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يف االقتصاد املنزلي قائمه  ة مقرتحةفاعلية وحدة تعليمي
 اخلمسة العقول نظرية على التنوع الثقايف العاملي و

 بأبعاد الوعي و عرب الثقايفلتنمية مهارة التكيف  جلاردنر
 طالبات املرحلة الثانوية لدي االجتماعي   التماسك

 القتصاد املنزلي الرتبويقسم اب استاذ مساعد املناهج وطرق التدريس

 كلية االقتصاد املنزلي جامعة حلوان

  قسم االقتصاد املنزلي الرتبويب  املناهج وطرق التدريس مدرس

 كلية االقتصاد املنزلي  جامعة حلوان
 املستخلص : 

لددي قاهةددى علددن  التنددو  وحدددت لعليةيددة مقرتحددة   مقددرر االقتصدداد املنزهدددا الث دد  نا بنددا  

و الددوعي  عددا الثقددا  الثقددا  العدداملي و ة ريددة العقددوجل ادةسددة مدداردةر لتنةيددة م ددارت الت يدد      

، ومشلددأ ودوال الث دد  علددن  ا تثددار    بأبعدداد التةاسددج االجتةدداعي  لدددي طالثددال املرحلددة الثاةويددة   

 - ح علدددن الثقا دددال ا  دددر   االة تدددا  - املروةدددة العاط يدددة بأبعددداد    عدددا الثقدددا م دددارال الت يددد  

( ، و مقيدداس الددوعي بأبعدداد التةاسددج االجتةدداعي ومشلددأ وبعدداد التةاسددج     االسددتقيلية الصيصددية

( ، ومت لطثيددا الوحدددت قثددوجل ار ددر - املصدداركة امتةعيددة -  التةاسددج االجتةدداعياالجتةدداعي  

سدد رل ةتدداهج التطثيددا   طالثددة ( ، وو 04التعليةيددة علددن عينددة مدد  طالثددال الصدد  ا وجل الثدداةوي        

القثلددي و الثعدددي  دوال الث دد  علددن عينددة الث دد  عدد    عاليددة الوحدددت التعليةيددة املقرتحددة           

 م دارال   تثدار للةجةو  ال لدي ال " 045004قيةة "ل" "، حي  بلغأ  عا الثقا لنةية م ارال الت ي  

الثعدددي ، لصدداا اال تثددار  4540وهددي قيةددة ذال داللددة نحصدداهية عنددد مسددتو  ،  عددا الثقددا  الت يدد 

وجود  دروق ذال داللدة نحصداهية  بدو متوسدطي درجدال الطالثدال        كةا وس رل ةتاهج الث   ع  

اس الوعي بأبعاد التةاسج االجتةاعي  حي  بلغدأ    التطثيا القثلي والثعدي للةجةو  ال لي ملقي

،  اا اال تثددار الثعددد  لصدد 4540" ، وهددي قيةددة ذال داللددة نحصدداهية عنددد مسددتو     0.5.74قيةددة "ل" "

 عدا الثقدا   وجود عيقة ارلثاط طردي بو االجتدا  ودو الت يد     كةا وكدل ةتاهج الث   علن  

، وووصدن   4540والوعي بأبعاد التةاسج االجتةاعي لدي طالثال املرحلة الثاةويدة عندد مسدتو  داللدة     

التندو    ووبعداد  مل داهيم  نداهج امل لضدةو  يدتم  حبيد   املنزلدي  االقتصداد  منداهج  الث    بضرورت لطوير

بندددا  ا ةصددطة التعليةيدددة القاهةدددة علددن ة ريدددة العقدددوجل    علدددن املعلةددال  و لددددري  الثقددا  العددداملي 

ادةسدددة مددداردةر ندددا يضدددة  لنةيدددة العقدددوجل ادةسدددة لدددد  الطالثدددال ، لت قيدددا الت امددد  بدددو  

 . ادصوصية الثقا ية ، ومتطلثال املن ومة احلضارية العاملية

ة ريدة العقدوجل ادةسدة     -التندو  الثقدا  العداملي      -مقدرر االقتصداد املنزلدي     امل تاحية :ال لةال 

 الوعي بأبعاد التةاسج االجتةاعي   - عا الثقا م ارت الت ي   -ماردةر 

 “The effectiveness of a proposed educational unit at Home 
Economics based on the international cultural diversity and 

Gardner’s five minds theory to develop the skill of intercultural 
adaptation and awareness of the dimensions of social cohesion 

among secondary school female students” 

Dr. Ahlam Abdel-Azim Mabrouk  Dr.Duaa Ahmed Abu Abdullah
Abstract: 

This research aimed at constructing a proposed educational unit 
at Home Economics course based on the international cultural 
diversity and Gardner’s five minds theory to develop the skill of 
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intercultural adaptation and awareness of the dimensions of social 
cohesion among secondary school students.The research tools 
included the following:-The test of intercultural adaptation skills 
and its dimensions (emotional flexibility - openness to other cultures 
- personal autonomy), and the scale of awareness of the dimensions 
of social cohesion and the dimensions of social cohesion included 
(social cohesion - community participation - acceptance of others). 
The educational unit was applied to a sample of students of the first 
secondary grade totaling (40 female students). The results of the 
pre and post application of the research tools on the research 
sample concluded the effectiveness of the proposed educational unit 
in the development of intercultural adaptation skills. The value of 
"T" was "40.553" of the aggregate of the intercultural adaptation 
skills test .It is statistically significant at 0.01, in favor of the post 
test. - The results of the research also showed that there were 
statistically significant differences between the average scores of 
the female students in the pre and post application of the aggregate 
of social responsibility scale. The value of "T" was “47.789”.It is a 
statistically significant value at 0.01, in favor of the post test. The 
results of the research also confirmed that there is a direct 
proportional correlation between the trend towards the 
intercultural adaptation and awareness of the social cohesion 
dimensions among the secondary school female students at 0.01 
level.The recommendations of the research included the following:     
- The importance of developing the curricula of Home economics 
whereby the conceptions and dimensions of the global intercultural 
diversity and social responsibility should be included in the said 
curricula.- Training teachers on constructing the educational 
activities that are based on Gardner’s five minds theory to ensure 
the development of the five minds of the female students. 
Keywords: Home Economics Course - Global Cultural Diversity - 
Gardner's Five Minds Theory– Intercultural Adaptation Skills - 
Cultural Awareness - Awareness of the Dimensions of Social 
Cohesion. 

 : مقدمة 
جيتاح العامل جمةوعة م  املتغريال اليت ل رض ة س ا علن مجيع الددوجل ،  

ممدا يتطلدد  اكتسداف ال ددرد مل ددارال جديددت مغددايرت عدد  م دارال ا مددس حتددن     

  للددج يددتة   ال ددرد مدد  الت يدد  والت اعدد  الثنددا  مددع للددج املددتغريال ، و ددن  دد   

املددتغريال وصددث أ املعددارا وامل ددارال والثقا ددال لنتقدد  عددا الدددوجل امليتل ددة         

بسرعة متناهية . مما ميث   طورت علدن الثقا دة وايويدة الوطنيدة نذا مل يدتم      

لسددليا ال ددرد بامل ددارال الدديت ا نددى مدد  الت اعدد  مددع نجيابيددال للددج الثقا ددال      

 تةعة .بصورت لس م   لطوير قدرالى الصيصية وبنا  جم
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وم  ثم  إن م  ا ولويال ايامة الديت جيد  لوجيدى ام دود امليتل دة نلي دا       

هي لنةية م ارال و راد امتةع   الت اع  مع نجيابيال التنو  الثقدا  العداملي   

  نطار احل ا  علن ايوية والثقا ة الوطنية ونا يضة  عدد  ذوبدان ايويدة    

 ا  العاملي.والثقا ة الوطنية      التنو  الثق

ولنةيدة م دارال التعامد  مدع الثقا دال العامليدة مد  ا ولويددال         لعزيدز  ويعدد   

ول د    امتةعيدة مةيدع  روع دا،    املؤسسدال  مجيدع  ايامة اليت لقع علن عدالا 

حيد  وة دا لتدولي     املؤسسدال التعليةيدة ،   يقع الدور ا كدا مد  املسدؤولية علدن    

رال اليت لؤهلد م للتعامد  مدع مدتغريال     مسؤولية نعداد ا  راد واكساب م امل ا

قديم   العصر مدع احل دا  علدن القديم والثوابدأ امتةعيدة والرتكيدز علدن دعدم         

 ولرسدددي  الثقا يَّدددة، ايويَّدددة واالةتةدددا  ولعزيدددز الدددوال  التةاسدددج االجتةددداعي و

 ا ساسية . ودعاهة ا ثوابت ا

ملواج دة   ( جمةوعدة مد  ا بعداد الي مدة    0404يدوةس ،   حمةدد  ويذكر  هداةي 

لل ددرد ، ولنةيددة   والددديي القيةددي الثنددا  الثقا ددال العامليددة  املتةثلددة   لعزيددز   

 بدو  امةدع  احلضداري لددي و دراد امتةدع ، ووهةيدة      التواصد   بأهةيدة  اإلميان

واملعاصدرت حتدن يدتة   ال درد مد  الت اعد  مدع التندو  الثقدا  العداملي            ا صالة

 بصورت لس م   بنا ت امتةع .

( جمةوعددة مدد   Jongewaard, Steve, 2012ذلددج السددياق يددذكر   و ددن 

ادصاهص اليت جي  ون ي تسث ا املتعلةون حتن مي ن م الت ي  مدع الدتغريال   

 هدديصدداهص الثقا يددة العامليددة واكتسدداف م ددارال املواطنددة العامليددة وللددج اد    

،  عامليدة ال باملصد يل   الت ي  عا الثقا ال ، والدوعي العداملي امغدرا  ، والدوعي    

مع وهةية امدتي  املعلةدو   املصرتكة ، والوعي عا الثقا ال( ، العاملية والقيم 

للة ددارال الدديت لؤهلدد م لتنةيددة للددج ادصدداهص لددد  املددتعلةو . و ددن ذلددج         

علددن وهةيددة نعددداد املددواط       Salter, Peta, 2017)السددياق لؤكددد دراسددة    

مدد  حيدد  نعدددادا املددتعلةو مدد      للعامليددة ، ووهةيددة  املةارسددة العامليددة للرتبيددة   

املراح  ا وا   املؤسسال التعلةية لي وةوا علن وعن بالتنو  واال دتيا بدو   

الثقا ددال وبددو ا  ددراد ، ووهةيددة ومددتي  ا  ددراد مل ددارال املواطنددة العامليددة و         

نا يؤه  ا  دراد للت اعد  مدع مريهدم مد  بيثدال وثقا دال         عا الثقا الت ي  

 م .خمتل ة عن 

( وةى مدع   دور امتةدع العداملي و  دور       Bentall, Clare,2014كةا ذكر  

  ددرت امتةددع العدداملي الواحددد ومددا يددرلثح بددى مدد  مصددطل ال خمتل ددة من ددا      

االقتصاد العاملي وا سواق الدولية مما ي رض وهةية نعداد جي  م  املتعلةو 

تة   مد  ذلدج نال نذا   ميتلج م ارال التعامد  مدع ذلدج امتةدع العداملي ، ولد  يد       

 كان علن وعن بالتنو  الثقا  العاملي .

 ,Wang( و    Lombardi, Marissa,2010وقد ووصدأ دراسدة  كدين مد         

Xin,2011 و )  DiMaria, Jerry,2012)  علدددن وهةيدددة الددددور الدددذي لقدددو  بدددى

املؤسسددال التعليةيددة ووهةيددة لوجيددى ام ددود املن ةددة لتنةيددة ندرا  املددتعلةو  
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، ملدا لدذلج مد  لدأثري علدن       عا الثقا تنو  الثقا  وامل ارال امليتل ة للت ي  لل

 م ارال الت  ري واالستقيلية والذالية لد  املتعلةو .

( ون املنددداهج الدراسدددية لواجدددى 00، .044ويؤكدددد   حمةدددد حمةدددود ادوالددددت ،

ذ  حتدددديكا كدددثريكا بسدددث  ل جدددري املعر دددة ولطورهدددا و وهدددا اياهددد  ا مدددر الددد  

يستدعن م  واضعن املناهج ون يعةلوا علن جتديد املعر دة التدن لصدتة  علي دا     

املناهج التعليةية  ن املدارس ، ل ن     املتعلةو م  مواج ة املسدتقث  ، ونذا  

مل جتدددد هددذ  املندداهج مدد  حيدد  حمتواهددا التعليةددن ومددا لتضددةنة مدد  معددارا   

ولديس  ددن املسددتقث   ةددى  ن  سدي   اإلةسددان العربددن صداحلنا للعدديض  ددن املاضدد  

 ميلج معر تى ل ن يتعايض معى .ال

وضدددرورت التدددوا ن بدددو الثقا دددة اةليدددة والثقا دددة العامليدددة  دددن مناهجندددا       

الدراسية  هو الت دد  الدذ  ةصدأ عد  اة تداح الثقا دال ، وملواج دة هدذا الت دد           

و البد م  لطثيا   رت التعليم املتواهم الذ  مي   بواسطتى حتقيا الت ام  ب

ادصوصددية الثقا يددة ، ومتطلثددال املن ومددة احلضددارية العامليددة ، وذلددج مدد       

 ددديجل التعريددد  بثقا دددال الددددوجل ا  دددر  واتا ال دددا ونبدددداعال علةاه دددا مدددع  

التأكيد علن اتا ال ثقا تنا وابداعال علةاهنا ، وذلج لتنةية الدروح النقديدة   

  ب ريت شد يا الربداط ،    ، واإلحساس باملسثولية ولعزيز التةاسج اإلجتةاعن  .

ومد  ثدم  ددإن لددعيم قدديم التةاسدج االجتةداعي لدددي و دراد امتةددع       .  (044، 0400

ُيعد م  العوام  ايامة ملساعدت و راد امتةدع علدن الت اعد  مدع التندو  الثقدا        

 كلةدا  العاملي بصورت مرةة   سياق ال خيرج وو يؤثر علدن قديم امتةدع ،  إةدى    

 ، وبددار ري  بأة سدد م ا  دراد  ولقدددير ثقددة درجدة  ا دادل امتةددع ااسدج   اد

 قدددرل م وا دادل ، للةجتةددع واالةتةددا  الن سددي بددا م  و ددراد  نحسدداس وا داد

 حتسددو    يسدد م ممددا ، اجيابيددة بصددورت  والتددولرال الضددغوط مواج ددة علددن

 لدي م .  الن سية الص ة

عي مدد  وهددم  ( ون التةاسددج االجتةددا 0404ولددذكر  هثددة صددث ن ن،اعيدد  ،   

االبعدداد الرهيسددية   التطددوير والتنةيددة . كةددا وكدددل العديددد مدد  الدراسددال     

( علدددن وهةيدددة   Herbert 2009,( ودراسدددة  0402من دددا دراسدددة  ،ددداح حمةدددد ،  

لندداوجل قضددية التةاسددج االجتةدداعي ولنةيددة وعددن املددتعلةو ب ددا نددا يسدد م       

 دال امتةع .مواج ة التغريال والقيم الد يلة علن هوية وقيم وعا

( التةاسدج االجتةداعي وةدى حالدى لتسدم بالت اعد          Hossain,2013ُويعدرا   

بددو وعضددا  امتةددع لتضددا  يددى جمةوعددة مدد  املواقدد  واملعددايري التددن لتضددة    

 الثقة والصعور باالةتةا  والرمثة   املصاركة امتةعية ومساعدت ار ري  . 

لتةاسدج االجتةداعي وةدى حالدة     ( ا0402كةا ٌلعرا  ،داح حمةدد ا،اعيد  ،    

امتةع الذي يقو  علن الرتابدح القدوي بدو و دراد امتةدع مد   ديجل قيدام م         

نجةوعددة مدد  العةليددال النصددطة ، واملتةثدد    الرمثددة   التضددام  والقدددرت     

علدددن املصددداركة   امتةدددع وقثدددوجل ار دددر وذلدددج مددد  وجددد  لطدددوير امتةدددع    

 ولنةيتى .
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ا التعليةيدة  دن ضدو  االة تداح الثقدا ن بت ديدد       وال ي تة  حتقيدا ا هددا  

اةتدددو  ولقدميدددى للةدددتعلةو  قدددح ،  نذ ال بدددد مددد  التطدددوير الندددوعن لثقيدددة   

عناصر التعليم والتعلم  حبي  لعة  مت املة مدع بعضد ا الدثعم، مدع لطدوير      

ولعزيز م ارال املعلم حتن ي دون مثددعا   ندارت عةليدة الدتعلم بصدورت حتقدا       

 صودت من ا .ا هداا املن

( ون للةعلدم دوران هامدا   لددعيم الثقا دة مد       Shakurova, 2015ويؤكدد    

 دديجل اسددتيدا  اسددالي  لعليةيددة لددرلثح بددت  ري املددتعلةو والعقددوجل امليتل ددة 

يدددم حددديت يتثندددن يدددم قثدددوجل مدددا يقدددد  الدددي م بصدددورت لتةاشدددي مدددع قددددرال م    

الن ريدال احلديثدة    واحتياجال م ، ولعد ة رية العقوجل ادةسة مداردةر مد   

اليت ل تم بالعقوجل امليتل ة لأل راد ووهةية لوجيى وةصطة التعلم نا يتةاشدن  

 مع للج العقوجل .

( ون جداردةر يؤكدد   كتابدة  سدة عقدوجل      Olverson , 2012  ولدذكر   

للةستقث  علدن وهةيدة لعلديم الطديف الدت  ري وذلدج حتدن يدتة   املدتعلم مد            

عر دة واسدتيدا  امل دارال امليتل دة حلد  املصد يل       ال  م بصورت حتقا عةا امل

 املعقدت ، مع لدعيم م  و  ايوية والرؤية م   يجل عةلية الت  ري .

(  Guler, Nese, 2014وقددد ووصددأ العديددد مدد  الدراسددال من ددا دراسددة       

( ودراسدة   Fluellen, Jerry, 2010( ودراسدة   Gelen, Ismail 2015ودراسدة    

 Smith, Andy , 2010)   وهةية لوجيى االهتةا  ليست ادت م  ة رية العقدوجل

 ادةسة ماردةر   لنةية القيم واالجتاهال امليتل ة لددي املدتعلةو ولعزيدز   

 مددع التعامدد  علددن ال ددرد قدددرت  لنةيددة و املعلومددال بتجةيددع امل ددارال املرلثطددة 

 والقدددديم بصددددورت ال لددددؤثر علددددن القدددديم الذاليددددة و ايويددددة واملعتقدددددال ا   ددددار

 الثصدددرية وامةوعدددال ا  دددراد بدددو ال رديدددة ال دددروق ومعر دددة ، امتةعيدددة

 القيددا  علدن  ا  دراد  م ددارت لنةيدة  و ، ال دروق  للددج واحدرتا   والثقا دال  وا   دار 

 ومنتجال وو  ار رؤ  لقديم و و اعلية ب  ا ت ب م املنوطة وامل ا  باملسؤوليال

 .  جديدت

ولطدددور ب ددددا  دمدددة ا سدددرت    واإلقتصددداد املنزلدددي كعلدددم ودراسدددة ةصدددأ    

وامتةددع، ويركددز اهتةامددى علددي ا  ددراد ومدددي لددأثريهم ولددأثرهم   احليددات   

،  ا سرية، وع  طريا االهتةا  باحليات ا سرية يت قا لقد  ور عة امتةع

لددذلج ي ددتم نسدداعدت و ددراد ا سددرت رجدداالن وةسددا  علددي ندارت شددثوة ا ، سددوا ك     

   لي وسس علةية، حيت يت قا التقد  للةجتةع.احلاضر وو   املستقث  ع

اإلقتصداد املنزلدي لنةيدة القددرال الي مدة ملواج دة احليدات        علدم  وم  وهداا 

ومصددد يل ا واكتسددداف ادددداال ول يثدددة ال دددرد حبيددد  يسدددتطيع اإلسددد ا     

لطدوير احليددات اإلجتةاعيددة والن ددوض بدامتةع ، ل ددوي  جمةوعددة مدد  املثدداد    

لو  ال ددرد الصيصددي واإلجتةدداعي ولنةيددة اإلحسدداس     والقدديم الدديت لوجددى سدد   

باملسدثولية جتدا  مصد يل الثيثدة وامتةدع ولنةيدة القددرت لددي م علدي ا دداذ          
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  كددوثر  القدرارال املناسدثة ملواج ددة املصد يل الدديت لقابلد م   احليددات اليوميدة.     

 (4.0، 0442كوجج ، 

ولرسي  القيم ولأصدي   وُلعد املرحلة الثاةوية م  املراح  ايامة   االعداد 

العددادال والتقاليددد امتةعيددة لدددي املددتعلةو ة ددران لسدد ولة لددأثر املددتعلةو      

للددج املرحلددة ب دد  مددا هددو جديددد وخيتلدد  عدد  ثقا ددة امتةددع ، ومدد  ثددم جيدد    

لوجيددى ام ددود لتنةيددة وعددي املددتعلةو   للددج املرحلددة بددالتنو  الثقددا  العدداملي  

 لت قيددا عا عدد  ثقا ددة وقدديم امتةددع  ، وذلددج  حتددن ي وةددوا درعددا حاميددا مدددا   

 . العاملية احلضارية املن ومة ومتطلثال ، الثقا ية ادصوصية بو الت ام 

  :  اإلحساس باملشكلة 
ةثددع اإلحسدداس باملصدد لة مدد   دديجل جمةوعددة مدد  امواةدد  امليتل ددة يددتم       

 لوضي  ا  يةا يلن :

    ودل نلددي   ددور و دداط    ددور العديددد مدد  املددتغريال العامليددة واةليددة الدديت 

 الثقا دددةالعامليدددة مقابددد   الثقا دددالوبدددر ل جمةوعدددة مددد  حياليدددة جديددددت 

وهةيدددة لوجيدددى ام دددود مددد  قثددد  املؤسسدددال التعليةدددة    يسدددتوج ، اةليدددة 

لتنةيددة قدددرال وم ددارال املددتعلةو   التعامدد  مددع للددج املددتغريال والتنددو         

الصيصدية وامتةعيدة      الثقا  العاملي نا يس م   لعزيز م دارال ال درد  

الثقا ددة محايددة  االسددت ادت بصددورت نجيابيددة مدد  ذلددج التنددو   ،  ونددا ي  دد    

، واإلي ا  حباجال و دراد  مد     القومية واالست ادت م  التنو  الثقا  العاملي 

القيم والرمو  واملعايري واملرجعيال اليت وصث أ لصاغ  ارج حدود الثقا دة  

 .الوطنية 

 حمةدد  0440يد م  املراجع الرتبوية مث    جمدد  عزيدز ،   ما وكدلى العد   ، )

  ( ، 0447( ،   ومحدد امل دد  ،   0444( ،   حمةد السديد علدن ،   .044حمةود ادوالدت 

( ،   علدددددن ومحدددددد 0400( ،   عثداحلةيدددددد ا ةصدددددار ،  0447  حسددددد  شددددد الى ، 

ورقيدددى ( ون ة ضدددة امتةدددع 0400( ،   ب دددريت شددد يا الربددداط ،  0442مددددكور ، 

حم و  بنوعية املناهج التن لثنن ولص   وبنا ها ولعددهم للةسدتقث  ، الدذ     

يعتةددد علددن املعر ددة العلةيددة املتقدمددة ، واكسدداف املددتعلم مقومددال ثقا ددة      

العقدد  ، وم ددارال الت نولوجيددا اإلةسدداةية ، ووسددالي  احلددوار مددع ار ددري  ،      

 وعدي  ضدا ة نا لنةيدة  وطراها اإلست ادت م  العوملة واالة تاح الثقا ن باإل

 امليتل ة.   الثقا ال و،ال  العاملي الثقا  بالتنو  املتعلةو
   لوصيال العديد م  الدراسال مث   دراسةGuo, Shibao, 2010   ودراسة )

Yilmaz, Fatih,2018    ودراسدددة )Vázquez-Montilla, Elia; Just, 

Megan,2014   )Anderson-Lain, Karen, 2017   هدداد ال ضدلن،   ( يدا،و

 الدودود  (  عثدد .040(   الد حمةدد  رجدون ،    .040(  وم  صةيدت عطوت ،  .040

علدددن وهةيدددة لضدددةو املنددداهج الدراسدددية مدددا يسددد م   نعدددداد     ( 0447 ، م دددر 

املتعلةو للت ي  والتعايض مع الثقا ال امليتل دة  اصدة    د  ال دروا     

ومدد  ثددم لوجيددى االهتةددا    املتنوعددة الدديت ميددر ب ددا العددامل   العصددر احلددالي ، 

لتنةيددة وعددن املددتعلةو بددالتنو  الثقددا  العدداملي واالهتةددا  بتنةيددة م ددارال      
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ال رد ال  يلة بثنا  مواط  عصري قادر علدن االةسدجا  مدع امتةدع اةلدن      

مددع  والعدداملي ، والرتكيددز علددن لدددعيم ولعزيددز الثقا ددة امتةعيددة والعامليددة 

أهيد  املدتعلةو للت اعد  بصدورت نجيابيدة      ول الثقا دة الوطنيدة  احل ا  علدي  

 . مع التنو  الثقا  العاملي 
         القرا ت الت ليلية املثدهية ملدن ج االقتصداد املندزا  للةرحلدة الثاةويدة حيد

مياف م ارال التنو  الثقا ن العاملن  ن موضوعال املن ج و ن وهدداا املدن ج   

علةددال وموج ددال  واملقددررال ، ومت لأكيددد ذلددج مدد   دديجل اسددتطي   را  م    

 االقتصاد املنزا . 
         لوصددددن ةتدددداهج العديددددد مدددد  الدراسددددال من ددددا دراسددددةBrianna,2019  و )

 Ulmanen; Soini2016  و )Villena Martínez,2016  بضدددرورت لوجيدددى )

االهتةددا  لتنةيددة قدديم التةاسددج والرتابددح االجتةدداعي لدددي املددتعلةو مدد        

، ولطددددوير وهددددداا املندددداهج   دددديجل لن يددددذ ا ةصددددطة التعليةيددددة امليتل ددددة  

التعليةية امليتل ة لتصدة  لنةيدة قديم التةاسدج االجتةداعي بدو املدتعلةو        

نا يساعد   نعداد و راد للةجتةدع ميتل دون م دارال الت يد  مدع املدتغريال       

  ادريدس سدلطان ،     امتةعية والعاملية امليتل ة ، كةا ووصأ ةتداهج دراسدة  

 االجتةداعي  التةاسدج  بأبعداد  الدوعن  لتنةية  االهتةا لوجيى وهةية اا( .040

  . امليتل ة التعليةة املقررال  يجل م 
          لؤكدد لوصديال دراسدة كدين مدShedd, John A ,2010    )Gardner, 

Howard, 2008       علددن ون لعزيددز الدددور االجيددابي للةددتعلم وربددح الددتعلم )

والعدادال والتقاليدد    باملص يل امتةعية العاملية واحليالية واكسابى القيم 

بصدددورت وكثدددر ك دددا ت ولرسدددي  الن دددا  القيةدددي ولنةيدددة قددديم املسدددثولية    

االجتةاعيدددة يتطلددد  قيدددا  املدددتعلم نجةوعدددة مددد  ا ةصدددطة لتناسددد  مدددع    

ا  ددداط  العقليدددة امليتل دددة حتدددن يدددتة   املدددتعلم مددد  الت اعددد  وحتقيدددا     

قدوجل امليتل دة   ا هداا املنصودت م  للج ا ةصطة ، مع مراعا  القددرال والع 

وال روق ال ردية بو املدتعلةو الديت لؤهلد م لي وةدوا اكثدر مروةدة وقيدادت         

 ونبداعان   ندارت ا مور احليالية والتعام  مع املص يل امليتل ة .
 جارةر هاورد وضا   Gardner, Howard,2009)  املعرو ة ة ريتى  يجل م 

 وجدد  مدد  عقددوجل دتعدد نلددي حيتدداجون ا  ددراد مجيددع ون ادةسددة بددالعقوجل

 مدع  الت يد   مد   ال درد  يتة   وحتن ، اةيح امتةع مع والت ي  التعام 

 .   املعاصرت العاملية املتغريال

      وكدددل العديددد مدد  الدراسددال من ددا دراسددة وول ريسددون  Olverson,2012 )

 دور املدرسددة لتيددذ ون وهةيددة علددن (Guler, Nese,2014  ودراسددة جددولرت  

وون  ادةسدة  العقوجل لنةية   لس م اليت التعليةية ثيثةال لو ري   القيادت

 يقو  املتعلم نةارسة ا ةصطة التعليةيدة القاهةدة علدن العقدوجل ادةسدة ،     

 اكتسدداف   املددتعلةو ومسدداعدت املسددتقث  وجيدداجل إلعددداد وهةيددة مدد  يددا ملددا

 وذلدج  املسدتقثلية  والدتغريال  امتةدع  مدتغريال  مع امليتل ة التوا ا م ارال

 مي د   حتدن  ، امليتل ة التعليةية املراح    املن ج م وةال لطوير  يجل  م

 . املستقث  بنا    املساهةة للةتعلةو
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 : مشكلة البحث 
مي   حتديد مصد لة الث د   دن قصدور منداهج االقتصداد املندزا للةرحلدة         

 الثاةوية ع  : 

 م واالجتاهدال  لضةو م ارال التنو  الثقا ن العاملن املرلثطة باملعارا والقي

والتقاليددد وم دداهر احليددا  اليوميددة والتددن لتوا ددا مددع امتةعددال العامليددة       

امليتل ة والتن لساعد املتعلةو علن االة تداح الثقدا ن  والت يد  مد   ديجل      

التعام  االجيابن مع ا  راد امليدتل و  دن الثقا دة ، وحتقيدا الت امد  بدو       

احلضدارية العامليدة مد   دديجل     ادصوصدية الثقا يدة ، ومتطلثدال املن ومددة   

 الوعن بأبعاد التةاسج االجتةاعن .

     ا ةصددطة التعليةيددة التددن لتناسدد  مددع ا  دداط  العقليددة امليتل ددة ، والتددن

لساعد املدتعلةو علدن اسدتيدا  العقدوجل ادةسدة لتعزيدز امل دارال امليتل دة         

 ولقدديم  بين دا ،  والتةييدز  امليتل دة  املصدادر  مد   املعلومدال  املرلثطة بتجةيدع 

 ، مدع لنةيدة    ار درون  علية اعتاد عةا  تل  جديدت ومنتجال وو  ار رؤ 

 مددد  الدددرمم علدددن ا شددديا  خمتلددد  مدددع التعامددد  علدددن املدددتعلةو قددددرت

 و لنةيدة الدوعي بدإدرا  اال دتيا بدو      ، والقديم  واملتعقددال  ا   ار ا تيا

 الثصدددرية وامةوعدددال ا  دددراد بدددو ال رديدددة ال دددروق ومعر دددة ، الثقا دددال

واحرتا  للج ال دروق ، واكسداف املدتعلةو امل دارال الديت ا دن م مد  القيدا          

باملسدددؤوليال وامل دددا  املنوطدددة ب دددم ب  دددا ت و عاليدددة و لقدددديم رؤ  وو  دددار     

 ومنتجال جديدت  .

 وللتصد  يذ  املص لة حياوجل الث   اإلجابة ع  السؤاجل الرهيس: 

 التنددو   علددن قاهةددى املنزلددي قتصدداداال   مقرتحددة لعليةيددة وحدددت مددا  اعليددة

عدا   الت ي  م ارت لتنةية ماردةر ادةسة العقوجل ة رية و العاملي الثقا 

 الثاةوية ؟ طالثال املرحلة لدي  التةاسج االجتةاعي بأبعاد الوعي و الثقا 

 ويت ر  م  السؤاجل الرهيس السابا ا سثلة التالية :  

     د  لضدةين ا  دن مدن ج االقتصداد املندزا       ما م دارال التندو  الثقدا ن الديت مي 

 للةرحلة الثاةوية ؟  

           مددا مددد  لددوا ر م ددارال التنددو  الثقددا  العدداملي   مددن ج االقتصدداد املنزلددي

 للةرحلة الثاةوية؟  

 االقتصدداد املنزلددي  مددا الصددورت التددن ل ددون علي ددا وحدددت لعليةيددة مقرتحددة  

 مددداردةر ادةسدددة جلالعقدددو ة ريدددة التندددو  الثقدددا  العددداملي و   قاهةدددى علدددن

 لدي  االجتةاعي التةاسج بأبعاد الوعي و عا الثقا  الت ي  م ارت لتنةية

 ؟   الص  ا وجل الثاةو  طالثال

            ما  عاليدة وحددت لعليةيدة مقرتحدة   االقتصداد املنزلدي قاهةدة علدن التندو

الثقا  العاملي وة ريدة العقدوجل ادةسدة مداردةر   لنةيدة م دارت الت يد         

 الص  ا وجل الثاةو  ؟ طالثال ثقا ن لديالعا 
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 التندو       االقتصداد املنزلدي قاهةدى علدن     وحددت لعليةيدة مقرتحدة     عالية ما

 بأبعدداد لتنةيددة الددوعي  مدداردةر ادةسددة العقددوجل ة ريددة الثقددا  العدداملي و 

 الص  ا وجل الثاةو  ؟ طالثال لدي االجتةاعي  التةاسج

 لت يددد  العدددا ثقدددا ن والدددوعي بأبعددداد مدددا العيقدددة االرلثاطيدددة بدددو لنةيدددة ا

الصدد   طالثددال التةاسددج االجتةدداعي بعددد لدددريس الوحدددت املقرتحددة  لدددي   

 ؟ ا وجل الثاةو 

   : أهداف البحث 
 ي دا الث   نلي : 

       نعددداد قاهةددة ن ددارال التنددو  الثقددا ن املددراد لضددةين ا  ددن مددن ج االقتصدداد

 املنزا للةرحلة الثاةوية .

 ارال التندددو  الثقدددا  العددداملي   مدددن ج االقتصددداد حتديدددد ةسدددثة لضدددةو م ددد

 املنزلي للةرحلة الثاةوية   .  

    االقتصداد املنزلدي قاهةدى علدن     حتديد وسس بنا  وحددت لعليةيدة مقرتحدة    

 م ددارت لتنةيددة مدداردةر ادةسددة العقددوجل ة ريددة التنددو  الثقددا  العدداملي و 

الص   طالثال لدي عياالجتةا التةاسج بأبعاد الوعي و عا الثقا  الت ي 

 ا وجل الثاةو  .

 التندو  الثقدا        االقتصاد املنزلي قاهةدى علدن   بنا  وحدت لعليةية مقرتحة

عدددا  الت يددد  م دددارت لتنةيدددة مددداردةر ادةسدددة العقدددوجل ة ريدددة العددداملي و

الصددد  ا وجل  طالثدددال لددددي االجتةددداعي التةاسدددج بأبعددداد الدددوعي و الثقدددا 

 الثاةو .

 ة الوحدت التعليةية املقرتحة القاهةة علن التنو  الثقا  التعرا علن  عالي

العاملي وة رية العقوجل ادةسة ماردةر   االقتصاد املنزلي لتنةية م ارت 

 الص  ا وجل الثاةو  . طالثال الت ي  العا ثقا ن لدي

 الثقا  التنو   علن القاهةى املقرتحة التعليةية الوحدت  عالية التعرا علن 

 لتنةيدددة املنزلدددي االقتصددداد مددداردةر   ادةسدددة العقدددوجل ة ريدددة و العددداملي

 .  الص  ا وجل الثاةو  طالثال لدي االجتةاعي التةاسج بأبعاد الوعي

       عددا الثقددا  التعددرا علددن العيقددة االرلثاطيددة بددو لنةيددة م ددارت الت يدد 

 والددوعي بأبعدداد التةاسددج االجتةدداعي بعددد لدددريس الوحدددت املقرتحددة لدددي       

 . لص  ا وجل الثاةو ا طالثال

  : أهمية البحث 
 قد ي يد الث   احلالي  ن :

            نلقا  الضدو  علدن م دارال التندو  الثقدا ن العداملن والتدن مي د  لضدةين ا  دن

 مناهج االقتصاد املنزا .

         لوجيددى اهتةددا  خمططددي املندداهج التعليةيدددة نلددي وهةيددة لضددةو م دددارال

 .  عا الثقا  التنو  الثقا  وما ي    لنةية م ارت الت ي 

      لوجيددى ة ددر القدداهةو علددن لطددوير املندداهج لتنةيددة الددوعي بأبعدداد التةاسددج

 ، وبددار ري  بأة سدد م ااملددتعلةو ولقدددير ثقددة درجددة االجتةدداعي لزيددادت  

 للةجتةع . واالةتةا  الن سي ولنةية نحساس م با م 
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          نعدددادت الن دددر  دددن ا ةصدددطة التعليةيدددة لتتناسددد  مدددع ا  ددداط العقليدددة

مليتل ددة، والتددن لسدداعد املددتعلةو علددن اسددتيدا  العقددوجل ادةسددة لتعزبددز   ا

 امل ارال امليتل ة.

       لقديم وحدت مقرتحى   االقتصاد املنزلي قاهةدى علدن التندو  الثقدا  العداملي

 الددوعي و عددا الثقددا لتنةيددة الت يدد   مدداردةر ادةسددة العقددوجل ة ريددة و

 لص  ا وجل الثاةوي . طالثال ا لدي االجتةاعي  التةاسج بأبعاد

      لوجيدددى اهتةدددا  الثددداحثو إلجدددرا  حبدددوق حدددوجل ة ريدددة العقدددوجل ادةسدددة

 ماردةر ، و اعلية استيدام ا  ن لنةية خمرجال التعلم  .

 : فروض البحث 
         يوجددد  ددروق دالددة احصدداهيان  بددو متوسددطي درجددال طالثددال الصدد  ا وجل

 عددا الثقددا  ت يدد  الثدداةوي   التطثيددا القثلددي والثعدددي ال تثددار م ددارت ال   

 لصاا التطثيا الثعدي .

   طالثددال الصدد  ا وجل   درجددال متوسددطي بددو  احصدداهيان يوجددد  ددروق دالددة

 التةاسددددج بأبعدددداد الددددوعي ملقيدددداس والثعدددددي القثلددددي التطثيددددا الثدددداةوي  

 . الثعدي التطثيا لصاا االجتةاعي

       ي والددوع عددا الثقددا  لوجددد عيقددة  ارلثاطيددة طرديددة بددو لنةيددة الت يدد

بأبعاد التةاسج االجتةاعي لدي طالثدال الصد  ا وجل الثداةوي بعدد لددريس      

 الوحدت املقرتحة .

 البحث حدود : 
 طالثة 04   الثاةوي ا وجل الص  طالثال م  عينة:  الثصرية احلدود: ووال   ) 

 الثاةوية  عابدي  مدرسة:  امل اةية احلدود:  ثاةيا. 

 الثداةي  الدراسدي  ال صد     الث د   جتربدة  لطثيدا :  الزماةيدة  احلدود:  ثالثا 

 .   0404/ 0407 امامعي العا  م 

 املقرتحدة  الوحددت  بندا     الث د   يقتصدر :  للث د   املوضدوعية  احلدود  رابعا 

 العقددد   وهدددم مددداردةر ادةسدددة العقدددوجل ة ريدددة مددد  وربعدددة عقدددوجل علدددن

 (  ا  يقي العق  - املرن العق  - املثد  العق  - الرتكييب

 ث :أدوات البح 
 اعتةد الث   علن ا دوال التالية : 

   وولنا : مواد معامة موضوعية 

     التندو     نعداد وحدت لعليةية مقرتحة   االقتصداد املنزلدي قاهةدى علدن

عدا  لتنةية الت ي   ماردةر ادةسة العقوجل ة رية الثقا  العاملي و

وجل طالثال الصد  ا   لدي االجتةاعي  التةاسج بأبعاد الوعي و الثقا 

 الثاةو  .

      التنددو    نعددداد دليدد  املعلةددة لتدددريس الوحدددت املقرتحددة القاهةددى علددن

عدا  لتنةية الت ي   ماردةر ادةسة العقوجل ة رية الثقا  العاملي و
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طالثال الصد  ا وجل   لدي االجتةاعي  التةاسج بأبعاد الوعي و الثقا 

 الثاةو  .

 . نعداد كراسة النصاط اداصة بالطالثة 
 ا : ودوال القياس ثاةيك 

   العاط يدة  املروةدة والذ  لضة     عا الثقا ا تثار م ارال الت ي - 

 (                         الصيصية االستقيلية - ا  ر  الثقا ال علن االة تاح

      التةاسددجمقيدداس الددوعي بأبعدداد التةاسددج االجتةدداعي والددذ  لضددة 

 ( . ةعيةامت املصاركة - ار ر قثوجل - االجتةاعي

 : اجراءات ومنهج البحث 
يتثددع الث دد  املددن ج الوصدد ي واملددن ج التجددرييب ، ولتةثدد   طددوال الث دد       

  يةا يلي :

  الث   نوضو  املرلثطة السابقة والدراسال االدبيال علن االطي . 

 االقتصدداد مددن ج  ددن لضددةين ا املددراد الثقددا ن التنددو  ن ددارال قاهةددة نعددداد 

 . ةويةالثا للةرحلة املنزا

 االقتصددداد مدددن ج   العددداملي الثقدددا  التندددو  م دددارال لضدددةو ةسدددثة حتديدددد 

 .   الثاةوية للةرحلة املنزلي

 مقددرر االقتصدداد املنزلددي   الوحدددت التعليةيددة املقرتحددة  بنددا  وسددس حتديددد  

 مدداردةر ادةسددة العقددوجل ة ريددة التنددو  الثقددا  العدداملي و    القاهةددى علددن 

 لدي  االجتةاعي التةاسج بأبعاد الوعي و الثقا عا  الت ي  م ارت لتنةية

 .الثاةوية م   يجل االطي  علن الدراسال السابقة  املرحلة طالثال

  التندو       مقدرر االقتصداد املنزلدي قاهةدى علدن      وحدت لعليةيدة مقرتحدة   بنا

 الت يدد  م ددارت لتنةيددة مدداردةر ادةسددة العقددوجل ة ريددة الثقددا  العدداملي و

 املرحلدددة طالثددال  لدددي   االجتةددداعي التةاسددج  بأبعدداد  الدددوعي و عددا الثقددا   

 .الثاةوية

 ارلثدداط مددد  لت ديددد اة ةددو االسددالذت  علددن الوحدددت املقرتحددة  عددرض 

ومناسددثت ا يدددا الث د  لتنةيددة الت يدد  العددا ثقددا ن   الوحدددت  موضدوعال 

 . والوعي وبعاد التةاسج االجتةاعي 

  ولصة  علن :  الث   ودوال بنا 

 م ارال الت ي  العا ثقا ن.                      ا تثار 

                        . مقياس الوعي بأبعاد التةاسج االجتةاعي 

 الث    دوال الي مو والثثال الصدق م  الت قا . 

 التطثيدا   لطثيا مراح  ولصة  الث   عينة علن الوحدت املقرتحة لطثيا 

  دوال الثعدددي التطثيددا  - الوحدددت املقرتحددة لطثيددا الث دد   دوال القثلددي

 طالثال الص  ا وجل الثاةو  علن( الث  

 االحصاهية املعامة ونجرا  الثياةال ل ريغ  . 
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  ةتدداهج  ضددو    واملقرتحددال  التوصدديال ولقددديم ول سددريها  النتدداهج حتليدد 

 . الث  

 : مصطلحات البحث 
 : التنوع الثقايف العاملي 

واالجتاهدال والتقاليدد وم داهر    للةعارا والقيم ليقي ُيعرا اجراهيا وةى " 

احليدددا  اليوميدددة التدددن لتوا دددا مدددع امتةعدددال  العامليدددة امليتل دددة ، واملرلثطدددة   

نجدداالل االقتصدداد املنددزا كةصدددركا للتجديددد والتثددادجل والت يدد  والتةاسددج  

 االجتةاعن "   . 

  : التكيف العرب ثقافىCross-Cultural Adaptability 
اسددتعداد طالثددال املرحلددة الثاةويددة الكتسدداف      ُيعددرا نجراهيددا وةددى " مدددي    

عناصر الثقا ال ا  ر  واملرلثطة نجاالل االقتصاد املنزا ملسداعدل م علدن   

االة تاح والت اعد  اإلجيدابن مدع مريهدم  دن املواقد  امليتل دة ، وجتند  احل دم          

املسدثا علدن ا  دراد امليدتل و  ددن الثقا دة ، والدوعن با ثدار السدلثية للثقا ددال         

امليتل ة ، مع احل ا  علن هويت م الصيصية  وقواعدد وقديم وثقا دة امتةدع     

 ا صلي .

     : نظريـة العقـول اخلمسـة جلـاردنرFive Minds for the Future Howard 
Gardner ( ) Gardner, Howard,2009 . ) 

جمةوعة م  القدرال والعةليدال العقليدة التدن جيد       .044عا  حدد جاردةر 

د حتن يتة   م  مواجى حتدديال القدرن احلدالي وهدي   العقد       ون ميتل  ا ال ر

      العقدددد   –العقدددد  املددددرن   –العقدددد  املثددددد    –العقدددد  الرتكددددييب   –املتيصددددص 

 ا  يقي ( .

 : العقل املتخصص 
جمةوعددة العةليددال العقليددة الدديت ا دد  ال ددرد مدد  نلقددان وسددالي  الددت  ري     

 اداصة باماالل املعر ية ا ساسية .

 الرتكييب : العقل 
جمةوعددة العةيددال العقليددة الدديت ا دد  ال ددرد مدد  جتةيددع املعلومددال مدد          

مصادر خمتل ة والتةييز بين ا ،ول وي  روابح جديد  بو املعلومدال وا   دار   

 والتوص  نلي استنتاجال ذال معي .

 : العقل املبدع 
جمةوعدددة العةليدددال العقليدددة الددديت ا ددد  ال دددرد مددد  لقدددديم رؤ  وو  دددار     

 جال جديدت  تل  عةا اعتاد علية ار رون . ومنت

 : العقل املرن 
هو قدرت ال رد علن التعام  مع خمتل  االشيا  علن الرمم م  ا تيا 

ا   ددار واملتعقدددال والقدديم ، وهددو العقدد  القددادر علددن الددوعي واحددرتا  اال ددتيا 

ة بدددو اال دددراد ، ومعر دددة ال دددروق ال رديدددة بدددو ا  دددراد وامةوعدددال الثصدددري  

 وا   ار والثقا ال .
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 : العقل األخالقي 
هو قدرت ال رد علن جتاو  االهتةا  بالذال نلي الرمثة   امةع بدو جدودت   

ا دا    عةلددة واملواطنددة الصدداحلة   جمتةعددة ، وي قدددرت ال ددرد علددن القيددا     

 باملسؤوليال وامل ا  املنوطة ب م ب  ا ت و عالية .

  : التماسك االجتماعي 
راهيددا وةددى  جمةوعددة مدد  القدديم واالجتاهددال والسددلوكيال لدددي      يعددرا نج

و دددراد امتةدددع الواحدددد ، لقدددو  علدددن الرتابدددح بدددو و دددراد  مددد   ددديجل القيدددا         

نجةوعدددة مددد  العةليدددال النصدددطة من دددا الرمثدددة   التضدددام  والقددددرت علدددن   

 املصاركة   امتةع وقثوجل ار ر ، وذلج نا يدعم الوال  واالةتةا  امتةعي   

 : الوعي بأبعاد التماسك االجتماعي 
يعرا نجراهيا اةى جمةوعة م  القيم والسلوكيال واملعارا التن اتل  دا   

طالثدددال الصددد  ا وجل الثددداةوي واملرلثطدددة بأبعددداد التةاسدددج االجتةددداعي والددديت 

قثددوجل ار ددر ( ،   –املصدداركة امتةعيددة   –لصددة  علددن   التةاسددج االجتةدداعي   

ج السددلوكيال   احليددا  نددا ي  دد  لدددعيم ولعزيددز  ولددد ع م نلددي ممارسددة للدد

 ايوية الثقا ية.

  النظرياالطار : 
 : التنوع الثقايف العاملي 

ايوية الرهيسة للصعوف امليتل ة اليت ايز ك  جمتةع ع   الثقا ةاث  

جواةد   ار ر وحتددد ميحمدة وهويتدى وعادالدى ولقاليدد  ، ولعدا الثقا دة عد          

امتةدع وطريقدة الدت  ري والتعدثري عد       د جتةاعية   درا احليات االةساةية واال

ولعددرا  القدديم وا   ددار الدديت يتعلة ددا ال ددرد عدد  طريددا التنصددثة االجتةاعيددة.  

والقيم وال ندون   روا   اذلج ال   املعقد م  املعارا واملعتقدال، الثقا ة وة ا  " 

 " . ةعوالعادال اليت ي تسث ا اإلةسان بص تى عضوان   جمت والقواةو

 دداهرت نةسدداةية     ددي لعتددا صدداهص ولتةيددز الثقا ددة نجةوعددة مدد  اد   

ولدددذلج  دددإن امتةعددددال    الثقا دددة م تسدددثة ومتعلةدددة    ، كةدددا ون   اجتةاعيدددة 

الثقا ددة واحلضددارال امليتل ددة لتطددور بصددورت لسدداير الددتغري العدداملي ، كةددا ون    

لت دددون الثقا دددة مددد  جمةوعدددة مددد     و . متصددداب ة الصددد   ومتنوعدددة املضدددةون  

وحددد العناصددر الدديت ٌلةيددز كدد  جمتةددع عدد  امتةعددال ا  ددر  ولعددد اللغددة        

حيدد  يددتم بواسددطة العناصددر الرهيسددية   لصدد ي  ثقا ددة ا  ددراد وامتةعددال، 

أل راد وو امتةعال، واللغدة ليسدأ جمدرد    لا شيا  حس  ما لعي اللغة لرميز 

،  ة الصدعوف عنصر م  عناصر الثقا ة  قح ول   هي وسيلة للتعثري ع  ثقا 

 م  العناصر ايامدة   الثقا دة حيد  لعدا عد       املعايري االجتةاعيةكةا لعتا 

  القديم واالجتاهدال  واثد   ا  اط والنةاذج مد  السدلو  املقثدوجل وو املر دوض ،     

الدياةدة   لعتدا ، و لسدلو  نعيدار ا  القديم عنصر داعدم   الثقا دة حيد  لدرلثح      

 لوالواجثدا ل الصدعوف، مد   ديجل التعداليم     وحد العناصر امل ةة   لص ي  ثقا ا

الددديت يقدددو  ب دددا ا  دددراد. والقددديم الدينيدددة لسددداهم   حتديدددد سدددلو       الدينيدددة
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  احليدات، و تلد  الصدعوف       امليتل ة ا شيا  واجتاهال م وو املواضيع

ثقا دة لن ديم اجتةداعي     ل د  ، كةدا ون    ممارسال ا الدينية كد  حسد  دياةتدى   

 ةاعددددال امل وةددددة للةجتةددددع كا سددددر ومجاعددددة العةدددد  معددددو، يتةثدددد    ام

، الدينيدة، وا صددقا ، وامةاعدال الديت لربط دا ة دس االهتةامدال        وامةوعال

االجتةاعيددة عنصددر م ددم   حتديددد الثقا ددة، مدد   دديجل املعددايري      امل اةددةوٌلعددد 

كةدا   ييدا حي دم ا  دراد علدن م اةدة اعضداهى،        م  الساهدت   امتةع واليت

وذلدددج حسددد  درجدددة لطورهدددا عوف الن دددا  االقتصدددادي السددداهد لددددي ا، لصدددون ل

ول اعلدد ا مددع املسددتجدال علددن املسددتويال امليتل ددة ، وميثدد  الن ددا  االقتصددادي 

 ال دد  وا دفامتةددع . كةددا ميثدد    لتلثيددة حاجددال  والسياسددي عناصددر هامددة  

د نحددد  العناصددر الدديت حتددد  هددي العددادال والتقاليددد وم دداهر احليددات اليوميددة و

 ( .040 ، ال ضلي هداد يا،و   . ثقا ة جمتةع ما    رت ت معينة

  التنوع الثقايف  :Cultural Diversity 
منذ ان ووجد اهلل سث اةى ولعاا اإلةسان وقد بدو يسعن علدن سدطا ا رض   

ووسدددتوط  ا مددداك  امليتل دددة مصددد ين ثقا دددال متعدددددت ، حيددد  لدددتغري للدددج      

ج امتةعدال وطريقدة لواصدل ا ول اعلد ا مدع      الثقا ال ولتطور حس  لطور للد 

امتةعال اةيطة وحس  درجة لقثل ا ول ي  ا مدع كد  مدا هدو جديدد ، وقدد       

 لص   بذلج لنوعا عامليا م  الثقا ال .

 : التنوع الثقايف العاملي 
وصدثا كدثري التدداوجل   عصدرةا احلدالي،      العاملي  نن مصطلا التنو  الثقا  

حددداوجل ال دددثري ل سدددري  ومتعددددد امواةددد  ، وقدددد  عوة دددران  ةدددى مصدددطلا واسددد 

 ولقديم لعري ال متعددت لى،   ي وقأ مضن كاةدأ وملد  التعداري  لددور      

ول د  لطدور هدذا امل  دو  ليصدة  اال دتيا بدو         واالديدان م  و  لندو  ا عدراق   

جمتةعددال م وثقددا ت م، ومددن م مدد   صدد    ذلددج حيدد  حدددد      ا  ددراد حسدد  

، قدد  تيا   الثقا دة واللغدة واملعتقددال الدينيدة وايويدة      التنو  الثقدا  بداال   

  ديجل   الن رت ا وا لركز علن التنو  الثقا  علن املستو  العاملي مد  كاةأ 

ثقا ددال العددامل والدددوجل و  ددم لراث ددا وعادال ددا ولقاليدددها، ومددا الن ددرت   ا ددتيا

 ال امليتل ة حتأ ليقي ا  راد م  الثقا  الثاةية  رت  التنو  الثقا  ي ة  

 Dhakshayene Holmgrenةسددا اجتةدداعي معددو مصدد لة لنوعددان ثقا يكددا.      

وقددد حرصددأ من ةددة اليوةسدد و علددن محايددة التنددو  الثقددا  العدداملي ،    . ( 2013,

حيدد  وصدددرل جمةوعددة مدد  التوصدديال الدديت حتدد  علددن نبددرا  ودعددم التنددو         

ايويددددال املةيددددزت   التنددددو    وصددددالة ولعدددددد   ويتجلددددن هددددذا الثقددددا  العدددداملي ،  

الثقدا ، بوصد ى    للةجةوعال وامتةعال الديت لتدأل  من دا االةسداةية، والتندو      

 (UNESCO، 2011.  مصدركا للتثادجل والتجديد واالبدا 

 : أهمية تنمية الوعي بالتنوع الثقايف لدى املتعلمني 
نن املددتعلةو الددذي يددتم نعدددادهم اليددو  دا دد  املؤسسددال التعليةيددة يعدددون     

ال  اصة  تل  ع  م ارال اليو  ستقث  ، مما يتطل  متعلةو ذال م ارللة

حتددن يتة نددوا مدد  الت يدد  مددع املددتغريال املسددتقثلية والت اعدد  مع ددا بصددورت          
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نجيابيددة بنددا ت ، ومدد  ثددم  ددإن نكتسدداف املددتعلم للةعددارا والقدديم والثقا ددال         

وميثدد  لنةيددة العامليددة مدد  ا ولويددال ايامددة الدديت جيدد  لوجيددى ام ددود الي ددا ،   

وعدددن املدددتعلةو بدددالتنو  الثقدددا  العددداملي وهةيدددة كدددثريت وقدددد لناولدددأ بعدددم     

 ,Fernekes, William Rالدراسال وهةية التنو  الثقا  من ا دراسدة كد  مد    

2016 )  )  Yilmaz, Fatih,2018   )Kyunghwa, Lee; Hyejin, Yang , 

 ومي   اجيا ها  يةا يلن وذلج : (2016

  مدد  التوا ددا والت يدد  الثندا  مددع الثقا ددال العامليددة ، والددوعن  ا د  املددتعلةو 

 حبقوق االةسان يس م   نعداد الصيصية العاملية.

  االجتةاعي   والسي  االجتةاعي التنو  مع نكساف املتعلةو م ارت الت ي 

     العندد  نكسدداف املددتعلةو القدديم واالجتاهددال اإلجيابيددة الدديت لدددعم جتندد 

 مةيع وش الى وصورت .

 علددن التعددرا  دديجل مدد  املددتعلةو لدددي واإلبدددا  الددت  ري م ددارال لنةيددة 

 .  ا  ر  للثقا ال امليتل ة واإلتا ال الثقا ال

           لنةية املروةدة   الدت  ري مد   ديجل التعدرا علدن عدادال ولقاليدد الثقا دال

 ا  ر  .

     لرسددي  من ومدددة القددديم الدديت لددددعم املثدددادرت للعةدد  االجتةددداعي واملسددداةدت

 تةاعية .االج

 . لدعيم قيم الت ا   االجتةاعي لد  املتعلةو 

   يادت الدا عية ور ع مستو  الطةوح لد  املتعلةو م   يجل التعرا علدن 

 التقد  العلةي والت نولوجي الذي ساهم   لقد  الصعوف امليتل ة .

 . نم اةية الت ي  والتعايض مع الثقا ال ا  ر       ال روا املتعددت 

 العاملي التنوع الثقايف إجيابيات:  
للتندددو  الثقدددا  العددداملي جمةوعدددة مددد  اإلجيابيدددال الددديت مي ددد  اجيا هدددا     

 النقاط التالية :

      امليتل ددة مدد   التعددرا علددن الثقا ددال ا  ددر    امتةددع و  الدددوجل

 ·. القيم ( لقاليدها  -عادال ا  حي   
 الثقا ال ا  ر    امتةع ةبصرعي االعرتاا  .· 
 املتثادجل بو الثقا ال  رتا االح. 

 . لا االبدا  ولنو  ا   ار واكتساف قيم التعايض مع ار ر  
    االسددت ادت مدد  امواةدد  اإلجيابيددة   ثقا ددال امتةعددال ا  ددر  نددا

 Dhakshayene Holmgren   .يسد م   لطدور ثقا دة ال درد وامتةدع      

,2013) 

 العاملي  التنوع الثقايف سلبيات:  
ال رد واطيعى علن الثقا ال ا  ر  ميث  وهةية كدثريت ول ندة   نن ل اع  

   ة س الوقأ يصة    طية جمةوعة م  املياطر والسلثيال من ا :



 م1029..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
56 

  ل دد    نيددؤدي لت  يددج امتةددع ووحدلددى والنسدديج االجتةدداعي بدا لددى  قددد

 ثقا ة عادال ا ولقاليدها و ح حيال ا.
   ةدى ال يوجدد    وضن اجتةاعيدة  ون يؤدي نا عد  استقرار اجتةاعي و  مي

 .بسث  اال تيا   القيم والعادال  الثقا القواةو موحدت ل   
 الثقا ة علن ة س ا ول وي  نطدار  دا  ب دا بعيددا عد        اةغيقلساعد    قد

الدولة  ينتج عدت دوجل   دولة واحددت وهدذا يدؤدي نا     وهواملصرت   راإلطا

 ل  يج اإلطار املصرت .
 دتحددعنيدد  بددو الثقا ددال عنددد اةاولددة دلددا قددواةو مو يددؤدي لصددرا   قددد 

 . و السيادت  ي ا للدولة دحودستور مو

وقددد وجريددأ العديددد مدد  الدراسددال الدديت هددد أ نا لنةيددة وعددن املددتعلةو     

 بالتنو  الثقا  العاملي وم  للج الدراسال :

  هددد أ دراسددةEndacott, Jason L; Bowles, Freddie A,2013)    نا )

ية قدرت املدتعلةو علدن اكتصداا التندو  الثقدا  العداملي  مد   ديجل بندا           لنة

جمةوعددة مدد  ا ةصدددطة التعليةيددة الددديت لسدداعد املدددتعلةو   ددم الثقا دددال      

امليتل ددة وندرا  اال ددتيا بددو الثقا ددال امليتل ددة مددع اجددرا  مقارةددة بددو   

يدددى الثقا دددة الوطنيدددة والثقا دددال العامليدددة ، ولوصدددي الدراسدددة بأهةيدددة لوج   

االهتةددا  مدد   دديجل املقددررال وا ةصددطة امليتل ددة لتنةيددة وعددي املددتعلةو      

 بالتنو  الثقا  العاملي .

     هددد أ دراسددةBaldasaro,2014   نا اسددتيدا  وسددلوف القصددص لتنةيددة )

الددوعي بددالتنو  الثقددا  لدددي املددتعلةو  ، ولوصددي ةتدداهج الدراسددية بأهةيددة      

ةصددطة املتنوعدددة الددديت لعدددز  الدددوعن  لضددةو املنددداهج التعلةيدددة امل ددداهيم وا  

 بالتنو  الثقا  لدي املتعلةو .

 ويرلثح بالتنو  الثقا  العاملي جمةوعة م  امل اهيم ايامة من ا :

  :التعدد الثقايفMulticulturalism  

ليمس العوملة ك  جماجل م  جماالل حيالنا احلديثة ، وقدد وصدثا وكثدر    

اليو    ةكا للثقا ال ا  در  ويطدور    وهةية م  وي وقأ مضن ون ي تس  جي 

 (Maharaja,2009.    القدرت علن الت ي  مع الثيثال املتغريت باستةرار

قددد وصددثا التعدددد الثقددا  لوج ددا ل ددثري مدد  الدددوجل ا جنثيددة وبعددم الدددوجل  

العربيددة ، حيدد  ون االة تدداح االقتصددادي   بعددم الدددوجل سدداهم ودعددم وجددود        

ال ، وقد وج أ للج الدوجل االهتةدا  لت قيدا   جنسيال خمتل ة متعددت الثقا 

التعدددد الثقددا  مدد   دديجل لطددوير وة ةت ددا لت قيددا التعدددد الثقددا  ، والتعدددد     

الثقا  علن مسدتو  امتةعدال يسدةا لأل دراد بدالتعثري عد  قدية م وممارسدى         

 معتقدال م .

  : التثاقفAcculturation 
ثقا ة جديددت ، هدي    ( ون التثاق  هو عةلية اكتساف Mapp,2012يذكر  

اليت حتدق وثنا  التقدا  ثقدا تو خمتل دتو ، ولدؤثر هدذ  العةليدة علدن ثقا دة         
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وقدديم ال ددرد ولأ ددذ عةليددة التثدداق  سددنوال طويلددة حتددن ي تسدد  ال ددرد قدديم      

وثقا ال مغاير  متةعة ا صدلي . وة درا للتطدور احلدالي   كا دة امداالل       

 يادت سرعة عةلية التثداق  بدرجدة    و اصة اماجل الت نولوجي الذي ود  اا

عالية  حي  وصثا م  الس   نةتقاجل القيم والسدلوكيال واملعتقددال امليتل دة    

، وذلدددج يدددؤثر بصددد   مثاشدددر علدددن و دددراد امتةدددع وي  دددر ذلدددج مددد   ددديجل         

 السلوكيال وامللثس واملأك  .  

  : االستيعاب الثقايفAssimilation 

العةلية التاليدة للتثداق  حيد  يت دوجل     لعتا عةلية االستيعاف الثقا  هي 

ا  راد مد  الثقا دة ا   اا ثقا دة خمتل دة عد  ثقا دة امتةدع اةلدن وذلدج          

بصورت كلية وو جزهية ، وقد  لا ثقا ة جديدت لدمج بو الثقدا تو وذلدج   

 ( Mapp,2012م  وج  حتقيا التجاةس .  

   عرب الثقايفالتكيف Cross-Cultural Adaptability  
ٌيعددرا وةددى مدددي نسددتعداد ا  ددراد للت اعدد  مددع مريهددم مدد  بيثددال وثقا ددال  

 (Wang, Xin,2011خمتل ة عن م .   

حيد  لصدة   املروةدة     عا الثقا ( وبعاد الت ي  Taguchi ,2016وقد حدد  

 وهن كةا يلن : االستقيلية الصيصية(  - علن الثقا الاالة تاح  -العاط ية 

  : املروةة العاط يةEmotional Resilience   هي القدرت علن مواج ة املواق

الضددامطة والقلددا ، وكددذلج لصدد يا التصددورال اداطثددة   التعامدد  مددع  

ا  ددر  ،  والقدددرت علددن التعامدد  مددع املواقدد       لاملواقدد  املرلثطددة بالثقا ددا  

 امديدت والغري مألو ة .
    ع الثقا ددال االة تدداح علددن الثقا ددال : هددي القدددرت علددن االة تدداح والتعامدد  مدد

ا  ر  ، مع لصد يا ا  طدا    التعامد  مدع الثقا دال امديددت ، وجتند         

 احل م املسثا علن ا  راد امليتل و   الثقا ة .
    : االسدتقيلية الصيصديةPersonal Autonomy      هدي القددرت الديت ميتل  دا

ا  ددراد لل  دددا  علدددن هدددويت م الصيصدددية وعدددد  ذوباةاهدددا ومدددا  الثقا دددال  

، والثقة والتةسج بالثقا ة ا   ، والصدعور بدالقوت   مواقد  لعددد      امديدت

الثقا ددال الغددري مألو ددة ،  نددا يؤهلددى للتعامدد  اإلجيددابي مددع للددج الثقا ددال      

 وجتن  ارثار السلثية لتلج الثقا ال.

لدي املدتعلةو   عا الثقا وقد وهتةأ العديد م  الدراسال بتنةية الت ي  

 وم  للج الدراسال :

 راسددة   دWang, Xin,2011   عددا الثقددا ( حيدد  هددد أ نا لنةيددة الت يدد 

لددد  املددتعلةو مدد   دديجل لصددةيم برةددامج الددتعلم اددددمي ، وقددد وسدد رل      

ةتدداهج الدراسدددة عدد  وجدددود  ددروق بدددو التطثيددا القثلدددي والثعدددي ملقيددداس      

لصدداا التطثيددا الثعدددي لددد  عينددة الث دد  ، وووصددأ   عددا الثقددا الت يدد  

اسددة بأهةيددة بنددا  ا ةصددطة التعليةددة لتنةيددة م ددارال املددتعلةو   ةتدداهج الدر
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املروةدددة  يةددا يددرلثح بأبعددداد الت يدد  الثقدددا  مدد  حيدد  وبعددداد  امليتل ددة         

واالسددددتقيلية  -اإلدرا  احلسددددي  - علددددن الثقا ددددال االة تدددداح –العاط يددددة 

 ( . الصيصية

    هددددد أ دراسددددةDiMaria, Jerry,2012ة ( نا حتديددددد  عاليددددة ا ةصددددط

التجريثيدددة لتنةيدددة القددددرت لدددد  املدددتعلةو علدددن الت اعددد  مدددع الثقا دددال       

امليتل ددة ، وذلددج ب دددا اعددداد املددتعلةو لثيثددال  تلدد  عدد  الثيثددال الدديت      

يعيصددون  ي ددا ، وممارسدددة املددتعلةو للةواقددد  التعلةيددة الددديت مدد   ييدددا      

ون يتعايصددون مددع الثيثددال املتنوعددة ثقا يددا ، ووسدد رل ةتدداهج الدراسددة عدد          

معايصة املتعلةو للةواق  التعليةية املرلثطة بالثقا ال املتنوعة سداهم    

 . عا الثقا لنةية الوعي والت ي  

         قدد هدد أ دراسدة كدي مدMapp, Susan,2012      ودراسدة )Niendorf ; 

Alberts, 2017     ، نا حتديد وثر الت اع  الثقدا  لطديف الدراسدة باددارج )

لدددأثري الدراسدددة باددددارج علدددن الطددديف مددد  حيددد        وووضددد أ النتددداهج ون 

االعتةدداد علددن الددن س واالسددتقيلية ، كةددا وجددد لددأثري علددن الت يدد  عددا      

الثقا  مواةث ا ا ربعدة ، ولوصدي ةتداهج الدراسدة بأهةيدة نعدداد املدتعلةو        

للت اعددد  املثةدددر مدددع التندددو  الثقدددا  وذلدددج مددد   ددديجل الددداامج واملقدددررال     

 .وا ةصطة امليتل ة 

 : علم االقتصاد املنزىل والتنوع الثقايف العاملي 
يعتددا علددم االقتصدداد املنددزا علددم احليددا  حيدد  وةددى ي دددا نا نعددداد ال ددرد   

بصددورت مت املددة ومتوا ةددة مدد  امواةدد  امليتل ددة سددوا  صدد ية وو ة سددية وو    

اجتةاعية وو معر ية نا مي نى م  الت ي  مع املتغريال املعاصرت واملسدتقثلية  

وة ران ملا يص د  العامل   العصر احلالي م  لغريال علن كا ة امداالل ممدا   . 

ود  اا حتددوجل العددامل نا قريددة صددغريت لنتقدد  مدد   يلددى املعددارا والثقا ددال     

والعادال والقيم امليتل دة بسد ولة بدو دوجل العدامل ، وذلدج ممدا يصد    طدورت         

أهيدد  وبناه ددا بامل ددارال الدديت  علددن وبنددا  امتةعددال املنغلقددة الدديت ال لسددعن نا ل  

ا ددن م مدد  الت اعدد  بصددورت نجيابيددة مددع التنددو  العدداملي ، وة ددران الن مندداهج      

االقتصاد املنزا   املراح  التعليةية امليتل دة ي ددا نا حتقيدا العديدد مد       

امليرجال التعليةية من دا نعدداد مدتعلم قدادر علدن املصداركة الثندا ت   لطدوير         

لدد  املدتعلةو    عدا الثقدا   ثم  دإن لنةيدة م دارت الت يد       ذالى وجمتةعة وم 

 م   يجل مقرر االقتصاد املنزا يساعد علن  :

 . نعداد متعلم قادر علن الت ي  مع املتغريال اةلية والعاملية 

 . امتي  املتعلم م ارت التعام  مع املواق  املغايرت لثقا تى 

 هل م م  االست ادت م  امواةد   لدعيم الن ا  القيةي لد  املتعلةو نا يؤ

 اإلجيابية   الثقا ال ا  ر  .

         ر ددع مسددتو  الطةددوح والدا عيددة لددد  املددتعلةو مدد   دديجل التعددرا علددن

 اإلتا ال العاملية والت نولوجية امليتل ة للثقا ال ا  ر  .  

 .  االملا  بأسالي  التواص  االسر  وا اط قياد  ا سرت   الثقا ال ا  ر 



 م1029..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
56 

 ساف املتعلم م ارت لقييم املواق  امليتل دة املرلثطدة بالثقا دال ا  در      اكت

   نطار املن و  القيةي متةعة وعادالى ولقاليد  ودينة .

    لنةيدددة م دددارت النقدددد والتقدددويم الدددذالي ندددا يسددد م   التعدددرا علدددن القددديم

 والسلوكيال الد يلة علن امتةع واحلد من ا .

 ر :جلاردن اخلمسة العقول نظرية 
( ة ريتدة املعرو دة بدالعقوجل ادةسدة ، وقدد      .044قدر طرح هداورد جداردةر     

وضددا جدداردةر مدد   دديجل هددذ  الن ريددة ون مجيددع ا  ددراد حيتدداجون نلددي عدددت   

عقوجل م  وج  التعام  والت ي  مع امتةع اةيح ، وحتن يدتة   ال درد مد     

، ومد    (Gardner, Howard,2009 ) الت يد  مدع املدتغريال العامليدة املعاصدرت     

 يجل هذ  الن رية طرح جاردةر جمةوعة م  القدرال اليت جيد  ون ميتل  دا   

ال دددرد حددديت يدددتة   مددد  الت اعددد  مدددع املدددتغريال املسدددتقثلية ،والتطدددور املعدددر   

والددتغري   التقاليددد والقدديم ،الددذ  وسدد رل عن ددا العوملددة ، وقددد قسددم جدداردةر         

 العقوجل م   يجل ة ريتى نا  سة عقوجل هي :

  : العقل املتخصصDisplinded Mind 

يددرلثح العقدد  املتيصددص بقدددرت ال ددرد علددن الددت  ري بطريقددة ايددز            

جماجل  صصى ، ويركز العق  املتيصص علن العةليال املعر ية اليت ا د   

ال ددرد مدد  نلقددان وسددالي  الددت  ري   امدداالل املعر يددة ا ساسددية مثدد  العلددو     

جاردةر علن ال رق بو مصدطل ي التيصدص    والرياضيال والتاري  ، ويؤكد

واملدددادت الدراسدددية ،  ةجددداجل التيصدددص يصدددري نا وسدددالي  الدددت  ري املرلثطدددة     

نجاجل معر  حمدد ، واليت ي تسث ا ا  راد م   يجل دراسة جماجل  صصى 

، بينةا مصطلا املادت الدراسدية   دو يدرلثح نجةوعدة مد  املعدارا واحلقداها        

ل رد ، وير  جاردةر وةى مي   لنةيدة العقد  املتيصدص    اليت جي  ون ي تسث ا ا

عدد  طريددا جمةوعددة مدد  ادطددوال من ددا حتديددد املوضددوعال ايامددة ،ونلاحددة    

الوقأ ال ا  للدراسة ،وا تيار الطرق وا سالي  املناسثة لدراسة املوضو  ،مع 

      . حتديد معيار مناسد  لتقيديم ودا  املدتعلةو لثعدا لندالج ا دا  املطلدوف لقييةدى       

  Gardner, Howard,2009) 

  : العقل الرتكييبSynthesizing Mind 

ميثددد  العقددد  الرتكدددييب وهةيدددة قصدددو   اصدددة    ددد  التطدددور املعاصدددر    

والتد ا املتزايد للةعر ة ، مما يوج  وهةية امتي  ال رد للعق  الذي مي ندى  

 ددد  مددد  القيدددا  بعةليدددة الرتكيددد  ، ويدددر  جددداردةر ون العقددد  الرتكدددييب مي    

ون ( Gardner, Howard,2008  وذكددر جدداردةر   كتابددة   التدددري  عليددة .

ال رد مي نى م   يجل دراستى للتيصصال وامل   امليتل دة ون ميدارس عةليدة    

الرتكيددد  ، كةددددا مي دددد  للةعلددددم ون يسددداعد املددددتعلةو علددددن قدددددرال العقدددد    

حتليددد   –الرتكدددييب مددد   ددديجل ا ةصدددطة املتعدددددت مثددد    كتابدددة القصدددص  

التعددثري   –التعددابري اما يددة للصددور وو ا   ددار امليتل ددة      – دداهيم املركثددة  امل

 طرح املص يل املعاصر ( . –بدون كلةال م   يجل التيطيح وو الرسم 
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 ( Gardner, Howard,2008  عناصدددددر الرتكيددددد  : قدددددد حددددددد جددددداردةر

جمةوعددة مدد  العناصددر ايامددة حتددن مي دد  مدد   ييددا لنةيددة قدددرال العقدد       

 يب وهي :الرتكي

 . لوا ر هدا يسعن املتعلم نا حتقيقى 
 . لوا ر ادات السابقة لد  املتعلةو 
 . بنا  امليططال التة يدية والتغذية الراجعة 
 .  حتديد االسرتاليجيال واملن ج املناس 

ويؤكد جاردةر ون عةلية الرتكي  عةلية صدعثة ل ن دا مم ندة ، حيد  ون     

املقارةددة بددو ا شدديا  ، قددد ل ددون عةليددة     العقدد  يتةيددز بالقدددرت علددن الددربح و   

الرتكي    بداية  و ال رد سط ية ل   يتدرج   لعةيا عةليدة الرتكيد    

م   يجل حذا الت اصي  مري ايامة اليت لؤثر علن   دم املوضدوعال والث د     

 (Gardner, Howard,2009  ع  االرلثاط والتصني  . 

  : العقل اإلبداعيCrativ Mind 

الدوجل املتقدمة االهتةا  وو رعاية العقوجل املثدعدة،  ن لدوا ر   لوجى مجيع 

العقددوجل املثدعددة يعددد مدد  وهددم متطلثددال العصددر املسددتقثلي ، الدديت لسدد م ولعددز    

 ,Gardner, Howard   ويدذكر جداردةر    التطور املستقثلي   شتن اماالل .

 امددداجل –ون االبددددا  يدددرلثح ن ددداالل خمتل دددة   جمددداجل التيصدددص      (2009

اماجل االجتةاعي ( ، ويؤكد ون املثد  حيتاج نا خمزون مد  املل دال    –الثقا  

وير  جاردةر ون العق  املثد  والعق  الرتكييب  يوجدد بيدن م لصدابى     ال  رية .

حي  ون العقين يتطلثان احلد ا ساسدي مد  املعر دة والقدرا ت   التيصدص ،      

 والنةددداذج وا دوار املتعدددددت .وكيهةدددا يسدددت يد مددد  لدددو ري ا مثلدددة املتنوعدددة 

ويذكر جاردةر ون لتنةية العق  اإلبداعي طرق متعددت من دا   الدت  ري  دارج    

لصدةيم وةصدطة    –لن يدذ مصداريع ابت اريدة     –طرح وسثلة جديدت  –الصندوق 

 (Gardner, Howard, 2009    عرض  اذج املثت ري  (. –بأش اجل جديدت 

  ) العقل احملرتم ) العقل املرن: Respectful Mind 

ٌيعرا جاردةر العق  املرن وةى قدرت ال رد علن التعام  مدع ا شديا  علدن    

الدرمم مد  ا دتي  م   ا   دار ،واملعتقددال والقديم والتقاليدد ، ويتةيدز العقدد          

اةدرت  بدالوعي بالقددرت علدن معر ددة ال دروق ال رديدة بدو ا  دراد والثقا ددال         

 دد  لنةيددة العقدد  اةددرت  مدد   دديجل ا ةصددطة وا   ددار ، ويددر  جدداردةر وةددى مي

املتنوعدددة الددديت يقدددو  ب دددا ال دددرد والددديت لسددد م   لنةيدددة روح العةددد  امةددداعي   

ومد  ثدم  دإن     والعة     ريا واحرتا  ار ري  والقددرت علدن ضدثح املصداعر .    

العقدد  اةددرت  وو العقدد  املددرن ي دددتم بددنةح الت اعدد  االجتةدداعي لددد  ال دددرد         

بددددالقيم والعددددادال والتقاليددددد   التعامدددد  مددددع ار ددددري  ، وكي يددددة التةسددددج 

واالستعداد لتقث  وج ال الن ر امليال دة ، ونمدتي  م دارت التعدثري عد  الدروي       

                                           بصددددددددورت حتقددددددددا ايدددددددددا من ددددددددا وال لددددددددؤثر سددددددددلثيان علددددددددن ار ددددددددري  .     

  Gardner, Howard, 2009) 
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 : العقل األخالقي Ethical Mind 

العقدد  ا  يقددي هددو العقدد  الددذي ميتلددج القدددرت علددن القيددا  باملسددؤوليال       

امليتل دددة بصدددورت  عالدددة ، مدددع التةسدددج بدددالقيم والعدددادال املرلثطدددة باملواطندددة  

الصدداحلة وادراكددى الدددور واملسددؤولية جتددا  وطنددة ، ويددرلثح العقدد  ا  يقددي 

 –ا ماةدددة  –االحدددرتا   – نجةوعددة مددد  السددةال ا  يقيدددة من دددا   التسدداما   
الصدق ....اخل ( وير  جاردةر ون دعاهم العة  ا  يقي يرلثح نجةوعة مد   

التعامد  مدع    –املقومال ا ساسية وهدي : الرتبيدة ا سدرية وا  يقيدة لألبندا       

                 الددددزمي  . –لواجددددد ا سدددداس الددددديي الصدددد يا   –لددددو ر القدددددوت  –امتةددددع 

( Gardner, Howard,2008)  .      وحتددن مي دد  لل ددرد نمددتي  قدددرال العقدد

ا  يقي جي  ون حيددد ا هدداا الديت يسدعن نا حتقيق دا ، وون يسدعن داهةدا        

للث   ع  ادات املثاشرت ومري املثاشرت ، ون ي تم بتقييم الدذال مد   درتت نا    

ميتلدج  و ر  ، نا جاة  التقييم الذالي لدألدا  امل دي ، ويتةيدز الصديص الدذي      

ميتلددج  –قدددرال العقدد  اةددرت  وو املددرن وةددى شدديص   متعدداط  مددع ار ددري    

القدددرت علدددن التعامددد  مدددع ا شدديا  امليدددتل و ، لديدددة مروةدددة   التعامددد  ،   

 ,Gardner    يسدددتطيع لن ددديم بيثدددة العةددد  ندددا يسددد م   ل اعددد  ا قدددران .

Howard,2009) 

قدوجل ادةسددة مدداردةر  وقدد وج ددأ بعددم الدراسدال االهتةددا   بن ريددة الع  

 من ا :

   هدددد أ دراسدددةGelen, Ismail,2015  نا لقيددديم العقدددوجل ادةسدددة لدددد )

املدددتعلةو   ضدددو  ة ريدددة جددداردةر ، وحتديدددد العيقدددة بدددو للدددج العقدددوجل    

واملستو  االجتةاعي واالقتصادي لد  املدتعلةو ، ووسد رل ةتداهج الدراسدة     

املدتعلةو ، ووجدود  دروق    ع  وجود لثاي    مستو  العقدوجل ادةسدة لدد     

لدددي املددتعلةو   الددت  ري حسدد  املسددتو  االقتصددادي واالجتةدداعي ، كةددا     

ووضددد أ النتددداهج وجدددود  دددروق بدددو الدددذكور واإلةددداق   م دددارال العقدددوجل  

 ادةسة .

     ، نا بنددا  برةددامج قدداهم  0402وهددد أ دراسددة  عددي  الدددي  حسددو وبددراهيم )

نةيددة م ددارت القددرا ت التأمليدددة    علددن ة ريددة العقددوجل ادةسددة مددداردةر لت    

ونثددار  الدا عيددة لتعلة ددا لددد  ليميددذ املرحلددة اإلعداديددة ،ووسدد رل ةتدداهج    

الدراسدددة عددد   عاليدددة الاةدددامج املقدددرتح   لنةيدددة م دددارال القدددرا ت ونثدددارت   

الدا عية لدد  املدتعلةو ، وووصدأ الدراسدة بأهةيدة نعدادت الن در   املنداهج         

ة ريددة العقددوجل ادةسدة وامل ددارال املسددتقثلية  التعليةيدة امليتل ددة   ضدو    

 اليت جي  لنةيت ا لد  املتعلةو .

 االجتماعي :  التماسكSocial Cohesiveness 
مير العامل   عصرةا احلالي بالعديد م  املتغريال علن املستويال امليتل دة،  

ولددزداد للددج املددتغريال بصددورت كددثريت   املسددتقث  ممددا يددؤثر علددن امتةعددال      

لقيم   التعام  بو ا  راد و اصة      املتغريال امليتل ة الديت  رضدت ا   وا

العوملددة علددن دوجل العددامل امليتل ددة وسدد ولة ايجددرت مدد  دولددة نا و ددر  ممددا      
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يؤثر علن قيم التةاسدج االجتةداعي ، لدذ  ميثد  التةاسدج االجتةداعي وهةيدة        

الثقدا  وهويتدى   قصو    حيالنا حتن يتثنن ل   جمتةدع احل دا  علدن لراثدى     

 Rissanen, Inkeriوٌيعدرا    .  ( Engel,2014 الوطنيدة وقيةدة امتةعيدة .    

( التةاسددج االجتةدداعي وةددى ةصدداط وو جمةوعددة مدد  العةليددال التنةويددة     2018,

الي مددة لتطددوير امتةددع ، وجمةوعددة مدد  القدديم املصددرتكة الدديت لقددو  علددن      

ل ددر  والتواصدد  ال عدداجل مددع  وسدداس لعزيددز الصددعور بالثقددة املتثادلددة ول ددا ؤ ا  

واال يقيال املثلن ندا يددعم  يدادت     لار ري  ، ومعاملة ار ري  بالسلوكيا

 ,Dimeglio, Isabelleالرتابدح بدو و دراد امتةدع الواحدد . و يت دا كد  مد           

2013  )Engel, Laura,2014  علددددددن ون التةاسددددددج االجتةدددددداعي يددددددرلثح )

عور باالةتةددا  للةجتةددع، ونحددرتا  خبصدداهص امتةددع والقدديم املصددرتكة والصدد

الثقا ال ا  ر  مع التةسج بدالقيم والسدلوكيال اإلجيابيدة الديت لددعم بندا        

( التةاسددج االجتةدداعي وةددى 0402كةددا ٌلعددرا  ،دداح حمةددد ،  امتةددع ولطددور .

حالة امتةدع الدذي يقدو  علدن الرتابدح القدو  بدو و دراد امتةدع والديت لقدو             

يددال االجتةاعيددة النصددطة ، والدديت لصددة  الرمثددة      علددن جمةوعددة مدد  العةل 

التضام  والقدرت علن املصاركة   امتةع وقثوجل اال ر ، وذلج نا يسد م    

بنا  امتةع ولطوير  ، ونا يساعد علن حتقيا وهداا امتةع وضةان جدودت  

 احليات لل رد .

  : أهداف التماسك االجتماعي 
( Rodríguez-Gómez, 2016و    ( Koonce, Kelly A, 2011يددذكر  

 وهداا التةاسج االجتةاعي علن مستو  ال رد وامتةع من ا :

 .لدعيم القيم امتةعية املصرتكة بو وبنا  امتةع 

 .لنةية القدرت علن التواص  ال عاجل لد  و راد امتةع 

 .القدرت علن ل وي  العيقال اإلجيابية الثنا ت بو و راد امتةع 

 وارق وعد  املساوات واالقصا  االجتةاعي.لقلي  ال  

       .احلد م   اهرت العن    امتةعال امليتل ة 

 .االعتةاد اإلجيابي املتثادجل بو و راد امتةع 

 .قوت العيقة والثقة بو و راد امتةع 

          االلتددزا  بددثعم القدديم ا ساسددية مثدد  املسدداوات، العدددجل، احلددوار، االعددرتاا

  ر، جتن  العنصرية.بار ر، احرتا  ار

      املثددادرت   نقددرتاح الوسدداه  والثددداه  الدديت لسدد م   حدد  املصدد يل وحتقيددا

 ا هداا.

 : أهمية التماسك االجتماعي 
 ميث  التةاسج االجتةاعي وهةية علن مستو  ال رد وامتةع  

: وهةية التةاسج االجتةاعي للةجتةع : يعد التةاسج االجتةاعي م  وهم اوالن 

الرهيسددية   التطددوير والتنةيددة   وي جمتةددع ، حيدد  وةددى يعددد وسدديلة   االبعدداد

ومايددة   ة ددس الوقددأ ، وسدديلة  ةددى ي دددا نا حتقيددا الت امدد  االجتةدداعي ،   

 Villena ومايددة  ةددى ي دددا نا لددو ري  ددر  مت ا ثددة   ددراد امتةددع .       
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Martínez,2016 )) .  وميثدد  التةاسددج االجتةدداعي قيةددة   حددد ذالددى ووهةيددة 

للةجتةع حي  يدجل علن جودت احليات   امتةدع، والدذي يتضدة  العةد  بدرح      

ال ريا ولرسي  قيم التعاون مما يساعد و راد امتةع علن التعايض والت اعد   

اإلجيددابي و سدديمة امتةددع واسددتةرار  اسددتقرار ، ويعددد التةاسددج االجتةدداعي 

ع  احليدا  والتوا دا   مصدر للنجاح االقتصادي والدميقراطية ال عالة والرضا 

 (( Villena Martínez,2016 االجتةاعي وا دا  االقتصادي املرل ع .

( 0402وهةيدددة التةاسدددج االجتةددداعي لل دددرد : لدددذكر   ،ددداح حمةدددد ،       ثاةيدددا :

التةاسج االجتةاعي  يغرس لد  ال رد اإلحساس بايوية املصرتكة والصدعور  

اسددج االجتةدداعي علددن لددو ري    بددالوال  واالةتةددا  للةجتةددع ، كةددا يسدداعد التة    

 ر  املساوات بو و راد امتةع ولقوية العيقدال االجتةاعيدة والت اعد  علدن     

مسدددتو  ا سدددرت وامتةدددع ، ممدددا يددددعم الثقدددة بدددالن س لدددد  وبندددا  امتةدددع      

واالحساس با م  الن سي والقددرت علدن مواج دة الضدغوط بصدورت نجيابيدة ،       

 لد  و راد امتةع .مما يس م   حتسو الص ة الن سية 

 : دور علم االقتصاد املنزىل يف تنمية التماسك االجتماعي 
ة را ملا ميثلى علم االقتصاد املنزا مد  وهةيدة   بندا  الصيصدية املت املدة      

 واملتوا ةة اليت لس م   بنا  امتةع  إن ذلج العلم حير  علن  :

     تعليةيدة لتناسد  لن يدذ    لطوير حمتو  املناهج التعليةية ول يثدى الثيثدة ال

 ا ةصطة التعليةية اليت لدعم قيم التةاسج االجتةاعي.

      استيدا  ا ةصطة التعليةية واالسرتاليجيال التدريسية الداعةدة لت دوي

 امواة  امليتل ة   الصيصية .

          لو ري مناخ ص ن يقدو  علدن لرسدي  القديم امليتل دة مثد  حتةد  املسدثولية

 لقديم العون املساعدت لآل ري  . ،احرتا  ولقث  اال ري  ،

  نقامة ا ةصطة التعليةية اليت لساعد علن لأصي  قيم الت ا   االجتةاعي 

 . مرس قيم ح  الوط  واحل ا  علن ممل الى لد  املتعلةو 

 . لنةية الوعي بقضايا ومص يل امتةع واملصاركة اإلجيابية   حل ا 

 البحث إجراءات  : 
  والت قا م  ص ة ال روض مت الثدا  ادطدوال   لإلجابة ع  وسثلة الث 

 التالية :  

   لإلجابــة عــس الســوال األول للبحــث والــ ي يــنص علــى ت مــا مهــارات التنــوع
الثقــافى االتــى تكــس ت ــمينها يف مــنهج االقتصــاد املنــزىل للمرحلــة 

 الثانوية ؟ ت 
ن السؤاجل السابا مت نعدداد قاهةدة ن دارال التندو  الثقدا ن والتد       ع لإلجابة 

ة ددران لعددد  ومي د  لضددةين ا  دن مندداهج االقتصدداد املندزا للةرحلددة الثاةويدة .     

اليت ينثغدي لوا رهدا لددي    بامل ارال املرلثطة بالتنو  الثقا  العاملي وجود قاهةة 

كددان مدد  الضددروري نعددداد قاهةددة بتلددج امل ددارال       ،طالثددال املرحلددة الثاةويددة   

 . املقرتحة الوحدت لت ون معياران  يتم   ضوهى  بنا  
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 : اهلدف مس بناء املعيار 
ينثغدددي الددديت  املرلثطدددة بدددالتنو  الثقدددا  العددداملي    حتديدددد قاهةدددة بامل دددارال   

 . اكساب ا لطالثال املرحلة الثاةوية 

    : مصادر اشتقاق وحدات املعيار 
دبيدال واملصدادر امليتل دة لت ديدد للدج      ا ا نولثنا  ذلج املعيدار مت الرجدو    

(  Fernekes, William R, 2016 )  )  Yilmaz, Fatih,2018ا : امل دارال ومن د  

 Kyunghwa, Lee; Hyejin, Yang , 2016)   Baldasaro,2014 )

Endacott, Jason L; Bowles, Freddie A,2013)     )Mapp,2012   )  وقدد

مد    ةلتضة  جمةوع وم  امل ارال الرهيسية  ةجمةوع الثاحثتاناستيلصأ 

الدديت جيدد  ون اتل  ددا طالثددال املرحلددة الثاةويددة واملرلثطددة      ةامل ددارال ال رعيدد 

طددي    الث دد  واإل:   يةددا يلددي  للددج امل ددارال ولتةثدد بددالتنو  الثقددا  العدداملي  

  م االحداق امارية   -ا  ر   لم ارت االلصاجل بالثقا ا -امليتل ة  الثقا ال

م دارت لعةيدا ال  دم      –م دارت قثدوجل الدتغري      -   امتةع وامتةعدال ا  در   

املرلثطددة امددتي  م ددارت الت ليدد  للةعلومددال     – نعددايري امتةددع ومصدد يلى  

 -االست سدار  ولوجيدى االسدثلة      - الدذال واال دري    احرتا  – ا  ر  لبالثقا ا

صدددار نم ددارت  –حددداق اماريددة م ددار  اسددتيدا  ا  –م ددار  كصدد  احلقدداها 

م ددارت اكتصدداا  -السددثاف والنتدداهج   م ددارت كصدد  العيقددة بددو ا   –ح ددا  ا 

م ددارت امدددجل   -م ددارت التوقددع اةسددوف للنتدداهج    -وجددى التندداقم   اال  ددار و

 اكتساف معلومال ع  الثقا ال ا  ر  (. - م ارت ا اذ القرارال  -واحلوار 

 : صالحية الصورة املبدئية للمعيار 
اليت جيد  ون اتل  دا    بعد حتديد امل ارال السابقة مت عرض قاهةة امل ارال

علدن جمةوعدى مد     طالثال املرحلدة الثاةويدة واملرلثطدة بدالتنو  الثقدا  العداملي       

 االقتصددداد املنزلدددي وذلدددج لت ديدددد وهدددم للدددج امل دددارال    نددداهج وطدددرقاملسدددالذت و

وقوت داللت دا والتأكدد مد  ارلثداط امل دارال ال رعيدة       لطالثال املرحلة الثاةوية 

د وس ر ذلج ع  عدت لعدييل واسدتثعاد بعدم امل دارال    ة ، وقيبامل ارال الرهيس

ون وهدم  م  اة ةدو   %40ال اق وو دمج بعض ا، وقد اس رل ةتاهج الت  يم ع  

 للج امل ارال هي : 

 ( م ارال التنو  الثقا ن العاملن التن مي   لضةين ا  ن مناهج املرحلة الثاةوية0جدوجل   

 عيةعدد امل ارال ال ر امل ارال الرهيسية

 0 .امليتل ة الثقا الالث   واالطي     -0

 0 االستيعاف الثقا .م ارت  -0

 0 .ا  ر امارية   امتةعال   م االحداق  -4

 0 م ارت قثوجل التغري   ضو  التعام  مع الثقا ال ا  ر . -0

 0 .ا  ر  لاملرلثطة بالثقا اامتي  م ارت الت لي  للةعلومال  -0

 0 ومص يلى.رت لعةيا ال  م نعايري امتةع م ا -2 

 0 .واال ري الذال  احرتا  -.

 2 ا سثلة.ولوجيى  م ارت امدجل واحلوار -7

 م ارت 04 جمةو  امل ارال ال رعية 
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      لإلجابــة عــس الســوال الثــاني للبحــث والــ ي يــنص علــى ت مــا مــدي تــوافر
املنـزىل للمرحلـة   مهارات التنوع الثقـايف العـاملي يف مـنهج االقتصـاد     

 الثانوية ؟ ت
وليجابددة عدد  السددؤاجل السددابا مت حتليدد  حمتددو  مددن ج االقتصدداد املنددزا      

للةرحلة الثاةوية  ن ضو  م ارال التنو  الثقا ن العاملن م   ديجل  نعدداد ودات   

 -وقد سارل نجرا ال نعداد ودات الت لي  علي الن و التالي:حتلي  اةتو   

  التحليل : حتديد اهلدف مس أداة 
ل دددددا ودات حتليدددد  اةتددددو  نا حتديددددد مدددددي لضددددةو حمتددددو  كتدددد  

 االقتصاد املنزا للةرحلة الثاةوية للة ارال املرلثطة بالتنو  الثقا  العاملي .

  : حتديد عينة التحليل 
اثلأ عينة الت لي    كت  االقتصاد املنزا املقرر علن املرحلة الثاةوية 

 الثيثة ص وا .

 وحدات التحليل: حتديد  
يقصددد ب ددا وحدددال اةتددوي الدديت مي دد  ن ضدداع ا للعددد والقيدداس بسدد ولة     

ويعطي وجودها وو مياب ا وو ل رارها وو نبرا هدا دالالل ل يدد الثاحد    ل سدري     

.   واهدد  حمةددد ، النتدداهج ال ةيددة مثدد    ال لةددة، امةلددة، ال قددرت، املوضددو ،....(   

 تيار املوضو  الدراسي كوحدت حتلي  لعتةدد  مت اقد و. (0400ريم عثدالع يم ،

  علي ا  ثال الت لي 

 :حتديد فئات التحليل 

علن امل ارال املرلثطة بالتنو  الثقدا  العداملي لطالثدال     لضةنأ ودات الت لي 

 م ارت   رعية. 04م ارال رهيسية  و 7 ا داتالص  الثال  الثاةوي ، ومشلأ 

 :ضوابط عملية التحليل- 

 مت مراعات الضوابح التالية وثنا  عةلية الت لي  :

  قاهةة امل ارال املرلثطة بدالتنو  الثقدا  العداملي    ون يتم الت لي  ووالن   نطار

 واملعدت مسثقا .
 . ون يصة  الت لي  التدري  العا  علن ك  وحدت 
       ون يصة  الت لي  الرسو  التوضدي ية والصدور ووسدثلة التقدويم وا هدداا

 ل املتضةنة باملوضو  الدراسي .واملص ي

 : ال بط العلمي ألداة التحليل 
 : الصدق 

الت ليدد  بعددد ون مت حتديددد  ثال ددا ووحدددال ا علددن جمةوعددة  وداتمت عدرض  

مددد  ادددداا  واملتيصصدددو   جمددداجل املنددداهج وطدددرق التددددريس و  جمددداجل        

 لي  مد  مناسثت ا لتاملنزلي للتأكد م  صدق ا ونبدا  الروي حوجل  االقتصاد

حمتددو  مددن ج االقتصدداد املنددزا للةرحلددة الثدداةوي   الددثيق صدد وا( ، ومدددي   

مناسددثة امل ددارال ال رعيددة املرلثطددة بددالتنو  الثقددا  للة ددارال الرهيسددية ، وقددد  

 م  السادت اة ةو صيحية ا دات للت لي  . %47وبد  ةسثة 
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 : حساب ثبات أداة التحليل 
يددد  حمتدددو  مقدددرر وحددددلي ال صددد       حلسددداف ثثدددال ودات الت ليددد  مت حتل   

الت ليددد  ، وقدددد مت  اسدددتةارتباسدددتيدا   الثددداةو الدراسدددي ا وجل للصددد  ا وجل 

 التأكد م  ثثال ودات الت لي  م   يجل التالي :

 : ثبات التحليل عرب األفراد 

يقصدد    ون ثثال حتليد  اةتدو    (0400  عثدالع يم حمةد و ريم ذكر واه 

لت ليدد  الدديت لوصددلأ نلي ددا الثاحثددة وبددو ةتدداهج  بددى مددد  االل دداق بددو ةتدداهج ا 

قتصاد املنزلي اليلدي مت االسدتعاةة ب د     الت لي  اليت لوصلأ نلي ا معلةال اإل

قتصداد    الت لي  ، حي  اأ االستعاةة ن للدتو  دارجتو مد  معلةدال اإل    

عدادية ب دا   ص اةتدو  والتأكدد مد  ثثالدى ، ثدم مت      إلاملنزلي للةرحلة ا

اسدتيراج  وامةو  ال لي للوحدال ، ثم جمةو  الوحدال املت دا علي دا ،   حساف 

معداميل الثثددال بدو الددثيق حملديل   اليلددي قةد  بت ليدد  اةتدو  ( ل ا ددة      

ال ثال اليت لضةنت ا قواهم الت لي  علن ة س عينة الدروس و ا ا دات املعدت 

 لذلج ، و  ضو  ضوابح عةلية الت لي  .

  الزمس : عربثبات التحليل 
مت نعددادت الت ليدد  مدد  قثدد  الثاحثتددان مددرت و ددر  بعددد ثيثددة وسددابيع ومت      

حساف معدجل االل اق بو الت ليلو   املرت ا وا والثاةية وبلغ معام  الثثال 

، ( ولددددجل القيةدددة علدددن ون ودات الت ليددد  حتقدددا قددددرا مناسدددثا مددد  الثثدددال       47 

 وصاحلة للتطثيا  .

 : تطبيق أداة التحليل 
 –الثددداةي  –مت لطثيدددا ودات الت ليددد  لت ليددد  دليددد  املعلدددم للصددد    ا وجل    

ودات  ج(  ةتدداهج الت ليدد  ، ومدد   دديجل ةتدداه   0الثالدد  ( الثدداةوي ويوضددا مل ددا    

الت ليددد  لدددثو  وجدددود قصدددور   لضدددةو مدددن ج االقتصددداد املندددزا للةرحلدددة     

 الثاةوية للة ارال املرلثطة بالتنو  الثقا  العاملي  .

 التــى الصـورة  جابـة عـس السـوال الثالـث للبحـث والــ ي يـنص علـى ت مـا        لإل 
  علــى قائمــه املنزلـي  االقتصــاد يف مقرتحـة  تعليميــة وحـدة  عليهــا تكـون 
 مهـارة  لتنميـة  جلـاردنر  اخلمسـة  العقـول  نظريـة  و العـاملي  الثقـايف  التنوع

 طالبـات  لـدي   االجتماعي التماسك بأبعاد الوعي و عرب الثقايف التكيف
 ؟ ت  الثانوى األول الصف

  علددن قاهةددى املنزلددي االقتصدداد مقددرر   مقرتحددة لعليةيددة مت نعددداد وحدددت 

 الت ي  م ارت لتنةية ماردةر ادةسة العقوجل ة رية و العاملي الثقا  التنو 

الثاةويدة   املرحلدة  طالثال لدي  االجتةاعي التةاسج بأبعاد الوعي و عا الثقا 

 ة :وذلج لثعا لليطوال التالي

 املقرتحة الوحدة اليها تستند اليت حتديد الفلسفة: أواًل : 
 الثقدا   بدالتنو   املدتعلم  املدا   ون مد   لنثع  لس ة نلي الوحدت املقرتحة لستند

 مد   جمةوعدة   ديجل  مد   العامليدة  الثقا دال  مدع  الت يد   م دار   وامتي  العاملي

 – الرتكدييب  ق الع  مارةر ادةسة العقوجل علن القاهةة التعليةية ا ةصطة
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 الت ي  م ارا  لنةية   يس م ،(  ا  يقي العق  – املرن العق  – املثد  العق 

 الثقا دال  مدع  اإلجيدابي  والت اع  الت ي  وحماولة ، املتعلةو لد  عا الثقا 

 لددد  امتةعيددة والقدديم االجتةدداعي التةاسددج دعدداهم علددن يددؤثر ال نددا العامليددة

 والت اعد   الت ي  علن القدرت ميتل ون متعلةو اعداد   يس م مما ، املتعلةو

 . العاملية والثقا ال والعادال والقيم املتغريال مع الثنا 

 املقرتحة الوحدة اليها تستند اليت العامة املبادئ ثانيًا: حتديد  
الدديت لددرلثح بن ريددة    املثدداد  مدد  جمةوعددة نلددي املقرتحددة الوحدددت لسددتند

         لتندددو  الثقدددا  العددداملي ، واثلدددأ للدددج املثدددادي       العقدددوجل ادةسدددة مددداردةر وا  

     : يةا يلن

 املدتغريال  مدع  للةدتعلم  الت ي  نحداق هو التعلم عةلية م  ا ساسي ايدا 

 والعاملي اةلن املستو  علن امليتل ة

  م دارت  امدتي     ا ساسدي  العامد   هدو  العامليدة  الثقا دة  بعناصدر  املتعلم املا 

 ة. يعا الثقا الت ي 

 الثيثدددة  دددإن ثدددم ومددد  ثابتدددى، مدددتغريت وليسدددأ  العلةيدددة للةدددتعلم  املعر دددة 

 املدتعلم   داال  ويعدز   يددعم  املتنوعة وا ةصطة باداال الغنية التعليةية

   لإلةسان. ادةسة املرلثطة بالعقوجل

 ددديجل املدددتعلةو مددد  لدددد  االجتةددداعي بالتةاسدددج املرلثطدددة امل دددارال لنةدددو  

 يددعم  ممدا  امليتل ة التعلةية ا ةصطة ممارسة  وثنا ول اعل   ممارست  

 املتعلةو. لد  امتةعية القيم ثوابأ

 ليددتعلم الددتعلم وسددالي  لنددو  يتطلدد  وهددذا بالت ريددد، الددتعلم عةليددة لتسددم 

 التعليةيدة  ادداال  ل دون  وون املدتعلةو  بو املتنوعة العقوجل ملقابلة الطال 

 جمتةع م. وقضايا حبيال م صلة ذال

 العامليددة الثقا ددة م  ددو  وندرا  الددتعلم حدددوق   وساسددي م ددون يددةالدا ع 

 املتعلةو. لد 

 وذلددددج و صاهصدددد   الطالثددددال الحتياجددددال مناسددددثة لعلددددم بيثددددة ل يثددددة 

 لو يدد  علددن يسدداعد احلقيقيددة خبدداال   عيقددة ذال وةصددطة باسددتيدا 

 .حبيات الطالثال التعلم موضوعال وربح املعر ة

 الوقدأ  نلاحدة   ديجل  مد   الدتعلم  حلددوق  واملناس  ال ا  الوقأ الطالثة منا 

 وجديدت. مصاب ة مواق    واستيدام ا وجتريث ا اداال لتأم  املناس 

  التعليةددة االةصدطة  بعدم  نعدداد  مت لدذلج  لعداوةي،  نجتةداعي  ةصداط  الدتعلم 

 قدديم  لأصددي    ويسدد م التعاوةيددة، امةوعددال علددن لن يددذها يعتةددد الدديت

 املتعلةو .  لد االجتةاعي التةاسج

 . مي   لنةية بعم امواة  املرلثطة بالعقوجل ادةسة لد  املتعلةو 

       يسدد م لن يددذ املددتعلةو لألةصددطة التعليةيددة املتنوعددة واملرلثطددة بددالعقوجل

 ادةسة   حتقيا مثدو التعلم مدي احليات .

 و قددان املقرتحددة الوحدددت بنددا  مت للوحدددت العامددة واملثددادي ال لسدد ة ضددو  و 

 التالية: طوالللي
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 علدن   للوحددت  العامدة  مشلدأ ا هدداا   وقدد  للوحددت:  العامة ا هداا حتديد

ن دارال التندو  الثقدا ن العداملن      لرلثح اليت املتنوعة ا هداا م  جمةوعة

 عدا الثقدا    الت يد   م دارت  لنةيدة    ولسد م   ن جماالل االقتصاد املندزا  

 ا ةصددطة بنددا   دديجل مدد  وذلددج املددتعلةو لددد  االجتةدداعي التةاسددج وقدديم

 .  ماردةر ادةسة العقوجل علن القاهةة التعليةية

 سدددثا الددديت العامدددة ا هدددداا ضدددو   :  املقرتحدددة الوحددددت حمتدددو  حتديدددد 

 للدددج حتقيدددا علدددن لسددداعد والددديت الوحددددت موضدددوعال حتيدددد مت حتديددددها

 املوضدددوعال مددد  جمةوعدددة علدددن الوحددددت حمتدددو  اشدددتة  وقدددد  ا هدددداا

 مشلدددأ وقدددد ال رعيدددة املوضدددوعال مدد   جمةوعدددة لتضدددة  الددديت الرهيسددية 

 : علن للوحدت الرهيسية املوضوعال

        الدزواج   -التوا ا ا سر    ضدو  االة تداح العداملي وضدغوط احليدا  اليوميدة

 املس   بو التجديدد والتطدور والو ي دة  لن يدذ     ––عا الثقا ال امليتل ة 

 –(  امليتل دة  الثقا دال  لدراق  مد   االسدت ادت   يجل م  املس   لتجة  قطعة
الدددرجيم  –الط دددن حدددوجل العدددامل  لن يدددذ وطعةدددة مددد  ثقا دددال خمتل دددة (       

املوضدة بددو   -والعدادال الغذاهيددة للثقا دال امليتل ددة   الطريقدة وال اعليددة (   

الدعايددة العامليددة والقدديم االجتةاعيددة   دداذج مثت ددرت لقطعددة ملثسددية يددا     

 ل والعيقال االسرية .ل نولوجيا االلصاال –وكثر م  استيدا  (  

 التدددريس اسددرتاليجيال حتديددد التدددريس: مت واسددرتاليجيال طددرق حتديددد 

 التالية: املعايري م  جمةوعة  يجل م  املقرتحة الوحدت   املستيدمة

 الوحددددت لضدددةو مت قدددد مددداردةر : ادةسدددة العقدددوجل مدددع لتناسددد  ون 

 العقددددوجل مددددع لتناسدددد  لدريسددددية اسددددرتاليجيال جمةوعددددة املقرتحددددة

 حتددن مددارةر ادةسددة العقددوجل ة ريددة ضددو    للةددتعلةو امليتل ددة

 نلددي ولسددعن املددتعلةو بددو ال رديددة لل ددروق مناسددثة ا ةصددطة ل ددون

 لددد  االجتةدداعي التةاسددج وقدديم عددا الثقددا  الت يدد  م ددارال لنةيددة

 . املتعلةو

  التعليةدددي ايددددا لطثيعدددة لثعدددان االسدددرتاليجيال اسدددتيدا    التندددو 

 امليتل دددة لعلة ددد  وو ددداط الطالثدددال ومسدددتويال ادةسدددة والعقدددوجل

 التدريسية. وادطوال املوضوعال وطثيعة

 للةصدداركة الطالثددال دا عيددة نثددارت علددن التدددريس طددرق لسدداعد ون 

 ا ةصطة. لن يذ   وال عالة الواقعية

 بصدددورت مت املدددة   اسدددتيدام ا مت وا ةصدددطة الددديت االسدددرتاليجيال مددد و

 ماردةر: ادةسة بالعقوجل واملرلثطةالتعليةية  الوحدت

      القصص: حي  لقو  الطالثال بالتعثري ع  بعدم املعلومدال الديت مت مجع دا

 ع  بعم ثقا ال الدوجل ا  ر    صورت قصة قصريت.
 .وةصطة التصني ال العلةية امليتل ة للة اهيم امليتل ة بالوحدت 
       رت لدددرلثح التعددابري اما يددة: حيددد  لقددو  الطالثددال بدددالتعثري عدد    دد

نوضددددو  الدددددرس   صددددورت جما يددددة باسددددتيدا  الصددددور والتعددددثري    

 اما ي.
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      راهح امل اهيم: لقو  الطالثال بالتعثري عد  بعدم ا   دار   الددرس 

 م   يجل رسم  ريطة م اهيةى.
   حدد  املصدد يل: مدد   دديجل صدديامة القضددايا املعاصددرت واملرلثطددة بتعدددد

الثقا ددال امليتل ددة   صددورت   الثقا ددال والتنددو  الثقددا  والت يدد  مددع     

 مص لة لقد  للطالثال القرتاح حلوجل متنوعة يا.
     لنقيذ مصرو  يرلثح باالست ادت م  لراق الثقا دال امليتل دة   نةتداج

 قطعة  نية لتجةي  املس  .
 .للييص ا   ار امليتل ة اليت يتم طرح ا م   يجل دروس الوحدت 
 غذية الراجعة.استيدا  امليططال التة يدية ولقديم الت 
 .وةصطة الت  ري  ارج الصندوق 
  . عرض  اذج للةثدعو واملثت ري  م  الثقا ال ا  ر 
     الددتعلم التعدداوةي: حيدد  مت لن دديم بيثددة العةدد  دا دد  ال صدد  لتسدداعد

علن لنةية وةصطة الدتعلم التعداوةي وحتقيدا مثددو االعتةداد اإلجيدابي       

 املتثادجل.
 يتل ة املتضةنة   الوحدت.التقييم الذالي لألدا  لألةصطة امل 

 الوسددداه  حتديدددد مت وقدددد: املقرتحدددة للوحددددت التعليةيدددة الوسددداه  حتديدددد 

 وم ددارال العامليددة الثقا ددة مل  ددو  الطالثددال   ددم   لسدد م الدديت التعليةيددة

 الصددورت نلددي امددردت الصددورت مدد  حتويلدد ا   ولسدداعد عددا الثقددا  الت يدد 

 الددوجل  لثقا دال  التعليةدي  ال يديو دا استي مث  نستيعاب ا م  ا ن   اليت

 .الثوربوينأ وعروض التوضي ية والرسو  امليتل ة

  التقددويم وسددالي  لنوعددأ وقددد: املقرتحددة الوحدددت   التقددويم وسددالي  حتديدد 

 :علن مشلأ حي  الوحدت   املستيدمة

  ادل يدة  علدن  للتعدرا  املثددهي  التقدويم  نسدتيدا   مت: املثددهي  التقويم 

 يسدددتيد  حيددد  العددداملي الثقدددا  التندددو  عددد  الطالثدددال لدددد  السدددابقة

 موضددوعال عددرض وبدايددة الوحدددت لدددريس بدايددة   املثدددهي التقددويم

 . السابا بالدرس وربطة الدرس

 لدددددريس وثنددددا  الت ددددويي التقددددويم نسددددتيدا  مت:  الت ددددويي  التقددددويم 

 الديت  امليتل دة  التعليةيدة  ا ةصطة  يجل م  وذلج الوحدت موضوعال

 دراسددة   الطالثددال لقددد  مدددي عدد  راجعددة لغذيددة لقددديم   لسدداعد

 . املقرتحة الوحدت

 م  درس ك  ة اية   الن اهي التقويم نستيدا  مت:  الن اهي التقويم 

 التعليةيدددة لألهدددداا الطالثدددال حتقيدددا مدددد  ملعر دددة الوحددددت دروس

 املتنوعددة التعليةيددة ا ةصددطة باسددتيدا  وذلددج الوحدددت مدد  املنصددودت

 الوحددددت ة ايدددة   الن ددداهي التقدددويم اسدددتيد  وويضدددان ، العةددد  وووراق

 . الث   ودوال بتطثيا

 علددن الوحدددت عددرض مت:  اة ةددو االسددالذت علددن املقرتحددة الوحدددت عددرض 

 املنزلددي االقتصدداد لدددريس وطددرق املندداهج  صددص االسددالذت مدد  جمةوعددة
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 موضددوعال  حتقيددا  مددد   علددن  للتعددرا  وذلددج  االجتةددا   علددم  و صددص 

 للوحدت ال رعية املوضوعال ارلثاط ومدي للوحدت العامة لألهداا تالوحد

 ميح دال  اة ةدو  السدادت  بعدم  وبد  وقد ، الرهيسية واال  ار بالعناصر

 حبيدد  املصددطل ال للددج لثسدديح مت وقددد املصددطل ال بعددم صددعوبة حددوجل

 لدروس ال رعية العناصر بعم   لعدييل ونجرا  ، الطالثال مع لتناس 

 :   املقرتحة الوحدت ملوضوعال عرض يلن و يةا ، الوحدت

 املقرتحة الوحدت موضوعال( 0   جدوجل

 عدد احلصص موضوعال الوحدت  

 حصة اليومية . احليا  وضغوط العاملي االة تاح ضو    االسر  التوا ا 0

 حصة امليتل ة . الثقا ال عا الزواج 0

 مد   املسد    لتجةد   قطعدة  ذوالو ي دة   لن يد   والتطدور  التجديدد  بو املس   4

 ( . امليتل ة الثقا ال لراق م  االست ادت  يجل

 حصتان

 حصتان العامل   لن يذ وطعةة م  ثقا ال خمتل ة (. حوجل الط ن 0

 حصة . ( وال اعلية الطريقة  للثقا ال امليتل ة  الغذاهية والعادال الرجيم 0

   دداذج مثت ددرت لقطعددة   االجتةاعيددة والقدديم العامليددة الدعايددة بددو املوضددة 2

 ملثسية يا وكثر م  استيدا  ( .

 حصتان

 حصة االسرية . والعيقال االلصاالل ل نولوجيا .

 البحث أدوات رابًعا : إعداد : 

 عرب الثقايف التكيف مهارات اختبار اعداد:  اواًل : 

 مدد  العديددد علددن اإلطددي  مت عددا الثقددا   الت يدد  م ددارال ا تثددار إلعددداد

 ) و( Taguchi ,2016  و( Wang, Xin,2011   دراسدة  من دا  السدابقة  الالدراس

DiMaria, Jerry,2012) (Mapp, Susan,2012 )  ودراسدة    Niendorf ; 

Alberts, 2017.  ) 

 مل ددار  املددتعلةو امددتي  مدددي قيدداس نا اال تثددار ي دددا:  اال تثددار هدددا 

 حتقدددا ورتبصددد عدددن م خمتل دددة وثقا ددال  بيثدددال مددد  مريهدددم مدددع الت اعدد  

وثقا ددى  وقدديم وقواعددد جددذور علددن احل ددا  مددع ، املتثددادجل اإلجيددابي الت اعدد 

 . ا صلي امتةع

 مواقددد  صدددورت   اال تثدددار وسدددثلة صددديامة ادددأ:  اال تثدددار ةدددو  حتديدددد 

 معددالل    مد   االسدثلة  هدذ   بدى  لتةيز ملا وذلج متعدد م  اال تيار بطريقة

 درجدة  – املص ا ذالية ع  عدالث – التص يا س ولة – عالية وثثال صدق

 .  موق  ل   بداه   ثيثة صيامة مت وقد(  قليلة التيةو

 علددن لصددة   مواقدد  مدد  اال تثددار  قددرال نعددداد مت:  اال تثددار  قددرال نعددداد 

 اثد   والديت  املقدمدة  جدزوي   مد   موقد   كد    يت ون حي  ، لي تيار بداه 

 صد يا  واحدد  بددي   ين دا ب مد   بدداه   ثيثة وعددها الثداه  وقاهةة املوق ،

 حيدد  مدد  متوا ةددة الثيثددة الثددداه  ل ددون ون الثاحثتددان راعددأ كةددا  قددح،

 التاليددة االبعدداد علددن مو عددى(  موقدد 40   مدد  اال تثددار ل ددون وقددد.  الطددوجل

 :لي تثار
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 عا الثقا  الت ي  م ارال ( مواص ال ا تثار4جدوجل  

 رقم العثارال عدد العثارال الثعد

 40-.0-00-00-00-00-4 -2-4-0 عثارال 04  العاط ية ملروةة:ا ا وجل الثعد

 علن االة تاح : الثاةي الثعد

  ا  ر  الثقا ال

 40-44-40-04-04-00-04-.0-00-00-7-.-0 عثار  04

 االستقيلية الثال  : الثعد

  الصيصية

 40-44-07-02-00-04-07-02-04-04-0-0 عثار  00

 ددرت لصددرح والدديت اال تثددار لعليةددال وضددع مت:  اال تثددار لعليةددال وضددع   

  مشلأ وقد اال تثار علن اإلجابة

 وعددد  املواقد   عدد  لوضيا  -اال تثار م  ايدا لوضيا  اال تثار لعليةال 

 ا سددثلة مجيددع علددن باإلجابددة  اصددة لعليةددال -الصدد  ال وعدددد الثددداه 

 . ( املناس  امل ان   الص يا الثدي  بوضع اإلجابة طريقة يوضا ومثاجل

 اال تثدار  صدق مدي حتديد   الثاحثتان ووعتةدل:  اال تثار صدق حتديد 

 : علن

 اةتو  صدق validity content :الت يد   م ارال ا تثار بعرض وذلج 

 منداهج   صدص   اة ةدو  ا سدالذت  مد   جمةوعدة  علدن  ، عا الثقا 

 مددد  وجمةوعدددة حلدددوان جامعدددة – املنزلدددي االقتصددداد لددددريس وطدددرق

 مددد  حددوجل  راه ددم ملعر ددة.  االجتةاعيددة اددمددة صددص  ا سددالذت

 صدديامة صدد ة ومدددي الوحدددت نوضددوعال اال تثددار مواقدد  ارلثدداط

 مد    قدرت  ل د   املتاحدة  الثدداه   ارلثداط  ومدد   اال تثدار  مواقد    قرال

 علددن ميح ددال اة ةددو االسددالذت بعددم وبدددي وقددد اال تثددار  قددرال

 ،  العثددارال للددج عدددي ل ومت ، ال قددرال بعددم وصدديامة الثددداه  بعددم

 .  %74 بنسثة عا الثقا  الت ي  م ارال علن موا قت م وبدوا كةا

 لالختبار االستطالعية التجربة : 

 الصدد  طالثددال مدد  عينددة علددن لي تثددار االسددتطيعية التجربددة نجددرا  متَّ

( التجريثيدة  الدراسة عينة مري   بنال  الثاةوية ندرسة عابدي  الثاةو  ا وجل

 وذلددج( طالثددة 04  قوام ددا( 0404 -0407  ا وجل الدراسددي ال صدد  ة ايددة   وذلددج

 :   يلن ما ب دا

  اال تثار مل ردال الطالثال ل  م مد . 

 اال تثار لعليةال وضوح . 

 لي تثار املناس  الزم  حتديد . 

 لي تثار الثثال معام  حساف . 

 : يلن امم التأكد ثم لي تثار االستطيعية التجربة نجرا   يجل وم 

 وسدثلة  عد   باإلجابدة  الطالثدال  قامدأ  حيد   ؛ اال تثدار  مل ردال الطالثال َ ْ م 

 . اال تثار

 اال تثار ع  الطالثال است سارال قلة حي  ؛ اال تثار لعليةال وضوح . 

 طريدا  عد   اال تثدار  لتطثيا الي   الزم  لقدير : متَّ  اال تثار  م  حتديد 

 مدد  ليةت ددا  طالثددة ووجل اسددتغرقتى الددذ  الددزم  مةددو  املتوسددح حسدداف
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 44 الدزم   ليصدثا  ؛ اإلجابدة  مد   اةت دأ  طالثدة  و  در   ، اال تثدار  علن اإلجابة

ومت  ، عدا الثقدا    الت يد   م دارال  ا تثدار  علدن  اإلجابة م  ليةت ا  دقيقة 

 عينددة علددن لي تثددار والثعددد   ، القثلددن التطثيددا عنددد الددزم  ب ددذا االلتددزا  

 . الث  

   بالثثدال  يقصد:  الثثدال  Reliability ) وامليح دة  القيداس    اال تثدار  دقدة 

 سدلو   عد   معلومدال  مد   بدى  يزودةدا   يةدا  والسداقى  ، ة سى مع لناقضى وعد 

 ثثدال  مد   الت قدا  مت وقدد ( .  0440 ، حطد   وبدو  و دؤاد  صادق  ماجل  امل  و 

 هدة التجز  ،( Alpha Cronbach كروةثداخ  ول دا  معامد     باسدتيدا   اال تثدار 

 ويتضا  يةا يلن حساف ثثال اال تثار: ( Split-half النص ية

     : ا تثددار مت التأكددد مدد  ثثددال    الثثددال باسددتيدا  التجزهددة النصدد ية 

باسددتيدا  طريقددة التجزهددة النصدد ية ،   عددا الثقددا  الت يدد  م ددارال

 45.40،  العاط يدة  لةروةةل 45740 – 45704معام  االرلثاط  ةوكاةأ قية

 يسدددتقيليةل 45402 – 45770، ا  دددر   الثقا دددال علدددن احية تدددل 45744 –

، ك د    عدا الثقدا    الت ي  م ارال  تثارال 45724 – 45.42،  الصيصية

م  الواحد الص يا ، مما يدجل   االقرتاب 4540وهي قيم دالة عند مستو  

 .اال تثار علن ثثال 

    : ط يددةالعا لةروةددةل 45704وجددد ون معامدد  ول ددا     ثثددال معامدد  ول ددا  ،

،  الصيصدية  سدتقيلية لي .4540ا  ر  ،  الثقا ال علن ية تاحل 45.27

وهدي قديم مرل عدة    ك د  ،   عدا الثقدا    الت يد   م ارال  تثارال 45704

عندد مسدتو     عدا الثقدا    الت يد   م دارال  ا تثاروهذا دلي  علن ثثال 

  .م  الواحد الص يا   االقرتاب 4540

 عا الثقا  الت ي  ارالم  ا تثار( ثثال  0 جدوجل   

 م ارال ا تثارثثال 

 عا الثقا  الت ي 

 التجزهة النص ية معام  ول ا

 الداللة قيم االرلثاط الداللة قيم االرلثاط

 4540 45740 – 45704 4540 45704 العاط ية املروةة

 4540 45744 – 45.40 4540 45.27 ا  ر  الثقا ال علن االة تاح

 4540 45402 – 45770 4540 .4540 صيصيةال االستقيلية

 4540 45724 – 45.42 4540 45704 عا الثقا  الت ي  م ارال ا تثار

 االجتماعي التماسك بأبعاد الوعي مقياس اعداد:  ثانيا  : 
 الصدد  طالثددال لددد   االجتةدداعي التةاسددج بأبعدداد الددوعي مقيدداس وإلعددداد

 سدلطان  من دا  ادريدس   السدابقة  الالدراسد  بعدم  علن االطي  مت الثاةوي ا وجل

             ( 0402 ، حمةددددد  ،دددداح   ( Villena Martínez,2016  ( .040 يددددوةس ،  صدددداا

  Dimeglio, Isabelle, 2013) (Engel, Laura,2014 )، مد   املقيداس  ل دون  و      

 ملراحد   عدرض  يلدي  ،و يةدا  للةقيداس  امليتل دة  االبعداد  علدن  مو عة(  عثارت00  

 :قياسامل نعداد

 نلدي   املقيداس  ي ددا :   االجتةاعي التةاسج بأبعاد الوعي مقياس م  ايدا 

 واالجتاهدددال للقددديم الثددداةوي ا وجل الصددد  طالثدددال امدددتي  مددددي حتديدددد

 وحتقددا امتةددع و ددراد بددو الرتابددح حتقيددا   لسدد م الدديت والسددلوكيال
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 ،  ددرار وقثددوجل امتةددع   املصدداركة علددن والقدددرت ، االجتةدداعي التةاسددج

 . امتةعي واالةتةا  الوال  يدعم نا وذلج

 الرهيسددية ا بعدداد مدد  جمةوعددة مدد  املقيدداس ل ددون:  املقيدداس  قددرال نعددداد 

 كةدا  وهدي  ال رعية لثعا  بعاد املقياس العثارال م  جمةوعة لتضة  اليت

 : يلن

 مدد  جمةوعددة مدد  الثعددد ول ددون( : االجتةدداعي التةاسددج   ا وجل الثعددد 

 الصدد  طالثددال مصدداركة مددد  لت ديددد( عثددارت .0  غددأبل  العثددارال

 التةاسدج  لأصدي     لسد م  الديت  وا ةصدطة  للسلوكيال الثاةوي ا وجل

 امتةددع و ددراد مددع والتعامدد  وا صدددقا  االسددرت نطددار   االجتةدداعي

 . ار ري  ملساعدت ،واالستعداد

 تعثددار 00   مدد  الثعددد ول ددون(:  امتةعيددة املصدداركة   الثدداةي الثعددد  )

   للةصدداركة الثدداةوي ا وجل الصدد  طالثددال اسددتعداد مددد  لت ديددد

 ليةضدددددةا  واملثدددددادرت ، امتةدددددع  دددددد  الددددديت امليتل دددددة ا ةصدددددطة

 مصد يل  حد     لس م اليت التطوعية ا عةاجل لقد  اليت للةجةوعال

 .   امتةع

 مددي  لت ديد(  عثارت 02   م  الثعد ول ون(: ار ر قثوجل   الثال  الثعد 

 الوا دددي  ا شدديا  قثددوجل علددن الثدداةوي االوجل الصدد  طالثددال درتقدد

 ولقددددديم  والتقاليددددد والعددددادال الثقا ددددال    امليددددتل و وو للةجتةددددع

 .يم املساعدت

 دددرت لصدددرح والددديت املقيددداس لعليةدددال نعدددداد مت:  املقيددداس لعليةدددال نعدددداد   

 ضديا لو   علدن  املقيداس  لعليةدال  مشلأ وقد للطالثال املقياس علن اإلجابة

 علدن  باإلجابة  اصة لعليةال - ال قرال عدد  لوضيا  -املقياس م  ايدا

 ( . املناس  امل ان   اإلجابة طريقة يوضا ومثاجل املقياس بنود مجيع

 املقيداس  صددق  مددي  حتديدد    الثاحثتدان  اعتةددل :  املقيداس  صددق  حتديد 

 :  التاليتو الطريقتو علي

 اةتو  صدق validity content :بأبعداد  الدوعي  مقيداس  بعدرض  لدج وذ 

 اة ةدددددو ا سدددددالذت مددددد  جمةوعدددددة علدددددن  االجتةددددداعي التةاسدددددج

 حلددوان جامعددة املنزلددي االقتصدداد لدددريس وطددرق املندداهج املتيصصددو

 الدروي  إلبددا   االجتةاعيدة  اددمدة   صدص  االسدالذت  مد   وجمةوعة

 ومدددي املقيدداس بأبعدداد للةقيدداس ال رعيددة ال قددرال ارلثدداط مددد   

 بعددم اة ةددو السددادت وبدددي وقددد ، املقيدداس  قددرال امةصددي صدد ة

 بعدددم وحدددذا العثدددارال بعدددم صددديامة لعددددي  وطلثدددوا امليح دددال

 اةدداور، بعددم   ا ددري عثددارال ونضددا ة اةدداور، بعددم   العثددارال

 .  %74 بنسثة املقياس عثارال علن موا قت م وبدوا كةا

 الدددا لي االلسدداق صدددق :Internal Consistency: الصدددق حسدداف مت 

 معامدد    االرلثدداط معامدد  حبسدداف وذلددج الدددا لي االلسدداق باسددتيدا 

حسدداف معدداميل االرلثدداط بددو درجددة    كةددا يلددن : ( بريسددون  ارلثدداط
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ك  عثارت م  العثارال امل وةة ل د  حمدور ، والدرجدة ال ليدة للة دور      

حساف معاميل االرلثداط بدو الدرجدة ال ليدة ل د  حمدور       و .باملقياس 

 .للةقياس اور املقياس والدرجة ال لية م  حم

 االجتماعي التماسك:  احملور األول : 
مت حسددداف الصددددق باسدددتيدا  االلسددداق الددددا لي وذلدددج حبسددداف معامددد        

 االرلثدداط   معامدد  ارلثدداط  بريسددون ( بددو درجددة كدد  عثددارت ودرجددة اةددور       

 : ذلج وامدوجل التالي يوضا( ، االجتةاعي التةاسج 

 (االجتةاعي التةاسج  ودرجة اةور عثارت ( قيم معاميل االرلثاط بو درجة ك 0 جل   جدو            

 الداللة االرلثاط   الداللة االرلثاط  

0- 45.40 4540 04- 45.4. 4540 

0- 45700 4540 00- 45200 4540 

4- 45244 4540 00- 45.47 4540 

0- 45240 4540 04- 45740 4540 

0- 45774 4540 00- 45..7 4540 

2- 45400 4540 00- 45204 4540 

.- 45.2. 4540 02- 45740 4540 

7- 4520. 4540 0.- 45400 4540 

4- 45702 4540  

 ( 4540 – 4540   يتضا م  امدوجل ون معاميل االرلثاط كل ا دالة عند مستو 

    املقياس .القرتاب ا م  الواحد الص يا مما يدجل علن صدق وجتاةس عثارال 

  : اجملتمعية املشاركةاحملور الثاني : 

مت حسددداف الصددددق باسدددتيدا  االلسددداق الددددا لي وذلدددج حبسددداف معامددد        

 االرلثدداط   معامدد  ارلثدداط  بريسددون ( بددو درجددة كدد  عثددارت ودرجددة اةددور       

 : ذلج وامدوجل التالي يوضا( ، امتةعية املصاركة 

 (امتةعية املصاركة  ودرجة اةور ثارتع ( قيم معاميل االرلثاط بو درجة ك  2جدوجل   

 الداللة االرلثاط   الداللة االرلثاط  

07- 45400 4540 00- 4572. 4540 

04- 45244 4540 00- 45400 4540 

04- 45.02 4540 02- 45740 4540 

00- 457.0 4540 0.- 45.04 4540 

00- 45.00 4540 07- 45247 4540 

04- 45704 4540  

 – 4540     امدددوجل ون معدداميل االرلثدداط كلدد ا دالددة عنددد مسددتو يتضددا مدد
القرتاب ددا مدد  الواحددد الصدد يا ممددا يدددجل علددن صدددق وجتدداةس عثددارال          ( 4540

        املقياس .

  اآلخر قبول:  الثالثاحملور : 
مت حسدداف الصدددق باسددتيدا  االلسدداق الدددا لي وذلددج حبسدداف معامدد              

 سددون ( بددو درجددة كدد  عثددارت ودرجددة اةددور     االرلثدداط   معامدد  ارلثدداط  بري  

 : ذلج وامدوجل التالي يوضا( ، ار ر قثوجل 
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 (ار ر قثوجل  ودرجة اةور عثارت ( قيم معاميل االرلثاط بو درجة ك . جدوجل   

 الداللة االرلثاط   الداللة االرلثاط  

04- 45.42 4540 4.- 45700 4540 

44- 45704 4540 47- 45200 4540 

40- 45407 4540 44- 45447 4540 

40- 45204 4540 04- 45.0. 4540 

44- 45.4. 4540 00- 45700 4540 

40- 45772 4540 00- 45440 4540 

40- 45400 4540 04- 45240 4540 

42- 45200 4540 00- 45.74 4540 

 ( 4540 – 4540   يتضا م  امدوجل ون معاميل االرلثاط كل ا دالة عند مستو 

       املقياس .القرتاب ا م  الواحد الص يا مما يدجل علن صدق وجتاةس عثارال 

    الصــدق باســـتخدام االتســـاق الـــداخلي بــني الدرجـــة الكليـــة لكـــل  ـــور

 للمقياس :والدرجة الكلية 
مت حسددداف الصددددق باسدددتيدا  االلسددداق الددددا لي وذلدددج حبسددداف معامددد        

 التةاسدج   ال ليدة ل د  حمدور    االرلثاط   معام  ارلثاط  بريسون ( بو الدرجة

،  للةقيداس ( والدرجدة ال ليدة   ار در  قثدوجل  ، امتةعيدة  املصداركة ،  االجتةداعي 

 : ذلج وامدوجل التالي يوضا

 املصاركة،  االجتةاعي التةاسج  ( قيم معاميل االرلثاط بو الدرجة ال لية ل   حمور 7جدوجل   

 الوعي بأبعاد التةاسج االجتةاعي  ملقياس( والدرجة ال لية ار ر قثوجل ، امتةعية

 الداللة االرلثاط حماور املقياس

 4540 45.20 االجتةاعي التةاسج:  اةور ا وجل

 4540 45.44 امتةعية املصاركة : الثاةياةور 

 4540 45720 ار ر قثوجل اةور الثال  :

 ( 4540   يتضا م  امدوجل ون معاميل االرلثاط كل ا دالة عند مستو     

  املقياس . حماورالقرتاب ا م  الواحد الص يا مما يدجل علن صدق وجتاةس 

 : حساب ثبات مقياس الوعى بأبعاد التماسك االجتماعي 
، وعدددد   القيددداس وامليح دددة  دقدددة اال تثدددار  reabilityيقصدددد بالثثدددال 

والساقى  واطراد   يةدا يزودةدا بدى مد  معلومدال عد  سدلو          ، لناقضى مع ة سى

لصددري نا ا دا   الديت مل  دو  ، وهدو النسددثة بدو لثدداي  الدرجدة علدن املقيدداس      ا

 : مت حساف الثثال ع  طريا ، و ال علي للة  و 

  ال ا كروةثاخ معام     Alpha Cronbach 

 طريقة التجزهة النص ية  Split-half    

 ةاعياالجت التةاسج بأبعاد الوعن مقياس( قيم معام  الثثال ةاور  4 جدوجل  

 التجزهة النص ية معام  ال ا اةاور    

 ...45 – 45.40 45.42 االجتةاعي التةاسج:  اةور ا وجل

 45402 – 457.0 45447 امتةعية املصاركة : الثاةياةور 

 45774 – 45700 45704 ار ر قثوجل اةور الثال  :

 45704 – 45.02 45.70 ك   االجتةاعي التةاسج بأبعاد الوعن مقياسثثال 

معامدد  ال ددا ،  : مجيددع قدديم معدداميل الثثددال  ونيتضددا مدد  امدددوجل السددابا  

 املقياس .مما يدجل علن ثثال   4540التجزهة النص ية ، دالة عند مستو  
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 للمقياس االستطالعية التجربة : 

 الصدد  طالثددال مدد  عينددة علددن للةقيدداس االسددتطيعية التجربددة وجريددأ

( التجريثيدة  الدراسدة  عينة مري   بنال الثاةوية دي عاب ندرسة الثاةو  ا وجل

 وذلددج( طالثددة 04  قوام ددا( 0404 -0407  ا وجل الدراسددي ال صدد  ة ايددة   وذلددج

 :   يلن ما ب دا

  م  لطثيدا املقيداس: مت لقددير الدزم  الدي   لتطثيدا املقيداس عد          حتديد 

ة طريددا حسدداف متوسددح الددزم  الددذي اسددتغرقتى وسددر  طالثددة ووبطددأ طالثدد 

لإلجابة علن اال تثار. وقد مت حتديدد الدزم  املناسد  لإلجابدة عد  املقيداس       

 دقيقة.  00ووجد وةى يساوي 

  مدددد  وضدددوح املقيددداس: وكددددل التجربدددة االسدددتطيعية وضدددوح       حتديدددد

لعليةددال املقيدداس ووضددوح العثددارال، وعددد  وجددود است سددارال  يةددا يتعلددا     

 بالعثارال ، وو صيامت ا ، وو درجة وضوح ا.  

 البحث جتربة طبيقت  : 
 الثداةوي  ا وجل الصد   طالثدال  مد   عصدواهية  بصدورت  الث د   عينة ا تيار مت 

 . بنال الثاةوية عابدي  ندرسة

 الث    دوال القثلي التطثيا مت . 

 ولزويددها  ، املقرتحة الوحدت لطثيا علن املنزلي االقتصاد معلةة لدري  مت 

 . املقرتحة للوحدت املعلةة بدلي 

 املقرتحة الوحدت موضوعال لطثيا مت . 

 الث    دوال الثعدي التطثيا  . 

 الفروض ضوء يف ومناقشتها وتفسريها حتليلها نتائج البحث و : 

دوال الث د    التطثيدا   والستيي  ةتاهج الث   بعد االةت ا  مد  لطثيدا   

لثعدددأ الثاحثتدددان ادطدددوال   و الوحددددت املقرتحدددة القثلدددي والثعددددي ( ولددددريس   

  :التالية

 صددد يا ودوال الث ددد  والتوصددد  الدددي ةتددداهج التجريددد   قامدددأ الثاحثتدددان لت

بتصدد يا االوراق اداصددة بددأدوال الث دد  قثدد  وبعددد التجريدد   ثددم رصددد     

الدرجال ب دا نجرا  املعامدة االحصداهية الي مدة لإلجابدة عد  لسداؤالل       

 الث    والت قا م  ص ة ال روض.
  اداصددة بددأدوال الث دد   لسددجي  الثياةددال بعددد االةت ددا  مدد  رصددد الدددرجال

قثليددان وبعددديان ، مت لسددجي  الثياةددال اداصددة بددأدوال ، وجمةوعددة الث دد    

 صورت جداوجل وبطريقة ميهةة إلجرا  املعامة اإلحصاهية.
  ع  طريدا اسدتيدا     الت قا م   روض الث  املعامة االحصاهية : اأ

اةية واالجتةاعيدة  احلاس  ارلي  برةامج احلز  االحصاهية   العلو  االةس

  “ Statistical Packages for Social Sciences spss”23 ملعامدددة )

 االحصاهية للثياةال .

 و يةا يلن عرض لنتاهج الث     ضو  ال روض :
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  األولالفـرض  : 

نحصدداهيان بددو متوسددطي  ةق دالددووجددد  ددري " :  علددن ا وجليددنص ال ددرض   

  تثددارال التطثيددا القثلددي والثعدددي   طالثددال الصدد  ا وجل الثدداةوي  درجددال 

 . لصاا التطثيا الثعدي" عا الثقا  الت ي  م ارال

 ةالتاليد  وامدداوجل وللت قا م  صد ة هدذا ال درض مت لطثيدا ا تثدار "ل"      

 وضا ذلج :  ل

          للة ور ا وجل  التطثيا القثلي والثعدي   الطالثال ( داللة ال روق بو متوسطي درجال  04  جدوجل  

 ( العاط ية املروةة  

 المرونة

 العاطفية

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 االنحراف

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمة ت

مستوى 

الداللة 

 واتجاهها

 64566 664665 القبلــي
66 65 664666 

6466 

 64565 654655 البعــدي لصالح البعدي

 

            للة ور ا وجل  التطثيا القثلي والثعدي   الطالثال ال روق بو متوسطي درجال ( داللة  0    ش  

 ( العاط ية املروةة  

للة دور  " 005004قيةة "ل" لسداوي "  : ون(  0والص      ( 04 يتضا م  امدوجل  

 4540وهدي قيةددة ذال داللدة نحصداهية عندد مسددتو      ( ،  العاط يدة  املروةدة ا وجل   

  التطثيددا الطالثددال  تثددار الثعددد  ، حيدد  كددان متوسددح درجددال   لصدداا اال

  التطثيددا القثلددي  الطالثددال " ، بينةددا كددان متوسددح درجددال   075407الثعدددي "

"045040 ". 

       للة ور الثاةي  القثلي والثعدي التطثيا   الطالثال ( داللة ال روق بو متوسطي درجال  00  جدوجل  

 ا  ر  ( لالثقا ا علن االة تاح  
 علن االة تاح

 الثقا ال

 ا  ر 

املتوسح 

 احلسابي

" " 

 االوراا

 املعياري

" " 

عددد و راد 

 العيندة

 "ن"

درجدال 

 احلريدة

 "د.ح"

 قيةة ل

مستو  

الداللة 

 واجتاه ا

 .0577 005004 القثلددي

04 44 045770 

4540 

 .4520 4.54.2 الثعدددي لصاا الثعدي

0
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                13.43528.358

13.435

28.358
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            للة ور الثاةي  التطثيا القثلي والثعدي  الطالثال ال روق بو متوسطي درجال  ( داللة  0   ش  

 ا  ر ( الثقا ال علن االة تاح  

" 045770قيةددة "ل" لسدداوي " : ون (  0والصدد      (   00يتضددا مدد  امدددوجل        

وهدددي قيةدددة ذال داللدددة   ا  دددر  ،  الثقا دددال علدددن االة تددداحللة دددور الثددداةي :  

لصددداا اال تثدددار الثعدددد  ، حيددد  كدددان متوسدددح   4540اهية عندددد مسدددتو  نحصددد

" ، بينةددا كددان متوسددح درجددال   4.54.2  التطثيددا الثعدددي " الطالثددال درجددال 

 ." 005004  التطثيا القثلي "الطالثال 

 للة ور الثال  : القثلي والثعدي  التطثيا  الطالثال ( داللة ال روق بو متوسطي درجال  00  جدوجل  

 الصيصية االستقيلية

 االستقيلية

 الصيصية

املتوسح 

 احلسابي

" " 

 االوراا

 املعياري

" " 

عددد و راد 

 العيندة

 "ن"

درجدال 

 احلريدة

 "د.ح"

 قيةة ل

مستو  

الداللة 

 واجتاه ا

 05220 0.52.0 القثلددي

04 44 005742 

4540 

 .4547 405020 الثعدددي لصاا الثعدي

 

للة ور الثال  :  القثلي والثعدي  التطثيا  الطالثال ة ال روق بو متوسطي درجال ( دالل 4    ش  

 الصيصية االستقيلية

0

5

10

15

20

25

30

35

                

                 17.67534.461

17.675

34.461
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                          15.15337.076

15.153

37.076
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" 005742ون قيةدددة "ل" لسددداوي "( :   4والصددد     (  00 يتضدددا مددد  امددددوجل   

وهي قيةة ذال داللة نحصاهية عند ،  الصيصية االستقيليةللة ور الثال  : 

  الطالثدال  ر الثعدد  ، حيد  كدان متوسدح درجدال      لصاا اال تثا 4540مستو  

  التطثيددا الطالثددال " ، بينةددا كددان متوسددح درجددال 405020التطثيددا الثعدددي "

 ." 0.52.0القثلي "

للةجةو  ال لي  التطثيا القثلي والثعدي  الطالثال ( داللة ال روق بو متوسطي درجال   04 جدوجل  

 عا الثقا  الت ي  م ارال  تثارال
  تثارا

 م ارال

عا  الت ي 

 الثقا 

 ك  

املتوسح 

 احلسابي

" " 

 االوراا

 املعياري

" " 

عددد و راد 

 العيندة

 "ن"

درجدال 

 احلريدة

 "د.ح"

 قيةة ل

مستو  

الداللة 

 واجتاه ا

 45440 025024 القثلددي

04 44 045004 

4540 

لصاا 

 الثعدي

 25.07 445740 الثعدددي

 

للةجةو  ال لي  والثعدي  التطثيا القثلي  الطالثال روق بو متوسطي درجال ( داللة ال   0   ش  

 عا الثقا  الت ي  م ارال  تثارال

" 045004ون قيةدددددة "ل" لسددددداوي "(  0والصددددد      ( 04 يتضدددددا مددددد  امددددددوجل  

وهددي قيةددة ذال داللددة ،  عددا الثقددا  الت يدد  م ددارال  تثددارللةجةددو  ال لددي ال

لصددداا اال تثدددار الثعدددد  ، حيددد  كدددان متوسدددح   4540نحصددداهية عندددد مسدددتو  

" ، بينةددا كددان متوسددح درجددال   445740  التطثيددا الثعدددي " الطالثددال درجددال 

 ." 025024  التطثيا القثلي "الطالثال 

   df ، 045004  قيةددة  ل(    tتدأثري مت لطثيددا معادلدة ايتددا :   الوملعر دة حجددم  

 44درجال احلرية   

= 2n 
2t 

64555 = 
+ df 2t 

 =  dوأن  2n =  64555وبحساب حجم التأثير وجد إن 

 ويت دد حجم التأثري نذا كان كثريان وو متوسطان وو صغريان كا لي :
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                                    46.26399.895

46.263
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 حجم لأثري متوسح = 450                 حجم لأثري صغري = 450

 حجم لأثري كثري                    = 457

 ا وجل .يت قا ال رض تأثري كثري ، وبذلج الوهذا يعنن ون حجم 
  الثانيالفـرض  : 

نحصدداهيان بددو متوسددطي  ةق دالددووجددد  ددري "علددن:  الثدداةييددنص ال ددرض   

 قيدداسمل التطثيددا القثلددي والثعدددي   طالثددال الصدد  ا وجل الثدداةوي  درجددال 

 لصاا التطثيا الثعدي" .الوعن بأبعاد التةاسج االجتةاعي 

 التاليدة  وامدداوجل  تثدار "ل"  وللت قا م  ص ة هذا ال رض مت لطثيا ا   

 وضا ذلج :  ل

 للة ور ا وجل : القثلي والثعدي  التطثيا   الطالثال( داللة ال روق بو متوسطي درجال  00جدوجل  

 االجتةاعي التةاسج

 التةاسج

 االجتةاعي

املتوسح 

 احلسابي

" " 

 االوراا

 املعياري

" " 

عددد و راد 

 العيندة

 "ن"

درجدال 

 احلريدة

 "د.ح"

 ة لقية

مستو  

الداللة 

 واجتاه ا

 .0540 045744 القثلددي

04 44 005004 

4540 

 .4520 075400 الثعدددي لصاا الثعدي

 

 للة ور ا وجل : القثلي والثعدي  التطثيا  الطالثال ( داللة ال روق بو متوسطي درجال  0   ش  

 االجتةاعي التةاسج

" 005004ون قيةددددة "ل" لسدددداوي "(   0والصدددد     ( 00 يتضددددا مدددد  امدددددوجل       

وهددي قيةددة ذال داللددة نحصدداهية عنددد   ،  االجتةدداعي التةاسددج للة ددور ا وجل :

  الطالثدال  لصاا اال تثار الثعدد  ، حيد  كدان متوسدح درجدال       4540مستو  

  التطثيددا الطالثددال " ، بينةددا كددان متوسددح درجددال  075400التطثيددا الثعدددي "

 ." 045744القثلي "

 للة ور الثاةي : القثلي والثعدي  التطثيا   الطالثالمتوسطي درجال  ( داللة ال روق بو 00   جدوجل   

 امتةعية املصاركة

 املصاركة

 امتةعية

املتوسح 

 احلسابي

" " 

 االوراا

 املعياري

" " 

عددد و راد 

 العيندة

 "ن"

درجدال 

 احلريدة

 "د.ح"

 قيةة ل

مستو  

الداللة 

 واجتاه ا
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                20.83348.025
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48.025
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 05024 045074 القثلددي

04 44 025074 

4540 

 45040 405007 الثعدددي لصاا الثعدي

 

 التطثيا   الطالثال( داللة ال روق بو متوسطي درجال   2  ش  

 امتةعية املصاركة للة ور الثاةي : القثلي والثعدي 

للة دور  " 025074ون قيةة "ل" لسداوي " (  2والص      ( 00 يتضا م  امدوجل  

 4540وهي قيةة ذال داللة نحصاهية عند مسدتو   ،  امتةعية املصاركة ةي :الثا

  التطثيددا الطالثددال لصدداا اال تثددار الثعددد  ، حيدد  كددان متوسددح درجددال    

  التطثيددا القثلددي  الطالثددال " ، بينةددا كددان متوسددح درجددال    405007الثعدددي "

"045074 " . 

 للة ور الثال  : التطثيا القثلي والثعدي    الطالثال( داللة ال روق بو متوسطي درجال  02 جدوجل     

 ار ر قثوجل

 ار ر قثوجل

املتوسح 

 احلسابي

" " 

 االوراا

 املعياري

" " 

عددد و راد 

 العيندة

 "ن"

درجدال 

 احلريدة

 "د.ح"

 قيةة ل

مستو  

الداللة 

 واجتاه ا

 05000 075004 القثلددي

04 44 005400 

4540 

 05447 005704 الثعدددي لصاا الثعدي

 

 قثوجل للة ور الثال    التطثيا القثلي والثعدي   الطالثال( داللة ال روق بو متوسطي درجال  .   ش  

0
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         18.15345.82

18.153

45.82
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                  13.58931.448

13.589

31.448
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 ( ار ر

 

للة دور  " 005400ون قيةة "ل" لساوي "(  .والص      ( 02 يتضا م  امدوجل  

لصداا   4540وهي قيةدة ذال داللدة نحصداهية عندد مسدتو       ،  ار ر قثوجل الثال  :

  التطثيددا الثعدددي  الطالثددالاال تثددار الثعددد  ، حيدد  كددان متوسددح درجددال  

  ."075004  التطثيا القثلي " الطالثال" ، بينةا كان متوسح درجال 005704"

للةجةو  ال لي  القثلي والثعدي  التطثيا  الطالثال ( داللة ال روق بو متوسطي درجال  .0 جدوجل     

 التةاسج االجتةاعي الوعن بابعاد قياسمل

 الوعن مقياس

 التةاسج بابعاد

االجتةاعي 

 ك  

املتوسح 

 احلسابي

" " 

 االوراا

 املعياري

" " 

عددد و راد 

 العيندة

 "ن"

درجدال 

 احلريدة

 "د.ح"

 قيةة ل

مستو  

الداللة 

 واجتاه ا

 .0520 0050.0 القثلددي

04 44 0.5.74 

4540 

 45040 0005044 الثعدددي لصاا الثعدي

 

للةجةو  ال لي  القثلي والثعدي  التطثيا  الطالثال ( داللة ال روق بو متوسطي درجال  7   ش  

 االجتةاعي التةاسج بابعاد الوعن قياسمل

" 0.5.74ون قيةددددة "ل" لسدددداوي " (   7والصدددد     ( .0 يتضددددا مدددد  امدددددوجل    

ة ذال وهددي قيةدد،  االجتةدداعي التةاسددج بأبعدداد الددوعن قيدداسللةجةددو  ال لددي مل

لصاا اال تثار الثعد  ، حيد  كدان متوسدح     4540داللة نحصاهية عند مستو  

" ، بينةددا كددان متوسددح درجددال 0005044  التطثيددا الثعدددي " الطالثددالدرجددال 

 ." 0050.0  التطثيا القثلي " الطالثال
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 الثاةي .تأثري كثري ، وبذلج يت قا ال رض الوهذا يعنن ون حجم 

 

  الثالثالفرض        : 
 لنةيدة  بدو  طرديدة  لوجدد عيقدة  ارلثاطيدة    "   علدن:   الثالد  ينص ال رض 

والوعي بأبعاد التةاسج االجتةاعي لدي طالثدال املرحلدة    الثقا  عاالت ي  

 بعد لدريس الوحدت املقرتحة " الثاةوية

 ا تثدداروللت قددا مدد  صدد ة هددذا ال ددرض مت عةدد  مصدد و ة ارلثدداط بددو    

االجتةددداعي  التةاسدددج بابعددداد ومقيددداس الدددوعن عدددا الثقدددا  الت يددد  م دددارال

 اط : التالي يوضا قيم معاميل االرلثوامدوجل 

 التةاسج بابعاد ومقياس الوعن عا الثقا  الت ي  م ارال ا تثار( مص و ة االرلثاط بو   07جدوجل  

 االجتةاعي ك  

 

 التةاسج

 االجتةاعي

 املصاركة

 امتةعية

 ار ر قثوجل

 بابعاد الوعن

 التةاسج

 االجتةاعي ك  

 **45700 **45404 **4..45 **45747 العاط ية املروةة
 **45.02 **.4570 *45200 **45.00 ا  ر  الثقا ال علن االة تاح

 **45.00 *45204 **.4574 **45400 الصيصية االستقيلية
 **.4574 **45.70 **45747 **45.04 ك   عا الثقا  الت ي  م ارال

 4540*  داجل عند                                       4540** داجل عند 

وجددود عيقددة ارلثدداط طددردي بددو االجتددا  وددو        (07يتضددا مدد  امدددوجل    

والدوعي بأبعداد التةاسدج االجتةداعي لددي طالثدال املرحلدة         عا الثقا الت ي  

 اد كلةدا   العاط يدة  املروةدة  ادل ،   لةدا   4540،  4540الثاةويدة عندد مسدتو  داللدة     

 املصداركة  ، االجتةداعي  التةاسدج ن داور  "  االجتةداعي  التةاسج بأبعاد الوعن

 ا  ددر  الثقا ددال علددن االة تدداح" ، كددذلج كلةددا  اد ار ددر قثددوجل ، متةعيددةا

 ، االجتةداعي  التةاسدج ن داور  "  االجتةداعي  التةاسدج  بأبعداد   اد الدوعن كلةا 

 االسددددتقيلية" ، كددددذلج كلةددددا  ادل  ار ددددر قثددددوجل ، امتةعيددددة املصدددداركة

 التةاسددج اد الددوعي بأبعدداد التةاسددج االجتةدداعي ن دداور  " كلةددا  الصيصددية

" ، وبددذلج يت قددا ال ددرض   ار ددر  قثددوجل  ، امتةعيددة املصدداركة  ، االجتةدداعي

 الثال  .

 يلن:يتضا م   يجل النتاهج السابا عرض ا ما 
  التطثيددا القثلددي والثعدددي   الطالثددال  ددروق بددو متوسددطي درجددال وجددود

 العاط يددة( ، للة ددور ا وجل  املروةددة  عددا الثقددا  م ددارال الت يدد    ال تثددار

وهددي ( ،  العاط يددة املروةددةللة ددور ا وجل   " 005004قيةددة "ل" "  بلغددأ حيدد

 . لصاا اال تثار الثعد  4540قيةة ذال داللة نحصاهية عند مستو  

  متوسدددطي درجدددال الطالثدددال      ذال داللدددة نحصددداهية بدددو   وجدددود  دددروق

للة ددور   عددا الثقددا  التطثيددا القثلددي والثعدددي ال تثددار م ددارال الت يدد       

" وهدي  045770قيةة "ل" "ا  ر (، حي  بلغأ  الثقا ال علن االة تاحالثاةي  

 الثعد .لصاا اال تثار  4540قيةة ذال داللة نحصاهية عند مستو  
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    متوسدددطي درجدددال الطالثدددال      نحصددداهية بدددو وجدددود  دددروق ذال داللدددة

للة ددور   عددا الثقددا  التطثيددا القثلددي والثعدددي ال تثددار م ددارال الت يدد       

قيةدة   " وهي005742"ل" "(، حي  بلغأ قيةة الصيصية تقيليةاالسالثال   

 . لصاا اال تثار الثعد  4540ذال داللة نحصاهية عند مستو  

   متوسدددطي درجدددال الطالثدددال      نحصددداهية بدددو ذال داللدددة وجدددود  دددروق

عددا التطثيددا القثلددي والثعدددي للةجةددو  ال لددي ال تثددار م ددارال الت يدد        

 م دددارال  تثدددارللةجةدددو  ال لدددي ال" 045004" قيةدددة "ل"حيددد  بلغدددأ  الثقدددا 

 4540وهدددي قيةدددة ذال داللدددة نحصددداهية عندددد مسدددتو  ،  عدددا الثقدددا  الت يددد 

 . لصاا اال تثار الثعد 

           وجد م   يجل ةتداهج الث د  ارل دا  حجدم التدأثري ال تثدار م دارال الت يد

جدم  ( مما يؤكد ارل ا  ح n2 =  0.976  حجم التأثري حي  بلغ  عا الثقا 

 التأثري .

  بدددو متوسدددطي درجدددال الطالثدددال       ذال داللدددة نحصددداهية    دددروقوجدددود

للة دور   االجتةاعي التةاسج بابعاد الوعنالقثلي والثعدي ملقياس  التطثيا

، وهدي قيةدة    "005004"ل" "( ، حيد  بلغدأ قيةدة     التةاسدج االجتةداعي    ا وجل 

 . الثعد لصاا اال تثار  4540ذال داللة نحصاهية عند مستو  

        وجدددود  دددروق ذال داللدددة نحصددداهية   بدددو متوسدددطي درجدددال الطالثدددال

للة دور   االجتةاعي التةاسج بابعاد الوعنالتطثيا القثلي والثعدي ملقياس 

" ، وهدي قيةدة   025074قيةدة "ل" " حيد  بلغدأ    ،   املصاركة امتةعية( الثاةي

 . عد لصاا اال تثار الث 4540ذال داللة نحصاهية عند مستو  

        وجدددود  دددروق ذال داللدددة نحصددداهية   بدددو متوسدددطي درجدددال الطالثدددال

للة دور   االجتةاعي التةاسج بابعاد الوعنالتطثيا القثلي والثعدي ملقياس 

" ، وهي قيةة ذال داللدة  005400"ل" " ، حي  بلغأ قيةة (قثوجل ار ر   ل الثا

 . لصاا اال تثار الثعد  4540نحصاهية عند مستو  

  دددروق ذال داللدددة نحصددداهية  بدددو متوسدددطي درجدددال الطالثدددال        وجدددود 

 التةاسددج بابعدداد الددوعنالتطثيددا القثلددي والثعدددي للةجةددو  ال لددي ملقيدداس   

" ، وهي قيةة ذال داللة نحصداهية  0.5.74قيةة "ل" "االجتةاعي حي  بلغأ 

 . لصاا اال تثار الثعد  4540عند مستو  

     بابعدداد الددوعنملقيدداس م التددأثري وجددد مدد   دديجل ةتدداهج الث دد  ارل ددا  حجدد 

( ممدا يؤكدد    n2 =  0.983  حجدم التدأثري   االجتةداعي حيد  بلدغ     التةاسدج 

 ارل ا  حجم التأثري .

  والدوعي بأبعداد    عدا الثقدا   الت يد    لنةيدة  وجود عيقة ارلثاط طردي بو

،  4540التةاسج االجتةاعي لدي طالثال املرحلدة الثاةويدة عندد مسدتو  داللدة      

الددددوعي بأبعدددداد التةاسددددج     لةددددا  ادل املروةددددة العاط يددددة كلةددددا  اد    ، 4540

ن دداور  "التةاسددج االجتةدداعي ، املصدداركة امتةعيددة ، قثددوجل     االجتةدداعي

 اد الدوعن  ار ر" ، كذلج كلةا  اد االة تاح علدن الثقا دال ا  در  كلةدا     

"التةاسدددج االجتةددداعي ، املصددداركة  ن ددداور  االجتةددداعي التةاسدددج بأبعددداد

تةعيدددة ، قثدددوجل ار دددر" ، كدددذلج كلةدددا  ادل االسدددتقيلية الصيصدددية  ام
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"التةاسج االجتةداعي    ن اور  االجتةاعي التةاسج الوعن بأبعادكلةا  اد 

 . املصاركة امتةعية ، قثوجل ار ر"

الطالثددال   ويتضددا مدد  النتدداهج السددابا عرضدد ا ارل ددا  متوسددح درجددال     

 عددا الثقددا   ا تثددار م ددارال الت يدد  القثلددي عدد  التطثيددا التطثيددا الثعدددي 

 االجتةداعي بأبعداد  امليتل دة     التةاسدج  بابعداد  بأبعاد  امليتل ة ومقياس الوعن

 وذلج يرجع نلي :

  املتنوعددة الدديت مت لضددةين ا   الوحدددت   ةصددطة ا  سدداهةأ االسددرتاليجيال و

املقرتحددة والقاهةددة علددن التنددو  الثقددا  العدداملي وة ريددة العقددوجل ادةسددة      

نثددارت الدا عيددة واالهتةددا  لدددي الطالثددال لإلقثدداجل علددي الددتعلم     مدداردةر 

، كةددا ملعر ددة املعلومددال امليتل ددة املرلثطددة بددالتنو  الثقددا  العددامليةداس  حب

الت ي  مع ، و اد لدي   ح  اكتصاا معلومال ع  قيم الثقا ال امليتل ة 

 ددا للددج النتدداهج مددع  ، ولت املددتغريال امليتل ددة علددن املسددتو  اةلددن والعدداملي  

 ,Gelen( ودراسة    Guler, Nese, 2014من ا دراسة   ةتاهج دراسى كي م 

Ismail 2015   ودراسدة )Fluellen, Jerry, 2010    ودراسدة )Smith, Andy , 

 ددن ون  لن دديم عةليددة الددتعلم وبنددا  ا ةصددطة التعليةيددة نددا يعددز        ( 2010

  لنةيددة القدديم   يسدد م  رالسددت ادت مدد  ة ريددة العقددوجل ادةسددة مدداردة    ا

واالجتاهددال امليتل دددة لددددي املدددتعلةو ولعزيددز امل دددارال املرلثطدددة بتجةيدددع   

علن التعام  مدع ا   دار واملعتقددال والقديم      املتعلماملعلومال و لنةية  قدرت 

كةدا لت دا ةتداهج     ، بصورت ال لدؤثر علدن القديم الذاليدة و ايويدة امتةعيدة      

مد  حيد  ون بندا     ( 0402لدي  حسدو وبدراهيم ،    عي  ا الث   مع ةتاهج حب 

ا ةصددطة التعليةيددة   ضددو  ة ريددة العقددوجل ادةسددة مددارةر يسدد م           

 . للتعلمواثارت الدا عية   ياد   عالية املتعلةو

 الدديت مت لضددةين ا   الوحدددت املقرتحددة علددن     التعليةيددة ا ةصددطة سدداعدل 

 بدثعم  واإلملدا  ،  املتنوعدة  الثقا دال  علدن  االطدي   علي الطالثال قدرت لنةية

   سداهم  مما،  ا  ر  الثقا ال بثعم املرلثطة والتقاليد والعادال املعارا

 عد   الندالج  واال دتيا  التندو   ولقددير  الثقا دال  بتلدج  الطالثال وعي لنةية

 االجيابي اماة  ولقث  لقدير الطالثال لدي  ي كةا،   الثقا ال ن تيا

 بصد     اةلدي  امتةع وثقا ال قيم مع يتةاشن الذي ا  ر  الثقا ال م 

         بأبعدداد  امليتل ددة  عددا الثقددا  ، وسدداهم   لنةيددة م ددارال الت يدد     نجيددابي

االسددددتقيلية  –ا  ددددر   لاالة تدددداح علددددن الثقا ددددا –  املروةددددة العاط يددددة 

 ,Wang   الصيصددية ( ولت ددا للددج النتدداهج مددع ةتدداهج دراسددة كددي مدد         

Xin,2011 ) و  DiMaria, Jerry,2012)  مدددد  حيدددد  ون لصددددةيم ا ةصددددطة

  ييدا  مد   الديت  التعلةيدة  للةواق  املتعلةو التعليةية املتنوعة  وممارسة

 املددتعلةو م ددارال يسدداعد   لنةيددة ثقا يددا  املتنوعددة الثيثددال مددع يتعايصددون

 .  امليتل ة وبعاد  حي  م  الثقا  الت ي  بأبعاد يرلثح  يةا

  ة التعليةيدددة القاهةدددة علدددن ة ريدددة العقدددوجل ادةسدددة      اسدددتيدا  ا ةصدددط

      العقدددد   –العقدددد  املددددرن    -العقدددد  املثددددد     –مدددداردةر   العقدددد  الرتكددددييب   
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ا  يقددي ( سدداعد علددن لنددو  ا ةصدددطة نددا يتناسدد  مددع عقددوجل الطالثدددال         

ويراعددن ال ددروق ال رديددة بيددن   ممددا عددز  اثددارت الدا عيددة لددد  الطالثددال        

ةصدددطة التعليةيدددة امليتل دددة بالوحددددت املقرتحدددة ،  للةصددداركة   لن يدددذ ا 

بعناصددر الثقا ددة العامليددة هددو العامدد  ا ساسددي   امددتي  م ددارت          واالملددا  

 ة.عا الثقا يالت ي  
   دو  لضةنأ الوحدت املقرتحة جمةوعة م  ا ةصطة التعليةية اليت لدعم 

ممارسدت    م   يجل  الطالثالامل ارال املرلثطة بالتةاسج االجتةاعي لد  

ول اعلدد   وثنددا  ممارسددة ا ةصددطة التعلةيددة امليتل ددة ممددا يدددعم ثوابددأ        

 .لدي   القيم امتةعية 
    ممارسة الطالثال لألةصطة التعليةية القاهةة علن العقوجل ادةس سداهم

 . لتعلم وندرا  م  و  الثقا ة العاملية لد  املتعلةولالدا عية   اثارت 
   الحتياجددددال الطالثددددال و صاهصدددد   وذلددددج ل يثددددة بيثددددة لعلددددم مناسددددثة

يسدداعد علددن لو يدد  وباسددتيدا  وةصددطة ذال عيقددة خبدداال   احلقيقيددة 

وربددح موضددوعال الددتعلم حبيددات    املرلثطددة بددالتنو  الثقددا  العدداملي   املعر ددة

 الطالثال.
        منا الطالثة الوقأ ال ا  واملناس  حلدوق الدتعلم مد   ديجل الاحدة الوقدأ

 ال وجتريث ا واستيدام ا   مواق  مصاب ة وجديدت.املناس  لتأم  ادا

 البحث توصيات  : 
 : يلن  يةا الث   لوصيال نجيا  مي   الث   ةتاهج عنى وس رل ما ضو   

  م ددارال التنددو  الثقددا   لضدةو  يددتم حبيدد  املنزلدي  االقتصدداد مندداهج لطدوير

 . العاملي

 لدريثيددى دورال زلددياملن االقتصدداد ملعلةددال امل نيددة التنةيددة بددرامج لضددةو 

 والتةاسدددج عدددا الثقدددا  الت يددد   م دددارال لنةيدددة علدددن قددددرال   لتنةيدددة

 الطالثال. االجتةاعي لدي

  ا ةصدددطة  علدددن بندددا   العةددد  وورش الددددورال  ددديجل مددد  املعلةدددال لددددري

التعليةية القاهةة علن ة رية العقوجل ادةسة مدارةر ندا يضدة  لنةيدة     

 . العقوجل ادةسة لد  الطالثال

 راج  العربية :امل 
لطدوير  (   –لن يةالدى   –بنداؤ    -: املن ج املدرسي املعاصر   وسسدى  ( 0447   عثداحلليمومحد امل د   -

 دار املسريت ، عةان .

( : لصددور مقددرتح ملددن ج الدراسددال االجتةاعيددة   ضددو  ابعدداد   .040ادريددس سددلطان صدداا يددوةس     -

كليدة الرتبيدة    -.7  -راسدال االجتةاعيدة   جملدة امةعيدة الرتبويدة للد    –التةاسج االجتةاعي 

 جامعة عو مشس .

( : مندداهج الث دد  وطددرق الت ليدد  االحصدداهي ، م تثددة االتلددو  0440 مدداجل صددادق ، ددؤاد وبوحطدد    -

 املصرية ،القاهرت .

( : مددد   طراهدد  الددرتاق العلةددي   لدددريس العلددو  لدددعم ايويددة ،       .040ومدد  صددةيدت عطددوت      -

السدددادس والعصدددرون للجةعيدددة املصدددرية للةنددداهج وطدددرق    –ي اددددامس املدددؤار العلةدددي الددددول

 امسطس . 4نا  0التدريس ، م  
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: املناهج ولوج ال ا املستقثلية ، دار ال تاف احلدي  ، القاهرت . (0400ب ريت ش يا الرباط    -

لثناةيدة ،  : لصةيم املناهج وقيم التقدد   دن العدامل العربدن ، الددار املصدرية ال      (  0447  حس  ش الى  -

 القاهرت .

( : املعلةدددون اال رتاضددديون ودعدددم ايويدددة ، املدددؤار العلةدددي الددددولي    .040 الدددد حمةدددد  رجدددون    -

 4نا  0السدددادس والعصدددرون للجةعيدددة املصدددرية للةنددداهج وطدددرق التددددريس ، مددد          ،اددددامس 

 امسطس .

ي لتنةيدة الدوعن   ( : وحدت مقرتحة   ضو  وبعاد التةاسج االجتةاع0402،اح حمةد ا،اعي     -

   -ب ا وجدودت احليدات لدد  طديف املرحلدة الثاةويدة ، جملدة دراسدال   املنداهج وطدرق التددريس            

 مصر . -000

( : اصدديح املندداهج مطلدد  ضددرور  وخمدداوا مصددروعة ،   ملتقددن       0400عثداحلةيددد ا ةصددار      -

 ( ، وكتوبر ، الدوحة .24اإلبدا  العربن والثقا ة ( ، العدد 

مد   لت ديدد دور التعلديم العدالي   بندا       _(  : قيم هوية وثقا ة اإل ا  0447د م ر   عثد الودو -

مستقث  ا مة العربية، املدؤار العلةدي العصدرون " منداهج التعلديم وايويدة الثقا يدة " املنعقدد           

 ، امةعية املصرية للةناهج وطرق التدريس . 0يوليو  ، جملد  40 - 44ال رتت 

( :   التنةيدددة الثصدددرية ولعلددديم املسدددتقث  ، م تثدددة الددددار العربيدددة لل تددداف ،    .044  عةدددار  حامدددد  -

 القاهرت ،مصر .

( : برةامج قاهم علن ة رية العقدوجل ادةسدة مداردةر لتنةيدة     0402عي  الدي  حسو وبراهيم     -

لدة املنداهج   جم –م ارت القرا ت التأملية واثار  الدا عية لتعلة ا لدد  ليميدذ املرحلدة اإلعداديدة     

 مصر. –، ديسةا .00وطرق التدريس ،   

 : ة ريال املناهج الرتبوية ، دار ال  ر العربن ، القاهرت . (0442علن ومحد مدكور    -

(: اجتاهال حديثة   املناهج وطرق التدريس " التطثيقال   جمداجل  0442كوثر حسو كوجج    -

 ال ت  ، القاهرت .الرتبية ا سرية   االقتصاد املنزا ( " ، عامل 

 : املن ج الرتبو  وحتديال العصر ، عامل ال ت  ، القاهرت . (0440   ز نبراهيمجمد  عزي -

: لطددوير املندداهج الدراسددية مدد  من ددور هندسددن للةندداهج ، دار ال  ددر     ( 0444حمةددد السدديد علددن     -

 القاهرت . ،العربن 

، دار  0ة ولصدةيم ال تداف امدامعن ط   : وسدس بندا  املنداهج الرتبويد     (.044ادوالدت    حمةود حمةد -

 املسريت ، عةان . 

: منددداهج التعلددديم   الدددوط  العربدددي وحتدددديال ايويدددة ، املدددؤار العلةدددي   (  .040  حمةدددود الناقدددى  -

 4نا  0السادس والعصرون للجةعية املصرية للةناهج وطرق التدريس ، مد    –الدولي ادامس 

 امسطس .

 –( : ايويدة الثقا يدة : امل  دو  وادصداهص واملقومدال      0402تدو  مجداجل الددي  يوسد  و  درون        -
 مصر. – 4،    00مج  -جملى العلو  الرتبوية

( : دور الرتبيددة   احل ددا  علددن ايويددة الثقا يددة للةجتةددع العربددي ،      0404هدداةي حمةددد يددوةس      -

 جملة كلية الرتبية، جامعة بن ا .

االجتةداعي   مصدر "  دراسدة حتليلدى للعاهدد      ( : التعلديم والتةاسدج   0404هثدة صدث ن ا،اعيد        -

مع دددد  –مدددري منصدددورت  –مدددري االقتصدددادي االوسدددع للتعلددديم قثددد  امدددامعي " ، رسدددالة دكتدددورا   

 الدراسال الرتبوية ، جامعة القاهرت . 

( : ايوية الثقا ية بو التةسج با صدالة وحتدديال العوملدة : قدرا ت حتليليدة .      .040هنا  بوحارت    -

كليددددة العلددددو  اإلةسدددداةية   -الددددوطي ا وجل : قددددرا ت للددددرتاق وايويددددة    مدددد  العوملددددة   امللتقددددن 

 امزاهر . –جامعة امييلي بوةعامة  يس ملياةة  –واالجتةاعية 

، عةدان،   0(: "حتليد  حمتدوي املدن ج   العلدو  االةسداةية" ، ط     0400ريدم عثددالع يم     ،واه  حمةدد  -

 دار املسريت للنصر والتو يع.
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( : العوملة واةع اس ا علن ايويدة واملنداهج التعليةدة ، املدؤار العلةدي       .040 هداد ال ضلي   يا،و -

 4نا  0السادس والعصرون للجةعية املصرية للةناهج وطرق التدريس ، مد    –الدولي ادامس 

 امسطس .
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