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   ثقافة السالم االجتماعى لدى  برنامج مقترح فى مادة علم االجتماع لتعزيز
               المرحلة الثانوية طالب

 أ.م.د/ عبير عبد المنعم فيصل

 ملخص البحث
استهدف البحث الكشف عن تأثير برنامج فى مادة علم االجتماع لتعزيز ثقافة السالم االجتماعى لدى  

واقتصر كشف التأثير على تدريس وحدتين من البرنامج المقترح باستخدام  ،  الثانوى   طالب الصف الثانى
 .أستراتيجية حل المشكالت التعاونى

 : اعتمد البحث على كاًل من
ثقافة  -أ االجتماعى، وأهداف ومقومات وأبعاد  السالم  ثقافة  النظرية عن  الخلفية  لبناء  الوصفى:  المنهج 

 .السالم االجتماعى
 .بى: عند قياس تأثير البرنامج المقترح لتعزيز ثقافة السالم االجتماعىالتجري-ب

قامت الباحثة بإعداد مقياس ثقافة السالم االجتماعى فى ضوء قائمة أبعاد ثقافة السالم االجتماعى، وتم 
 تطبيق المقياس قبليًا على كاًل من المجموعتين)التجريبية  والضابطة(، تم تدريس وحدتين من البرنامج
الوحدتين من   للمجموعة التجريبية، وتدريس نفس  التعاونى  المشكالت  المقترح باستخدام أستراتيجية حل 

 .الكتاب المدرسى باستخدام أستراتيجيات التدريس العادية للمجموعة الضابطة، ثم تطبيق المقياس بعدياً 
ثقافة السالم االجتماعى لدى    أظهرت نتائج البحث تأثير البرنامج المقترح فى مادة علم االجتماع لتعزيز

قبل   االجتماعى  السالم  ثقافة  أسفر عنها مقياس  التى  النتائج  الثانوى، من خالل  الثانى  الصف  طالب 
وبعد تدريس الوحدتين على مجموعتى البحث التجريبية والضابطة، ويرجع ذلك إلى إحتواء البرنامج على  

المرتبطة   الجدلية  والموضوعات  القضايا  من  تفكير العديد  تشغل  التى  المجتمع  فى  الجارية  باألحداث 
يجابياتهم فى المواقف التعليمية  .الطالب، مما أثار اهتماماتهم ودافعيتهم للتعلم وا 
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Abstract 
The research aimed at discovering the effect of a suggested 
program in Sociology to foster the culture of social peace among 
the second secondary students. The discovery of the effect was 
limited to teaching two units from the suggested program by using 
the cooperative problem solving strategy. The research depended 
on both of the following: 
1-The descriptive method: to establish the theoretical background 
,and the objectives, elements and dimensions of the culture of 
social peace. 
2-Experimental method: while measuring the effect of the 
suggested program to foster the culture of social peace in light of 
the list of dimensions of culture of social peace, the researcher 
applied the scale pre  and post teaching the two units on both the 
experimental and control groups of the research. This could be 
due to that the program contained many issues and topics which 
are argumentative and related to the current events in the society 
which stimulate thought,engage their interests and motivate them 
to learn and then positivity in the educational situations. 
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ثقافة السالم االجتماعى لدى  برنامج مقترح فى مادة علم االجتماع لتعزيز
           المرحلة الثانوية طالب

 أ.م.د/ عبير عبد المنعم فيصل  
 مقدمة: 
لجميع    والشاملة  والمتسارعة  المتتالية  التطورات  من  العديد  الحالية  الفترة  شهدت 

ج جميع  فى  تغيرات  إلى  أدت  الحياة،  االجتماعية، مجاالت  األقتصادية  الحياة  وانب 
نظومة األخالقية والثقافية، والتضارب القيمى والسلوكى، الذى انعكس على ما يمتلكه  موال

 شبابنا من معارف واتجاهات وقيم وأنماط سلوكية تؤثر على وحدة المجتمع وتماسكه.
و   للمجتمع،  قوة  باعتبارهم  وأثمنها  البشرية  الثروات  أهم  هم  شريحة  والشباب 

يحفل   الحالى  الوقت  وفى  واستقراره،  المجتمع  بنية  فى  متميزًا  وضعًا  تشغل  اجتماعية 
بالشباب  تؤدى  قد  التى  المتواصلة  والضغوط  التحديات  بالعديد من  التخبط    المجتمع  إلى 

وسهولة  السلوكية،  أنماطهم  فى  تتحكم  التى  االتجاهات  فى  والتذبذب  األفكار  فى 
 لهدامة.استقطابهم نحو األفكار ا

النواحى    فى جميع  لهم  المتكامل  الشامل  النمو  وتحقيق  بهم  األهتمام  ولذا وجب 
الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية من خالل إكسابهم القيم اإليجابية الداعمة لتطور  
رتقائه، وتحقيق التنمية المستدامة واالجتماعية واألقتصادية، ويتحقق ذلك عن   المجتمع وا 

الترب العنف  طريق  من  للوقاية  فعالية  األكثر  األداة  هى  التربية  أن  اليونسكو  وترى  ية، 
والتعصب، من خالل تعليم الطالب حقوقهم وحرياتهم لضمان احترامها، ولحماية حقوق 

 (  2020ى:  ضوحريات اآلخرين.) هبه أحمد وناصر عو 
إلطار العام  والمناهج التعليمية هى وسيلة التربية لتحقيق أهداف المجتمع، وتمثل ا 

بالقيم واألنماط السلوكية والمهارات والمعارف  يتم بموجبه تأهيل الطالب وتزويدهم  الذى 
الالزمة لحياة اإلنسان كمواطن يتحمل المسئولية وينبذ العنف والتطرف ويتحلى بالتسامح  

 (  2019) عبد الخالق األسود:    واحترام اآلخر.
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و  الحاضر،  دراسة  علم  هو  االجتماع  األفراد وعلم  وعالقات  المجتمع  بدراسة  يهتم 
 والجماعات، والظواهر االجتماعية، والعوامل التى تساعد على التماسك االجتماعى. 

ومادة علم االجتماع بالمرحلة الثانوية تهدف إلى تهيئة الطالب للمواطنة الفعالة 
تاح وا  الطالب،  إيجابية فى سلوكيات  تغييرات  حداث  وا  المجتمع،  الفرصة اإليجابية فى  ة 

جوانب  من  واالستفادة  يعيشونها،  التى  واألوضاع  الظروف  فهم  فى  واقعية  أكثر  ليكونوا 
الحياة  فى  الضعف  جوانب  عن  واالبتعاد  المجتمع،  تماسك  إلى  تؤدى  التى  القوة 
الكلى  االطار  على  تؤثر  التى  االجتماعية  المشكالت  بعض  سلبيات  لتحديد  االجتماعية 

 للمجتمع. 
ثانوية يصبح الطالب تدريجيًا على وعى بهويتهم، وتكون مهارات  وفى المرحلة ال

واالن  العقلى  اختبار،  ضالتفكير  لديهم موضع  الذاتى  منظور باط  تشكيل  إلى  بحاجة  فهم 
أوسع لديهم عن العدالة والسالم والالعنف، والتدريب على حل الصراعات التى تواجههم 

التفاوض. ويتحقق ذلك من خالل تزويد فى حياتهم اليومية من خالل الحوار اإليجابى و 
الطالب بثقافة السالم االجتماعى التى تضمن مشاركتهم الفاعلة فى المحافظة على وحدة 
والقيم   المعارف  كسابهم  وا  والتطرف،  العنف  عن  بعيدة  بطرق  وتطويره  وتنميته  المجتمع 

معًا   والعيش  والتسامح  والتعاون  للحوار  الالزمة  واالتجاهات  حيث والمهارات  سالم،  فى 
لتلقى األفكار والتفاعل معها، بما يؤدى إلى  أنهم فى هذه المرحلة أكثر استعدادًا وتقباًل 

زكاء المحبة واألحترام.  قبول التنوع والتعدد وا 
السالم   ثقافة  تدعيم  أهمية  أوضحت  التى  السابقة  الدراسات  من  العديد  وهناك 

 االجتماعى بين الطالب منها دراسة:
 (  2020وناصر عوضى : ) هبه أحمد  -

 (  2019) عبد الخالق األسود :  -

- (  Baskin : 2017   ) 

 ( 2016) فاتن عزازى وعبير حسان   -
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 (  2014) عبد الرزاق باللموشى :   -

السالم االجتماعى من   ثقافة  الباحثة التوجد دراسة أهتمت بتعزيز  لى حد علم  وا 
فالكثير من الدراسات السابقة    خالل تدريس مادة علم االجتماع لطالب المرحلة الثانوية،

 فى مجال الخدمة االجتماعية.
 مشكلة البحث:

ضوء    القيم  وفى  من  العديد  أنتشار  جانب  إلى   ، السابقة  الدراسات  نتائج 
وعدم  والتطرف،  والعنف  الرأى،  فى  التعصب  مثل  المجتمع،  فى  السلبية  والسلوكيات 

تقديم الحالى  البحث  استهدف  اآلخر،  قصاء  وا  علم    التفاهم،  مادة  فى  مقترح  برنامج 
الثانوية، لحل الصراعات   المرحلة  ثقافة السالم االجتماعى لدى طالب  لتعزيز  االجتماع 

كسابهم القدرة على العيش معًا فى سالم.   التى تواجههم خالل تفاعالتهم اليومية، وا 
 لذا يحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالى:  

فاعلية برنامج مقترح ف  لتعزيز ثقافة السالم االجتماعى لدى ما  ى مادة علم االجتماع 
 طالب المرحلة الثانوية ؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال : 
 ما أبعاد ثقافة السالم االجتماعى الواجب تعزيزها لدى طالب المرحلة الثانوية؟  -1

السالم   -2 ثقافة  لتعزيز  االجتماع  علم  مادة  فى  لبرنامج  المقترح  التصور  ما 
 االجتماعى؟ 

المرحلة  ما -3 طالب  لدى  االجتماعى  السالم  ثقافة  لتعزيز  المقترح  التصور  فاعلية 
 الثانوية ؟ 

 أهداف البحث:
 تحديد أبعاد ثقافة السالم االجتماعى الواجب تنميتها لدى طالب المرحلة الثانوية؟  -1

السالم   -2 ثقافة  لتعزيز  االجتماع  علم  مادة  فى  لبرنامج  مقترح  تصور  وضع 
 رحلة الثانوية؟ االجتماعى لدى طالب الم
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ثقافة السالم االجتماعى لدى  -3 لتعزيز  المقترح  البرنامج  فاعلية وحدتين من  قياس 
 طالب المرحلة الثانوية؟ 

التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة السالم االجتماعى من خالل مادة علم االجتماع   -4
 بالمرحلة الثانوية؟ 

 أهمية البحث : 
، طالب ال  قافة السالم االجتماعى لدىتنطلق األهمية النظرية للبحث من تعزيز ث  

 لإللتزام بالسالم القائم على الوعى العميق والتفكير العقالنى.
 وتتحدد األهمية التطبيقية للبحث الحالى فيما يلى:  
ثقافة السالم   .1 الثانوية قائمة بأبعاد  يقدم لمعلمى وموجهى علم االجتماع بالمرحلة 

دريس علم االجتماع ،  ومقياس ثقافة  ن خالل تاالجتماعى التى يمكن تعزيزها م 
 السالم االجتماعى لتحديد مدى وعى الطالب لثقافة السالم االجتماعى . 

االجتماعى   .2 السالم  ثقافة  ألبعاد  والوجدانية  المعرفية  بالجوانب  الطالب  تزويد 
لتعزيزها لديهم والحد من السلوكيات السلبية التى تؤدى إلى العديد من المشكالت  

 مع.داخل المجت

يساعد علي إبراز أهمية مادة علم األجتماع في دراسة وتفسير العديد من القضايا   .3
السائده   األجتماعية  والمشكالت  الجارية  تصبحواألحداث  دراسية  مادة    بحيث ال 

 تحفظ ويختبر فيها الطالب . 

 حدود البحث : .4
 اقتصر البحث على الحدود التالية :  
بهدف تعزيز ثقافة السالم االجتماعى  مجموعة من طالب الصف الثانى الثانى   -

 لديهم.

 من هذا التصور.  المقترح للبرنامج على تجريب وحدتين قياس فاعلية التصور -
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المشكالأاستخدام   - حل  الوحدتينستراتيجية  محتوى  تدريس  فى  التعاونى  من    ت 
 التصور المقترح للبرنامج. 

 منهج البحث : 
 اتبع البحث منهجين من مناهج البحث هما :  

منهج الوصفى : عند تحليل الدراسات السابقة واألدبيات لعرض األطار النظرى  ال -أ
 عن ثقافة السالم االجتماعى .

المنهج التجريبى : فى الكشف عن فاعلية وحدتين من التصور المقترح للبرنامج   -ب 
 فى تعزيز ثقافة السالم االجتماعى لدى طالب المرحلة الثانوية . 

 فروض البحث :
بين متوسطى درجات (  α ≤ 0.01)  حصائيًا عند مستوى داللة  يوجد فرق دال ا -1

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس ثقافة السالم  
 االجتماعى ككل، وأبعاده كل على حده، لصالح المجموعة التجريبية. 

بين متوسطى درجات (  α ≤ 0.01يوجد فرق دال احصائيًا عند مستوى داللة )   -2
السالم  طال ثقافة  لمقياس  والبعدى  القبلى  التطبيق  فى  التجريبية  المجموعة  ب 

 االجتماعى ككل، وأبعاده كل على حده، لصالح درجات التطبيق البعدى. 

 

 لإلجابةعن تساؤالت البحث أتبعت الخطوات التالية:إجراءات البحث :
عزيزها لدى طالب المرحلة إعداد قائمة أولية بأبعاد ثقافة السالم االجتماعى الواجب تأواًل:

 الثانوية، وعرها للتحكيم. 
مادة علم ثانياً  مقترح فى  برنامج  االجتماعى، من    :تصميم  السالم  ثقافة  لتعزيز  االجتماع 

 حيث:
 األسس التى يستند إليها البرنامج المقترح.  -1

 األهداف العامة للبرنامج المقترح.  -2
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 محتوى البرنامج المقترح.  -3

 س. طرق وأستراتيجيات التدري -4

 أساليب التقويم.  -5

 دليل المعلم. -6

المحتوى/ استراتيجية   المقترح يشتمل على: ) األهداف/  البرنامج  بناء وحدتين من  ثالثًا: 
لدى  االجتماعى  السالم  ثقافة  لتعزيز   ،) التقويم  أساليب  واألنشطة/  الوسائل  التدريس/ 

 الطالب. 
 رابعًا: إعداد مقياس ثقافة السالم االجتماعى. 

س فاعلية وحدتين من البرنامج المقترح فى تعزيز ثقافة السالم االجتماعى لدى خامسًا: قيا
 طالب المرحلة الثانوية من خالل:

 اختيار مجموعتى البحث ) التجريبية والضابطة (. -

 التطبيق القبلى لمقياس ثقافة السالم االجتماعى على مجموعتى البحث . -

ا - للمجموعة  المقترح  البرنامج  من  وحدتين  الكتاب تدريس  ومحتوى  لتجريبية، 
 المدرسى للمجموعة الضابطة.

 التطبيق البعدى لمقياس لمقياس ثقافة السالم االجتماعى على مجموعتى البحث. -

 رصد نتائج البحث.  -

 مناقشة نتائج البحث. -

 توصيات البحث.  -

 مصطلحات البحث :
 ثقافة السالم االجتماعى: -

موجه   أخالقية   هى  وت  ومبادئ  الطالب،  إلى  لسلوكيات  سلوكياتهم هدف    تعديل 
والتعصب، و  واالختالفات  الصراعات  على  القضاء  نحو  وتصرفاتهم  واتجاهاتهم  ميولهم 
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أفكارهم،  وتقبل  اآلخرين  آراء  واحترام  والتسامح  والتفاهم  واالنتماء  الوالء  قيم  وترسيخ 
 واستقرار عالقاتهم وتكيفهم مع اآلخرين. 

 ) األطار النظرى للبحث (
أهم القيم المرغوبة فى كل مجتمع، والعيش فى بيئة تتسم بالسالم واألمن    : هو أحد السالم

 ضرورة من ضرورات الكرامة اإلنسانية والتنمية، ومن مبادئ التنمية المستدامة. 
لحق    وتأكيد  السماوية  األديان  وهو رسالة  العنف،  وعدم  الصلح  بالسالم  ويقصد 

 ى والفكرى والسياسى واالقتصادى.اإلنسان فى البقاء بما يكفل له األمن االجتماع 
أساس  وشرط  عالميًا  رمزًا  والحريا  ىوالسالم  الحقوق  كافة  إنسان،  لتحقيق  لكل  ت 

الرئيس المفهوم  الصفات    وهو  جميع  تشمل  عامة  إيجابية  حالة  إلى  ضمنًا  يشير  الذى 
 اإليجابية التى يتطلع إليها كل البشر.

 ختلفة، منها :والسالم مفهوم يشمل العديد من المعانى الم 
 السالم هو غياب كل أشكال العنف. -

 السالم هو الشعور الداخلى بالهدوء.  -

 السالم هو تلبية االحتياجات األساسية للفرد.  -

والسالم أشمل من ذلك فهو يعنى وجود العدالة والمحبة والمساواة والوحدة فى كل جوانب 
 ( Susanne: 2017 )الحياة.  
 سالم يشمل: ويرى ) غاندى ( أن مفهوم ال 

 غياب التوترت والصراعات، وجميع أشكال العنف والتطرف واإلرهاب.  -أ

واألقتصادية   -ب  االجتماعية  العدالة  وتوفير  عنيفة،  غير  اجتماعية  أنظمة  إنشاء 
 والثقافية والسياسية. 

 غياب االستغالل والظلم لكل األفراد.-حـ
 التعاون والتفاهم الدولى. -د 
 عليها.  التوازن البيئى والمحافظة -هـ
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 راحة البال وهى تمثل البعد النفسى والروحى للسالم.  -و
تطور مفهوم السالم من االرتكاز على فكرة نبذ الحروب والنزاعات، حتى بناء السالم  
البيئة   مع  االجتماعى  وتكيفه  النفس  سالمة  وتعزيز  لإلنسان،  الكريم  العيش  سبل  لحفظ 

 ها ببعض. ضعالقات الدول بع التى يعيش فيها، ومع األفراد حتى الوصول إلى
فاإلنسان هو الهدف األساس، واليمكن تعزيز السالم العالمى بدون تمتع الفرد بحقوقه 

 (2014)خضر دوملى: .األساسية والعيش بكرامة، والتمتع بالمساواة وتكافؤ الفرص 
 التربية ينبغى أن تهدف إلى:

واحترام - كالتسامح  المشتركة  اإلنسانية  القيم  ونشر  والعمل   تعزيز  والتعاون  اآلخر 
 الجماعى والتعايش المشترك والتفاهم المتبادل. 

بناء المواطن الذى يؤمن باحترام حرية اإلنسان وحقوقه األساسية بما يدعم التفاهم   -
 والوئام بين جميع الفئات الدينية والثقافية داخل المجتمع الواحد. 

والتفكير   - الرأى  الداعمة الستقاللية  المهارات  للتكيف  تنمية  الطالب  الناقد إلعداد 
 مع المواقف غير المتوقعة.

والعقائدى  - الثقافى  البشرى، واألختالف  التنوع  القدرة على قبول اآلخر رغم  تنمية 
 والسياسى.

 تنمية مهارات حل المشكالت والبحث عن حلول وبدائل مختلفة للمشكلة الواحدة. -

تن - بإيجابية فى  المساهمة  القادر على  المواطن  مية مجتمعه، والمساهمة فى  بناء 
 تحقيق السالم اإليجابى. 

مى للتعلم  يتوجه تربوى مستقبلى، يوفر األهداف واألطار التعل  :  بية من أجل السالمر الت
ة، على المستوى  يفى المدارس، ويهدف إلى مساعدة الطالب على خلق حياة أكثر سلم 

 الشخصى والمجتمعى والعالمى.
عم هى  السالم  أجل  من  واالتجاهات  التربية  والمهارات  المعارف  تعزيز  إلى  تهدف  لية 

والقيم الالزمة إلحداث تغييرات سلوكية لدى الطالب لمنع الصراعات والعنف وحل النزاع،  
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وعلى  الجماعات  أو  األشخاص  وبين  نفسه  الفرد  داخل  للسالم  المواتية  الظروف  وخلق 
 المستوى القومى أو الدولى.
                                                                             ( 

Mishra : 2015 ) 
والسلوكيات  واالتجاهات  والمهارات  المعارف  تطوير  عملية  هى  السالم  أجل  من  التربية 

 والقيم التى تمكن الطالب من :
 تحديد وفهم مصادر القضايا المحلية والعالمية. -

 . حل النزاعات وتحقيق العدالة بطريقة سلمية -

 تقدير التنوع واألختالف الثقافى وقبول اآلخر. -

فالتربية من أجل السالم تعنى أن نعلم الطالب كيفية إدارة المواقف الصراعية بشكل مبدع  
السليمة،  بالوسائل  النزاعات  بحل  الخاصة  واألساليب  القيم  الطالب  وتلقين  عنفًا،  وأقل 

 والحوار، وتعزيز التسامح، وأحترام اآلخر. 
   ( Johnson : 2014 )أهمية التربية من أجل السالم فيما يلى: وتتمثل   
 إكساب الطالب مهارات الحل السلمى للصراعات.  -

 تزويد الطالب باألدوات التى تربطهم بأنفسهم، وبيئتهم، والعالم. -

تزويد الطالب بالقيم التى تساعدهم فى تشكيل مصيرهم وتمكينهم من المشاركة   -
 الفعالة فى بناء المجتمع. 

 رعاية قدرات الطالب بهدف تنمية شخصياتهم.  -

 تحسين العالقات اإلنسانية بين المعلم والطالب. والطالب بعضهم البعض. -

 تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطالب من االحترام المتبادل. -

 التنمية الوجدانية السليمة لدى الطالب. -

 تحسين االنضباط والسلوك األخالقى للطالب. -

 ( Navarro : 2018 )التربية من أجل السالم فيما يلى: وتتلخص أهداف 
 جعل الطالب على وعى بأساليب حل الصراع فى حياتهم اليومية.  -
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عادل - عالمى  نظام  من  مصغرة  كصورة  الدراسية  الفصول  يتم    ،استخدام  حيث 
تعليم وممارسة العديد من القيم العالمية مثل االعتماد المتبادل اإليجابى، والعدالة  

 ماعية، والمشاركة فى صنع القرار .االجت

وبين   - الطالب  وبين  أنفسهم  داخل  السالم  على  الحفاظ  من  الطالب  تمكين 
 الجماعات. 

 اإلعتراف بالصراعات كفرصة للتغيير اإليجابى. -

 اإلعتراف باألختالف والتعدد مما يساعد على قبول اآلخر واحترامه.  -

لحل   - الالزمة  والسلوكيات  الكفاءات  الطالب  إلى  تعليم  اللجوء  دون  الصراعات 
 العنف.

إدارة   - مهارات  تعليمهم  للعنف من خالل  السلبية  التأثيرات  الطالب ضد  تحصين 
 الصراعات وخلق الرغبة للتوصل إلى الحلول السليمة بعيدًا عن الصراع.

    (Johnson: 2014)ويمكن تحقيق أهداف التربية من أجل السالم من خالل: 
ت - التى  الموضوعات  واالحترام  استخدام  والتفاهم  بالسالم  المتصلة  القضايا  ثير 

على   لمساعدتهم  األساسية  المعلومات  الطالب  منح  للمعلمين  ويمكن  والتعاون، 
 تطوير اتجاهات وقيم إيجابية مرتبطة بالمعيشة السليمة. 

التعاون والتوافق فى اآلراءالا - مما يكسب ،  نخراط فى األنشطة التى تشجع على 
 لتى يحتاجونها لمواجهة الصراعات وحلها.الطالب المهارات ا

 

إكتساب األنماط السلوكية السليمة ألن هذا يعنى تحقيق أهداف التربية من أجل  -
 السالم.

االجتماعى،   السالم  لثقافة  ومتكامل  مفهوم شامل  تبنى  أهمية  اآلن على  الباحثون  ويتفق 
و  األسرة،  من  بدءًا  الجميع  بين  والوحدة  التسامح  نشر  إلى  الوطنية،  يدعو  القيم  أحترام 

ظل  فى  المشترك  والتعايش  والتسامح  المحبة  من  حالة  إلى  والوصول  الدينية،  والمبادئ 
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االجتماعى. السالم  ثقافة  تعزز  مستمرة  وتنمية  وعادلة،  رادعة  سلطان:  قوانين  )أدريس 
2018) 

السالم االجتماعى ليس فقط ظاهرة سياسية، ولكنه يعبر عن عملية اجتماعية لها  
عديد من المستويات ، والتى تتضمن السالم الداخلى أى السالم مع النفس ثم العائلى ثم  ال

ل ضرورية  المستويات  وتلك  على  الجماعى،  يعتمد  الذى  االجتماعى  السالم  حالة  خلق 
 دعائم أساسية أهمها التسامح والعدالة والمساواة والثقة والتفاهم.

 معنيين:  منضوينظر إلى السالم االجتماعى على أنه يت
أيديولوجى   وهو  األول:  حياته  اإلنسان  يعيش  أن  والمعايير  ب  يؤمنويعنى  والمبادئ  القيم 

السلبية   القيم  أشكال  جميع  عن  البعد  إلى  تهدف  والتى  ألفراده،  المجتمع  يقررها  التى 
 المتعارف عليها محليًا ودوليًا.

إلى تكوين العالقات بين  الثانى: سلوكى يعنى أفعال وسلوكيات أفراد المجتمع التى تهدف  
 األفراد بعيدًا عن النوع أو العقيدة.

المواقف    فى  الطالب  لسلوكيات  مرجعيًا  إطارًا  تعتبر  السالم  ثقافة  فإن  لذلك 
 المختلفة كمبادئ أخالقية تحدد السلوكيات المرغوب فيها، وغير المرغوب فيها. 

االجتماعى السالم  السلوك فىهى    :ثقافة  وأنماط  الفكر  دورًا   أساس  وتلعب  أى مجتمع 
وأنماط   حقوقهم  عن  والدفاع  وآرائهم  مصالحهم  عن  التعبير  كيفية  األفراد  تعلم  فى  هامًا 
السياسى   والوعى  المواطنة  وتشكيل  متطلباتهم  لتحقيق  االجتماعية  والمسئولية  المشاركة 
السالم   ترسيخ  فى  تسهم  واتجاهات  قيم  إكسابهم  خالل  من  الطالب  لدى  والفكرى 

 اعى فى المجتمع. االجتم
قيم    ( نظرية  ثقافة  هى  نما  وا  فقط  نظرية  ثقافة  مجرد  ليست  االجتماعى  السالم  ثقافة 
سلوكية(  وأنماط  عملية  واتجاهات  ومشاعر  مواقف   ( سلوكية  وثقافة   ) ومفاهيم  ومبادئ 

 متداخلتان ومتكاملتان. 
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قيم التى ترتكز  ثقافة السالم االجتماعى هى جزء من ثقافة المجتمع وتتضمن العديد من ال
على قبول اآلخر واحترامه والتسامح معه، كما إنها مفهوم إيجابى ينمو ويتطور من خالل 
الممارسة الديناميكية التى تقوم على العديد من القيم التى تتمثل فى احترام اآلخر والحرية 

مهدى   والعدالة والتسامح والتماسك والتعاون والعمل الجماعى واحترام حقوق اإلنسان . )
 (   2018محمد:  

ثقافة السالم االجتماعى هى ثقافة المشاركة الفعالة وتحمل المسئولية الجماعية والتسامح  
المشترك والتعايش  والتنوع  بالتعدد  واالعتراف   ، والتطرف  العنف  منظمة  ،    ونبذ  وترى 

تمد كيان مكون من مواقف وسلوكيات وقيم تع"  اليونسكو أن ثقافة السالم االجتماعى هى  
العنف   عدم  والتفاهم    Non Violenceعلى  والتسامح  بالتعاون  اإلنسان  حقوق  واحترام 

 .والتماسك "
القيم   تشكل  التى  الثقافة   " أنها  على  االجتماعى  السالم  ثقافة  المتحدة  األمم  وتعرف 
واالتجاهات وأنماط السلوك التى تؤدى إلى التفاعل وتقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية  

والعمل  والع المشكالت  نهاء  وا  الصراعات من جذورها،  قتالع  وا  العنف  ونبذ  والتسامح  دل 
بما يضمن كافة حقوق اإلنسان والمشاركة  والمناقشة،  الحوار  باالعتماد على  على حلها 

 فى عملية التنمية المجتمعية، وتستند ثقافة السالم إلى ما يلى:
 جابى والتعاون. احترام الحياة ونبذ العنف من خالل الحوار اإلي -1

 احترام كامل لجميع حقوق اإلنسان والحريات العامة.  -2

 اإللتزام بحل المشكالت والصراعات بالوسائل السلمية. -3

 إشباع االحتياجات األساسية لألجيال الحاضرة والمقبلة.  -4

 دعم وتعزيز الحق فى التنمية. -5

 تحقيق المساواة فى الحقوق بين المرأة والرجل. -6

 رد فى حرية التعبير والرأى. التأكيد على حق كل ف -7
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اآلخر. -8 وقبول  والتفاهم  والتعاون  والديمقراطية  العدل  بمبادئ  صفاء    التمسك   (
 (  2020فضل: 

أسماء    وتعزيز ثقافة السالم االجتماعى يرتبط بالعديد من المطالب التى تتمثل فيما يلى)
 (  2015مصطفى : 

السلمي -1 بالوسائل  حلها  على  والعمل  الصراعات  نشوب  المتبادل  منع  واالحترام  ة 
 والتعاون والتفاهم على المستوى الدولى.

 تعزيز الديمقراطية والمواطنة.  -2

 تنمية مهارات الحوار اإليجابى وحل الصراعات بالوسائل السلمية. -3

 دعم المؤسسات الديمقراطية والحرص على اشتراكها فى عملية التنمية.  -4

ا -5 بين  الفوارق  وتقليل  والجهل،  الفقر  على  داخل  القضاء  االجتماعية  لطبقات 
 المجتمع الواحد.

 تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة. -6

 الحماية الكاملة لحقوق الطفل وتعزيزها. -7

 زيادة المحاسبية والمسئولية.  -8

 دعم تحقيق التنمية األقتصادية واالجتماعية المستدامة.  -9

 لشعوب والثقافات.تعزيز التسامح والتعاون والتفاهم بيج جميع الحضارات وا -10

 تعزيز قبول اآلخر للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى. -11

 االعتراف بحق كل فرد فى حرية التعبير عن الرأى والحصول على المعلومات. -12

على   -13 الثقافى  والتنوع  والتعددية  والتضامن  والعدل  الحرية  بمبادئ  التمسك 
 مستويات المجتمع. 

 ( 2020فيما يلى : )صفاء هاشم :  االجتماعى داف تعزيز ثقافة السالمأه وتتحدد 
 تعزيز القدرة على األتصال والمشاركة والتفاهم مع اآلخر.  -1

 اء على جميع أشكال التمييز والتعصب.ضالق -2
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 التوصل إلى حل للصراعات والمشكالت بين أفراد المجتمع. -3

 تحقيق السالم اإلنسانى للمجتمع ككل.  -4

 ين أفراد المجتع. تعزيز مشاعر المساواة وعدم التمييز ب -5

 تأسيس بيئة اجتماعية قوامها التسامح واإلحترام المتبادل والتقدير وقبول اآلخر.  -6

 ومن العناصر التى يمكن عن طريقها تحقيق ثقافة السالم االجتماعى فى المجتمع:
 األمن والسالم االجتماعى.  -

 العمل االجتماعى.  -

 البيئة األساسية.  -

 مة. تنمية المجتمعات العمرانية القائ -

 الخدمات اإلعالمية والثقافية. -

 الخدمات التعليمية.  -

 الخدمات الصحية. -

                                            (  2018)مهدى محمد::على األسس التالية ثقافة السالم االجتماعى آليات تحقيقوتعتمد 
 االحتكام إلى القانون.  -

 اإلدارة السلمية للتعددية.  -

 حرية التعبير.  -

 الرشيد. الحكم -

 العدالة االجتماعية.  -

 إعالم المواطنة.  -

 ما يلى:  ومن أهم مبادئ ثقافة السالم
 توظيف التعليم من أجل السالم. -

 تحقيق التنمية المستدامة.  -

 طاقاتهم اإلبداعية.   تمكين الشباب وتعزيز -
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 دعم التضامن االجتماعى.  -

 أحترام حقوق اإلنسان.  -

 تطبيق مبادئ الديمقراطية.  -

فى المجتمع لما لها من أهمية وتتلخص فيما يز ثقافة السالم االجتماعى أهمية تعز  تظهر
 (  2020:  ىيلى: ) هبة أحمد وناصر عوض

وانتشار   - من ظهور  يقلل  وطبقاته  المجتمع  فئات  بين  االجتماعى  السالم  تحقيق 
وفرص   عدالة  من  يوفره  لما  نظرًا  والطبقى  والدينى  السياسى  والعنف  التطرف 

 اد.متساوية لكل األفر 

تحقيق السالم االجتماعى يؤدى إلى زيادة إنتماء األفراد ووالئهم للمجتمع، وزيادة   -
 الرغبة فى المشاركة والمسئولية االجتماعية. 

تحقيق السالم االجتماعى يؤدى إلى زيادة شعور األفراد بالعدالة واالطمئنان إلى   -
اجتماعية إلى  الفردية  مصالحهم  وتحول  مساهمتهم  ،حقوقهم  شئون    وزيادة  فى 

 المجتمع األقتصادية والسياسية واالجتماعية. 

، ومنها:  لنشر ثقافة السالم بين الطالب فوائد عديدة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع
 ( 2018)صابرين عربى: 

العرض،   - أو  المال  أو  النفس  الخوف على  والطمأنينة ، وعدم  باألمن  اإلحساس 
 ة على البذل والعطاء.مما يجعل الفرد أكثر إيجابة، وأكثر قدر 

هم على  عالتقريب بين األفراد مهما اختلفوا فى االتجاهات ووجهات النظر، وتجمي -
 الخير والصالح والعمل المشترك لما فيه مصلحة المجتمع.

 الحفاظ على المجتمع واستقراره من مخاطر الحروب. -

 وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.  ض تعمير األر  -
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 السالم االجتماعى:مقومات ثقافة 
 اتفقت العديد من الدراسات أن مقومات ثقافة السالم االجتماعى تتمثل فيما يلى:    
 احترام التعددية الثقافية واالجتماعية والدينية:  [1]

يوجد فى المجتمع المصرى العديد من التنوعات واألختالفات الثقافية واالجتماعية  
 والمتغيرات الديموجرافية ترجع إلى :

 الفئات العمرية المختلفة.  -

 الفئات السكانية المتباينة اقتصاديًا.  -

 تباين المجتمعات واختالفها من حيث توافر الموارد والخدمات والفرص.  -

 التباينات الثقافية فى العادات والتقاليد. -

وثقافة السالم االجتماعى تسعى إلى استيعاب كل هذه التعددية الثقافية واالجتماعية 
االندماج فى حياة اجتماعية تسعى للتعايش المشترك فى الحقوق والواجبات و   ،والدينية

واالنتماءات  والدينية  العقائدية  التنوعات  واحترام  والتسامح  التعاون  من  إطار  فى 
 ( Sellin: 2016 )السياسية. 

 إحترام الحوار المجتمعى : [2] 

رأى شخ بين  األتفاق  ومحاولة  التفاهم  أو  المناقشة  هو  عن طريق  الحوار  صين 
 تبادل الرؤى واألفكار. 

االجتماعى   السالم  تحقيق  إلى  تهدف  اجتماعية  هو ضرورة  المجتمعى  والحوار 
 ( 2008ويمنع ظهور العنف والتطرف، ومن مؤشراته : )نصر عارف: 

 التعبير عن الرأى حق من الحقوق األساسية لإلنسان.  -

 قبول الرأى اآلخر.  -

 المشكالت.  الحوار هو البنية األساسية لحل كل -

 الحوار يدعم الشراكة بين كل أفراد المجتمع. -

 الحوار أحد أهم صور المشاركة المجتمعية.  -
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 الحوار يؤدى إلى المحاسبية والمسئولية االجتماعية.  -

 الحوار يؤدى إلى التكيف والتماسك االجتماعى.  -

 احترام الرأى اآلخر: [3] 

واجتماعية الرأى اآلخر مهارة سلوكية  احترام  العمل واألحترام    يعتبر  تعتمد على 
ثقافاتهم   وتنوع  اختالفاتهم  من  بالرغم  اآلخرين  مع  والتعاطف  اإليجابى  والتفاعل 
وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم الدينية والسياسية، ويمكن تحقيق قيمة احترام الرأى  

 اآلخر من خالل: 
 محاولة فهم اآلخرين .  -

 محاولة تحقيق التفاهم لجميع المتحاورين.  -

 لتفاعل االجتماعى المستند على التكامل والتعاون. ا -

 ومن أهم مؤشرات احترام الرأى اآلخر: 
 اإليمان بأهمية الحوار البناء . -

 المشاركة مع اآلخر لتحقيق الصالح العام.  -

 اإللتزام بالشفافية والموضوعية فى الحوار.  -

 األختالف فى الرأى اليفسد للود قضية. -

 (  2014صور : تقبل الرأى اآلخر. ) هالة من  -

 أبعاد السالم االجتماعى :
 الحوار اإليجابى : (1)

الحوار أداة لبناء الثقة، والحوار بين األفراد والجماعات هو اآللية المثلى لتحقيق 
والتعاون   والتعايش  التعاون  إلى  السبيل  أنه  كما  اإلنسانية،  الحياة  فى  التوازن 

 واإلرتقاء باإلنسان وتحقيق كرامته. 
 ء اإليجابى يعتمد على:والحوار البنا

 نبذ التعصب والكراهية.  - نصاف والعدل.ال ا - االحترام المتبادل. -
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 ويهدف إلى :
 تحقيق الخير والصالح والسالم والرخاء التعاونى.  •

 تحقيق النفع المتبادل لجميع األفراد التى تمارسه.  •

 إبراز األفكار والقيم التى توفر مناخ صداقة وسالم.  •

 لمية والصداقة بين األفراد.تنمية العالقات الس •

ثراء الثقافات. )حسن شحاته:  •  ( 2008نشر التعارف وحفز المواهب وا 

 قبول اآلخر: (2)

بدون   للذات  وجود  ال  أنه  كما  الحياة،  سمات  من  أساسية  سمة  والتنوع  التعدد 
 اآلخر.

وقبول اآلخر هو فهم حقيقى واعتقاد عميق بحق االخر فى الوجود والتعبير عن  
آرائه بحرية كاملة، ولذلك يعد فهم ثقافة التعددية والتنوع واإليمان بها  ذاته، وطرح  

 مبدأ أساسى لتحقيق قبول اآلخر وتقديره.
وقبول اآلخر يؤدى إلى تجانس المجتمع وتعاون أفراده ويحقق التعايش المشترك 

 والسالم النفسى واالجتماعى. 
 ويعتمد قبول اآلخر على: 

 ها حتى يتحقق احترام اآلخر وتكريمه. احترام الذات وتكريمها وتقدير  -

 التواصل مع الذات قبل التواصل مع اآلخر.  -

والتمييز،  والتعصب،  الصراع،  اآلخر:  قبول  عدم  على  تدل  التى  المظاهر  ومن 
 (  2012) كمال نجيب :  والعنف، والتطرف. 

 التسامح مع اآلخر:  (3)

حقوقهم وحرياتهم،  التسامح هو موقف إيجابى فيه إقرار بحق اآلخرين فى التمتع ب 
  .ويعنى األحترام والقبول والتقدير للتنوع والتعدد الثقافى
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هو األساس الذى تبنى عليه ثقافة السالم االجتماعى، فالفرد المتسامح مع ذاته و 
يكون صادقًا مع نفسه، ويستطيع تحمل العديد من المسئوليات ألنه يشعر بالرضا  

لذاته ومتقبل  قدراته  من  وواثق  نفسه  الذى  عن  النفسى  السالم  إلى  يؤدى  مما   ،
 يترتب عليه السالم األسرى والمجتمعى والدولى.

ت  التى  هى  التسامح  إلى  ضقيمة  اليصل  بحيث  وعقائده  بأفكاره  الفرد  عالقة  بط 
 ير باسم القيم. القتل وممارسة التدممستوى التطرف الذى يؤدى إلى 

تق  التى  اإلنسانية  االختالفات  لمشاكل  المعالجة  الكراهية  وهى  ظاهرة  إلى  ود 
 والعنف.

فالتسامح فضيلة أخالقية، وضرورة سياسية ومجتمعية، وسبيل لضبط األختالفات 
دارتها. ) ناهد الخراشى:   (  2016وا 

 المساواة وعدم التمييز :  (4)

يحقق  ألنه  إنسان،  كل  به  يتمتع  أن  يجب  وحق  للحياة،  أساسى  مبدأ  المساواة 
 العدل والمحبة وحسن التواصل.

القانونى واالجتماعى تعنى مساواة جميع أفراد المجتمع فى  وال مساواة فى معناها 
 الحقوق والواجبات، دون تفرقة بسبب الجنس أو العقيدة أو المستوى االجتماعى. 

رجل   ( سواء  فالجميع  المساواة،  فى  الحق  للمواطن  يكفل  المصرى  والدستور 
مرأة وفقير   -وا  القانون،    -غنى  أمام   ) تولى مسلم ومسيحى  القضاء، وفى  وأمام 

 الوظائف العامة، وتولى المسئولية والعمل السياسى فى الدولة. 
التعصب الذى يظهر بشكل عام فى سلوك أو    ض المساواة وعدم التمييز هما نقي

كلمات أو ممارسات تسئ إلى أشخاص أو تفضلهم بسبب ثقافتهم أو عقيدتهم أو  
االجتماعى   وضعهم  أو  أوالجغرافيةلونهم  العائلية  أصولهم  صيام:  .أو  )عماد 

2012)      

  



 أ .م.د/ عبري عبد املنعم فيصل          املرحةل الثانوية   ثقافة السالم الاجامتعى دلى طالب   برانمج مقرتح ىف مادة عمل الاجامتع لتعزيز 

 

      جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---  ـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية جم

53 

 التعاون والمشاركة: (5)

أفضل  إلى  المجتمع  تغيير  على  القادرة  اإلنسانية،  الصفات  أسمى  هو  التعاون 
 . هصور 

بين   والمحبة  األلفة  أسباب  أهم  ومن  الحياة،  ضرورات  من  ضرورة  والتعاون 
 ه ولم يقصرها على بنى اإلنسان. األفراد، وفطرة جعلها هللا فى جميع مخلوقات

ويحتاج اإلنسان فى حياته إلى التعامل مع اآلخرين ومساعدتهم ومشاركتهم، ألنه  
بوجوده   فى  إال  اليشعر  عضوًا  كان  إذا  إال  التظهر  وقيمته  بجماعته،  باتصاله 

جماعة، يساعد من حوله ويسعى إلى تحقيق العديد من األهداف المشتركة بينهم،  
نسانيته.  مما يؤدى إلى  إكتمال نموه وا 

الحلول   إلى  والتوصل  والتفاهم  والمناقشة  الحوار  إلى  يؤديان  والمشاركة  فالتعاون 
الفرد  احتياجات  بين  التوازن  خلق  وكذلك  القرار،  وصناعة  الجميع  ترضى  التى 

 واحتياجات اآلخرين، وزيادة الروابط األخوية بين األفراد.

 األحترام والتقدير:  (6)

ا بين  هذه  األختالف  أحترام  من  والبد  الحياة،  سمات  من  أساسية  سمة  ألفراد 
الحقيقة وتقديرها، ومن الضرورى اإلعتراف بحق اآلخرين فى األختالف عنا دينيًا  
أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، أو من حيث النوع أو الجنس، وفى هذا اإلطار للشخص  

نتقبل  فيه، وأن    اآلخر، نحاول أن نشعر بما يشعر به حولنا، وأن ندرك ما يفكر
طريقته فى رؤية اآلخرين، وأن نتسامح من معتقداته وحياته، مما يؤدى إلى تبادل 

 اآلراء واألفكار والمواقف من قبل الطرفين.
للفرد  األساسية  الفطرية  والحقوق  األصلية  بالقيمة  التسليم  يعنى  فاألحترام 

وتجنب  األفراد،  بين  المتبادل  والتفاهم  واألدراك  المشاعر    والجماعة،  يحرج  ما 
ويقدر  الحقيقية  قيمته  المرء  يعرف  فعندما  واأللم،  بالضيق  الشعور  فى  ويتسبب 
يبدأ  فاالحترام  واحترام اآلخرين،  ذاته  احترام  إلى  يكون فى طريقه  قيمة اآلخرين 
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من داخل النفس، وكلما تواضع الفرد فى احترامه لذاته استطاع أن يكون عاداًل  
 ( 2014صاف إسماعيل:  ومنصفًا لآلخرين. ) إن

 :  فى تعزيز ثقافة السالمالنماذج العالمية  ومن
يتم اإلعتماد على التعليم القيمى كمدخل للتربية من أجل السالم،    أستراليافى     •

الديمقراطى  الحياة  أسلوب  تمثل جزءًا من  السترالى  التعليم  قيم فى  تسع  فهناك 
 تمع متعدد الثقافات.المشترك فى استراليا، وهى تعكس اإللتزام فى مج 

 وهذه القيم هى: 
 األمانة    العدالة   االحترام   الحرية

 النزاهة   الفهم والتسامح  العمل الجاد الجدارة بالثقة 
 األهتمام باآلخرين والمسئولية.

وسلمية،   بناءة  بطريقة  ونزاعاته  مسئواًل عن تصرفاته وحل خالفاته  الفرد  ويكون 
 مدنية واالهتمام بالبيئة.والمساهمة فى المجتمع والحياة ال

فى أنجلترا يعتبر تعزيز ثقافة السالم االجتماعى جزء حيوى من الحياة اليومية فى   •
 أنجلترا،وتتسم بالعديد من المالمح منها: 

 تعليم الطالب التسامح مع بعضهم، وحقوق اإلنسان.  -

بالطرق   - المشكالت  حل  ومهارات  األخرى،  والثقافات  الديانات  تدريس 
 التأثير السلبى للحروب فى حياة اإلنسان والمجتمعات . السلمية، و 

واألداءات   والمفاهيم  والقيم  والسلوكيات  المهارات  ودعم  المعرفة  اكتساب  منها  والهدف 
المتعلقة  والقضايا  السلمية،  بالطرق  الصراعات  وحل  السالم،  لدعم  الالزمة  التعليمية 

 بالسالم منها: 
 القوة  العدالة   السالم  الحرب

 البيئة   العرق   الدين  ع النو 
 القضايا النووية. 
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 ) الدراسة الميدانية (
االجتماعى: السالم  ثقافة  أبعاد  تحديد  السالم    أواًل:  ثقافة  ألبعاد  أولية  قائمة  إعداد  تم 

بموضوع   الصلة  ذات  السابقة  والبحوث  والدراسات  األدبيات  أستقصاء  بعد  االجتماعى 
وا السلوكيات  من  العديد  ورصد  مثل  البحث،  المجتمع  فى  السلبية  االجتماعية  لظواهر 

قصاء اآلخر، وكذلك طبيعة المرحلة الثانوية وخصائصها.  العنف والتعصب والتطرف وا 
 وقد تضمنت القائمة فى صورتها األولية األبعاد التالية:  

اآلخر مع  الحوار  اآلخر   -)  االختالف   -المشاركة  -التعاون   -قبول    –األحترام    -قبول 
 التفاهم (. -التعايش المشترك –التقدير   -لمساواة ا -التسامح 

تم حذف بعض  للتأكد من صحتها،  المحكمين  السادة  على  األولية  القائمة  وبعد عرض 
األبعاد، وتعديل بعضها فى ضوء آراء ومقترحات السادة المحكمين، وأصبحت قائمة أبعاد 

  [( 1ملحق ) ]ثقافة السالم االجتماعى فى صورتها النهائية.  
 ثانيًا: تصميم برنامج مقترح فى ماة علم االجتماع لتعزيز ثقافة السالم االجتماعى.

 األسس التى يستند إليها البرنامج المقترح:  (1)

 استند البرنامج المقترح إلى عدة أسس هى: 
السالم   -أ ثقافة  لتعزيز  إعدادها  تم  التى  االجتماعى  السالم  ثقافة  أبعاد  قائمة 

 خر فى حياتنا. االجتماعى، إلدراك أهمية اآل

السالم   -ب  ثقافة  وتعزيز  إرساء  فى  التعليمية  المناهج  ودور  أهمية  على  التأكيد 
بكل   والتطرف  العنف  ونبذ  اآلخر،  قبول  على  الحث  من خالل  االجتماعى 

المدرسىأ العنف  السيما  التى   شكاله،  والحقد  الكراهية  للطالب  يرسخ  الذى 
 تصرفاته بالمجتمع.  تنعكس على

الع  -حـ األخيرة  أنتشار  األحداث  نتيجة  المجتمع  فى  السلبية  السلوكيات  من  ديد 
التى شهدتها البالد ، مثل التعصب والتطرف الفكرى والسلوك العدوانى وعدم 
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األختالف   فى  اآلخرين  بحق  األعتراف  وعدم  بالرأى  والتشبث  التسامح 
 والتعدد. 

(2) : المقترح  للبرنامج  العامة  إل   األهداف  المقترح  البرنامج  ثقافة  يهدف  تعزيز  ى 
المعارف   غرس  خالل  من  الثانوية،  المرحلة  طالب  لدى  االجتماعى  السالم 
ولمنع   الطالب،  لدى  سلوكية  تغييرات  إلحداث  والقيم،  واالتجاهات  والمهارات 
نشوب المنازعات والعنف، وتوفير مناخ من المحبة اإليجابية والتسامح والمرونة 

 . واالحترام والتعايش السلمى مع اآلخرين
 وفيما يلى تفصيل األهداف العامة للتصور المقترح: 

المساواة  -1 التسامح،  اآلخر،  قبول  اإليجابى،  الحوار   ( مفهوم:  تعرف كل من 
 وعدم التمييز، التعاون والمشاركة، االحترام والتقدير (. 

 إدراك أهمية السالم فى حياتنا اليومية والشخصية واالجتماعية. -2

 ن البشر. الفات القائمة بي تتمييز األخ  -3

والتعايش   -4 اآلخرين  وعقائد  وعادات  قيم  أحترام  نحو  إيجابية  اتجاهات  تكوين 
 معهم فى سالم. 

 استقصاء أساليب التنشئة االجتماعية.  -5

 تحديد شروط قبول اآلخر.  -6

 استقصاء مبادئ الحوار اإليجابى الفعال. -7

 تمييز العالقة بين التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعى. -8

 تسامح مع اآلخر.تقدير أهمية ال -9

 تحديد مظاهر المساواة وعدم التمييز.  -10

 المشكالت االجتماعية الراهنة بالمجتمع المصرى.  ض استكشاف بع -11

 تحديد أشكال المشاركة المجتمعية، ودورها فى تنمية المجتمع.  -12

 استنتاج دور المدرسة فى التنشئة االجتماعية.  -13
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 إدراك حقوق اإلنسان فى المواثيق الدولية. -14

 ط االجتماعى الرسمية وغير الرسمية. بين وسائل الضبالتمييز   -15
 

 محتوى البرنامج المقترح :  (3)

 

 وصف محتوى البرنامج المقترح   (1جدول رقم )
 ثقافة السالم االجتماعى ( ) التنشئة االجتماعية وتعزيز

 األهداف اإلجرائية  الوحدة  م 
 بنهاية الوحدة يكون الطالب قادرة على: 

مؤسسات  1
ئة  وأساليب التنش
االجتماعية  

والحوار اإليجابى  
 وقبول اآلخر

الحوار    -تعرف كل من مفهوم )التنشئة االجتماعية -1
 قبول اآلخر(.  -اإليجابى 

 تحديد مبادئ قبول اآلخر.  -2

 تمييز أهداف الحوار اإليجابى مع اآلخر.  -3

 استقصاء شروط الحوار وآدابه.  -4

 استكشاف العوامل المؤثرة فى قبول اآلخر.  -5

 شئة االجتماعية.تصنيف أشكال التن -6

وقبول   -7 االجتماعية  التنشئة  بين  العالقة  إدراك 
 اآلخر.

 تقييم أساليب التنشئة االجتماعية فى األسرة.  -8

 تحديد مظاهر رفض اآلخر.  -9

 إدراك العالقة بين مؤسسات التنشئة االجتماعية.  -10
الضبط   2

االجتماعى  
والمساواة 

االجتم-1 )البط  مفهوم  من  كل  المساواة    -اعى تعرف 
 المشاركة(.  -والتعاون 

 استقصاء أهداف الضبط االجتماعى. -2
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والتعاون  
 والمشاركة

 تصنيف أنواع البط االجتماعى. -3
 إدراك المساواة فى الدستور المصرى. -4
 تصنيف العمل التطوعى وأهميته فى المجتمع. -5
 تحديد األبعاد التربوية للتعاون والمشاركة.-6
 تصنيف وسائل الضبط االجتماعى. -7
تو إعط-8 تطبيقية  أمثلة  المختلفة  ضاء  الوسائل  ح 

 للضبط االجتماعى. 
والتعاون  -9 المساواة  العام فى نشر  الرأى  إدراك أهمية 

 والمشاركة. 
تقدير أهمية العادات االجتماعية فى القضاء على -10

 السلوكيات السلبية فى المجتمع.
 
 

المشكالت   3
االجتماعية  
والتسامح  

 واالحترام والتقدير 

االجتماعية  تعرف  -1 )المشكالت  مفهوم  من  كل 
 والتسامح واالحترام والتقدير(.

 تصنيف المشكالت االجتماعية.-2
 أدراك أهمية التسامح وتقبل اآلراء والمعتقدات.-3
 تعرف موقف األديان السماوية والتسامح.-4
سلوك  -5 إلى  اإلنسان  ميل  تنمية  عوامل  استنتاج 

 التسامح. 
 شكالت االجتماعية.استنتاج أساليب دراسة الم-6
 أدراك أهمية قبول التعدد والتنوع. -7
 استقصاء حقوق اإلنسان فى المواثيق الدولية.-8
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واالحترام  أدراك  -9 االجتماعية  التنشئة  بين  العالقة 
 والتقدير.

االجتماعية -10 المشكالت  بعض  أسباب  استكشاف 
 واقتراح حلول لها.

 

التدريس:طرق   (4) الاعتمد  وأستراتيجيات  التجريبية  تنفيذ  للمجموعة  المقترح  برنامج 
 . على أستراتيجية حل المشكالت التعاونى

 * أستراتيجية حل المشكالت التعاونى :
التعليمية   المزايا  من  بالعديد  تتمتع  التى  التدريسية  األستراتيجيات  إحدى  هى 
والنفسية واالجتماعية، حيث تعتمد على إيجابية الطالب وتفاعلهم وتعاونهم، من  

العمل فى مجموعات يسودها اإلحساس بالمسئولية، ومواجهتهم بمشكالت   خالل
تتحددى تفكيرهم ، وذات عالقة بما يدرسونه من معارف وموضوعات ذات معنى 

يد جهودهم لتحديد المشكلة، وبتعاونهم  ح وأصيلة ولها أكثر من حل، فيقومون بتو 
عديدة أولية لها،  يجمعون بيانات ومعلومات ومعارف متصلة بها، وأقتراح حلول  

 ومن ثم اختيار الحل األفضل، وتنفيذه وتقييمه. 
التعاون   عليها    Collaboratinويمثل  تعتمد  التى  األساسية  المبائ  أهم 

 أستراتيجية حل المشكالت التعاونى، وتنطوى على: 
واآلراء لتحقيق ويعنى تبادل المعارف والمعلومات    Communicationالتواصل   -

 المجموعة. الفهم والتفسير لدى
 تقسيم العمل وتحمل المسئولية. ويعنى  Cooperationالتشارك  -

 ويعنى مساهمة نشطة ومستمرة.  responsivenessسرعة االستجابة  -
 هو : كما أن التعاون 

 المشاركة الفعالة. -
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 اإلدراك والفهم المتبادل.  -

 تجاوز الصراعات الشخصية. -

 احترام الرأى اآلخر وتقبله.  -

سر والمرشد والموجه للتعلم،فيطرح العديد من المشكالت، وييسر ودور المعلم هو المي
الحاجة   عند  والمعلومات  بالمعارف  ويزودهم  واألستقصاء،  واالستكشاف  البحث  للطالب 
إلى ذلك، وتشجيعهم على توليد األفكار دون نقد، وتقييمها دون قسر أو خوف واليتدخل 

ومس المجموعة،  عمل  مسار  لتعديل  الضرورة  عند  النتائج  إال  إلى  الوصول  فى  اعدتهم 
 المنشودة، أو للرد على استفساراتهم لفحص المشكلة وبلورتها.

 : تمثلت أساليب التقويم فيما يلى:  أساليب التقويم (5)

األهداف   - تحقيق  مدى  على  للحكم  الوحدتين  نهاية  فى  إعدادها  تم  التى  األسئلة 
 المستهدفة لكاًل من الوحدتين.

االج - السالم  ثقافة  الذى  مقياس  التقدم  مستوى  لتحديد  على سلوكيات تماعى  طرأ 
 وقيم واتجاهات الالب بعد دراسة الوحدتين من البرنامج المقترح. 

المعلم (6) المقترح،   دليل  البرنامج  من  وحدتين  تدريس  فى  للمعلم  عونًا  ليكون   :
ويتمكن من تزويد الطالب بالمفاهيم والممارسات واألنشطة التى يمكن استخدامها  

السالم  لتدريب ثقافة  بتعزيز  المتصلة  واالتجاهات  والمهارات  المعلومات  على  هم 
 االجتماعى لديهم. 

 ويتضمن الدليل ما يلى: 
 مقدمة. -1

 أهداف البرنامج المقترح. -2

 محتوى الوحدتين وأهدافهما اإلجرائية.  -3

 ) أستراتيجية حل المشكالت التعاونى (.   التدريس طرق وأستراتيجيات  -4

 أساليب التقويم.  -5
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 : مقياس ثقافة السالم االجتماعى:ثالثاً 
ال  لطالب  االجتماعى  السالم  ثقافة  مقياس  بناء  لإلطار  متم  وفقًا  الثانوية  رحلة 

للبحث، بعدة خطوات    النظرى  المقياس  وقد مر  االجتماعى ،  السالم  ثقافة  أبعاد  وقائمة 
 هى كالتالى: 

ك طالب مدى وعى وأدرا  تحديد : يهدف المقياس إلى  تحديد الهدف من المقياس -1
 المرحلة الثانوية لثقافة السالم االجتماعى. 

المقياس   -2 أبعاد  فتحديد  المقياس  أبعاد  تحديد  تم  السالم  ض  ى:  ثقافة  قائمة  وء 
 ( أبعاد أساسية هى : 6االجتماعى، ويضم ) 

 الحوار اإليجابى. •

 قبول اآلخر. •

 التسامح مع اآلخر.  •

 المساواة وعدم التمييز.  •

 التعاون والمشاركة. •

 والتقدير. األحترام  •

المقياس -3 )  وصف  من  المقياس  يتكون  مقياس  36:  أبعاد  على  موزعة  مفردة   )
االجتماعى السالم  )  ،ثقافة  على  يحتوى  المقياس  أبعاد  من  بعد  مواق6كل  ف، ( 

 منها صحيحة. ، واحدةويعقب كل موقف أربعة استجابات 

: تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين المتخصصين  صدق المقياس -4
صالحية    لمناهج افى   على  أجمعوا  االجتماعية،والذين  العلوم  تدريس  وطرق 

السالم    لتحديد المقياس   لثقافة  الثانوية  المرحلة  طالب  وأدراك  وعى  مدى 
 االجتماعى، وآرائهم واتجاهاتهم نحو هذه الثقافة. 
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المقياس -5 تعتثبات  وهى  النصفية،  التجزئة  طريقة  استخدام  تم  تقسيم  :  على  مد 
نص  إلى  ثالمقياس  الفردية فين،  المواقف  درجات  بين  االرتباط  معامل  حساب  م 

 والزوجية.

 ولحساب معامل ثبات المقياس تم إتباع الخطوات التالية:
 ( طالبة . 30تطبيق المقياس على العينة االستطالعية ) -

المقياس وتقسيمه إلى نصفين ) المواقف ذات األرقام الفردية، والمواقف    تصحيح -
 ة (.ذات األرقام الزوجي

حساب معامل ثبات المقياس بطريقة سبيرمان وبراون للتجزئة النصفية باستخدام   -
 المعادلة التالية:

 + ر  (  1)  ÷  0.2أ أ =  ر
 حيث ر = معامل االرتباط   

( الحالى  المقياس  ثبات  معامل  المقياس  0.96وبلغ  ثبات  على  يدل  مما   )
  [(  2ملحق  ) ]وصالحيته للتطبيق  

 (2جدول )
 ثقافة السالم االجتماعى  دد مواقف المقياس موزعة على أبعاد ح عضيو 

 توزيعها  عدد المواقف  األبعاد 
 31،  5، 4،  3، 2، 1 (6) الحوار اإليجابى. -1
 35، 10، 9،  8، 7، 6 (6) قبول اآلخر. -2
 32،  15،  14،  13،  12،  11 (6) التسامح مع اآلخر. -3
 34،  20،  19،  18،  17،  16 (6) المساواة وعدم التمييز. -4
 33،  25،  24،  23،  22،  21 (6) التعاون والمشاركة. -5
 36،  30،  29،  28،  27،  26 (6) االحترام والتقدير.-6

 رابعًا: قياس فاعلية وحدتين من البرنامج المقترح لتعزيز ثقافة السالم االجتماعى.
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 تم ذلك من خالل :  
 أختيار مجموعة البحث:  -أ

البحث من مجموعة لطال السالم  تكونت عينة  بمدرسة  الثانوى  الثانى  ب الصف 
توزيعها   تم  القاهرة،  بمحافظة  التعليمية  القبة  حدائق  إلدارة  التابعة  بنات  الثانوية 

 عشوائيًا إلى مجموعتين:
 ( طالبة . 43المجموعة التجريبية وعددها ) -

 ( طالبة . 40المجموعة الضابطة وعددها ) -

 التطبيق القبلى للمقياس :  -ب

/  2019بيق الميدانى بالفصل الدراسى الثانوى للعام الدراسى  تمت إجراءات التط
األساس2020 التجربة  من  الهدف  توضيح  وتم  االجتماع    ية ،  علم  لمعلمى 

ابطة وهو تعزيز ثقافة السالم االجتماعى لدى طالب  ضللمجموعتين التجريبية وال
وأبعادها،  االجتماعى  السالم  ثقافة  مفهوم  وتوضيح  الثانوى،  الثانى    الصف 

المشكال حل  ودوروأستراتيجية  وخطواتها،  التعاونى،  إلى   ت  هذا  فيها،  المعلم 
 جانب اإلجابة عن جميع استفساراتهم. 

فى    الضابطة  المجموعة  معلمة  مناقشة  روعى  التى  أكما  التدريس  ستراتيجيات 
المفاهيم وحل   وتوضيح  للدرس،  الرئيسة  األفكار  تلخيص  مراعاة  مع  تستخدمها، 

 تاب المدرسى ، مع الحرص على تقديم التغذية الراجعة لهم. التدريبات بالك 
االجتماعى - السالم  ثقافة  مقياس  تطبيق  التجريبية    تم   ( المجموعتين  على  قبليًا 

 والضابطة (.

 وجاءت النتائج على النحو التالى: 
 (3جدول )
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ين  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار)ت( للمجموعتين غير المترابط
لدراسة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة 

 في التطبيق القبلي لمقياس ثقافة السالم االجتماعي 
الوسط  العدد   العينة األبعاد  م

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري 
درجات   قيم )ت( 

 الحرية  
الداللة  
اإلحصائ
 ية

 0.795 81 0.261 0.690 2.63 43 التجريبية  يجابيالحوار اإل 1
 0.944 2.67 40 الضابطة 

 0.320 81 1.001 0.622 2.40 43 التجريبية  قبول اآلخر 2
 0.782 2.55 40 الضابطة 

 0.859 81 0.178 0.79 2.58 43 التجريبية  مع اآلخر التسامح 3
 0.81 2.56 40 الضابطة 

المساواة وعدم   4
 التمييز 

 0.509 81 0.663 0.57 2.37 43 ة التجريبي
 0.75 2.28 40 الضابطة 

 0.997 81 0.004 0.74 2.33 43 التجريبية  التعاون والمشاركة  5
 0.76 2.32 40 الضابطة 

 0.487 81 0.697 0.82 2.63 43 التجريبية  االحترام والتقدير 6
 0.77 2.75 40 الضابطة 

 0.65 81 0.421 2.11 14.94 43 ية التجريب إجمالي المقياس ككل
 2.08 15.13 40 الضابطة 

تقارب المتوسطات الحسابية بين درجات طالب المجموعتين  (  3)جدولالمن    يتضح      
عدم داللة الفرق إحصائيًا  ، و التجريبية والضابطة في المقياس ككل، وأبعاده كل على حدة

بين متوسطي    اً إحصائي  دالوجود فرق  (، مما يشير إلى عدم  0.01عند مستوى داللة )
ككل   المقياس  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  طالب  على  درجات  كل  وأبعاده   ،

 قبليًا.  ) التجريبية والضابطة ( مجموعتي البحث  حدة، وتعنى هذه النتيجة تكافؤ
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 تدريس وحدتين من البرنامج المقترح: -حـ 
، تم تدريس وحدتين  لتجريبية الضابطة()ا  بعد التحقق من تكافؤ مجموعتى البحث  

باستخدام    البرنامجمن   التجريبية  المجموعة  لطالب  المشكالت أالمقترح  حل  ستراتيجية 
ستراتيجيات التدريس أالتعاونى، وتدريس محتوى الوحدتين من الكتاب المدرسى باستخدام  

 العادية لطالب المجموعة الضابطة. 
 التطبيق البعدى للمقياس : -د 

بعديًا  بعد    االجتماعى  السالم  ثقافة  مقياس  تطبيق  تم   ، األساسية  التجربة  إجراء 
 على مجموعتى البحث، وتحليل البيانات.

 رصد نتائج البحث : -هـ
 تم أختبار صحة الفرضين :  -
  درجات   متوسطي  بين (  α  ≤  0.01)  يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة   •

  السالم   ثقافة  لمقياس  البعدي  التطبيق  في  والضابطة  التجريبية   المجموعتين  طالب 
 ه كل على حدة، لصالح المجموعة التجريبية. ، وأبعاد ككل االجتماعي

 تم استخدام أختبار )ت( للمجموعتين ، وجاءت النتائج على النحو التالى: 
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 (4جدول )
راسة الفروق  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار)ت( للمجموعتين غير المترابطين لد 

اإلحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس ثقافة  
 السالم االجتماعي

الوسط   العدد  العينة األبعاد  م
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري 

درجات    قيم )ت( 
 الحرية 

الداللة  
 اإلحصائية 

حجم  
 التأثير 

الحوار  1
 االيجابي

12.51 0.21 5.95 43 جريبية الت 
1 

81 0.000*
* 

2.748 
 0.71 4.52 40 الضابطة 

*0.000 81 8.452 0.59 5.72 43 التجريبية  قبول اآلخر  2
* 

1.856 
 1.22 3.98 40 الضابطة 

التسامح مع   3
 اآلخر 

*0.000 81 9.925 0.48 5.65 43 التجريبية 
* 

2.180 
 1.20 3.68 40 الضابطة 

المساواة وعدم   4
 التمييز 

*0.000 81 7.734 0.61 5.51 43 التجريبية 
* 

1.698 
 0.79 4.32 40 الضابطة 

التعاون   5
 والمشاركة

*0.000 81 7.309 0.66 5.37 43 التجريبية 
* 

1.605 
 1.16 3.88 40 الضابطة 

االحترام   6
 والتقدير 

*0.000 81 9.272 0.58 5.61 43 التجريبية 
* 

2.037 
 0.96 4.01 40 الضابطة 

15.17 1.48 33.81 43 التجريبية  إجمالي المقياس ككل 
0 

81 0.000*
* 

3.332 
 3.78 24.39 40 الضابطة 

ثقافة السالم    مقياسي المتوسطات الحسابية في درجات  ( التباين ف4جدول)المن    يتضح 
حدة  وأبعاده  ،ككل  االجتماعى على  )ت(  و   ،كل  قيمة  مستوى  دالأن  عند  إحصائيًا  ة 

وأبعاده كل على    ،ككل  االجتماعي  السالم  ثقافة  مقياس  مستوى   على(  α  ≤  0.01داللة)
 .  شير إلى قبول الفرض األولمما ي ،حدة لصالح درجات طالب المجموعة التجريبية

العملية   • الداللة  ثقافة  والختبار  لتعزيز  المقترح  البرنامج  لتأثير  التربوية  األهمية  أو 
( أن 4جدول)المن    ويتضح  األثر تم حساب حجم    م االجتماعى لدى الطالب،السال
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مما الصحيح،  الواحد  من  أكبر  األثر  فى    حجم  المقترح  البرنامج  تأثير  على  يدل 
)كمتغير   االجتماعى  السالم  ثقافة  لتعزيز   ) مستقل  كمتغير   ( االجتماع  علم  مادة 

 لدى طالب الصف الثاني الثانوي.كبير  تابع(  
داللة    الفرض  • مستوى  عند  إحصائيًا  دال  فرق  يوجد  بين    (α  ≤  0.01)الثانى: 

لمقياس   القبلى والبعدى  التطبيق  التجريبية فى  المجموعة  متوسطى درجات طالب 
 ثقافة السالم االجتماعى ككل، وأبعاده كل على حدة، لصالح التطبيق البعدى. 

 على النحو التالى:   تائجالن  وجاءت ، للتطبيقين القبلى والبعدى ( تم حساب قيمة )ت 
 (5جدول)

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار)ت( للمجموعتين المترابطين  
لدراسة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في 

 التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس ثقافة السالم االجتماعي 

 األبعاد  م
 الوسط الحسابي 

نحراف اال
 المعياري 

معامل  
قيمة  االرتباط 

 )ت(

درجا
ت 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

حجم  
 التأثير

 بعدي  قبلي بعدي  قبلي

1 
الحوار  

يجاب اإل
 ي

2.63 5.95 0.690 0.2
1 

0.041 30.52
1 

42 0.000*
* 

6.522 

قبول  2
 اآلخر

2.40 5.72 0.622 
0.5
9 

0.242 
29.19

0 
42 

0.000*
* 

5.545 

3 
التسامح 
مع 
 اآلخر

2.58 5.65 0.79 
0.4
8 0.142 

20.42
6 42 

0.000*
* 4.128 

4 
المساواة 
وعدم  
 التمييز 

2.37 5.51 0.57 
0.6
1 

0.126 
26.59

8 
42 

0.000*
* 

5.426 
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5 
التعاون 
والمشار 
 كة

2.33 5.37 0.74 0.6
6 

0.205 
18.32

7 
42 

0.000*
* 

3.565 

االحترام  6
 والتقدير

2.63 5.61 0.82 0.5
8 

0.134 
20.80

3 
42 

0.000*
* 

4.224 

إجمالي المقياس 
 ككل

14.9
4 

33.81 
2.11 

1.4
8 

0.095 
50.31

2 
42 

0.000*
* 

10.44
4 

   
فر 5جدول)المن    يتضح  وجود  البعدي(  التطبيق  لصالح  الحسابية  المتوسطات  بين    ق 

)الحوار   :وأبعاده  ،  ثقافة السالم االجتماعى ككل مقياس  لطالب المجموعة التجريبية في  
التعاون والمشاركةااليجابي،   التمييز،  المساواة وعدم  التسامح مع اآلخر،  ، قبول اآلخر، 

حدة على  كل  والتقدير(  مستوى  االحترام  عند  احصائيًا  دالة  المحسوبة  )ت(  قيمة  وأن   ،
ثقافة السالم االجتماعى ككل  (α  ≤  0.01)داللة   ، وأبعاده كل على حدة،   فى مقياس 

 مما يشير إلى قبول الفرض الثانى. 
 

 مناقشة نتائج البحث : 
تعزيز ثقافة   علىتؤكد نتائج البحث تأثير البرنامج المقترح فى مادة علم االجتماع 

 ى طالب الصف الثانى الثانوى، ويرجع ذلك إلى:د السالم االجتماعى ل
احتواء موضوع الوحدتين على العديد من القضايا والموضوعات الجدلية المرتبطة   -

الم  فى  الجارية  مباألحداث  تفكيرهم  تشغل  التى  والمشكالت  آثار    ماجتمع، 
 اهتماماتهم ودافعيتهم للتعلم، وساعد على إعمال العقل لديهم.

مجموعة    لكلوجود مناخ صفى ديمقراطى يعتمد على مشاركة الطالبات، ويسمح   -
ودون خوف أو سخرية من الزميالت، بل بالتعبير عن أرائها وأفكارها بكل حرية  
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المفاهيم القضايا  ال  تصحيح  من  العديد  واضح حول  وتكوين رأى  لديهن،  خاطئة 
 والمشكالت االجتماعية. 

وهى   - الوحدتين،  تدريس  فى  التعاونى  المشكالت  حل  أستراتيجية  استخدام 
والمعلومات   المعارف  اكتساب  فى  الطالبات  إيجابية  على  أعتمدت  أستراتيجية 

ت هدف واضح )حل  والخبرات التعليمية، حيث كان لدى كل مجموعة من الطالبا
ويتحدى   دافعيتهم  يستثير  عائق  وجود  ظل  فى  إليه  الوصول  يرغبون  المشكلة( 

تقديم   إلى  دفعهم  مما  وقدراتهم،  وتقويمها  معلوماتهم  أدلة  على  قائمة  تفسيرات 
تح جانب  إلى  هذا  المناسب،  الحل  إلى  الجماعى،  مللوصول  العمل  مسئولية  ل 

شباع حاجتهن إلى اإلندماج فى جماعة   التواصل مع اآلخرين، وتنظيم أفكارهن  وا 
من   العديد  تنمية  جانب  إلى  هذا  عنها،  للتعبير  المناسبة  الصيغ  واختيار 
والتقدير،   واالحترام  والتعاون  اآلخر  آراء  قبول  مثل  لديهن  اإليجابية  السلوكيات 

 وحسن اإلنصات ونبذ التعصب.
نهايتهما ، حيث التركيز  تنوع أساليب التقويم المتبعة أثناء تدريس الوحدتين، وفى   -

التحليل تتضمن  التى  األسئلة  األحكام  ،واإلستنتاج  ،والتفسير  ،على  صدار    ، وا 
وتكوين اآلراء الواضحة مما ساعد على أرتفاع مستوى تحصيل    ،واتخاذ القرارات 

 الطالبات وتعزيز ثقافة السالم االجتماعى لديهن. 
 وتتفق نتائج البحث الحالى مع نتائج : 

هبدراسة   - وناصر عو   ة)  للجامعات (  2020:  ضىأحمد  أن  إلى  توصلت  التى 
ثقافة   أسهامات كبيرة فى نشر قيم التسامح والعدالة بين الطالب، كأساس لنشر 

 السالم االجتماعى .
التى أوصت بضرورة تنمية ثقافة السالم ونشر   ( Doubilet : 2018 )دراسة   -

واألحت والتعاون  التفاهم  ،وتشجيع  الديمقراطية  أفراد  قيم  جميع  بين  المتبادل  رام 
 المجتمع. 
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التى أكدت على األهتمام بالشباب والمشاركة   ( Wessells : 2016 )دراسة   -
الصغار   بين  العالقات  تحسين  وزيادة  العنف،  من  واإلقالل  السالم،  بناء  فى 

 والكبار كمحاولة للتخفيف من العنف. 
تصور مقترح لتعزيز   ( التى قدمت   2016:  دراسة ) فاتن عزازى وعبير حسان -

 التربية من أجل السالم لدى طالب المرحلة الثانوية العامة.
الخالق األسود :   - التعليمى    2019دراسة ) عبد  النظام  التى أكدت على دور   )

 والمناهج التربوية فى إرساء ثقافة السلم داخل المجتمع. 
 : يوصى البحث بما يلى :  توصيات البحث

اإلنسان، باإلضافة إلى   ثقافة السالم االجتماعى ، وحقوق لمناهج أبعاد  تضمين ا -
اإليجابى   الحوار  بناء  إلى  تهدف  التى  واألنشطة  والممارسات  التطبيقية  المواقف 

 الذى يقوم على اإلقناع والمسالمة واإلصالح. 
على  - يعتمد  بل  واالستهانة،  التهديد  عن  بعيدًا  واألمن  الحرية  من  مناخ  توفير 

المحبة  احتر  من  مناخ  فى  وتشجيعهم  مكاناتهم،  وا  بقدراتهم  والثقة  الطالب  ام 
 والتسامح والمرونة ، مما يكون له أثر كبير فى تعديل سلوكهم واتجاهاتهم.

ونبذ   - المواطنة،  مبادئ  وتعزيز  اإلجتماعية،  والقيم  للدين  مفاهيم صحيحة  غرس 
 العنف والتطرف لدى الطالب.

وال - التطبيقات  من  على  االستفادة  الناجحة  والتعليمية  التربوية  العالمية  تجارب 
والتربية من   السالم االجتماعى ،  ثقافة  لتعزيز  العالمى  التعليم  مستوى مؤسسات 

 أجل السالم.
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 : يقترح البحث ما يلى:  مقترحات البحث
فى ضوء   -1 األساسى  التعليم  بمرحلة  االجتماعية  الدراسات  لمناهج  تقويمية  دراسة 

 م االجتماعى .أبعاد ثقافة السال 
برنامج مقترح لمعلمى المواد اللسفية بالمرحلة الثانوية قائم على أبعاد ثقافة السالم   -2

 االجتماعى . 
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