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 (تصور مقرتح)تعزيز الرتبية من أجل السالم لدى طـــالب املرحلـة الثانوية العامة يف مصر 

 املستخلص

هدفت الدراسة إلى تعزيز التربية من أجل السالم لدى طالب المرحلة الثانوية، وذلك مـن 
التربية من أجل السالم واإلطار التنظيري له، وجهود المنظمـات الدوليـة فـ   خالل تعرف مفهوم

هذا اإلطار، وبعض الخبرات العالميـة مثـل خبـرل كـل مـن اسـتراليا وانجلتـرا، ثـم واقـ  التربيـة مـن 
أجل السالم لدى طالب المرحلـة الثانويـة فـ  م ـر، وقـد اسـتخدمت الدراسـة المـنه، الو ـف ، 

تبانة لقياس واق  التربية من أجل السالم لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة فـ  واستعانت بأدال االس
طالــب مــن خمـس محافظــات هــ  القــاهرل والمنوفيــة وكفــر  011م ـر، وشــملت عينــة الدراســة 

الشيخ والغربية والسويس، وأسفرت نتائ، الدراسة عن أن السـالم مـنخفض نسـبيلا لـدى الطـالب 
ذات داللــة إح ــائية بــين اســتجابات عينــة الدراســة وبــين  بالمرحلــة الثانويــة، وأن هنــاك فــرو 

متغير المحافظة ل الح محافظة القاهرل، حيث كانت أعلى المحافظات فيما يتعلـ  بالتربيـة مـن 
أجل السالم وتلتهـا محافظـة المنوفيـة، وجـاحت محافظتـا الغربيـة والسـويس فـ  الترتيـب ا خيـر 

كمـا أظهـرت النتـائ، وجـود فـرو  فـ  متغيـر . السـالمعلى التوالى فيما يتعل  بالتربية من أجل 
النـو  ل ــالح اإلنـاث، ووجــود فـرو  فــ  متغيــر البيئـة ل ــالح البيئـة الريفيــة حيـث كانــت أكثــر 

وانتهـت . سالملا من الحضرية، ووجود فـرو  فـ  متغيـر اإلدارل التعليميـة ل ـالح إدارل البـاجور
ل السـالم لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة فـ  الدراسة بوض  ت ور مقترح لتعزيـز التربيـة مـن أجـ

 .م ر

 : الكلمات املفتاحية 

 المرحلة الثانوية  -السالم االجتماع  -تعليم السالم -التربية من أجل السالم
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Promoting Education for Peace among Secondary School Students 

in Egypt (A Proposal)  

Abstract 
The study aimed to promote education for peace among secondary 

school students, through defining the concept of education for peace, its 

theoretical framework, efforts of international organizations in this 

regard, some foreign experiences such as the experience of both Australia 

and England and then the status quo of education for peace among 

secondary school students in Egypt. The study utilized the descriptive 

method and also a questionnaire to measure the status quo of education 

for peace among secondary school students in Egypt. The sample of the 

study included 300 students from five governorates; Cairo, Al- Monofia, 

Kafr El- Sheikh, Al- Gharbiya and Suez. The results of the study revealed 

that the concept of peace was relatively low among secondary school 

students, and there were significant differences between the responses of 

the sample of the study and the governorate variable in favor of Cairo 

governorate, as it was the highest governorate concerning education for 

peace and the subsequent one was Al- Monofi. Al- Gharbiya and Suez 

were the last governorates concerning education for peace. The results 

also showed differences concerning gender variable in favor of females 

and differences concerning environment variable in favor of rural 

environment, where it was more peaceful than the urban. There were also 

differences concerning educational administration variable in favor of Al- 

Bagour administration. The study concluded by setting a proposal to 

promote education for peace among secondary school students in Egypt. 

 Key words: 
Education for peace- Peace education- Social peace- Secondary stage  
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 :اإلطار العام للدراسة: أوال

نعيش فى عالم يتسم بقدر كبير من التنو ، تنو  فى الناس، والبيئة، وجمي  أشكال  
لتفاعل بين وقد أدى التقدم التكنولوجى إلى أن أ بح العالم يبدو  غيرلا، م  زيادل ا. الحيال

الناس من مختلف الثقافات، وزيادل عولمة االقت اد العالمى، ا مر الذى أدى إلى التوس  
ففى الواليات المتحدل، . السري  فى الهجرل إلى البلدان ال ناعية خالل الستين عام ا خيرل

ليم من الطبيعى أن تضم الف ول الدراسية ثالث أو أرب  لغات وثقافات مختلفة، ومن أجل تع
أجيال المستقبل فى المجتم  بشكل فعال، يجب أن يساعد نظام التعليم جمي  ا طفال على 

باإلضافة إلى ذلك، يجب على . التوا ل والتفاعل م  الناس من مختلف الخلفيات والقدرات
 ,Terry)المربين إيجاد سبل لتقديم تعليم متميز لجمي  الطالب بغض النظر عن خلفياتهم

Nicole Patton & Irving, Miles Anthony, 2010, 110) كما ينبغى على ،
المعلمين تهيئة ثقافة بالف ل المدرسى يشعر فيها كل الطالب بغض النظر عن خلفياتهم 

 ,.Richards et al). الثقافية واللغوية باالرتياح والدعم، م  توفير أفضل سبل التعلم
2006, 4)  

ضرورل من ضرورات الكرامة اإلنسانية  والعيش فى بيئة يسودها السالم وا من 
ولما كانت التنمية المستدامة ذات  لة بكل جانب من جوانب الحيال البشرية، فال . والتنمية

بد إذن أن يكون للتعليم والتعّلم من أجل التنمية المستدامة مناظير اجتماعية واقت ادية 
. 62نمية المستدامة البالغ عددها والسالم وا من البشرى من بين مبادئ الت. وبيئية وثقافية
اليونسكو، " )السلم والتنمية وحماية البيئة أمور مترابطة ال تتجزأ"على أن  64وين المبدأ 

6104 ،0.) 
ذا كانت كل مناط  العالم فى حاجة للسالم فإن المنطقة العربية على وجه الخ و   وا 

وتعو  تنمية إمكاناتهم البشرية بما يحتدم فيها مـن  راعات دامية تستنفذ طاقة أبنائها، 
والمادية ل ياغة مستقبل زاهر أشد حاجة لتحقي  الشروط المالئمة النت ار ثقافة السالم 
بمفهومها الشامل، الذي يرتكز على الح  والعـدل والحـوار، ويـرفض استخدام القول فى فرض 

كراه الشعوب ضد خياراتها التاريخية، مما ال يمكن  أن يحق  البيئـة المالئمـة ا مر الواق  وا 
 (.5، 6112مؤسسة ثقافة السالم، )لشيو  هذه الثقافة السلمية 
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يلعب التعليم دورلا حيويلا فى إكساب الطالب القدرل على العيش معلا وفى هذا السيا   
ويمكن أن يساعد على الحيلولة دون أن يحبط انعدام ا من ووقو  النزاعات التقدم . فى سالم

ا أن يستعان بالتعليم فى بناح مجتم  أكثر . التنمية المستدامة نحو تحقي  ويمكن أيضل
وبتعّلم العيش معلا، يكتسب الدارسون المعارف والقيم . استدامة بعد وقو  نزا  يسوده العنف

ويساعد التعليم من أجل التنمية . والمهارات والمواقف الالزمة للحوار والتعاون والسالم
القدرل على احترام االختالفات وأوجه التنو ، فضال عن التحلى بالتسامح  المستدامة على إيجاد

 (.6104،0اليونسكو، )االجتماعى 
وفى المرحلة الثانوية ي بح الطالب تدريجيلا على وعى بهويتهم، فهم على عتبة أن  

ن كان ال يزال ينق هم النض، الكافى ويترتب على ذلك االرتباك . ي بحوا أشخا مستقلين، وا 
وخالل هذه المرحلة تكون مهارات التفكير العقلى . ال را  م  ا قران، واآلباح، والمعلمين

واالت ال، واالنضباط الذاتى موض  اختبار، فهم بحاجة إلى التدريب على حل ال راعات التى 
تواجههم خالل تفاعالتهم اليومية من خالل الحوار والتفاوض، كما أنهم بحاجة الى تطوير 

لعالقات المتداخلة واالعتماد المتبادل فى السياقات العالمية والبيئية، بحيث يمكنهم الوعى با
ومن المهم تمكينهم من أن يكونوا . تشكيل منظور أوس  عن العدالة، والسالم، والال عنف

 نا  نشطين للسالم وليس مجرد متلقين للسالم، بحيث يمكنهم التفكير فى اآلخرين 
اجة إلى أن يكونوا فى سالم م  أنفسهم، وأن يحبوا السالم ليس كما أنهم بح. ومساعدتهم

  نهم ضعفاح ولكن اللتزامهم بالسالم القائم على الوعى العمي  والتفكير العقالنى
(National Council of Educational Research and Training, 2006, 8-9). 

مادل دراسية منف لة أو وال ينبغى النظر إلى التربية من أجل السالم باعتبارها  
نما هى با حرى توجه تربوى يوفر ا هداف واإلطار التعليمى للتعلم فى المدارس،  مشرو ، وا 
فينبغى إدماج التربية من أجل السالم فى ا هداف، والمناه، الدراسية الخا ة بالمواد 

  (Bar-Tal, Daniel, 2002, 27-36).المختلفة، وتدريسها 
بوى لتعزيز مفهوم السالم بمحتوى التعليم والتدريب، والموارد ويتعل  العمل التر  

والمواد التعليمية، والحيال المدرسية والجامعية، والتدريب ا ولى والمستمر للمعلمين، 
والبحوث، والتدريب المستمر للشباب والكبار، فثقافة السالم يجب أن تترسخ فى الف ول 
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استمرار فى المناه، الدراسية ف  المرحلتين الدراسية فى سن مبكرل، ويجب أن تنعكس ب
وم  ذلك، فإن المهارات من أجل السالم والال عنف ال يمكن تعلمها . الثانوية والجامعية

تقانها إال من خالل الممارسة وينبغى تنمية مهارات االستما  الفعال والحوار والتفكير، . وا 
فالتعليم عملية دينامية طويلة ا جل، فهو  والتعلم التعاونى، فهذا هو التعليم ف  أوس  معانيه،

وهو ما يعنى تزويد ا طفال والبالغين بفهم القيم والحقو  العالمية . خبرل تستمر طيلة الحيال
ا سرل والمدرسة وأماكن العمل،  -ويتطلب ذلك المشاركة على جمي  المستويات. واحترامها

 ,Education International). وغرف ا خبار، والمالعب، والمجتم ، وكذلك الدولة
2015, 1) 

ولقد عرفـت ا مـم المتحـدل ثقافـة السـالم بأنهـا مجموعـة مـن القـيم والمواقـف والتقاليـد 
وأنماط السلوك وأساليب الحيال الت  تعكس احتـرام اآلخـر وحقـو  اإلنسـان ونبـذ العنـف بجميـ  

قو  والفر بـين المـرأل والرجـل، أشكاله وتلبية احتياجات أجيال الحاضر وتعزيز المساوال ف  الح
. واالعتـــراف بحـــ  كـــل فـــرد فـــ  الحريـــة والتعبيـــر عـــن الـــرأي والمعلومـــات واإلخـــال للمبـــادئ

(Navarro-Castro ; Loreta & Nario-Galace , Jasmin; 2008.18.) 
ولقــد عرفــت موســوعة ويكيبــديا التربيــة مــن أجــل الســالم بأنهــا عمليــة اكتســاب القــيم 

لمواقـف والمهـارات والسـلوكيات للعـيش فـ  وئـام مـ  نفسـه، ومـ  اآلخـرين، والمعارف وتطوير ا
 (Wikipedia, 2015). وم  البيئة الطبيعية

 & See: Valadés,2015 & Carter, 2015, 5-28) ولقد تحدثت الكثير من ا دبيات
FIGUEROA CERNA, 2015, 245-272 & OSAWA, 2016)  عن ركـائز السـالم

 : منها ما يل االجتماع  تم استخال 
  والت  يق د بها تكافؤ الفر المتاحة أمام الجمي  دون تمييز: العدل االجتماع. 
 والذي يقوم على حفظ المال العام والديمقراطية والشفافية والمحاسبية : الحكم الرشيد

 .والمشاركة الفعالة
 خر يق د بها أن يتاح لكل فرد التعبير عن رأيه دون المساس باآل: حرية التعبير

يجاد ا رضية المشتركة الت  يجتم  عليها الجمي  لبناح  واالستما  لكل ا طراف وا 
 .الوطن، شريطة أال يكون هذا الفكر يدعو للتخريب وهدم الوطن
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 ويق د به اإلعالم الذي يعبر عن كل طائفة من طوائف الشعب بال : إعالم المواطنة
مجتمعية دون فئة أخرى، ويق د تمييز أو انتقاح؛ ويق د بالتمييز االهتمام بفئة 

باالنتقاح انتقاح السلبيات وترك اإليجابيات أو العكس، بحث يكون اإلعالم  ورل 
يجابيات لشتى طوائفه  حقيقية للواق  يعكس كل ما يمر به الوطن من سلبيات وا 
 .وطبقاته دون تمييز أو انتقاح، فيكون إعالم لبناح وطن ال إلثارل الفتن وهدم الوطن

 فالسالم االجتماع  يتطلب التركيز على القواسم الوطنية : سم الوطنية المشتركةالقوا
المشتركة بين مختلف أطياف الشعب الفكرية للعمل معا لبناح الوطن، فإذا خرج أحد 
هذه ا طياف على هذا القاسم المشترك الذي عماده هو وحدل الوطن وسالمة 

نما يعد معول هدم أراضيه فال يعد ذلك من قبيل االختالف أو ال نقد البناح، وا 
 . للمجتم  ضد السالم االجتماع 

 :مشكلة الدراسة
واالقت ـادية واالجتماعيــة التـ  أثــرت علــى يمـر العــالم بالعديـد مــن التغيـرات السياســية 

السالم االجتماع  ف  العديد من الدول، فنرى انخفـاض متوسـط الخسـائر فـ  مؤشـرات التنميـة 
، 6105تقريــر التنميــة البشــرية، )لمســاواه فــ  مختلــف دول العــالم البشــرية فــ  مؤشــر عــدم ا

 .والشكل التال  يبين ذلك( 02
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شكل 
(0)

 
ا مر الذي أدى إلى ارتفا  معدالت العنـف بجميـ  دول العـالم علـى حـد سـواح، ولعـل  

 :ذلك يتضح من الشكل التال 
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 (6)شكل 

 
لم  حــول العنــف وال ــحة، جنيــف، التقريــر العــا(. 6116)منظمــة ال ــحة العالميــة : الم ــدر

 .00منظمة ال حة العالمية، ص
كما زادت معدالت العنف بين الذكور عن اإلناث، كمـا بـين ذلـك تقريـر منظمـة ال ـحة 

 .، والشكل التال  يبين ذلك6104العالمية لعام 
 (0)شكل 

 .6106من السكان لعام  011.111معدالت العنف ف  العالم تبعا للنو  والسن لكل 

 
Source: World Health Organization (2015). Preventing Youth 
Violence: An Overview of the Evidence, Luxembourg, World Health 
Organization. 

م مـن قبـل الجمعيـة 0111ا مر الذي جعل اليونسكو بدأت برنام، ثقافـة السـالم عـام 
 ;Navarro-Castro ; Loreta & Nario-Galace , Jasmin). العامة لألمم المتحدل



 .م6102يوليو ( 54)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 043 - 
 

 United) .م6100كمـا خ  ــت ا مــم المتحــدل اليــوم الــدول  للســالم عــام  ،(2008.18
Nation, 2015) 

 See: Deck ; Susy)وتؤكـد العديـد مـن الدراسـات علـى أهميـة التربيـة للسـالم 
Lee, 2010,5 & Carter, R.L, and Shipler, 2005, 147-156 & Danesh, 

2008 & Elbers, 2008)  السيما الشباب والمـراهقين مـنهم، حيـث إنهـا الفئـة التـ  يسـهل
 .التأثير عليها من قبل العديد من الفئات

م  مـر شـديد الخطـورل؛ حيـث أشـار 6105ولقد نبه التقرير العالم  لمن  العنف لعـام 
ملــة إلــى أن أعلــى معــدالت العنــف تتركــز بــين الشــريحة ا علــى دخــال، وارتفــا  نســبة ســوح معا

ا طفال، والعنف بـين الـزوجين الـذي يـؤثر علـى ا سـرل بشـكل كبيـر، وعلـى السـالم االجتمـاع  
 . بشكل عام، والجدول التال  يبين ذلك

 (0)جدول 
 دولة  000المسوح السكانية حسب نو  العنف وحالة الدخل ف  

 نو  العنف
نسبته بين أ حاب 

 الدخل العال 
نسبته بين أ حاب 
 الدخل المتوسط

سبته بين أ حاب ن
 الدخل المنخفض

 %01 %00 %00 العنف المسلح
 %05 %54 %52 سوح معاملة ا طفال
 %4 %00 %05 سوح معاملة المسنين
 %03 %26 %43 عنف الشريك الحميم

 %46 %40 %52 العنف الجنس 
 %05 %03 %52 عنف الشباب

مسح يغط  جمي  
 %05 %62 %54 ا نوا 

Source: World Health Organization (2014). Global Status Report on 
Violence Prevention 2014, Geneva, World Health Organization, 23. 

وم ر ليست ببعيدل عن العالم، فلقد تأثرت بالمتغيرات المجتمعية الت  تمر بها 
م، 6113عام % 60.2إلى % 02.2م من 6111المنطقة، حيث ارتف  معدل الفقر عام 
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يما الريف ف  الوقت الذي شهدت فيه م ر نموا ف  النات، المحل  اإلجمال  ون يب الس
م، 6114، و6111بين عام  % 5.0الفرد ف  تلك الفترل حيث بلغ معدل النمو السنوي 

م، وعام 6114، ثم زاد نمو النات، المحل  ما بين عام  %6وبلغ متوسط ن يب الفرد 
، ا مر الذي يشير إلى % 5لفرد ف  تلك الفترل وبلغ متوسط ن يب ا% 2.6م وبلغ 6113

ا مم . )أن الفر لم توز  بالتساوي للجمي ، وانعكس ذلك على مستوى معيشة الفقراح
 .والشكل التال  يوضح ذلك(. 2، 6100المتحدل، وجامعة الدول العربية، 

 (5)شكل 

 
شــكل خــاص، ا مـر الــذي يـنعكس علــى السـالم االجتمــاع  بشــكل عـام، وعلــى الشـباب ب

. ولقد ظهرت المؤتمرات الت  تدعو لمكافحة العنف بين شباب الجامعات فـ  المجتمـ  الم ـري
 (.6105المؤتمر السنوي لقسم أ ول التربية بكلية التربية جامعة الزقازي ، )

ولم يقت ر ا مر على الجامعات فحسب بل انتشر العنف المدرس  بـين الطـالب السـيما 
ة، وتشير عدد من الدراسات إلى ارتفا  نسبة العنـف عنـد طـالب المرحلـة طالب المرحلة الثانوي

 ( 6112رز ، &  6100خضر، . )الثانوية بم ر
ومــن هنــا جــاحت أهميــة هــذه الدراســة للتربيــة مــن أجــل الســالم، والســيما فــ  المرحلــة 

 . الثانوية الت  تنعكس بشكل كبير على تكوين الطالب وسلوكهم ف  حياتهم المستقبلية
 :تمثل السؤال الرئيس للدراسة فيما يل ي

 كيف ميكن تعزيز الرتبية من أجل السالم لدى طالب املرحلة الثانوية؟

 :ويتفر  عن هذا التساؤل عدل تساؤالت فرعية ه 
 ما المق ود بالتربية من أجل السالم، وما أبعادها والدواع  الملحة لها؟ .0
 حلة الثانوية؟ما واق  التربية من أجل السالم لدى طالب المر  .6
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مـــا الت ـــور المقتـــرح لتعزيـــز التربيـــة مـــن أجـــل الســـالم لـــدى طـــالب المرحلـــة  .0
 الثانوية؟

 :منهجية الدراسة

سوف تستخدم الدراسة المنه، الو ف ، وذلك لر د واق  التربية من أجل السالم 
 . لدى طالب المرحلة الثانوية وكيفية تعزيزه 

 :أهداف الدراسة

زيز التربية من أجل السالم لدى طالب المرحلة الثانوية وذلك تهدف هذه الدراسة إلى تع
 :من خالل عدل أهداف فرعية تتمثل ف 

 .فهم المق ود بالتربية من أجل السالم وأبعادها والدواع  الملحة لها .0
 .معرفة واق  التربية من أجل السالم لدى طالب المرحلة الثانوية .6
ــز  .0 ــدى الو ــول إلــى أهــم التو ــيات المقترحــة لتعزي التربيــة مــن أجــل الســالم ل

  .طالب المرحلة الثانوية
 :أهمية الدراسة

ترج  أهمية هذا الدراسة إلى أهمية التربية من أجل السالم ف  الحقبة الزمنية الراهنة 
 .الت  تشهد العديد من أعمال العنف سواح داخل المجتم  أو داخل المدارس الم رية

 : حدود الدراسة
 :احلدود التالية سوف تقصر الدراسة على

  المرحلة الثانوية تقت ر الدراسة ف  حدها المكان  على : الحد المكان
بمدارس جمهورية م ر العربية بخمس محافظات؛ القاهرل، المنوفية، الغربية، 

 .وكفر الشيخ والسويس
  م6102/ 6104الف ل الدراس  الثان  من العام الدراس  : الحد الزمان 
 لدراسة على طالب المرحلة الثانويةاقت رت ا: الحد البشري. 
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 :التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة

 :تتحدد مصطلحات البحث فيما يلي

 : الرتبية من أجل السالم 

ســـوف يـــتم اســـتعراض مفهـــوم التربيـــة مـــن أجـــل الســـالم بالتف ـــيل فـــ  اإلطـــار النظـــري 
 :للدراسة، أما التعريف اإلجرائ  له بالدراسة فيتمثل ف 

رف والمهــارات واالتجاهــات التــ  يــتم تعليمهــا للطــالب بهــدف غــرس قــيم الســالم والتعــاون المعــا
 .والتعايش م  اآلخر والحوار والمحافظة على سالمة البيئة

 "إطار تنظريى"الرتبية من أجل السالم : ثانًيا

فيما يلى نستعرض اإلطار التنظيرى للتربية من أجل السالم من خالل المحاور  
 :التالية

 إطار مفاهيمى: التربية من أجل السالم: لمحور ا ولا
 :مفهوم السالم وخصائصه ومستوياته ومصادره: أوال

السالم هو أحد ا سس السبعة لعالم أفضل، والتى تشمل العدالة االقت ادية، والسالم  
اطة، الشامل، واالستدامة البيئية، والديمقراطية العميقة، والعدالة االجتماعية، وثقافة البس

والمجتم  النشط، تلك ا سس التى يمكن أن تساعد المعلمين والطالب لالنتقال من حالة 
  (Andrzejewski, Julie, 2005, 8-16). التهكم والسخرية إلى حالة ا مل

أحد أكثر القيم المرغوبة فى  -باإلضافة إلى الحرية والمساوال والعدالة -ويعد السالم 
وهو المفهوم الرئيس الذي يشير ضمنلا إلى حالة م رمزلا عالميلا كل مجتم ، فقد أ بح السال

وفى . إيجابية عامة تشمل جمي  ال فات اإليجابية الغالية التى يطمح إليها جمي  البشر
ا عندما ننظر إلى مجلدات الوثائ  المتعلقة بالسالم  الع ر الحالى أ بح مفهوم السالم واضحل

الدولية بما فيها ا مم المتحدل ومنظمة ا مم المتحدل الت  ت درها المؤسسات والمنظمات 
ومن ثم ليس من المستغرب أن تقرر العديد من (. اليونسكو)للتربية والعلوم والثقافة 

 ,Bar-Tal, Daniel, 2002).المجتمعات تربية ا جيال الجديدل على ضوح هذا الرمز 
27-36)  
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نسان، والتى تشمل الح  فى السالم، ويمثل الح  فى السالم الجيل الثالث لحقو  اإل  
والح  فى التنمية، والح  فى بيئة  حية، ويطل  على هذه الحقو  أحيانلا الحقو  

إلى القيام  -وليس الدول فقط -التضامنية،  نها تشير بوضوح إلى حاجة كل المواطنين
 الحقو ، بواجباتهم تجاه إخوانهم من أجل الدفا  عن حقو  اإلنسان للجمي  وتعزيز هذه

وعلى ذلك يمكن اعتبار الح  فى السالم ح  مركب حيث يشمل كافة حقو  اإلنسان ا خرى، 
 ن السالم شرط أساسى لتحقي  كافة الحقو  والحريات لكل إنسان، كما أنه يعد أساسلا 

-Brenes-Castro, Abelardo, 2004, 77). للتطاب  ا خالقى بين الغايات والوسائل
98)  

 :نعرض بعض مفاهيم السالموفيما يلى 

بالتأكيد . فى الغالب بالمعنى الضي  لتعنى غياب الحرب" السالم"يتم استخدام كلمة  
فإن السالم أكثر من ذلك، فهو ال يعنى غياب الحرب فقط، ولكن غياب العنف فى كافة أشكاله 

غالل، والفقر، مثل النزا ، وتهديد الحيال، والتدهور االجتماعى، والتمييز، والقم ، واالست
 . (Mishra, Lokanath, 2013, 1-6) والظلم

والسالم مفهوم يشمل العديد من المعانى المختلفة، كما أن مسارات السالم عديدل  
فكثير من الناس يفهمون السالم على أنه غياب كل أشكال العنف المباشر، مثل . ومعقدل

خرون يرون أنه الشعور الداخلى وآ. الحرب أو االغت اب، أو البلطجة، أو حتى اإلهانات
وبالرغم من ذلك فإن . كما يعرف السالم أحيانلا بأنه تلبية االحتياجات ا ساسية للفرد. بالهدوح

السالم أكثر من مجرد الشعور بالهدوح، وغياب العنف، وتلبية االحتياجات ا ساسية، فهو 
 ,Susanne). الحياليعنى وجود العدالة والمحبة والمساوال والوحدل فى كل جوانب 

Waldorf, 2007, 7)  
 National Council of) :ويشمل مفهوم غاندى للسالم على ما يلى 

Educational Research and Training, 2006, 5) 
. غياب التوترات وال راعات، وجمي  أشكال العنف بما فى ذلك اإلرهاب والحرب - أ

ذا يستدعى وسائل غير عنيفة لحل فالسالم يعنى القدرل على العيش معلا فى وئام، وه
 . فالتنو  يحدث  راعات، ولكن ينبغى أال تؤدى ال راعات إلى العنف. ال راعات
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إنشاح أنظمة اجتماعية غير عنيفة، بمعنى مجتم  خالى من العنف المنظم، وتوفير  - ب
العدالة االجتماعية واالقت ادية والثقافية والسياسية، كذلك يعد الجو  شكل من 

 .لعنف المنظمأشكال ا
 .غياب االستغالل والظلم لكل البشر - ت
التعاون والتفاهم الدولى، وينطوى ذلك على إنشاح نظام عالمى عادل، يتسم  - ث

باالستعداد للمشاركة فى موارد ا رض لتلبية احتياجات الجمي ، بمعنى الحاجة إلى 
 .االنتقال من الطم  إلى الحاجة

واعتماد أنماط حيال تؤدى إلى تكامل كل  التوازن البيئى والمحافظة على البيئة، - ج
 .المخلوقات

 .راحة البال، أو البعد النفسى والروحى للسالم - ح
 ,Groff): سبعة مفاهيم رئيسة للسالم على النحو التالى Linda Groffوقد حددت  

Linda, 2008, 1-14) 
 :، ويشمل(السالم السلبى)منع احلرب  - أ

 .السالم بمعنى غياب الحرب (0
 .توازن القوى فى النظام الدولى السالم بمعنى (6

 :، ويشمل(السالم اإلجيابى)الظروف املواتية للسالم  - ب
السالم )السالم بمعنى الال حرب والال عنف الممنه، على المستويات الكلية  (0

 (.ب فة عامة
السالم بمعنى الال حرب والال عنف الممنه، على المستويات الجزئية  (5

 (.ل، والحركات النسائيةالسالم على مستوى الجماعة، وا سر )
 :، ويشمل(السالم املتكامل)التفكري السلمى الذى يركز على النظم الشاملة واملعقدة  - ت

 .السالم بين الثقافات (4
 .السالم الشامل داخل العالم اإلنسانى والسالم م  البيئة (2
ويشمل ا نماط الستة السابقة للسالم، )السالم الشامل الداخلى والخارجى  (2

 (. السالم الداخلى كشرط أساسى باإلضافة إلى
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ومن الناحية العملية يميل الناس إلى تعريف السالم وفقلا لوجهات النظر المفضلة 
 United Nations Educational, Scientific and): لديهم، على سبيل المثال

Cultural Organization, 2001, 9) 
 

o ا فراد السالم هو القضاح على الفقر، بمعنى رفاهية :االقتصاد. 
o السالم هو نتاج للديمقراطية، فالسالم ينب  من الحوكمة الرشيدل :السياسة. 
o حالل السالم: املعاداة للعنف  .إيقاف الحرب وا 
o السالم هو القانون والنظام :القانون. 
o حل النزاعات بين الجماعات المختلفة، ودم، هذه  :التناغم االجتماعى

  .دل للعدالةالجماعات معلا من خالل التوزي  العا
ا بأنه وض  سياسى يضمن العدالة واالستقرار االجتماعى من    ويعرف السالم أيضل

وهناك عدل شروط يجب . خالل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والممارسات، والمعايير
 ,.Miller, Christopher E): الوفاح بها حتى يتم التو ل للسالم والمحافظة عليه

2005, 55,56) 
 القوى السياسية بين المجموعات المختلفة داخل المجتم ، أوالمنطقة، أو  توازن

ا فى العالم  .ب ورل أكثر طموحل
  الدعم الالزم لشرعية  انعى القرار ومنفذى القرارات فى نظر المجموعة التى ينتمون

 .إليها، وكذلك فى نظر ا طراف خارجية من خالل الشفافية والمساحلة
 عالقات المترابطة بين المجموعات يؤدى إلى تشجي  التعاون االعتراف والتقدير لل

 .طويل ا جل خالل فترات االتفا ، والخالف، وا وضا  الطبيعية، وا زمة
 مؤسسات جديرل بالثقة لتسوية المنازعات. 
  الشعور بالمساوال واالحترام، ف  الشعور والممارسة، داخل وخارج المجموعات ووفقلا

 .للمعايير الدولية
 لفهم المتبادل للحقو  والم الح والنوايا، والمرونة رغم عدم التواف ا.  
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 خصائ السالم : 

فالسالم . وليس سمة Relationship Variableأوال، السالم هو متغير عالقة  
يوجد بين ا فراد والجماعات، والدول؛ فهو ليس سمة أو استعداد لدى فرد أو جماعة أو 

ة، فإنه ال يمكن الحفاظ عليه من خالل االنف ال والعزلة، أو بناح وباعتبار السالم عالق. دولة
الحواجز بين ا طراف المت ارعة، والذى قد يقلل من العنف بشكل مؤقت، ولكن لن يؤدى إلى 

ثانيلا، السالم هو عملية دينامية وليست ثابتة، . إقامة العالقات الالزمة لسالم طويل ا مد
. نا  باستمرار م  ت رفات كل طرف من ا طراف ذات ال لةفمستوى السالم يتزايد أو يت

ا  ثالثلا، السالم هو عملية نشطة، وليس حالة سلبية، فالتعايش السلبى ليس مسارلا  الحل
رابعلا، من ال عب بناح السالم . للسالم، وبناح السالم والحفاظ عليه يتطلب المشاركة النشطة

مستقر سنوات، ثم من خالل فعل واحد يمكن ومن السهل هدمه، فقد يستغر  بناح سالم 
الذى يتم إدارته بشكل ( وليس بغياب ال را )وأخيرلا، يتميز السالم بال را  المستمر . تدميره
فال راعات تحدث باستمرار، وليس تجنب أوقم ، أو إنكار ال را  (. وليس بشكل مدمر)بناح 

 وقوعها وحلها بشكل بناحهو الذى سيحافظ على السالم، بل مواجهة ال راعات حال 
(Johnson, David W. & Johnson, Roger T., 2006, 147–174).  

 

 مستويات السالم : 
يتضمن السالم مستويات عديدل من العالقات، بداية من السالم الشخ ى، مرورلا 
بالدوائر ا كثر اتساعلا مثل السالم بين ا شخاص، والسالم بين الجماعات، والسالم العالمى، 

 .ويوضح الشكل التالى مستويات السالم. والسالم بين اإلنسان وا رض وما ورائها
 مستويات السالم( 4)شكل رقم 
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Source:Navarro-Castro, Loreta & Nario- Galace, Jasmin (2008). Peace 

Education: A Pathway to a Culture of Peace. Philippines: Center 

for Peace Education, Miriam College. 16. 

 المصادر الرئيسة للسالم:(United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, 2001, 10,11) 
 :على سبيل املثال: السالم الداخلى

الوئام والسالم م  النفس، وال حة الجيدل، وغياب ال راعات الداخلية، والبهجة،  
، والسالم الروحى، ومشاعر العطف، والرحمة، والقناعة، وتقدير والشعور بالحرية، والب يرل

 .الفن
 :على سبيل المثال: السالم االجتماعى

، الوئام الناب  من العالقات (كذلك الرجال والنساح)السالم بين اإلنسان واإلنسان،  
ل، اإلنسانية على جمي  المستويات، والم الحة، وحل ال راعات، والحب، وال داقة، والوحد

والتفاهم المتبادل، والقبول، والتعاون، وا خول، والتسامح م  االختالفات، والديمقراطية، وبناح 
 .المجتم ، وحقو  اإلنسان، وا خال 

 : على سبيل المثال: السالم م  الطبيعة
 .االنسجام م  البيئة الطبيعية وا رض ا م 

 :ثقافة السالم: ثانًيا

العدالة االجتماعية، : جوهر حقو  اإلنسان ا ساسيةثقافة السالم والال عنف هى  
والديمقراطية، ومحو ا مية، واالحترام والكرامة للجمي ، والتضامن الدولى، واحترام حقو  
العمال، والمعايير ا ساسية للعمل، وحقو  الطفل، والمساوال بين الرجل والمرأل، الهوية 

  قليات، والحفاظ على البيئة الطبيعيةالثقافية والتنو ، وحقو  الشعوب ا  لية وا
(Education International, 2015, 1). 
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وتعزيز ثقافة السالم ال يعنى مجرد غياب الحرب، كما أنه ليس غاية أو هدف نهائى،  
يجاد حلول للمشكالت والتوترات  إنما هو عملية تتعل  بتهيئة بيئة تمكينية للحوار والمناقشة وا 

 من خالل عملية يقدر فيها كل فرد ويكون قادرلا على المشاركة بدون خوف من العنف،
.(International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies, 2011, 3,4) 
سوف يتحرر اإلبدا  البشرى وتنطل  القدرل على حل  وعندما يتم ترسيخ ثقافة السالم 

إعالم ع رية، كما أن المشكالت التى  المشكالت، بدعم من نظام تعليمى متجدد ووسائل
تبدو غير قابلة للحل اليوم ت بح قابلة للحل، وسوف تحرز الحركات االجتماعية تقدملا كبيرلا 
نحو نز  السالح، وعالمية حقو  اإلنسان، والمشاركة الديمقراطية، والمساوال للمرأل، والتنمية 

  (Adams, David, 2009, 115)المستدامة 
فة السالم بأنها مجموعة متنامية من القيم واالتجاهات والسلوكيات وطرئ  وتعرف ثقا 

الحيال المشتركة تعتمد على احترام الحقو  والحريات ا ساسية، والتفاهم، والتسامح 
والتضامن، والتعاون، والتدف  الحر لالت االت، والمشاركة الكاملة للمرأل وتمكينها، والحل 

لمنافسات العنيفة لتعاون من أجل تحقي  أهداف مشتركة السلمى لل راعات، وتحويل ا
(Forum ZFD & Commission on Higher Education, 2013, 14).  

ا بأنها منه، متكامل لمن  العنف وال راعات العنيفة، وبديل لثقافة    وتعرف أيضل
االجتماعية الحرب والعنف، يعتمد على التربية من أجل السالم، وتعزيز التنمية االقت ادية و 

المستدامة، واحترام حقو  اإلنسان، والمساوال بين المرأل والرجل، والمشاركة الديمقراطية، 
  (Adams, David, 2005, 1). والتسامح، والتدف  الحر للمعلومات ونز  السالح
 ثقافة السالم ونبذ العنفو  والعنفويوضح الجدول التالى الفر  بين ثقافة الحرب 
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 (6)جدول رقم 
 ثقافة السالم ونبذ العنفو  والعنفلفر  بين ثقافة الحرب ا

 ثقافة السالم ونبذ العنف ثقافة الحرب والعنف

 االعتقاد فى السلطة التى تقوم على القول
 وجود عدو

 الحكم االستبدادى
 السرية والدعاية

 التسلح
 استغالل الناس
 استغالل الطبيعة
 الهيمنة الذكورية

 المالتعليم من أجل ثقافة الس
 التفاهم والتسامح والتضامن

 المشاركة الديمقراطية
 التدف  الحر للمعلومات

 نز  السالح
 حقو  اإلنسان

 التنمية المستدامة
 المساوال بين المرأل والرجل

Source: Adams, David (2005). Global Movement for a Culture of Peace. 
Retreived 1-3-2016 from: http://www.culture-of-
peace.info/copoj/definition.html 

 املفهوم والتطور: الرتبية من أجل السالم: ثالًثا

تعددت المفاهيم التى تناولت م طلح التربية من أجل السالم، ومن أبرز هذه  
 :المفاهيم ما يلى

  التربية من أجل السالم هى نو  من الدراسات التى تغرس فى ا ساس االنضباط فى
لحروب الماضية والحالية وهى المقرر الدراسى الذى يدرس ال راعات أو ا. الناس

مشيرلا إلى أسبابها، وتأثيراتها، والتو يات الخا ة بتفادى هذه ا مراض االجتماعية، 
ا توقعات المواطنين بشكل عام، وعلى وجه التحديد، واجبات وأدوار  كما يدرس أيضل

ومن أساسيات التربية من أجل السالم معرفة . والتزامات وأنشطة القادل وا تبا 
  اإلنسانية ا ساسية للمواطن، و عود وسقوط الكيانات السياسية مثل الحقو

االمبراطوريات فى أيام ما قبل االستعمار، وأهمية سيادل القانون، والف ل بين 
 ,Odejobi, C.O.& Adesina, A.D.O). القيادل السيئة خطورلالسلطات و 
2009, 1) 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisxKnBttzJAhWBbhoKHf8ZCocQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.culture-of-peace.info%2Fcopoj%2F&usg=AFQjCNFWgLB8Tt5tv4cwEkYggchReBWEuA&sig2=ZVKbeSTVjWElLRLujrDDPg
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 لمعارف والمهارات واالتجاهات التربية من أجل السالم هى عملية ترمى إلى تعزيز ا
والقيم الالزمة إلحداث تغييرات سلوكية من شأنها تمكين ا طفال والشباب والكبار من 
من  ال راعات والعنف العلنى والممنه، على حد سواح، وحل النزا  سلميلا، وخل  
الظروف المواتية للسالم، سواح داخل الشخ نفسه، أو بين ا شخاص، أو الجماعات، 

 (Mishra, Lokanath, 2015, 47-54) .على المستوى القومى أو الدولى  أو
  هى التربية من أجل القضاح على العنف، وتتضمن زيادل  التربية من أجل السالم

، (المباشر، غير المباشر، الممنه،، الثقافى)الوعى با شكال المختلفة للعنف 
قت ادية والسياسية حتى الطرائ  بدحلا من البنى االجتماعية واال)والتفكير فى بدائل 

، بهدف تعزيز الال عنف وتوفير أساليب (النفسية والروحية لتحقي  السالم الداخلى
مهارات حسم النزا ، المشاركة السياسية، وجهات النظر )خا ة لالستقرار والتمكين 

ا (والفر العالمية ، واقتراح خطط عمل من أجل التحرك نحو عالم أكثر سالمل
  (Brantmeier, Edward J., 2003, 1-25).وعدال

  ، التربية من أجل السالم هى فلسفة وعملية معلا، تنطوى على مهارات االستما
وتنطوى التربية من أجل السالم . وحل النزاعات والتعاون، وحل المشكالت، والتأمل

كعملية على التمكن من المهارات واالتجاهات والمعارف من أجل إيجاد عالم آمن 
والحب، ، والتربية من أجل السالم كفلسفة تعلم الال عنف. ناح بيئة مستدامةوب

وتواجه التربية من أجل السالم بشكل غير . والتعاطف، واحترام الحيال ب فة عامة
مباشر أشكال العنف التى تهيمن على المجتم  من خالل تعرف أسبابها، وتوفير 

، وبذلك (Harris, IM, & Morrison, ML., 2003, 9) البدائل لمواجهتها
تشترك التربية من أجل السالم فى ا ساس النظرى والتطبيقى م  أشكال التربية 
التقدمية مثل التربية من أجل التنمية، والتربية البيئية، والتربية من أجل حقو  

-Cook, Sharon Anne, 2008, 889)اإلنسان، والتربية متعددل الثقافات
913).  

 أجل السالم المهارات واالتجاهات والسلوكيات والقيم الالزمة لبناح  تتضمن التربية من
السالم والحل السلمى لل را ، ذلك أن تعليم السالم يهدف إلى منح الطالب فر 
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التعبير عن مشاعرهم، واكتساب المعرفة والرؤية لحقيقة واق  اليوم، والمهارات والقيم 
خرين والعمل على إيجاد حلول سلمية الالزمة إلعدادهم لبناح عالقات سلمية م  اآل

 ,Sakade) دون اللجوح إلى العنف على جمي  المستويات كمواطنين فى المستقبل
Noriko, 2015, 4).  

  التربية من أجل السالم هى عملية تطوير المعارف والمهارات واالتجاهات والسلوكيات
  (Abebe, T.T. et al., 2006, 14) :والقيم التى تمكن المتعلمين من

  تحديد وفهم م ادر القضايا المحلية والعالمية واكتساب الحساسية اإليجابية
 .والمناسبة لهذه المشكالت

 حل النزاعات وتحقي  العدالة بطريقة سلمية. 
   الحيال وفقلا للمعايير العالمية لحقو  اإلنسان والمساوال من خالل تقدير التنو

 .الثقافى واحترام ا رض واآلخر
 من أجل السالم تعنى التربية :(U.S. Department of State, Bureau of 

Educational and Cultural Affairs, 2011, 1) 
  دراسة ومناقشة قيمنا واتجاهاتنا إزاح التنو ، واالختالفات الثقافية، والتسامح، والكرامة

 .اإلنسانية
 مية بين الناس، وبين تنمية مهارات التفاعل اللغوى واالجتماعى لتعزيز العالقات السل

 .الدول، وبين البشر والبيئة الطبيعية
 تعلم حل المشكالت والتفكير الناقد فيما يتعل  بقضايا ال را  والعنف. 
  التربيـة مـن أجـل السـالم بأنها عمليــة ترمــى إلى تعزيــز المعــارف تعرف اليونيسيف

سـلوك بمـا يمكـن ا طفـال والشـباب والمهارات والمواقف والقيم الالزمة لتغيير أنمـاط ال
لى تسوية المنازعات بالوسـائل  والكبـار من من  ال راعات والعنف العلنى والهيكلى؛ وا 
السـلمية، وتهيئـة الظروف المفضية إلى إحالل السالم سواح على مستوى التعـامل 

ة العامة لألمم الجمعي)بـين ا فـراد أو الجماعـات، أو على المستويين الوطنى والدولى 
 (.04،  6110المتحدل، 
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وفيما يتعل  بتطور التربية من أجل السالم نجد أنها اتخذت أشكاال مختلفة من حيث  
ففى بداية القرن العشرين اهتم ا شخا فى الواليات المتحدل  تطورها فى جمي  أنحاح العالم،

تلك الدول بشأن الطر  التى وأوروبا بقدوم الحرب الميكانيكية، وبدؤا فى تثقيف السكان فى 
أما المربون ف   .يمكن بها حظر الحرب من خالل ع بة ا مم واالتفاقات الدولية ا خرى

بلدان الجنوب، فقد كانوا أكثر قلقلا حول العنف المنظم والفقر، لذلك قاموا بتعزيز التربية من 
. يشة فى الدول الفقيرلأجل السالم فيما عرف بالتربية من أجل التنمية لتحسين نوعية المع

وم  نهاية القرن العشرين بدأ الباحثون المهتمون بمعانال ا قليات فى جمي  أنحاح العالم 
يدركون أن التربية من أجل حقو  اإلنسان يمكن أن تؤدى إلى احترام المبادئ المن و عليها 

البيئية نوعلا من  وقد وض  المربون المعنيون بالكوارث .فى اإلعالن العالم  لحقو  اإلنسان
التربية من أجل السالم عرف باسم التربية البيئية الت  تشرح مبادئ المعيشة على نحو 

وم  بداية القرن الحادى والعشرين، وض  المربون المهتمون  .مستدام على هذا الكوكب
بأشكال العنف ا هلى والداخلى شكال جديدلا من أشكال التربية من أجل السالم عرف باسم 

والقاسم المشترك بين ا شكال المختلفة للتربية من أجل السالم  .لتربية من أجل حل النزاعاتا
ستراتيجيات تحقي  السالم   ,Harris).هو تركيز عملية التدريس والتعلم على جذور العنف وا 

Ian, (n.d), 1-6) 
 تهامبررات االهتمام بالتربية من أجل السالم، وأهدافها، وأهمي: المحور الثانى 

  :مبررات االهتمام بالتربية من أجل السالم: أوال
هناك العديد من المبررات التى تدعو إلى ضرورل االهتمام بالتربية من أجل السالم  

 :أهمها
  تزايد مستوى التع ب فى كثير من دول العالم، ويؤدى ن  الوعى الثقافى إلى تحويل

ق اح قطاعات ع نيفة من السكان بسبب هذا التع ب إلى اشتباكات عنيفة، وا 
انتماحاتهم الدينية أو الثقافية، ا مر الذى يهدد ال حة والحيال وسبل العيش ويحد 

 .من اإلمكانات البشرية، ويكون تأثيرها أشد على الضعفاح
  بنجاح تغييرلا ( العنف والتمييز واإلق اح)تتطلب مواجهة التحديات اإلنسانية الثالثة

لسلوكيات، فنحن بحاجة إلى تحول العقل والسلوك العالمى فى العقليات واالتجاهات وا
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من الطريقة التى نفكر ونتفاعل بها حاليلا، كذلك التحول من االنغال  فى الخالفات 
إلى احترام التنو  والتعددية، ومن رد الفعل السلبى إلى رد مشترك واستباقى، ومن 

نيتنا المشتركة، ومن اللجوح االستبعاد على أساس الخوف إلى االت ال استنادلا إلنسا
 .إلى العنف اللفظى أو الجسدى عند الشعور بالتهديد إلى الحوار البناح والثقة

  التنو  الهائل فى وجهات النظر وطر  التفكير المختلفة، وبدال من أن يكون هذا
التنو  م درلا للثراح والقول نجد أنه سبب رئيس للتوتر والمشكالت، خا ة إذا لم يتم 

امل معه من منظور ثقافة الال عنف والسالم، تلك الثقافة التى يمكن تشكيلها من التع
خالل تطوير القدرل داخل ا فراد والمجتمعات للتعامل م  هذه االختالفات 

 International Federation of Red Cross and Red)واحترامها
Crescent Societies, 2011, 6,7). 

 لعنف فى الرد على ال را  أو الخالف بين ا فراد تزايد اللجوح إلى استخدام ا
، حيث (Mishra, Lokanath, 2015, 47-54)والجماعات والمجتمعات والدول 

شهد القرن المن رم تزايد القل  االجتماعى بشأن ا شكال المروعة للعنف؛ مثل 
العن رية، اإلبادل البيئية، واإلبادل الجماعية، والحروب الحديثة، والكراهية العرقية، و 

واالعتداح الجنسى، والعنف الداخلى، كما شهد اهتماملا مماثال بمجال التربية من أجل 
السالم، حيث أعرب المربون عن أملهم فى استخدام مهاراتهم المهنية لتحذير 

 Harris, Ian).مواطنيهم من أخطار العنف، وتقديم الن ح لهم حول مسارات السالم
M., 2002, 1-40)  

 : أهداف الرتبية من أجل السالم: ثانًيا

 جعل المتعلمين على وعى بأساس ال را  وكيفية حل ال را  فى حياتهم اليومية. 
  إعداد الطالب لي بحوا مواطنين  الحين فى مجتمعاتهم ودولهم والعالم ب فة

عامة، ولديهم المهارات الالزمة لتعزيز السالم والكرامة اإلنسانية على جمي  
 .لمستويات التفاع

  استخدام الف ول الدراسية ك ورل م غرل من نظام عالمى عادل، حيث يتم تعليم
وممارسة القيم العالمية مثل االعتماد المتبادل اإليجابى، والعدالة االجتماعية، 
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 U.S. Department of State, Bureau) والمشاركة فى عمليات  ن  القرار
of Educational and Cultural Affairs, 2011, 1). 

 والهدف هو . تعزيز التغييرات التى يمكن أن تجعل العالم مكان أفضل وأكثر إنسانية
تقليل أو القضاح على العديد من العلل البشرية بدحلا من الظلم وعدم المساوال 
والتع ب وعدم التسامح وحتى انتهاك حقو  اإلنسان وال را  العنيف والدمار 

ن أجل تهيئة عالم تسوده العدالة والمساوال البيئى والحرب وغيرها من الشرور، م
والتسامح وحقو  اإلنسان والبيئة الجيدل والسالم وغير ذلك من السمات 

 .(Bar-Tal, Daniel, 2002, 27-36)اإليجابية
 لغاح الحرب  ,Navarro-Castro) القضاح على الظلم االجتماعى، ورفض العنف وا 

Loreta & Nario-Galace, Jasmin, 2008, 32). 
  وبين (السالم داخل الشخ نفسه)تمكين ا فراد من الحفاظ على السالم داخل أنفسهم ،

، وبين (السالم بين المجموعات)، وبين المجموعات (السالم بين ا شخاص)ا فراد 
 & .Johnson, David W)(السالم الدولى)الدول والمجتمعات والثقافات 

Johnson, Roger T., 2014, 223-240).  
 تراف بال راعات كفر ة للتغيير اإليجابى، وهو ما يعنى تطوير مهارات اإلدارل االع

 .الفعالة لل راعات والعالقة المحترمة م  اآلخرين
  االعتراف با شخا المختلفين وبأشكال العنف االجتماعى والسياسى اليومى، وفتنة

فى الماضى  العنف، وهو ما يعنى تعزيز تحليل التجارب الفردية والجماعية للعنف،
ا  .والحاضر أيضل

  تحليل ا سباب واآلثار الناجمة عن الحرب، وهو ما يعنى النظر فى اآلليات الممكنة
ضد الحروب وبدائل الحرب على المستوى الفردى واالجتماعى وعلى المستوى 

 .الدولى
  تطوير رؤى السالم والحيال المجتمعية، وسبل ترجمة هذه الرؤى إلى إجراحات عملية

(Jäger, Uli, 2014, 5). 
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  تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات المطلوبة لضمان تعزيز مهارات الحيال االجتماعية
اإليجابية واالتجاهات التى من شأنها تعزيز ثقافة الال عنف ودعم التماسك 
االجتماعى، وهى عملية تمكينية تسعى إلى إحداث التغيير من خالل تنمية قدرات الال 

وهى تعتمد على نه، التعدد الثقافى لتغيير ا فراد عنف الشخ ية، 
 ,West Africa Network for Peacebuilding (WANEP))والمجتمعات

2012, 5 ). 
  ،التغلب على العنف من خالل بناح قدرات ا فراد لتحليل المشكالت بطريقة ناقدل

خيرا تعزيز والعمل والمشاركة من أجل تعزيز الال عنف فى التعامل م  ال راعات، وأ
وهذه كلها خ ائ أساسية  ى شخ يريد . العالقات المتناغمة والتعاونية بين ا فراد

 ,Sampere, Marina Caireta, 2013).أن يكون له تأثير ل الح السالم 
13) 

  تعليم ا فراد المعلومات، واالتجاهات، والقيم، والكفاحات السلوكية الالزمة لحل
لعنف وبناح عالقات متناغمة قائمة على المنفعة ال راعات دون اللجوح إلى ا

 (Mishra, Lokanath, 2015, 47-54).المتبادلة والحفاظ عليها 
  تح ين الطالب ضد التأثيرات الشريرل للعنف من خالل تعليم مهارات إدارل ال راعات

بغير اللجوح إلى العنف وخل  الرغبة للتو ل إلى حلول سلمية لل را ، ويتم ذلك 
 ,Mishra, Lokanath).  التفاعل والحوار والتشاور والتعلم الناقد عن طري

2015, 47-54)  
 :كيفية تحقي  أهداف التربية من أجل السالم

 :يمكن تحقي  أهداف التربية من أجل السالم من خالل 
  استخدام الموضوعات التى تثير القضايا المت لة بالسالم والتفاهم الثقافى فى

يمكن للمعلمين منح الطالب المعلومات ا ساسية لمساعدتهم الف ول الدراسية، و 
 .على تطوير اتجاهات وقيم إيجابية مرتبطة بالمعيشة السلمية

  االنخراط ف  ا نشطة الت  تشج  التعاون وبناح تواف  فى اآلراح، واالستما  التأملى
 .U.S) مما يكسب الطالب المهارات التى يحتاجون إليها لمواجهة ال راعات وحلها
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Department of State, Bureau of Educational and Cultural 
Affairs, 2011, 1). 

  نشر قيم ومواقف ومعتقدات ومهارات واتجاهات سلوكية معينة تتواف  م  هذه
ا هداف، فنشر قيم السالم له أهمية خا ة  ن هذه القيم تؤثر على المعتقدات، 

إلى ذلك، تؤكد التربية من أجل السالم على وباإلضافة . واالتجاهات، والسلوكيات
اكتساب ا نماط السلوكية السلمية  ن التغييرات فى السلوك تشير فى نهاية المطاف 

-Bar-Tal, Daniel, 2002, 27).إلى تحقي  أهداف التربية من أجل السالم 
36)  

  ذات بناح عالقات تعاونية، وليست تنافسية بين جمي  ا طراف ( أ)التركيز على
التأكد من أن جمي  ا طراف ذات ال لة ماهرل فى االنخراط فى الخطاب ( ب)ال لة؛ 

السياسى واتخاذ القرارات اإلبداعية التى تشمل مناقشة مفتوحة ا ف  لوجهات النظر 
ضمان سعى ا طراف المعنية إلى اتفاقات قائمة على الم لحة ( ت)المختلفة؛ 

غرس القيم التى تعزز السالم التوافقى ( ث)مشتركة؛ المتبادلة والتى تعظم النتائ، ال
 ,Johnson, David W. & Johnson).بين جمي  ا طراف ذات ال لة 
Roger T. 2014, 223-240)  

 :أهمية التربية من أجل السالم: ثالثلا
 :تتمثل أهمية التربية من أجل السالم فيما يلى  

 ر التى تتجه إلى تقسيم العالم إلى تساعد التربية من أجل السالم فى تحدى ا فكا
وتسعى التربية من . هو الوسيلة لالنطال " ا شرار"، وأن الفوز على "أخيار وأشرار"

 . أجل السالم إلى تعليم مفهوم وحدل الجنس البشرى
 تساعد التربية من أجل السالم فى إنتاج حلول مبتكرل من شأنها تحسين العالقات .

لمدرس ، ينبغى أن تتجاوز برام، االنضباط فى المدارس وبتطبي  ذلك على الواق  ا
العقوبات، فالتركيز على اإلستراتيجيات البناحل لحل النزاعات بين الطالب وتحويل 

ا  . العالقات بين المتنازعين إلى شئح مرغوب هى خيارات قابلة للتنفيذ وأكثر سالمل
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 أن النزاعات يمكن  يساعد تعليم الطالب مهارات الحل السلمى للنزاعات فى فهم
. مواجهتها ب ورل بناحل وأن هناك بدائل أفضل قابلة للتطبي  فى حاالت العدوان

وتشمل برام، التربية من أجل السالم تدريس نظريات الال عنف وممارسة العمل الال 
 ,Navarro-Castro, Loreta & Nario-Galace).عنفى المباشر 

Jasmin, 2008, 96) 
 ل السالم ا فراد با دوات التى تربطهم بأنفسهم، وببيئتهم تزود التربية من أج

ولتحقي  ذلك فهى تركز على الجوانب المعرفية، والوجدانية، . المباشرل، وبالعالم
وا خالقية، والسياسية، وتطوير المحتوى الذى ينقل المفاهيم، ويعلم اإلجراحات، 

بية من أجل السالم إلى وبشكل عام، تسعى التر . ويشج  االتجاهات ل الح السالم
 Sampere, Marina). تمكين ا فراد من العيش والتعايش فى هذا السيا 

Caireta, 2013, 13)  
  تزود ثقافة السالم أجيال المستقبل بالقيم التى يمكن أن تساعد فى تشكيل م يرهم

نسانية وحرية ورخاح  وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى بناح مجتم  أكثر عدال وا 
 (.0،  6110ا مم المتحدل، الجمعية العامة، )عالم أكثر سالملا و 

  يمكن أن تسهم التربية من أجل السالم فى رعاية قدرات الطالب بهدف تنمية
شخ ياتهم وعالقاتهم فضال عن المواطنة المسئولة والواعية كأعضاح فى المجتم  

  (Sakade, Noriko, 2015, 6).المدرسى والمجتم  المحلى والمجتم  فى المستقبل
  إن تهيئة مدارس آمنة داعمة يعد أساسيلا لضمان النجاح ا كاديمى واالجتماعى

للطالب، ومن العنا ر الرئيسة لتحقي  ذلك من  جمي  أشكال العنف بالف ول 
 (Furlong, Michael J. et al., 2005 11) الدراسية

 ية من أجل التعايش؛ تتواف  التربية من أجل السالم فى محيط المدرسة م  الترب
فكالهما يتعامل م  القوى والشروط التى تحكم العالقات بين ا فراد بحيث ت بح 
منسجمة، ومحترمة، وذات قيمة، وفى نفس الوقت ضمان تحقي  نظام اجتماعى 

فتعليم المواطنة العالمية والسلمية فى . يتسم باإلن اف والديمقراطية والشفافية
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 Sampere, Marina).تربية من أجل التعايش السلمى المدارس يأتى من خالل ال
Caireta, 2013, 14) 

   من خالل تطبي  التربية من أجل السالم وتهيئة ثقافة السالم يمكن للمدارس تحقي
 United Nations Educational, Scientific and) :الفوائد التالية

Cultural Organization, 2001, 5) 
 .الطالب -المعلم، والطالب -الطالب، والمعلم -ة بين المعلمتحسين العالقات اإلنساني –
 .تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطالب والمعلمين مثل التعاون واالحترام المتبادل –
 .التنمية الوجدانية السليمة لدى الطالب –
 .تيسير التنشئة االجتماعية من خالل المشاركة فى أنشطة التعلم التفاعلية والتعاونية –
 .ين االنضباط والسلوك ا خالقى للطالبتحس –
 .تنمية اإلبدا  لدى كل من الطالب والمعلمين –
 .تحسين مستوى جودل التعليم والتعلم –

 أمناط ومناذج الرتبية من أجل السالم: احملور الثالث

 :األمناط املختلفة للرتبية من أجل السالم: أوال

السالم، حيث يعرض ال ف  أجليوضح الرسم التالى ا نماط الخمسة للتربية من 
ا ول ا نماط الخمسة المختلفة للتربية من أجل السالم، ويحدد ال ف الثانى أنماط العنف 
التى يتناولها كل نمط، ويبرز ال ف ا خير الهدف التى تسعى إلى تحقيقه التربية من أجل 

 .السالم
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 أنماط التربية من أجل السالم( 2)شكل رقم 
 السالم التربية من أجل

  
  
التربية المتعلقة بالتنمية تربية حسم النزا  التربية الدولية التربية البيئية التربية المتعلقة  

 بحقو  اإلنسان
  
 
  
  

 الكراهية العرقية العنف المنظم ال راعات الشخ ية الحرب تدمير البيئة
  
 
  
 يئة التفاهم بين الثقافات المتعددل بناح السالم  ن  السالم حفظ السالم الحفاظ على الب 
 (المواطن العالمى)بناح المهارات  

Source: Harris, Ian M. (2002). Peace Education Theory. Paper presented 
at the Annual Meeting of the American Educational Research 
Association (83rd, New Orleans, LA, April 1-5, 2002), 1-40. 

 :مناذج الرتبية من أجل السالم: ثانًيا

 سنعرض نموذج الزهرل كأحد نماذج التربية من أجل السالم
 نموذج الزهرل: 

 Virginiaهو نموذج لثقافة السالم على شكل زهرل وض  بواسطة فرجينيا كاواجاز 
Cawagas وسوى هين توهSwee- Hin Toh  وقد ح لت توه على جائزل 6116عام ،
التربية من أجل ثقافة "، وفى هذا النموذج تق  6111ربية من أجل السالم عام اليونسكو للت

تعزيز ( 6)التخل من ثقافة الحرب ( 0)فى مركز الزهرل، وهناك ستة بتالت للزهرل هى " السالم
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ترسيخ االحترام الثقافى والم الحة ( 5)العيش بعدالة ورحمة ( 0)حقو  اإلنسان ومسئولياته 
 ,Swee-Hin)غرس السالم الداخلى ( 2)يش فى انسجام م  ا رض الع( 4)والتضامن 

Toh, 2006, 66-80). 
 نموذج الزهرل( 2)شكل رقم 

 
Source: Swee-Hin, Toh (2006). "Education for Sustainable 

Development & the Weaving of A Cultural of Peace: 

Complementarities and Synergies". Report Expert Meeting 

on Education for Sustainable Development (ESD): 

Reorienting Education to Address Sustainability, 1–3 May 

2006 Kanchanaburi, Thailand, 66-80. 

 مظاهر االهتمام بالرتبية من أجل السالم على الصعيد الدوىل: احملور الرابع

يدلا بالتربية من أجل السالم على ال عيد الدولى، شهدت السنوات ا خيرل اهتماملا متزا 
ليس فقط بو فها مادل أكاديمية ثرية، ولكن فى الواق ، باعتبارها حركة اجتماعية عالمية 
نشطة يمكن أن تعزز وتحفز الحوار بين العلماح والباحثين والناشطين والمعلمين وقادل 

ثقافات السالم فى جمي  أنحاح العالم الحكومة، والعديد من  انعى السالم الملتزمين بخل  
(Lum, Jeannie, 2013, 121-123).  

  :وتتجلى مظاهر االهتمام بالتربية من أجل السالم على ال عيد الدولى فيما يلى  
  برعاية ا مم  0110أكد المؤتمر العالمى لحقو  اإلنسان المنعقد فى فيينا عام

نسان فى البيان الختامى وخطة العمل، المتحدل على أهمية التربية من أجل حقو  اإل 
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كما سلط الضوح على أهمية تعزيز العالقات السلمية فى التعاون والتفاهم المتبادل 
 (Sampere, Marina Caireta, 2013, 15).بين الدول 

  (: 6101-6110)العقـد الـدولى لثقافـة السـالم والال عنف مـن أجـل أطفــال العــالم
، إلى زيادل تعزيـز 52/44من القرار  0النحو المبــين فى الفقرل ويهدف العقد، على 

الحركـة العالميـة لثقافـة السـالم عقـب االحتفـال بالسـنة الدوليـة لثقافـة السـالم فى 
وهـذه الحركـة الـتى دعـا إليـها اإلعـالن وبرنـام، العمـل بشـأن ثقافـة  6111عـام 

 00المـؤرخ  650/40لجمعيـة العامـة فى القـرار السـالم المعتمديـن مـن جـانب ا
 (.4،5،   6110ا مم المتحدل، الجمعية العامة،) 0111سبتمبر / أيلول

 التزمت منظمة التربية الدولية Education International  فى دستورها وقراراتها
بأنشطة السالم الدولية المرتبطة بالتعليم وتعزيز حقو  اإلنسان والديمقراطية 

ودعت المنظمات ا عضاح فيها لتطوير . وتشجي  التفاهم والتضامن الدوليين
أنشطتها تمشيلا م  ميثا  اليونسكو وأهدافها، وميثا  ا مم المتحدل، واإلعالن 

تبنت  6115وفى عام . العالمى لحقو  اإلنسان، واالتفاقية الدولية لحقو  الطفل
من أجل السالم، وتعهدت الدول ا عضاح  منظمة التربية الدولية قرارلا بشأن التربية

بالمنظمة بتعزيز التربية من أجل السالم والتعلم متعدد الثقافات كأفضل عالج لظواهر 
. العن رية والتع ب بهدف من  ال را  االجتماعى واللجوح إلى العنف االجتماعى

ا لتعزيز السلوك السلمى فى ال6112وفى عام  بيئة ، تم دعول منظمات المعلم أيضل
 Education).المدرسية من خالل حل النزاعات والوساطة بين ا قران 

International, 2015, 1) 
  فى إطار اهتمامها بالتربية مـن أجـل ثقافـة السـالم، تقـدم اليونسكو المساعدل للدول

ويشـمل . ا عضاح من أجل وض  خطط وبرام، وطنيـة للتربيـة مـن أجـل ثقافـة السـالم
نفيـذ برامـ، لتدريـب المعلمـين، وتنقيـح المنـاه، الدراســية فيمــا يخ الموضوعات ذلـك ت

المتعلقة بحقو  اإلنسان والسالم والديمقراطية، والتربية الوطنية، والتربية مـن أجـل 
ا مم المتحدل، )الال عنف، والتسـامح والتفـاهم الـدولى، والتنـــو  اللغــوى والثقــافى 

 (.01،  6110لعامة،الجمعية ا
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 وقد . هناك العديد من إعالنات ا مم المتحدل بشأن أهمية التربية من أجل السالم
 6100خص بان كى مون، ا مين العام لألمم المتحدل، اليوم الدولى للسالم عام 

للتربية من أجل السالم، فى محاولة إلعادل تركيز العقول، وتمويل نشر التربية من 
  (Wikipedia, 2015, 1).لة لتحقي  ثقافة السالمأجل السالم كوسي

  قدمت العديد من ا نظمة التعليمية فى جمي  أنحاح العالم التربية من أجل السالم
طوال القرن العشرين وحتى الوقت الراهن، ومن خالل مراجعة برام، التربية من أجل 

 يديولوجية، السالم ف  دول مختلفة نجد أنها تختلف اختالفلا كبيرلا من حيث ا
وا هداف، والتركيز، والمناه، والمضامين، والممارسات، على سبيل المثال، فى 
أستراليا، تركز التربية من أجل السالم على مواجهة التع ب العرقى والثقافى والعنف 
من جهة، وتعزيز التنو  الثقافى، ونز  السالح النووى وتسوية النزاعات من ناحية 

تستهدف التربية من أجل السالم ب فة أساسية القضايا المتعلقة وفى اليابان . أخرى
بنز  السالح النووى، والنزعة العسكرية، وطبيعة المسئولية عن أعمال العنف 

وف  أمريكا الجنوبية تهتم التربية من أجل السالم بالعنف . المرتكبة فى الماضى
الواليات المتحدل، تركز وفى . الممنه،، وحقو  اإلنسان، وعدم المساوال االقت ادية

برام، التربية من أجل السالم فى كثير من ا حيان على التحيز والعنف وقضايا البيئة 
(Bar-Tal, Daniel, 2002, 27-36). 

 دور النظام التعليمى فى تعزيز الرتبية من أجل السالم، ومسات املواطن: احملور اخلامس
  املرغوب فيه كنتاج للرتبية من أجل السالم

 دور النظام التعليمى فى تعزيز الرتبية من أجل السالم: أوال

  :يتمثل دور النظام التعليمى فى تعزيز التربية من أجل السالم فيما يلى
  يهدف النظام التعليمى ب فة أساسية إلى تهيئة الظروف المواتية للسالم، بمعنى

وا منتجين، وقادرين تهيئة مجتم  يشارك فيه المواطنون اهتماماتهم بحرية، وأن يكون
على استثمار أوقاتهم بشكل مثمر، وأن يتمتعوا بحقو  اإلنسان، وأن يديروا 

 (Harris, Ian M., 2002, 1-40).خالفاتهم بدون عنف مباشر 



 .م6102يوليو ( 54)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 036 - 
 

  ففى أجزاح كثيرل من . التعليم هو المفتاح لتوحيد وربط الشعوب معلا بشكل وثي
ت العنيفة والحروب، ومن المهم أن العالم، يعانى المجتم  المدنى بسبب ال راعا

دانة حاالت العنف، كما أن التعليم  ندرك الدور الحاسم للتعليم فى بناح ثقافة السالم وا 
هو ا دال الرئيسة لمكافحة الفقر، وتعزيز السالم والعدالة االجتماعية وحقو  

أجل السالم  وتنطوى التربية من. اإلنسان والديمقراطية والتنو  الثقافى والوعى البيئى
على مفهوم حيوى للسالم من خالل القيم والمهارات الحياتية والمعرفة بروح المساوال 

 واالحترام والتعاطف والتفاهم والتقدير المتبادل بين ا فراد والجماعات والدول
(Education International, 2015, 1). 

 سالم، فالسالم مهم  نه يعد التعليم وسيلة قوية لتشكيل عقول الناس وقلوبهم نحو ال
يعنى بالضبط حيال اإلنسان، فأول ح  من الحقو  ا ساسية لإلنسان هو حماية 

ومن أهم العوامل التى تعكس أهمية السالم الراحة النفسية، فإذا لم يتمت  . الحيال
الفرد بدايةل بالراحة النفسية فسوف ي اب بالضغط الع بى واالكتئاب، ولكن إذا وجد 

كل دائم مثل كل السل ، فإن خدمات الرعاية ال حية والتعليم سوف تعمل السالم بش
وبهذه الطريقة يتجم  الناس حول هدف محدد، ويتعلم اإلنسان أن يحترم . باستمرار

فالسالم هو أكثر . أفكار ومعتقدات ووجهات نظر اآلخرين، وكذلك احترام حريتهم
ا فال. الموضوعات أهمية فى مرحلة المدرسة عالم متعطش للسالم بسبب وعمومل

انتشار ا سلحة ب ورل رهيبة، حيث تنف  الدول مليارات ا موال فى البحوث المتعلقة 
بوسائل وأدوات الحرب فى حين أن الحكومات بالكاد تفكر فى إنفا  مبلغ هزيل على 

وتعد المؤسسات التعليمية أكثر ا ماكن مالحمة لتدريس ومناقشة . بحوث السالم
والرياضيات والدراسات  ن أجل السالم بجدية، ويمكن استخدام اللغاتالتربية م

 .(Mishra, Lokanath, 2013, 1-6) االجتماعية لتحقي  هذا الغرض
  يأخذ النظام التعليمى على عاتقه تربية ا جيال الجديدل على ضوح مفهوم السالم من

كنها من خالل المدارس، بما للمدارس من سلطة، وشرعية، ووسائل وظروف تم
القيام بذلك، فالمدارس غالبلا ما تكون المؤسسة الوحيدل التى يمكن للمجتم  

وبعبارل أخرى، من . االستعانة بها رسميلا، وعلى نطا  واس  لتحقي  هذه المهمة
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يمكن للمجتم  أن يحدد أهداف التربية من ( مثل وزارل التربية والتعليم)خالل وكاالتها 
عداد المن اه، الدراسية، ورسم محتويات الكتب المدرسية والمواد أجل السالم، وا 

التعليمية، ووض  المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة لتنظيم المناخ المدرسى، 
لزام  رشاد المدارس لتنفيذ المبادرات وا  وطرح البرام، الالمنهجية، وتدريب المعلمين، وا 

 (Bar-Tal, Daniel, 2002, 27-36).الطالب للمشاركة ف  عملية التعلم 
وبالرغم من الدور الحيوى الذى يلعبه النظام التعليمى فى تعزيز التربية من أجل 
السالم، فقد ر دت إحدى الدراسات التى أجريت فى سريالنكا بعض معوقات توفير مناخ 

 Ministry of Education, Social):السالم فى بعض المدارس، وذلك كما يلى
Cohesion and Peace Education Unit, 2008, 15,16)  

  ضعف المعرفة والمهارات واالتجاهات والقيم من جانب بعض هيئة التدريس فيما
 .يتعل  ببناح مناخ مدرسى مواٍت، وخمول اإلدارل

  ضعف المعرفة بحقو  الطالب، وقواعد السلوك اإليجابى وغير العنيف؛ فالمنازل قد
 .درسة كذلكتكون عنيفة أو سلطوية، م  توقعات بأن تكون الم

  التركيز على نجاح فى االمتحان بدال من الوقت الذي يقضيه الطالب فى التربية من
 .أجل التماسك االجتماعى والسالم، من جانب المدرسة وأولياح ا مور

  خوف بعض المعلمين من معرفة الطالب حقوقهم والمشاركة ف  اتخاذ القرارات
 .المدرسية

  أو هيئة التدريس، ا مر الذى يضعف استمرارية التنقالت غير الضرورية للمدير
 .المحافظة على الثقافة

 حالة ال را  بسبب الحرب، والتوترات داخل المجتم  نفسه. 
  غياب ا من ضد القوى المدمرل للمبانى المدرسية، م  عدم وجود الداف  لتحسين

 .البيئة الجمالية أو المحافظة عليها
 ح وا مهات بالتربية من أجل التماسك االجتماعى غياب التعاون أو عدم معرفة اآلبا

والسالم وما هى مجهودات المدرسة فى هذا اإلطار، وما هى نقاط القول الحالية التى 
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ال يتم االستفادل منها، فاآلباح ال يت رفون بشكل جماعى لدعم المدرسة ويعملون 
 .بشكل فردى

  الفساد فى مجال التعليم والمجتم. 
 يانات المختلفةالتوترات بين الد. 
 التدخل واإليذاح. 
 :مسات املواطن املرغوب فيه كنتاج للرتبية من أجل السالم: ثانًيا

: المواطن المرغوب فيه كنتاج للتربية من أجل التماسك االجتماعى والسالم هو
(Ministry of Education, Social Cohesion and Peace Education Unit, 

2008, 4)  
 ى مجتم  متعدد الثقافات، ويحترم التنو ، وال يتنافس على أساس يمكن أن يعيش ف

االختالفات أو القيم، ويتسامح م  الثقافات ا خرى، ويث  فى اآلخرين، ويعامل 
اآلخرين كمخلوقات بشرية، وليس عن ريلا، ويستطي  تحليل أسباب التنافر بين 

 .الثقافات بموضوعية
 ل فى فري  دون  راعات، ويسعى لفهم أفكار ديمقراطى فى  ن  القرار، ويمكنه العم

اآلخرين، ويمكنه المشاركة فى الموارد، ولديه عقل منفتح، ويفكر ب ورل ناقدل، 
 .ويستطي  أن يت رف بحزم

 يحترم ويضمن حقو  اآلخرين. 
 يتوا ل بشكل جيد، وبلغة اآلخرين، كما أنه مستم  نشط. 
  تحديات المجتم  متعدد الثقافات، يمكنه حل المشكالت ومواجهة التحديات، ال سيما

 .ويمكنه تحويل النزا ، والتفكير بشكل إيجابى
  يستكشف السالم الداخلى، ولديه أسلوب حيال سلمى ومتوازن، ويمكنه فهم قدراته

 .الخا ة ومجال عمله
 مستنير سياسيلا. 
 ،ليس فاسدلا أو يتقبل الرشاوى، ويخدم اآلخرين دون التوقعات، ولديه فضائل مدنية 

 .وهو على استعداد للتضحية
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  ،لديه رؤية شاملة، وهو مواطن عالمى، ولديه الشجاعة للمشاركة فى تنمية العالم
 . كما أنه  دي  للبيئة

 ال يجرح أى شخ با فكار أو ا فعال، فهو عاطفى ويحترم مشاعر اآلخرين . 
 يحافظ على التقاليد والثقافة والقيم . 
 ا  ف   ات تتجاوز القواعد واللوائحيطي  القوانين، ولديه أيضل

 Ministry):كما يتوق  أن يمتلك المعلمون والطالب على حد سواح المهارات التالية
of Education, Social Cohesion and Peace Education Unit, 2008, 10)  

  (.بين ا شخا وداخل الشخ نفسه)حل المشكالت 
 التفكير اإلبداعى، والتفكير الناقد. 
  للمعلمين، وذلك باستخدام مهارات اإلرشاد )غير العنيفة للنزاعات والوساطة القرارات

 (.حيثما كان ذلك مناسبلا
 ن  القرار، وحماية حقو  اآلخرين . 
 االت االت والعالقات الشخ ية، وذلك من خالل التعاطف واحترام اآلخرين. 
 طيةالت رف بحزم، بطريقة غير عدوانية أو سلبية، والعمل بطريقة ديمقرا. 

ويوضح الشكل التالى المعرفة واالتجاهات والمهارات التى ينبغى أن يكتسبها الطالب  
 :والمعلمون على حد سواح
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 المعرفة واالتجاهات والمهارات التى ينبغى أن يكتسبها الطالب والمعلمون( 3)شكل رقم 
 المعرفة

 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

 المهارات      االتجاهات 
  
 
 

(National Cou 
 

 
 

Source: National Council of Educational Research and Training (2006). 

Position Paper: National Focus Group on Education for Peace. 

New Delhi, 2. 

 معلم الرتبية من أجل السالم: احملور السادس

ية فى أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر دعا المجتم  الدولى إلى دم، الترب 
من أجل السالم فى إعداد المعلم بالواليات المتحدل ا مريكية على مستوى الحوار والممارسة 

 األساسية الدستورية القيم 
 اإلنسان وواجبات حقوق  
 أو  والعرقى والدينى، الثقافى تجنب التعصب

 القائم على أساس الجنس
 وآثارها العولمة 
 المستدامة والتنمية علم البيئة/ البيئة 
 الدولى التفاهم 
 النووى لحوالتس والحروب الصراعات 
 والوقاية منها وحلها الصراعات، تحليل نظريات 
 الطالب سلوكيات فى العنف أعراض 
 التشاركية التعلم أساليب  
 على العنف تشجع التى اإلعالم وسائل صور 
 

 االستماع والتواصل الفعال والتأمل 
 والتعاون التعاطف 
 المشكالت وحل الناقد التفكير  
 النزاعات حل  
 والتفسير اإليجابى للكتب  التحديد

 المدرسية
 طرائق التدريس والتعلم  استخدام

 التشاركية
 القيادة واتخاذ القرار 

 التسامح 
 واالختالف اإلنسان الكرامة احترام 
 قيةالطب والحساسية الجنس 
 البيئى الوعي 
 والتعاطف الرعاية 
 محايد اتخاذ قرار 
 والمحاسبية االجتماعية المسئولية 
 الذات احترام 
 للتغيير االستعداد 
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وتعرف التربية من أجل السالم . فى إطار السعى نحو تحقي  مستقبل مستدام لكوكب ا رض
فى مجال إعداد المعلم بأنها المقررات المطلوبة من قبل الواليات والمواد االختيارية التى 

ها الكليات أو الجامعات من أجل الح ول على شهادل المعلم مثل التربية متعددل تقدم
الثقافات، والتربية البيئية، والتربية الدولية، والتربية الجنسانية، والتربية من أجل حقو  
اإلنسان، والتربية المتعلقة بالتنمية، والتربية المتعلقة باالقت اد، وتربية القيم، والتربية 

، (العنف البدنى)، ودراسات الوعى اإلنسانى، وذلك بهدف وض  نهاية للعنف المباشر المدنية
 ,Brantmeier).على المستويين المحلى والدولى ( العنف المنظم)والعنف غير المباشر 

Edward J., 2003, 1-25) 
وبالرغم من اختالف السيا  المحلى لمعلمى التربية من أجل السالم، إال أن بينهم  

 : يد من ا مور المشتركة، فالكثير منهم يسعى إلى تعزيز مجموعة من المثل العليا مثلالعد
حقو  اإلنسان وحقو  الطفل، العدالة االجتماعية، التقليل من العنف المنظم، التحليل الناقد، 
تغيير مفاهيم وعادات العنف، حل ال را  بين ا فراد والطوائف بطريقة سلمية، التعاطف 

ويستعين المعلمون حول العالم بأعمال . ا لفة العالمية، التعايش السلمى م  البيئةالعالمى، 
وفى نفس . وأبحاث الناشطين والباحثين الدوليين، كما يتبادلون ا فكار م  بعضهم البعض

الوقت فإن عمل معلمى السالم يحفز المزيد من العمل والدراسة المتعلقة باالحتماالت الجديدل 
  ( Teachers Without Boarders, 2011, 24).أجل السالمللتربية من 

 :سمات معلم السالم: أوال
يجب أن يكون معلمو السالم بمثابة قدول لما يكسبونه لطالبهم من  فات ومهارات  

وهذا يعنى، أوال وقبل كل شىح، . تساعد فى تنميتهم فى ف ول دراسية ومدراس تتسم بالسالم
معلمون تحدى التحول الشخ ى، بحيث يمكن أن يكونوا وكالح أن هناك حاجة  ن يواجه ال
وهو مرب السالم  Betty Reardonوض   6110وفى عام . جديرين بالثقة لرسالة السالم

الشهير عالميلا مجموعة من السمات التى يجب أن يتحلى بها معلم السالم، ومن هذه السمات 
  (Reardon, Betty, 2001, 141-149):ما يلى
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 لسالم هو مواطن عالمى مسئول، وممثل عالمى لثقافة السالم، وهو شخ ذو معلم ا
رؤية، قادر على التوق  وتخيل التغيير اإليجابى، يدرك أن التعليم يجب أن يكون 

 .وسيلة نحو التغيير البناح
  فهو يرى لديه دواف  لتقديم الخدمات والمشاركة بفاعلية فى المجتم معلم السالم ،

 .أمام المجتم نفسه كشخ مسئول 
  معلم السالم متعلم مدى الحيال، يستمر فى تحسين قدراته على التعلم، ومواكبة هذا

 .المجال
  معلم السالم مرسل ومحول للثقافات على حد سواح، فعندما يقوم بنقل ثقافة تقليدية

ا أدال فعالة للتحول  ينبغى على المعلم أن يكون ناقدلا ومتأمال، ويمكن أن يكون أيضل
 .جتماعى والثقافىاال

  معلم السالم باحث عن العالقات المتبادلة التى تعزز السالم واإلحساس باالنتماح
على سبيل المثال، احترام الكرامة اإلنسانية وحقو  اإلنسان يجب أن يوجه . للمجتم 

 .العالقات بين المعلم والطالب وعمليات التعلم
 نه يقظ إلمكانية التحيز القائم على معلم السالم يراعى الفرو  بين الجنسين، كما أ

أساس الجنس إزاح نفسه أو الطالب، فهو يساعد المتعلمين الذكور واإلناث لتشكيل 
 .هوية إيجابية نحو أنفسهم، ومراعال النو  االجتماعى والمسئولية تجاه اآلخرين

 غيير معلم السالم ناقد بناح، فهو ينتقد ال لغرض التجريح أو اإليذاح، ولكن إلحداث ت
 .بناح

  معلم السالم قادر على تقديم الرعاية الالزمة للطالب من خالل معرفة مراحل تغير
المتعلمين كأفراد، ويتيح ذلك للمعلم االستجابة لالختالفات فى أساليب تعلم الطالب 

 . بنفس الطريقة اإليجابية التى يستجيب بها لالختالفات البشرية ا خرى
  ح أسئلة مفيدل حول الظروف التى تعرقل أو تعزز معلم السالم محق ، فهو يطر

 .إمكانيات تحقي  ثقافة السالم
  معلم السالم لديه مهارات التعلم االنعكاسى، حيث يطب  ما تعلمه من خالل التدريس

 . لتعمي  فهمه للطالب ولعمليات التعلم
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 ة لبناح معلم السالم لديه مهارات التوا ل وحل النزاعات، وهذه هى المهارات ا ساسي
 . المجتم  و ن  السالم

  معلم السالم يمارس التعلم التعاونى من خالل تشجي  مهام التعلم التعاونى، وتجنب
 .المنافسة السلبية المثبطة

  معلم السالم يحفز على فهم االحتماالت البديلة للمستقبل ولثقافة السالم، فهو يساعد
 ,Reardon, Betty, 2001)الطالب على التخطيط والعمل لتحقي  هذه الثقافة 

141-149).  
 Forum Civil Peaceومن ناحية أخرى وض  منتدى خدمة السالم المدنى  

Serviceبعض السمات ا ساسية لمعلم السالم، وذلك كما يلى :(Forum ZFD & 
Commission on Higher Education, 2013, 140)  

  (الرؤية ) عة وليست كما هى، ويحاول يرى ا شياح وا حداث بأق ى درجات الرو
 .إحداث تغيير نحو مستقبل سلمى

 (المهنة ) يعتقد أن هدفه هو تشكيل مواطنين ملتزمين وقادرين على إحداث التغيير
 .المجتمعى

 (التعاطف ) يظهر إحساس عمي  بالتعاطف تجاه الفقراح والمهمشين، وال يكفى إظهار
ية للتغلب على أعراض الحرمان، التعاطف من خالل مشاعر الشفقة أو ا عمال الخير 
نما من خالل االعتراف بالظلم الذى يدعم التهميش  .وا 

 (االلتزام ) يظهر االستعداد للعمل ب بر من أجل تحقي  السالم وتنمية ذلك فى
 .المتعلمين

 (التسامح )  يظهر التفاهم وقبول اآلخرين، ويحترم االختالفات بين ا فراد فيما يتعل
 .ت والقيم الشخ ية والنظم العقائديةبا ديان والثقافا

 (االنفتاح )ا على ا فكار الجديدل  .يظهر انفتاحل
 (المثابرل )  ال يتوقف، ويعتقد بأن الفشل ال يعنى االنهيار ولكنه معبر لتحقي

 .ا هداف
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 (مهارات التحول أو إحداث التغيير ) لديه المهارات الالزمة إلدارل ال را  ب ورل
  الفعال، والتفاوض، والوساطة، واالت ال غير اللفظى، سلمية، مثل االستما

 . والحوار
 (التمكين ) يساعد المتعلمين على تجاوز مجرد و ف ا عراض من خالل غرس الفهم

الناقد لألسباب الجذرية وتنمية االلتزام بالمشاركة الفعالة فى التحويل السلمى 
 .لل را 

 (البنائية )جريب استراتيجيات بديلة مبدعة من أجل يظهر استعداد والتزام بتنمية وت
 .عالم أكثر سالملا وعدال

 (الم الحة ) يمارس الم الحة بمعنى الحل السلمى لل را. 
 ( سعة االطال )يبذل مجهود للتعلم ومواكبة التطورات فى المجال. 
  :الطرائق التى ميكن للمعلم من خالهلا تهيئة فصول دراسية سلمية: ثانًيا

الطرائ  التى تمكن المعلم من تهيئة جو من الحب والقبول فى  هناك مجموعة من 
-Navarro-Castro, Loreta & Nario): ف ول الدراسية، من أهمها ما يلىال

Galace, Jasmin, 2008, 138-142) 
 يقوم المعلم خالل : يعلن المعلم أن هذا الف ل منطقة سالم ويض  قواعد لتحقي  ذلك

لعام الدراسى بشرح مفهوم الف ل الدراسى السلمى، وسؤال ا يام القليلة ا ولى من ا
الطالب عن العنا ر المهمة لتهيئة مناخ السالم فى الف ل، ويمكن أن يطلب منهم 
عمل مل   يشير إلى أن ف لهم منطقة سالم، م  توضيح المبادئ التوجيهية 

 :الالزمة لتحقي  ذلك، كما يتضح من الشكل التالى
 
 
 
 
 
 

 هذا الف ل منطقة سالم
 .ما شخص يتحدث عندما ستم ا. 0
 .اأحدل  تق ى ال. 6
 .فقط الرقيقة الكلمات قل. 0
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 كل يوم يقول المعلم لنفسه بأنه : بنفسه، بمعنى أن يكون قدول للطالب يبدأ المعلم

وفى كل مرل يشعر فيها بأن شيئلا ما سيثيره . سيكون معلم سلمى فى ذلك اليوم
بطريقة خاطئة، يذكر نفسه بأنه قد عقد العزم على أن يكون سلميلا، وأنه لن يسمح 

يتحرر من أية طاقة سلبية، وأن  وفى كل مرل يدخل الف ل الدراسى. لنفسه أن ينفجر
يش  طاقة إيجابية، وأن يبتسم عند تحية اآلخرين، وأن يعلم الطالب تحيات السالم 
باللهجات المحلية أو لغات أجنبية وأن يستخدمها كنقطة انطال  لمناقشة ق يرل 

 .حول قضايا السالم فى الوقت الحالى
 ية أو لطيفة كلما سنحت الفر ة، يقول المعلم للطالب عبارات إيجاب: تعزيز الطالب

ظهار االهتمام بما يقوله الطالب، واإليماحل،  ومشاركتهم ا فكار التى يناقشوها، وا 
 .والنظر إليهم بالعين

 عندما ينتاب : التعبير عن المشاعر بطريقة مناسبة وتشجي  الطالب على القيام بذلك
ويجب أن يتعلم . ة كرد فعلالمعلم حاالت غضب، عليه االمتنا  عن الطرائ  العدواني

المعلمون كيفية إدارل غضبهم، وبدال من انفجار أو قم  الغضب، يمكن للمعلم 
استخدام أساليب التهدئة مثل التنفس بعم  أو ترك مشهد الغضب بلطف والعودل بعد 

كذلك يجب أن يتعلم الطالب التعبير عن المشاعر بطريقة . أن تهدأ مشاعر الغضب
أنا "أن يتعلموا أساليب التهدئة مثل كتابة ما يشعرون به مثل  مناسبة، كما يجب

ربما لم تق د أن تجرحنى، فقد تكون قلقة بعض "، تعديل أفكارهم مثل "مضطرب جدلا
أنا لن "، التحدث إلى الذات مثل "اهدأ، اهدأ"، تكرار الكلمات المهدئة مثل "الشئ
 ".أنفجر

 دراسى السلمى هو الف ل الذى يشعر فيه الف ل ال: تشجي  احترام وقبول االختالفات
وبالتالى، ال ينبغى السخرية من الطالب أو تهميشهم . الطالب باالنتماح والقبول

وينبغى على المعلم االمتنا  عن قم  الطالب، . نتيجة خ ائ خارجة عن إرادتهم
وتذكير الطالب بالكف عن السلوك العدوانى، وتنظيم نشاط ترحيبى للطالب الجدد، 

لتحدث إلى الطالب حول أهمية احترام االختالفات، وتذكيرهم بأن لون الجلد، وا
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وملمس الشعر، وحجم الجسم، والمال الذى يمتلكه الفرد ليس له عالقة بما يحمله 
فى قلبه، وتذكيرهم بأن الناس تختلف فى التوجه الجنسى، والقدرل العقلية، وطريقة 

هذه االختالفات ال تخول  ى شخ الح  فى الملبس أو التحدث، وأمور أخرى، إال أن 
ويمكن للمعلم تشجي  الفكاهة فى الف ل ولكن ال . إثارل أو إق اح أو تجريح اآلخرين

 . ينبغى أن تقال النكات على حساب شخ آخر
 تمكن ا نشطة : استخدام أنشطة تعاونية ب ورل أكبر من ا نشطة التنافسية

وتولد المسابقات االنقسامات . علا لتحقي  هدفالتعاونية الف ل الدراسى من العمل م
المر الذى قد يؤدى إلى إثارل ال راعات، فى حين تعزز ا نشطة التعاونية الترابط 
اإليجابى، حيث يتعلم الطالب مهارات التوا ل والتعاون للو ول إلى الهدف 
المنشود، وكذلك كيفية حل المشكالت معلا، ومساعدل بعضهم البعض باستخدام 

 .لمواهب والمهارات ونقاط القول لديهما
 عندما يكون هناك مواقف : تعليم الطالب كيفية حل النزاعات بطريقة سلمية وبناحل

جارحة، فعلى المعلم القيام بدور فعال ضدها، والتوسط ف  حاالت ال را ، واستخدام 
ور طريقة حل المشكلة، وتعليم الطالب كيفية استخدام هذه الطريقة وكيفية التحا

بطريقة بناحل، وتذكيرهم بأن التحاور الفعال يؤدى إلى تحدث ا طراف المتنازعة 
وينبغى أن تكون كل الكلمات واإليماحات محترمة ورقيقة، كذلك ينبغى . بطريقة لطيفة

تذكير الطالب بأنه يمكن الو ول إلى الحل إذا استم  كل منا لوجهة نظر الطرف 
تحديد ركن للسالم فى الف ل الدراسى أوفى فناح  اآلخر بشكل حقيقى، ويمكن للمعلم

 .المدرسة حيث يجتم  الطالب ويتحدثون عن اهتماماتهم
 تنشأ العديد من ال راعات فى الف ول : تدريب الطالب على مهارات التوا ل

الدراسية بسبب سوح التوا ل، والت ورات الخاطئة، وسوح الفهم، ومن الطرائ  التى 
عات الناجمة عن سوح التوا ل تعليم الطالب كيفية تساعد على تجنب ال را

عادل ال ياغة، فعندما يكون هناك شىح يزعجهم، ينبغى توضيح ما إذا  التوضيح وا 
هل لى أن أعرف ما إذا كنت  ائبلا "كانوا قد تلقوا الرسالة بدقة، على سبيل المثال، 

ا فراد إلى الكالم ففى بعض ا حيان يميل ". ؟...ف  فهم ما قلته؟ هل انت قلت ذلك 
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قبل أن يفكروا، ومن ثم يمكن تدريب الطالب على تحويل الجمل السلبية إلى جمل 
 فكلماتنا يمكن أن ي. إيجابية

  تكون سالح ذو حدين؛ وبالتالى يجب علينا أن نكون حذرين بشأن ما نقول، فتعليم
ول الطالب م  مراعال مشاعر اآلخرين سيساعد على تقليل ال راعات فى الف 

 .الدراسية
 :واجبات املعلم جتاه الطالب: ثالًثا

ولذلك فإن المسئولية ا ساسية للمعلمين هى مساعدل . يعد المعلمون قدول للطالب 
الطالب لي بحوا أشخا الحين، قادرين على بذل أق ى قدراتهم ليس فقط من أجل م لحتهم 

ا من أجل تحسين المجتم  ككل وهذا هو السبب فى مقارنة المعلم . الخا ة، ولكن أيضل
معرفة والقيم الحميدل، ويرويها بالرعاية والعطف، ويزيل بذور بالبستانى الذى يزر  بذور ال

فالمعلمون المتميزون نماذج لقيم السالم؛ مثل فن االستما ، والتواض ، واالعتراف . الجهل
با خطاح وت حيحها، وتحمل المسئولية عن أفعالهم، والمشاركة فى االهتمامات، ومساعدل 

كذلك فإن للمعلم أهمية ق وى فى تهيئة . ختالفاتبعضهم البعض لحل المشكالت وتجاوز اال
مناخ إيجابى فى الف ول الدراسية، فاتجاهات المعلم وقيمه وعالقاته هى التى تحدد طبيعة 

ومن منظور السالم، فإن المعلم الذى يمكنه تقويم اتجاهاته، . المناخ فى الف ول الدراسية
ذا الذى يدرس، وما هى القيم المراد غرسها ما -وأنماطه المعتادل فى التفكير، وأسلوب تدريسه

ب ورل ناقدل هو العن ر الرئيس فى  -من خالل ما يتم تدريسه، وكيف تتم عملية التدريس
 National Council of Educational Research and) التربية من أجل السالم

Training, 2006, 9,10) 
د كبير على رؤية ودواف  ومهارات ويعتمد نجاح مبادرل التربية من أجل السالم إلى ح 

وينبغى على المعلمين تعزيز قيم التربية من أجل السالم، وأن يظهر ذلك فى . ووعى المعلمين
ومن ثم فمن الضرورى إعادل النظر فى برام، إعداد المعلم، . مواقفهم واتجاهاتهم السلوكية

 National Council of) :وذلك لتزويد المعلمين قبل وأثناح الخدمة بما يلى
Educational Research and Training, 2006, 23,24) 

 الوعى بالثقافات وا نظمة السياسية الخا ة بهم وباآلخرين. 
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  ،بناح ت وراتهم عن الطائفة والطبقة والدين، والثقافات ا خرى، والجماعات الوطنية
 .بوالقيم الدستورية، وا دلة التجريبية، والتحرر من التحيز أو التع 

  الوعى بالبنى المجتمعية للقهر وتأثيرها على السالم وكذلك تقنيات تشجي  فن العيش
 .معلا

  التدريب على المهارات التربوية البديلة التى قد تساعد فى حل ال راعات والتوترات
 .والعنف والعدوانية لدى الطالب وتعزيز السالم

 االلتزام بالمهنة وقواعد السلوك ا خالقى. 
 لعوامل الت  تزعز  استقرار السالم داخل البالد، مثل التفاوت بين الجنسين الوعى با

والتحيز، وأيديولوجيات ال را ، وانتهاك حقو  اإلنسان، والعنف والتحرش والبلطجة 
فى الف ول الدراسية، وبين الدول، مثل العالقات السياسية م  البلدان المجاورل، 

 .الناجم من خالل أفعالهموالحذر لمكافحة الالمساوال والتمييز 
 تقدير الثقافة والهوية الوطنية من منظور دولى. 
  إدراك أنهم ينتمون إلى الجماعة المهنية، ويتحملون مسئولية خطيرل فى بناح

 .مستقبل ا مة والعالم
 تطوير عالقات إنسانية دافئة وداعمة م  الطالب والزمالح. 

  Peace River Model:منوذج نهر السالم فى إعداد املعلم: رابًعا

هو نموذج استكشافى وتوضيحى لكيفية إسهام الروافد الموجودل فى تربية المعلم  
ضمنيلا فى نهر التربية من أجل السالم، وكيفية إسهام ا شكال المختلفة من التربية بما فى 

ت اد، ذلك التربية من أجل حقو  اإلنسان، والتربية من أجل التنمية، والتربية فى مجال االق
والتربية القيمية، والتربية المدنية، ودراسات الوعى اإلنسانى فى الظروف الدينامية والتشاركية 

وتتطلب برام، شهادل المعلم فى العديد من الواليات تربية متعددل . للسالم السلبى واإليجابى
ت تسهم الثقافات أو تدريس مقرر حول التعددية فى المجتم ،  ن هذه ا نوا  من المقررا

ضمنيلا فى زيادل فهم معلم المستقبل للقضايا المتعلقة بالسالم والعنف، وكذلك الحال بالنسبة 
لمقررات المعلم السائدل التى تشمل ضمنلا قضايا التربية الدولية، والتربية البيئية، والتربية 

م أكثر ومن المؤكد أن هذه المقررات والموضوعات تسهم فى بناح عال. الجنسانية، وغيرها
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و يوضح نموذج نهر السالم كيفية دم، المقررات والموضوعات الموجودل فى تربية . سالملا
المعلمين بشكل طبيعى م  ا هداف الكامنة للتربية من أجل السالم، ونموذج نهر السالم هو 
ا أدال لت ور وتحديد كيفية إسهام المقررات والموضوعات المختلفة فى تعليم السالم  أيضل

.(Brantmeier, Edward J., 2003, 1-25) 
 :وفيما يلى شكل يوضح نموذج نهر السالم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج نهر السالم (1)شكل رقم 
Source: Brantmeier, Edward J. (2003). "Peace Pedagogy: Exposing and 

Integrating Peace Education in Teacher Education". Paper 
presented at the Annual Meeting of the Association of Teacher 
Education (Jacksonville, FL, February 18, 2003), 1-25.  

 تدريب املعلم: خامًسا
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ينبغى أن يشمل تدريب المعلمين التدريب على تجنب التحيز وا  دار ا حكام خالل  
الطالب باحترام، وبالتالى  تعاملهم م  الطالب، وكيفية تهيئة بيئة آمنة من خالل التعامل م 

ويحتاج المعلمون إلى التدريب المكثف بحيث يمكنهم . مساعدتهم على الشعور بالثقة وا مان
فالمعلم ال يستطي  . معالجة القضايا بطريقة عادلة وغير منحازل وي بحون قدول جيدل للسالم

تدريب المعلمين  كذلك ينبغى. دعول الطالب للتسامح دون أن يكون ذلك متجسدلا فى نفسه
على تضمين المناقشات والحوارات فى العمليات اليومية، مما يمهد الطري  للتوا ل المحترم 
ا لمناقشة  بين الطالب والمعلمين، حيث يتم التركيز على خل  بيئة من شأنها أن توفر فر ل

بناح المشاعر وا فكار غير مرغوب فيها، وهذا يضمن انخراط الطالب والمعلمين فى حوار 
. وينبغى أن تستخدم االختالفات بين الطالب ب ورل بناحل لدعم تعلم ا قران. إليجاد حلول إيجابية

فالمجتم  الحقيقى يتكون من أفراد لديهم مستويات مختلفة من المهارات و مواطن القول؛ ويجب أن 
 ,Mishra, Lokanath)تعكس الف ول والمجتم  المدرسى هذا التنو  وقيمة مساهمة كل شخ 

2013, 1-6). 

 الدراسة امليدانية : ثالًثا

 :تمثلت الدراسة الميدانية فيما يل 
 :أدوات الدراسة امليدانية

اعتمدت الدراسة على استبانة موجهة إلى الطالب لمعرفة واق  السالم االجتماع  
 .بالمنظومة التعليمية بجمي  جوانبها

                                                                          :عينة الدراسة
أخذت الدراسة عينة عشوائية من خالل المحافظات المختلفة، وو ل عدد المستجيبين إلى 

 .العينة تبعلا لمتغيرات الدراسةوالجدول التال  يبين توزي  . مستجيب من الذكور واإلناث( 011)
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 (3)جدول 

 راسةتوزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الد

 النسبة العينة  متغيرات الدراسة

 النوع
 %01 021 الذكور

 %01 081 اإلناث

 المحافظة

 %00.01 01 القاهرة

 %8.01 20 كفر الشيخ

 %20.01 10 المنوفية

 %00.01 01 الغربية

 %33.33 011 السويس

 اإلدارة التعليمية

 %00.01 01 شمال السويس

 %00.01 01 جنوب السويس

 %00.01 00 مدينة نصرشرق 

 %2.11 0 غرب مدينة نصر

 %2.01 22 شرق المحلة

 %1 20 غرب المحلة

 %8.33 20 شبين

 %0.01 01 الباجور

 %01.01 32 قويسنا

 %0.33 03 قلين

 %0.33 03 كفر الشيخ

 البيئة
 %32.01 002 ريف

 %01.33 080 حضر

 %011 311 اإلجمالي

 :نيةأهداف الدراسة امليدا
 :تهدف الدراسة الميدانية إلى اإلجابة على التساؤالت التالية

 ما واق  السالم االجتماع  لدى طالب المرحلة الثانوية؟ -0
هل هناك فرو  ذات داللة إح ائية بين استجابات عينة الدراسة ال  تعزى إلى النو   -6

 ؟(أنثى/ ذكر)
راسة على تعزى إلى هل هناك فرو  ذات داللة إح ائية بين استجابات عينة الد -0

 المحافظة؟ 
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هل هناك فرو  ذات داللة إح ائية بين استجابات عينة الدراسة على تعزى إلى  -5
 اإلدارل التعليمية؟

هل هناك فرو  ذات داللة إح ائية بين استجابات عينة الدراسة على تعزى إلى  -4
 البيئة؟

 :متغريات الدراسة

 .ل التعليمية، البيئةالنو ، المحافظة، اإلدار : المتغيرات المستقلة
 .استجابات عينة الدراسة وآرائهم: المتغير التاب 

 :أدوات الدراسة امليدانية وخطوات إعدادها

تم ت ميم استبانة موجهة إلى طاللب المرحلة من الدراسة الميدانية لتحقي  الهدف   
 :الثانوية، وقد مرت هذه االستبانة بالمراحل التالية

 :دئية لالستبانةإعداد ال ورل المب -أ 
تم  ياغة هذه ال ورل وتنظيم محاورها باالستعانة بالدراسات السابقة ف  المجال، 

 .باإلضافة إلى اإلطار النظري للدراسة
 : د  ا دوات -ب

 :تم قياس ال د  الداخل  لالستبانة من خالل ما يل 
 بهدف  من خالل عرض ا دوات على السادل المحكمين وذلك: ال د  الظاهري

ما إذا كانت تلك ا دوات تقيس ما وضعت لقياسه أم ال، وقد أسفر  التعرف على
 .التحكيم عن وجود تعديالت داخل عبارات االستبانة

  وذلك من خالل معامل ارتباط كل مفردل م  محورها واالتسا  : ال د  الداخل
 :الداخل  لها والجدول التال  يوضح ذلك
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 (0)جدول 

 كل مفردة مع محورها  جدول يبين معامل ارتباط

اإلدارة : المحور األول

 والثقافة التنظيمية
 الطالب: المحور 

: المحور الثالث

 المعلم

المناهج : المحور الرابع

 وطرق التدريس

 السؤال
معامل 

 االرتباط
 السؤال السؤال السؤال

معامل 

 االرتباط
 السؤال

معامل 

 االرتباط

Q1 .506** Q13 .670** Q27 .723** Q38 .328** 

Q2 .517** Q14 .703** Q28 .682** Q39 .339** 

Q3 .583** Q15 .626** Q29 .603** Q40 .577** 

Q4 .440** Q16 .728** Q30 .638** Q41 .572** 

Q5 .469** Q17 .708** Q31 .665** Q42 .608** 

Q6 .338** Q18 .586** Q32 .637** Q43 .595** 

Q7 .269** Q19 .524** Q33 .594** Q44 .701** 

Q8 .492** Q20 .678** Q34 .633** Q45 .658** 

Q9 .448** Q21 .510** Q35 .595** Q46 .616** 

Q10 .565** Q22 .587** Q36 .536** Q47 .515** 

Q11 .574** Q23 .493** Q37 .671** Q48 .649** 

Q12 .442** Q24 .622**   Q49 .553** 

  Q25 .445**     

  Q26 .662**     

 .1.10دال عند مستوى داللة **  .1.14دال عند مستوى داللة *
بين كل  1.0يتبين وجود ارتباط قوي موجب عند مستوى داللة ( 5)وبقراحل جدول 

مفردل ف  المحور ف  المحاور الثالثة وبين المحور الذي تنتم  إليه مما يدل على وجود 
 .اتسا  داخل  كبير بين مفردات االستبانة

 :حساب ثبات ا دوات -جـ
 اإل دار السادس عشر( SPSS)تم حساب ثبات االستبانة، وذلك عن طري  برنام، 

وقد ح لت االستبانة على ، Cronbach's Alpha))بطريقة التجزئة الن فية وبنموذج ألفا
ا مر الذي يؤكد أن هناك اتساقا داخليا ( 1.101)نفس درجة الثبات ف  الطريقتين وه  

 والجدول التال  يبين ذلك. ستبانةداخل اال
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 (4)جدول 
 نسبة ثبات االستبانة بطريقة الفا كرونباح

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.919 49 
 . ياغة النهائية  دوات البحثال -د

بعد االنتهاح من المراحل السابقة تم  ياغة االستبانة ب ورل نهائية وذلك على النحو المبين 
 :بالجدول التال 

 (0)جدول 

 توزيع العبارات على محاور االستبانة قبل التعديل وبعده

 اإلجمالي بعد الحذف اإلجمالي قبل الحذف عبارات االستبانة محاور االستبانة م

0.  
اإلدارة الثقافة 

 التنظيمية
 02 00  02من إلى 0العبارات

 الطالب  .2
من إلى  03العبارات

20 
01 00 

 المعلم  .3
من  21العبارات 

 31إلى
00 00 

0.  
المناهج وطرائق 

 التدريس

من  38العبارات 

 02إلى
00 02 

 02 00 اإلجمالي 

 :ا سلوب اإلح ائ  المستخدم
، وقد  عشر السادس اإل دار( SPSS) تمت االستعانة ببرنام، الحزم اإلح ائية الـ   

 ( 0112أبو حطب و اد ، : وللمزيد من اإليضاح : )تم استخدام ا ساليب اإلح ائية التالية
 .معامل االتباط لقياس ال د  الداخل  لالستبانة، ومعامل ارتباط كل مفرده بمحورها -أ 
 .نموذج ألف كرونباح لقياس ثبات االستبانة -ب 
 .التكرارات والنسب المئوية -ج 
 .6حساب داللة الفرو  بين المتوسطات لمتغيري النو  والبيئة عن طري  كا -د 
لمحافظة واإلدارل التعليمية عن طري  حساب داللة الفرو  بين المتوسطات لمتغير ا -ه 

 .اختبار أنوفا
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 .اختبار توك  لمعرفة اتجاه داللة الفرو  ف  حالة وجود داللة بين المتغيرات -و 
حساب المتوسط المرجح با وزان النسبية لمعرفة ترتيب العبارات ف  كل محور من قبل  -ز 

 .عينة الدراسة
 :نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها

 (ما رأي املعلمني يف حقوقهم وواجباتهم؟)يتعلق باإلجابة عن السؤال األول  فيما: أوال

 :جاحت نتائ، اإلجابة على السؤال ا ول على النحو التال 
 :أسفرت نتائ، الدراسة عما يل 

 (1)جدول 

 نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق برأي المعلمين في حقوقهم وواجباتهم

 أوافق  العبارة م
إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

الوزن 

 النسبي

     اإلدارة والثقافة التنظيمية: المحور األول 

0.  
تطبققق اإلدارة المدرسققية اللققوائو والقققوانين بشققىل حققازم علققى 

 .جميع الطالب الذين يخالفون النظام
012 002 02 

58.83 

 69.33 02 81 008 .تشجع إدارة المدرسة على التعاون  .2

 68.67 01 20 002 .محافظة على بيئة نظيفة للمدرسةتحر إدارة المدرسة على ال  .3

 77.83 21 12 020 .ترفض إدارة المدرسة العنف  .0

0.  
أشعر بالمساواة بيني وبين زمالئقي ببقاقي المحافظقات فقي فقر 

 .االلتحاق بالجامعات
001 22 20 

53.17 

 68.17 02 13 008 .توجد مساواة بين الذكور واإلناث في التعليم  .0

1.  
ة المدرسة جميع الطالب باختالف ديانقاتهم بصقورة تعامل إدار

 .متساوية
233 30 33 

83.33 

 76.33 01 02 028 .يتساوى الغني والفقير داخل مدرستي في المعاملة  .8

2.  
أرى أنه ال فرق بين األنشطة المقدمة فقي مدرسقتي واألنشقطة 

 .المقدمة في مدارس أخرى
00 021 000 

41.33 

01.  
المقدمققة ....( أفنيققة/مالعققب/اتحمامقق)أتمتققع بققنفس المرافققق 

 .لغيري في المدارس األخرى
00 22 000 

36.67 

 50.50 82 002 22 .تداوم إدارة المدرسة على صيانة مرافق مدرستي  .00

 40.17 000 021 01 .تتواصل المدرسة باستمرار مع أسر الطالب  .02

 60.36    متوسط الوزن النسبي للمحور األول 

     :الطالب: المحور الثاني 

 51.17 11 032 80 .يحافظ الطالب على المدرسة  .03

 53.00 10 032 23 .يحر الطالب على سالمة المباني واألجهزة المدرسية  .00

 59.50 01 003 011 .يتقبل الطالب الرأي اآلخر  .00

 59.00 08 031 002 .يتعامل الطالب مع بعضهم باحترام  .00

 57.83 01 002 20 .يلتزم الطالب بتعليمات المعلم  .01

 53.33 00 008 10 .يحترم الطالب اللوائو المدرسية  .08

 78.50 02 20 021 .يىون الطالب عالقات طيبة مع زمالئهم  .02

 59.67 03 030 000 .يسعى الطالب لحل المشىالت التي تواجههم بطرق سلمية  .21

 65.83 00 000 001 .يتشارك الطالب في حل مشىالتهم  .20

 61.50 08 030 001 .المدرسية يتعاون الطالب في انجاز األنشطة  .22
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 أوافق  العبارة م
إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

الوزن 

 النسبي

 71.00 30 012 002 .يقدم الطالب النصائو لزمالئهم عند الحاجة  .23

 49.00 80 030 81 .يتجنب الطالب العبارات المسيئة في تعامالتهم  .20

 44.00 20 000 00 .يتسامو الطالب مع من يسيء إليهم  .20

 64.50 03 021 031 .يحترم الطالب المعلمين ويقدرونهم  .20

 59.13    وسط الوزن النسبي للمحور الثانيمت 

     :دور المعلم: المحور الثالث 

 55.00 00 008 20 .يعامل المعلم الطالب برفق  .21

 63.17 00 022 020 .يحترم المعلم الطالب  .28

 61.67 00 28 030 .يتجنب المعلم عن استخدام األلفاظ المسيئة داخل المدرسة  .22

 63.17 01 010 032 .بين جميع الطالبيساوي المعلم في المعاملة   .31

 77.17 28 80 020 .يشجع المعلم الطالب على احترام بعضهم بعضا  .30

 70.83 32 000 001 .يحث المعلم الطالب على الحوار والمناقشة  .32

 69.00 32 018 003 .يلتزم المعلم بحضور الحص الدراسية في موعدها  .33

 61.17 02 030 000 .الدراسة يشرح المعلم الدروس بشىل جيد داخل حجرات  .30

 56.00 00 032 012 .يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطالب  .30

 72.17 30 22 001 .يحث المعلم على المحافظة على نظافة البيئة  .30

 56.33 00 031 010 .يهتم المعلم بالعالقات اإلنسانية مع الطالب  .31

 64.15    متوسط الوزن النسبي للمحور الثالث 

     :المناهج وطرائق التدريس واألنشطة: محور الرابعال 

38.  
أرى أنققه ال يوجققد مودققوع دراسققي يثيققر العققداوة بققين طبقققات 

 .المجتمع
008 82 03 

67.50 

32.  
أالحققظ أنققه ال يوجققد مودققع دراسققي يفققرق بققين الطققالب علققى 

 .أساس اللون
020 00 00 

75.67 

 72.67 31 010 000 .عيتشجع جميع المودوعات الدراسية على السالم االجتما  .01

 72.17 01 81 013 .تعزز المودوعات الدراسية على حرية الرأي وتعدد الفىر  .00

 76.17 22 22 012 .تعلمني المودوعات الدراسية احترام اآلخرين  .02

 73.00 38 80 010 .تنمي المودوعات الدراسية تقبل الرأي اآلخر  .03

 55.33 00 030 28 .ي بين الطالبيحر المعلم على استخدام طرائق التعلم التعاون  .00

 48.83 80 030 12 .يهتم المعلم باستخدام طرائق التعلم النشط  .00

 50.17 80 022 80 .يستخدم المعلم طرائق تدريس تنمي الحب بين الطالب  .00

01.  
تشققجع المدرسققة علققى القيققام بونشققطة تطوعيققة لخدمققة البيئققة 

 .المحيطة
10 020 010 

45.17 

 57.17 02 033 010 .ة التعاون بين الطالبتعزز األنشطة المدرسي  .08

02.  
تقوم المدرسة بعمل رحالت مدرسقية للىثيقر مقن األمقاكن التقي 

 .تنمي حب الوطن
10 81 002 

38.17 

 61.00    متوسط الوزن النسبي للمحور الرابع 

 :ما يل ( 2)تبين قراحل الجدول 
 افظات حيث بلغت تعتبر نسبة السالم االجتماع  منخفضة نسبيا على مستوى المح

20.02.% 
  41.00أقل المحاور ف  نسبة السالم االجتماع  هو محور الطالب حيث بلغ.% 
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  25.04أعلى المحاور ف  نسبة السالم االجتماع  هو محور المعلم حيث بلغ.% 
   أقل العبارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  مرتف  ف  المحور ا ول ه

/ حمامات)أتمت  بنفس المراف  )وه  % 52.22 بوزن نسب ( 01)العبارل رقم 
 (.المقدمة لغيري ف  المدارس ا خرى....( أفنية/ مالعب

   أقل العبارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  منخفض ف  المحور الثان  ه
 (.يتسامح الطالب م  من يس ح إليهم)وه  % 55بوزن نسب  ( 64)العبارل رقم 

  على نسبة سالم اجتماع  منخفض ف  المحور الثالث ه  أقل العبارات الت  ح لت
 (يعامل المعلم الطالب برف % )44بوزن نسب  ( 62)العبارل رقم 

   أقل العبارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  منخفض ف  المحور الراب  ه
تقوم المدرسة بعمل رحالت مدرسية )وه  % 03.02بوزن نسب  ( 51)العبارل رقم 
 (ا ماكن الت  تنم  حب الوطن للكثير من

  أعلى العبارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  منخفض ف  المحور ا ول
تعامل إدارل المدرسة جمي  )وه  % 30.00بوزن نسب  ( 2)ه  العبارل رقم 

 (.الطالب باختالف دياناتهم ب ورل متساوية
 المحور الثان  ه  أعلى العبارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  مرتف  ف  

يكون الطالب عالقات طيبة م  )وه  % 23.41بوزن نسب  ( 01)العبارل رقم 
 (.زمالئهم

   أعلى العبارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  مرتف  ف  المحور الثالث ه
يشج  المعلم الطالب على احترام )وه  % 22.02بوزن نسب  ( 00)العبارل رقم 

 (بعضهم بعضا
 بارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  مرتف  ف  المحور الراب  ه  أعلى الع

أالحظ أنه ال يوجد موض  دراس  )وه  % 24.22بوزن نسب ( 01)العبارل رقم 
 (.يفر  بين الطالب على أساس اللون
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   أعلى العبارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  مرتف  ف  االستبانة كلها ه
تعامل إدارل المدرسة جمي  الطالب )وه  % 30.00ن نسب  بوز( 2)العبارل رقم 

 (.باختالف دياناتهم ب ورل متساوية
   أقل العبارات الت  ح لت على نسبة سالم اجتماع  منخفض ف  االستبانة كلها ه

تقوم المدرسة بعمل رحالت مدرسية )وه  % 03.02بوزن نسب  ( 51)العبارل رقم 
 (.الوطن للكثير من ا ماكن الت  تنم  حب

 .والشكل التال  يبين التفاوت بين الوزن النسب  لمحاور االستبانة
 (01)شكل رقم 

 الوزن النسب  لمحاور االستبانة تبعا الستجابات عينة الدراسة

               
             
      

          
      

         
      

        
       
           
      

       
           
      

 56.00
 57.00
 58.00
 59.00
 60.00
 61.00
 62.00
 63.00
 64.00
 65.00

               
         

                    
       
       

       
       

                   

 

النوع وبني  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري)فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الثاني : ثانًيا

 (استجابات عينة الدراسة؟
 يوضح الجدول التال  ذلك

 (8)جدول 

 وبين استجابات عينة الدراسة النوع داللة الفروق بين 

 

 .1.10دال عند **   .1.14دال عند *

 درجة الحرية 2داللة الفروق كا المتغير التابع المتغير المستقل

 النوع

 23 01.20 اإلدارة الثقافة التنظيمية

 20 30.08 الطالب

 22 **01.80 المعلم

 20 33.01 المناهج وطرائق التدريس

 12 10.10 اإلجمالي
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 :ما يل ( 3)تبين قراحل الجدول 
  ال توجد فرو  ذات داللة إح ائية بين النو  واستجابات عينة الدراسة ف  كل من

جمال  المحاوراإلدارل والثقافة التنظيمية، والطالب، والمناه، وطر  التدريس، و   .ا 
  بين النو  ومحور المعلم  1.10توجد فرو  ذات داللة إح اية قوية عند مستوى

 .ل الح اإلناث، حيث إن اإلناث ترى أن المعلمين يدعمون ثقافة السالم أكثر الذكور
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري )فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الثالث : ثالًثا

 (ظة وبني استجابات عينة الدراسة؟احملاف
 :يوضح الجدول التال  ذلك

 (2)جدول 

 وبين استجابات عينة الدراسة المحافظة داللة الفروق بين 

 .1.10دال عند مستوى داللة **  .1.14دال عند مستوى داللة *
 :ما يل ( 1)تبين قراحل الجدول 

  بين متغير المحافظة وبين  1.10توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مستوى
أنظر ملح  الجداول )ة وقد بينت نتائ، اختبار توك  محور اإلدارل والثقافة التنظيمي

أن داللة الفرو  ل الح محافظة القاهرل فه  أعلى المحافظات ف  ( اإلح ائية
السالم االجتماع  لهذا المحور يليها محافظة المنوفية، وأقل المحافظات ه  

 محافظة السويس يليها الغربية
 بين متغير المحافظة  1.10وى توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مست

أن ( أنظر ملح  الجداول اإلح ائية)ومحور الطالب، وقد بينت نتائ، اختبار توك  
داللة الفرو  ل الح محافظة المنوفية فهم أعلى الطالب ف  نسبة السالم 

 .االجتماع  وأقل المحافظات سالما ه  محافظة السويس

 درجة الحرية داللة الفروق أنوفا المتغير التابع المتغير المستقل

 المحافظة

 0 4.567** اإلدارة الثقافة التنظيمية

 0 **6.053 الطالب

 0 **5.835 المعلم

المناهج وطرائق 

 التدريس
3.899** 0 

 0 **5.673  اإلجمالي 
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 بين متغير المحافظة وبين  1.10وى توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مست
أنظر ملح  الجداول )محور المناه، وطر  التدريس وقد بينت نتائ، اختبار توك  

 .أن داللة الفرو  ل الح محافظة كفر الشيخ وأقلها محافظة السويس( اإلح ائية
  بين متغير المحافظة  1.10توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مستوى

أن ( أنظر ملح  الجداول اإلح ائية)وقد بينت نتائ، اختبار توك   ومحور المعلم،
 .داللة الفرو  ل الح محافظة القاهرل وأقلها محافظة الغربية

  بين متغير المحافظة وبين  1.10توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مستوى
أن ( ول اإلح ائيةأنظر ملح  الجدا)إجمال  محاور االستبانة وقد بينت نتائ، اختبار توك  

داللة الفرو  ل الح محافظة محافظة القاهرل فه  أعلى المحافظات ف  السالم االجتماع ، 
ويليها محافظة المنوفية، وأقل المحافظات ف  السالم االجتماع  لطالب المرحلة الثانوية 

 . ه  محافظة السويس ويليها محافظة الغربية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري اإلدارة )ال اخلامس فيما يتعلق باإلجابة عن السؤ: رابًعا

 (التعليمية وبني استجابات عينة الدراسة؟
 :يوضح الجدول التال  ذلك

 (01)جدول 

 وبين استجابات عينة الدراسة اإلدارة التعليمية داللة الفروق بين 

 .1.10دال عند **   .1.14دال عند *
 :ما يل ( 01)تبين قراحل الجدول 

  بين متغير اإلدارل وبين  1.10توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مستوى
إجمال  محاور االستبانة، وأظهرت نتائ، اختبار توك  لبيان اتجاه داللة الفرو  

أن إدارل الباجور بمحافظة المنوفية ه  أعلى ( أنظر ملح  الجداول اإلح ائية)
دارل شمال السويس أقلها  .اإلدارات ف  دعم السالم االجتماع  وا 

 ةدرجة الحري داللة الفروق أنوفا المتغير التابع المتغير المستقل

 اإلدارة

 01 6.548** اإلدارة الثقافة التنظيمية

 01 3.603** الطالب

 01 5.597** المعلم

 01 3.992** المناهج وطرائق التدريس

 01 5.617** اإلجمالي
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 بين متغير اإلدارل وبين  1.10ية قوية عند مستوى توجد فرو  ذات داللة إح ائ
محور اإلدارل والثقافة التنظيمية، وأظهرت نتائ، اختبار توك  لبيان اتجاه داللة 

أن إدارل الباجور بمحافظة المنوفية ه  ( أنظر ملح  الجداول اإلح ائية)الفرو  
دارل شر  المحلة أقله  .اأعلى اإلدارات ف  دعم السالم االجتماع  وا 

  بين متغير اإلدارل وبين  1.10توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مستوى
أنظر ملح  )محور الطالب، وأظهرت نتائ، اختبار توك  لبيان اتجاه داللة الفرو  

أن إدارل الباجور بمحافظة المنوفية ه  أعلى اإلدارات ف  دعم ( الجداول اإلح ائية
دارل شمال ال  .سويس أقلهاالسالم االجتماع  وا 

  بين متغير اإلدارل وبين  1.10توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مستوى
أنظر ملح  )محور المعلم، وأظهرت نتائ، اختبار توك  لبيان اتجاه داللة الفرو  

أن إدارل الباجور بمحافظة المنوفية ه  أعلى اإلدارات ف  دعم (الجداول اإلح ائية
دارل  .غرب مدينة ن ر أقلها السالم االجتماع  وا 

  بين متغير اإلدارل ومحور  1.10توجد فرو  ذات داللة إح ائية قوية عند مستوى
المناه، وطر  التدريس، وأظهرت نتائ، اختبار توك  لبيان اتجاه داللة الفرو  

أن إدارل الباجور ه  أكثر اإلدارات دعما للسالم ( أنظر ملح  الجداول اإلح ائية)
 .ها إدارل شمال السويساالجتماع  وأقل

هل توجد فرو  ذات داللة إح ائية بين )فيما يتعل  باإلجابة عن السؤال السادس : خامسلا
 (متغير البيئة وبين استجابات عينة الدراسة؟

 يوضح الجدول التال  ذلك
 (00)جدول 

 وبين استجابات عينة الدراسة البيئة داللة الفرو  بين 

 .1.10دال عند **   .1.14دال عند *

 درجة الحرية 6داللة الفرو  كا تاب المتغير ال المتغير المستقل

 البيئة

 60 06.04 اإلدارل الثقافة التنظيمية
 62 *56.34 الطالب
 66 66.20 المعلم

 65 62.55 المناه، وطرائ  التدريس
 26 32.24 اإلجمال 
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 :ما يل ( 00)تبين قراحل الجدول 
  جمال  محاور االستبانةال توجد فرو  ذات داللة  .إح ائية بين متغير البيئة وا 
 ال توجد فرو  ذات داللة إح ائية بين متغير البيئة ومحور الثقافة التنظيمية . 
  بين متغير البيئة  1.14توجد فرو  ذات داللة إح ائية ضعيفة عند مستوى

 .ومتغير الطالب وذلك ل الح البيئة الريفية
 ائية بين متغير البيئة ومحور المعلمال توجد فرو  ذات داللة إح . 
   ال توجد فرو  ذات داللة إح ائية بين متغير البيئة ومتغير المناه، وطر

 .التدريس
 :مناقشة نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها

 :من خالل ما سب  عرضة يمكن تفسير نتائ، الدراسة الميدانية فيما يل 
متغير المحافظة وبين جمي  استجابات  وجود فرو  ذات داللة إح ائية قوية بين .0

الدراسة ل الح محافظة القاهرل يرج   نها المحافظة العا مة الت  تحظى بالن يب 
وتل  محافظة القاهرل ف  السالم . ا كبر من الخدمات االجتماعية والتنوير والمراف 

 04ن االجتماع  محافظة المنوفية ولعل ذلك يرج  إلى انخفاض نسبة البطالة من س
الجهاز المركزي للتعبئة % )00.0م إلى 6105ف  محافظة المنوفية عام  25إلى 

ا مر الذي انعكس على المجتم  بشى أفراده ( 04، 6102العامة واإلح اح، 
 . بالسالم االجتماع 

وت درت محافظة السويس ذيل المحافظات ف  نسبة السالم االجتماع  ولعل ذلك  .6
لها تاريخ عري  ف  الحروب والمقاومة والثورات  يرج  إلى أن محافظة السويس

حيث ت دت المقاومة الشعبية بالمحافظة تساندها قوات من الجيش والشرطة عندما 
حاولت القوات اإلسرائيلية المتسللة عبر ثغرل الدفرسوار دخول المدينة بقيادل أريل 

لك عن طري  شارون واحتاللها وذلك لعمل ضغط على القيادل العسكرية الم رية وذ
احتالل المدينة على اعتقاد أنها لن تلقى أي مقاومة تذكر من سكانها إال أن 
المقاومة الشعبية المدعومة ببعض أفراد الجيش الم ري وأهال  المدينة نسجوا 
ملحمة بطوليه ضد القوات اإلسرائيلية المهاجمة وردوها على أعقابها وحطموا 
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البوابة ) 0120أثناح حرب أكتوبر  ات اإلسرائيليةوأعطبوا الكثير من الدبابات والمعد
هذا باإلضافة إلى االرتفا  النسب  لنسبة (. م6102اإللكترونية لمحافظة السويس، 

وتلها محافظة % 02.2م 6105السويس والت  بلغت عام  البطالة ف  محافظة
، 6102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح اح، % )04.4الغربية الت  بلغت 

 .ا مر الذي انعكس على المجتم  بالعنف وغياب السالم االجتماع ( 04
ثم جاح محافظة السويس ف  المحافظات ا قل ف  نسبة السالم االجتماع  محافظة  .0

لغربية، ولعل ذلك يرج  إلى أنها أيضا محافظة حرب، حيث انت ر شعب الغربية ا
م ولهذا تحتفل المحافظة بالعيد .1798 أكتوبر عام 2ف   الحملة الفرنسية على

 (.6102ويكيبديا، )القوم  ف  ذلك اليوم 
أن ت درت إدارل الباجور اإلدارات بأعلى نسبة سالم اجتماع ، وربما يرج  ذلك إلى  .5

أغلب أهل هذه اإلدارل يعملون بالزراعة حيث تبلغ مساحة ا رض المنزرعة ف  مدينة 
ا مر الذي ( 6102البوابة اإللكترونية لمحافظة المنوفية، )فدان  00540الباجور 

ينعكس على السكان باستنشا  الهواح النق  وقلة التوتر والسالم االجتماع ، 
 .افظات ف  نسبة السالم االجتماع وجاحت إدارل شمال السويس أقل المح

وجود فرو  ذات داللة إح ائية بين النو  ومتغير المعلم فقط من محاور االستبانة  .4
ل الح اإلناث ربما يرج  ذلك  ن اإلناث أكثر تميل أكثر من الذكور ف  مراعال 
 الجوانب اإلنسانية والتعامل م  اآلخرين، وتتف  تلك النتيجة م  ما إح احات منظمة
ال حة العالمية ف  التقرير العالم  حول العنف وال حة والذي ذكر أن نسبة العنف 

( 62، 6116منظمة ال حة العالمية، . )عند النساح أقل كثيرا منه عند الرجال
(World Health Organization, 2015, 7) ) 

الريفية،  وجود فرو  ذات داللة إح ائية بين متغير البيئة ومتغير الطالب ل الح البيئة .2
وربما يرج  ذلك إلى أن طالب البيئة الريفية أكثر استنشاقا للهواح النق  وبالتال  هم أقل 
عرضة للتوتر والقل  والضغوط النفسية، وينعكس هدوح وطبيعة الريف على سلوكه 

 .في بح أكثر قدرل على السالم االجتماع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1798


 .م6102يوليو ( 54)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 501 - 
 

 التصور املقرتح : رابًعا

 :عدل محاور ه  سوف يقوم الت ور المقترح على
 :منطلقات التصور املقرتح: أوال

 :ينطل  الت ور المقترح من عدل منطلقات تتمثل فيما يل 
 ملخ نتائج الدراسة امليدانية .1

 :يمكن تلخ  نتائ، الدراسة الميدانية فيما يل 
  تعتبر نسبة السالم االجتماع  منخفضة نسبيا على مستوى المحافظات حيث بلغت

20.02.% 
 41.00ور ف  نسبة السالم االجتماع  هو محور الطالب حيث بلغ أقل المحا.% 
  25.04أعلى المحاور ف  نسبة السالم االجتماع  هو محور المعلم حيث بلغ.% 
 أعلى المحافظات ف  نسبة السالم االجتماع  محافظة القاهرل يليها المنوفية. 
  بيةأقل المحافظات ف  نسبة السالم االجتماع  السويس ويليها الغر. 
 أعلى اإلدارات ف  نسبة السالم االجتماع  إدارل الباجور. 
 أقل اإلدارات ف  نسبة السالم االجتماع  إدارل شمال السويس يليها شر  المحلة. 
  طالب الريف أعلى قليال من طالب الحضر ف  نسبة السالم االجتماع. 
  اإلناث أعلى من الذكور ف  نسبة السالم االجتماع. 

 ادة من اإلطار التنظريىالدروس املستف .2
 :من واق  استعراض الخبرات العالمية ف  مجال السالم االجتماع  يمكن استخال ما يل 

 السالم يعنى وجود العدالة والمحبة والمساوال والوحدل فى كل جوانب الحيال 
 السالم يشتمل على: 

 .غياب االستغالل والظلم لكل البشر
عداد للمشاركة فى موارد ا رض لتلبية إنشاح نظام عالمى عادل، يتسم باالست -

 .احتياجات الجمي 
التوازن البيئى والمحافظة على البيئة، واعتماد أنماط حيال تؤدى إلى تكامل كل  -

 .المخلوقات
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 .راحة البال، أو البعد النفسى والروحى للسالم -
  نما يشتمل السالم ال يقت ر على العنف المباشر ف  الحروب واإليذاح المباشر وا 

اا  :لسالم على نبذ أشكال العنف التالية أيضل
العن رية، التمييز على أساس الجنس، : العنف الثقافى االجتماعى على سبيل المثال -

 .عدم التسامح الدينى
 التلوث، اإلفراط فى االستهالك: العنف البيئى على سبيل المثال -
 يته الكبيرلحظى السالم االجتماع  باهتمام الكثير من المنظمات العالمية  هم. 
 يمكن تحقي  أهداف التربية من أجل السالم من خالل: 

استخدام الموضوعات التى تثير القضايا المت لة بالسالم والتفاهم الثقافى فى الف ول 
 .الدراسية

 .االنخراط ف  ا نشطة الت  تشج  التعاون وبناح تواف  فى اآلراح -
ية معينة تتواف  م  هذه نشر قيم ومواقف ومعتقدات ومهارات واتجاهات سلوك -

 .ا هداف
 التركيز على التعاون وليست تنافسية  -
 غرس القيم التى تعزز السالم -
 ينبغ  لتنمية السالم االجتماع  تنمية ما يل  عند الطالب: 
 االستما  والتوا ل الفعال والتأمل -
 التعاطف والتعاون -
 التفكير الناقد وحل المشكالت  -
 كتب المدرسيةالتحديد والتفسير اإليجابى لل -
 استخدام طرائ  التدريس والتعلم التشاركية -
 القيادل واتخاذ القرار -
 معلم السالم االجتماع  البد أن يكون: 
 .مواطن عالمى مسئول قادر على التوق  وتخيل التغيير اإليجابى -
 .متعلم مدى الحيال، يستمر فى تحسين قدراته على التعلم -
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ندما يقوم بنقل ثقافة تقليدية ينبغى على مرسل ومحول للثقافات على حد سواح، فع -
 .المعلم أن يكون ناقدلا ومتأمال

 . باحث عن العالقات المتبادلة التى تعزز السالم واإلحساس باالنتماح للمجتم  -
يراعى الفرو  بين الجنسين، كما أنه يقظ إلمكانية التحيز القائم على أساس الجنس  -

مين الذكور واإلناث لتشكيل هوية إيجابية إزاح نفسه أو الطالب، فهو يساعد المتعل
 .نحو أنفسهم والمسئولية تجاه اآلخرين

 .ناقد بناح، فهو ينتقد ال لغرض التجريح أو اإليذاح، ولكن إلحداث تغيير بناح -
 . قادر على تقديم الرعاية الالزمة -
لديه مهارات التوا ل وحل النزاعات، وهذه هى المهارات ا ساسية لبناح المجتم   -

 .  ن  السالمو 
يمارس التعلم التعاونى من خالل تشجي  مهام التعلم التعاونى، وتجنب المنافسة  -

 .السلبية المثبطة
يحفز على فهم االحتماالت البديلة للمستقبل ولثقافة السالم، فهو يساعد الطالب  -

 على التخطيط والعمل لتحقي  هذه الثقافة
 الل ما يل يمكن إدخال السالم ف  المواد الدراسية من خ: 
 .ابدا  اعمال فنية تشيد وتحفل ببناح السالم وفض النزا : الفنون -
استعمال ن و شفهية ومكتوبة الستجابات تفاوضية لفض النزا  وبناح : اإلنجليزية -

 .السالم
 .بحث أساليب مواجهة استغالل الناس والبيئات: ال حة والتربية البدنية -
االت ال متعدد الثقافات للتغلب على سوح  تنمية مهارات: اللغات ا جنبية ا خرى -

 . الفهم المحتمل
 . استعمال العدد والقياس لدراسة التوزي  غير العادل للموارد: الرياضيات -
 .مناقشة القضايا ا خالقية التى ُتثار عند استخدام المعرفة العلمية: العلوم -
ين فى بناح السالم تمييز وطرح أمثلة لمساهمات االسترالي: دراسات المجتم  والبيئة -

 .إقليميا وعالميا
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 .فهم كيف ُتستخدم التكنولوجيا لتحسين حيال : التكنولوجيا -
من أهم استراتيجيات التعلم الداعمة للسالم االجتماع  المممارسات الداعمة للسالم،  -

 .وفر  العمل الطالبية، والحوار والمناقشة المرتكز حول الطالب
 :مجتمع املصريالسياقات اجملتمعية احلالية لل .3

يحكم المجتم  الم ري ف  الوقت الحال  العديد من السياقات المجتمعية الت  تؤثر 
 :بشكل كبير على سالمه االجتماع  ولعل من أهم هذه السياقات

 السياقات االقت ادية: 
تشهد الساحة االقت ادية بم ر اآلن عددا من المتغيرات الت  تؤثر على السالم 

 :جتم  الم ري، ومن أهم تلك التغيرات ما يل االجتماع  داخل الم
ا زمة االقت ادية الت  تمر بها البالد بالرغم من المض  نحو االستقرار السياس   -

فعلى الرغم من أن تقرير البنك الدول  يشير : وارتفا  معدالت النمو السنوي الحقيق 
، 6104دول ، البنك ال)إلى أن م ر تمض  نحو تحقي  بيئة سياسية أكثر استقرار 

مليون دوالر لبناح  411إال أن م ر قد اقترضت قرضين كبيرين أحدهما بقيمة ( 52
مليون دوالر لتدعيم شبكات ا مان  511إسكان شامل لكافة الفئات، واآلخر بقية 

ولقد ارتف  معدل النمو الحقيق  السنوي ف  ( 52، 6104البنك الدول ، )االجتماع  
عامم  6.6م إلى 6106/6100عام  6.0بسعر السو  من النات، المحل  اإلجمال  

ا مر ( 421، 6102الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح اح، . )م6100/6105
 .الذي يشير إلى وجود إرادل سياسية جادل لإل الح بالرغم من الظروف االقت ادية

 السياقات االجتماعية: 
كن أن تؤثر على السالم االجتماع  يمر المجتم  الم ر بالعديد من التغيرات الت  يم

 :داخله، ومن أهم تلك التغيرات ما يل 
على الرغم من انخفاضها ف  العام ا خير، : االرتفا  النسب  لمعدالت البطالة -

 .والجدول التال  يبين تطور معدالت البطالة ف  السنوات ا خيرل
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 (06)جدول 
 م تبعا للنو 6105م إلى عام 6111من عام ( سنة فأكثر 04)تطور معدالت البطالة 

 الجملة بطالة اإلناث بطالة الذكور السنة
6111 4.6 60.1 1.5 
6101 5.1 66.2 1 
6100 3.1 66.2 06 
6106 1.0 65.0 06.2 
6100 1.3 65.6 00.6 
6105 1.2 65 00 

 : الم در
o  الكتاب اإلح ائ  السنوي(. 6104)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح اح ،

م، مطبعة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح اح،  6104القاهرل، سبتمبر 
12. 

% 6.0م إلى 6100عام % 0.1حيث ارتفعت من : ارتفا  معدالت إشهادات الطال  -
م ا مر الذي يؤثر على ا سرل الم رية وا طفال، والجدول التال  يبين 6105عام 

شهادات الطال  من  م6105م إلى عام 6100عام  تطور معدالت الزواج وا 
 (03)جدول 

 م 2100م إلى عام 2110تطور معدالت الزواج وإشهادات الطالق من عام 

 إشهادات الطالق معدالت الزواج السنة

2110 1.3 1.2 

2111 8.0 0.0 

2118 8.8 0.0 

2112 2.2 0.8 

2101 00 0.2 

2100 00.2 0.2 

2102 00.2 0.2 

2103 01.8 0.2 

2100 00 2.0 
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 : الم در
الكتاب اإلح ائ  السنوي، القاهرل، (. 6104)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح اح 

 .25م، مطبعة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح اح،  6104سبتمبر 
م إلى 6105حيث و لت عام : زيادل معدالت الزيادل الطبيعية للسكان بم ر -

الكثافة السكانية والضغط على الخدمات المتاحة ا مر الذي يؤدي لزيادل % 64.6
مكانية الشعور بضعف السالم االجتماع  إما لعدم التوزي  العادل للخدمات أو لعدم  وا 
كفاية تلك الخدمات والجدول التال  يبين تطور معدالت المواليد والوفيات والزيادل 

 .الطبيعية
 (41)جد ل 
 م 6041م إ ى عام 6002ة   ط يعية    عام تط    عدالت       يد     فيات     ياد

  عدالت    فيات  عدالت       يد     ة
 عدالت    يادة 

   ط يعية

6002 6.52 256 4.51 

6002 625. 254 6051 

6002 6256 254 6456 

600. 6252 256 6652 

6040 6252 254 6652 

6044 6056 254 6156 

6046 645. 251 6.5. 

6046 64 2 6. 

6041 6456 254 6.56 

 : الم در
الكتاب اإلح ائ  السنوي، القاهرل، (. 6104)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح اح 

 .24م، مطبعة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح اح،  6104سبتمبر 
حيث بلغت : زيادل متوسط ن يب الفرد من كمية االنبعاث غاز ثان  أكسيد الكربون -

الجهاز المركزي . )م6113عام  6.10ف  حين أنها كانت  0.33م 6100عام 
ا مر الذي يؤثر على ا فراد ويزيد من ( 455، 6102للتعبئة العامة واإلح اح، 

 .نسبة توترهم واحتمالية زيادل العنف لديهم
 السياقات السياسية: 
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يشهد المجتم  الم ري العديد من ا حداث السياسية الت  يمكن أن تؤثر على 
 :السالم االجتماع  بداخله، ومن أهم تلك ا حداث ما يل 

م للح ول على 6100يناير  64ا ولى ثورل : قيام ثورتين ف  أقل من ثالث سنوات -
العدالة االجتماعية وتولى المجلس العسكري بعدها إدارل شئون البالد، والثانية ثورل 

لمحكمة الدستورية بعدها م لإلطاحة بالفاشية الدينية وتولى رئيس ا6100يونيو  01
 .إدارل شئون البالد

فنجد العديد من التفجيرات ف  أماكن مختلفة سواح داخل الحيز : انتشار خطر اإلرهاب -
 (6102وزارل الدفا ، )العمران  أو ف  سيناح 

مستغلة ف  ذلك حروب الجيل : ترب جهات معادية لم ر تهدف للنيل من استقرارها -
المتحدث العسكري، )النيل من أمن واستقرار البالد الراب  حرب المعلومات ف  

05/5/6104.) 
 حماور التصور املقرتح وآليات تنفيذه: ثانًيا

 :ينقسم الت ور المقترح إلى عدل محاور تتمثل فيما يل 
 :دور المؤسسات التربوية (0
 دور اإلدارل والثقافة التنظيمية للمدرسة: 

 :ة التنظيمية من خالل ما يل يمكن دعم التسامح من خالل اإلدارل والثقاف
 .تطبي  اللوائح والقوانين بشكل حازم على جمي  الطالب الذين يخالفون النظام -
 .التشجي  على التعاون -
 .الحر المحافظة على بيئة نظيفة للمدرسة -
 .رفض العنف -
 .المساوال بين الذكور واإلناث ف  التعليم -
 .ويةمعاملة جمي  الطالب باختالف دياناتهم ب ورل متسا -
 .المساوال بين الغن  والفقير داخل المدرسة ف  المعاملة -
 .المداومة على  يانة مراف  المدرسة -
 .التوا ل باستمرار م  أسر الطالب -
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 دور المعلم: 
 :يمكن للمعلم دعم التسامح من خالل ما يل 

 .معاملة الطالب برف  -
 .احترام الطالب -
 .تجنب استخدام ا لفاظ المسيئة داخل المدرسة -
 .املة جمي  الطالب بشكل متساويمع -
 .تشجي  الطالب على احترام بعضهم بعضا -
 .حث الطالب على الحوار والمناقشة -
 .االلتزام بحضور الحص الدراسية ف  موعدها -
 .شرح المعلم الدروس بشكل جيد داخل حجرات الدراسة -
 .مراعال الفرو  الفردية بين الطالب -
 .الحث على المحافظة على نظافة البيئة -
 .الهتمام بالعالقات اإلنسانية م  الطالبا -
 .أن يكون مواطن عالمى مسئول قادر على التوق  وتخيل التغيير اإليجابى -
 .الحر على التعلم مدى الحيال، واالستمرار فى تحسين قدراته على التعلم -
 .تنمية الشعور بالوالح واالنتماح لدى الطالب لحب بالدهم -
 .لتجريح أو اإليذاح، ولكن إلحداث تغيير بناحناقد بناح، فهو ينتقد ال لغرض ا -
 . القدرل على تقديم الرعاية الالزمة للطالب -
امتالك مهارات التوا ل وحل النزاعـات، وهـذه هـى المهـارات ا ساسـية لبنـاح المجتمـ   -

 . و ن  السالم
 .تشجي  الطالب على التعاون والعمل الجماع  -
  دور المرشد االجتماع: 

اع  دعم التسامح من خالل تنظيم ندوات ثقافية تحث الطالب يمكن للمرشد االجتم
 :على ما يل 

 .المحافظة على المدرسة -
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 .الحر على سالمة المبان  وا جهزل المدرسية -
 .تقبل الرأي اآلخر -
 .التعامل م  بعضهم باحترام -
 .االلتزام بتعليمات المعلم -
 .احترام اللوائح المدرسية -
 .تكوين عالقات طيبة م  زمالئهم -
 .لسع  لحل المشكالت الت  تواجههم بطر  سلميةا -
 .التشارك ف  حل مشكالتهم -
 .التعاون ف  انجاز ا نشطة المدرسية -
 .تقديم الن ائح لزمالئهم عند الحاجة -
 .تجنب العبارات المسيئة ف  تعامالتهم -
 .التسامح م  من يس ح إليهم -
 .احترام المعلمين وتقديرهم -
 دور المناه، وا نشطة: 

 :التسامح من خالل المناه، وا نشطة عن طري  ما يل يمكن دعم 
 تنقية الموضوعات المدرسية من أي موضو  أو ق ة يمكن أن : 
 .تثير العداول بين طبقات المجتم  -
 .تفر  بين الطالب على أساس اللون -
  تعزيز الموضوعات الدراسية الت  تنم: 
 .السالم االجتماع  -
 .حرية الرأي وتعدد الفكر -
 .ريناحترام اآلخ -
 .تقبل الرأي اآلخر -
  الحر على استخدام المعلم طرائ  التدريس التـ  تنمـ  الحـب والسـالم االجتمـاع  بـين

 :الطالب مثل



 .م6102يوليو ( 54)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 501 - 
 

 .التعلم التعاون  بين الطالب -
 .التعلم النشط -
 .التفكير الناقد -
 .التعلم التعاون  -
 استخدام طر  تقويم تنم  التعاون بدال من التنافسية. 
 ر ـــة الواحـــدل الـــذي يزيـــد مـــن حـــدل التنـــافس بـــين الطـــالب القضـــاح علـــى اختبـــار الف

تاحة فـر التقـويم المتعـددل مـن خـالل التقـويم اإللكترونـ   ويضعف السالم االجتماع  وا 
 .والساعات المعتمدل

 االهتمام با نشطة الت  تعزز السالم االجتماع  مثل: 
 .ا نشطة تطوعية لخدمة البيئة المحيطة -
 .  التعاون بين الطالبا نشطة المدرسية الت  تنم -
 .الرحالت مدرسية للكثير من ا ماكن الت  تنم  حب الوطن -
 :دور اإلعالم (2

 :يمكن لإلعالم تدعيم التسامح االجتماع  من خالل
 .الحيادية ف  العرض بالبرام، اإلخبارية وعرض النقاط المشرقة م  النقاط السلبية -
مح بعرض أفالم أو برام، أو التركيز على البعد القيم  ف  الرقابة بحيث ال يس -

مسلسالت أو أغان  تبث قيم سلبية للمجتم  وطرح القيم ا خالقية كعالج لمشكالت 
الواق  لالرتقاح بسلوك ا فراد بدال من تبرير القيم السلبية للمجتم  لتنحدر ا خالقيات 

 .والقيم
لسالم التركيز على البرام، الدينية الت  تدعم القيم ا خالقية وتحث على ا -

 .االجتماع 
 :دور مؤسسات العبادة (3

 :يمكن لمؤسسات العبادل تدعيم السالم االجتماع  من خالل ما يل 
 .عمل ندوات تثقيفية وبرام، تدعم قيم التسامح والسالم االجتماع  -
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مواكبة التقديم التكنولوج  وعمل حسابات لكافة مواق  التوا ل االجتماع  لتوا ل  -
 .م  الشباب وت حيح فكرهم

 .تطوير الخطاب الدين  لتواكب م  لغة الع ر -
المراجعة المستمرل لمن يقومون بالخطاب الدين  بين المجتم  للتأكد من  حة فكرهم  -

 .وسالمة منهجهم، ومن  من يثبت فساد فكرهم
 
 :دور احلكومة (4

 :يمكن للحكومة تدعيم السالم االجتماع  من خالل ما يل 
التطوعية والجمعيات الخيرية الت  تدعم قيم  االهتمام بنشر دور ثقافة وا نشطة -

السالم ف  المحافظات الت  لها تاريخ ف  الحرب والت  أثبتت الدراسة أنها أقل 
 .المحافظات ف  نسبة السالم االجتماع  مثل محافظة السويس والغربية

 .التوزي  العادل للخدمات بين العا مة والمحافظات ا خرى -
 .ين مدن كل محافظةالتوزي  العادل للخدمات ب -
 .اإلكثار من المساحات الخضراح الت  تقلل من التوتر والقل  وتزيد من العنف -
نقل مقالب القمامة والمخلفات خارج المناط  السكنية ومتابعة تنظيف الشوار   -

 .والطر  وتشجيرها
االهتمام بأطفال الشوار  الذين من الممكن أن يكونوا شرارل اإلرهاب ف  المجتم ،  -

 .اح دور كريمة لحمياتهم وتعليمهموبن
 .فتح مشروعات استثمارية كبرى لتوظيف الشباب والقضاح على البطالة -

 املخاطر احملتملة: ثالًثا

 :تتمثل المخاطر المحتملة للت ور المقترح فيما يل 
 ..ضعف الوع  المجتمع  بأهمية ا نشطة المجتمعية والتطوعية -
إلقامة تعاون وتحالف وتبادل الخبرات  عدم وجود مظلة أو شبكة وطنية محلية -

 .والتجارب بين منظمات المجتم  المدن 
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ن  المعرفة والمهارات واالتجاهات والقيم من جانب فيما يتعل  ببناح مناخ مدرسى  -
 .مواٍت، وخمول اإلدارل

 .ن  المعرفة بحقو  الطالب، وقواعد السلوك اإليجابى -
الوقت الذي يقضيه الطالب فى التربية من  التركيز على النجاح فى االمتحان بدال من -

 .أجل التماسك االجتماعى والسالم، من جانب المدرسة وأولياح ا مور
خوف بعض المعلمين من معرفة الطالب حقوقهم والمشاركة ف  اتخاذ القرارات  -

 .المدرسية
 .حالة ال را  بسبب اإلرهاب، والتوترات داخل المجتم  نفسه -
فة اآلباح وا مهات بالتربية من أجل التماسك االجتماعى غياب التعاون وضعف معر  -

 .والسالم فاآلباح ال يت رفون بشكل جماعى لدعم المدرسة ويعملون بشكل فردى
 كيفية التغلب على هذه املخاطر: رابًعا

 :يمكن التغلب على مخاطر الت ور المقترح من خالل عدل إجرحات من أهمها
 .لعمل التطوع نشر التوعية المجتمعية بأهمية ا -
عمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على بث قيم السالم االجتماع  للطالب من  -

 .خالل طر  التدريس وا نشطة ال فية والال فية وطر  التقويم
عمل دورات تدريبية للقيادات التعليمية لتدريبهم على القيادل التشاركية وبث قيم  -

 .للمؤسسة التعليمية السالم االجماعية بالثقافة التنظيمية
عمل ندوات ونشرات لتوعية المجتم  بخطورل العنف وانعكاساته السلبية على الفرد  -

 .وعلى المجتم 
تنمية الوع  لدى أولياح ا مور بأهمية الجوانب القيمية وا خالقية لدى الطالب أكثر  -

 .من الجوانب التح يلية
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 مالحق البحث
 ( 0)ملح  

 نتائ، التحليل اإلح ائ 
 :نتائ، اختبار توك  لبيان اتجاه داللة الفرو  بين متغير المحافظة وبين محاور االستبانة: أوال

mang 

Tukey B    

Gov N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

suez 100 25.5000  

gharbia 50 25.6800  

kafr shaih 26 26.2308 26.2308 

monofia 74 27.4865 27.4865 

cairo 50  27.9200 

 

student 

Tukey B    

Gov N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

suez 100 28.4700  

cairo 50 30.7400 30.7400 

gharbia 50 30.7600 30.7600 

kafr shaih 26  31.6538 

monofia 74  32.7297 

teacher 

Tukey B    

Gov N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

gharbia 50 22.7600  

suez 100 24.8700 24.8700 

monofia 74 25.1486 25.1486 

kafr shaih 26  26.4231 

cairo 50  27.2200 
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carecal 

Tukey B    

Gov N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

suez 100 25.4200  

gharbia 50 25.9000 25.9000 

monofia 74 27.5135 27.5135 

cairo 50 27.6400 27.6400 

kafr shaih 26  28.3462 

total 

Tukey B     

Gov N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

suez 100 1.0426E2   

gharbia 50 1.0510E2 1.0510E2  

kafr shaih 26  1.1265E2 1.1265E2 

monofia 74  1.1288E2 1.1288E2 

cairo 50   1.1352E2 

 :نتائج اختبار توكي لبيان اتجاه داللة الفروق بين متغير اإلدارة التعليمية وبين محاور االستبانة: ثانيا

mang 

Tukey B    

Idara N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

west_ mahla 21 23.9524  

north_suez 50 24.2600  

kalleen 13 24.8462  

shabin 25 25.3600  

south _ suez 50 26.7400  

east _ mahla 29 26.9310  

quasna 32 27.1562  

west_nasr 6 27.5000  

kafralsheekh 13 27.6154  

east_ nasr 44 27.9773 27.9773 

albagour 17  31.2353 
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student 

Tukey B    

Idara N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

north_suez 50 27.0200  

west_nasr 6 28.3333  

south _ suez 50 29.9200 29.9200 

west_ mahla 21 30.3333 30.3333 

kalleen 13 30.9231 30.9231 

east_ nasr 44 31.0682 31.0682 

east _ mahla 29 31.0690 31.0690 

shabin 25 32.0000 32.0000 

quasna 32 32.1250 32.1250 

kafralsheekh 13 32.3846 32.3846 

albagour 17  34.9412 

 

teacher 

Tukey B     

Idara N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

west_nasr 6 22.0000   

east _ mahla 29 22.5862   

west_ mahla 21 23.0000   

quasna 32 23.3438 23.3438  

north_suez 50 24.3400 24.3400 24.3400 

kalleen 13 24.3846 24.3846 24.3846 

shabin 25 24.9200 24.9200 24.9200 

south _ suez 50 25.4000 25.4000 25.4000 

east_ nasr 44  27.9318 27.9318 

kafralsheekh 13   28.4615 

albagour 17   28.8824 
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carecal 

Tukey B    

Idara N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

north_suez 50 24.9800  

east _ mahla 29 25.6897  

quasna 32 25.8438  

south _ suez 50 25.8600  

west_ mahla 21 26.1905  

shabin 25 26.6000  

kalleen 13 27.2308  

east_ nasr 44 27.5909 27.5909 

west_nasr 6 28.0000 28.0000 

kafralsheek

h 
13 29.4615 29.4615 

albagour 17  32.0000 

 

total 

Tukey B     

Idara N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

north_suez 50 1.0060E2   

west_ mahla 21 1.0348E2 1.0348E2  

west_nasr 6 1.0583E2 1.0583E2  

east _ mahla 29 1.0628E2 1.0628E2  

kalleen 13 1.0738E2 1.0738E2  

south _ suez 50 1.0792E2 1.0792E2  

quasna 32 1.0847E2 1.0847E2  

shabin 25 1.0888E2 1.0888E2  

east_ nasr 44 1.1457E2 1.1457E2 1.1457E2 

kafralsheekh 13  1.1792E2 1.1792E2 

albagour 17   1.2706E2 
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 (6)ملح  
 استبانة الدراسة

 
 /عزيزي الطالب

 عد،،،تحية طيبة وب
تقوم شعبة بحوث المعلومات التربوية بالمركز القوم  للبحوث التربوية والتنمية بإجراح دراسة 

 :ف  التعليم الثانوي، والت  يق د بها التربية من أجل السالمتهدف إلى تعرف واق  
المعارف والمهارات واالتجاهات الت  يتم تعليمها للطالب بهدف غرس قيم السالم والتعاون "

 ."تعايش م  اآلخر والحوار والمحافظة على سالمة البيئةوال
أمام اإلجابة الت  تتف  م  ( √)ونأمل منكم قراحل العبارات التالية قراحل جيدل، ووض  عالمة 

 .وجهة نظركم، م  العلم أن هذه البيانات سرية، وال تستخدم إال  غراض البحث العلم 
 م  خال الشكر والتقدير الهتمامكم

 
 :ت أساسيةبيانا

 (اختياري: )االسم 
 المحافظة: 
  (:حضر/ريف)البيئة الجغرافية 
 اإلدارل التعليمية: 
 اسم المدرسة: 
   (:أنثى/ذكر) النو 
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 االستبانة
 

 موافق العبارة م
إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

    :اإلدارة والثقافة التنظيمية: المحور األول 

0.  
ل حققازم علققى تطبققق اإلدارة المدرسققية اللققوائو والقققوانين بشققى

 .جميع الطالب الذين يخالفون النظام

   

    .تشجع إدارة المدرسة على التعاون  .2

    .تحر إدارة المدرسة على المحافظة على بيئة نظيفة للمدرسة  .3

    .ترفض إدارة المدرسة العنف  .0

0.  
أشعر بالمساواة بينقي وبقين زمالئقي ببقاقي المحافظقات فقي فقر 

 .االلتحاق بالجامعات

   

    .توجد مساواة بين الذكور واإلناث في التعليم  .0

1.  
تعامل إدارة المدرسة جميع الطقالب بقاختالف ديانقاتهم بصقورة 

 .متساوية

   

    .يتساوى الغني والفقير داخل مدرستي في المعاملة  .8

2.  
أرى أنه ال فرق بين األنشطة المقدمقة فقي مدرسقتي واألنشقطة 

 .المقدمة في مدارس أخرى

   

01.  
المقدمقققة ....( أفنيققة/مالعقققب/حمامققات)بققنفس المرافقققق  أتمتققع

 .لغيري في المدارس األخرى

   

    .تداوم إدارة المدرسة على صيانة مرافق مدرستي  .00

    .تتواصل المدرسة باستمرار مع أسر الطالب  .02

    :الطالب: المحور الثاني 

    .يحاظ الطالب على المدرسة  .03

    .واألجهزة المدرسية يحر الطالب على سالمة المباني  .00

    .يتقبل الطالب الرأي اآلخر  .00

    .يتعامل الطالب مع بعضهم باحترام  .00

    .يلتزم الطالب بتعليمات المعلم  .01

    .يحترم الطالب اللوائو المدرسية  .08

    .يىون الطالب عالقات طيبة مع زمالئهم  .02

    .يسعى الطالب لحل المشىالت التي تواجههم بطرق سلمية  .21

    .يتشارك الطالب في حل مشىالتهم  .20

    .يتعاون الطالب في انجاز األنشطة المدرسية  .22

    .يقدم الطالب النصائو لزمالئهم عند الحاجة  .23

    .يتجنب الطالب العبارات المسيئة في تعامالتهم  .20

    .يتسامو الطالب مع من يسيء إليهم  .20

    .يحترم الطالب المعلمين ويقدرونهم  .20

    :دور المعلم: لمحور الثالثا 
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    .يعامل المعلم الطالب برفق  .21

    .يحترم المعلم الطالب  .28

    .يتجنب المعلم عن استخدام األلفاظ المسيئة داخل المدرسة  .22

    .يساوي المعلم في المعاملة بين جميع الطالب  .31

    .يشجع المعلم الطالب على احترام بعضهم بعضا  .30

    .ب على الحوار والمناقشةيحث المعلم الطال  .32

    .يلتزم المعلم بحضور الحص الدراسية في موعدها  .33

    .يشرح المعلم الدروس بشىل جيد داخل حجرات الدراسة  .30

    .يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطالب  .30

    .يحث المعلم على المحافظة على نظافة البيئة  .30

    .مع الطالبيهتم المعلم بالعالقات اإلنسانية   .31

    :المناهج وطرائق التدريس واألنشطة: المحور الرابع 

38.  
أرى أنققه ال يوجققد مودققوع دراسققي يثيققر العققداوة بققين طبقققات 

 .المجتمع 

   

32.  
أالحققظ أنققه ال يوجققد مودققع دراسققي يفققرق بققين الطققالب علققى 

 .أساس اللون

   

    .تشجع جميع المودوعات الدراسية على السالم االجتماعي  .01

    .تعزز المودوعات الدراسية على حرية الرأي وتعدد الفىر  .00

    .تعلمني المودوعات الدراسية احترام اآلخرين  .02

    .تنمي المودوعات الدراسية تقبل الرأي اآلخر  .03

    .يحر المعلم على استخدام طرائق التعلم التعاوني بين الطالب  .00

    .يهتم المعلم باستخدام طرائق التعلم النشط  .00

    .يستخدم المعلم طرائق تدريس تنمي الحب بين الطالب  .00

01.  
تشققجع المدرسققة علققى القيققام بونشققطة تطوعيققة لخدمققة البيئققة 

 .المحيطة

   

    .تعزز األنشطة المدرسية التعاون بين الطالب  .08

02.  
تقوم المدرسة بعمل رحقالت مدرسقية للىثيقر مقن األمقاكن التقي 

 .تنمي حب الوطن

   

 
 

 
 


