘لريتّللدثٔس٘ولّطّسِل يدٙلدد د ْٚلدرعد دٕلّادرث لذرد ل يدٙلمد لللللللل
ٓسددمبل ئددُلمددًلاغدد دتولّكٔ،ٔدد٘لا ٔددٔهلٍدديدلدر ددرث لّدرعندد ل يددٙلا ْميددُولّا ددْوللل

 غد٣ل دًلللال ينٔ٘لأهلدر   م لّا ْللد٦ دملّاْ ٔد٘لدر ٣مٔديلال ٤العد طلد٤ ٣أد٘لللللل
معم ٘لد٦ مًٓلّدسرتدولا ْللدرغ لطٌّلد٢ ٣للال ررتدخلدرج   لرينذ نخ لي  رتل

ّا َهل لاعئهلدرسي ٘لدد  طٟلدريتلا ْول ئَ لامالٔ٘لدر   م ول ل 15ول5290 نمدٌول
مجدد كلدد دد ّدٗولّدرعددتلولّدرع،ددْولّدرضدد، لمددًل دد٣للبىنددس٘لّ  س دد تلٓعددٌْل َٔدد لللل
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ٙلاض  لٍيِلدزبْدىدلل ديْك  ل ٔدزد لردتَٓهولّس دٙلٓعدٌْلمد للللللللريسي ٘لطّسد لال سزد لس 
ٓ عينددُلدرسي دد٘لرددٔسلمبعددزلل ددًلدْدىددللدسبٔدد ٗلدردديتلٓعٔنددْىَ لطد دد لددتس دد٘لبّلللللل

ول5220  سدَ ولّا شْللمًل ٣ا لد٤اْدلللكلب ع للّ  س  ت ليْٓ  لدرع ممٖول
ل 22-29

رعتٓددتلمددًلدر غدد ٓ للّميدد ٍرلدر دد سٓ ل لددمدسدد لدر عئنٔدد٘لددن ي،دد٘لا غددنًلدللل
در ٔ  ددٔ٘لّد٢ا ضدد طٓ٘لّد٢د ن  ٔدد٘لّدرج   ٔدد٘لّدر ٔٝٔدد٘لّدردديتلادد زل َٔدد لق ٔعدد٘لللل
د٢ دد ٣فل لدت نددخل لس  دد٘لا سؽبٔدد٘للكلب ددمٚولا٫عددتلمٔددتدى  ل ضدد   لميعددًلمددًللللل
 ٣ا لاينٔ٘لمَ سدتلا   لّدر ع ٓملمخلد٦ ملرتٚلدد عين لد لا غدنيُلمدًلادٔهلللل

  تلدد عيهل يٙلدر عٔ لدر ئهلمخلدت نخل ْدٛلمخلمد لٓ ،دقلللّم  طٟلّمَ سدتلا 
مخلم لؽب ي لمعُلمًلٍيدلدررتدخلدر د سؽبٕ لي د ٓزٗلدر دٔتلّقد ٍملدسبيد ٌولللللل معُلبّ
للل (Haslina, K. 2013, 23)  944ول5290

كن لا غنًلٍيِلددي ٍرلبمْسد ل٢ل يٙل يَ لك  تٓملدر يْ لّد٢  ن طلدد   طلل
 عدد ٌّلّدر  دد م لّد٤م ىدد٘لّدسب ددد٘للكلدرضدد لٍّددٕلبمددْسلعددمّسٓ٘للللّدسب ددد٘للكلدر

رعدد لصب نددخللى دد ىٕلٓ ددعٙللكلدر  ددتولّدر ينٔدد٘ولٍّددٕلمضددنن٘لر عزٓددزلدرْسددتٗللللللل
درْقئدددد٘لّدر عدددد ٌّلّددْدقيدددد٘لدرضدددد سب٘لّبسددددتلبٍتد ددددُلٍددددْلاينٔدددد٘لسّ لدرْقئدددد٘لللل

للل(Esther, 2015, 63) ّدر   م لّ َهلد٦ ملّدر ع ٓملمعُ 

اينٔددد٘لا دددْللّدسددرتدولد٦ دددملمدددًل ددد٣للأدد ولددعيدددهلال  دددتٓهل ددد ذزللللّا ددَهل ل
٤سددددتدخلا سؽبٔدددد٘ل دددد لدرعضددددْسلددن ي،دددد٘ولا دددد  تل لدب ددددٔتل ْداددددللدر عضددددلل
ّدر سددمفلّآثدد سِلدر ددي ٔ٘ل يددٙلكٔدد ٌلدت نددخلبّلمدد لاماددلل ئددُلمددًلدى ندد سلدر،دد للل

ٍنٔ ددُل لّد٨سٍدد  لّد٢  ٔدد ٢تلدر ٔ  ددٔ٘ولّكددير ل دد ذزلاعدد ل ددًلدر  دد م لّبل
ا دددْللّا دددتٓملّدسدددرتدولد٦ دددمولّال ر ددد رٕلدر عددد ٓملدر دددينٕلطد ددد لدت ندددخلّدرددديتلل

ل(Bolvan, S: 2009, 35-42) ب َنال لاعًْٓلّا تولدسبغ سدت 

ّميد ٍرلدزبغمد ٔد لا ددَهل لاينٔد٘لدر  دد م ل  صد٘ل ٔند لٓ عيددقلال ر ع مد لالدد للللللل
ّ  صددد٘لبٌلدردددْقًلدردددتّللدرعمالٔددد٘ولّعدددمّسٗلذب ٔدددقلدرْسدددتٗلالددد لدردددتّللدرعمالٔددد٘لل

درعمالٕلميي لدرعج لمًلدد ْم تلدرديتلا د  تِل يدٙلذب ٔدقلذرد ولال ٨عد  ٘للكللللللل
بٌلمْعددْ لد٤ىنددس٘لد٢ا ضدد طٓ٘لددن ي،دد٘لميعددًلبٌلا دد  تل يددٙلذب ٔددقلدر  دد م لل
د٢ا ض طٖلال لدرتّللدرعمالٔ٘لالرٌلا تولك لطّر٘لددْسطلدريٖلرتَٓ ل  ٜ ل ٔدُللكلل

ُللل ٍّعدديد ليب ددتلكندد للّ  ددتلدرعدد لل  ددتلدر ددنٔخوللللللدرتّردد٘لدردديتلاعدد ىٕلى ددطلميدد
ّكير ل إٌلمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لا َهل لذب ٔقلدر   م ل ل 242ول5290

ل 559-591ول5290مًل ٣للدٍ ن مَ لالددكلي يٕل  تلدرٍْ  ول

 ل س ٛلدد عيهلمعيْم تلّس  ٜقلا   تِل يدٙلبٌلٓعدٌْلمْدقيد  ل  دٔد  لمدًل د٣لللللللل
عْ لّاغدد ٓ لدر دد٣ولدرعدد دٕل للقدد سلمع  ددتداي لدرعمالٔددد٘للللللطسد دد ُلرج   دد تلدرنددللل

 ّد٨ ٣مٔ٘ 
 دد ددد ٍن٘ل لاضدددشٔ لدد،ددد ٍٔهلدشب صددد٘لالددد سبم لّدر ددد٣ولمدددًل ددد٣للامكٔدددزللللل

ميدد ٍرلدر دد سٓ ل يددٙلدرددت ْٗللكلدرددْطلّدر ،دد ٍهولّد  ٔدد سلدر دديهل يددٙلدسبددم وللللللللل
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طلّدرنددعْ لّدر ْددُلسبدد لددنددع٣تلالد رسم لدر ددينٔ٘ولّ ددتولدر ،ماد٘لالدد لد٤ ددمدللل
 طد  لدت نخلدرْدستلال  للدريٌْلبّلدرتًٓ 

 اينٔ٘لدزب ىللدر ٔ  ٕولمدًل د٣للدسدرتدولس دْ لدرغد ولّدسدرتدولدردمبٖلّدردمبٖللللللللل
د٦ مولّ تولد٢  تدٛل يٙلد٦ مًٓلّدد  ّدٗلبم ولدر  ىٌْلّميعًلدي ٍرلدر د سٓ لل

رددمبٖللذب ٔددقلذردد لمددًل دد٣للدر ركٔددتل يددٙلسمٓدد٘لدرددمبٖلّدر،عددمولّدسددرتدولدلللللللللل
ّدرددددمبٖلد٦ ددددمولّد٢  ددددتدلل لدرددددمبٖولّ ددددتولد٢  ددددتدٛل يددددٙلسمٓدددد٘لد٦ ددددمًٓوللللل
ّدر ركٔتل يٙلدرعتللّدرنْسٚلك ٔهل ٔ  ٔ٘ولّدر ع م لّدر ،د ّ لمدخلد٦ دملللل

  يٙلب سلطمي مدقٔ٘ولّمن سك٘لد٦ مًٓل لىن ق اَه 
 ٓللللل  لاينٔ٘لدزب ىللد٢د ن  ٕلرتٚلدد عيهلمًل ٣لل َدهلددد عيهلمدًلطسد د٘لدر د س

ريعتٓددتلمددًلددنددع٣تلد٢د ن  ٔدد٘لدردديتلٓعدد ىٕلميَدد لدت نددخلسٔددحلذبجددُل يددٙللللل
ددن سك٘ل لقم لدسبيْللددي   ٘لا ولكند لا د  تِل يدٙل َدهلق ٔعد٘لدت ندخللللللل
دريٖلٓعٔمل ُٔلّ  طداُلّا  رٔتِلدريتلػبللبٌلؼب  ظل ئَ لّٓعن ل للق سٍ ول

قلذردد لمددًل دد٣للدر ركٔددتلّاينددٕلرتٓددُلدر عدد ٌّولّميعددًلديدد ٍرلدر دد سٓ لذب ٔدد
 يٙلدسرتدولدرع طدتلّدر   رٔتولّلالمدزلد٦ث سلددرتا د٘ل يدٙلددندع٣تلد٢د ن  ٔد٘ للللل
ّا ْٓ٘لدزب ىللد٢د ن  ٕلمدًل د٣للدرعند لدزبند  ٕلّدر عد ّىٕ لّدسبدحل يدٙلللللللل
در يْكلد٢د ن  ٕلدر ئهولّدر ع م لمخلد٦ مل يٙلب  سلمًلدرْطلّدد  ّدٗل ل

ولّدسدددرتدولد٤طٓددد ٌلّددع  دددتدتولّاعدددًْٓل ٣اددد تلقٔ ددد٘لمدددخلللدسب دددْ لّدرْدد ددد ت
 د٤ مًٓولّدر ،غٔ لّدٓج سلد٦ مًٓل يٙلى، ُ 

ّ  ل١ٓكتل يٙلطّسلميد ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘ل لاينٔد٘لادٔهلدر  د م لمدخلللللللل
د٦ ددملٍددْلدٍ ندد ولكددج لمددًلدر شددْخلّدرتسد دد تلدر دد ال ٘لال  ٔددٔهلمددتٚلاغددنٔيَ للل

اينٔ َ لمًل ٣للدارتد لّسدتدتلبّلالدمدمرلطسد دٔ٘لبّلللللالرٍتد َ لّضب ْٚلك  َ ولبّ
د رتدأذٔ تلاتسٓ ٔ٘لبّلا ئ تلاعئنٔ٘ولّمًلبٍهلدرتسد د تلدرديتلدٍ ندالالدير للللل

ول5290ولأد ًٓل  دتلداد طٖلللل5291ولسىد لم ديهللل5291طسد ٘لك لمًكليلبمد ىٕلددئد ّٖللل
نٔخلٌلب ددتلكندد للّ  ددتلدرعدد لل  ددتلدر دد5290ولٍيدد ٛلزٍددمدٌل5290 ددٔسلضبنددتل

ول5294ولص كلٍيتٖلّص ط لأدتٓ، تلللNazli 2015وللDasimeokuma 2017ول5290
ل ل Taylor 2009ول5292ولى طٓ٘لص كل5292ول  مللددٔنٔ مٖل5295بميًلدر ٔ ٕل

ٍدديدلّمددًلدرتسد دد تلّدر شددْخلدر دد ال ٘لدردديتلبكددتتل يددٙلطّسلميدد ٍرلدرتسد دد تلللل
د٢د ن  ٔ٘ل لاينٔ٘لادٔهلدر عد ٓملمدخلد٦ دملّعدمّسٗلدر شدحل لمدتٚلاْد مٍد ل للللللللل

ول د طٗلل5290ضب ْٚلمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لطسد ٘لك لمدًكليلضبندْطلس دًلللل
ل  5220ول يٕلدزبن للBerns & et all 2009ول5296ول   لل   ٔ ل5290زدٓتل

ٍّي كلصبنْ ٘لب مٚلمًلدرتسد  تلدٍ ندالال  دْٓهلّاسدْٓملميد ٍرلدرتسد د تلللللل
د٢د ن  ٔددد٘ل لعدددْٛلادددٔهلدر  ددد م لّادددٔهلدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددملمعبددد ولّمدددًلٍددديِلللللللل

ول يدٕلل5291وللالدمدٍٔهلدد شدهللل5291درتسد  تلطسد د٘لكد لمدًكليلضبندتل  دتلدردتدٓهللللللل
ول5290ول ددْزٖلدرنددمالٔقلّ ،ددالدرسيدد ّٖللل5290ولٍ دد٘لدحلسينددٕلل5290  ددتلدرٍْدد  لل

ول يدددٕلمع دددتل5296ولآميددد٘لدر نددد لّآ دددمٌّلل5290ولظبددد ٗل ددد سفل5290 ددد ٓزٗلصب ٍدددتل
ل  5294ّق ٍملدسبي ٌل
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ّمددًلثددهلٓ غدد لمددًلى دد ٜرلدرتسد دد تلّدر شددْخلدر دد ال ٘لّاْصددٔ اَ لبٌلمددديَرلللللللللل
درتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لممأدد لبكجددملمددًل دد ِلحبعددهلق ٔع ددُلري ٔدد ولالددتّسلمَددهل لل
اينٔ٘لأهلدر   م لّأهلدر ع ٓملمدخلد٦ دمولّ يدٙلدردم هلمدًلذرد ل  دتلبكدتتللللللللل
ى  ٜرلدرتسد  تلّدر شْخل يٙلّدْطلعع ل لاغن لأهلدر   م لّأهلدر ع ٓمل
مددخلد٦ دددمل لميدد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔدد٘لال دمدسددد لدر عئنٔدد٘لددن ي،ددد٘ولكنددد للللل

اعئنٔددد٘لر ينٔددد٘لادددٔهلبّصدددالالرٍنٔددد٘لد ددد نتدولد دددرتدأذٔ تلاتسٓ دددٔ٘لّبىندددس٘لل
لدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ م 

 :اإلحساس مبشللة البحح 
ٓ غ لمًل ٣للى  ٜرلدرتسد  تلّدر شدْخلدر د ال ٘لد د ٣فلأدع لاغدن لادٔهللللللل
در  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ دددمل لميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔددد٘لمددًلسٔددحلدرعدددهلللللللل

٢د ن  ٔددد٘لّدرعٔددد لمدددًلطسد ددد٘للكلب دددمٚولردددير ل دددإٌلا ٔدددٔهلمددديَرلدرتسد ددد تلدلل
ال دمسيد٘لد٨ تدطٓدد٘لالتّرد٘لاسددمل لعدْٛلاددٔهلدر  د م لّدر عدد ٓملمدخلد٦ ددملبصدد  لللللل
عمّسٗلري عمفل يدٙلمدتٚلاغدن لايد لدر دٔهل لضب دْٚلددديَرلدسبد رٕلد د  تٗلللللللللل
م نيٖلدر مدسل ٔن لٓ عيقلال سْٓملمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘ل يٙلب سل ينٔ٘ل

لسصٔي٘ 

د ىددللدر ينٔدد٘لد٢د ن  ٔدد٘لاليددْطبدل تٓددتٗللللول لل5242كندد لاغددنيالس٠ٓدد٘لاسددملللل
اَددتفللكلذب ٔددقلاددٔهلدرعددتللّدد دد ّدٗلّدسبمٓدد٘لّذب ٔددقلد٤مددًلّدر دديهلدرعدد دٔ لللل
ّ مسلّاسْٓملسّ لدر   م لّدسبدْدسلدر يد ٛلّد٢ى، د  ل يدٙلد٦ دمًٓل يدٙلدرضدعٔتلللللللل
درْققلّدرتّرٕولكن لبكتتلدرم٠ٓ٘ل يٙلس  ٓد٘لّط دهلسدْدسلدسبغد سدتلّدر عد ٓملللللل

د٤طٓددد ٌلّدرج   ددد تلددن ي،ددد٘لمدددًل ددد٣للم ددد طسدتل ٔ  دددٔ٘لّمعْىددد تلاينْٓددد٘لللللالددد ل
ل  5224ّلى  ىٔ٘ ليد٤م ى٘لدرع م٘لري نسٔطلدر ينْٖلالتّر٘لاسمول

ّري ركتلمًلعمّسٗلدر ٔد ولال ر شدحلدسبد رٕلاد ولدر  سجد ٌلالتسد د٘لد د س٣ ٔ٘لللللللل
سد د تللر شئ لضب ْٚلك د  لدر،ضد لدرتسد دٕلد٤ّللال د د ْٚلدر د الخلمبديَرلدرتلللللل

ول لعْٛلأهلدر   م لّأهلدر عد ٓملل5259ل–لو5252د٢د ن  ٔ٘لالتّر٘لاسملق ع٘
 لاضْسلضب ْٚلدرع   ل9مخلد٦ مولّاتلبث  الدري  ٜرلكن لٍْلمْعْ ل لدتّللي

 لاغن لأهلدر   م لّادٔهلدر عد ٓملمدخلد٦ دمل لّستدادُلّطسّ دُولسٔدحلاليغداللللللللل
ولكندد لاليغددالاعددمدسدتلاددٔهل64 99ْٝٓدد٘ل لمجيدد٘لالي دد ٘لم954اعددمدسدتلاددٔهلدر  دد م لي

ل% ل82 6 لمجي٘لالي  ٘لمْٝٓ٘ل64در ع ٓملي
( ىتاٜج الدزاض٘ االضتطالعٔ٘ لتخلٔل حمتْٚ نتاب الفصل الدزاضٕ األّل باملطتْٚ الطابع مبيَج 1جدّل )

 الدزاضات االجتناعٔ٘ بدّل٘ قطس

 التهساز قٔه التطامح مع اآلخس و

اليطب٘ 

 املْٝٓ٘

 التهساز اآلخس قٔه التعآؼ مع

 اليطب٘

 املْٝٓ٘

 331 33 تكبل اآلخس 4336 46 الكٔه االجتناعٔ٘ 1

 133 14 التعاٌّ مع اآلخس 4327 45 الكٔه الفهسٓ٘ 2

 8318 2 التْاصل ّاحلْاز مع اآلخس - - الكٔه االقتصادٓ٘ 3

 139 21 تكدٓس اآلخس 1389 28 الكٔه الطٔاضٔ٘ 4

 1313 12 الكٔه الدٓئ٘ 5

 68 6345 

 11368 123 اجملنْع
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 :مشللة البحح وأسئلته 
ل:ّد  ي طبدللكلم ل  قل ٔنعًلذبتٓتلمنعي٘لدر شحل لدر ١دللدرمٜٔسلدر  رٕ

مدد لطسددد٘لاددْد ملاددٔهلدر  دد م لّاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لك ددللدرتسد دد تللللل
للد٨ تدطٓ٘ د٢د ن  ٔ٘لال دمسي٘ل

لدر  رٔ٘كّٓ ،م لمًلٍيدلدر ١دللد٤ ٝي٘لدر،م ٔ٘ل

 مددد لادددٔهلدر  ددد م لمدددخلد٦ دددملدرْدددددللاغدددنٔيَ ل لك دددللميددد ٍرلدرتسد ددد تللللللللل
 د٢د ن  ٔ٘لددي   ٘لرس٣ لددمسي٘لد٨ تدطٓ٘ 

 مددد لادددٔهلدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددملدرْدددددللاغدددنٔيَ ل لك دددللميددد ٍرلدرتسد ددد تللللللللل
 د٢د ن  ٔ٘لددي   ٘لرس٣ لددمسي٘لد٨ تدطٓ٘ 

  لضب ْٚلك   لدد  ْٚلدر د الخلمبديَرلللم لمتٚلاْد ملأهلدر   م لمخلد٦ مل
 درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لالتّر٘لاسم 

 م لمتٚلاْد ملأهلدر   م لمخلد٦ مل لضب ْٚلك   لدد  ْٚلدرجد مًلمبديَرللل
 درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لالتّر٘لاسم 

 م لمتٚلاْد ملأهلدر   م لمخلد٦ مل لضب ْٚلك   لدد  ْٚلدر   دخلمبديَرللل
لالتّر٘لاسم درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘ل

 م لمتٚلاْد ملأهلدر ع ٓملمخلد٦ مل لضب ْٚلك   لدد  ْٚلدر د الخلمبديَرللل
لدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لالتّر٘لاسم 

 م لمتٚلاْد ملأهلدر ع ٓملمخلد٦ مل لضب ْٚلك   لدد  ْٚلدرجد مًلمبديَرللل
لدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لالتّر٘لاسم 

 ك   لدد  ْٚلدر   دخلمبديَرلللم لمتٚلاْد ملأهلدر ع ٓملمخلد٦ مل لضب ْٚل
 درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لالتّر٘لاسم 

 :أهـداف البحـح 
لَٓتفلدر شحلدسب رٕللكلذب ٔقلم لٓيٕك

 درعنددد ل دددًلمدددتٚلادددْد ملادددٔهلدر  ددد م لمدددخلد٦ دددمل لضب دددْٚلك دددللمددديَرلللللللل
 درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لمب  ْٓ تلددمسي٘لد٨ تدطٓ٘لدرج٣خ 

 ٦ دددمل لضب دددْٚلك دددللمددديَرلللدرعنددد ل دددًلمدددتٚلادددْد ملادددٔهلدر عددد ٓملمدددخلدلللل
 درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لمب  ْٓ تلددمسي٘لد٨ تدطٓ٘لدرج٣خ 

 درعندد ل ددًلط٢ردد٘لدر،ددمّ لالدد لى ددللاددْد ملاددٔهلدر  دد م لمددخلد٦ ددمل لضب ددْٚللل
ل–درجددد مًلل–ك دددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لق   ددد لرين ددد ْٚلدرتسد دددٕليدر ددد الخلل

 در   خ  
 ٔل هلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لضب ددْٚلدرعندد ل ددًلط٢ردد٘لدر،ددمّ لالدد لى ددللاددْد ملادد

ل–درجددد مًلل–ك دددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لق   ددد لرين ددد ْٚلدرتسد دددٕليدر ددد الخلل
 در   خ  

 درعندد ل ددًلط٢ردد٘لدر،ددمّ لالدد لى ددللاددْد ملاددٔهلدر  دد م لمددخلد٦ ددمل لضب ددْٚللل
 درج ىٕ  ل–ك للدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لق    لري،ض لدرتسد ٕليد٤ّلل
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 ى ددللاددْد ملاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لضب ددْٚللدرعندد ل ددًلط٢ردد٘لدر،ددمّ لالدد ل
لدرج ىٕ  ل–ك للدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لق    لري،ض لدرتسد ٕليد٤ّلل

 :أهنيـة البحـح 
لٓ  نتلدر شحلدسب رٕلبٍنٔ ُلمًلبىُك

 ددتولادد ٜن  لرعدد لمددًلاددٔهلدر  دد م لّاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملّدردديتلػبددلللللللللللل ٓ
٘لل ال دمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ل لطّردد٘لللاغددنٔيَ ل لضب ددْٚلمدديَرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد

ٛبلريتسد  تلدرعمالٔ٘لدريتلامكزل يٙلٍيدلدت للدر شجٕل ل اسمولّٓعتلذر للثمد
طّر٘لاسملذبتٓتد ولسٔحلرْسظلىتسٗلدرتسد  تلدر  ال ٘ل لذرد ولٍّدْلمد لميعدًللللل
بٌلٓ دد ،ٔتلميددُلالدد سجٌْلد ددمٌّل لطسد دد٘لميدد ٍرلمددْدطلب ددمٚلالدديدتلددمسيدد٘لبّلللللللل

  ٍ   
 أ م٣ لرع لمًلأهلدر   م لّأهلدر ع ٓملمخلد٦ منل د لٓ د  تللللٓ تول معب ل

طبسسٕلمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لّبٓغ لمعينٕلدد طٗل لددمسي٘لد٨ تدطٓ٘ل
 يٙللطسدكلدرضْسٗلدرعئ٘لايِلدر ٔهلال     سٍ لأنب ل  دٔد٘لاندرتكل َٔد لمجٔدخللللل

 درنعْ لّدرج    ت ل
 لّادٔهلدر عد ٓملمدخلد٦ دمل لضب دْٖللللللٓمصتلمتٚلادْد ملكد لمدًلادٔهلدر  د مللللل 

ك دددللميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لد٨ تدطٓددد٘ولٍّدددْلمددد لميعدددًلدٌللللللللل
 ٓ  ،ٔتلميُلم نيّلدر مدسلّمسْسلٍيِلددي ٍرلم    ٣لالإذٌلدح 

 :حـدود البحـح 
 دسبتّطلددع ىٔد٘كلٓ  ضدملٍديدلدر شدحل يدٙلك دللميد ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لللللللللل

لدمسي٘لد٨ تدطٓ٘ل لطّر٘لاسم دد مسٗلس ٔ لال 
 دسبتّطلدرزم ىٔ٘كلضللدمدٛل نئ٘لذبئ لضب دْٚلك دللميد ٍرلمد طٗلدرتسد د تلللللل

ولّمشدد ل5252د٢د ن  ٔدد٘ل لددمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ل دد٣للدر،ضدد لدرتسد ددٕل مٓدد للل
در شئ لك دللدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لددع ندتٗلري،ضد لدرتسد دٕلد٤ّللّدرجد ىٕلللللللل

ل 5259ل-5252ريع ولد٤ك طميٕل
 دسبتّطلددْعْ ٔ٘ك 

 ضلذبئ لضب ْٚلك للمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لرينمسي٘لد٨ تدطٓد٘لل
 لدرض،ْفلدرج٣ث٘ليدر د الخلّدرجد مًلّدر   دخ ل لعدْٛلاليدْطلاد ٜنيتلادٔهلللللللل
در   م لّأهلدر ع ٓملمخلد٦ ملدرمٜٔ ٘لّدر،م ٔد٘لّدرديتلب دتٍ لدر  سدحللللل

ل لٍيدلدر شح 
 ولدر،عمٓدددددد٘وليد٢د ن  ٔدددددد٘ دددددد م لدر  رٔدددددد٘كلضلد٢ا ضدددددد سل يددددددٙلاددددددٔهلدر ل

لد٢ا ض طٓ٘ولدر ٔ  ٔ٘ولدرتٓئ٘  
 د٤ ددمولدر عدد ٌّلليا  دد ضلد٢ا ضد سل يددٙلاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملدر  رٔدد٘كلل

لمخلد٦ مولدر ْدص لّدسبْدسلمخلد٦ مولا تٓملد٦ م  

 :أدوات البحـح 
 ٘د٨ تدطٓ٘ لد    ى٘لذبتٓتلأهلدر   م لمخلد٦ ملددي   ٘لرس٣ لددمسي 
  ٘ٓد    ى٘لذبتٓتلأهلدر ع ٓملمخلد٦ ملددي   ٘لرس٣ لددمسي٘لد٨ تدط 
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 د ددد ن سٗلذبئددد لضب دددْٚلك دددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لد٨ تدطٓددد٘ل لل
 عْٛلأهلدر   م لمخلد٦ م 

 د ددد ن سٗلذبئددد لضب دددْٚلك دددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لد٨ تدطٓددد٘ل لل
لخلد٦ م عْٛلأهلدر ع ٓملم

 :فروض البحح 
لٓ  َتفلدر شحلدسب رٕلدر ش قلمًلصت لدر،مّ لدر  رٔ٘ك

 ٔب لالددد لى ددللاعدددمدسدتلادددٔهلدر  دد م لمدددخلد٦ دددمل للللل ٢لاْدددتل دددمّ لطدردد٘للسضددد ٜ
ل–ضب دددْٚلك دددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لق   ددد لرين ددد ْٚلدرتسد دددٕليدر ددد الخلللللل

 در   خ  ل–درج مًل
 ٔب لالدد لى ددللكددمدلللللل سدتلاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لللل٢لاْدددتل ددمّ لطدردد٘للسضدد ٜ

ل–ضب دددْٚلك دددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لق   ددد لرين ددد ْٚلدرتسد دددٕليدر ددد الخلللللل
لدر   خ  ل–درج مًل

 ٔب لالددد لى ددللاعدددمدسدتلادددٔهلدر  دد م لمدددخلد٦ دددمل للللل ٢لاْدددتل دددمّ لطدردد٘للسضددد ٜ
لدرج ىٕ  ل–ضب ْٚلك للدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لق    لري،ض لدرتسد ٕليد٤ّلل

 ٔب لالددد لى دددللاعدددمدسدتلاددٔهلدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددمل للل٢لاْدددتل دددمّ لل طدرددد٘للسضدد ٜ
 درج ىٕ  ل–ضب ْٚلك للدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لق    لري،ض لدرتسد ٕليد٤ّلل

 :مصطلحات البحح وتعريفاته اإلدرائية 
   حتليل احملتوىcontent analysis 

ٔبدد لالرىددُكلدرْصدد لدرعنددٕلددْعددْ ٕلث ددْٚلك ددللللل ٫ٓعددمفلذبئدد لدث ددْٚللدمدٜ
درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال دمسيد٘لد٨ تدطٓد٘لالتّرد٘لاسدمل لعدْٛلادٔهلدر  د م لّادٔهللللللللل
در عدد ٓملمددخلد٦ ددمولّذردد لمددًل دد٣للسضددمل ددتطلاعددمدسدتلّى ددللاغددن لايدد لللللللل

لدر ٔهل لضب ْٚلدرع للدرتسد ٔ٘ل لدتدّللمعتٗلرير  

  :قيه التسامح مع اآلخر Tolerance values 

ٔبدد لالرىَدد كلصبنْ دد٘لمددًلدد دد طٟلّددعدد ٓ للٓ ضددتلال ددٔهلدر  دد م لمددخلد٦ ددمللدمد ٜ
دد ددد نتٗلمدددًلدرندددمدٜخلدرتٓئددد٘لّددْدثٔدددقلدرْعدددعٔ٘لدرددديتلاْددددُل ددديْكلدرسددد٣ لللللللل
ال دمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘لعبددْلد٢ ددرتدفلال عتطٓدد٘لددْدادد لد٨ى دد ىٔ٘لر٧ ددمًٓلّاعتطٓدد٘لللللل
ب عدد سٍهلّث   دد اَهلّدر ن ددخلحب ددْاَهلّسمٓدد اَهل دد لػبعيددَهلٓ عدد ميٌْلمعَددهلللللللل

ٔددد٘لطٌّلأٔدددزلّدرددديتلّسطتل لا ٜنددد٘لادددٔهلدر  ددد م لمدددخلد٦ دددملدرددديتلب دددتٍ لللالإػب ال
لدر  سج ٌ 

 :قيه التعايش مع اآلخر values  coexistence 

ٔبدد لالرىَدد كلصبنْ دد٘لمددًلدد دد طٟلّددعدد ٓ للل ٓ ضددتلال ددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمللدمدٜ
دد  نتٗلمًلدرنمدٜخلدرتٓئ٘لّددْدثٔقلدرْععٔ٘لّدريتلاْددُل ديْكلقد٣ لددمسيد٘للللل

ّا دتٓمٍهللد٦ دمًٓلّدر عد ٌّلمعَدهلّدر ْدصد لّدسبدْدسلمعَدهلالد لللللللللد٨ تدطٓ٘لر   د ل
لا ٜند٘لادٔهلدر عد ٓملمدخلد٦ دملدرديتلللللللبد لدرعٔملمعَهل ل د٣ولّدرديتلّسطتل لللمً

لب تٍ لدر  سج ٌ 
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 :اإلطار النظري للبحح 
 :أواًل: قيه التسامح مع اآلخر ومناهج الدراسات االدتناعية 

بظَدددمتلد٤طالٔددد تلدررتالْٓددد٘ل لصبددد للاينٔددد٘لادددٔهلدر  ددد م لاضدددئ، تلم،َدددْوللللل
 ددتلضلدر  د م لدردديتلػبددلللك دد الَ لريسدد٣ ل  صدد٘ل لددمدسدد لدرعنمٓدد٘لد٤ّكول ل

اضددئ،  لردد ع لم،دد ٍٔهلدر  دد م لدرْددددللاينددٝ٘لدرسدد٣ ل ئَدد ولبّاندد لم،َددْوللللللل
در   م لمخلدريدتكلّمشياليدر   م لمخلدرديدتل لمْداد لدر،ند ولذبند لد٤  د ٛلللللل
ّذبن لبذٚلد٦ مًٓ لّث ىَٔن لم،َْولدر   م لمخلد٦ مًٓكلّمشياليا  د لدر،دمطللل

فل دْدٛلمدًلسٔدحلدرندع لبّلدريدْ لبّللللللد٢  ٣فلٓ يُلّال لبامدىدُلمَند لكد ٌلد د ٣لللل
ل 995ل–ل999ول5290درتًٓ  لي  ٓزٗلصب ٍتول

ّٓعددمفلم،َددْولدر  دد م لالرىددُكلمْادد للػبدد الٕلٓ غددنًلدرع،ددْلّدرضدد، لّد٨اددمدسلل
حبدددقلد٦ دددمًٓل لدر ن دددخلحب دددْاَهلّسمٓددد اَهلطٌّلم ددد ّم٘لبّلايددد زللبّللى ددد ظلللل

تلدرع لل  دتلدر دنٔخولللسب ْ ل  ٍهلس  ٘ل لدر ع ٓملدر ينٕ ليب تلكن للّ  
  258ول5290

كن ل ٫مفلدر   م لالرىدُكلد٢سدرتدولّا دْللد٦ دملالعد لمد لٓدما طلالدُلمدًلث   د٘للللللللللل
ّسغ سٗلّ يْكلّطًٓلّ دم لّ  ٍد لمدًلد٢  ٣ د تلالد لدريد سل ل  ديد  ليب د ٛللللللللل

  024لو5290  تلدسبنٔتول

سلدر  د ًٓوللكن ل ٫مفلدر   م لالرىُكل ًلدرعٔملددنرتكلّارم لدر ع ٓمل للق 
ٍّدْلٓعددقلد٢ ددرتدفلال عتطٓدد٘لددْدادد لد٨ى دد ىٔ٘ولّايددْ لد٦سدٛلّدر ي  دد تلّد٤ عدد لولل

ل ل4ول5220ٍّْلد٢ رتدفلالرٌلاركٔتلدريدتلٓ  غٕلد٢ رتدفلال ٦ مليْٓ  لص  ول

كن ل ٫مفلدر  د م لالرىدُكلصبنْ د٘لدد د طٟلدد عي د٘لالإميد ٌلدر،دمطلال عدتطلد٦سدٛللللللللل
رتُٓلمًل ٣للا،  يُل لددْدا لّدشب دتلمخلد٦ مًٓل ًلّا  ًٓلد٤ ع سلا عٌْل

ل Konchok,K.H. 2004, 34ؽب ي لمعَهل ْدٛل لدرع ٔتٗلبّلد٢ى ن ٛلدر،عمٖ للي

كن ل ٫م الأهلدر   م لالرىَ كلصبنْ ٘لد٤ عد سلّدد د طٟلّد٤سعد ولدرديتلاْددُلللللل
د٦سدٛولّا دد ًٓلل دديْكلدر،ددمطليدددد عيه لعبددْلدرع،ددْل نددًلٓ ددٞللرٔددُولّدسددرتدولاعددتطلللللللل

د٤ عدد سلّسددقلد٦ ددمًٓل لسمٓدد٘لدر عدد  ل ددًلب عدد سٍهلّمع  ددتداَهولّا ددْللّا ددتٓمللل
  999ول5290ايْ َهل يٙلدرم هلمًلد  ٣ ُلمعَه لي  ٓزٗلصب ٍتول

كندد ل ٫م ددالاددٔهلدر  دد م كلمعدد ٓ لم دد نتٗلمددًلدرنددمدٜخلدرتٓئدد٘لّددْدثٔددقللللللل
أددددن ظولّدر دددديْكٔ تلّد٤ ندددد للدرْصدددد،ٔ٘لٓدددد هلدسبعددددهلالَدددد ل يددددٙلد٤ عدددد سولّد٤

ّددْعددْ  تلطد دد لددْدادد لدر عئنٔدد٘لدر،مطٓدد٘لّدزبن  ٔدد٘ليأدد ًٓل  ددتلدادد طٖوللللللللل
  620ول5290

كن ل ٫م الأهلدر   م لٍٕكلصبنْ ٘لمًلدر دٔهلدر، عدي٘لّدرديتلاعدًلدر،دمطلللللل
مدددًلسادددٕلد٤ ددد٣ لّدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددملالم ددد٘لّ ،دددْلطٌّلدر نٔٔدددزلالددد لدرعددد طدتللل

   لل5290ن ي،٘ ليسينٕولّدر   رٔتلدد
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ّميعًلدر دْللالدرٌلادٔهلدر  د م لاجد لبسدتلدر دٔهلد٨ى د ىٔ٘لّد٤ ٣أد٘ولّدرديتللللللللللل
اعقلالرٌلؼبمظلدر،مطل يٙلدرع،ْل يتلدد تسٗلّ دتولسطلد٨ د ٛٗلال ٨ د ٛٗلدد لؼب دقلللللل

ول5295ّستٗلدت نخلّدر ن   لّدر ع ٓملدر ينٕلمخلد٦ ملي ض ول  دتلدرند  وللل
918  

يٙلم ل  قلميعًلدر دْللالدرٌلميد ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لا د سٔخلللللللّار ٔ ب ل 
د٢ َ ول لذب ٔقلدر   م ل لبسّ لصْسِلّب نقلمع ىُٔلمدًل د٣لللسدتدخلدر دْدزٌللللل
الددد لم سي ددد تلدرعضدددملدسبددد رٕولّالددد لا،عٔددد لدردددتّسلد٢د نددد  ٕلري،دددمطلىظدددمبدل٤ٌللللل

 تلر ندن لدثدٔطلللّظٔ، َ ل٢لا  ل يتلستّطلدت نخلدثيٙلبّلدرْقًولّ ين لا
د٨ى دددد ىٕلر عسددددٙلريتدس دددد لصددددْسٗلّداعٔدددد٘ل ددددًلد٤ّعدددد  ل لدرعدددد ملولّا ضددددمٍهل
ال دندددددع٣تلدرددددديتلاَدددددتطٍهلكددددد رعي لّدر عضدددددللّدردددددت ْدتلدرعيضدددددمٓ٘ لي ددددد مللل

ل 959ل–ل952ول5292ددٔنٔ مٖول

ّاعددتلم ددمسدتلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لحبعددهلق ٔع َدد لمٔددتدىب ل ضدد ب لميعددًلمددًلللل
در   م لّدر ع ٓملمخلد٦ ملرتٚلدد عين لد لا غنيُلمدًلادٔهلللل ٣ا لاينٔ٘لأه

ّم  طٟلّمَ سدتلا   تلدد عيهل يٙلدر عٔ لدر ئهلمخلدت نخل ْدٛلمخلمد لٓ ،دقللل
رد للذمعُلبّلمخلم لؽب ي لمعُلمًلٍيدلدررتدخلدر  سؽبٕلّدزبغمد ولّاتلب دَهل لل

طٓ٘لّد٢د ن  ٔ٘لّدرج   ٔد٘للدد مسدتلمًلدر غ ٓ لدرتٓئ٘لّد٢ا ض لهم لا غنيُلٍي
لّدر ٔٝٔ٘لّدريتلالمزل َٔ لق ٔع٘لد٢  ٣فل لدت نخلمًلس  ٘لا سؽبٔ٘للكلب مٚ 

ّّ  ددد لرس ٔعددد٘لميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لّمددد لٓنددد ن ل ئدددُلمدددًلطسد ددد٘لللللل
ري غدد ٓ لدرْقئدد٘لّد٢ى ندد ٛلدرددْققلّدسبددْدسول ددإٌلاغددن لاددٔهلدر  دد م لميعددًلبٌلل

درسدد٣ لّاليدد ٛل عددملم ددزٌلم ضددملادد طسل يددٙلد  نددع سلاددٔهلللللللل٫ٓ ددَهل لانددعٔ لّ ددٕللل
در  ددد م لّدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددمل ل ضدددملدمددد ٥لال رضدددمد  تلّدر ْدَددد تلدر،عمٓددد٘ولل
 نش ددْٚلايدد لدديدد ٍرلحبعددهلق ٔع َدد لدر ،  ئدد٘لالدد لد٨ى دد ٌلّدر ٔٝدد٘لميعددًلبٌللللللل

ٕللللل  ل5290ي  ددتلدرٍْدد  وللل:اينددٕلاددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملمددًل دد٣للد٦ادد
  928ول5294 يٕلمع تلّق ٍملدسبي ٌولي

 ددتولضب ددْٚلميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘ل دد ذزلمددًلاعددتطلث   دد تلدرنددعْ ولل ٓ
ّاعتطلدرتٓ ى تل لدت نخلدرْدستلّمتٚلد  ٣ َ ل  ل ضدْسلدر د سٓ ولّكٔد لللل

 .اع ٓملّا  م لب مدطلٍيِلدرنعْ ل يٙلدرم هلمًلد  ٣ َه
 د٢د ن  ٔدددد٘ل دددد ذزلمنددددم ُلرننضددددٔ تلٓ غددددنًلضب ددددْٚلميدددد ٍرلدرتسد دددد تل

ل.ا سؽبٔ٘لّم١   تلّميظن تلك ٌلا لطّسل لس لدرضمد  تلالسمٓ ٘ل ينٔ٘
 ذب دددْٖلميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لّم مسداَددد ل يدددٙل تٓدددتلمدددًلمْعدددْ  تلل

س دددْ لل–در ددد٣ولدرعددد دٕللل–در عددد ٓملمدددخلد٦ دددملمدددًلالٔيَددد ليدر ،ددد ٍهلدردددتّرٕلللل
 .تىٔ٘ولّ  ٍ  دررتالٔ٘لددل–ددْدقي٘لل–د٨ى  ٌل

 اَ هلمي ٍرلّم مسدتلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لالتسد د٘لادمدالطلّاند ال لدرع٣اد تللللللل
ّددضددد كلالددد لدرندددعْ ولّاددد زلد٢  نددد طلد٨ػبددد الٕلرينذ نعددد تل يدددٙلالعغدددَ لللللل
در ع لم نج٣ل لزٓد طٗلسمكد٘لدر ذد سٗلّ دْلدر دٔ س٘لّا د طللد٤ٓدتٖلدرع ميد٘للللللللل

 .ٓم  لأهلدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ مّددْدسطلدرس ٔعٔ٘ولد٤مملدريٖلميعًلبٌل
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 ا ددتولميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لمددًل دد٣للم مسداَدد لصددْسدلر،دد لدرضددمد ولللللل
 .ّلا م٘لدر ٣ولّط هلدرتمي مدقٔ٘ل لدت نخ

ّد  ي طبدللكلم ل  قلٓمٚلدر  سحلبىُلميعًلذبتٓتلب  رٔللاينٔ٘لأهلدر  د م لل
 ٕكلمًل ٣للمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لك ر  ر

 لالددددمدزلد٦ٓدددد تلدر مآىٔدددد٘لّد٤س طٓددددحلدري ْٓدددد٘لدرتد ٔدددد٘للكلدر  دددد م لّكددددير لللل
ل.در س ٔ  تلدرعنئ٘لري ع ٓمل لدر  سٓ لد٨ ٣مٕ

 ايدددد ّللدر غدددد ٓ لددما سدددد٘لالرالعدددد طلدر  دددد م لمددددخلد٦ ددددمل لدددددديَرلمددددًلدديظددددْسلل
 .د٨ ٣مٕلر ْعٔ لدزبيّسلدرمد ن٘لايِلد٤الع طل لدررتدخلد٨ ٣مٕ

 لد٤صدد ر٘لّددع صددمٗل لميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘ولٍّدديدلٓ سيددللللدزبنددخلالدد 
ٓب  ٔب لّدا ض ط ٔب لّدد ن   ٖبلّ ٔ    .ممد  ٗلدر غ دتلدريتلاسمبل يٙلدت نخل عم

 ايدد ّللمْعددْ  تلا سؽبٔدد٘لّدغمد ٔدد٘لّّقئدد٘لّدد ن  ٔدد٘لا ددحلث   دد٘لدر  دد م لللل
 ّدبيللدرضمد  ت ّات ْللكلدر ٣ولّدر ٔهلدري ٔي٘لّدر ع ٓملمخلد٦ مًٓل

 اركٔدددتلميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘ل يدددٙلدسدددرتدولّدَددد تلدريظدددملّا دددتٓمللللللللل
ل.درج    تلددن ي،٘لّا   لدري تلّسس ال٘لدرضتسل لددي ان٘

 د  نتدولد رتدأذٔ تلدر تسٓسلدريتلاع نتل يٙلدر عد ٌّلرغدمسلادٔهلدر  د م للللل
لّدر ع ٌّلّا ْللدر يْ لدرج    

 ٢د ن  ٔ٘لال سبمظل يٙلدسرتدولدرع  ٜدتلّدسبغد سدتلللدٍ ن ولمي ٍرلدرتسد  تلد
د٤ مٚلّدسرتدولدرمبٖلد٦ ملّس دْ لد٨ى د ٌلّى ديلدرعيد لّدر عضدللّدر سدمفللللللل

لدر،عمٖلّدرع  ٜتٖ 
 اركٔتلمي ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘ل يدٙلبٍنٔد٘لدر عد ٌّلّدر  د طللد٢ا ضد طٖلللللللل

 م لال لدرتّللددن ي،٘لّدر غ مًلدرتّرٕلبثي ٛلد٢زم ت 
 كٔددتلميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘ل يددٙلى ددتلد٤ عدد سلّددع  ددتدتلدت نعٔدد٘لللللار

 دشب قٝ٘لدريتلات خلدرس٣ ل  ر  للكل تولدر   م لمخلد٦ مًٓ 
 در ركٔتل يٙلبٍنٔ٘لطّسلددعيهل لاينٔ٘لأهلدر   م ول  دعيهلدريد د لٓ دَهل للل

ل. مسلم  طٟلّب ٣أ تلات هلدر   م لّدر ، ٍهلدد   طل

 ا: قيه التعايش مع اآلخر ومناهج الدراسات االدتناعية:ثانًي 
ٗفل َدْلللل ٘ ولّمع أب كلصد سلذدلسٔد  ٓسيقلدر ع ٓمل لدريغ٘لمبعيٙكل  شكل ٔنب لّ ٔن
٘ لسدعددٔ٘ولّ  ٓنددُكل دد شلمعددُولل  دد ٜمولب  أددُكلدعيددُلٓعددٔمولٓ دد لكلب  أددُلدحل ٔندد

عددد ٓملدر دددينٕ لّ ٔنددد٘كلب  أدددُولاع ٓندددْدكل  أدددْدل يدددٙلد٤ر،ددد٘لّدددددْطٗولّميدددُكلدر للل
ل  641ول5228يصبنخلدريغ٘لدرعمالٔ٘ول

ّٓسيقلد٦ مل لد٢صس٣ ل يٙكلمًلٓعٌْلطب ي،  لمًلسٔحلدرتًٓولبّلدرج   ٘ول
بّلدريغدد٘ولبّلدريددٌْولبّلدزبدديسولبّلدر ْدددُلد٤ٓددتْٓرْدٕلّدر،ي دد،ٕولبّلدردديك ٛولبّلللللللل

ل 54ول5226ددْٔلولبّلدر ًولبّلدر،عمليلا ول مزول

للل عد ٓملمدخلد٦ دمل َيد كلدرعتٓدتلمدًلدر عمٓ،د تلىديكملميَد للللللللللبم ل دًلم،َدْولدرلل
لم لٓيٕك
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در عد ٓملمدخلد٦ دملالرىدُكلس رد٘لذٍئد٘لٓ    َد لللللللللBar-Tal (253 ,2004)ٓعمفل
ب مدطلدت نخلدريًٓلٓعرت ٌْلحب ْ لصبنْ ٘لب دمٚل لدرْددْطلال د٣ولكندمٓ للللل

ل  ئ،٘ لأم ٕولّ يٙلاتولدد  ّدٗلمخلدشب٣  تلدريتلػبللسيَ لالسم ل  

ّٓعددمفلالرىددُكلادددتسٗلدر،ددمطل يددٙلدر عددد ٓملمددخلد٦ ددمًٓل يدددٙلد دد ٣فلبطٓددد ىَهلللللللل
ّبدي  ددَهلّمدديدٍ َهلدر،عمٓدد٘لطد دد لدت نددخلّ  سددد٘ل يددٙلددددْطٗلّد٤ر،دد٘لؼبددرتوللللل
كد لمديَهلس دْ لد٦ دملّ  طدادُلّا  رٔدتِلّطٓيدُلّادٔهلصب نعدُلدرديٖلٓعدٔمل ٔدُللللللللللللل

ل 920ول5220ي يٕلدزبن ول

رددللالرىددُكلد٢سددرتدولّدر  ددْللّدر  ددتٓملري يددْ ل٤ّأددع لللللّٓعم ددُل  ددتلدر دد٣ول  ل
در عددد  لّدرضددد، تلد٨ى ددد ىٔ٘لددن ي،ددد٘ولّدربددد ذلمْاددد للػبددد الٕل ٔدددُللادددمدسلحبدددقللللللللل
ٔبد  لي  دتلدر د٣وللللل د٦ مًٓل لدر ن خلحب ْاَهلّسمٓ اَهلد٤   ٔ٘لددعرتفلالَد ل  د

ل 98ول5294  رلول

ادتسبدلمدًلدر ،  د لد٨ػبد الٕلمدخللللللّٓعمفلبٓغب لالرىُكل  س  تلدد عيهلدريتلذب قل
ٔب لّات عدُلر   د لّا دْللللل ٓب لبّلدي  ٔب لبّل   ٜت ٔب لبّلطٓي د٦ مًٓلددن ي لمعَهلث   
ّا تٓملايْ َهلدرج   ل يٙلدرم هلمًلد  ٣ ُلمعَه لي يٕلمع تلّقد ٍملدسبيد ٌوللل

ل 922ول5294

ُللEstherّٓعدمفلل كلدر ددتسٗل يدٙلدر ْدصدد لمدخلد٦ دمًٓلال دد٣ولّدسدرتدوولر،َددهلللللالرىد
ل (Esther,2015, 36العغي لدر ع لّزٓ طٗلدرج ٘ل ٔن لالٔيي  ل

ًلللللس ًلالرىُكن لٓعم ُلضبنْطل طد د للل-كلاتسٗلدر،دمطل يدٙلدرعدٔملمدخلد٦ دمٓ
ُل ددندددد ي، لمعددددُل لدشبضدددد ٜطلدرتميْ مد ٔدددد٘لك رددددتًٓولللللل-دت نددددخلّ  سددددد

ولّدرج   د٘ولّٓ دْولٍديدلدر عد ٓمل يدٙلب د سلمدًلدد د ّدٗولللللللللّدزبيسولّدريغ٘ولّدديٍل
ّدسبمٓددد٘ولّدر  ددد م ولّا  ددد لدسبدددقل لدر يدددْ ولّدر ْدصددد لّدر عددد ٌّلمدددخلد٦ دددمًٓولللل

ل 842ول5290س ًولليضبنْطّدسرتدولدرمبٖلّا  يُ ل

ّاعم ُلىْسدٌلمَيٙلالرىُكلدر ع ٓملمخلد٦ ملبّلد٦ مًٓلددند ر، لرد ل عدمبدلبّلللل
٘ ولّبٌلا  د لٍديدلد٢ د ٣فولّد٢ درتدفلالدرٌلد٦ دملمْددْطلريْصدْللللللللللد    طبدلبّلث    

لكلى س٘لا٣إلّا  هلمنرتكلٓعْطلال ري،خل يٙلدت نخلمًلبد لددض كلدرع مد٘لل
ّذب ٔددقلد٨ دد ٛلد٨ى دد ىٕلري دديلدرعيضددمٓ٘لّدر نٔٔددزلدرعماددٕلّدرسدد ٜ،ٕولّمددًلبددد لل

٘لل ّدر عتطٓددد٘لرعدددتوللدرعدددٔمل ل ددد٣ولمدددخلدردددي،سلّمدددخلد٦ دددمًٓلّا دددْللدر نددد سكٔ
ل ل9911ول5290ذبْٓ لدرضمد  تلّدشب٣  تللكلكمدٍٔ٘لّالغغ ٛ ليىْسدٌلمَيٙول

ّاع  لمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لمدًلدديد ٍرلدرتسد دٔ٘لدرديتلاد لطّسلمَدهل للللللل
سٔدد ٗلد٤مددهلّدسبغدد سدتلددن ي،دد٘لسددْللدرعدد ملول َددٕلا دد نتلبٍددتد َ لمددًلق ٔعدد٘لللللل

تدادددُولّادددما طلّا ٜعَددد لال ٤سدددتدخلدرددديتلادددملالَددد للدت ندددخلّأندددُلّث    ادددُلّمع  
درنددعْ ولّٓع نددتل ئَدد لدت نددخل لاليدد ٛلأنضددٔ٘لدر،ددمطلّ   دد لدع  تداددُلّأنددُولللللللل
ّاعدززلث   د٘لدسبددْدسلّدر عد ٌّلّدر عدد ٓملدر دينٕل لدت نعدد تلّدر د٣ولّد٢سددرتدولللللل

لّدر   م لّا ْللد٦ ملددن ي ل لدر،عملّدرج   ٘لّددع  تدت 
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مي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘ل لممدس لدر عيدٔهلددن ي،د٘لدرعتٓدتلمدًلللللّا غنًل
در غ ٓ ولدريتلا زل َٔ لق ٔع٘لد٢  ٣فل لدت نخلمًلس  ٘لا سؽبٔ٘للكلب مٚول
ايدل َٕلا٫عتلمٔتدىب ل ض ب لميعًلمًل ٣اد لاينٔد٘لادٔهلدر عد ٓملمدخلد٦ دملردتٚلللللللل

 د  تلددد عيهل يدٙلدر عٔد لدر دئهللللللدد عين لد لا غنيُلمًلأهلّم  طٟلّمَ سدتلا
مددخلدت نددخل ددْدٛلمدد لٓ ،ددقلمعددُلبّلؽب يدد لمددخلٍدديدلدرددرتدخلدر دد سؽبٕلي يددٕلمع ددتللل

ل 926ول5294ّق ٍملدسبي ٌول

كنددد لٓ دددتولضب دددْٚلمددديَرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘ل ددد ذزلمدددًلاعدددتطلث   ددد تللللل
درنددددعْ ولّاعددددتطلدرددددتٓ ى تل لدت نددددخلدرْدسددددتولّمددددتٚلد  ٣ َدددد ل دددد لدرعضددددْسللل

  سؽبٔدد٘ولّكٔدد لاعدد ٓملب ددمدطلٍدديِلدرنددعْ ول يددٙلدرددم هلمددًلد دد ٣ َهولكندد للللللدر
ٓ غدددنًل دددد ذزلمنددددم ٘لرننضدددٔ تلا سؽبٔدددد٘ولّم١  دددد تلكددد ٌلادددد لطّسل لسدددد لللل
درضدددمد  تلّدريزد ددد تلالسمٓ ددد٘ل دددينٔ٘ولّكددد ٌلاددد لطّسللػبددد الٕل لدر غددد ٛل يدددٙلللللل

ل 140ول5290د٢عبمد  تلّدر سمفلدر،عمٖلمييلباتولدرعضْسلي  طٗلزدٓتول

ّاعددززلميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لدرْادد ٜخلدر  سؽبٔدد٘لال  ددئطلدرغددْٛل يددٙلللللل
درعددج لمددًلددْدادد لد٨ى دد ىٔ٘لمددًل دد٣للد٢ا ددتدٛلال دد لدرم دد لّد٤ى ٔدد ٛلّدر دد طٗللللللللل
ّبصش  لدرمبٖولّم لبث  ُلدرْداخلدر  سؽبٕلبٌلدر ع ٓملمدخلد٦ دملٓ نجد ل لكْىدُللللل

ال ر غدد ٓملّؼبددرتولمدد لمئددزلد٤ ددمدطولللللٓ ددملث   دد٘لد٢ دد ٣فولّٓ  دد لدر يددْ لّٓعددرتفلللل
ّٓ تسلم لؽبد طلالدُلكد لأدعللمدًلمعْىد تلث   ٔد٘لدم دززل َٔد لم عدُٔلحب عدمِولللللللللللل
ّدر  ددئهلالرىددُللذدلكدد ٌلادد٢١ٛلّدددْطل ٥ّرٝدد لّدددْطولّلذدلكدد ٌلادد٢١ٛلطٓددًلرددُللللللل

ل 9594ول5290سمم ُل ٥ّرٝ لطًٓلرُلدسبمم٘لى، َ ليىْسدٌلمَيٙول

رتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لر ددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمللّال ر دد رٕل ددإٌلاغددن لميدد ٍرلدل
ٓينٕلرتٚلدرس٣ لدرْ ٕلحب ْ لد٨ى  ٌلك سبقل لسمٓ٘لددع  تدتلّدر ع  ل ًل
درددمبٖولّٓع ددد ُلدر ددتسٗل يدددٙلدر  ددد م لّى دديلدرعيددد لّانددذٔعُل يدددٙلددنددد سك٘ل للللل
ٔب لٓغددخل لد٢   دد سلد٢  ٣ ددد تللللللللل ٔبدد للى دد ى دسبٔدد ٗلدرع مدد٘ولكندد لاع دد ُلى ددد   لأن

رج   ٔ٘لال لدت نع تولّدبعيُلّد خلد٤ قولحبٔحلٓعٌْلا طسبدل يدٙلد٢ى، د  ل يدٙللللد
ل 44ول5226 مزولليلا وث    تلّسغ سدتلب مٚل

٢ّلأدد لبٌلمدد طٗلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لا ددَهل لاعيددٔهلدرسدد٣ لا ددْللدر يددْ لللل
،د٘للّد٢  ٣فلّدرعٔملال ٣ولمخلد٦ مًٓولكن لبىُلمضتسلر عئهلدرج    تلددن ي

 لضب ْدِلريس٣ ول َْلٓ تبلمًلصبمطلمعم ٘لدسبغ سدتلّمي تللكلا،  ل ْدالل
در عضلولّكمِلد٤د ىلولّدرعيضمٓ٘ولّ دتولدر سدمفول َدْلٓ دتولدد عدٕلّدسب عدمللللللل
مًلّدَ٘لىظملا سؽبٔ٘ولّّدَ٘لىظملدد د    ل لدسبدْدطخلددن ي،د٘ولّبسٔ ىبد لٓ دتولللللل

ٓلل غبددد ل يدددٙلاسدددْٓملمَددد سداَهل لذبئددد لللدسبيدددْللريعتٓدددتلمدددًلددندددع٣تولّا ددد  تلب
ّا،  لدرع٣ا تلدريتلامالطلد٤ستدخل لدرْاالددي  لولّذبتٓتلد٤    لّدر ،ع ل

ل(Bolovan, 2009, 38) لدري  ٜر ل

ّمدددًلثدددهل دددإٌلميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لا دددَهل لاندددعٔ ل عدددملدرسددد٣ لللللللل
نضدٔ تلدر  سؽبٔد٘لللّاْدَ اَهللذلٓعم لضب ْدٍ لالع لدر ٔهلدريتلأزتلالَ لدرن



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 

 

399 
 

ددددد١ثمٗل ددد لدرعضدددْسلّدرددديتلميعدددًلبٌلا دددَهل للك ددد  لدرسددد٣ لصددد، تلدددددْدقًلللل
درض كولكن لبٌلق ٔع٘لمْعْ  تلدرتسد  تلد٢د ن  ٔد٘لا د  تل يدٙلاينٔد٘لادٔهلللللل
در عدد ٓملمددخلد٦ ددملمددًلالٔيَدد كلدر دد٣ولدرعدد دٕولدر ،دد ٍهلدرددتّرٕولددْدقيدد٘ولس ددْ لللللل

نددم ٘لكدد ٌلادد لطّسلسٜٔ ددٕل لسدد لدرضددمد  تللد٨ى دد ٌولكندد لبىددُلا غددنًل دد ذزلمل
لّدريزد  تلدر  ٜن٘ 

ّ دد ل دد قلٓ غدد لبٌلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لحبعددهلق ٔع َدد لمددًلبكجددملدرعيددْولللل
د٢د ن  ٔ٘لدسا  ق  لال رْداخلّال ٤ستدخلدزب سٓ٘ل لدت نخلدريٖلىعٔمل ٔدُولكند للل

ّد٢د ن  ٔدد٘لبىددُلٓ غددنًلدرعتٓددتلمددًلدر غدد ٓ لّد٤سددتدخلدر ٔ  ددٔ٘لّد٢ا ضدد طٓ٘للل
ّدرج   ٔدد٘لّدر ٔٝٔدد٘ولّادد زلريددتّسلددَددهلرعنئدد٘لدر ْدصدد لدرج دد  لّد٢د ندد  ٕلالدد لللل
درندددعْ ولّكٔددد لبىدددُلمدددًلدرضدددعْال٘لمبعددد ٌلبٌلٓعدددٔملد٨ى ددد ٌلمدددخلى، دددُلطٌّلبٌللللل
ؽب يطلال  ٔ٘لدت نع تلد٤ مٚلّٓ ْد قلمعَهولّكٔد لاد١طٖلدسبدمّ لّدريزد د تللللل

كٔ لري يلدرعيد لّدر سدمفلالد لدرندعْ للللللا٣كلد٤مهلّدرنعْ ولّمًلدَ٘لبدمٚ
بٌلٓينملث   ٘لدث ٘لّدر ٣ولّدرعٔمل لبم ٌول٢ّل  ٔ لريعٔمل ل ٣ولّبمد ٌلل٢لل
اليندددملادددٔهلدر عددد ٓملدر دددينٕلالددد لد٤ دددمدطلّدسبدددحل يدددٙلدرعسددد لّدرم ددد٘لالددد للللللللللل

لدت نع تلّدرنعْ  

 ناعية يف ضوء قيه التسامح ثالًجا: دراسات وحبوخ سابكة اهتنت بتطوير مناهج الدراسات االدت
 مع اآلخر.

 لّدرددديتلدٍ ندددالالددد ر عمفل يدددٙلادددٔهلدر  ددد م لللل5292طسد ددد٘ل ددد مللددٔندددٔ مٖليل
ّدسبددْدسلّدر يددْ لدرج دد  لدد غددني٘ل لدديدد ٍرلدرتسد ددٔ٘لدرعن ىٔدد٘ل٢ل ددٔن لميدد ٍرللللللل
درتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘ولّاددتلاْصدديالدرتسد دد٘للكلبٌلميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘ل

دٍ نددالالضددْسٗلكدد  ٗلال غددن لايدد لدر ددٔهل لبٍددتد َ لّضب ْدٍدد لّ لللللدرعن ىٔدد٘ل
لال ٔ٘ل ي صملدديَرلدرتسد ٕ 

 لّدردديتلدٍ نددالالدد ر عمفل يددٙلاددٔهلل5294طسد دد٘لذٓدد  لٍيددتٖلّصدد ط لأددتٓ، تليلل
در  د م ل لميَد زلدررتالٔدد٘لدرْقئد٘لال زب معد٘لدا مشٔدد٘لد٤سطىٔد٘ولّبث  دالدري دد ٜرللللللل

دررتالٔ٘لدرْقئ٘لّ دتولّددْطل دمّ لالد لاعدمدسدتللللللعع لاجٔ لأهلدر   م لمبيَ زل
ٍدديِلدر ددٔهولّاددتمالدرتسد دد٘لاضددْسبدلم رتسبدد لر ،عٔدد لد٢ٍ ندد ولال ددٔهلدر  دد م ل للللل

لمي ٍرلدر عئهلال زب مع٘لدا مشٔ٘ 

 لّدرددديتلدٍ ندددالالددد ر عمفل يدددٙلبثدددمللطمددد ٌلمْدادددخللللل5290طسد ددد٘ل  ردددتل ندددمدٌليل
ْللللل للد٦ ددملرددتٚلقدد٣ لكئدد٘للللدر ْدصدد لد٢د ندد  ٕلّبثددمِل يددٙلاددٔهلدر  دد م لّا دد

دررتالٔ٘لد مع٘ل دٍْ زلمدًلّدَد٘لىظدمٍهولّادتلبظَدمتلى د ٜرلدرتسد د٘لآثد سبدل دي ٔ٘للللللللللل
مما،عدد٘لّم ْ ددس٘لدْداددخلدر ْدصدد لد٢د ندد  ٕل يددٙلاددٔهلدر  دد م لّا ددْللد٦ ددمللللللل
ّبّصددالدرتسد دد٘لالغددمّسٗلاغددن لاددٔهلدر  دد م لالدد دمرلل ددتدطلددعيددهلّىنددملدرددْ ٕلل

د ن  ٕل يٙلميظْم٘لدر ٔهلالْدُل  ولّادٔهلدر  د م لللمبن قملمْداخلدر ْدص لد٢
لالْدُل  ظ 

 لّدرددديتلد ددد َت الا دددْٓهلميددد ٍرلدرتسد ددد تل5290طسد ددد٘لأددد ًٓل  دددتلداددد طٖلي
د٢د ن  ٔدد٘لال دمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ل لعددْٛلالعدد لاددٔهلدر  دد م ولسٔددحلا مددالالإ ددتدطلل
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 تلا ٜندد٘لمعٔ سٓدد٘لمب١أددمدتلاددٔهلدر  دد م لّا مددالال شئدد لضب ددْٚلميدد ٍرلدرتسد ددل
د٢د ن  ٔددد٘ل لعددددَْٜ ولّاْصدددديالدرتسد ددد٘للكلبٌلضب ددددْٚلميدددد ٍرلدرضدددد لد٤ّلللل
ّدرج ىٕل ع الأهلدر   م لالنع لك فولبم لضب ْٚلميَرلدرض لدرج ردحلٓععدسللل
أهلدر   م لالضْسٗل  لك  ٔ٘ولّبّصدالدرتسد د٘لالغدمّسٗلد٢ٍ ند ولال غدن لادٔهللللللل

 در   م ل لميَرلدرض لدرج رحلد٨ تدطٖ 

 لّدريتلدٍ نالال ر عمفل يٙل   ئ٘لمدت  لدر شئد للل5290نتليطسد ٘لسي ٌلضب
د٤ ٣اددٕل لاددتسٓسلدر دد سٓ ل يددٙلاينٔدد٘لمَدد سدتلدسبعددهلدر ٔنددٕلّاددٔهلدر  دد م لللللللل
ّا ْللد٦ ملرتٚلا٣مٔيلددمسي٘لد٨ تدطٓ٘ولّبظَمتلدري  ٜرلا،دْ لا٣مٔديلددمسيد٘لللل

ّا دْللد٦ دملالعدتلللللد٨ تدطٓ٘لد    سلمَ سدتلدسبعدهلدر ٔندٕلّم ٔد سلادٔهلدر  د م للللل
طسد دد َهلدرْسددتٗلدر ذمٓ ٔدد٘ل لعددْٛلمددت  لدر شئدد لد٤ ٣اددٕولّبّصددالدرتسد دد٘لل
الإ ددد طٗلصدددٔ  ٘لميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لمبددد لٓ ،دددقلمدددخلمدددت  لدر شئدددد لللللللللل

 د٤ ٣إ 

 لّدردديتلدٍ نددالال شتٓددتلدرع،دد ٛدتللل5290طسد دد٘ل دد ٓزٗلصب ٍددتلّقدد ٍملدسبيدد ٌليللل
ٓ لر ينٔدد٘لدر دديْكٔ تلدد ضددي٘لالرالعدد طلدر  دد م للللدر تسٓ ددٔ٘لدر٣زمدد٘لدعينددٕلدر دد سلل

ّمَدد سدتلا  دد لد٦ ددملرددتٚلا٣مٔدديلددمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ولسٔددحلضلذبتٓددتلددن س دد تللللل
در تسٓ ٔ٘لرتٚلمعينٕلدر د سٓ لدرديتلادما طلالرالعد طلدر  د م لّبثمٍد ل لاينٔد٘لادٔهللللللللل

دري د ٜرللدر   م لّمَ سدتلا ْللد٦ ملرتٚلا٣مٔيلددمسيد٘لد٨ تدطٓد٘ولّادتلب د،متللللل
 ًلارث لددن س  تلدر تسٓ ٔ٘لدريتلٓ  نتمَ لمعينٕلدر  سٓ لبثي ٛلاتسٓسلّسدتٗلل
 لدر  سٓ لد٨ ٣مٕل لاينٔ٘لأهلدر   م لّمَ سدتلا ْللد٦ ملرتٚلا٣مٔيل ٔي٘ل
در شحولّبّصالدرتسد ٘لالرٍنٔ٘لاتسٓللمعينٕلدر  سٓ لال دمدس لدرتسد ٔ٘لددن ي،د٘لل

٘لل دردديتلاينددٕلاددٔهلدر  دد م لّمَدد سدتلا ددْللد٦ ددملرددتٚللللللللل يددٙلددن س دد تلدر تسٓ ددٔ
لدرس٣  

 لّدرددديتلدٍ ندددالالددد ر عمفل يدددٙلادددٔهللللل5291طسد ددد٘لقم ددد٘لدر دددعٔتٖلّآ دددمٌّليلللل
در   م لدد غني٘ل لك  الٕلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘ليٍيدلّقق لرضد،ْفلدر عيدٔهللل

ٔدحللم لالعتلد٤   ٕلّا تٓملبٍنٔ َ لمًلّدَ٘لىظملمعينٕلدد طٗلال يسي٘ل ند ٌولسل
اددد ولدر  سدددحلالإ دددتدطلا ٜنددد٘لال دددٔهلدر  ددد م لّذبئددد لضب دددْٚلك ددد الٕلدرتسد ددد تلللللل
د٢د ن  ٔدددد٘ل لعددددَْٜ ولّاددددتلب دددد،متلدري دددد ٜرل ددددًلدٍ ندددد ولميدددد ٍرلدرتسد دددد تلللللللللل
د٢د ن  ٔ٘لال غن لأهلدر  د م لالرالع طٍد لددن ي،د٘لّرعدًلْٓددتلا،د ّتل لى دللللللللل

لدر عمدسدتلرض كلالع لد٤الع طلطٌّلد٤ مٚ 

 راسات والبحوخ السابكة:تعكيب على الد 

 دٍ نالالع لٍيِلدرتسد د تلّدر شدْخلال  دْٓهلميد ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘ل للللللل
ولٍيددتٖلّأددتٓ، تل5292ليددنددٔ  ٖعددْٛلاددٔهلدر  دد م لمددخلد٦ ددملمجدد لطسد دد٘كلل

   5291ولدر عٔتٖلّآ مٌّل5290ول  تلدا طٖل5294
 ادٔهلدر  د م لللدٍ نالالع لٍديِلدرتسد د تلال  د نتدولمدتد  لاتسٓ دٔ٘لر ينٔد٘للللللل

   5290ّا ْللد٦ ملرتٚلدرس٣ لال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘لمج لطسد ٘كليسي ٌلضبنتل
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 دٍ نددالالعدد لٍدديِلدرتسد دد تلالتسد دد٘لاددرث للطمدد ٌلمْداددخلدر ْدصدد لد٢د ندد  ٕلللل
  5290 يٙلأهلدر   م لّا ْللد٦ ملمج لطسد ٘كلي  رتل نمدٌل

 د ٛدتلدر تسٓ دٔ٘لردتٚللللدٍ نالالع لٍيِلدرتسد  تلالتسد ٘لارث لددن س د تلّدرعل،
معينددٕلدر ددد سٓ ل يدددٙلاينٔددد٘لادددٔهلدر  ددد م لّا دددْللد٦ دددملردددتٚلقددد٣ لددمسيددد٘لل

   5290د٨ تدطٓ٘لمج لطسد ٘كلي  ٓزٗلصب ٍتلّدسبي ٌ

   رابًعــا: دراســات وحبــوخ ســابكة اهتنــت بتطــوير منــاهج الدراســات االدتناعيــة يف ضــوء قــيه
 التعايش مع اآلخر.

د د َت الاعدمفل   ئد٘لّسدتٗلم رتسد٘لمبديَرللللللل لدريتل5220طسد ٘ل يٕلدزبن لي
در دددد سٓ لد٨ دددد٣مٕلا ٜندددد٘ل يددددٙلاددددٔهلددْدقيدددد٘ل لاينٔدددد٘لدد ددددْٝرٔ٘لد٢د ن  ٔدددد٘للل

لّدر ع ٓملمخلد٦ ملرتٚلا٣مٔيلدرض لدرج ىٕلد٨ تدطٖ 

 لّدريتلدٍ نالال ر عمفل يدٙلبثدملد د نتدول دْذزللللل5296طسد ٘ل   لل   ٔ لي
،ي ،٘لر ينٔ٘لبالع طلدر يظٔهلدرديدإلّادٔهلدر عد ٓمللللد   ٣رٔ٘لدد عيهل لاتسٓسلدر

مددخلد٦ ددملرددتٚلقدد٣ لددمسيدد٘لدرج ىْٓدد٘ولسٔددحلبث  ددالى دد ٜرلدرتسد دد٘لاددرث ل ددْذزللللل
د دد  ٣رٔ٘لدددد عيهل لاينٔدد٘لدر يظددٔهلدردديدإلّاددٔهلدر عدد ٓملرددتٚلقدد٣ لددمسيدد٘لللللللل

٘لدرج ىْٓددد٘ولّبّصدددالدرتسد ددد٘لالغدددمّسٗلدٍ نددد ولبٍدددتدفلّضب ْٓددد تلميددد ٍرلدر،ي ددد،للل
لال غن لمَ سدتلدر يظٔهلدريدإلّأهلدر ع ٓملمخلد٦ م 

 لّدردديتلد دد َت الأدد سلبثددملد دد نتدولدر ددتسٓسلللللل5290طسد دد٘لضبنددْطلس ددًليلل
دد ندد ٓزلّد٤ دديْ لددعددم ل لاددتسٓسلدزبغمد ٔدد لر ينٔدد٘ل ع رٔدد٘لدردديدتلد٤ك طمئدد٘لل

ّسددتٗللّاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملرددتٚلا٣مٔدديلددمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ولسٔددحلضلل ددتدطللللللل
طسد ٔ٘لق    ل٤ يْ لدر تسٓسلدد ن ٓزلّاس ٔ َ ل يدٙلا٣مٔديل ٔيد٘لدر شدحلّدرديتلللللل
بث  الارث لدرْستٗل لاينٔ٘ل ع رٔ٘لدرديدتلد٤ك طمئد٘لّادٔهلدر عد ٓملمدخلد٦ دموللللللل

لّبّصالدرتسد ٘لال ْظٔ لدر تسٓسلدد ن ٓزلدمد  ٗلدر،مّ لدر،مطٓ٘لال لدر ٣مٔي 

ّدرديتلد د َت الدر عدمفل يدٙل   ئد٘لد د نتدولضبدمسلللللللل ل5290طسد ٘ل  طٗلزدٓدتليل
درْٓللدر ن سكٕل لاينٔ٘لد٤مدًلدر،عدمٖلّدر عد ٓملمدخلد٦ دملردتٚلقد٣ لكئد٘للللللللل
دررتالٔد٘لا دهلدر دد سٓ ولسٔدحلا مددالدرتسد د٘لال ضدنٔهلالٔٝدد٘لاعيدهلا ٜندد٘ل يدٙلدرْٓددللللللللل
در نددد سكٕلّاس ٔ َددد ل يدددٙلقددد٣ لأدددع ٘لدر ددد سٓ لالعئددد٘لدررتالٔددد٘لّدرددديتلبث  دددالللللللللل

 َددد ل لاينٔددد٘لبالعددد طلد٤مدددًلدر،عدددمٖلّمَددد سدتلدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددمولّبّصددداللللل   ئ
درتسد ٘لالغمّسٗلاغن لالمدمرلل تدطلمعيدهلدر د سٓ ل٤العد طلد٤مدًلدر،عدمٖلّمَد سدتللللللل

لدر ع ٓملمخلد٦ م 

 :تعكيب على الدراسات والبحوخ السابكة 

 دٍ نددالالعدد لٍدديِلدرتسد دد تلال يدد ٛلّسددتدتلطسد ددٔ٘لر ينٔدد٘لاددٔهلدر عدد ٓملمددخللللللللل
   5220د٦ ملمج لطسد ٘كلي يٕلدزبن ل

 العددد لٍددديِلدرتسد ددد تلال  ددد نتدولد دددرتدأذٔ تلّ ددد ذزلاتسٓ دددٔ٘لر ينٔددد٘لادددٔهلل
ول5296در ع ٓملمخلد٦ دملردتٚلدرسد٣ لمجد لطسد د٘لكد لمدًكلي د  لد   ٔد لللللللللل

ل 5290ضبنْطلس ًل
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 دٍ نالالع لدرتسد  تلالتسد ٘لارث لضبمسدتلدرْٓللدر ن سكٕل يٙلاينٔ٘لأهل
   5290مخلد٦ ملرتٚلدرس٣ لمج لطسد ٘كلي  طٗلزدٓتلدر ع ٓمل

 :الدراسـات   دراسات وحبوخ اهتنت بتننية قيه التسامح والتعايش مع اآلخر يف مناهج خامًسا
 االدتناعية:

 لّدرديتلد د َت الاسدْٓملمديَرلدر د سٓ لللللل5294طسد ٘ل يٕلمع تلّقد ٍملدسبيد ٌليلل
ولر ينٔددد٘لادددٔهللل5299ٓيددد ٓملل52ريضددد لدرج ردددحلد٨ دددتدطٖل لعدددْٛلمددد غ دتلثدددْسٗلللللل

در  ددد م لّمَددد سدتلدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددمولسٔدددحلادددتمالدرتسد ددد٘لميَذبددد لمسدددْسبدل لل
در  سٓ لّدمالالّستٗلطسد ٔ٘لمسْسٗل يٙلا٣مٔيلدرض لدرج ردحلد٨ دتدطٖولّبث  دالللل
ى دد ٜرلدرتسد دد٘ل   ئدد٘لدرْسددتٗلددسددْسٗل لاينٔدد٘لاددٔهلدر  دد م لّمَدد سدتلدر عدد ٓمللللل

ٓيددد ٓمل لل52الدرتسد ددد٘لالرٍنٔدد٘لاغددن لمددد غ دتلثددْسٗللللرددتٚل ٔيدد٘لدر شدددحولّبّصددللل
لمي ٍرلدر  سٓ لر ينٔ٘لأهلدر   م لّمَ سدتلدر ع ٓملمخلد٦ م 

 لّدريتلد  َت الدر عمفل يٙل   ئ٘لالمىد مرلل5296طسد ٘لآمي٘لدر ن لّآ مٌّلي
م ددرت لٓ دد نتولد ددرتدأذٔ٘لدث كندد٘لدرع ئدد٘ل لاينٔدد٘لاددٔهلدر  دد م لّمَدد سدتلل

مخلد٦ دملردتٚلدرسد٣ لدرتدس د لدد طٗل يدهلى،دسلال دمسيد٘لدرج ىْٓد٘ولّادتلللللللللللدر ع ٓمل
بث  الى  ٜرلدرتسد ٘ل   ئد٘لدر ىد مرلدد درت لدر د ٜهل يدٙلد درتدأذٔ٘لدث كند٘لللللللل
درع ئدد٘ل لاينٔدد٘لاددٔهلدر  دد م لّمَدد سدتلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملرددتٚلقدد٣ ل ٔيدد٘للللللللللل

دردي،سل لعدْٛلدر غد ٓ للللدر شحلّبّصالالغمّسٗلل  طٗلصٔ  ٘لضب ْٚلمي ٍرل يهل
لدر ٔنٔ٘لدريتلاينٕلأهلدر   م لّمَ سدتلدر ع ٓملرتٚلدرس٣  

 لّدريتلدٍ نالال  تٓهلس٠ٓد٘لم رتسد٘ل لعدْٛلالعد للللل5290طسد ٘ل  ٓزٗلصب ٍتلي
در ذدد س لدرع دٔدد٘لر ينٔدد٘لاددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لدديدد ٍرلدرتسد ددٔ٘لللللل

الإ ددتدطلالددمدمرلاتسٓ ٔدد٘ل٤ غدد ٛلٍٔٝدد٘لللدزب معٔدد٘لّمدد لا دد لدزب معٔدد٘ولسٔددحلبّصدداللل
در تسٓسلرتمرلدر غ ٓ لّددْعْ  تلدريتلا عيقلال ر   م ولّبٍنٔ٘لاْظٔ لمي ٍرل
در د سٓ لّد٤ط لّدرعيددْولر ينٔدد٘لاددٔهلدر  دد م لمدًل دد٣للايدد ّللمْعددْ  تلّاغدد ٓ للل

لا عيقلالي يلدر عضلل لدرمبٖلّدسرتدولد٦ م 

 الاسدددددْٓملمددددديَرلدرتسد ددددد تلل لّدرددددديتلد ددددد َت5290طسد ددددد٘لٍ ددددد٘لدحلسيندددددٕلي
د٢د ن  ٔدد٘ل لعددْٛلبالعدد طلدررتالٔدد٘لدرعْىٔدد٘لر ينٔدد٘لاددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخللللللللل
د٦ ددملرددتٚلا٣مٔدديلددمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ولسٔددحلا مددالدر  سجدد٘لالإ ددتدطلاضددْسلم ددرت للللل
ر سْٓملدديَرل لعْٛلبالعد طلدررتالٔد٘لدرعْىٔد٘لّدمالدالّسدتٗلطسد دٔ٘لمسدْسٗلر ٔد سللللللللل

   م لّدر ع ٓمولّاْصيالدرتسد ٘لر،  ئ٘لدرْستٗلددسدْسٗل للارث ٍ ل يٙلأهلدر
اينٔدد٘لادددٔهلدر  ددد م لّدر عدد ٓملّبّصدددالال يددد ٛلالدددمدمرلاع نددتل يدددٙلبالعددد طلدررتالٔددد٘لللل
درعْىٔدد٘لّد٢ٍ ندد ولال ينٔدد٘لاددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملمددًل دد٣للميدد ٍرلللللللل

لدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘ 

الاسدددْٓملميددد ٍرلدرتسد ددد تللل لّدرددديتلد ددد َت ل5290طسد ددد٘ل يدددٕل  دددتلدرٍْددد  ليلل
د٢د ن  ٔدد٘ل لعددْٛلبالعدد طلدر  دد م لّا ددْللد٦ ددملّدر عدد ٓملدر ددينٕولسٔددحلب ددتلللللل
در  سحلا ٜن٘لالرالع طلدر   م لّا ْللد٦ ملّّعخلاضدْسبدلم رتسبد لرعٔ،ٔد٘لاغدن للللل

لاي لد٤الع طل ل ي صملميَرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘ 
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لدٍ نددالمب،َددْولاددتّٓ للل لّدردديت5290طسد دد٘ل ددْزٖلدرنددمالٔقلّ ،ددالدرسيدد ّٖليلللل
دزب مع تلر عزٓزلدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ مولسٔحلاتمالدرتسد ٘ل س٘لضبتطٗل
دنددد سك٘لددَددد ن لال رينددد ق تلدرتّرٔددد٘لّدرددديتلاعدددززل نئددد٘لدر دددتّٓ لال زب معددد تللللل
ر ينٔدد٘لاددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملدر ددينٕلرددتٚلقدد٣ لدزب معدد تولّبّصددالدرتسد دد٘للل

ل تسٓسل ل س٘لاتّٓ لدزب مع ت الغمّسٗلمن سك٘لب غ ٛلٍٔٝ٘لدر

 لدردديتلد دد َت الّعددخلس٠ٓدد٘لاسْٓمٓدد٘لرضددْسٗلددددمبٗلللللل5290ّطسد دد٘لظبدد ٗل دد سفليلل
ددضمٓ٘لمبيَرلدر  سٓ لريضد لد٤ّللدرجد ىْٖل لعدْٛلادٔهلدر  د م لّدر عد ٓملمدخلللللللل
د٦ دمولّبّصدالدرتسد د٘لالغدمّسٗلد٢ٍ ند ولالرتالٔد٘لدرديمٛل يدٙلدر  د م لّدر عدد ٓملللللللللل

ّدَ تلدريظملّا   لد٢  ٣فولّ  تلر  ٛدتلم  نمٗلر ج ٔد لللمخلد٦ مولّدسرتدو
لمعينٕلدر  سٓ ل لك  ٘لددمدس لدر عئنٔ٘لالرٍنٔ٘لدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ م 

 لّدرديتلدٍ ندالالد ر عمفل يدٙلطسدد٘لادْد ملمعد ٓ لللللللل5291طسد د٘للالدمدٍٔهلدد شدهليللل
٘للللللل ّدرْقئدد٘ل للاددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لم ددمسلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد

ددمسيدد٘لدرج ىْٓدد٘لال دنيعدد٘لدرعمالٔدد٘لدر ددعْطٓ٘ولّاددتلبث  ددالى دد ٜرلدرتسد دد٘لالددرٌلبالعدد طلللل
در  دد م لم ددْ مٗل لم ددمسلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لالي دد ٘لم ْ ددس٘ولكندد لاددتماللللللللل
درتسد ٘لاضْسبدلم رتسب لر عزٓزلاي لدر ٔهلمبي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال دمسيد٘لل

لدرج ىْٓ٘ 

  دراسات والبحوخ السابكة:تعكيب على ال 
 دٍ نددالالعددد لٍدديِلدرتسد ددد تلال سددْٓملميددد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔددد٘لدسب رٔددد٘للللل

ر ينٔ٘لأهلدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ ملمجد لطسد د٘لكد لمدًكليمع دتلّدسبيد ٌللللللل
   5290ولظب ٗل  سفل5290ول يٕل  تلدرٍْ  ل5290ولٍ ٘لدحلسينٕل5294

 رتسدد٘ل لعددْٛلدر ذدد س لدرع دٔدد٘لللدٍ نددالالعدد لٍدديِلدرتسد دد تلال  ددتٓهلس٠ٓدد٘لملل 
ّدرتّرٔ٘لر ينٔ٘لأهلدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ ملمج لطسد د٘لكد لمدًكلي د ٓزٗللللل

   5291درنمالٔقلّدرسي ّٖلو5290صب ٍتل
 دٍ نالالع لٍيِلدرتسد  تلال ي ٛلالمدمرلاعئنٔ٘لم رتس٘لر ينٔ٘لأهلدر  د م لل

 . 5296ّدر ع ٓملمخلد٦ ملمج لطسد ٘كليآمي٘لدر ن لّآ مٌّل
 دٍ نددالالعدد لٍدديِلدرتسد دد تلالدد ر عمفل يددٙلمددتٚلاددْد ملمعدد ٓ لاددٔهلدر  دد م لللللل

ّدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددمل لميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لمجددد لطسد ددد٘كليلالدددمدٍٔهلل
   5291دد شهل

 :منهـج البحـح 
د لك ٌلدر شحلدسب رٕلَٓدتفللكلدر ش دقلمدًلمدتٚلادْد ملادٔهلدر  د م لّادٔهللللللللل

رتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لال دمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ل لطّردد٘لللللدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لك ددللدللل
اسددمول  ددتلا يددٙلدر شددحلدسبدد رٕلر٩د الدد٘ل ددًلا دد ٢٠اُلدددديَرلدرْصدد،ٕليب دديْ لللللللللل
ذبئدد لدث ددْٚ نلّذردد لدي  دد  ُلرس ٔعدد٘لٍدديدلدر شددحلّبٍتد ددُولمددًلسٔددحلاليدد ٛللللللللل
ا ٜندد٘لضبعندد٘لري ددٔهلدرمٜٔ دد٘لّدر،م ٔدد٘لرعدد لمددًلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٤ ددمولللل

هلّصد لّاندنٔطلدرْدادخلدسبد رٕلددتٚلادْد ملٍديِلدر دٔهل لضب دْٚلمديَرلللللللللللّمًلث
درتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لد٨ تدطٓددد٘ولّذرددد لمدددًل ددد٣للد ددد نتدولب ددديْ للللل
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ذبئدد لدث ددْٚولٍّددْلى،ددسلمدد لا ي ددُلدر شددْخلدرتسد دد تلدر دد ال ٘لددندد الَ٘لري شددحللل
ثدهل  دتلضلللدسب رٕولكند ل د قلد د عمد لذرد لا،ضد٣ٔ ل لم تمد٘لدر شدحولّمدًللللللللل

د  نتدولب يْ لذبئد لدث دْٚلّلدمدٛدادُلال    د سِلب ديْ ل يندٕلمع ندتلرْصد للللللللل
ضب ْٚلك للدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لال دمسيد٘لد٨ تدطٓد٘نلريعند ل دًلمدتٚلادْد مللللللللل
ك لمًلأهلدر   م لّأهلدر ع ٓملمخلد٦ ملدرمٜٔ ٘لّدر،م ٔ٘لالُلالَدتفللصدتدسللل

لمٍ لّذر لّ قلد٨دمدٛدتلدر  رٔ٘كسعهل ئَ لّّعخلدر ْصٔ تلدر٣زم٘لر سْٓ

 :إعـداد أدوات البحـح 
        أوال: إعـداد استبانة لتحديد قيه التسامح مع اآلخـر املناسـبة لطـامل املرحلـة اإلعداديـةك و لـم

 بالردوع إىل املصادر التالية:
 د٤طالٔ تلّدرتسد  تلّدر شْخلدر  ال ٘ل لصبد للاينٔد٘لادٔهلدر  د م لّدر عد ٓملللللل

لمخلد٦ م 
 درْقئددد٘كلدرمكٔدددزٗلدرج ىٔددد٘ليدر ينٔددد٘لد٢د ن  ٔددد٘ولدرم  ٓددد٘للللللل5242اسدددملس٠ٓددد٘ل

 ّدسبن ٓ٘لد٢د ن  ٔ٘ولالئ٘لدت نخولدر ع ٌّلدرتّرٕ  
  لّثٔ ٘لد٨ق سلدرع ولرينيَرلدر عئنٕلدرْققلرتّر٘لاسم
  لّثٔ ٘لمع ٓ لمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لالتّر٘لاسم
 سدْللادٔهلدر  د م لّدر عد ٓملمدخلللللللمنمّ  تلممدكزلدت نخلددتىٕلالتّر٘لاسم

 د٦ م 
 ٘ٔ  ق ٔع٘لم طٗلدرتسد  تلد٢د ن 
  ٖق ٔع٘لممسي٘لدر عئهلد٢ تدط 

ّادددتلضلاس ٔدددقلد٢ ددد   ى٘ل يدددٙلصبنْ ددد٘لمدددًلدثعنددد لّدشبددد دٛل لصبددد لللللل
دررتالٔ٘لّمي ٍرلّقم لاتسٓسلدرتسد  تلد٢د ن  ٔد٘ل٤ ديلآسدَٜدهلّم رتسد اَهل للللل

 ى٘ولّاددددتلضلاعددددتٓ لا ٜندددد٘لدر ددددٔهل لعددددْٛلآسدَٜددددهللللللدر ددددٔهلدد غددددني٘ل لد٢ دددد  لل
ٙلّم رتس اَهولّاتلاغنيالدر  ٜن٘ل لصْساَ ل  لادٔهلسٜٔ د٘لٓيدتسزلللل2يلدريَ ٜٔ٘ل يد

ل  ل5ّذر لكن لٍْلمْعخل لدتّللي لأن٘ل م ٔ٘ل84ذب َ لي

 الكٔه السٜٔط٘ ّالكٔه الفسعٔ٘ للتطامح مع اآلخس ( 2جدّل )

       ثانًيا: إعـداد استبانة لتحديد قيه التعايش مع اآلخر املناسـبة لطـامل املرحلـة اإلعداديـةك و لـم
 بالردوع إىل املصادر السابكة:

ّادددتلضلاس ٔدددقلد٢ ددد   ى٘ل يدددٙلصبنْ ددد٘لمدددًلدثعنددد لّدشبددد دٛل لصبددد لللللل
دررتالٔ٘لّمي ٍرلّقم لاتسٓسلدرتسد  تلد٢د ن  ٔد٘ل٤ ديلآسدَٜدهلّم رتسد اَهل للللل

                                                           

  ( اضتباى٘ حتدٓد قٔه التطامح مع اآلخس املياضب٘ لطالب املسحل٘ اإلعداد13٘ٓملخل ) 

 الْشٌ اليطيب الكٔه الفسعٔ٘ جماالت الكٔه السٜٔط٘ و

 29316 14 ؼ مع اآلخسالكٔه االجتناعٔ٘ للتطامح ّالتعآ 1

 31325 15 الكٔه الفهسٓ٘ للتطامح ّالتعآؼ مع اآلخس 2

 1235 6 الكٔه االقتصادٓ٘ للتطامح ّالتعآؼ مع اآلخس 3

 14359 7 الكٔه الطٔاضٔ٘ للتطامح ّالتعآؼ مع اآلخس 4

 1235 6 الكٔه الدٓئ٘ للتطامح ّالتعآؼ مع اآلخس 5

 % 188 48 اجملنْع
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در ددددٔهلدد غددددني٘ل لد٢ دددد   ى٘ولّاددددتلضلاعددددتٓ لا ٜندددد٘لدر ددددٔهل لعددددْٛلآسدَٜددددهللللللللل
ٙلّم رتس اَهولّاتلاغنيالدر  ٜن٘ل لصْساَ ل  لادٔهلسٜٔ د٘لٓيدتسزلللل8يلدريَ ٜٔ٘ل يد

ل  ل4ّذر لكن لٍْلمْعخل لدتّللي لأن٘ل م ٔ٘ل56ذب َ لي
 ( اجملاالت السٜٔط٘ ّالكٔه الفسعٔ٘ للتعآؼ مع اآلخس 3جدّل )

   ثالًجا: إعداد استنارتي حتليل كتب الدراسات االدتناعية باملرحلة اإلعدادية يف ضوء قائنيت قـيه
 التسامح والتعايش مع اآلخر.

ا ولدر  سجد ٌلالإ دتدطلد د ن سإلذبئد لدث دْٚلمدًل د٣لل ند لددتدّلل  صد٘للللللللللل
ّدر ددٔهلدرمٜٔ دد٘لّدر،م ٔدد٘للللٔهلدرمٜٔ دد٘لّدر،م ٔدد٘لري  دد م للالددير لا غددنًلدر ددلل

ّذر لسبضملاعمدسدتلك لأن٘ل م ٔ٘ل لدر  ٜن  ل دْدٛلضللر ع ٓملمخلد٦ مل
لأن٘ اعمدسٍ لالضْسٗلصمؼب٘لبّلعنئ٘لّذبتٓتلدري  ٘لددْٝٓ٘لرع ل

 :إدـراءات حتليل احملتـوى 
 ٔددد٘لال دمسيددد٘للمدددمتل نئددد٘لذبئددد لضب دددْٚلك دددللمددديَرلدرتسد ددد تلد٢د ن لللللل

لد٨ تدطٓ٘لال شبسْدتلّد٨دمدٛدتلدر  رٔ٘كل

 :حتديد اهلدف من التحليل 
اَددتفل نئدد٘لدر شئدد للكلمعم دد٘لمددتٚلاددْد ملكدد لمددًلاددٔهلدر  دد م لّاددٔهللللللللللل
در عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لك ددللدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لال دمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ولّذردد لللللللل

لالَتفللصتدسلس٫عهل ئَ لّا ْميَ  

 يل:حتديد عينة التحل 
اجيدددال ٔيددد٘لدر شئددد ل لك ددددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال د ددد ْٓ تلدر دددد الخللللللل

در،ضدد لدرتسد ددٕللل–ّدرجدد مًلّدر   ددخلال دمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ليدر،ضدد لدرتسد ددٕلد٤ّللللل
 لك ددللطسد ددٔ٘لصدد طسٗلمددًلّزدسٗلدر عيددٔهلّدر عيددٔهللللللل6درجدد ىٕ لسٔددحلاليدددل ددتطٍهليللل

لوولل5259ل–ل5252درع رٕلدر سمٓ٘لدرع ولدرتسد ٕل

 ديد فئة التحليل:حت 
ٓ سيددللد دد نتدولب دديْ لذبئدد لدث ددْٚلذبتٓددتلدر،ٝدد تلدردديتلٓدد هل لعددَْٜ لللللل
در شئ ولّ ٝد تلدر شئد لبّلدرعدتلٍدٕلصبنْ د٘لمدًلدر ضدئ، تلبّلدر،ضد ٜ لٓ دْولللللللللل
در  سددحلالإ ددتدطٍ لق   دد لريْ ٔدد٘لددغددنٌْلّضب ددْدِلّداددتفلمددًلدر شئدد نلّذردد لللل

نٌْلّاضئ،ُلالسمٓ ٘لمْعدْ ٔ٘ولّمبد لللرعٕلٓ  نتمَ لدر  سحل لّص لٍيدلددغ
                                                           

  ( اضتباى٘ حتدٓد قٔه التعآؼ مع اآلخس املياضب٘ لطالب املسحل٘ اإلعداد23٘ٓملخل ) 

 ( يف  –الجامً  –( جداّل حتلٔل نتب الدزاضات االجتناعٔ٘ باملسحل٘ اإلعدادٓ٘ باملطتْٓات )الطابع 3ملخل )التاضع

 و( 2821 – 2828ضْٛ قاٜن٘ قٔه التطامح مع اآلخس )
 ( جداّل حتلٔل 4ملخل ) التاضع( يف  –الجامً  –نتب الدزاضات االجتناعٔ٘ باملسحل٘ اإلعدادٓ٘ باملطتْٓات )الطابع

 و( 2821 – 2828ضْٛ قاٜن٘ قٔه التعآؼ مع اآلخس )

 الْشٌ اليطيب الكٔه الفسعٔ٘ الكٔه السٜٔط٘ و

 42331 11 تكبل اآلخس 1

 19323 5 التعاٌّ مع اآلخس 2

 19323 5 التْاصل ّاحلْاز مع اآلخس 3

 19323 5 تكدٓس اآلخس 4

 % 188 26 اجملنْع



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 

 

406 
 

ٓ ٔد للمع ىٔ٘لدر شئ لّد  ندمدزلدري  ٜرلمب لٓ،ٕلال رغدم لددسيْ ولّالدير لا٫عدتللل
ك لمًلأهلدر   م لّأهلدر ع ٓملمخلد٦ ملدرمٜٔ ٘لّدر،م ٔد٘لٍدٕلي ٝد ت لٓد هللللل

 ل ٝددد٘ل84 لعدددَْٜ لدر شئددد ولسٔدددحلاليغدددال دددتطل ٝددد تلدر شئددد لر دددٔهلدر  ددد م ليلللل
ل ل ٝ٘لذبئئ٘ 56ن لاليغال تطل ٝ تلدر شئ لر ٔهلدر ع ٓمليذبئئ٘ولك

 :حتديد وحدة التحليل 
دربدديلدر  سددحلمددًلالدد لّسددتدتلدر شئدد لددن ي،دد٘ولدزُبنيدد٘ولكْسددتٗلري شئدد لللل
سٔحلبىَ لدرْستٗلدرس ٔعٔ٘لرينعيٙلّٓ ضتلال زُبني٘كل   سٗلم،ٔتٗلؼب ًلدرْادْفلل

 ل9ول5299٘لبّل عئ٘ليىعٔن٘ل عتٓ٘ول ئَ لّذبن لمعيٙلا وولٍّٕللم لبٌلاعٌْلد ٔ
ّاتلضلد  ٔ سلدزبني٘لكْستٗلري شئد لدي  د  َ لري شدحلدسبد رٕلّق ٔعد٘لدر دٔهللللللل

لّد٢ا،  لمخلالع لدرتسد  تلدر  ال ٘لددن الَ٘لايدلدر شح للل

 :حتديد مساحة التحليل ومدى توازنه 
 اددد ولدر  سجددد ٌلحب ددد  لم ددد س٘لدر شئددد ل دددًلقمٓدددقلسضدددملصددد،ش تلدرع دددللللللللل

درتسد ٔ٘ليك   لدرس رل ل لدر،ضي لدرتسد دٔ لرين د ْٓ تلدرج٣ثد٘لال دمسيد٘للللل
ل5259ل–ل5252در   دخ لدد دمسٗل لدرعد ولدرتسد دٕلللللل–درجد مًللل–د٨ تدطٓ٘كليدر  الخل

مدد٘ولدر،َددمسوللوولّذردد لالعددتلد دد  ع طلدرضدد،ش تلدث ْٓدد٘ل يددٙلكدد لمددًليدد تلللل
 د٤ ٝي٘لّدر تسٓ  ت ل

 ا ولدر  سج ٌلال   ٔهلك لص،ش٘لمًلص،ش تلك لك   للكل تطلمًلدزُبن ل
حبٔحلان ن لك لد٫ني٘ل يدٙلمعيدٙلاد وولّمدًل د٣للمد ل د قلضلسضدملدزُبند لللللللللل

   8دد غني٘ل لك لك   ل يٙلستٗلّذر لق    لد لٍْلمْع ل لدتّللي

 ب الطالب مبيَج الدزاضات االجتناعٔ٘ باملسحل٘ اإلعدادٓ٘( مطاح٘ التخلٔل حملتْٚ نت4جدّل )

 عدد اجلنل الفصل الدزاضٕ نتاب الطالب و

 نتاب املطتْٚ الطابع 1

 1853 األّل

 1325 الجاىٕ

 نتاب املطتْٚ الجامً 2

 1831 األّل

 1179 الجاىٕ

 نتاب املطتْٚ التاضع 3

 866 األّل

 1125 الجاىٕ

در دْدزٌلالد لبا د ولم د س٘لدر شئد لث دْٚلدرع دللدرديتلمشيدَ لللللللللل٢ّ    سلمتٚل
در شئد لق  د لريضد لّدر،ضد لدرتسد دٕل  ددتلضلس د  لى دللب دتدطلمجد لك ددللللللللللل

ل لدر  رٕك2مي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال دمسي٘لكن لْٓع لدتّللي

حتلٔلَا طبكا                          ( تْشٓع اعداد مجل نتب الدزاضات االجتناعٔ٘ للنسحل٘ اإلعدادٓ٘ ّاليت مت 5جدّل )

 للفصل ّالصف الدزاضٕ:
 الكٔن٘ الصف

 الفصل

 الهلٙ

 الجاىٕ األّل

 الطابع

 2378 1325 1853 العدد

 36315 28314 16381 اليطب٘

 2218 1179 1831 العدد الجامً
 33359 17392 15367 اليطب٘

 1991 1125 866 العدد التاضع
 38326 1731 13316 اليطب٘

 6579 3629 2958 العدد العدد الهلٙ
 188 55316 44384 اليطب٘
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 لبٌلصبنددْ لمجدد لدردديتلذب َْٓدد لك ددللدرتسد دد تللل2اْعدد لدري دد ٜرل لدددتّلليل
مجيددُلّاددتلك ىدداللل6201د٢د ن  ٔدد٘لرينمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘لّدردديتلضلذبئيددَ لٓ يدددلللل

ّلللل52 22مجيدُلالي د ُللللل4651 مجيدُلالي دد ُللل5122%ل لضب دْٚلك ددللدر،ضد لدرجد ىٕل
َدمدلدري د ٜرلبٌللل%ل لضب ْٚلك للدر،ض لدرج ىٕلّق  د لريضد لدرتسد دٕلدظللل42 88

%لّادددراٙل لددما ددد٘ل92 46مجيدددُلالي ددد ُلل5404ك دددللدرضددد لدر ددد الخللذب دددْٚل يدددٙل
د٤ّكلمًلسٔحلد تدطلدزبن لّاراٙلك دللدرضد لدرجد مًلال دما د٘لدرج ىٔد٘لّذب دْٚللللللل

%لمددًللمجدد رٕل ددتطلدزبندد لدرعئدد٘لّذب ددْٚلك ددلللللل62 44مجيددُلالي دد ُللل5592 يددٙل
مجدد لدرع ددللدردديتلاي ّادد لدر شئدد  لل%لمدد42ً 42ّاجدد لل9119درضدد لدر   ددخل يددٙلل

ّٓرإلك   لدر،ض لدرج ىٕلريض لدر  الخل لددما ٘لد٤ يٙلمدًلسٔدحل دتطلدزبند للللل
ّٓددرإلك دد  لدر،ضدد لد٤ّللريضدد لدرجدد مًلد٤ادد ل ل ددتطلدزبندد لدردديتلؼب َْٓدد لللللللللل
درع ددد   ل٢ّ   ددد سلمدددتٚلدر دددْدزٌل لم ددد س٘لدر شئددد ولضلد ددد نتدولضلد ددد نتدولللل

ولّداغ لميُلبىُل٢لْٓدتل دمّ لطدردُللسضد ٜٔ للللChi-square Testل5د    سلممالخلك 
بك لمدًلل21 2 ل تطلمج لدرع للق   لري،ض لبّلدرض لدرتسد ٕليم  ْٚلط٢رُل

 ددد لْٓكدددتل يدددٙلدر دددْدزٌل لضب دددْٚلدرع دددللدرددديتلمشيدددَ لللللللل ٢5   ددد سلكددد لل22 2
لدر شئ لق   لريض لّدر،ض لدرتسد ٕ 

 ي حتليل احملتوى( و لم من خال:حسامل ثبات أداة التحليل )استنارت 
 سضملدرض،ش تلدريتلاغهلضب دْٚلك د  لدرس ردللرين د ْٚلدر د الخليدر،ضد للللللل

درتسد ددٕلد٤ّل لّا  ددٔهلكدد لصدد،ش٘للكلصبنْ دد٘لمددًلدزُبندد ولّاددتلدأدد نيالللل
ل لد٫ني٘ 9224اي لدرض،ش تل يٙلي

 ذبئددد للم ددد     ل د ددد نتدولبطدٗلدر شئددد ليد ددد ن سإلذبئددد لدث دددْٚلددعدددتٗلل
ك ددد  لدرس ردددللرين ددد ْٚلدر ددد الخليدر،ضددد لدرتسد دددٕلد٤ّل لال ربددد ذلدزُبنيددد٘للللللل

لكْستٗلري شئ لّأهلدر   م لّأهلدر ع ٓملمخلد٦ ملك،ٝ تلري شئ  
  لس   لاعمدسلدزُبن لدريتلايس قل يٙلأهلدر   م لّأهلدر ع ٓملمخلد٦ م
   س   لدري  ٘لددْٝٓ٘لر عمدسلدزبن 
 ددمٚلالعددتلمددمّسلب دد ْ  ل يددٙلدر شئدد لد٤ّلولثددهلدر ٔدد وللللل دد طٗلدر شئدد لمددمٗلبل 

سب دد  لمع مدد لد٢ا،دد  لالدد لدر شئدد لد٤ّلللHolstiال س ٔددقلمع طردد٘ليٍْر دديت ل
ل لللل546ول5228ّدرج ىٕلّىطلددع طر٘لك ر  رٕكليسأتٖلقعٔن٘ول

=لصبنددْ ل ٝدد تلدر شئدد لدد ،ددقل ئَدد لالدد لدر شيددٔي لد٤ّلللللللل M 2سٔددحللٌ
لّدرج ىٕ 

N1 ل=لصبنْ ل ٝ تلدر شئ لد٤ّل ل
ل=لصبنْ ل ٝ تلدر شئ لدرج ىٕ ل     N2لللللللللل

٫ٓند للللل9 11 2ّاتلاليدلمع م لث  تلبطدٗلدر شئ لي  لٍّْلمع م لث د تلمما،دخل د ل
 =N1لكلث دد تلبطدٗلدر شئدد لّال ر دد رٕلصدد٣سٔ َ لر٣ دد نتدوولسٔددحلاليغددالأندد٘لل

لدددمدٛلدر شئدد لمددًل دد٣للبطدٗللل  لM2 = 344ّأندد٘لللللN2= 172ّأندد٘لل175
در شئدد لر دد ٜنيتلاددٔهلدر  دد م لّاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل يددٙلضب ددْٚلك ددللللللللللل
درس رددللمبدديَرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لال د دد ْٓ تلدرج٣ثدد٘لرينمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ل للللل

لو  ل5259ل–ل5252درع ولدرتسد ٕلي
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  للنرحلــة   املســتويات الجاثــةحتليــل حمتــوى كتــب الطالــب مبــنهج الدراســات االدتناعيــة يف
 اإلعدادية.

ّاتلممتل نئ٘لدر شئ لث ْٚلك للدرس رلل لدد د ْٓ تلدرج٣ثد٘لرينمسيد٘لللل
لد٨ تدطٓ٘لال شبسْدتلدر  رٔ٘ك

 دربيلدر  سحلدر عمدسلّستٗلري عدتدطول عيدتم لايس دقلأند٘لمدًلادٔهلدر  د م لبّلللللللل
ايس دقلد٫نيد٘لمدًلد٫ند لللللأهلدر ع ٓملمخلد٦ مل يٙلد٫ني٘لمًلد٫ن لدث ْٚلبّل

٫ٓعسدٙلاعدمدسبدلّذرد للللللللل دث ْٚل يٙلأن٘لمًلادٔهلدر  د م لّدر عد ٓملمدخلد٦ دمل
ل لدشب ى٘لدد  الي٘لا لّ لدتدّلل  ص٘لُب تتلرير  

 س   لاعمدسلدزُبن لدريتلاي ّرالأهلدر   م لّدر ع ٓملمخلد٦ دملدد غدني٘ل للل
د٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لللك دددللدرس ردددللرين ددد ْٓ تلدرج٣ثددد٘لمبددديَرلدرتسد ددد تلللللل

لو ل5259ل-ل5252د٨ تدطٓ٘ل لدرع ولدرتسد ٕلللللللللللللللللللللللللي
   س   لدري  ٘لددْٝٓ٘لر عمدسلدزبن 
 س دد  لث دد تلدر شئدد لّذردد ل ددًلقمٓددقلل دد طٗلذبئدد لدث ددْٚلمددمٗلب ددمٚلالعددتلل

ممّسلث٣ث٘لب  الٔخل يٙلدر شئ لد٤ّللال   نتدولى،دسلبطدٗلدر شئد ولّال س ٔدقلللل
٘لل M 2 =2196در  ال ٘لاليغالأن٘للHolstiمع طر٘ليٍْر يت ل  + N2 ّاليغدالأند

N1لٍّددْل8 11 2سٔددحلاليغددالدر ٔندد٘لدرعدددتطٓ٘لدع مدد لث ددد تلدر شئددد ليلللللل5524=لل 
٫ٓن للكلث  تل نئد٘لدر شئد    مع م لث  تلمما،خل  ل

 :املعاجلة اإلحصائية للنتائج البحح 
ٔل  Statistical Package for Social٘لضلد دد نتدولسزمددُلدردد دمرلد٨سضدد ٜ

Sciences (SPSS)٨دمدٛلدر شي٣ٔتلد٨سضد ٜٔ٘لّدرديتلاندن لدر عدمدسدتلّدري دلللللللل
ددْٝٓدد٘لري ددٔهلدرمٜٔ دد٘لّدر،م ٔدد٘لرعدد لمددًلاددٔهلدر  دد م لّاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمللل
ق  دد لرين دد ْٚلّدر،ضدد لدرتسد ددٕلّامأ َندد لس ددللى ددللاعمدسداَدد ل لضب ددْٚللللللللل

 Chi-squareل5ممالدخلكد للليَ لدر شئ ولكند لضلد د نتدولد   د سلللدد مسدتلدريتلمش

Test ٢    سلّدْطل مّ لذدتلطدرُللسض ٜٔ٘لال لى للاعمدسدتلأهلدر  د م لّادٔهلللل
لدر ع ٓملمخلد٦ مللق    لرين  ْٚلبّلدر،ض لدرتسد ٕ 

 :نتائج البحـح وتفسيـرها 
  اآلخر: التسامح معضوء قيه أواًل: نتائج حتليل حمتوى كتب الدراسات االدتناعية يف 

 املتعلكة مبدى توافر قيه التسامح مع اآلخر يف حمتوى كتب املستوى السابع: النتائج -1
 ( ىتاٜج حتلٔل حمتْٚ نتب الطالب املطتْٚ الطابع يف ضْٛ قٔه التطامح مع اآلخس6جدّل )

 قٔه التطامح مع اآلخس و

 تهسازات اجُلنل

 اجملنْع

 اليطب٘   

 املْٝٓ٘

  اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل الجاىٕ اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل األّل

ّالتعآؼ مع اآلخس 1 ٘ للتطامح   6356 156 8338 118 4336 46 الكٔه االجتناعٔ

ؼ مع اآلخس 2 التعٓا  3323 77 2341 32 4327 45 الكٔه الفهسٓ٘ للتطامحّ 

ؼ مع اآلخس 3 التعٓا  8358 14 1385 14 - - الكٔه االقتصادٓ٘ للتطامحّ 

ؼ مع اآلخس 4 التعٓا  1397 47 2382 27 1389 28 الكٔه الطٔاضٔ٘ للتطامحّ 

ّالتعآؼ مع اآلخس 5 ٘ للتطامح   1351 36 1396 26 1313 12 الكٔه الدٓئ

 13387 338 1537 289 11368 123 اجملنْع
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 لبٌلدتندددْ لدرعيدددٕلر عدددمدسدتلادددٔهلدر  ددد م ل لك ددد الٕللل6ٓ غددد لمدددًلددددتّلليل
%ولّبٌلدرعددتطلدرعيددٙلر عددمدسدتللللل40 94 لمجيدد٘لّالي دد ٘لمْٝٓدد٘لللل442در دد الخليلدد دد ْٚلل

%لّاددتلددد ٛتل لددما دد٘لد٤ّكلل26 6 لمجيدد٘لّالي دد ٘لمْٝٓدد٘لل926در ددٔهلد٢د ن  ٔدد٘لي
مدددًلسٔدددحلاغدددنٔيَ لالع دددللدد ددد ْٚلدر ددد الخولّٓمددددخلذرددد للكلبٌلم١ر،دددْلدرع دددللللل

٘لىظددمبدلرس ٔعدد٘لدرتسد دٔ٘لاددتل ضضددْدلم دد س٘لكدد  ٗلر غدن لدر ددٔهلد٢د ن  ٔددلل
مْعْ  تلدرْستدتلدرتسد ٔ٘لدد غني٘ل لك  الٕلدد  ْٚلدر  الخولٍّيدلٓ ،دقلمدخللل
ى دد ٜرلّاْصددٔ تلالعدد لدر شددْخلّدرتسد دد تلدر دد ال ٘لّدردديتلبكددتتلبٍنٔدد٘لاغددن للللل
در ٔهلد٢د ن  ٔد٘لري  د م لمدخلد٦ دمل لميد ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لّمدًلٍديِلللللللللل

لللللللللل ل  دددتلداددد طٖلل5296 لّلل   ٔددد لي5292يدرتسد ددد تلطسد ددد٘لكددد لمدددًكلددٔندددٔ مٖلللل
   5290يل

ّ يددٙلدزب ىدددللد٦ ددمل  دددتلددد ٛتلدر دددٔهلد٢ا ضدد طٓ٘ل لددما ددد٘لد٤ دد ٗلالعدددتطلللللل
٘لل ل98اعدددمدسدتليل %ولٍّددديدلمددد ل١ٓكدددتلبٌلمددد١ر،ٕلدرع دددلللللللل24 2مْٝٓددد٘لللمجيددد٘لّالي ددد 

درتسد ددددٔ٘لمللؽبضضددددْدلم دددد س٘لك  ٔدددد٘لادددديِلدر ٔندددد٘ل يددددٙلدرددددم هلمددددًلّدددددْطللل
ّا سؽبٔ٘لّّقئ٘لا ،قلمخلق ٔع٘لدر ٔهلد٢ا ض طٓ٘ولٍّديدلمد لللمْعْ  تلدغمد ٔ٘ل

 لّدرددديتلب ددد،متل دددًلدٍ نددد ولميددد ٍرللللل5291ٓ ،دددقلمدددخلطسد ددد٘لدر دددعٔتٖلّآ دددمًٓليلللل
درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال غن لأهلدر   م لالرالع طٍ لددن ي،٘لّرعدًلْٓددتلا،د ّتلللل

ل لى للدر عمدسدتلرض كلالع لد٤الع طلطٌّلد٤ مٚ 

 املتعلكة مبدى توافر قيه التسامح مع اآلخر يف حمتوى كتب املستوى الجامن: النتائج -2
 ( ىتاٜج حتلٔل حمتْٚ نتب الطالب املطتْٚ الجامً يف ضْٛ قٔه التطامح مع اآلخس7جدّل )

 لبٌلدتندددْ لدرعيدددٕلر عدددمدسدتلادددٔهلدر  ددد م ل لك ددد الٕللل0ٓ غددد لمدددًلددددتّلليل
درعدددتطلدرعيددٙلر عدددمدسدتللل%ولّبٌل42 59 لمجيددد٘لّالي دد ٘لمْٝٓدد٘للل805دد دد ْٚلدرجدد مًليلل

%لّادتلدد ٛتل لددما د٘لد٤ّكلللل41 95مجيد٘لّالي د ٘لمْٝٓد٘لللل  580در ٔهلد٢د ن  ٔ٘لي
مدددًلسٔدددحلاغدددنٔيَ لالع دددللدد ددد ْٚلدرجددد مًولّٓمددددخلذرددد للكلبٌلم١ر،دددْلدرع دددللللل
درتسد دٔ٘لاددتل ضضددْدلم دد س٘لكدد  ٗلر غدن لدر ددٔهلد٢د ن  ٔدد٘لىظددمبدلرس ٔعدد٘للل

 غني٘ل لك  الٕلدد  ْٚلدرج مًولٍّيدلٓ ،دقلمدخلللمْعْ  تلدرْستدتلدرتسد ٔ٘لدد
ى دد ٜرلّاْصددٔ تلالعدد لدر شددْخلّدرتسد دد تلدر دد ال ٘لّدردديتلبكددتتلبٍنٔدد٘لاغددن للللل
در ٔهلد٢د ن  ٔد٘لري  د م لمدخلد٦ دمل لميد ٍرلدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لّمدًلٍديِلللللللللل

ٖل5296 لّلل   ٔددد لي5292درتسد ددد تلطسد ددد٘لكددد لمدددًكلددٔندددٔ مٖليللل للللللللللل ل  دددتلداددد ط
   5290يل

 قٔه التطامح مع اآلخس و

 تهسازات اجُلنل

 اجملنْع

 اليطب٘   

 املْٝٓ٘

الفصل 

 األّل

 ٘ اليطب

 املْٝٓ٘

الفصل 

 الجاىٕ

 ٘ اليطب

 املْٝٓ٘

 

ّالتعآؼ  1 الكٔه االجتناعٔ٘ للتطامح 

 مع اآلخس

51 4394 223 1839 274 12339 

ّالتعآؼ مع  2 الكٔه الفهسٓ٘ للتطامح 

 اآلخس

19 1384 34 238 53 233 

ّالتعآؼ  3 الكٔه االقتصادٓ٘ للتطامح 

 مع اآلخس

24 2332 6 8358 38 1335 

ٔاضٔ٘ للتطامح 4 ّالتعآؼ  الكٔه الط

 مع اآلخس

51 439 56 437 187 438 

ؼ مع  5 التعٓا  ّ الكٔه الدٓئ٘ للتطامح

 اآلخس

- - 8 8367 8 8336 

 21335 472 2737 327 14386 145 اجملنْع
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ّ يٙلدزب ىللد٦ مل  تلد ٛتلدر دٔهلدرتٓئد٘ل لددما د٘لد٤ د ٗلالعدتطلاعدمدسدتللللللل
٘ل ل4ي %ولٍّدديدلمدد ل١ٓكددتلبٌلمدد١ر،ٕلدرع ددللدرتسد ددٔ٘لملللللللل46 2مْٝٓدد٘للمجيدد٘لّالي دد 

ؽبضضْدلم د س٘لك  ٔد٘لاديِلدر ٔند٘ل يدٙلدردم هلمدًلّددْطلمْعدْ  تلا سؽبٔد٘للللللللللل
ٍّيدلم لٓ ،قلمخلطسد ٘لدر عٔتٖلّآ دمًٓللّّقئ٘لا ،قلمخلق ٔع٘لدر ٔهلدرتٓئ٘ول

 لّدرددديتلب ددد،متل دددًلدٍ نددد ولميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال غدددن لادددٔهلللللل5291ي
در  دد م لالرالع طٍدد لددن ي،دد٘لّرعددًلْٓدددتلا،دد ّتل لى ددللدر عددمدسدتلرضدد كلالعدد للللل

لد٤الع طلطٌّلد٤ مٚ 

 املستوى التاسع: املتعلكة مبدى توافر قيه التسامح مع اآلخر يف حمتوى كتب النتائج -3
 ( ىتاٜج حتلٔل حمتْٚ نتب الطالب املطتْٚ التاضع يف ضْٛ قٔه التطامح مع اآلخس8جدّل )

 قٔه التطامح مع اآلخس و

 تهسازات اجُلنل

 اجملنْع

 اليطب٘   

 املْٝٓ٘

  اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل الجاىٕ اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل األّل

٘ للتطامح  1  4311 82 336 41 4373 41 ّالتعآؼ مع اآلخسالكٔه االجتناعٔ

ؼ مع اآلخس 2 التعٓا  8398 187 234 27 9323 88 الكٔه الفهسٓ٘ للتطامحّ 

ؼ مع اآلخس 3 التعٓا  1318 22 8397 11 1327 11 الكٔه االقتصادٓ٘ للتطامحّ 

ؼ مع اآلخس 4 التعٓا  8385 17 8388 18 8388 7 الكٔه الطٔاضٔ٘ للتطامحّ 

ّالتعآؼ مع اآلخسالكٔه  5 ٘ للتطامح   8355 11 - - 1327 11 الدٓئ

 12388 239 739 89 17332 158 اجملنْع

 لبٌلدتندددْ لدرعيدددٕلر عدددمدسدتلادددٔهلدر  ددد م ل لك ددد الٕللل4ٓ غددد لمدددًلددددتّلليل
%ولّبٌلدرعدتطلدرعيدٙلر عدمدسدتلدر دٔهلللللل95 لمجي٘لّالي د ٘لمْٝٓد٘للل541دد  ْٚلدر   خلي

%لّاددتلددد ٛتل لددما دد٘لد٤ّكلمددًلسٔددحل14 4مْٝٓدد٘للمجيدد٘لّالي دد ٘  920در،عمٓدد٘لي
اغددنٔيَ لالع ددللدد دد ْٚلدر   ددخولّٓمدددخلذردد للكلبٌلم١ر،ددْلدرع ددللدرتسد ددٔ٘لاددتللل
 ضضددددْدلم دددد س٘لكدددد  ٗلر غددددن لدر ددددٔهلدر،عمٓدددد٘لىظددددمبدلرس ٔعدددد٘لمْعددددْ  تللل
درْستدتلدرتسد ٔ٘لدد غني٘ل لك  الٕلدد  ْٚلدرجد مًلّدرديتلا عيدقلال ر ْدصد لمد لللللل

سبغددد سدتلّد٨ظبددد زدتلدرج   ٔددد٘لّدر،عمٓددد٘لريشغددد سدتلدر تميددد٘لّدٍ ن مَددد لللللالددد لد
 ال رعيْولّدر،يٌْلددن ي،٘ 

ّ يٙلدزب ىللد٦ مل  تلد ٛتلدر دٔهلدرتٓئد٘ل لددما د٘لد٤ د ٗلالعدتطلاعدمدسدتللللللل
%ولٍّدديدلمدد ل١ٓكددتلبٌلمدد١ر،ٕلدرع ددللدرتسد ددٔ٘لمللللل22 2مْٝٓدد٘للمجيدد٘لّالي دد ٘ ل99ي

ؽبضضْدلم د س٘لك  ٔد٘لاديِلدر ٔند٘ل يدٙلدردم هلمدًلّددْطلمْعدْ  تلا سؽبٔد٘للللللللللل
ّّقئ٘لا ،قلمخلق ٔع٘لدر ٔهلدرتٓئ٘ولٍّيدلم لٓ ،قلمخلطسد ٘لدر عٔتٖلّآ دمًٓلل

ٔهل لّدرددديتلب ددد،متل دددًلدٍ نددد ولميددد ٍرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال غدددن لادددللللل5291ي
در  دد م لالرالع طٍدد لددن ي،دد٘لّرعددًلْٓدددتلا،دد ّتل لى ددللدر عددمدسدتلرضدد كلالعدد للللل

لد٤الع طلطٌّلد٤ مٚ 
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النتــائج املتعلكــة مبــدى تــوافر قــيه التســامح مــع اآلخــر يف حمتــوى كتــب    -4
 املستويات الجاثة باملرحلة اإلعدادية:

سحل٘ اإلعدادٓ٘ يف ضْٛ قٔه التطامح ( ىتاٜج حتلٔل حمتْٚ نتب الطالب باملطتْٓات الجالث٘ بامل9جدّل )

 مع اآلخس

 قٔه التطامح مع اآلخس و

 تهسازات اجُلنل

 اجملنْع

 اليطب٘

 املْٝٓ٘

 ٚ املطتْ

 الطابع

 ٘ اليطب

 املْٝٓ٘

 ٚ املطتْ

 الجامً

 ٘ اليطب

 املْٝٓ٘

 ٚ املطتْ

 التاضع

 ٘ اليطب

 املْٝٓ٘

 

الكٔه االجتناعٔ٘ للتطامح  1

 ّالتعآؼ مع اآلخس

156 6356 274 12339 82 431 512 7378 

الكٔه الفهسٓ٘ للتطامح  2

 ّالتعآؼ مع اآلخس

77 3323 53 233 187 8398 237 3368 

ٔاضٔ٘ للتطامح  3 الكٔه الط

 ّالتعآؼ مع اآلخس

47 1397 187 438 17 8385 171 2359 

الكٔه االقتصادٓ٘ للتطامح  4

 ّالتعآؼ مع اآلخس

14 8358 38 1335 22 1318 66 13883 

الكٔه الدٓئ٘ للتطامح  5

 ّالتعآؼ مع اآلخس

36 1351 8 8336 11 8355 55 8383 

 15382 1841 12 239 21335 472 13387 338 اجملنْع

 لبٌلدتندددْ لدرعيدددٕلر عدددمدسدتلادددٔهلدر  ددد م ل لك دددللللللل1ٓ غددد لمدددًلددددتّلليلل
%ولّبٌلل45 92 لمجيددد٘لّالي ددد ٘لمْٝٓددد٘ل9289دد ددد ْٓ تلدرج٣ثددد٘لال دمسيددد٘لد٨ تدطٓددد٘لي

%لّاددتل04 0مجيدد٘لّالي دد ٘لمْٝٓدد٘ل  295درعددتطلدرعيددٙلر عددمدسدتلدر ددٔهلد٢د ن  ٔدد٘لي
د ٛتل لددما ٘لد٤ّكلمًلسٔدحلاغدنٔيَ لالع دللددمسيد٘لد٨ تدطٓد٘ولّ يدٙلدزب ىدللللللللل

لمجي٘لّالي  ٘ ل22د٦ مل  تلد ٛتلدر ٔهلدرتٓئ٘ل لددما ٘لد٤  ٗلالعتطلاعمدسدتلي
ل%ولل44 2مْٝٓ٘ل

ّٓمدددخلذردد للكلدرس ٔعدد٘لد٢د ن  ٔدد٘لدْعددْ  تلمدد طٗلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘للل
سٔددحللىَدد لاددتسسلدر ،دد  ٣تلالدد لدر نددمل دد لدرزمدد ٌلّددعدد ٌلّدر ددْدى لدردديتلذبعددهللل
ٍيِلدر ،  ٣تول ع ٌلمًلدديس ٕلبٌلارإلدر ٔهلد٢د ن  ٔ٘ل يدٙلسبسلامأدللادٔهلللل

د٢د ن  ٔددد٘لٍدددٕلبادددم لدديددد ٍرلللدر  ددد م لّدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددمول نددد طٗلدرتسد ددد تل
درتسد ددددٔ٘لداضدددد ٢ لال ٤ٍددددتدفلد٢د ن  ٔدددد٘لّم،َددددْمٕلدت نددددخلدثيددددٕلّدرعدددد دٕولللل

ُل دت ندخل الْدادخل ّبكجم٪ٍد لدارتدىبد لل ُل ّآم رد ُل ّاسيع اد ِل ّم عدٔ ّم د   يُولل ّس عدم
ّٔ٘ ال إ  ً ا نٔز بّىَ  كن  ٘لل ددْدطلدرتسد  ّٔد ًل ٓ غد ل كند ل الس ٔع َد لد٢د ن    مد

   ى الغ  ب مدطبد رٔعْىْد ل تدطلد٤دٔ لن   بك  التّس ا٫ َه دعيَ  ٍّيدم٫ ّن ٍ ول
ٖل دت ندخل ٌل دردي ٘لل الد ر سْسدتل ضبدٔس ل  ٔدُول ٓعٔندْ ّٓ َّد٘لّد٢ا ضد ط  د٢د ن  

٘ل ّٔد ٘ل در ٔٝد تل   ّدرج    ّٓ ٘ل دسبغد س د٤ دمٚوللل ّدت نعد تل صبد نعَهل طد د ل ددن ي،د
ٍذَ لدر ٔهلد٢د ن  ٔ٘لري   م لّار ٔ ب ل يٙلم ل  قل ئسل مٓ ب لبٌلاععسلمي 

ّدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددملالضدددْسٗلبكجدددملمدددًل  ٍددد ولٍّددديدلٓ ،دددقلمدددخلاْصدددٔ تلالعددد لل
در شْخلّدرتسد  تلدر  ال ٘لّدريتلبكتتلبٍنٔ٘لاغن لأهلدد ١ّرٔ٘لد٢د ن  ٔ٘ل
ّدر ع ٌّلّدسبْدسلٍّٕلأهلدد ن  ٔ٘لالس ٔع َ لعنًلادٔهلدر  د م لّدر عد ٓملمدخللللل

 ل5220مجددد لطسد ددد٘لكددد لمدددًكلدزبنددد ليللللل تلد٢د ن  ٔددد٘ د٦ دددمل لك دددللدرتسد دددلل
ل ل5290 لّ ٔتٗلي5290 لّدر ٔتلي5290ّصب ٍتلي
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ّرعددًلرددٔسلمددًلدديس ددٕلبٌلاددرإلدر ددٔهلدرتٓئدد٘ل لددما دد٘لد٤ دد ٗلّذردد ل يددٙلل
درددم هلمددًلّدددْطلّسددتٗلطسد ددٔ٘ل لك دد  لدر،ضدد لدرتسد ددٕلد٤ّللال د دد ْٚلدرجدد مًلل

ٔد٘ لّدرديتلكد ٌلمدًلددنعدًلبٌلا غدنًلصبنْ د٘لمدًلللللللللالعيْدٌليا سٓ لدرتّرد٘لدرعجن ىل
اددٔهلدر  دد م لّدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملمجدد لا  دد لدرتّردد٘لدرعجن ىٔدد٘لرع  ٜددتلبصددش  للللل
درتٓ ى تلد٤ مٚولّلق٣ لدسبمٓ٘لدرتٓئ٘ل ل  س ٘لدرنع ٜمل٤صش  لدر ٣طلدرديتلل

 ىٕول  شٍْ ولّدر ن  لالر ٣ لد٨ ٣ول لمع مي٘لبٍ لدريم٘ل لظ لدسبعهلدرعجن
كن لاغنًلك   لدر،ض لدرتسد ٕلدرج ىٕلّستٗلطسد ٔ٘لالعيْدٌليس دْ لد٨ى د ٌ للل
ّدرددديتلكددد ٌلمدددًلددنعدددًلبٌلاغدددنًلالعددد لدر دددٔهلدرتٓئددد٘لري  ددد م لّميَددد لسمٓددد٘لللل
درع ٔتٗلّسمٓ٘ل  س ٘لدرنع ٜملدرتٓئ٘لّى يلدر سمفلدرتٓقلّدر عضدللزبديسلبّللل

ْدطلدرتسد دٔ٘لد٤ دمٚلدديدْوللللرٌْلبّلطٓدًلبّلرغد٘ولّسمبد لكد ٌلذرد لرْددْطلالعد لدددلللللللل
الَ لاينٔ٘لدر ٔهلدرتٓئ٘لّميَ لدر  د م لّدر عد ٓملدردتٓقلمدخلد٦ دملمجد لدررتالٔد٘لللللللل

 لّدرديتلبّصداللل5226درتٓئ٘لّدريغ٘لدرعمالٔد٘لّ  ٍد ولٍّديدلدلٓ ،دقلمدخلطسد د٘كل دمزليللللللل
الغدددمّسٗلل دددتدطلالدددمدمرلاعئنٔددد٘لّاتسٓ ٔددد٘لر ينٔددد٘لادددٔهلدر ع مددد لمدددخلد٦ دددملّادددٔهلللل

لر،عمٖلّدرتٓقلرتٚلدرس٣  در   م لد

 :ثانًيا: نتائج حتليل حمتوى كتب الدراسات االدتناعية يف ضوء قيه التعايش مع اآلخر 

 النتائج املتعلكة مبدى توافر قيه التعايش مع اآلخر يف حمتوى كتب املستوى السابع: -1
 التعآؼ مع اآلخس( ىتاٜج حتلٔل حمتْٚ نتب الطالب املطتْٚ الطابع يف ضْٛ قٔه 18جدّل )

 قٔه التعآؼ مع اآلخس و

 تهسازات اجُلنل

 اجملنْع

 املْٝٓ٘ اليطب٘   

  اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل الجاىٕ اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل األّل

 4383 96 437 63 3313 33 تكبل اآلخس 1

 1376 48 1343 19 1399 21 تكدٓس اآلخس 2

ٌ مع اآلخس 3  8375 18 8338 4 1332 14 التعّا

ْاز مع اآلخس 4 ّاحل ْاصل   8316 4 8315 2 8318 2 الت

 6364 158 6364 88 6364 78 اجملنْع

 لبٌلدتنددْ لدرعيددٕلر عددمدسدتلاددٔهلدر عدد ٓمل لك دد الٕلللللل92ٓ غدد لمددًلدددتّلليلل
%ولّبٌلدرعدتطلدرعيدٙلر عدمدسدتلادٔهلللللل68 6 لمجي٘لّالي د ٘لمْٝٓد٘للل924دد  ْٚلدر  الخلي

%لّادتلدد ٛتل لددما د٘لد٤ّكلمدًلسٔدحلللللل24 8مْٝٓ٘لل لمجي٘لّالي  16٘ا   لد٦ ملي
اغنٔيَ لالع للدد  ْٚلدر  الخوللللللّ يٙلدزب ىدللد٦ دمل  دتلدد ٛتلادٔهلدر ْدصد للللللل

%ولل96 2 لمجي٘للّالي  ٘لمْٝٓد٘لل8ّدسبْدسلمخلد٦ مل لددما ٘لد٤  ٗلالعتطلاعمدسدتلي
ٔدد٘لاددديِللٍّدديدلمددد ل١ٓكددتلبٌلمددد١ر،ٕلدرع ددللدرتسد دددٔ٘لمللؽبضضددْدلم ددد س٘لك  لللل

در ٔندد٘ل يددٙلدرددم هلمددًلّدددْطلمْعددْ  تلدغمد ٔدد٘لّا سؽبٔدد٘لّّقئدد٘لا ،ددقلمددخللللللللللل
ق ٔع٘لأهلدر ْدص لّدسبْدسلمخلد٦ دمًٓلمجد لمْعدْ  تلطّسلدسبغد سدتلدر تميد٘لللللل
 لا ددتولد٨ى دد ىٔ٘لّا ددتمَ ولّمْعددْ  تلطّسلدد١  دد تلدرْقئدد٘ل لاعزٓددزلدسبددْدسلللل

لاسملّ  سدَ  ال لددي ن للكلدرج    تلددن ي،٘لطد  ل
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 النتائج املتعلكة مبدى توافر قيه التعايش مع اآلخر يف حمتوى كتب املستوى الجامن: -2
 ( ىتاٜج حتلٔل حمتْٚ نتب الطالب املطتْٚ الجامً يف ضْٛ قٔه التعآؼ مع اآلخس11جدّل )

 قٔه التعآؼ مع اآلخس و

 تهسازات اجُلنل

 اجملنْع

 املْٝٓ٘ اليطب٘   

  اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل الجاىٕ اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل األّل

 2394 65 2354 38 3339 35 تكبل اآلخس 1

ْاز مع اآلخس 2 ّاحل ْاصل   139 42 1361 19 2323 23 الت

ٌ مع اآلخس 3  8363 14 8376 9 8348 5 التعّا

 8358 13 8333 4 6387 9 تكدٓس اآلخس 4

 6386 134 5325 62 6398 72 اجملنْع

 لبٌلدتنددْ لدرعيددٕلر عددمدسدتلاددٔهلدر عدد ٓمل لك دد الٕلللللل99دددتّلليٓ غدد لمددًلل
%ولّبٌلدرعدتطلدرعيدٙلر عدمدسدتلادٔهلللللل26 6 لمجي٘لّالي د ٘لمْٝٓد٘للل948دد  ْٚلدرج مًلي

%لّاتلد ٛتل لددما د٘لد٤ّكلمدًلسٔدحللللل18 5 لمجي٘لّالي  ٘لمْٝٓ٘ل62ا   لد٦ ملي
 دتلدد ٛتلادٔهلا دتٓملد٦ دمللللللاغنٔيَ لالع للدد  ْٚلدرج مًولّ يٙلدزب ىللد٦ مل 

%ولٍّديدلمد ل١ٓكدتللللل24 2 لمجي٘للّالي د ٘لمْٝٓد٘للل94 لددما ٘لد٤  ٗلالعتطلاعمدسدتلي
بٌلم١ر،ٕلدرع دللدرتسد دٔ٘لمللؽبضضدْدلم د س٘لك  ٔد٘لاديِلدر ٔند٘ل يدٙلدردم هلللللللللل
مددًلّدددْطلمْعددْ  تلا سؽبٔدد٘لّّقئدد٘لا ،ددقلمددخلق ٔعدد٘لاددٔهلا ددتٓملد٦ ددملمجدد للللللللل

دسبغ سدتلّدرج    تلد٤ مٚل لدر سْسلّدر  تولدرعد دٕوللمْعْ  تلد٢ رتدفلالتّسل
ّد٨ ددددَ م تلدرعينٔدددد٘لّدر،عمٓدددد٘لرينيدددد ن للكلدسبغدددد سدتلّدرج   دددد تلددن ي،دددد٘وللل
ّمْعددْ  تلدر ددٔهلدرع دٔدد٘لددنددرتك٘لمجدد كلدسددرتدولس ددْ لد٨ى دد ٌلّسمٓدد٘لدرددمبٖلللللل

لدرتًٓ ّدر ع  لّ تولدر نٔٔزلدرعيضمٖلق    لريذيسلبّلدريٌْلبّلدرعم لبّل

 النتائج املتعلكة مبدى توافر قيه التعايش مع اآلخر يف حمتوى كتب املستوى التاسع: -3
 ( ىتاٜج حتلٔل حمتْٚ نتب الطالب املطتْٚ التاضع يف ضْٛ قٔه التعآؼ مع اآلخس12جدّل )

 قٔه التعآؼ مع اآلخس و

 تهسازات اجُلنل

 اجملنْع

 املْٝٓ٘ اليطب٘   

  اليطب٘ املْٝٓ٘ الفصل الجاىٕ املْٝٓ٘اليطب٘  الفصل األّل

 2381 56 2366 38 338 26 تكبل اآلخس 1

ْاز مع اآلخس 2 ّاحل ْاصل   1358 38 8353 6 2377 24 الت

 1318 11 8362 7 8346 4 تكدٓس اآلخس 3

ٌ مع اآلخس 4  8348 8 8371 8 - - التعّا

 5327 185 4353 51 6323 54 اجملنْع

 لبٌلدتنددْ لدرعيددٕلر عددمدسدتلاددٔهلدر عدد ٓمل لك دد الٕلللللل95ٓ غدد لمددًلدددتّلليلل
%ولّبٌلدرعدتطلدرعيدٙلر عدمدسدتلادٔهلللللل50 2 لمجي٘لّالي  ٘لمْٝٓد٘لل922دد  ْٚلدر   خلي

%لّاتلد ٛتل لددما د٘لد٤ّكلمدًلسٔدحللللل49 5 لمجي٘لّالي  ٘لمْٝٓ٘ل26ا   لد٦ ملي
د٦ دمل  دتلدد ٛتلادٔهلدر عد ٌّلمدخللللللللاغنٔيَ لالع للدد  ْٚلدر   خولّ يدٙلدزب ىدللل

لللللل%ولٍّددديدلل82 2 لمجيددد٘للّالي ددد ٘لمْٝٓددد٘لل4د٦ دددمل لددما ددد٘لد٤ ددد ٗلالعدددتطلاعدددمدسدتليل
مدد ل١ٓكددتلبٌلمدد١ر،ٕلدرع ددللدرتسد ددٔ٘لمللؽبضضددْدلم دد س٘لك  ٔدد٘لادديِلدر ٔندد٘لللل
 يدٙلدرددم هلمددًلّدددْطلمْعددْ  تلّقئدد٘لا ،ددقلمددخلق ٔعدد٘لاددٔهلدر عدد ٌّلمددخلد٦ ددمللل

در عد ٌّلدردتّرٕلّطّسلطّرد٘لاسدمل لط دهلدد١  د تلدرتّرٔد٘لّدردتّللللللللللمج لمْعدْ  تلل
لددن ي،٘لبثي ٛلد٤زم تلّدرعْدسخ 
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النتـائج املتعلكــة مبــدى تــوافر قـيه التعــايش مــع اآلخــر يف حمتـوى اللتــب الجاثــة باملرحلــة     -4
 اإلعدادية:

اإلعدادٓ٘ يف ضْٛ قٔه التعآؼ ( ىتاٜج حتلٔل حمتْٚ نتب الطالب باملطتْٓات الجالث٘ باملسحل٘ 13جدّل )

 مع اآلخس

 و

قٔه التعآؼ مع 

 اآلخس

 اجملنْع تهسازات اجُلنل

 اليطب٘  

 املْٝٓ٘

 ٚ املطتْ

 الطابع

 ٘ اليطب

 املْٝٓ٘

 ٚ املطتْ

 الجامً

 ٘ اليطب

 املْٝٓ٘

 ٚ املطتْ

 التاضع

 ٘ اليطب

 املْٝٓ٘

  

 3329 217 2381 56 2394 65 4383 96 تكبل اآلخس 1

ٌ مع 2  1378 112 1358 38 139 42 1376 48 اآلخس التعّا

ّاحلْاز مع  3 ْاصل  الت

 اآلخس

18 8375 14 8363 11 1318 43 8365 

 8338 25 8348 8 8358 13 8316 4 تكدٓس اآلخس 4

 6383 397 5327 185 6386 134 6364 158 اجملنْع

 لبٌلدتندددْ لدرعيدددٕلر عدددمدسدتلادددٔهلدر عددد ٓمل لك دددلللل94ٓ غددد لمدددًلددددتّلليل
%ولّبٌلدرعدتطللل24 6 لمجي٘لّالي د ٘لمْٝٓد٘للل410دد  ْٓ تلدرج٣ث٘لال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘لي

%لّادتلدد ٛتل لللل51 4مجيد٘لّالي د ٘لمْٝٓد٘لللل  590درعيٙلر عمدسدتلادٔهلا  د لد٦ دمليللل
ددما ٘لد٤ّكلمًلسٔحلاغنٔيَ لالع للددمسي٘لد٨ تدطٓ٘ولّ يٙلدزب ىللد٦ مل  دتلل

 لمجيد٘للّالي د ٘لمْٝٓد٘لللل52ا ٘لد٤  ٗلالعتطلاعمدسدتليد ٛتلأهلا تٓملد٦ مل لددم
%ولٍّددديدلمددد ل١ٓكدددتلدٍ نددد ولمددد١ر،ٕلك دددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لللللل44 2

د٨ تدطٓ٘لالتّر٘لاسملال غن لأهلا   لد٦ مل يٙلس   لأهلا تٓملد٦ مولٍّيدل
دتلٓ سيللاغن لضب ْٚلدديَرلدْعدْ  تلا سؽبٔد٘لّّقئد٘لا عيدقلال  دتٓمللظبد زلللللل

دسبغ سدتلّدرج    تلد٤ مٚل  لدر  سٓ ولّاْعٔ لطّسلدرعين ٛلّدد،عدمًٓلدديد ن للل
لكلدسبغدد سدتلّدرج   ددد تلد٤ دددمٚل لدر  دددتولدرعدد دٕلمدددًل ددد٣للىندددملل دددَ م اَهللل
ّلظبد زداَهل لصبدد للدرعيددْولّدر،يددٌْلّد٦طد لددن ي،د٘ولٍدديدلال ٨عدد  ٘للكلاغددن للل

 ٔهلدرع دٔد٘لددندرتك٘لدرديتلد عدسلدسدرتدوللللللمْعْ  تلا عيقلالرٍنٔد٘لدر ن د لالد رللل
د٦ مًٓلّا تٓمٍهلّدسرتدول  طداَهلّا  رٔتٍهلالضمفلدريظمل ًلد  ٣فلدزبيسل

لبّلدريٌْلبّلدرعم لبّلدرتًٓلبّلدريغ٘ 

    ثالًجا: تفسري النتائج املتعلكة بداللة الفروق بني نسب تلرارات قيه التسامح وقيه التعـايش مـع
 دراسات االدتناعية باملرحلة اإلعدادية:اآلخر يف حمتوى كتب ال

   تفسري النتائج املتعلكة بداللة الفروق بني نسب تلرارات قيه التسامح مع اآلخر طبًكا للنسـتوى
 التاسع(: –الجامن  –الدراسي )السابع 

 ىتاٜج الفسّم بني ىطب تهسازات قٔه التطامح مع اآلخس طبًكا للنطتْٚ الدزاضٕ (14جدّل )

 الكٔن٘ الستب٘

قٔن٘ نا اجملنْع املطتْٚ التاضع املطتْٚ الجامً املطتْٚ الطابع

2

 

لدالل٘ 

 الفسّم
 مطتْٚ

 اليطب٘ التهساز اليطب٘ التهساز اليطب٘ التهساز اليطب٘ التهساز الدالل٘

 7378 512 431 82 12339 274 6356 156 االجتناعٔ٘ 1

144329 

 دال٘

 

 3368 237 8398 187 233 53 3323 77 الفهسٓ٘ 2

 2359 171 8385 17 438 187 1397 47 الطٔاضٔ٘ 3

 8392 61 1318 22 1335 38 8358 14 االقتصادٓ٘ 4

 8383 55 8355 11 8336 8 1351 36 الدٓئ٘ 5

   15374 1836 12 239 21335 472 13387 338 اجملنْع
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د٦ دمل لك دلللل لامأدللى دللاعدمدسدتلادٔهلدر  د م لمدخللللللل98ٓ غ لمدًلددتّلليلل
لدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘لق    لرين  ْٚلدرتسد ٕلدررتأللدر  رٕك

 ل%ل42 59دد  ْٚلدرج مًلالي  ٘لمْٝٓ٘ل
 ل%ل40 94دد  ْٚلدر  الخلالي  ٘لمْٝٓ٘ل
 ل95دد  ْٚلدر   خلالي  ٘لمْٝٓ٘ل% 

ٔب ل يدتلم د ْٚلط٢رد٘لم،رتعد٘ليلللل  ل لالدل22 2كن لٓ غ لّدْطل مّ لطدر٘للسض ٜ
ى دللاعدمدسدتلادٔهلدر  د م لمدخلد٦ دمل لك دللدد د ْٓ تلدرتسد دٔ٘لدردج٣خلسٔددحللللللللللل

 للٍّيدلم ل١ٓكتل تولدر ْدزٌل لاْزٓخلأهلدر  د م لمدخللل51 988يل5اليغالأن٘لك 
د٦ دددملالددد لك دددللدد ددد ْٓ تلدردددج٣خلال دمسيددد٘لد٨ تدطٓددد٘لسٔدددحلاليددددلب يدددٙلمعدددتللللل

%لل42 59ْٚلدرجد مًلالي د ٘لمْٝٓد٘للللر عمدسدتلادٔهلدر  د م لمدخلد٦ دمل لك دللدد د لللللل
ّسمب لٓمدخلذر لرس ٔع٘لددْعدْ  تلّدر غد ٓ لدد يْ د٘لدرديتلضلاي ّاد ل لك دلللللللل
دد ددد ْٚلدرجددد مًلّدرددديتلادددما طلبكجدددملال دددٔهلدر  ددد م لمدددخلد٦ دددملمجددد كليددْدقيددد٘للل
ّددنددد سك٘لددتىٔددد٘ولد٤مدددًلدردددْققلّدرددد غ لد٢د نددد  ٕولس دددْ لد٨ى ددد ٌولدر دددٔهللللل

لرتك٘  درع دٔ٘لددن

 طبًكا للنسـتوى   تفسري النتائج املتعلكة بداللة الفروق بني نسب تلرارات قيه التعايش مع اآلخر
 التاسع(: –الجامن  –الدراسي )السابع 

 ىتاٜج الفسّم بني ىطب تهسازات قٔه التعآؼ مع اآلخس طبًكا للنطتْٚ الدزاضٕ (15جدّل )

 الكٔن٘ الستب٘

قٔن٘ نا اجملنْع املطتْٚ التاضع املطتْٚ الجامً املطتْٚ الطابع

2

 

لدالل٘ 

 الفسّم
مطتْٚ 

 اليطب٘ التهساز اليطب٘ التهساز اليطب٘ التهساز اليطب٘ التهساز الدالل٘

 3329 217 2381 56 2394 65 4383 96 تكبل اآلخس 1

56355 

 غري دال٘

 
 1378 112 1358 38 139 42 1376 48 التعاٌّ مع اآلخس 2

3 

ّاحلْاز التْاصل 

 مع اآلخس

18 8375 14 8363 11 1318 43 8365 

 8338 25 8348 8 8358 13 8316 4 تكدٓس اآلخس 4

   6383 397 5327 185 6386 134 6364 158 اجملنْع
 لامأدللى دللاعدمدسدتلادٔهلدر عد ٓملمدخلد٦ دمل لك دلللللللللل92ٓ غ لمدًلددتّلليلل

لرين  ْٚلدرتسد ٕلدررتأللدر  رٕكدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘لق    ل
 ل%ل68 6دد  ْٚلدر  الخلالي  ٘لمْٝٓ٘ل
 ل%ل26 6دد  ْٚلدرج مًلالي  ٘لمْٝٓ٘ل
 ل50 2دد  ْٚلدر   خلالي  ٘لمْٝٓ٘ل% 

ٔب ل يتلم  ْٚلط٢رد٘لم،رتعد٘ليلل  ل22 2كن لٓ غ ل تولّدْطل مّ لطدر٘للسض ٜ
درتسد ددٔ٘لدرددج٣خللالدد لى ددللاعددمدسدتلاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددمل لك ددللدد دد ْٓ تللللل

 للٍّيدلم ل١ٓكتلدر ْدزٌل لاْزٓدخلادٔهلدر عد ٓملمدخللللل22 26يل5سٔحلاليغالأن٘لك 
لد٦ ملال لك للدد  ْٓ تلدرج٣خلال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘ل 

       تفسري النتائج املتعلكة بداللة الفروق بني نسب تلرارات قيه التسـامح مـع اآلخـر طبًكـا للفصـل
 الجاني(: –الدراسي )األول 

ى ددللاعددمدسدتلاددٔهلدر  دد م لمددخلد٦ ددملق   دد للللل لامأددل96مددًلدددتّلليللٓ غدد 
درجدد ىٕ لبىَدد لاعددمستل لك ددللدر،ضدد لدرتسد ددٕلد٤ّلللللل–ري،ضدد لدرتسد ددٕليد٤ّللل

ل%لمًلصبنْ لاعمدسدتلل92 82 لمجي٘لّالي  ٘لمْٝٓ٘ل894 ليلال رض،ْفلدرج٣ث٘



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 

 

416 
 

ه التطامح مع اآلخس                                  لدالل٘ الفسّم بني ىطب تهسازات قٔ 2( ىتاٜج اختباز نا16جدّل )

 الجاىٕ( –طبًكا للفصل الدزاضٕ )األّل 

قٔه التطامح 

 مع اآلخس

الفصل الدزاضٕ 

 األّل

الفصل الدزاضٕ 

 الجاىٕ

 اجملنْع الهلٙ

 2قٔن٘ نا

لدالل٘ 

 الفسّم

مطتْٚ 

 الدالل٘

 اليطب٘ التهساز اليطب٘  التهساز اليطب٘  التهساز

 7378 512 18338 374 4367 138 االجتناعٔ٘

 دال٘ 112338

 3368 237 2356 93 4388 144 الفهسٓ٘
 13883 66 8385 31 1318 35 الطٔاضٔ٘

 2359 171 2356 93 2364 78 االقتصادٓ٘
 8383 55 8388 32 8377 23 الدٓئ٘
 15382 1841 59385 623 48315 418 اجملنْع

 ل654الٔين لاعمستل لك للدر،ض لدرتسد ٕلدرج ىٕلال رض،ْفلدرج٣ث٘ل ليلدر ٔهول
ٔب لالدد لى ددلللل42 21مجيدد٘لّالي دد ٘لمْٝٓدد٘ل %ولكندد لداغدد لّدددْطل ددمّ لطدردد٘للسضدد ٜ

 يدتلللدرجد ىٕ لل–ليد٤ّلاعمدسدتلأهلدر   م لمخلد٦ دمل لق   د لري،ضد لدرتسد دٕللللل
لىٕ  لرض كلدر،ض لدرتسد ٕلدرج 22 2م  ْٚلط٢ر٘لم،رتع٘لي

ّامدخلٍيِلدري  ٜرللكلق ٔع٘لددْعْ  تلدرتسد ٔ٘لدد غني٘ل لك دللدر،ضد للل
ل–درتسد ددٕلدرجدد ىٕل لدد دد ْٓ تلدرددج٣خلرينمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ل لصبدد ٢تليدر دد سٓ لللللل

ددْدقي٘ ل ،دٕلمْعدْ  تلك دللدر،ضد لدرتسد دٕلدرجد ىٕل يدلل ئَد لللللللللل–دزبغمد ٔ ل
ٔ  دٕولبمد لك دللدر،ضد لدرتسد دٕللللللدرسد الخلد٢د ند  ٕلّدر،عدمٖلّد٢د ند  ٕلّدر لللل

د٢د ندد  ٕلّدر،عددمٖل  ددطولّرددير ل يددهلٓ ش ددقللللل ئَدد لدرسدد الخلد٤ّلل  ددتل يددللل
در ْدزٌلالتسد٘لك  ٗلالد لاْزٓدخلصبد ٢تلدر دٔهلدرمٜٔ د٘لري  د م لمدخلد٦ دملالد لللللللللل

لك للدر،ضْللدرتسد ٔ٘ل لدد  ْٓ تلدرج٣خلرينمسي٘لد٨ تدطٓ٘ 

   الفروق بني نسب تلرارات قيه التعـايش مـع اآلخـر طبًكـا للفصـل      تفسري النتائج املتعلكة بداللة
 الجاني(: –الدراسي )األول 
نااختباز  ( ىتاٜج17جدّل )

2

لدالل٘ الفسّم بني ىطب تهسازات قٔه التعآؼ مع اآلخس                                   

 الجاىٕ( –طبًكا للفصل الدزاضٕ )األّل 

 قٔه التعآؼ 

 مع اآلخس

الفصل الدزاضٕ 

 األّل

الفصل الدزاضٕ 

 الجاىٕ

 اجملنْع الهلٙ

 2قٔن٘ نا

لدالل٘ 

 الفسّم

مطتْٚ 

 الدالل٘

 اليطب٘ التهساز اليطب٘  التهساز اليطب٘  التهساز

 3329 217 3338 123 3318 94 تكبل اآلخس

 غري دال٘ 23327

التعاٌّ مع 

 اآلخس

68 2338 44 1321 112 1378 
ّاحلْاز التْاصل 

 مع اآلخس

23 8377 28 8355 43 8365 
 8337 25 8338 14 8337 11 تكدٓس اآلخس

 6383 397 5353 281 6364 196 اجملنْع
 للامأددللى ددللاعددمدسدتلاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملق   دد لللللل90ٓ غدد لمددًلدددتّلليلل

درجددد ىٕ لبىَددد لاعدددمستل لك دددللدر،ضددد لدرتسد دددٕلد٤ّلللل–ري،ضددد لدرتسد دددٕليد٤ّلل
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%لمدددًلصبندددْ لاعدددمدسدتللل40 81 لمجيددد٘لّالي ددد ٘لمْٝٓددد٘ل916ال رضددد،ْفلدرج٣ثددد٘ل لي
 ل529در ٔهولالٔين لاعدمستل لك دللدر،ضد لدرتسد دٕلدرجد ىٕلال رضد،ْفلدرج٣ثد٘ل ليللللللل

ٔب لالد لى دللللل64 22مجي٘لّالي  ٘لمْٝٓ٘ل %ولكن لداغ ل تولّدْطل مّ لطدر٘للسض ٜ
درجدد ىٕل ل دد للل–سد ددٕليلد٤ّللاعددمدسدتلاددٔهلدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملق   دد لري،ضدد لدرتللللل

١ٓكدددتلّددددْطلادددْدزٌلالددد لاْزٓدددخلادددٔهلدر عددد ٓملمدددخلد٦ دددمل يدددٙلك دددللدر،ضدددي للللل
لدرتسد ٔ لال د  ْٓ تلدرج٣خلرينمسي٘لد٨ تدطٓ٘ 

 :توصيات ومكرتحات البحح 
 لعددْٛلمدد لاْصدد للرٔددُلدر شددحلمددًلى دد ٜرلميعددًلا ددتٓهلدر ْصددٔ تلّدد رتسدد تللل

لدر  رٔ٘ك
 در دددٔهلدرمٜٔ ددد٘لري  ددد م لمدددخلد٦ دددملبثيددد ٛلاغدددنٔيَ ل لللللممد ددد ٗلدر دددْدزٌلالددد لل

 ضب ْٚلك للدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘ل لدد  ْٓ تلدرج٣خ 
 ممد ددد ٗلدر دددْدزٌلالددد لدر دددٔهلدرمٜٔ ددد٘لري عددد ٓملمدددخلد٦ دددملدثيددد ٛلاغدددنٔيَ ل للللللل

لضب ْٚلك للدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘ل لدد  ْٓ تلدرج٣خ 
 مّسٗلاغدددن لضب دددْٚلك دددللدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لد٨ تدطٓددد٘ل لللعددد

دد  ْٓ تلدرج٣خلمْعْ  تلّاغ ٓ لذدتلق ٔع٘لدد ن  ٔ٘لاععسلدر ٔهلدرتٓئ٘ل
ري  دد م لمددخلد٦ ددملمجدد كلدسددرتدول   ٜددتلد٦ ددمًٓولّ ددتولدر نٔٔددزلالدد لد٤ ددمدطللللللل

ا   لد٦ ملددن يد للال  للدرع ٔتٗولّد٢  تدلل لدرمبٖلدرتٓقلّى يلدر سمفولّ
  لدرتًٓولّدر ن  لالر ٣أ تلد٨ ٣ول لس ر٘لد٢  ٣فلمخلد٦ م 

 عددمّسٗلاغددن لضب ددْٚلميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لال دمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘ل لللللللل
دد دددد ْٓ تلدرددددج٣خلمْعددددْ  تلّاغدددد ٓ لذدتلق ٔعدددد٘لدا ضدددد طٓ٘لاععددددسلدر ددددٔهلللل

 طللد٢ا ضد طٖلالد لدرندعْ للللد٢ا ض طٓ٘لري   م لمخلد٦ ملمجد لدر عد ٌّلّدر  دللل
ّدرتّللّدر غ مًلال لدرتّللبّاد تلد٤زمد تلّطّسلدديظند تلد٢ا ضد طٓ٘لدرتّرٔد٘لللللل
 لدر  مٓددللالدد لدرنددعْ لّاعزٓددزلم،َددْولدسبددْدسلالدد لدسبغدد سدتولّددندد سك٘ل للللل
ذب ٔدددقلدر ينٔددد٘لدد ددد تدم٘لرعددد لأدددعْ لدرعددد ملولّددنددد سك٘ل لسددد لددندددع٣تلللللل

 د٢ا ض طٓ٘لدرع دٔ٘ 
 ّسٗلذب ٔددقلدر ددْدزٌلبثيدد ٛلاْزٓددخلاددٔهلدر  دد م لمددخلد٦ ددمل لضب ددْٚلك ددلللعددم

درج ىٕ لال رضد،ْفلدرج٣ثد٘لللل–درتسد  تلد٢د ن  ٔ٘ل لدر،ضْللدرتسد ٔ٘ليد٤ّلل
 رينمسي٘لد٨ تدطٓ٘ 

 عددمّسٗلاغددن لضب ددْٚلك ددللدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لال دمسيدد٘لد٨ تدطٓدد٘لاددٔهللللل
د٦ ددملّدر عدد ٌّلمددخلد٦ ددملّدر ْدصدد للللدر عدد ٓملمددخلد٦ ددملدردديتلا عيددقلال  ددتٓملللل

ّدسبدددْدسلمدددخلد٦ دددمولّذرددد لرغدددع لاغدددنٔيَن ل لضب دددْٚلددددديَرلال د ددد ْٓ تلل
 درج٣خ 

 د٢ٍ ندد ولالددإدمدٛلطسد دد تل  ثيدد٘ل يددٙلضب ددْٚلميدد ٍرلدرتسد دد تلد٢د ن  ٔدد٘لللللللل
ال دمسي٘لد٢ال تدٜٔ٘لّدرج ىْٓ٘ولّذر لريعن ل ًلمتٚلاْد ملأهلدر  د م لّادٔهللل

  ملمبش ْدٍ  در ع ٓملمخلد٦
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 د٢ٍ نددد ولالدددإدمدٛلطسد ددد تلّحبدددْخل لٍددديدلدتددد للا ددد ،ٔتلمدددًلى ددد ٜرلدرتسد ددد٘لل
دسب رٔ٘ل لاسْٓملمي ٍرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘لال دمسي٘لد٨ تدطٓ٘ل لعدْٛلادٔهللل

 در   م لّأهلدر ع ٓملمخلد٦ م 

ّميعدًلدادرتد لالعد لدتد ٢تلدر شجٔدد٘لد٤ دمٚلّدرديتلا عيدقلال رتسد د٘لدسب رٔدد٘للللللللل
ل ر  رٕكك

 اسْٓملميَرلدرتسد  تلد٢د ن  ٔ٘ل لعْٛلددت  لم عتطلدرج    تلر ينٔ٘لأهل
 در   م لّدر ع ٓملمخلد٦ م 

 ئدددد٘لد دددد نتدولد ددددرتدأذٔ تلدسبددددْدسلّدر ،دددد ّ لر ينٔدددد٘لاددددٔهلدر  دددد م للللللل   
 ّدر ع ٓملمخلد٦ ملرتٚلق٣ لددمسي٘لد٨ تدطٓ٘ 

 ك دللدرتسد د تلد٢د ن  ٔد٘لللللمتٚلادْد ملادٔهلدر  د م لّدر عد ٓملمدخلد٦ دمل لللللل
 ال دتدسسلد٤دي ٔ٘لالتّر٘لاسم 

 ذبئددد لضب دددْٚلمددديَرلدرتسد ددد تلد٢د ن  ٔددد٘لال دمسيددد٘لدرج ىْٓددد٘ل لعدددْٛلادددٔهلل
 در   م لّدر ع ٓملمخلد٦ م 

  مرادع الدراسة: 
بسىددامج مكددرتئ قدداٜه علددٙ املدددخل   (3 2817أمحددد بدددّٖ ننددال ّعبدددالعال زٓدداي عبددد الطددنٔع3 )    

ظ الدزاضات االجتناعٔد٘ لتينٔد٘ أبعداد التطدامح ّمَدازات الدتفهري اإلجيدابٕ لددٚ         البٕٔٝ يف تدزٓ

  ٘ ، املدؤرس الددّلٕ للعنعٔد٘ الرتبْٓد٘ للدزاضدات االجتناعٔد٘ )التطدامح        تالمٔر املسحلد٘ االبتدأٜد

 5673-515( الكاٍسٗ، ص 1ّقبْل اآلخس(، اجمللد )

رْش / ْٓلْٔ،  ،2838زؤٓ٘ قطس الْطئ٘ (3 2888األماى٘ العام٘ للتخطٔط التينْٖ بدّل٘ قطس3 ) 

 ، متائ مً خالل:28/12/2828الدّح٘، قطس، مت مساجعتُ 

 https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/HomePagePublications/QNV
2030_Arabic_v2.pdf 

فاعلٔد٘ بسىدامج قداٜه علدٙ الكصدق السقنٔد٘ يف تددزٓظ الدزاضدات          (28193أماىٕ مطعد املئدا3ّٖ )  

زضال٘ ماجطتري،  االجتناعٔ٘ لتينٔ٘ قٔه التطامح ّقبْل اآلخس لدٚ تالمٔر املسحل٘ االبتدأٜ٘،

 نلٔ٘ الرتبٔ٘، جامع٘ امليْف3٘ٔ

تكْٓه مياٍج التازٓخ باملسحل٘ الجاىْٓ٘ األشٍسٓ٘ يف ضدْٛ أبعداد    (28123أميً عبد العلٔه الطٔط3ٕ ) 

 َا3زضال٘ ماجطتري، نلٔ٘ الرتبٔ٘، جامع٘ بي التطامح،

 ٓطتخدو مكرتئ بسىامج(3 2816آمي٘ حمند البػري، عصٗ ىعن٘ اهلل، ضعدٓ٘ عبد الفتائ3 ) 
 لدٚ اآلخس مع التعآؼ التطامح ّمَازات قٔه تينٔ٘ يف العكلٔ٘ احملانن٘ اضرتاتٔعٔ٘

جمل٘ البخح العلنٕ يف الرتبٔ٘، نلٔ٘  باملسحل٘ الجاىْٓ٘، اليفظ عله ملادٗ الدازضني الطالب

 913 – 67، ص 2، ج 17البيات، جامع٘ عني مشظ، ع 

 قٔه التطامح علٙ ّأثسِ االجتناعٕ التْاصل مْاقع إدماٌ(3 2817خالد عبد اللطٔف عنسا3ٌ ) 
 الدّلٕ املؤرس ىظسٍه، ّجَ٘ مً جامع٘ ضٍْاج الرتبٔ٘ نلٔ٘ طالب لدٚ اآلخس ّقبْل

 – 72، أنتْبس، ص 1اآلخس( مج  ّقبْل )التطامح :االجتناعٔ٘ للدزاضات الرتبْٓ٘ للعنعٔ٘
1883 

الكددٔه يف ميدداٍج التعلددٔه املصددسٓ٘ بددني التيصددٔل اليظددسٖ ّآلٔددات   (3 2817مخددٔظ حمنددد مخددٔظ ) 

ٕ  ، املدؤرس التطبٔدل العنلدٕ: قدٔه التطددامح أاْذج دا     ٘  الددّل  للدزاضددات الرتبْٓدد٘ للعنعٔد
 ٘ ٘ ، اآلخدس  ّقبدْل  التطدامح  :االجتناعٔد ٘  اجلنعٔد ( 1االجتناعٔد٘، اجمللدد )   لدزاضدات  الرتبْٓد

 2583 – 231الكاٍسٗ، ص 
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، اضتخداماتُ، حتلٔل احملتْٖ يف العلْو االىطاىٔ٘، مفَْمُ، أضطُ(3 2884زغدٖ أمحد طعٔن3ُ ) 

 الكاٍسٗ: داز الفهس العسب3ٕ

ٕ يف تدددزٓظ التددازٓخ  (28193زىددا حمنددد مطددله3 )  ضدد ٘ بعددا مَددازات الددتفهري اضددتخداو املدددخل التفّا لتينٔدد

قٔه التطامح لدٚ تالمٔر املسحل٘ اإلعدادٓ٘،  زضال٘ ماجطتري، نلٔ٘ الرتبٔ٘، جامع٘ طيطا3 الياقدّ 

 الدزاضٔ٘ املياٍج يف الجكايف ّالتيْع ّاحلْاز التطامح قٔه(3 2818ضامل بً حمند املٔػٔكس3ٖ ) 
 1233 – 114، ىْفنرب، ص 38ه، ع جمل٘ زضال٘ الرتبٔ٘، ّشازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔالعناىٔ٘، 

بياٛ الطالو ّالتعلٔه مً أجل الطالو، خربات حملٔ٘ ّتيمالت عاملٔ٘، (3 2882ٍني ت3ِْ ) –ضْٚ  

جمل٘ مطتكبلٔات، مهتب الرتبٔ٘  تسمج٘: أمحد عطٔ٘ أمحد، يف )التعلٔه مً أجل العٔؼ مع ا(

 1283 – 119، مازع، ص 32مج  ،121الدّلٕ جبئف، مسنص مطبْعات الْٔىطهْ بالكاٍسٗ، العدد 

تكْٓه مياٍج الدزاضات االجتناعٔ٘ باملسحل٘ اإلعدادٓ٘ يف (3 2817اهلاد3ٖ ) غدريًٓ نامل عبد 

 )التطامح :االجتناعٔ٘ للدزاضات الرتبْٓ٘ للعنعٔ٘ الدّلٕ املؤرس ضْٛ بعا قٔه التطامح،
 8223 – 788، أنتْبس، ص 1اآلخس( مج  ّقبْل

قٔه التطامح يف ميَاج الرتبٔ٘ الْطئ٘: اجلامع٘ (3 2813صاحل ٍيدٖ ذٓاب، صادم الػدٓفات3 ) 

 63، ص 3، ع 9، اجملل٘ األزدىٔ٘ يف الدزاضات اإلضالمٔ٘، جامع٘ آل البٔت، مج اهلامشٔ٘ أاْذج ا

– 873 

ّأثددسِ يف تينٔدد٘  بسىامدددج مكدددرتئ يف ضدددْٛ مفَدددْو حددددْاز احلطدددازات (3 2818عددالٛ عبددد اهلل مددسّاد3 ) 

زضدال٘   مَدازات التفهدري الياقدد ّقٔده التفاٍده الددّلٕ لدٚ طالب غدعب٘ التدازٓخ بهلٔدات الرتبٔد٘،    

 دنتْزاِ، نلٔ٘ الرتبٔ٘ بدمٔاط، جامع٘ امليصْز3ٗ

 الدّلٕ ، املؤرسالتطامح ّتينٔ٘ االجتناعٔ٘ الدزاضات مياٍج(3 2817علٕ جْدٗ عبد الٍْاب3 ) 
 2383 – 218، أنتْبس، ص 1اآلخس( مج  ّقبْل )التطامح :االجتناعٔ٘ للدزاضات الرتبْٓ٘ للعنعٔ٘

 ( 3٘ الجكاف ّالعلْوّ  ، متائ مً غبه٘ املدازع امليتطب٘ للْٔىطهْ(3 2889اللعي٘ الْطئ٘ الهْٓتٔ٘ للرتبٔ٘ 

  خالل:

 http://www.kwtnatcom.org/home/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=66&Itemid=68 

ْطئ٘ لتينٔ٘ ّحدٗ تازخئ٘ مكرتح٘ يف ضْٛ أبعاد الْحدٗ ال(3 2819حمند أمحد عبد الدآه3 ) 

زضال٘  قٔه التطامح ّبعا مَازات التعآؼ مع اآلخس لدٚ تالمٔر املسحل٘ اإلعدادٓ٘،

 ماجطتري، نلٔ٘ الرتبٔ٘، جامع٘ أضْٔط3

فعالٔ٘ بسىامج مكرتئ يف الدزاضات االجتناعٔد٘ لتينٔد٘ قدٔه التطدامح      (28183ىادٓ٘ حمند صاحل3 ) 

 ضال٘ ماجطتري، نلٔ٘ الرتبٔ٘، جامع٘ حلْا3ٌ، زّقبْل اآلخس لتالمٔر الصف الجاىٕ االعدادٖ

، قطه اآلداب ّاللػ٘ العسبٔ٘، نلٔ٘ اآلداب اجلنل٘ يف الدزاضات اللػْٓ٘(3 2811ىعٔن٘ ضعد3٘ٓ ) 

 ، متائ مً خالل:99 – 71ّاللػات، جامع٘ حمند خٔطس، بطهسٗ، اجلصاٜس، ص 

 http://fll.univ-
biskra.dz/images/pdf_revue/pdf_revue_09/naima%20saadia.pdf 

 ( 3ٕ  الرتبٔ٘ الهْىٔ٘ أبعاد ضْٛ يف االجتناعٔ٘ الدزاضات ميَج تطْٓس(3 2817ٍب٘ اهلل ضعٔد حلن
ؼ التطامح قٔه لتينٔ٘  للعنعٔ٘ الدّلٕ املؤرس اإلعدادٓ٘، املسحل٘ لدٚ تالمٔر اآلخس مع ّالتعٓا

 8833 – 768، أنتْبس، ص 1اآلخس( مج  ّقبْل )التطامح :االجتناعٔ٘ للدزاضات الرتبْٓ٘

 املْاطي٘ قٔه تينٔ٘ يف اجلناعٔ٘ املياقػ٘ اضرتاتٔعٔ٘ اضتخداو أثس(3 2817) شٍساٌ حامد ٍياٛ 

 الدّلٕ املؤرس ،اإلعدادٖ الجالح الصف لتالمٔر االجتناعٔ٘ الدزاضات مبيَج اآلخس ّتكبل

 أنتْبس، الكاٍسٗ،( 1) اجمللد( اآلخس ّقبْل االجتناعٔ٘، )التطامح للدزاضات الرتبْٓ٘ للعنعٔ٘

 4283 – 367 ص

٘  الدّزٗ مع ا؟ العٔؼ ىتعله أٌ يف فػليا ٍل(3 32883 )الْٔىطهْ  ٌ  الطادضد ْ  ملدؤرس  ّاألزبعدْ  الْٔىطده

 جبئددف، الدددّلٕ الرتبٔدد٘ مهتددب ،2881 ضددبتنرب 8 – 5 مددً الفددرتٗ يف جبئددف التعلددٔه حددْل الدددّلٕ

 3الْٔىطهْ مطبْعات مسنص: الكاٍسٗ

http://www.kwtnatcom.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=68
http://www.kwtnatcom.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=68
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 محل٘ تعصٓص ثكاف٘ التطامح ىدّٗ حْل مياصسٗ حكْم الػباب الفلططٔين،(3 2887ْٓضف صايف3 ) 

٘ الكدع املفتْح٘، غصٗ، فلططني3 ، ىْفنرب، جامع دف حلكْم اإلىطٌا  مسنصٍ 
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