
 مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية تطوير

 فى ضوء مفاهيم حوار الحضارات
 سماح أيمن عبد العزيز المرسى

 البحث ملخص

، لما لهذا الموضوع  انويةالث ةالبحث الحالي لمحاوله الكشف عن مدى توافر مفاهيم حوار الحضارات بمناهج التاريخ بالمرحل هدف
بالعالم من تغيرات وتطورات ، فقد قامت الباحثة بتحليل محتوى كتب التاريخ للصفوف الثالث  من أهميه كبيره خاصة اليوم وما يجول

توصل البحث لوجود قصور كبير فى توافر مفاهيم حوار الحضارات بمناهج التاريخ لهذه المرحلة ، مما شجع الباحثة للقيام  الثانوية،
نا الدراسية فى ضوء قيم ومفاهيم  تسهم فى بناء شخصيه ابنائنا الطالب بهذه الدراسة محاوله المشاركة الفعالة فى تطوير مناهج

 0للمساهمة فى رقى وطننا الحبيب
Abstract:  

The current research aimed at attempting  to detect the availability of the dialogue of civilizations 

concepts curriculum history secondary stage, as this subject has a great importance especially today, 

and what is happening in the world of  changes and developments, the researcher has analyzes the 

content of history textbooks for the three grades of secondary school ,the research found a  significant 

deficiency in the availability of the dialogue of civilizations concepts in the history curriculum for this 

stage, which encouraged the researcher to carry out this study is an attempt effective participation in 

the development of our curriculum in the light of the values and concepts that contribute to build the 

character of our student to contribute to the advancement of our beloved country.  

The research sample: 

the research sample consists of 30 students from the second grade students at secondary stage. 

The use of the following tools: 

- List of concepts including the concepts of dialogue of civilizations (prepared by the researcher)  

- a proposal  imagination to the  development of secondary school history  curriculum in the light of 

the dialogue of civilizations concepts  

- Educational unit of the proposed concept to be applied to the second grade secondary students in the 

light of the dialogue of civilizations concepts  

 - Achievement test ( prepared the researcher) to identify the effectiveness of upgraded unit  in the 

light of the dialogue of civilizations concepts 

Research results: 

This current research resulted on the presence of highly effective for the upgraded  unit and led to the 

development of the dialogue of civilizations concepts for the second secondary students. 

The current research recommend the following : 

 Develop the history curriculum continuous row of follow through all that is new on the  global arena 

in the light of the dialogue of civilizations concepts, and work to instill the values and concepts of 

dialogue in the hearts of different educational stages student to prepare a citizen capable of managing 

a positive and effective dialogue with others who are different civilized. 
 للبحث : النظري اإلطار

ماااااد بشااااا ل حضاااااارا إنماااااا يعت أيقياااااام  إن     
  إما فهي ، بقتهاعلى الحضارات التي س أساسي

تااات رت بهاااا أو تفاعلااات معهاااا بشااا ل مباشااار أو 
غياار مباشاار فتصااب  هناااج حضااارا جد اادا تقااوم 

 ،ى دعاماااااات مااااان الحضاااااارا التاااااي ساااااابقتهاعلااااا
الحضااااارا  كماااادى تفاعلهااااا وتت رهااااا بتلاااا لتوضااا 

باين  ا تصاال  ام انياهلتضرب مثاا  فعاا  فاي 
 0المختلفة  األزمنةالحضارات عبر 

ٍََ ار   "تعاالى  قاال انا  َناا إما مَّ َياَأّ َهاا النااا إ إَّنااا َخَلقا
ااااااعإوِلا َوَقَبائَّااااااَل لََّتَعاااااااَرفإوا إَّنا  أإناثَااااااىوَ  َوَجَعلاَنااااااا إما شإ

ناَد اللاهَّ َأتاَقا إما إَّنا اللااَه َعلَّايمخ َخبَّيارخ  َرَمكإما عَّ .لقاد "َأ ا
 نتمااون  اميعاخلا  اللاه سابحانه وتعاالى الناا  ج
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أشا الهم وألاوانهم  خاتالفإلى أصل واحاد علاى ا
ا وقبائااال  ألسااانتهمو  ولكااان أراد أن يجعلهماااا شاااعِو

 نويتااااااااتلفوا   ماااااااان اجاااااااال أ فوامختلفااااااااة ليتعااااااااار 
اللااه علااى  ة تباغضااوا ويتشاااحنوا وهااذه هااي ساان

أرضااااه ولااااو  هااااذا لفساااادت األر  ، فمنااااذ باااادء 
 خيااااهالخليقااااة واننسااااان  تفاعاااال ويتحاااااور مااااع أ

ٍلاك كلاه إلاى  تدىنسان ويتفاعل ويتات ر باه فاان
حااااااادوث نوعاااااااا مااااااان التواصااااااال باااااااين الشاااااااعوب 

 0والحضارات المختلفة إلى حدا ما 
في ظل هذا الكم الكبير من التقدم والرقاى  ولكن

التكنولاااوجي والطفااارا الهائلاااة التاااي أحاااد تها  اااوره 
حياااااااث أصاااااااب  أم انياااااااه  رهااااااااا تصاااااااا ت وغي

بل فقد أصاب  التواصل والتفاعل أيسر من ٍي ق
 تواصال فيهاا كاال  رهكونياه كبيا رياةالعالم الياوم ق
 0م ان وزمان  أيمع األخر في 

 مفهوم حوار الحضارات : نشأه

إنماا جاااء كارد فعاال  ضاااراتمفهاوم حاوار الح إن
الدولياااة التاااي مااار بهاااا العاااالم  حاااداثطبيعاااي لأ

الحاااااارب العالميااااااة األولااااااى  ماااااانخرا ماااااان أهمهااااااا
المختلفااااة والحاااارب  ، والحااااروب ا هليااااهوالثانيااااة

،  اام السااوفيتي ا تحااادالباااردا وانهيااار  اام سااقو  
 0القطبية  ةالثنائي نظامسقو  
الجنساااية  ا مري اااىماااا عبااار عناااه المفكااار  وهاااذا

  عاااااان Francis.Fukuyamaالياباااااااني األصاااااال   
بانتصااااااااار النمااااااااٍو   هنهايااااااااة تاااااااااريخ ا نساااااااااني

اااااي باعتبااااااره انتصاااااارا  الرأساااااماليالليبرالاااااي  الغِر
علاى العاالم  ماٍو ا وترسيخا لسايادا هاذا الننهائي

اااه  ولياااد عباااد  اااه شاااماله وجنِو بتساااره شااارقه وغِر
 ( 7، 5002الناصر :
ياماااا  فوكاااوالااارغم مااان ٍلاااك فلااام تكااان أراء  علاااى

عااان نهاياااة التاااااريخ هاااي الوحيااادا باااال كاااان هااااو 
ا تجااااه األسااارع فاااي توجياااه النقاااد إلياااه ، حياااث 

   العاااااااالمSamuel.Huntingtonنظرياااااااه   أعقبتاااااااه
جااءت نظريتاه لتنكاد  ،والتايالسياسي ا مري ى 

الصاااراع المحتمااال ميماااا ساااماه الحاااروب الثقامياااة 
يااااااااة وا  لحضاااااااااراالمقبلااااااااة  بااااااااين الحضااااااااارا الغِر

 أساااااماهوالحضاااااارا الكونفوشااااايه بماااااا  ساااااالميها 
  صراع الحضارات 

تعلاوا األصاوات المناددا  أتمنذ ٍلك الوقت بد و
ن لفكاااااره الصااااادام باااااين الحضاااااارات لماااااا لهاااااا مااااا

النظااااااام العااااااالمي القااااااادم  علااااااىكبيااااااره  خاااااااطرم
تبنااى نظااره مغااا ره لهااذه النظاارا المعاديااة  ةمحاولاا

هنااا باادأت  ماان ،للسااالم واألماان الاادولي والعااالمي
تظهاااار مجموعااااه ماااان األفكااااار الداعمااااة للسااااالم 
العاااااالمي والعدالاااااة والديمقراطياااااة وقباااااول األخااااار 

وماان  اام تبلااورت هااذه  ،والااوعي بحقااون اننسااان
والقاايم جميعهااا لتتجمااع فااي مفهااوم واحااد األفكااار 
 0 تالحضارا حواروهو 
تبنااااات الجملياااااة العاماااااة لأمااااام المتحااااادا  حياااااث

 4فاااااي  25فاااااي دورتهاااااا رقااااام  55قرارهاااااا رقااااام 
عاما للحوار  5008بإعالن عام 8991نوفمبر 

باااين الحضاااارات اعتبااارت القاااوى المحباااة للساااالم 
بمثاباااة  النوالتعاااايب عبااار العاااالم أن هاااذا انعااا

لعلماااي مااان جاناااب المجتماااع الااادولي علاااى الااارد ا
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 ااال دعااااه الصاااراع أو الصااادام باااين الحضاااارات 
وا دعااااء بتفاااون حضاااارا علاااى أخااارى أو القاااول 
بنهاية التاريخ وانتصاار حضاارا علاى األخرياات 

 (59، 5002وما إلى ٍلك  وليد عبد الناصر :
ظهور موضوعات كثيارا  انعالنعن هذا  ونتج

حاااااا  تقرياااااار  حقااااااون اننسااااااان بمااااااا فااااااى ٍلااااااك 
المصاااااااير واعتباااااااار مفهاااااااوم حاااااااوار الحضاااااااارات 

جااااا لتعايااااا العالقااااات  بااااين الاااادول  الدوليااااةنمٍو
 0التهد دات الدوليه وإنهاء
 5008جهاااااة أخااااارى جااااااء اختياااااار سااااانه  ومااااان
الثالثااة  األلفيااةبقصااد أن يسااتقبل العااالم   حد اادات

بنوع من التفاؤل والثقة والشعور بااألمن والساالم 
وتطااوير العالقااات الدوليااة وا ناادفاع نحااو تمد ااد 

باااين األمااام والشاااعوب ولي اااون قرناااا مختلفاااا عااان 
الحااروب الكباارى  ن القاارن العشاارين الااذي عااد قاار 

 (85، 5085 زكى ميالد :0
شااااااااع  الجد ااااااادا العاااااااالميالااااااانظم  إفااااااارازات ماااااااع

 بااذلك و ، األصااعدااسااتخدام الحااوار علااى كافااه 
البشااار، حياااث اتساااعت  بنااايقاااوى التواصااال باااين 
موضاوعاته بشاا ل لام يساب  لااه دائرتاه وتوساعت 

 0مثيل 
جاءت الدعوا التي تردد أن عالمنا يجاب أن  لذا

ي ااون   منتااادى حضااارات   تتفاعااال جميعااا مااان 
موقف وموقع الرائد المستقل الذي يصاف  الدنيا 
دون أن  تنااااااازل عاااااان   بصاااااامته   التااااااي تمياااااااه 
وهويتاااه التاااي تحتااال الجاااوهر والااارو  الحضاااارية 

خاااااارين عباااااار الامااااااان الحافظااااااة لتمياااااااه عاااااان اآ
 (59،  5085 محمد عماره :0والم ان
عناادما ي ااون  أنااهيقااول  محمااد خاااتمي (   حيااث

النماااٍو  الحاااالي هاااو الحااارب والهيمناااة والعناااف 
يحتااا  العااالم أن يساامع صااوت السااالم والحااوار  

Mohammad Khatam    ),2012,pp3-14)    
 بااد ماان تحلياال هااذا المفهااوم الجد ااد علااى  لااذلك

دولية لمعرفه مضمونه وما يسعى إلياه الساحة ال
لك من خالل  معنى هذا المفهاوم ساواء  معرفةٍو

 0في الكتابات العِرية أو غير العِرية 
 مفهوم حوار الحضارات: تعريف 

مفااااااهيم الحاااااوار باااااين الحضاااااارات  تعاااااددت لقاااااد
وتعااااددت الكتابااااات التااااي تناولاااات هااااذا المفهااااوم 
 باااالتعريا واختلااااف حولااااه العد اااد ماااان الباااااحثين
محاولااهل مااانهم جميعاااا الوقاااوف علاااى مغااااى هاااذا 

 تنالجد ااااد علااااى السااااحة، مااااع العلاااام باااا مالمفهاااو 
بالكلمااااااة أنمااااااا تتحاااااااور  اورالحضااااااارات   تتحاااااا

(عنااااااااادما 518، 5005مجازا عبااااااااااده كحيلاااااااااه :
 عالالالال  يعرفااااه    مااااا ،نتحاااادث عاااان حااااوار بااااين 

 لهاااا( بتناااه   عملياااه  اااتم مااان خال 5080:مالالالد   
 ر باااين الحضاااارات تباااادل عالقاااات التااات ير والتااات
 لعملياةهاذه ا ،وتتمالمختلفة في جميع المجا ت 
التوصاال إلااى  أجاالبصااوره لغويااه أو عمليااه ماان 

التااااي  ،مجموعااااه ماااان القاااايم العالميااااة المشااااتركة
تتخااااااذ فااااااي اعتبارهااااااا احتاااااارام األخاااااار المختلااااااف 

 التنااااااوعحضااااااريا وا عتاااااراف بالتعااااادد الثقاااااافي و 
 (47الحضاري الخالن في العالم   
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( علاااى تعرياااا Altwaijri,2001راساااة  د وقامااات
الحوار بين الحضاارات مان البعاد التااريخي بتناه 
 عملياه تبادليااه تكاملياة تحاادث مان خااالل أنمااا  

علااااى ماااار العصااااور التاااااريخي  مختلفااااة وأشاااا ال
  5) 
الباحثون علاى أن الحاوار الحضااري  هاو  أجمع

الفكااار الاااذي يقاااوم علاااى األيماااان بوحااادا األصااال 
تتساااايا شاااارا ه إنسااااانيه  البشاااارى والسااااعي إلااااى
تتساايا وحااده كونيااه  تبتغاايصااحيحة وعادلااه ، 

تتتسا على قايم مشاركة ماع احتارام خصوصاية 
األمااااااااااااااام والحضاااااااااااااااارات  إباااااااااااااااراهيم القاااااااااااااااادري 

 (911 ،5007 وتشيب:
من كل هذه التعريفات أن حقيقاة الحاوار   تض 

باااااين الحضاااااارات تقاااااوم علاااااى أساااااا  التفاعااااال 
مختلفاااة ا يجاااابي باااين الشاااعوب فاااى مسااايرتهم ال

دليااال علاااى  وهااذا ،عباار أزمناااه الساالم والتساااام  
 لفهاااااا الحااااارب  انجاااااا  الحاااااوار الحضااااااري بينمااااا

عناااادما يغيااااب هااااذا الحااااوار ماااان تلااااك  عوالصاااارا 
 0 األزمنة
عمليااه التاات ير  هااو"أنالال  لبحالالا  لحالالبل     يعدفالال 

والتاااااااات ر المتبااااااااادل بااااااااين حضااااااااارتين أو أ ثاااااااار 
أساساااااهما ا خاااااتالف ولكااااان ماااااع وجاااااود قواسااااام 

لاااكينهماااا مشاااتركه ب للخااارو  بمجموعاااه مااان  ،ٍو
القااااايم والمبااااااد  مااااان أهمهاااااا الساااااالم والتعاااااايب 

حقاون اننساان واحتارام األخار  ،ومراعااالسلمي 
والتعاااااون الاااادولي وغيرهااااا ماااان القاااايم التااااي ماااان 

 0داخل مجتمعه الفردشانها أن تعلى قيمه 
 مفهوم حوار الحضارات: أهميه: ثالثا

الوساايلة  نااهأهميااه حااوار الحضااارات فااى أ ترجااع
الوحياادا لتتساايا نظااام عااالمي جد ااد يقااوم علااى 

  0بين الحضارات والتفاعلالتعارف والتواصل 
أصااب  الحااوار اليااوم ضاارورا ماان كاال وقاات  وقااد

مضى ننقاٍ الحضارا المعاصرا من الوقوع فاي 
 5008الدرج األسفل المهدد به   رأفات منياب :

،818 ) 
 خطاااب ا عتاادال والحااوار يم اان إن  إحياااء إن

يعااااز  لااايا فقاااا الوحاااده ا قليمياااه أو المحلياااه 
ماااااع  الخارجياااااةولكااااان أيضاااااا يحسااااان العالقاااااات 

 التت ياد نيم ا الحوارخالل  ،فمنالدول األخرى 
الظلااام والطنيااااان الاااذي أصاااب  مااااالزم  أن علاااى

للعالقاااااات الدولياااااة يم ااااان احتوائاااااه ماااااع تعاياااااا 
 الوطنيااااااةعلااااااى المسااااااتويات  والصااااااداقةالسااااااالم 
 Gholanali 0 والعالمياااااااااااااة ا قليمياااااااااااااه

khoshroo,2013) 
ماان خااالل الحااوار نشاار   أنااه التت يااد يم اان وهنااا

حاال النااعااات لاايا علااى  والمحبااة قافااة السااالم 
يمتااد ليشاامل  وإنمااا ،فقااا جتمعااهمساتوى الفاارد وم

ها  انطااار الخااارجي للعالقااات الدوليااة لمااا يشااِو
تحااال إ   أن يم ااان ، مااان نااعاااات وصاااراعات 

 ةاألمااان عبااار كافاااحقيقاااي هاااادف لنشااار  ربحاااوا
 0المستويات 

سااهم العد اد مان البااحثين فاى دعام مفهاوم  ولقاد
حوار الحضارات والمناداا بضرورا تطبيقاه علاى 
 افااااه المسااااتويات لمااااا لااااه ماااان أهميااااه فااااى بناااااء 
شخصايه قاادرا علاى التعاماال ماع ا خارين حتااى 
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ولااااااو اختلفااااااوا فااااااى وجهااااااات النظاااااار ماااااان هااااااذه 
تي جااءت وال (Groff:2002 Lالدراسات دراسة  
 واعيااةالحااوار فااى خلاا   قافااة  أهميااهلتنكاد علااى 

لدى اننسان لتطبي  الحوار فى كافه المجا ت 
نصل إلى السالم العادل بين كال  حتىالمختلفة 
 0الحضارات 

 مفهوم حوار الحضارات: أهداف 

 : ب لحو ر إلى جمل  أمور من أهمه يهدف
 0تعايا العدالة والمساواا والتسام   -1
م وا حتااااااااارام المتباااااااااادل باااااااااين الفهااااااااا زياااااااااادا -2

 الحضارات 
مشاااااتركه باااااين الحضاااااارات  ةأرضاااااي تحد اااااد -3

لمواجهاااه التحاااديات المشاااتركة التاااي تواجااااه 
 0وحقون اننسان  ةالقيم ا نساني

وحماية حقاون  البشريةالمجتمعات  انجازات -4
 0ننسان وإ راء الفهم المشترج لهاا

المشااتركة  ةأفضاال للمعااا ير ا خالقياا تنميااه -5
  0العالمية ةنسانيوالقيم ا 

 0احترام التنوع الثقافي  تعايا  -6
كماااا  هااادف وجاااود حاااوار باااين الحضاااارات   -7

لتحقيا   ضاروري بش ل فعال ومساتمر أمار 
:  ولياد عباد الناصار ينهااب مانأهداف كثيرا 

:5002 ،2) 
الحاوار باين  نأ Hans d Orville,2012 يشاير و

الحضاااارات عمليااااه تهااادف إلااااى تحقيااا  العدالااااة 
 ،والذيالتسام  بين النا  والعالقات والمساواا و 
 أنحااءفاى جمياع  المعرفاةفاى  الفجاوالسد   هدف

األخااااااارى والثقافااااااااات  ضااااااااراتالعاااااااالم عااااااان الح

لوضع أسا الحوار على أساا   ،والمجتمعات 
لااااك ،القاااايم المشااااتركه العالميااااة   وعيع ااااا تناااا ٍو

 0المجتمعات فى حوار بسيا وصادن 
 كدلتن  (1199) مهنب أل أحمددراسة  جاءت
ما كانت الحروب سبب للدمار  بقدر نهعلى أ

وغيرها من م ونات  المعرفةفقد أدى إلى انتقال 
 للعالقاتالحضارا وفى الوقت نفسه كانت 

السليمة والحوار دورا كبيرا في تحقي  التواصل 
ناء الثقافات   0الحضاري ِو

مشاااتركه مااان القااايم العالمياااة  أرضااايهإن وجاااود  
 أفاااااانرين لفااااات  المتحااااااو  أماااااامالطريااااا   ساااااهلي

التعاااااااون والتحااااااالف  ،هاااااادفهاللحااااااوار  كهمشااااااتر 
 0بينهما  ةالمشترك األهدافالمثمر لتحقي  

أن الحاااوار   يم ااان أن ي اااون مم ناااا إ   حياااث
إٍا كاان أسااا  قياماه العاادل والمسااواا وا حتاارام 

يسير عليها  ساسيهأ قاعداالمتبادل بحيث تكون 
 0الحوار 
 حوار الحضارات: شروط

ماااان   باااادم  الحااااوار بااااين الحضااااارات قيااااا عنااااد
مااان الشااارو  الواجاااب توافرهاااا  مجموعاااه مراعااااا

ولكن بشار  تاوافر  ،حتى يحق  أهدافه المنشودا
هااااذه الشاااارو  حتااااى يسااااير الحااااوار فااااي مساااااره 
الطبيعااااااي و   نحاااااارف عاااااان أهدافااااااه المرجااااااوا ، 

قاااااادر هااااااذه األهااااااداف واآمااااااال  أعلاااااايلتحقياااااا  
 0المتوقعة من هذا الحوار 

إلاااى اآخااارين  ا ساااتماع الحاااوارب  تطلااا حياااث 
 أنكماااااااا  تطلاااااااب التواصااااااال الملتاااااااام و  مهاااااااموفه

 أنااهكمااا  ،الحااوار يفاات  األبااواب ويبنااى الجسااور
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يسااتمد حيويتااه ماان التفكياار المتتماال فااي مواقفنااا 
فااالحوار يشاامل العقاال  ،وكااذلك مواقااف اآخاارين

حاوار  اادور داخال الاابالد أو  اى أنوالعاطفاة   و 
والعقااااال  قلااااابإلااااى ال مااااع الخاااااار  يحتااااا  دائماااااا

 حاماااد بااان احماااد   0راءوتعااادد األ الااارأيوحرياااة 
 ( 5002الرفاعى : 
تحقي  الحوار إٍا كان شر  قيامه هو  يم ن

خل  جو من التفاهم والحوار الديمقراطي القائم 
ح  ا ختالف والتنوع  معلى أسا  احترا

 0الحضاري 
الحضارات لن ي ون مم نا إ  إٍا كان  فحوار

وا حترام المتبادل  المساواا أسا  قائما على 
 األجيالواحترام القيم الثقاميه التي تثرى روحيا 

ي ون قاعدا  أنبحيث يجب  والمقبلةالحالية 
 United)مستوى  أيأخالقيه سواء على 

national , 2004,38-39 
والحاااار   سااااام الااااوعي بضاااارورا الت تنميااااه وأن

علااى الاادفاع عاان حريااة اآخاارين فااي المعارضااة 
المفااهيم  عابالوطني واستي مستوى نقد على الوال

شاااااامل علاااااى  إنساااااانيالحضاااااارية مااااان منظاااااور 
، 5084 احمااااد أبااااو المجااااد:0المسااااتوى العااااالمي

7     ) 
 المشتركة في حوار الحضارات: القواسم

بين األطراف المشتركة في الحاوار العد اد  ي من
ماان القواساام الحضااارية المشااتركة بينهمااا، لااذلك 

باااين حضاااارتين مختلفتاااين  عنااادما يحااادث حاااوار
على أساا   ابات مان القواعاد المشاتركة  مانتقو 

بااااين طرفااااي الحااااوار فهااااذا يساااااعد علااااى جعاااال 

الحاااوار أ ثااار فاعلياااه وأيسااار فاااي تحقيااا  هدفاااه 
  0المنشود على أسا  موضوعي سليم

باااين  ةالمشااترك القواسااام ااتم التوصااال إلااى  ولكااي
 Marietta stepanyant  2010,الحضاااااارات
خاالل فهام األساباب التاي جلبات من  أنهتوض  

العقباااات مااان  بإزالاااةا ختالفاااات الثقامياااة يسااام  
أماااام الحاااوار وهاااذا مم ااان  فقاااا إٍا تااام الكشاااف 

 ( (7304-7299عن القواسم المشتركة 
معار  حد ثاه  فاي Samuel. Huntington يقاول

:  لاااااان تكااااااون هناااااااج  لحضاااااااراتعاااااان صااااااراع ا
حضااااااارا عالميااااااه واحااااااده باااااال عااااااالم حضااااااارات 

 نبغاااااي أن  اااااتعلم كااااال منهاااااا طريقاااااه  مختلفاااااة ،
التعايب مع غيرها ووجوب بذل جهد لتحد اد ماا 
هو مشاترج باين الحضاارات الغِرياة وغيرهاا مان 
الحضااااااااااارات األخرى سااااااااااامية عبااااااااااد الاااااااااارحمن 

 تتتى أهميه: لذلك (59، 5001:
 الحضارات  : حوارثقافة  تعزيز

 قافااة حاااوار الحضااارات  باااد ماان إتبااااع  لتعايااا
 وتعاياااا ةتسااااهم فاااى تنميااا تااايال الوساااائلبعاا  

مفااااااهيم حااااااوار الحضااااااارات بشااااا ل يسااااااهم فااااااى 
 Victor تحقي  التفااهم المتباادل لاذلك  باد مان 

segesvary,2004, 59)) 
باااارامج تهاااادف إلااااى تعايااااا التفاااااهم  إدخااااال -1

والتسام  مع مختلاف الثقافاات والحضاارات 
 0المختلفه ةفى المناهج التعليمي

التبااادل فااى الدراسااات بااين الثقافااات و  تعايااا -2
 0منسسات التعليم العالي 
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مان الثااورا التكنولوجياة مان خااالل  األساتفادا -3
الصاااااااوت والفيااااااااد و الصااااااااحافة المطبوعااااااااة 
وتكنولوجياااا الوساااائا المتعاااددا لنشااار  قافاااة 
 0الحوار والتفاهم فى جميع أنحاء العالم 

 ةوالثقامياة كوسايل ةالسياساة التاريخيا تشاجيع -4
 0للحوار والتفاهم بين الحضارات

الدراسااات حااول ساابل ووسااائل تعايااا  إجااراء -5
 0 ثقافاتالتبادل والتفاعل بين مختلف ال

المادني والمنظماات  لمنظمات العما تشجيع -6
الح ومياااااااااااة لتطاااااااااااوير التعااااااااااااون الثقاااااااااااافي 

لباااااااارامج تعايااااااااا التفاااااااااهم بااااااااين  والتعليمااااااااي
 0الحضارات 

 إتباعهاااااهااااذه ماااان الوسااااائل التااااي يم اااان  تعتباااار
فااااى  اصااااةخلتنميااااه مفاااااهيم حااااوار الحضااااارات 

حيااااث ساااااهمت العد ااااد ماااان  ةالتعليمياااا األوسااااا 
لااااادعم حاااااوار الحضاااااارات  بالمباااااادراالمنظماااااات 

ساااواء مااان خاااالل بااارامج أو نااادوات أو مااانتمرات 
 وا ليساااااا و اليونساااااا وعلااااااى كافااااااه المسااااااتويات 

 التعاااااااااون  ةومنظماااااااا المتحاااااااادااألماااااااام  ةومنظماااااااا
إن هذه المبادرات  بد لها  إ ا سالمى وغيرها 

الواقاااع  أر علاااى  جديااهأ ثااار تتخااذ شااا ال  أنو 
 : تتىومن هنا ي

مناهج التاريخ فى تفعيل حوار الحضارات  دور

: 

ناااااءل  التوصاااال إلااااى تفاااااهم  إنعلااااى ماسااااب  فاااا ِو
حقيقااي وفعااال بااين الحضااارات   يم اان بلوغاااه 

وخاصااه التااااريخ  ،إٍا اقتصاار مناهجنااا الدراسااية
 ،بالحضاااارات والثقافاااات األخااارى  ريااااعلاااى التع

شاامل علااى غاار  الااوعي بااالقيم ت أن نبغااى  لااذا
الحااال  طبيعااةوماان أهمهااا ب ةالحضااارية المشااترك
 قافاتهم وهاذا  احترامو  خرى احترام الحضارات األ

و   األطااارفتعمااال علياااه جمياااع  أن لاااه  نبغاااى 
 0سيما المنسسات التعليميه

نشاااار  قافااااه السااااالم  أجااالغاااادا التعلاااايم ماااان  لقاااد
المعاصاااارا ضااااارورا  توالتسااااام  فااااى المجتمعاااااا

خاااالل التعلااايم الجياااد القاااائم علاااى  فمااان ، ملحاااه
غر  القيم التي تعلى من أخالن الفرد وتسااعد 

بااااااااين األفااااااااراد  معلااااااااى تنميااااااااه الحااااااااوار والتفاااااااااه
يم نااه مقاومااه العنااف بااين الطااالب  اتوالجماعاا
0 
فحاان فااى حاجااه ماسااه إلااى تطااوير النظااام  لااذلك

التعليمااي بشاا ل عااام ومناهجنااا الدراسااية بشااا ل 
لاك لكااي نحقا ،خاا  مان مفاااهيم  رجااوه  ماا نٍو

حوار الحضارات داخل النظام التعليمي ليسااعد 
ٍلااااك فااااى بناااااء شخصاااايه حضاااااريه فعالااااه فااااى 
ذلك ترتقي المجتمعات بتبنائها   مجتمعاتنا ِو

 ةخاااالل عملياااا مااان أناااه  "JonWiles,2009يقاااول
 بلااا الماانهج ٍروتااه فااى تحقياا  خباارات  تطااويرال

  (2) 0الناحجهالتعلم 
 نالتااااريخ بح ااام طبيعتهاااا ألمنااااهج  يم ااان لاااذلك

تساااهم فاااى الحاااد  مااان مخااااطر وتحاااديات القااارن 
النظاار فااى  إعاااداأهميااة  تااتتىالجد ااد ، ماان هنااا 

مناااااااهج  صااااااياغةوخاصااااااه  الدراساااااايةمناهجنااااااا 
 0يا لتوا ب هذه التغيرات العالميةالتاريخ عالم
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ماان خااالل تثمااين مناااهج التاااريخ بالعد ااد ماان  و
والحريااه  ميالساالقاايم ومفاااهيم الحااوار كالتعااايب 

وصااو   األخااربقبااول  والااوعيوالمساااواا  والعدالااة
 الناشاةةوتجسايد ٍلاك فاى نفاو   العالميللسالم 
0 
ماده التااريخ بادور باارز فاى تشا يل فكار  تسهم 

لاااك نظااارا لطبيعتهاااا   ويااااتى ،الفااارد وتوجهاتاااه ٍو
هااااذا الاااادور نتيجااااة ارتباطهااااا الو ياااا  بااااالمجتمع 

والحاضااار والتغياارات الحاد اااة مياااه فااى الماضاااي 
 (8، 5002 على احمد الجمل : لوالمستقب
ماان أ ثار المناااهج التااي  يخمنااهج التااار  تعااد  ماا
دور القيااااادا فااااى دعاااام مفاااااهيم  تلعااااب أنيم اااان 

وخاصاه فاى المرحلاة الثانوياة  ،حوار الحضارات
لااك لمناساابتها مااع مفاااهيم حااوار الحضااارات  ،ٍو

 0وارتبا  مناخها به 
ع باااااااذور زر  ىوان تساااااااعى المنااااااااهج إلااااااا فالباااااااد

وإ ساااااب  الناشااااةه فااااو التسااااام  والسااااالم فااااى ن
 ،مهاااارات التعامااال ماااع اآخااارين واحتااارام أرائهااام
 بااااااد للمناااااااهج أن تركااااااا علااااااى هااااااذه المباااااااد  

 ضااارورتهاو  ،بتهميتهاااا ماااينوتحاااول إقنااااع المتعل
 عباااااد الااااارحيم  أجماااااعللفااااارد وللمجتماااااع وللعاااااالم 

 (524، 5002محمد:
مفالالبم    لتالالبريد   ر ير الالد فالالى  الالد     لمنالالبه 

أن مناهج التااريخ  حو ر  لحضبر ت  ذلك  سرب
بوجه خا  دور كبير فاى ترسايخ  قافاه الحاوار 
لاااااادى الطالاااااااب مااااااان خاااااااالل : حساااااااين موساااااااى 

:5088 ،99-808) 

سااليمة ومسااتقره  ةالسااعي نيجاااد بيةااة دولياا  -6
تقااااااااوم علااااااااى أسااااااااا  ا حتاااااااارام المتبااااااااادل 
والمساااااااااااواا بااااااااااين الثقافااااااااااات والحضااااااااااارات 

 0ا خر اءزدر إالمختلفة وعدم 
بوجاااود تبا ناااات واختالفاااات باااين  ا عتاااراف -1

 0ثقافاتالحضارات وال
الحضاااااارات أو تحاااااالف الحضاااااارات  حاااااوار -3

 لتااااااااراباضاااااااارورا لتعايااااااااا لغااااااااة التفاااااااااهم وا
 0ويحصل التقارب بين الثقافات

 نالتااااااي تاااااانم ةالشخصااااااية ا نساااااااني تنميااااااه -4
والحرياااااااااااة والمسااااااااااااواا  لتساااااااااااام بمبااااااااااااد  ا

حسااااااا  والتعاااااايب مااااااع األخااااار وتنميااااااه ان
 0بالمسةولية ا جتماعية لدى الطالب

أواصااااار الصاااااداقة والتضاااااامن باااااين  توطياااااد -5
الشااااعوب وتعايااااا احتااااارام األخاااار وصااااايانة 

 0التعدد والتنوع الثقافي 
مبااادأ التلقاااين فاااى المنااااهج وطااارن  اساااتبدال -1

التاادريا السااائدا فااى مدارساانا بمباادأ الحااوار 
 0وترسيخه فى  قافة الطالب 

الطاااالب باااالتمييا لااادى  قدياااة قافاااة ن إيجااااد -1
فااااى المجااااال الفكااااري  ،بااااين الحاااا  والباطاااال

بعمااااال دورات تدريبياااااه لتاااااوعيتهم وتعاااااريفهم 
 0بالحوار

الطاااااااالب علاااااااى ا هتماااااااام بالبحاااااااث  حاااااااث -8
العلمااي وا سااتفادا ماان نتائجااه فااى التقريااب 

 0بين الحضارات 
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تعااااادد اآراء  تن ااااانمن هااااان ء المتعلماااااين بااااا وان
لتعاااادد  ةواألفكااااار واختالفهااااا هااااو نتيجااااة طبيلياااا

  األمم وتنوع الثقافات والله سبحانه وتعالى خلا
ا وقبائل ليتعارفوا  0النا  شعِو

عناااادما نهياااات للطااااالب الجااااو المناسااااب والبيةااااة  
وانم انااااات الداعمااااة لحااااوار الحضااااارات وقتهااااا 

ماا يقادم لهام  لكالسيتعاملون أ ثر وسيساتجيبون 
 يااتهمِرطنا هذا الموضوع بمجاال ح اوخاصه إٍ
 0 ليوميه
أهم تحديات القرن الحاادي والعشارين  هاي  نوم

الاادعوا إلااى التعااايب الساالمي فااى القاارن الحااادي 
والعشااارين فاااى ظااال مواجاااه األخطاااار الخارجياااة 

يم اااان لمناااااهج التاااااريخ أن تااااوازن بااااين  ،وكيااااا
ومواجهاااااااه تلااااااااك األخطااااااااار  ساااااااالميالتعاااااااايب ال

 (85، 5002الجمل : أحمد على 0
فااااهيم التاااريخ لهااا دور كبياار فااى دعاام م مناااهج

مواضاااايعها تعااااد  أنوخاصااااه  راتحااااوار الحضااااا
اااااه خصااااابه يم ااااان مااااان خاللهاااااا زرع مفااااااهيم  تِر

وتنباات بعاادها  مااار  ،حااوار الحضااارات للطااالب
قااااايم تمثاااااال طريااااا  يسااااااير علياااااه الطااااااالب فااااااى 

 0المستقبل 
أوصى المنتمر الذي عقد منخرا فى الِرا    ما

 ضالبر ت لحو ر بال ن  لقابفالبت   لح  عزيزحاول   
م  5002  ملموسال   مسالتد م  ةب ر من خ ل مب

 ،بانااهشاااركت فااى تنظيمااه ساات منظمااات دوليااه 
 نبغااااى ان يقااااوم الحااااوار بااااين الحضااااارات علااااى 

ومباد  السالم وحقاون  ةالمشترك ةالقيم ا نساني

لاااذا  ،اننساااان والتساااام  والمواطناااة والديمقراطياااة
هذه المباد  عند مراجعه المناهج  عهيجب مراج

ضاااااااااامين والمنهجياااااااااات الدراساااااااااية وتطاااااااااوير الم
 مجلااه  0المدرسااين وفااى عمليااه الااتعلم  وينوتكاا

 (59-51، 5002التِرية بقطر،
  (Abdel-Razrk,2010دراسااااااة  جاااااااءت  مااااااا

Selah بحاجااااه إلااااى تطااااوير   أننااااا( لتنكااااد علااااى
إطااار التعلاايم ووضااعه علااى نحااو فعااال والتعبياار 
عاااان حااااوار الحضااااارات فااااى جميااااع المسااااتويات 

نحااااان  ، ماااااالااااادنيا وخاصاااااه مساااااتويات التعلااااايم ا
بحاجااااه إلااااى تثقيااااا وسااااائل انعااااالم وصااااياغة 

 تكنولوجيااااااااااااااالمنااااااااااااااهج الدراساااااااااااااية باساااااااااااااتخدام 
لتحقيااا  رؤياااا  الحد ثاااهوا تصاااا ت  معلومااااتال

 0أ ثر للواقع 
 بناى  أنللحوار بتعلى مستوياته  باد و  للوصول

علااااى أسااااا  علمااااي سااااليم يح مااااه العقاااال فااااى 
ءا مان التفكير والتصرف لذلك فهو جااء    تجاا 

 0التفكير ا نسانى 
أشاااا ال الاااااتعلم  أحاااادهنااااا أصااااب  الحاااااوار  وماااان

 أن حياااااث Collective learningالجمااااااعى 
ا ختالفاااااااااات الثقامياااااااااة فاااااااااى عملياااااااااه التفكيااااااااار 

والقاااايم  راألفكااااا االتااااي تح اااام باااادوره ،ا نسااااانى
التوصااال إلاااى  ناااوع مااان  أجااالوالمعتقااادات مااان 

التواصااااال الحقيقاااااي بعيااااادا عااااان العناااااف والناااااااع 
 (10، 5001وا نقسام   أميمه عبود:

المجتمااااع وخارجااااه  اخاااالحااااوار حقيقااااي د ولقيااااام
بالشا ل الاذي  ياتوالمساتو  األصاعداوعلى كافاه 
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غاياتاااه وأهدافاااه المنشاااودا إٍ   يساااهم فاااى تحقيااا
مجتمااع يقااا  بمسااتوى  أيعلينااا بااالتعليم فرقااى 

يمهااااا إٍا مااااا قمنااااا بتطااااوير النظااااام التعليمااااي تعل
على أسا  الحوار إٍا قدنا المجتمع نحو التقدم 

و  سااااايما مناهجنااااا الدراساااااية ألنهاااااا  ،وا زدهااااار
قلاااااااب العملياااااااة التعليميااااااااه لغااااااار  قااااااايم حااااااااوار 

فاااى  ،للمساااعداالحضااارات فااى نفاااو  الطااالب 
 اباهميه الحوار فى حياته وحياا اعيخل  جيل و 
المعضاالت الحضاارية ،  كتل فى ظل اآخرين،
تطاااااوير مناهجناااااا و سااااايما مااااانهج  مااااانفاااااال باااااد 

التااااااريخ فاااااى ضاااااوء مفااااااهيم حاااااوار الحضاااااارات 
والهامااة فااى  الحرجااةفااى هااذه المرحلااة   ةوخاصاا

 0حياه طالبنا
يااااه  إنفاااا لااااذلك مرحلااااه الدراسااااة الثانويااااة فتااااره تِر
شخصااا منتجااا مسااةو   تعتباااره، ب مااواطنوتعلاايم 
مجتمعااه يقااوى للحااد الااذي  با نتماااء إلااى ورهلشااع

يجعلاااااه يشاااااغل نفساااااه بمشااااا الت قوماااااه وتحااااات 
 أعلاااااييصااااال إلاااااى  أن ،يم ااااانالرعاياااااة الواعياااااة 

مسااتوى مم ااان مااان ناحياااة بنيتاااه وقاااواه الجسااامية 
الااذي  هياات السااير  وانرشاااد ،والقيااادا المسااتنيرا 

بنمااااااوه اجتماعيااااااا بشاااااا ل يحقاااااا  ميااااااه صاااااافات 
-5005،87  اماال جاااد: 0المااواطن ا يجااابي 

81)0 
هااااااذه المرحلااااااة  وحساسااااااية خطااااااوراتكماااااان  هنااااااا
حيث يم ن من خاللهاا  البنافى حياه ط الحرجة

 الفعالااااةالقاااايم ا نسااااانيه  ،وغاااار بناااااء اننسااااان 

بتيااااااادي السااااااالم  أوطاننااااااا،التااااااي تاااااادعوا لبناااااااء 
 0 وانرهاب  بت دي الحرب  والمحبة

 
حالالالالالو ر  لحضالالالالالبر ت  لو جالالالالالب  و فدهالالالالالب  مفالالالالالبم  

 : لقبنوي   منبه   لتبريد  بلمدحل  
مبسااطا لمااا   المفاااهيم حااوار الحضااارات شاا تعااد

 ،يم ااان مااان خاللهاااا العباااور إلاااى ٍهااان الطالاااب 
 المختلااااف األخااارمفاااااهيم الحاااوار وتقباااال  لتنمياااه
 أن ،ويم انوقبوله  األخرولتنميه  قافة  احضاري
المفااااهيم فاااى النقاااا  التالياااة كماااا  هاااذهتاااتلخ  

 تراها الباحثه :
 0ين الحضاراتالتت ير والتت ر ب عالقات  -1
 0الحضاريه الخصوصية احترام -2
 0الشعوب فى ظل العالقات الدوليه التقاء -3
 0وحقون اننسان العالمي السالم -4
 0العالمية المشتركه القيم -5
 0فى سيان العولمه الحضاري  التناغم -6
 0 المىا س الحضاري  المد -7
 0 الحضارية العالة -8

كاااال مفهااااوم ماااان المفاااااهيم السااااابقة  يحماااال
حتااى  يحتويهاااوالمباااد  التااي  العد ااد ماان القاايم

 نتااائجعباااره عاان  ،فهااي المنشااودا أهدافااهيحقاا  
 الدوليااة الساااحةتطبياا  حااوار الحضااارات علااى 

بعالقاااااااات التااااااات ير والتااااااات ر ماااااااع احتااااااارام  تبااااااادأ
لكاااااال حضاااااااارا مااااااان  الحضاااااااارية الخصوصااااااية
يسهل الطري  لفت   مما ، المتحاوراالحضارات 

صااال عالقااات دولياااه قائماااه علاااى التفاعااال والتوا
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 لسااااايادا، وصاااااو   المتشااااااب ةلحااااال مشااااا التها 
التااااي  ةمجموعااااه ماااان القاااايم العالميااااة المشااااترك
 تلااااك هاااادف الحااااوار إلااااى الوصااااول إليهااااا لااااتعم 

فااااى ظاااال مااااا  ،معامالتنااااا المختلفاااة ظااااامالقااايم ن
الثقامياااه مااان  العولماااةوخاصاااه  بالعولماااةيعااارف 
سالبيه خطيارا علاى  وأخرى  إيجابيه أ ارلها من 
 باد مان العثاور علاى تحقيا   ناوأبنائمجتمعاتنا 
 العالاةلمرحلاه   تصالحتاى  الحضااري التنااغم 
ب اال حضااارا تتبعهااا  سااتنتهيوالتااي  الحضااارية

 0إلى ا نتهاء وا نهيا
 إلاااى( 1199)حسالالال ن موسالالالى : ر س  توصااالت

ضااااااعف وقصااااااورا لمناااااااهج الحاليااااااة للدراسااااااات 
غاار   قافااة  ،فااىا جتماعيااة والمناااهج األخاارى 

 ةالمطالباالطاالب وكيفياه  ديحوار الحضارات ل
 قافااة نقديااة لاادى الطااالب  إيجاااد فااى وأهميتااه هباا

 ،للتميياااا باااين الحااا  والباطااال فاااى مجاااال الفكااار
ولغااااار  ا تجاهاااااات والعاااااادات ا يجابياااااة لااااادى 
الطاااالب كالتساااام  والحاااوار وا تصاااال والساااالم 

وعدم الصدام والصراع لماا لاه مان  األخروقبول 
 (40-51إخطار على البشرية  

 رساااااهومما النظرياااااةالحضاااااارات يشااااا ل  حاااااوارف
عاااالم أ ثااار  ألفاااان المعاصااارا الدولياااةالعالقاااات 

جاااااا باااااد ال  ساااااالما وعاااااد  واعتباااااار الحاااااوار نمٍو
 Michalis s m ,Fabio  الااادوليللنظاااام 

petito,2009,11) 
( 5085دراساااااة  هشاااااام عااااااطف: أوصااااات  ماااااا
 متخصصااااة تعليميااااةماااااده  إدرا  ضااااروراعلااااى 

 الدراسيةرات بالمقررات حول الحوار بين الحضا
، فااااى جميااااع مراحاااال التعلاااايم المختلفااااة، بحيااااث 

باااااااارو  الحااااااااوار  متشاااااااابعةالغااااااااد  أجيااااااااالتنشاااااااات 
 (558 0الحضارى 
الحاجااة إلااى إخاارا  كتبااا  جد اادا  تااتتىهنااا  ماان

يحماااااال رؤياااااااة جيااااااده لتااااااادريا التاااااااريخ تجعااااااال 
مخططاااااي المناااااااهج ومعلمااااااي التاااااااريخ يعياااااادون 

يم الساااالم مااان مفااااه ،النظااار ميماااا يقااادم ألبنائناااا
 ،لينكاااااادواوالتعااااااايب الساااااالمي والتفاااااااهم الاااااادولي 
 احماد . التوازن باين فكاره الحارب وفكاره الساالم 

( ولااان  تحقااا  ٍلاااك 52-54، 5002الجمااال : 
 حااااااااوارمفاااااااااهيم  مراعاااااااااابشاااااااا ل جيااااااااد باااااااادون 

 ةالحضااارات فااى تطااوير مناااهج التاااريخ بالمرحلاا
 1الثانويه
 البحث : مشكله

والدراساااات  األدبيااااتخاااالل ا طاااالع علاااى  مااان
 ادكاااااال ماااان عاااااالء مااااارو  دراسااااة أ ااااادتالسااااابقة 
علااااااى  ،هشااااااام5080موسااااااى حسااااااين ، 5080
التاااااااريخ فااااااى  ،  علااااااى قصااااااور مناااااااهج5085

تضاااااامين مناااااااهج التاااااااريخ لموضااااااوعات حااااااوار 
حساااااين حسااااان  دراساااااة أ ااااادتالحضاااااارات كماااااا 

 Abdel-Razrk,2010 أ ااااااادو  ،5088موساااااااى :
Selah  النظاار فااى مناهجنااا  إعااادا ضااروراعلااى
ليمياه وضام موضاوع حاوار الحضاارات إليهاا  التع

، ومااان هناااا تنبعاااث مشااا له البحاااث فاااى قصاااور 
مفاااااااهيم حااااااوار  ضاااااامينمناااااااهج التاااااااريخ فااااااى ت

 ألساللل من هاله   لمكالةل    ،  تفدعالحضاارات 
مكالالالةل   لبحالالالا مالالالن  ج الالالور منالالالبه    نبعالالالا
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 لتالالبريد  بلمدحلالال   لقبنويالال  فالالى  الالد    مفالالبم   
ن هاله  مال   تفالدعحو ر  لحضبر ت  كةل ج د ، 

  لفد     ال   : ألسلل  لمكةل   
مفاهيم حوار الحضارات الواجب توافرها  ما -1

 ؟التاريخ بالمرحلة الثانوية مناهجفي 
ماااادى تااااوافر هااااذه المفاااااهيم فااااي ماااانهج  مااااا -2

 التاريخ بالصف األول الثانوي العام ؟

منااهج التااريخ  لتطاويرالتصاور المقتار   ما -3
ار بالمرحلاااة الثانوياااة فاااى ضاااوء مفااااهيم حاااو 

 الحضارات ؟

وحاااااده تعليمياااااة مطاااااوره مااااان  ةفعاليااااا مااااادى -4
التصااور المقتاار   فااى تنميااه وعااى التالميااذ 

 ؟بمفاهيم حوار الحضارات
 البحث: مصطلحات

 Developing  لمنالالالالالبه :  طويالالالالالالالالالد -6

Curriculum 
 أناااااااه( 5004فتحاااااااي  اااااااونا و خااااااارون   عرفاااااااه
 أحااااداثانجااااراءات التااااي تااااتم بقصااااد  مجموعااااه

ات المنهج أو بعضاها م ون أحدتغيير كيفي فى 
قصااد زيااادا فاعليااه هااذا  ،أو كاال هااذه الم ونااات

لجعلااااه  ،الماااانهج فااااى تحقياااا  األهااااداف المرجااااوا
 تماشاااى ماااع بعااا  التغيااارات والمساااتجدات فاااى 
مجتماااع ماااا أو ماااع بعااا  المساااتجدات العالمياااة 

0 597) 
   بتطالالويد  لمالالنه  فالال   لبحالالا  لحالالبل  : يا الالد

وتحليااااال شاااااامله لمحتاااااوى  مراجعاااااههاااااو عملياااااه 
، للتعرف على مدى ما حققته  الدراسيةالمناهج 

المنااااااااهج الحالياااااااة مااااااان تعاياااااااا مفهاااااااوم حاااااااوار 

لك لتحد د نقاا  القاوه والضاعف   ،الحضارات ٍو
علااااااى إصااااااال  مااااااا بهااااااا ماااااان ضااااااعف  والعماااااال
لااااااك ،وتقويااااااه نقااااااا  القااااااوه  ،وتاااااادعيم لتنميااااااه  ٍو

 0مفاهيم حوار الحضارات 
 Dialogue of ر تحالالو ر  لحضالالب مفهالالو  -1

civilization 

بتناه   5080ماراود: أحمادعالء عباد اللاه  يعرفه
  عمليااه  ااتم ماان خاللهااا تبااادل عالقااات التاات ير 
والتااااات ر باااااين الحضاااااارات المختلفاااااة فاااااي جمياااااع 

بصاااوره لغوياااه أو  لعملياااةهاااذه ا ،وتاااتمالمجااا ت 
التوصل إلى مجموعه من القايم  أجلعمليه من 

العالمية المشتركة التي تتخذ في اعتبارها احترام 
بالتعااادد  ،وا عتااارافألخااار المختلاااف حضااااريا ا

 0الخالن في العالم  اري الثقافي والتنوع الحض
:  حالالو ر  لحضالالبر ت فالالى  لبحالالا  لحالالبل   يا الالد

 هاااو التواصااال الفعاااال باااين حضاااارتين أو أ ثااار 
لاااك لتااادعيم  فاااي كافاااه أنماااا  الحيااااا المختلفاااة ٍو
 ،أوصاااال التفااااهم الحضااااري والتعاااايب السااالمي

 أحتاااارامحااااوار وتقباااال األخاااار و ال بتهميااااةوالااااوعي 
لاك ،خصوصية الحضاارات المختلفاة  لتنشاةه  ٍو

علاااى التواصااال والتفاعااال  رقااااد لميماااواطن عاااا
 الحضاري  

 البحث : أهداف

 :  إلى لبحا  لحبل   يهدف
قصاااااور فاااااى منااااااهج  دعااااان وجاااااو  الكشاااااف -1

لتضااامين مفااااهيم  الثانوياااة ةالتااااريخ بالمرحلااا
والوقاااوف علاااى هاااذه  احاااوار الحضاااارات بهااا



 

611 

فاااااهيم الواجااااب توافرهااااا بمناااااهج التاااااريخ الم
 0 المرحلة هبهذ

النظاار فااي مناااهج التاااريخ بالمرحلااة  إعااادا  -2
علاااى تطويرهاااا فاااي ضاااوء  والعمااالالثانوياااة 

 0مفهوم حوار الحضارات
مفاااهيم حااوار الحضااارات بمناااهج   تضاامين -3

جايال قاادر  نعداد الثانويةالتاريخ بالمرحله 
عااان  افعااال بعيااد عقالناايحااوار  إداراعلااى 

يم ااااانهم ماااااان  الاااااذيو  ،العناااااف والتعصاااااب 
التفاعل الذكي المنتج مع معطيات العصار 

العولماااة فاااى إطاااار  وتحاااديات ،والمساااتقبل 
وا تجااااااه المنبثقاااااة مااااان قاااااايم  فكاااااروحاااااده ال

 0حضارتنا العِرية ا سالميه 
 البحث : أهميه

 يل  : ف مبأهم    لبحا  لحبل    دجع

بمفاااااااهيم حااااااوار الحضااااااارات  ةقائماااااا إعاااااداد -1
منهااااااا فااااااى بناااااااء مناااااااهج  ا سااااااتفادايم ااااان 
 المختلفة  ةبالمراحل التعليمي التاريخ

نظاار القااائمين علااى تطااوير المناااهج  توجيااه -2
تضاااااااامين مفاااااااااهيم حااااااااوار  ضااااااااروراعلااااااااى 

 0 الدراسيةالحضارات بالمناهج 
 لمنااااااااهج لتطاااااااويرمقترحاااااااا  تصاااااااور تقاااااااديم -3

فااى ضااوء مفاااهيم  الثانويااة بالمرحلااةالتاااريخ 
 0 الحضاراتحورا 

بوحدا معاد صاياغتها  ريخمعلمي التا يدتاو  -4
  0وف  مفاهيم  حوار الحضارات

 الدراسة : حدود

 : لتبل   لبحا  لحبل  على  لحد    يات د

 0قائمه بمفاهيم حوار الحضارات  -
الثانويااة لعااام  ةتحلياال مناااهج التاااريخ بالمرحلاا -

 0م5082-5082الدراسي 
تجرياااب وحاااده تعليمياااة مقترحاااه مااان وحااادات   -
لتطااااااوير مناااااااهج التاااااااريخ  تاااااار صااااااور المقالت

 0بالمرحلة الثانوية 
 البحث : أدوات

بالمفاااااااهيم المتضاااااامنة لمفهااااااوم حااااااوار  ةقائمااااا -
  من إعداد الباحثة( الحضارات

مقتاااااااار  لتطااااااااوير مناااااااااهج التاااااااااريخ  تصااااااااور -
فااااى ضااااوء مفاااااهيم حااااوار  الثانويااااة بالمرحلااااة
 الحضارات 

 لتطبيقهاااماان التصااور المقتاار   تعليميااةوحااده  -
فاى ضاوء  الثاانوي  الثانىعلى طالب الصف 

 0مفاهيم حوار الحضارات 
تحصااايلى لقياااا  مااادى وعاااى طاااالب  اراختبااا-

المرحلاااة الثانوياااة بمفااااهيم حاااوار الحضاااارات، 
عدى   يطب  قبلى ِو

 البحث : فرض

وحاااده مطاااوره  ةوهاااو فعاليااا  لتجديرالالال     لفالالالد 
مااان التصاااور المقتااار  لمنااااهج التااااريخ بالمرحلاااة 

 لثاااااانيقاااااه علاااااى طاااااالب الصاااااف االثانوياااااة مطب
 0الثانوي 
/ توجاااد فااارون ٍات د لاااه   الح الالالب ى  لفالالالد 
باااااااين متوساااااااا درجاااااااات المجموعاااااااة  ةصاااااااائياح

والتجريبياة قبال تادريا الوحادا المطاورا  ةالظابط
عااااااااد تدريسااااااااها فااااااااى ضااااااااوء مفاااااااااهيم حااااااااوار  ِو

 0الحضارات 
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 البحث على: اعتمدالبحث : منهج
مااادا ال تجميااع فااى:   لوصالالف   لتحل لالال   لمالالنه 

العلميااة لاطااار النظااري لتطااوير مناااهج التاااريخ 
فاااااي ضااااااوء مفهااااااوم حااااااوار الحضااااااارات ومساااااا  
الدراسات السابقة في مجال موضوع البحث هذا 

حااااااااااوار  فاااااااااااهيمعماااااااااال قائمااااااااااه بم – ةا ضاااااااااااف
مناااااهج التاااااريخ  تحلياااالفااااى  وأيضاااااالحضااااارات 

 0الحالية بالمرحلة الثانوية 
عناد  :  اتم اساتخدامهشب   لتجديرال    لمنه  -

تجرياااب الوحااادا المقترحاااة علاااى تالمياااذ الصاااف 
الثانوي لقيا  مدى فاعليتها فاي تحقيا    الثاني

ضاااااوء  فاااااىاألهاااااداف المنشاااااودا مااااان التطاااااوير 
 0مفاهيم حوار الحضارات

 : حثالب إجراءات

 بالخطوات التالية : الباحثة قامت
قائمه باهم مفاهيم حوار الحضارات  إعداد: أوال

0 

البحااوث والدراسااات ماان خااالل مراجعااه   -
السابقة  تم إعداد قائماه باتهم المفااهيم التاي 

الحضارات وعرضاها  حوار تضمنها مفهوم 
علاى المح ماين نباداء  ةوليفى صورتها األ

  0أرائهم ووضعها فى صورتها النهائيه
تحلياال محتاااوى منااااهج التااااريخ الحالياااة   : ثبن الالالب
ضاااااااوء مفهاااااااوم حاااااااوار  فاااااااى الثانوياااااااة ةبالمرحلاااااا
 0الحضارات 

المفاهيم التاي تشاتمل عليهاا  تهمإعداد قائمه ب -
 0مناهج التاريخ الحالية 

مطابقتهاااا ماااع قائماااه المفااااهيم المتضااامنة فاااى  -
 0حوار الحضارات 

لاااااااا إحصاااااااائياتحليااااااال بياناااااااات التحلياااااااال  -  كٍو
للوقااااااوف علااااااى ماااااادى تااااااوافر مفاااااااهيم حااااااوار 

 بالمرحلااااااةالحضااااااارات فااااااى مناااااااهج التاااااااريخ 
 0 الثانوية

مناااااهج  لتطااااويرتصااااور مقتاااار   إعااااداد:  ثبلقالالالالب
فى ضوء مفاهيم حاوار  الثانوية بالمرحلةالتاريخ 

 0الحضارات 
التصاااااور  مااااان تعليمياااااةوحاااااده   اختياااااار: ر  عالالالالالب
فاااااى ضاااااوء مفااااااهيم حاااااوار  ومعالجتهااااااالمقتااااار  
على طالب الصف الثاني  وتطبيقهاالحضارات 
مع تحد د عنوانهاا  تفصيليا، وتصميمها  الثانوي 

ومحتواهاااا وطااارن  وأهااادافهاومساااوغات اختيارهاااا 
 وأنشااااااااطتهاالتاااااااادريا المناساااااااابة لهااااااااا ووسااااااااائله 

 تقويمها  وأساليب ةالتعليمي
دلياال لمعلمااي المرحلااة الثانويااة  إعااداد:  سب سالالب

نرشااااد معلماااي التااااريخ بالصاااف األول الثاااانوي 
عن كيفيه شر  الوحدا المطورا في ضاوء حاوار 

 0الحضارات 
لااااى يطباااا  ع تحصاااايلي اختبااااار إعااااداد :سالالالالب عب
الثااااني الثااااانوي ، لقياااا  ماااادى  الصاااافطاااالب 

 0وعى الطالب بمفاهيم حوار الحضارات 
وتفساااايرها  إحصااااائي: تحلياااال البيانااااات ثامنااااا

   مناقشتهاو

: تقديم المقترحات والتوصايات فاى ضاوء تاسعا

 النتائج
 البحث:  نتائج

 فى النقا  التالية : الدراسةنتائج  تتحدد
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 0ات بمفاهيم حوار الحضار  ةقائم بناء -1
 بالمرحلاةتصور مقتر  لمناهج التااريخ  بناء -2

فى ضوء مفااهيم حاوار الحضاارات  الثانوية
0 

 التصاورمان  تفصايلية تعليميةوحده  تطوير -3
والمحتاااوى وطااارن  األهااادافالمقتااار  تشااامل 

 ةا نشااااااااط ةالتاااااااادريا والوسااااااااائل التعليمياااااااا
 0ووسائل التقويم 

 وأدت ةعاليااااااا ةٍات فعاليااااااا الوحااااااادا  انااااااات -4
حاااااااوار الحضاااااااارات لااااااادى لتنمياااااااه مفااااااااهيم 

ماان خااالل  الثااانوي،طااالب الصااف الثاااني 
بااااااين  ةوجااااااود فاااااارون ٍات د لااااااه احصااااااائي

 ةمتوسا درجات طاالب المجموعاة الظابطا
البعاااادى  -فااااى ا ختبااااار القبلااااي ةوالتجريبياااا
 0التحصيليلالختبار 
 
 
 
 البحث توصيات

 : ةالدراس توصيات

 يل : مب لحبل   بال   لدر س أ صت
يخ بصاااافه مسااااتمرا فااااى مناااااهج التااااار  تقااااويم -1

  0ضوء مستجدات العصر
علاااااااى تطاااااااوير  القاااااااائمين مراعااااااااا ضااااااارورا -2

المنااااهج باااإدرا  مفااااهيم حاااوار الحضاااارات 
بشاااا ل جيااااد فااااى مناااااهج التاااااريخ بالمراحاااال 

 0التعليميه المختلفة

مناااهج التاااريخ بصااف مسااتمرا ماان  تطااوير -3
كل ما هو جد د على الساحة  ةمتابع خالل

وار العالمياااااااااااة فاااااااااااى ضاااااااااااوء مفااااااااااااهيم حااااااااااا
الحضاااااااارات، والعمااااااال علاااااااى غااااااار  قااااااايم 
ومفاااهيم الحااوار فااى نفااو  طااالب المرحلااة 

ماااواطن قاااادر علاااى أدره  عااادادالثانوياااة ، ن
فعاااال ماااع األخااار المختلاااف  إيجاااابيحاااوار 
 0حضاريا 

مفااااااااهيم حاااااااوار الحضاااااااارات فاااااااى  إضاااااااافة -4
المنااااهج الدراساااية وفاااى المراحااال التعليمياااه 

ب بمااا  تناساا افتهاالمختلفااة والتاادر  فااى إضاا
 0 ةوكل مرحله عمري

نااااادوات ولقااااااءات ومااااانتمرات دائماااااة  عمااااال -5
لنشر الوعي بمفاهيم حوار الحضارات لدى 

 طالب المراحل التعليميه المختلفة 

 

 

 

الم تباات المدرساية باالمراجع والكتاب  تاوياد -6
 0المتخصصة فى مجال حوار الحضارات

دورات تدريبيااااااااه مسااااااااتمرا لمعلمااااااااي  إعااااااااداد -7
المختلفااة قائماااه  ياااهتعليمالتاااريخ بالمراحاال ال

وعاااى معلماااي التااااريخ بمفااااهيم  ةعلاااى تنميااا
 0حوار الحضارات 

 : ةالدراس مقترحات

منااهج التااريخ بالمرحلاه الثانوياة  فاى  تقويم -1
 حوار الحضارات  فاهيمضوء م
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برنااامج الكترونااي قااائم علااى مفاااهيم  فعاليااه -2
وعاااااى الطاااااالب  ةالحضاااااارات لتنميااااا ارحاااااو 

 0بالتعايب السلمى
إعداد معلماي ماا قبال الخدماة برامج  تطوير -3

 0فى ضوء مفاهيم حوار الحضارات 
اسااااااااتخدام اسااااااااتراتيجيات تدريساااااااايه  فعاليااااااااه -4

لتنميااااااااه وعااااااااى الطااااااااالب بمفاااااااااهيم حااااااااوار 
الحضارات وزياده ا تجاه نحو ماده التاريخ 

0 
 البحث: عينه
( طالبااااااه ماااااان 50عينااااااه البحااااااث ماااااان   تتكااااااون 
الصاااااااف الثااااااااني الثاااااااانوي  بالمرحلاااااااه  تطالباااااااا
  0الثانوية
 
 
 
 استخدام األدوات التالية: تم

قائمه بالمفاهيم متضمنة لمفاهيم حوار  -
  من إعداد الباحثة(0الحضارات 

تصور مقتر  لتطوير مناهج التاريخ  -
بالمرحلة الثانوية فى ضوء مفاهيم حوار 

 الحضارات 
وحده تعليمية من التصور المقتر  لتطبيقها  -

على طالب الصف الثانى الثانوي فى 
 0ضوء مفاهيم حوار الحضارات 

اختبار تحصيلى من إعداد الباحثه( للتعرف  -
على مدى فعاليه الوحده المطورا فى ضوء 

 0مفاهيم حوار الحضارات
 الدراسه: نتائج

البحث الحالي على وجود فعاليه عاليه  أسفر
للوحدا المطورا وأدت لتنميه مفاهيم حوار 

 0وي ات لدى طالب الصف الثاني الثانالحضار 
 البحث الحالي بـ: أوص

مناهج التاريخ بصف مستمرا من خالل  تطوير
متابعه كل ما هو جد د على الساحة العالمية 
فى ضوء مفاهيم حوار الحضارات، والعمل 
على غر  قيم ومفاهيم الحوار فى نفو  
طالب المراحل التعليميه المختلفة ، نعداد 
 مواطن قادر على أدره حوار ايجابي فعال مع

 0األخر المختلف حضاريا 
 

 

 البحث: مراجع

 المراجع العربية: أوال

الكاااريم ، ساااوره الحجااارات ، ا ياااه  القاااران .1
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باااااااان علااااااااى باااااااان عبااااااااد اللااااااااه أل  احمااااااااد .2
( : مفهااوم حااوار الحضااارات 5088مهنااا 

، جامعااااااااه انمااااااااام محماااااااااد باااااااان ساااااااااعود 
ا سااااااالميه ، كليااااااه الشااااااريعة ، المملكااااااة 

غيار  ،رساالة رالعِرية السعودية، ماجساتي
 منشوره

(: منتاادى 5084المجااد  أبااوكمااال  احمااد .3
عشاااار  الثامناااة الكراساااة، الاااوطنيالحاااوار 
 (،األخاااااارتجاااااااه حااااااوار مااااااع  مسااااااةوليتي 

 0م تبه ا س ندريه 
الحاااوار  لوب( : أسااا5001عباااود   أميماااه .4

اآلياات ،   الدوافع ، األهاداف ،الشارو ،
 األنما ( دمش ، البرام ه ، دار الفكر 

( : 5002عى  باااااان احمااااااد الرفااااااا حامااااااد .5
انسالم ومنطلقات المشاترج الحضااري ، 

ا سااااااالمى العااااااالمي للحااااااوار ،  تاااااادىالمن
إصااااادارات  ،( الطبعاااااة األولاااااى55العااااادد 
 0لتعارفوا

(: حااااوار 5088حساااان موسااااى   حسااااين  .6
الحضااارات، رسااالة دكتااوراه، القاااهرا، دار 

    الكتاب ألحد ثه  منشوره كتاب(

(: حااوار الحضااارات 5008منيااب   رأفاات .7
األهاااااااارام المسااااااااائي ، م تبااااااااه األهاااااااارام ، 

 0  5171للبحث العلمي ، عدد رقم 
 تعااااارف (: 5085( الماااايالد زكااااي .8

 والتتساايا الخباارا الفكاارا، -الحضااارات
 مخبار عان تصادر الثقاافي، الحوار ،مجلة

 وفلسافة الثقاافي التناوع الحضاارات، حاوار

 عاادد .،الجاائاار مسااتغانم بجامعااة السالم

 5085وشتاء، خريا

(:  قافااااااة 5001الاااااارحمن   عبااااااد سااااااامية .9
،  القاااهرا،  العولمااةالتواصاال فااى عصاار 
 0دار النشر والتوزيع

(: حاااوار الحضاااارات 5009فااار   ساااهيل .10
المعنااااااااااااى واألفكااااااااااااار والتقنيات،القاااااااااااااهرا 

 0للترجمه القومي،المركا 
(: التقااااااااااااااااااء 5005كحيلاااااااااااااااااه   عبااااااااااااااااااده .11

صاااراع ،  مالحضاااارات فاااي عاااالم حاااوار أ
القاااااااااهرا ، مركااااااااا البحااااااااوث والدراسااااااااات 

 0عيها جتما
( : ا ااااار 5080عباااااد اللاااااه ماااااراود  عاااااالء .12

تااادريا وحاااده مقترحاااه فاااي ضاااوء مفهاااوم 
مهاااااارات  هحاااااوار الحضاااااارات فاااااي  تنميااااا

ياااااااة مجلاااااااه  التفكيااااااار الناقاااااااد ب لياااااااات التِر
 الجمليااااااااااااااااااة التِرويااااااااااااااااااة   للدراسااااااااااااااااااات 
ا جتماعياااااااااة العااااااااادد الراباااااااااع والعشااااااااارين 

يااااااة جامعااااااه 5009،ديساااااامبر  ، ليااااااه التِر
            0عين شما ،القاهرا 

(:تاااااااادريا 5002احمااااااااد الجماااااااال  علااااااااى .13
فااااااي القاااااارن الحااااااادي والعشاااااارين  اريخالتاااااا
 0، عالم الكتب  القاهرا،

فى  الثانوي (: التعليم 5005كامل جاد    .14
مطلااع القاارن الحااادي والعشاارين ، القاااهرا 

 0والنشر والتوزيع للطباعة، دار قباء 
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 أمعمااااااااااااره :عالمناااااااااااا حضاااااااااااارا  محماااااااااااد .15
 0معارف، دار ال القاهراحضارات ، 

لتعايااااااا الحااااااوار بااااااين الثقافااااااات  ماااااانتمر .16
 ملموسااهوالحضااارات ماان خااالل مبااادرات 

ل (: متاااااا  مااااان خاااااال5002ومساااااتدامة  
 8240مجله التِرية بقطر ، العدد 

(: 5002محمااااااود عبااااااد الناصاااااار   وليااااااد .17
حاااااااوار الحضاااااااارات وتحااااااادى العولماااااااة ، 

 السياساااااااايةالقاااااااااهرا ، مركااااااااا الدراسااااااااات 
 0وا ستراتيجيه

(: 5085علااااااى   عاااااااطف احمااااااد هشااااااام .18
تقااااااويم مناااااااهج التاااااااريخ بمرحلااااااه التعلاااااايم 

 المصاااااااااااريةا ساساااااااااااى فاااااااااااى المااااااااااادار  
الحااااااااوار  أبعااااااااادوا جنبيااااااااه فااااااااى ضااااااااوء 

،جملياه الدراساات ا جتماعياة  الحضاري 
 جامعااه التِريااة، كليااه رسااالة ماجسااتير( ،

 0عين شما 
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