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السسارسػات التربؾةػة التػى مدػيؼ عػى معزةػز ييدؼ البحث الحالى إلى الكذف عػؽ ااعػ          
لرػياةة رؤةػة مربؾةػة    التساسػ  االجتساعى بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عػى مرػر و اصػؾال 

لتفعيل إسيامات مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى معزةز التساسػ االجتساعى و كسدخل لسؾاجيػة 
االستعانة باالسػتبانة كػاداة بحثيػة  عػدم  م  و السشيج الؾصفى اعد انتيج  البحث   . اإلرىاب

. االسقابمة التػى مػؼ اجراايػا مػ   مجسؾعػة مػؽ  مػديرى إلى عيشة مؽ معمسى السرحمة الثانؾةة  
مػػدارس التعمػػيؼ الثػػانؾى العػػاـ  امجسؾعػػة مػػؽ الخيػػراذ التربػػؾةيؽو اذلػػػ  بيػػدؼ الؾعػػؾؼ عمػػى  

سدرسػػػة التعمػػػيؼ الثػػػانؾى العػػػاـ  و أىػػػؼ السسارسػػػات التربؾةػػػة الداعسػػػة لمتساسػػػػ االجتسػػػاعى ب
 امؾصم  الشتااج إلى  :

مسارسات اإلدارة السدرسية  بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ الداعسة لمتساسػ االجتساعى و   -
( اازف نديى 2..0جاذت عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" بستؾسط حدابى )

 ا الجانب السيؼ . %(. مسا يذير إلى عرؾر عى دار اإلدارة السدرسية عى ىذ54.45)
السسارسات  التربؾةة لمسعمؼ الداعسة لمتساسػ االجتساعى جاذت عى مدتؾى " متحقق  -

%(. مسا يذير أف أف 56.25( اازف نديى )2..0بدرجة كييرة "  بستؾسط حدابى )
مسارسات السعمؼ التربؾةة داخل مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ مديؼ عى محقيق التساسػ 

 االجتساعى  .
ف دار السشاىج الدراسية عى دعؼ التساسػ االجتساعى متحقق  بدرجة كييرة  اذلػ اعقًا أ -

 %(..56.6( اازف نديى )4..0بستؾسط حدابى )آلراذ أعراد عيشة البحث  
اجؾد عرؾر عى السسارسات التربؾةة الخاصة باألنذظة السدرسية عى مدرسة التعميؼ   -

الثانؾى العاـ الداعسة لمتساسػ االجتساعى . عسسارسات األنذظة السدرسية الداعسة 
( 0.02لمتساسػ االجتساعى جاذت عى مدتؾى " متحقق إلى حد ما " و بستؾسط حدابى )

 %(..  34..5اازف نديى )
ر عى السسارسات التربؾةة التى مدؾد السشاخ التربؾي عى مدرسة التعميؼ الثانؾى اجؾد عرؾ  -

العاـ  الداعسة لمتساسػ االجتساعى  و حيث جاذت عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" 
 %(.55.22( اازف نديى )0..0بستؾسط حدابى )

 معميؼ ثانؾى  –إرىاب  –: مساسػ اجتساعى كمسات مفتاحية  
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Contributions of general Secondary Education to Promote Social Cohesion 

To Confrontation Terrorism in Egypt : Proposed Educational Vision 

Prepared by 

d. Rania Wasfi Othman. 
 Associate Professor of  Fundamental of Education, 

 Faculty of Education, Damietta University 

The present research aims to uncover the reality of educational 

practices that contribute to the enhancement of social cohesion in the 

general secondary school in Egypt, in order to formulate an educational 

vision to activate the role of the general secondary school in promoting 

social cohesion, as an entrance to confront terrorism8 The research 

followed the descriptive approach, using the questionnaire as a research 

tool presented to a sample of secondary school teachers. And interview 

was conducted with a group of principals of general secondary education 

schools and a group of educational experts, in order to identify the most 

important educational practices in support of social cohesion in the school 

of general secondary education. The results reached: 

- The practices of school administration in the general secondary school 

in support of social cohesion came in a level of "achieved to some 

extent" with an arithmetic mean (1821) and a relative weight (158517). 

This indicates a deficiency in the role of school administration in this 

important aspect. 

- The educational practices of the teacher in support of social cohesion 

came in the level of "achieved to a great extent" with a mean (1823) and 

a relative weight (1.8117) This indicates that the teachers' educational 

practices within the general secondary school contribute to social 

cohesion.  

- The role of the curriculum in supporting social cohesion is largely 

achieved, according to the opinions of the members of the research 

sample with a mean (1825) and a relative weight (1.8.27). 

-  The existence of deficiencies in the educational practices of school 

activities in the general secondary school in support of social cohesion. 

The practices of school activities in support of social cohesion came at a 

level "achieved to some extent", with an arithmetic mean (1810) and a 

relative weight (128457). 

- The existence of deficiencies in the educational practices that prevail in 

the educational climate in the general secondary school in support of 

social cohesion, where it came at a level "achieved to some extent" with 

an arithmetic mean (1821) and a relative weight (118317). 

 

Keywords: Social cohesion, terrorism, secondary education 
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 : مكذمة 

بسرحمة حرجة متدؼ باىتزاز  0222يسر السجتس  السرري مشذ ثؾرة يشاير         
رات متبلحقة عي يبعض الؿيؼ ااضظراب السعايير االجتساعية ااألخبلؾية و كسا يذيد مغي

صاحب ذلػ  ميديدات األنداؽ االجتساعية االدياسية ااالعترادية االثقاؼية و  مختمف
االرراع السدني و امدىؾر العبلعات السجتسعية و اعي بديب مزايد الجرةسة ااإلرىاب 

 .  بعض الحاالت مشاعص السذاركة الدياسية 
رىاب استفحمتا و بعد مؾجة ما أطمق عميو الربي  عغاىرمى  التظرؼ ااإل           

العربى و االتى كاف مؽ أعراضيا الجانيية مفذى الفؾضى اانفبلت األمؽ اضعف ىيبة 
استكساؿ ارسؾخ الذرعيات  عمةاساعد انييار الذرعيات القديسة ا  الدالة الؾطشية  .

 .  (2) الجديدة عى االختراعات األمشية  ااألعساؿ اإلرىابية
عالفكر اإلرىابى  أا  اةعتير اإلرىاب أحد مغاىر العشف االجتساعي و           

الستظرؼ يدعى لتحقيق أىداؼ معيشة يغمب عمييا الظاب  الدياسي و اال سييل ليذا 
الفكر ليحقق أىداعو الدياسية عير القشؾات الذرعية و حيث إف ما يدعؾ إليو اةشادى 
بو ال يحغى بالػتاييد الذعيى ااإلجساع و  لذا يمجا إلى العشف اإشاعة مشاخ مؽ الخؾؼ 

طؾااف السجتس   و اةزةد األمر بإراعة الدماذ و اةيتغى مؽ ذلػ اىتزاز األمؽ بيؽ 
 .    ( 0) اإشاعة الفؾضى

لذلػ أصبح  عزية الحفاظ عمى التساسػ االجتساعى مؽ القزايا السحؾرةة         
حيث يرى كثير مؽ الستخرريؽ عى عمؼ الشفس  االجتساعى و أف    عى العرر الراىؽ
حبل أمثل عى معالجة الكثير مؽ    اعى بيؽ أعراد السجتس  الؾاحد  يسثلالتساسػ االجتس

عالفرد إذا ما شعر بؾجؾده عى الجساعة  التى  .السذكبلت  التى مؾاجو الفرد االسجتس  
امداعده عى إشباع حاجامو امؾعر لو نغاما متكامبل مؽ  ومعسل عمى حل مذكبلمو 

عإف مية مفاعمو م  اآلخرةؽ عى السجتس   و الؿيؼ ااالمجاىات ااألخبلؽ التى مديل عس
 . (.) حسى الفرد مؽ الفكر السشحرؼ ذلػ ي
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مفيـؾ التساسػ االجتساعى يشظؾى عمى ؾياس كيؽية مؾحد السجتس  حيث إف        
و عالسجتس  الذى يتست  بذعؾر عؾى باليؾةة  استشادا إلى مجسؾعة أبعاد امؤشرات

ااالنتساذ ااألىداؼ السذتركة االسداندة االجتساعية يعتير أكثر عؾة عى مؾاجية 
 .  (2) التحديات الشامجة عؽ التظؾرات العالسية الحالية اعى مقدمتيا اإلرىاب 

محقيق  التساسػ االجتساعى أحد السفاميح الرايدة عى  أجل اةعد التعميؼ مؽ      
التظؾةر االتشسيةو عيؾ اسيمة اةاية معًاو اسيمة ألنو ييدؼ إلى محقيق التكامل 

و اةاية ألنو ييدؼ إلى محديؽ الغراؼ السعيذية لؤلعراد امؾعير عرص  االجتساعى
 .  (3)ة امؾاجية اإلرىابمتكاعئة ليؼ و مسا لو أكير األثر عى معزةز السرالحة االجتساعي

 مشكلة البخح : 

أصبح  التساسػ االجتساعى مؽ أىؼ السؾضؾعات و اخرؾصا عى الفترة الحالية و           
عى مقدمتيا  التزايد الؾاضح  عي  و احيث مؾاجو السجتسعات الحديثة الكثير مؽ التحديات 

أةمب الذيؽ يسارسؾف العسميات اإلرىابية عي سؽ الذباب  اأصبح  عدد حؾادث اإلرىاب و 
إلى التى اجي    يةاإلرىاباماثرت مرر بتمػ الحؾادث    .اربسا ؼيسا داف ىذا الدؽ

أىداؼ مدنية و ااستيدؼ بعض الذخريات الدياسية ارجاؿ الجيش االذرطة امؾاع  
 سياحية و اطاؿ السستمكات الخاصة

 . (4) بالدالة 
زةادة انتساذ الظبلب اجعميؼ  إلى أىداؼ مشغؾمة التعميؼ  لؾع  الذى مدعى ؼيو عى اا       

عإذا  . أكثر اىتساما اارمباطا بالؾطؽ استعدادا ألداارىؼ االجتساعية السشؾطة بيؼ عشد التخرج 
لمؾطؽ لحداب  االنتساذ لجساعة ما  مزةف ليؼ   بيؼ يفاجئؾف الجسي  بزعف انتساايؼ

الحاضرو  امذجعيؼ عمى االندحاب مشو بل مقـؾ بعسل ةدل لعقؾليؼ بغرض مجشيدىؼ لسياـ 
 .  (  5) انتحارةة مفدر عمى أنيا استذياد اجياد عى سييل هللا

اعة امكسؽ خظؾرة اإلرىاب عمى السدتؾى السجتسعى عى نذر ثقاعة العشف و اإش           
مشاخ سميى بيؽ أعراد السجتس  نتيجة لقتل األبرةاذ ازةادة الذعؾر بالخؾؼ االقمق و اإعيار 
عجز الشغاـ الدياسي  اعجز الحكؾمة عؽ مؾعير األمؽ لمسؾاطشيؽ و باإلضاعة إلى التكمفة 
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االعترادية االتى متسثل عى مكمفة إنقاذ الزحايا اإزالة آثار الدمار و مسا يؤدى إلى مزايد 
 . (  6)  األعباذ التى متحسميا الدالة ااإلضرار بجيؾد التشسية

األمر الذى يحتاج إلى معالجة الغاىرة اعتراديا ااجتساعيا اثقاؼيا امربؾةا اديشيا             
اعانؾنيا انفديا و خرؾصا بالقزاذ عمى الفقر  و امحقيق العدالة االسداااة و اإيجاد بيئة 
مشاسبة لؿيؼ الدبلـ االتدامح االبلعشف  احل الخبلعات بالحؾار االتدامح السذترؾ .  م  

عى االعتبار أكثر شرااح السجتس  ماثيرا  و اأىسيا شرةحة طبلب السرحمة الثانؾةة و  األخذ 
 . (7)التى معد مؽ أكثر الذرااح مكؾةشا لمسجتس  

حيث يتاثر الذباب بسا عييؼ طمبة السرحمة الثانؾةة بعؾامل محمية اعؾمية اعالسية و        
رادية ااالجتساعية و التى مؤثر عمى كسا يؾاجيؾف مجسؾعة مؽ التحديات الثقاؼية ااالعت

ةؤكد ا   و ( 22) عدرميؼ عمى محقيق مظالب نسؾىؼ و مسا عد يحدث بعض السذكبلت لدييؼ 
أىسية الدار الذى مسارسو السؤسدات التربؾةة االتعميسية و عى حساية امحريؽ عقؾؿ الظبلب 

ااالعتداؿ و امربية جيل  ستذددة االستظرعة و عير معزةز ؾيؼ الحؾار االؾسظيةلمؽ األعكار ا
يسارس الحؾار اعيؾؿ اآلخر و مؽ ةير معرب أا إعراذ و االتربية عمى مفيـؾ التدامح 

 .    (22)  االتعايش
ىاب ىؾ إيجاد الذقاؽ ااالستفادة مشو داخل السجتس  السا كاف اليدؼ الرايس لئل     

مؽ  ابالتالى مؾاجية اإلرىاب و   عى زةادة التساسػ االجتساعى التعميؼ يداعد السدتيدؼ عإف 
خبلؿ مظؾةر الؿيؼ االسيارات االفيؼ و االتدرةب عمى الثقة االجتساعية و امؾعير الؾعى 

االسعمسيؽ اإدارة السدرسة ظبلب ثقاعة مديل التفاعبلت اإليجابية  . عال إيجاد االجتساعى و ا 
االعامميؽ و كل مشيؼ يعزز رأس الساؿ االجتساعى و اةديؼ عى مكؾةؽ العبلعات اإليجابية التى 
محكسيا ؾيؼ امعايير يقتشعؾف بيا امجسعيؼ أىداؼ مذتركة و سؾاذ كان  أىداؼ معميسية أا 

 .  ( 20) ىداؼ السجتس  الذى يعيذؾف ؼيوأ
التى إلى الؾعؾؼ عمى أىؼ السسارسات التربؾةة   يدعى  البحث الحالى عإف امؽ ثؼ          

 مؾاجية اإلرىاببغرض  بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ لتساسػ االجتساعى مديؼ عى معزةز ا
 . اىؾ ما يسكؽ التعيير عشو عى التداؤؿ الرايس التالى : عى مرر

سؾاجية اإلرىاب عى لجتساعى التساسػ اال معزةزعى كيف يديؼ التعميؼ الثانؾى العاـ  -
 ؟   مرر
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           اةتفرع عؽ ىذا الدؤاؿ التداؤالت الفرعية التالية :   
 تساسػ االجتساعى ؟ لم اإلطار الفكرى ما  -2
 التساسػ االجتساعى ؟ معزةز مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى  إسياماتما  -0
 ما مفيـؾ اإلرىاب اما أىؼ دااععو ؟  -.
 التساسػ االجتساعى  امؾاجية اإلرىاب ؟  التعميؼ مؽ أجل ما العبلعة بيؽ  -2
االجتساعى بسدرسة  التساسػ  التى مديؼ عى معزةز ما ااع  السسارسات التربؾةة  -3 

 التعميؼ الثانؾى العاـ ؟
مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى إسيامات لتفعيل  ةالسقترح الرؤةةما أىؼ مبلمح  -4

 ؟  عى مرر   التساسػ االجتساعى لسؾاجية اإلرىاب معزةز
 ييدؼ البحث الحالى إلى محقيق ما يمى :  أهذاف البخح :

 التساسػ االجتساعى  .  إطار عكرى حؾؿ الدعى ليمؾرة  -
 . التساسػ االجتساعى معزةز مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى  إسياماتالؾعؾؼ عمى   -
 و االؾعؾؼ عمى  أىؼ دااععو  . التردى لدراسة  مفيؾـ اإلرىاب  -
 التساسػ االجتساعى امؾاجية اإلرىاب  .التعميؼ مؽ أجل  الكذف عؽ  العبلعة بيؽ  -
االجتساعى التى مديؼ عى معزةز التساسػ  السسارسات التربؾةةالؾعؾؼ عمى  ااع   -

 . بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ
التساسػ  معزةزمدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى  إسياماتلتفعيل  مربؾةةرؤةة صياةة  -

 .  عى مرر  االجتساعى  لسؾاجية اإلرىاب
 متسثل أىسية البحث ؼيسا يمى :   أهنية البخح  :

مشيثق أىسية البحث الشغرةة مؽ أىسية السؾضؾع الذى يتشاالو اىؾ األىسية الشغرةة :   -2
االجتساعى بسدرسة التعميؼ  التساسػالتى مديؼ عى معزةز مفعيل السسارسات التربؾةة 

الثانؾى العاـ عى مرر لسؾاجية اإلرىاب و عالسجتس  الذى يتست  بذعؾر عؾى باليؾةة 
ااالنتساذ ااألىداؼ السذتركة االسداندة االجتساعية يعتير أكثر عؾة عى مؾاجية اإلرىاب 

مى عامق الدالة الذى يمقى بعؾاؾبو الؾخيسة محديات سياسية اامشية ااعترادية خظيرة ع
و األمر الذى ييرر امخاذ كل التدابير الكفيمة  لسؾاجيتو  و اةامى دعؼ التساسػ 
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ابالتالى يسثل البحث الحالى إضاعة عمسية عى ىذا االجتساعى عى مقدمة ممػ التدابير.  
 السجاؿ . 

و  األىسية التظييؿية : متسثل األىسية التظييؿية لمبحث عى أنو  عد يدتفيد مؽ نتااج -0
 الفئات التالية :

  إدارة مدرسة التعمػيؼ الثػانؾى العػاـ  :  اذلػػ عػى إطػار سػعييا إلػى دعػؼ التػرابط االتساسػػ
 بيؽ أعراد السجتس  السدرسي . 

  العػػدؿ االسدػػاااة  طالػػب السرحمػػة الثانؾةػػة  :    حيػػث يػػتؼ إعػػداده عػػى مشػػاخ مبلاػػؼ مػػؽ
و مسػػػا يدػػػيؼ عػػػى حسايتػػػو مػػػؽ   ااحتػػػراـ اليؾةػػػات اممييػػػة حقؾعيػػػاو  االتػػػ خى االتزػػػامؽ

 االنحراؼ أا االستقظاب الفكرى .  
   أصػػػبح   السػػػدارس مػػػؽ أداات السجتسػػػ   أاليػػػاذ األمػػػؾر االسجتسػػػ  السحمػػػى  :  حيػػػث

األساسية التى مديؼ عى مؾاجيػة اإلرىػاب مػؽ خػبلؿ  التفاعػل  مػ  متظمبػات مجتسعيػا و 
 .   اايااالشيؾض بيا  احل مذكبلميا و امحقيق حياة أعزل ألبش

 :وأدواتى  ميوج البخح 

سػػشيج الؾصػػفى نغػػرا لسبلذمتػػو لظييعتػػو  عػػى محديػػد مفيػػـؾ التساسػػػ اليدػػتخدـ البحػػث       
االجتسػػاعى  االؾعػػؾؼ عمػػى دار مدرسػػة التعمػػيؼ الثػػانؾى العػػاـ عػػى دعػػؼ التساسػػػ االجتسػػاعى و 

و أىػػؼ السسارسػػات التربؾةػػة التػػى مدػػؾد مدرسػػة التعمػػيؼ الثػػانؾى العػػاـ  ؽالكذػػف عػػمػػؽ خػػبلؿ 
. مػػ  اسػػتخداـ السػػدخل التعػػددى امدػػيؼ عػػى دعػػؼ التساسػػػ االجتسػػاعى  لسؾاجيػػة اإلرىػػاب   

( الػػػذى يعتسػػػد عمػػػى   (Triangulation Approchلجسػػػ  الييانػػػات عػػػى البحػػػث العمسػػػى  
 .  (.2)شرر ما عى الدمؾؾ اإلندانىطرةقتيؽ أا أكثر لجس  الييانات بقرد دراسة ع

 مؼ االستعانة باألداات البحثية التالية : عدا        
الؾعػػؾؼ اذلػػػ  بيػػدؼ  و عػػدم  إلػػى عيشػػة مػػؽ معمسػػى السرحمػػة الثانؾةػػة  التػػى االسػػتبانة  -2

السسارسػات التربؾةػة الداعسػة لمتساسػػ االجتسػاعى بسدرسػة التعمػيؼ الثػانؾى العػاـ  عمى ااع 
    .ىؼمؽ اجية نغر 

السقابمػػػة التػػػى  مػػػؼ اجراايػػػا مػػػ   مجسؾعػػػة مػػػؽ  مػػػديرى مػػػدارس التعمػػػيؼ الثػػػانؾى العػػػاـ   -0
بيػػدؼ الكذػػف عػػؽ  أىػػؼ السسارسػػات التربؾةػػة الداعسػػة  وامجسؾعػػة مػػؽ الخيػػراذ التربػػؾةيؽ 

لمتساسػػػػ االجتسػػػاعى بسدرسػػػة التعمػػػيؼ الثػػػانؾى العػػػاـ مػػػؽ اجيػػػة نغػػػرىؼ كؿيػػػادات اخيػػػراذ 
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الدار التربؾى لمسدرسة عى ىذا الجانػب السيػؼ عى مفعيل  مربؾةيؽ و االتعرؼ عمى مقترحاميؼ
معزةػػز لتعمػػيؼ الثػػانؾى العػػاـ عػػى مدرسػػة ا إسػػياماتلتفعيػػل  رؤةػػة مربؾةػػة اصػػؾال لرػػياةة و 

 .   لسؾاجية اإلرىاب التساسػ االجتساعى 
 متسثل حداد البحث عى :   : بخححذود ال

و مرحمػة التعمػيؼ الثػانؾى العػاـ  امػديرى  معمسػى مػؽ عيشػة :امسثمػ  عػى الحداد البذػرةة   -
 اعيشة مؽ الخيراذ التربؾةيؽ مؽ الدادة أعزاذ ىيئة التدرةس  بكمية التربية . 

 سثم  عى مدار س التعميؼ الثانؾى العاـ بسحاعغة دمياط .الحداد الجغراؼية : ام -
السسارسات التربؾةة الداعسة  ااع الحداد السؾضؾعية : اعتررت الدراسة الحالية عمى  -

تفعيل رؤةة ل  اعتراحو اصؾال إلى لمتساسػ االجتساعى بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ 
مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى دعؼ التساسػ االجتساعى و كسدخل لسؾاجية إسيامات 
 اإلرىاب .

 متحدد مرظمحات الدراسة ؼيسا يمى :    مصطلخات البخح :
التساسػ االجتساعى عى مدرسة التعميؼ   الباحثة إجراايا  : امعرؼ التساسػ االجتساعى  -2

 ليا االؾالذ الجساعة إلى بانتساايؼ أعراد السجتس  السدرسي شعؾر  الثانؾى العاـ  بانو 
و اذلػ عى  مذترؾ ىدؼ محقيق سييل عي معا اعسميؼ و اعزؾةتيا بسعاييرىا االتسدػ
التسييز و ااحتراـ االختبلؼ و  مجشب احساية حقؾؽ اإلنداف و االتدامح ا احتراـ إطار مؽ 

 .  امدااى الفرص و االتزامؽ ااألمؽ االسذاركة لمجسي 
االستخداـ السشغؼ لمعشف لتحقيق ىدؼ سياسي و  نو اامعرعو الباحثة إجراايا ب اإلرىاب :  -0

ييدد عدد ةير محداد مؽ اةشجؼ عؽ ىذا العشف إثارة الذعر بديب الخظر العاـ الذى 
 الشاس  .

 

 الذراصات الضابكة : 

ؼيسا يمى عرض لبعض الدراسات الدابقة التى مؤكد مذكمة الدراسة و امؾضح ضرارة       
 مشاعذتيا  امؼ عرضيا  مؽ األعدـ إلى األحدث اذلػ ؼيسا يمى :
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سدرسيؽ معميؼ ال –(: بعشؾاف " التعمؼ لمعيش معا 22) 0222دراسة راجيؾت ج و س  -2
 مؽ أجل التساسػ االجتساعى : الييئة اليشدية ". 

ىدع  الدراسة إلى الكذف عؽ دار السعمسيؽ عى مسكيؽ التعميؼ مؽ عيؼ ااحتراـ الثقاعات   
االمغات االخيرات الستبايشة . ااستخدم  الدراسة السشيج الؾصفى و اأعيرت الشتااج  ضرارة 

األسس الرايدة لمديسقراطية االسداااة و اأف مجعل مذجي  برامج إعداد السعمسيؽ عمى ماكيد 
 الثقاؼية  االعدالة االعترادية أحد أىداعيا . –محقيق العدالة االجتساعية 

 Hill, Kelly, 0222 (23  :)دراسة  -0
االيرسػ "  اليؾسشة: التعميؼ عي االجتساعي التساسػ إمكانيات  "بعشؾاف: 

 
 داخل السقدمة االجتساعي التساسػ اإمكانيات ىدع  الدراسة إلى الكذف عؽ  محديات   

االيرسػ .  اليؾسشة عي األاس  االجتساعي السدتؾى  عمى التعميؼ خبلؿ امؽ السدارس
 زاؿ ما لسجتس  األجل طؾةل ااالستقرار االجتساعي التساسػ أماـ التحديات اأعيرت الشتااج 

التالية  )  الجؾانب مؽ جانب كل الثقة و ضسؽ ااستعادة امرالح بشاذ إعادة أجل مؽ يكاعح
 بيؽ الدراسية و العبلعات االسشاىج و التدرةس لغة و االثانؾي  االبتدااي التعميؼ و الؿيادة
 العالي .  التعميؼ ا ( و الدالية االسشغسات االسعمسيؽ  اآلباذ ) رابظات االسدرسة السجتس 

(  : بعشؾاف "  التعميؼ االتساسػ 24)  0220دراسة ـبة صبحى جبلؿ اسساعيل  -.
 دراسة محميمية لمعااد ةير االعترادى األاس  لمتعميؼ عيل الجامعى "  –االجتساعى عى مرر 

 عيل التعميؼ مرحمة  عى االجتساعى التساسػ ااع  ىدع  الدراسة إلى التعرؼ عمى        
 رؤةة استخدم  الدراسة السشيج الؾصفى التحميمى .  امؾصم  إلىمرر و  ا  عى الجامعى
 عيل الجامعى .  التعميؼ عى  االجتساعى التساسػ لتحقيق مدتقيمية

(: بعشؾاف " التدامح الفكرى اعبلعتو 25) 0222دراسة مشاؼ عتحى عيد الرزاؽ  - 2
 بالتساسػ االجتساعى  لدى طمبة الجامعة "  

التعرؼ عمى مدتؾى التدامح لدى طمبة جامعة كرببلذ , اؾياس   ىدع  الدراسة إلى      
ناث ( , اؾياس مدتؾى التساسػ إمدتؾى التدامح اعقا لستغير الجشس ) ذكؾر , 

ناث( , االتعرؼ عمى عبلعة التدامح بالتساسػ إاالجتساعي اعقا لستغير الجشس ) ذكؾر , 
 . االجتساعي
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 ا( طالب32امالف  عيشة البحث التظييؿية مؽ ) اانتيج  الدراسة السشيج الؾصفى و      
مؿياس لمتدامح امؼ ميشي مؿياس  امؼ إعداد  . مؽ كمية التربية لمعمـؾ اإلندانية  ةاطالب

شارت نتااج البحث الى أف طمبة الجامعة ال يتستعؾف بالتدامح , أ. ا   لمتساسػ االجتساعي 
ااالناث عي التدامح , اطمبة الجامعة اال يؾجد عراؽ ذات داللو إحرااية بيؽ الذكؾر 

يتستعؾف بالتساسػ االجتساعي , اال مؾجد عراؽ عي التساسػ بيؽ الذكؾر ااالناث , اال مؾجد 
 . عبلعو دالو احراايا بيؽ التدامح االتساسػ االجتساعي

( :  بعشؾاف " حؾؿ عزايا عى معزةز التساسػ 26)Njeng'ere, David 0222دراسة  -3
 ؾطشييؽ : الفرص االتحديات و أاراؽ عسل حؾؿ عزايا السشاىج الدراسية " االتكامل ال
االتساسػ  االجتساعى و مؽ خبلؿ  التعميؼ بيؽ ىدع  الدراسة إلى الكذف عؽ  العبلعة        

 بيؽ امؽ امظمعامو و احتياجامو محقيق مؽ السجتس  مسكيؽ عى الؾعؾؼ عمى دار التعميؼ
 االتكامل التساسػ و كيير حد إلى السشاؿ بعيدة عم  التي و كيشيا عي االحتياجات ىذه

 الدراسية السشاىج عي السؾجؾدة االتحديات باإلضاعة إلى استكذاؼ الفرص  .الؾطشييؽ
. اانتيج  الدراسة السشيج الؾصفى و  امؾصم  الشتااج   الؾطشييؽ االتكامل التساسػ لتعزةز
 إلى :

 الثقة إلى الفردي السيل زةادة خبلؿ مؽ االجتساعي الساؿ رأس مظؾةر عي يداىؼ التعميؼ أف -
 .االتدامح

 عمى السؾضؾعة االؿيسة السذتركة القؾاعد مظؾةر عمى عؾي  ماثير اجتساعي كشذاط لمتعمؼ  -
 . السجتس   داخل االتفاىؼ التدامح

 خاص بذكل يقؾض اىذا و جًدا ااسعة االسشفذة السقرؾدة الدراسية السشاىج بيؽ الفجؾة -
 الفرص لمستعمسيؽ لسسارسة مؾعير عي األساسية الدعامة يعتير الذي و العاطفي السجاؿ
 . االتكامل التساسػ

 التساسػ . مديل التي السؾاؾف مؽ الستعمسيؽ يسكشاف ال اسياعيا السدرسة سياسات -
 :   Shuayb, Maha 0222 (27)دراسة  -4
ليشاف مامبلت حؾؿ إصبلحات محااالت التعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعي عي " بعشؾاف  

 " 0222ا  2772التعميؼ عي عامي 
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ىدع  الدراسة إلى محديد مفيـؾ التساسػ االجتساعى و م  محديد سياسات الدالة لتعزةز    
التساسػ االجتساعى عير التربية عى ليشاف ما بعد الحرب و اانتيج  الدراسة السشيج 

ممسيذ  722معمسا ا 40مديرا ا 02ق  عمى الؾصفى و مدتعيشة باالستبانة كاداة بحثية طب
 ثانؾةة حكؾمية اخاصة عى محاعغات ليشاف و اأعيرت الشتااج :  02عى 

 التعددية عي انحرر إذ ااألسامذة و  السديرةؽ أةمب لدى االجتساعي لمتساسػ ضيقا مفيؾما -
 العدالة  . مفيـؾ يذسل االسؾاطشة و الؼ السذىيية

 الحكؾمية الميشانية الثانؾةات عي معتسدة نيج خسدة االجتساعي لمتساسػ الدراسة ىذه حددت -
 االجتساعية . – الدياسية التبلمذة مؾاؾف عمى لتاثيراميا محميل م  االخاصة و

اأا ص  الدراسة بزرارة مغيير ازارة التربية االتعميؼ سياسة التربية عمى السؾاطشة و إلى     
 نيح متعدد األبعاد .

Jolly  , RubagizaI; Jane UmutoniII; Ali Kaleeba, 0224  (02 )دراسة  -5
 : 

 عي السدارس عي االجتساعي االتساسػ الدبلـ بشاذ معزةز: لمتغيير كؾكبلذ بعشؾاف " السعمسؾف 
 رااندا " 

معزةز بشاذ الدبلـ االتساسػ عى السعمسيؽ  الكذف عؽ ااع  دارإلى  ىدؼ البحث      
ضد  2772االجتساعي عي السدارس الرااندية عي أعقاب اإلبادة الجساعية التي ارمكي  عاـ 

 التؾمدي. 
التي مؼ جسعيا إلجراذ دراسة انتيج  الدراسة السشيج الؾصفى و  عى محميل األدبيات ا       

اعات رااندا اجشؾب أعرةؿيا عي أاس  نظاعًا بحثًا عؽ دار السعمسيؽ عي بشاذ الدبلـ عي سي
السقاببلت شبو السشغسة و امشاعذات السجسؾعات السركزة و ااستخدم  عترة ما بعد الشزاع. 

 أرب  عي السعمسيؽ مؽ جسعيا مؼ السيدانية االييانات ااالستييانات االسبلحغات الرؽية.
 .  السعمسيؽ مدرةب ياتكم عى رااندا و اكذلػ  االثانؾةة االبتدااية مدرسة مؽ السدارس عذرة

بالدار الياـ لمسعمسيؽ االتعميؼ بذكل عاـ و عي إعادة  امؾصم  الدراسة إلى  االعتراؼ       
اليشاذ االجتساعي االدياسي ااالعترادي عي مرحمة ما بعد اإلبادة الجساعية عي رااندا. 

باستخداـ األبعاد  بشاذ الدبلـ السدتداـ عي حاالت ما بعد الرراع وعى  اأىسية دار السعمؼ
مؽ  اىشاؾ عدد باإلضاعة إلى أف.  األربعة لبلعتراؼ اإعادة التؾزة  االتسثيل االسرالحة
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االييئة السدرسية دارس و اإدارة الس عمسيؽ العؾامل السترابظة التي متعمق بالتظؾةر السيشي لمس
 . التي مذكل محديات ليشاذ الدبلـ السدتداـ االتساسػ االجتساعي

( : بعشؾاف "  02)  0225عمى مدتؾر الزىرانى الظيفة صالح الزىرانى دراسة  -6
التساسػ االجتساعى اعبلعتو بكل مؽ االةتراب الثقاعى اأزمة اليؾةة االؿيؼ األخبلؾية لدى 

 طبلب اطالبات السرحمة الثانؾةة "
ؽ ىدؼ البحث إلى الكذف عؽ العبلعة االرمباطية بيؽ التساسػ االجتساعى و اكل م      

طالبا اطالبة  002االةتراب الثقاعى اأزمة اليؾةة االؿيؼ األخبلؾية . اشسم  عيشة البحث  
مسؽ يدرسؾف عى السرحمة الثانؾةة بسديشة جدة و اأشارت الشتااج إلى اجؾد عبلعة ارمباطية 
 مؾجبة بيؽ التساسػ االجتساعى اكل مؽ الؿيؼ األخبلؾية اأزمة اليؾةة ااالةتراب الثقاعى .

 Loader, Rebecca; Hughes, Joanne(00 :  )  0225دراسة   -7
 التعميؼ إمكانات: التعميؼ عي االجتساعي االتساسػ الثقاعي التشؾع بيؽ التؾازف  بعشؾاف :" محقيق

  "السشقدسة الدياعات عي السذترؾ
ىدؼ البحث إلى  الكذف عؽ كيؽية مذكيل أنغسة التعميؼ عى السجتسعات السشقدسة           

بديب الرراع العرعى االديشى بحيث مديؼ عى مظؾةر التساسػ االجتساعى .  باإلضاعة إلى 
حساية اليؾةات الثقاؼية ااإلثشية بغرض مظؾةر التساسػ االجتساعي  الؾعؾؼ عمى  كيؽية 

 . أيرلشدا الذسالية اجسيؾرةة مقدانيا اليؾةؾسبلؼية الدابقة اعيرص  عى االديشية
األدلة اانتيج  الدراسة السشيج الؾصفى و امؾصم  إلى ضرارة االعتساد عمى         

البحثية االتجربة الحديثة لمتعميؼ السذترؾ عي أيرلشدا الذسالية اجسيؾرةة مقدانيا 
و بغرض محقيق التساسػ االجتساعى عى السشاطق التى معانى  اليؾةؾسبلؼية الدابقة اعيرص

 مؽ الشزاع ااالنقداـ .
 ,Kaur, Amrita; Awang-Hashim, Rosna; Noman 0225دراسة  -22

Mohammad(0. " بعشؾاف : )مؽ أجل التساسػ  لستعدد الثقاعاتمعرةف التعميؼ ا
 "االجتساعي عي الدياؽ الساليزي 

 عسمية عي السذاركيؽ السرمحة أصحاب نغر اجيات ىدع  الدراسة  إلى   استكذاؼ     
 التساسػ لتحقيق الساليزي  الدياؽ عي الستعدد الثقاعات تعميؼلم إطار لتحديد التعميؼ

 الشاجح . اانتيج  الدراسة السشيج الؾصفى و  امؾصم    الشتااج إلى : االجتساعي
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 لدمج السذتركة االيؾةة بالتساسػ الذعؾر معزةز عمى عادرة عؾةة مؤسدات السدارس اعتبار -
 .مختمفة اثقاؼية ااجتساعية عرؾية أصؾؿ مؽ الظبلب

. االجتساعي التكامل يديل أف يسكؽ السدارس عي الثقاعات الستعدد لمتعميؼ الفعاؿ التشفيذ  -
 عزايا اعيؼ بسعرعة الثقاعات الستعدد التعميؼ امشفيذ مرسيؼ يدترشد أف السيؼ مؽ و ذلػ ام 

 . سياعيا عي االتعقيدات التسييز اأنساط
 مقارنة بعشؾاف " دراسة  Rissanen, Inkeri; Sai, Youcef  :   0226دراسة  -22

 (. 02اإيرلشدا " ) عشمشدا عي اإلسبلمية الديشية التربية عي االجتساعي التساسػ مدرةس لكيؽية
 الديشية التربية دراس عي االجتساعي التساسػ معزةز ىدع  الدراسة إلى  الكذف عؽ كيؽية  

 عشمشدا .  عي الديشية ةير االسدارس أيرلشدا عي اإلسبلمية السدارس عي  اإلسبلمية
 شبو االسقاببلت الرؽية السبلحغات إلى اانتيح  الدراسة السشيج الؾصفى استشاًدا       

 مؽ الرةؼ عمى أنو اكذف  الشتااج  و االظبلب األمؾر اأالياذ السعمسيؽ م  السشغسة
 مؽ الشؾعيؽ كبل عي مدرةدو يتؼ كسؾضؾع ة و مدرةس التربية اإلسبلمي إدارة عي االختبلعات
لدعؼ التساسػ االجتساعى اإيجاد حمؾؿ  كؾكبلذ السعمسؾف  وإال أنو يدتخدـ  السدارس

 لمشزاعات . 
 تعكيب عاو على الذراصات الضابكة :

مػػؽ خػػبلؿ  اسػػتعراض مجسػػل الدراسػػات الدػػابقة ذات الرػػمة بسؾضػػؾع الدراسػػةالحالية و       
 يسكؽ عرض مجسؾعة مؽ السبلحغات عمى الشحؾ التالى : 

أاضح  العديد مؽ الدراسات االىتساـ العربى االعالسى  بالتساسػ االجتساعى لسؤسدات  -1
 امسكيشيؼ  الششذ نفؾس عي مؽالتزا مرسيخ ؾيؼ التعميؼ برفة خاصة و اذلػ لداره عى 

و مثل )دراسة ـبة صبحى جبلؿ  االجتساعي ااالندماج اإليجابية السذاركة مؽ
( 0225( و ا دراسة )عمى مشرؾر الزىرانى الظيفة صالح الزىرانى   0220اسساعيل

التى أكدت عمى أىسية التساسػ االجتساعى عى مؾاجية أزمة اليؾةة ااالةتراب الثقاعى و 
مشاؼ عتحى عيد الرزاؽ  عمى السذكبلت الخمؿية عى السجتس    و ادراسة )االتغمب 
( التى أبرزت العبلعة بيؽ التدامح الفكرى االتساسػ االجتساعى لدى  0222الجيؾرى  

 طمبة الجامعة . 
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سع  بعض الدراسات إلى الكذف عؽ دار عشاصر السدرسة السختمفة عى محقيق التساسػ  -0
 ,  Jolly 0224(   ادراسة )  0222)راجيؾت جو س  االجتساعى مثل دراسة 

RubagizaI;     et.al    التى كذف  عؽ  دار السعمسيؽ عى محقيق التساسػ االجتساعى)
( عقد عسم  عمى استكذاؼ الفرص االتحديات Njeng'ere, David,0222وأما دراسة )

   )   0226راسة  )السؾجؾدة عي السشاىج الدراسية لتعزةز التساسػ االجتساعى  . ا د
Rissanen, Inkeri; Sai, Youcef  التى سع  إلى الكذف عؽ كيؽية معزةز التساسػ

 االجتساعي عي دراس التربية الديشية اإلسبلمية  عي السدارس اإلسبلمية عي أيرلشدا.  
أكدت بعض الدراسات عمى أىسية التعميؼ عى دعؼ التساسػ االجتساعى  عى بمداف مختمفة  -.

( التى سع  لمكذف عؽ دار الدالة عى   (Shuayb, Maha , 0224مثل دراسة 
  et.al 0224معزةز التساسػ االجتساعى مؽ خبلؿ التربية عى ليشاف و أما دراسة) 

Kaur, Amrita; دار التعميؼ الستعدد الثقاعات عى دعؼ ( عقد سع  إلى استكذاؼ
 التساسػ االجتساعى عى ماليزةا .

 انتيج  معغؼ الدراسات الدابقة السشيج الؾصفى  .   -2
أعادت العديد مؽ الدراسات الدػابقة عػى بعػض جؾانػب اإلطػار الشغػرى لمدراسػة الحاليػة مػؽ  -3

 سػ االجتساعى   . حيث بياف أىسية مذكمة الدراسة و االسفاـيؼ الستعمقة بالتسا
اسػػتفادت الدراسػػة الحاليػػة مػػؽ بعػػض الدراسػػات الدػػابقة عػػى بشػػاذ أداة الدراسػػة و االرؤةػػة  -4

 السقترحة .
متذابو الدراسة الحالية م  الدراسات الدابقة عى مشااؿ التعميؼ االتساسػ االجتساعى   -5

الؾعؾؼ عمى   وامختمف الدراسة الحالية عؽ الدراسات الدابقة مؽ حيث مركيزىا عمى
و السسارسات التربؾةة الداعسة لمتساسػ االجتساعى بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى مرر 
اذلػ مؽ اجية نغر السعمسيؽ   اىؾ ما لؼ  ميدؼ إليو أى مؽ ىذه الدراسات و الؼ متخذه 

 مؾضؾعا ليا و امؽ ثؼ معد الدراسة الحالية األالى مؽ نؾعيا عى ىذا الجانب .  
  سار البحث اعق الخظؾات التالية :    : البخح  خطوات

 اإلطار الشغري  : اةذتسل عمى :  احملور األول :
إطار مفاـيسى حؾؿ التساسػ االجتساعى  .) اذلػ لئلجابة عػؽ الدػؤاؿ األاؿ  االثػانى مػؽ  -أ

 أسئمة مذكمة   البحث ( .
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الدؤاؿ الثالث  مؽ أسئمة عرض مفيؾـ اإلرىاب اأىؼ دااععو  . )اذلػ لئلجابة عؽ   -ب   
 مذكمة البحث (  .

مؾاجية اإلرىاب  ) اذلػ  االتساسػ االجتساعى  التعميؼ مؽ أجل  العبلعة بيؽ مؾضيح   -ج 
 لئلجابة عؽ الدؤاؿ الراب   مؽ أسئمة مذكمة البحث ( .

السحؾر الثانى : اإلطار السيدانى  لمبحث ) اذلػ لئلجابة عؽ الدؤاؿ الخامس مؽ أسئمة 
 .  مذكمة البحث (
مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى دعؼ التساسػ  إسياماتمرؾر مقترح لتفعيل  :السحؾر الثالث

) اذلػ لئلجابة عؽ الدؤاؿ الدادس مؽ أسئمة مذكمة  . االجتساعى  لسؾاجية اإلرىاب
 البحث ( .    

 اؼيسا يمى مفريل ما سيق : 
 اةزؼ :  ومفاـيسى حؾؿ التساسػ االجتساعى  إطار  - أ

  : مفووو التناصك االجتناعى 

حيث يختمف  ال يزاؿ مفيؾـ التساسػ االجتساعي مفيؾًما ةير محدد بذكل كيير و      
باختبلؼ اجية نغر الباحثيؽ  و عسشيؼ مؽ يتشااؿ السفيـؾ  باعتباره مرادعا لمثقة ا التزامؽ 
االدبلـ. عى حيؽ يتد  السفيـؾ مؽ اجية نغر آخرةؽ ليزؼ الذسؾؿ االفقر ارأس الساؿ 

   . (03)االجتساعي
التساسػ االجتساعي.  اةعتير عالؼ االجتساع اميل داركيايؼ أاؿ مؽ استخدـ مفيـؾ          

حيث رأى أف  التساسػ االجتساعي ىؾ عدرة السجتس  عمى ضساف رعاـية كل أعزااو و 
   . (04)اىؾ أساس الؾجؾد اإلنداني االتعايش واالتقميل مؽ الفؾارؽ امجشب التيسيش 

اةعرؼ التساسػ االجتساعى " بانو العسمية التى مركز عمى مثيي  الؿيؼ االجتساعية و        
التى مزةد مؽ إحداس األعراد باالنتساذ إلى مجتسعيؼ و عالسجتسعات  عؾةة التساسػ مكؾف 
أكثر عدرة عمى مؾاجية التحديات التى مفرضيا التشسية االجتساعية ااالعترادية االتغير 

  . "  (05)ىالتكشؾلؾج

حالة السجتس  الذى يقـؾ عمى الترابط القؾى بيؽ أعراده مؽ خبلؿ ؾياميؼ  اىؾ "       
بسجسؾعة مؽ العسميات االجتساعية الشذظة و االستسثمة عى الرغبة عى التزامؽ االقدرة عمى 
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السذاركة  عى السجتس  اعيؾؿ اآلخر و اذلػ مؽ أجل مظؾةر السجتس  امشسيتو و بسا يحقق 
  .   " ( 06)ؾدة الحياة لجسي  األعرادج

التساسػ االجتساعى   أف  Tumeleng, Mekoa & Dauda, Busariاةرى           
"عسمية ليشاذ الؿيؼ السذتركة عى السجتسعات و االحد مؽ الفؾارؽ عي الثراة االدخل و ا مسكيؽ 
الشاس مؽ أف  يذاركؾا عي مذراع مذترؾ و عي مؾاجية التحديات السذتركة اأنيؼ أعزاذ 

 .   "(07) عى شبكة مؽ العبلعات االجتساعية مؽ خبلؿ التؾاصل االجتساعي
شعؾر األعراد بانتساايؼ لمجساعة امسدكيؼ بعزؾةتيا امعاييرىا امحدثيؼ عشيا  "  اىؾ        

بدال مؽ محدثيؼ عؽ ذااميؼ و االعسل معا عى سييل محقيق ىدؼ مذترؾ ااستعدادىؼ لتحسل 
    . "   (2.)السدئؾلية
عمى ضساف  ةقرد بالتساسػ االجتساعى اعق مرؾر مجمس أارابا " عدرة السجتس ا         

الرخاذ لكل أعراده و اذلػ بتقميص الفؾارؽ ابتفادى مذكل األعظاب و عالسجتس  السشدجؼ 
جساعة متزامشة مكؾنة مؽ أعراد أحرار يدعؾف إلى محقيق أىداؼ مذتركة عير اساال 

 .    " (2.) ديسقراطية

 مؽ و   الخرااص مؽ بسجسؾعة يتسيز أف يجب بالتساسػ ليتدؼ   عالسجتس                 
 :  (0.)  أىسيا 

 .كة مذتر  اؾيؼ رؤةة اجؾد  -
 .اااجباميؼ األعراد حقؾؽ  امعرعة نتساذوباال  الذعؾر  -
 .السجاالت اجسي  االرحةو و التعميؼ عى لمجسي  الفرص مكاعؤ   -
 لمتساسػ أساسيا ااجزذ اميس عامبل باعتبارىا االدياسية االسدنية االجتساعية السذاركة   -

 .االجتساعى
 .السجتس  أعراد بيؽ الستبادؿ االحتراـ  -
 . مذتركة  مرالح محقيق إلى مؤدى السذتركة التى األعكار دعؼ  -
 .األخرى  االسجتسعات السجتس  بيؽ جيدة عبلعات اجؾد  -
 .السدئؾلية لتحسل الفرص مؾعير  -
    االجتساعية.  العدالة محقيق  -
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التساسػ االجتساعى عى مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ  يسكؽ لمباحثة أف معرؼ مسا سيقا       
 االتسدػ ليا االؾالذ الجساعة إلى بانتساايؼ أعراد السجتس  السدرسي شعؾر إجراايا بانو 

احتراـ   و اذلػ عى إطار مؽ  مذترؾ ىدؼ محقيق سييل عي معا اعسميؼ  اعزؾةتيا بسعاييرىا
التسييز و ااحتراـ االختبلؼ و امدااى الفرص و  مجشب االتدامح ا اإلنداف احساية حقؾؽ 

  . االتزامؽ ااألمؽ االسذاركة لمجسي  
 : أىداؼ التساسػ االجتساعى لتزؼ دمتعد   أهذاف التناصك االجتناعى(.. ) :   

 االعتراؼ باآلخر االسداااة  عى العبلعات  بيؽ األعراد .  -
 مدعيؼ الؿيؼ السدنية السذتركة بيؽ أعراد السجتس  . -
 مشسية الحداسية لقزايا السجتس  الؾاععية . -
 مدعيؼ الرعاـية االعترادية ااالجتساعية  لؤلعراد االسجتسعات . -
 االنتباه االتركيز عمى مذكبلت التؾاصل بيؽ األعراد داخل السجتس  الؾاحد . -
 يجابية .مشسية القدرة عمى مكؾةؽ العبلعات اإل -
 مشسية السذاركة ااالندماج عى السذراعات السجتسعية .   -
 عراذ االجتساعى .إلاا االتسييز مقميل الفؾارؽ  -
 عؾة العبلعات االراابط االجتساعية بيؽ األعراد االجساعات .      -
ف التساسػ االجتساعى يدعى لتقؾةة العبلعات أف مدتشتج  أمسا سيق يسكؽ لمباحثة     

سكشيؼ مؽ مشسية ابشاذ مجتسعيؼ و االتغمب عمى  يؽ أعراد السجتس  الؾاحد مسا ياالراابط ب
التحديات التى مقؾض دعااؼ األمؽ عى السجتس  مثل اعى مقدمتيا التحديات التى مؾاجييؼ 

  محدى مؾاجية اإلرىاب االتردى لو
  : أهنية التناصك االجتناعى 

مكسؽ أىسية التساسػ االجتساعى ؼيسا يعؾد بو مؽ نف  عمى السجتس   حيث يدؿ عمى       
مدى جؾدة الحياة عى السجتس  و االذى يتسيز بالتزامؽ امداعدة اآلخر و امرسيخ راح 
الفرةق و االتى مجعل أعراد السجتس  عادرةؽ عمى التعايش السدتسرو عالتساسػ مردر 

ترادى االديسقراطية الفاعمة االرضا عؽ الحياة االتؾاعق امؤشر أساسى لمشجاح االع
  .  ( 2.)االجتساعى

 ؼيسا يحققو مؽ عؾااد عدة أىسيا :  و  ميرز أىسية التساسػ االجتساعى كسا   
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 باعكاراةسده و  ااالشتراؾ م  أعكارىا يداعد الفرد عمى التساسػ م  الجساعة  -
اةعيشو عمى مرحيح أعكاره امرؾرامو الخاطئة و ألف الفرد  و ااجيات نغر جديدة

ؼيو سشدا عؾةا يمجا إليو باستسرار إذا ما ضاع   الذىيتسدػ بشغاـ الؿيؼ ااألخبلؽ  
 ( 3.)بو األمؾر

ييرر امراؿ الفرد مجاه السجسؾعة  أا بالرالح العاـ : اذلػ مؽ خبلؿ دمجيؼ عى  -
   .أعساؿ ذات ؾيؼ اأىداؼ مذتركة 

اةديؼ عى مرانة مؤسدات التعميؼ : حيث يديل السرانة بدال مؽ الربلبة  يديل -
يركز عمى اليؾةة االعسل الجساعى  االثقة   و ألنواالتذدد عى أساليب إنجاز العسل 

 العامة  داف السغاالة عى الرعابة الرسسية االحؾاعز الفردية .  
معؾةزا عؽ العقؾد الرسسية يعسل عمى جعل العسل الجساعى أكثر كفاذة ألنو أصبح  -

 .   (4.) االحؾاعز ااآلليات الرعابية الزرارةة عى أنغسة ذات رأس ماؿ اجتساعى
يعد اسيمة ميسة لمحد مؽ التفكػ االجتساعيو م  مدعيؼ أااصر الثقة الستبادلة.   -

فتح عشؾات الحؾار االتعااف حؾؿ التشغير عي باةدسح لمعمساذ االدياسييؽ االخيراذ 
 .  (5.) ااالعترادية السذتركة االسفيدة لمسجتس   ات االجتساعيةالسؾضؾع

عى محقيق االستقرار االجتساعى يديؼ  التساسػ االجتساعى  مري الباحثة أف  ابذلػ         
نتيجة مؾعر نؾع مؽ العدالة االجتساعية و اسيادة ميدأ مكاعؤ الفرص و امحديؽ نؾعية الحياة 

ااحدة اليدؼ و مسا يديؼ عى  شعؾر باالنتساذ  اجؾداعتراديا اثقاؼيا  ااجتساعيا و م  
  اإلرىاب .   مؾاجية التحديات  التى مقؾض دعااؼ األمؽ عى السجتس   اعى مقدمتيا

  : عياصز التناصك االجتناعى 

 أف   التساسػ االجتساعي يتزسؽ  خسدة عشاصر  Dammers, K.Dيذير              
  أساسية 

    : (6.) ىى
الذبكات االجتساعية ارأس الساؿ االجتساعي :  مسا يذير  إلى درجة عالية مؽ التفاعل  -

 .  االجتساعي بيؽ اليياكل االجتساعية
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:  اةذير إلى مجسؾعة مؽ السبادئ األخبلؾية اعؾاعد   الثقاعات السذتركة االثقاعة السدنية -
لسذاركة العالية عي الذئؾف العامة االجساعية و امدتؾى عاؿ مؽ التعااف اا الدمؾؾ 

 االجتساعي . 
: اةذير إلى مفاـيؼ االنتساذ و االتي مشتج عؽ  عبلعة الذخص  االنتساذ  لمسكاف  -

 اطؽية  م  السكاف الع
 الشغاـ االجتساعي االرعابة االجتساعية :  اةذير إلى غياب الرراع العاـ اعدـ اجؾد محد -

 . خظير لمشغاـ و  االشغاـ  الديسؾعراطي  القااؼ
إعادة مؾزة  السؾارد السالية  اةغيرعىالتزامؽ االجتساعي امخؽيض التفاات عي الثراة :  -

ماكؽ . اىذا يعشي مقميل الفؾارؽ عي الدخل  االقدرة االفرص بيؽ السجسؾعات ااأل
 التشاعدية االؾصؾؿ السفتؾح إلى خدمات الرعاية االجتساعية.  

أف عشاصر التساسػ  Tumeleng Mekoa and Dauda Busari بيشسا يرى      
  :  ( 7.) االجتساعى متسثل عى

رأس الساؿ االجتساعي : ا يذسل اجؾد الثقة عي اإلدارة السدنية  و االسؤسدات ا  مؾعر  - 
 السذاركة عي السشغسات التظؾعية اةيرىا ذات الرمة . 

اجؾد االستقرار الديسؾةراعي : ا يذير إلى القدرة عمى معيئة الشاس االدكاف و معدؿ نسؾ   -
 . السجتس  عزبل عؽ أسباب ذامية لمبقاذ عي السجتس  

: اةذير إلى الؾصؾؿ إلى شبكات ةير رسسية اجتساعية  اجؾد االندماج االجتساعي -
 اعاطؽية امادية 

 السجتس  . ؾادر: ا يذير إلى أنذظة التؾعيف امؾليد الدخل عي كل ك إدراج اعترادي -
 .  أعراد السجتس  محدؽ عي جؾدة حياة  يتزسؽ : ا  السجتس حياة نؾعية  -
 :(22) متسثل عى لعشاصر السكؾنة لمتساسػ االجتساعى أف  ا Jane Jenson  عى حيؽ يذير  

 الؿيؼ السذتركة االثقاعة السدنية.  -
 الشغاـ االجتساعي االرعابة االجتساعية.   -
 التزامؽ االجتساعي امخؽيض التفاامات عي الثراة .  -
 الذبكات االجتساعية ارأس الساؿ االجتساعي .   -
 االنتساذ االعميسى االيؾةة.   -
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اعى ضؾذ ما سيق يسكؽ استشتاج أف  التساسػ االجتساعى يتزسؽ  مجسؾعة مؽ         
و االثقاعة السدنية االؿيؼ  اعى مقدمتيا مؾاعر رأس ماؿ اجتساعى .العشاصر الرايدة 

التفاات عى االعدالة االجتساعية التى متزسؽ مقميل  السذتركة  و ااالندماج االجتساعى و 
ؽ جسي  السؾاطشيؽ مؽ السذاركة عمى عدـ السداااة عي السجاالت يامسك الدخل و

اةجب عمى مؤسدات التعميؼ عيل الجامعى اف  االعترادية ااالجتساعية االدياسية . 
ماثير إيجابى  يا يربح للمدعى إلى مؾعير ممػ العشاصر امذرةب الششذ مزاميشيا  و 

 لعسمية التعميسية . عمى الظبلب امؽ ثؼ عمى ا
مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ  إسياماتلذلػ ستحااؿ الباحثة ؼيسا يمى الكذف عؽ       

  عى معزةز  التساسػ االجتساعى .

  فى تعشيش التناصك االجتناعى : مذرصة التعليه الجاىوى العاو  إصوامات 

حيث يؾعقؾف ؼيو مػا بيؽ أنفدػيؼ   السدرسة عبارة عؽ مجتس  صغير يعيش ؼيو الظبلب و    
كاعراد ابيؽ السجتس  الذي يعيذؾف ؼيو و اىؼ عي ىذا السجتس  الرغير يتدربؾف عمى العسل 

 .    ( 22) الجساعي امحسل السدػئؾلية االسذاركة ااالمتثاؿ لمقانؾف اإدراؾ معشى الحق االؾاجب
التساسػ االجتساعى يشبغى أف متؾعر ؼيو ىدعو عى محقيق الثانؾى العاـ  اليحقق التعميؼ     

 الذراط التالية :
   لمجسي  أف ييشى عمى االحتراـ  . 
   لعيش معا و كاعراد عي السجتس  األاس  و بسا عي ا الظبلب عمى  مظؾةر ميارات

 .  ذلػ احتراـ التشؾع احل الشزاعات ا السؾاطشة السدئؾلة
  الؾصؾؿ العادؿ لمفرص مؽ  مؽ جسي  السجسؾعات الثقاؼية االمغؾةة  ظبلبال مسكيؽ

  . ( 20)  التعميسية مؽ خبلؿ لغة معميؼ اطشية مؾعر مؾاد معميسية بمغتيا األـ
 الحرؾؿ عمى جسي  مدتؾةات التعميؼ و بغض الشغر عؽ اليؾةة  مؾعير اإلنراؼ  عي

 :  (.2) أا الجشس أا الديؽ أا المغة أا السؾع  الجغراعي .  اذلػ كسا يمى
  ضساف اإلنراؼ عي الحرؾؿ عمى جسي  مدتؾةات التعميؼ لمفئات ذات اليؾةة

الديؽ  و بسا عي ذلػ ممػ التي مقؾـ عمى أساس العرؾية أا السختمفة مؽ الدكاف
 .و مؽ أجل مجشب التؾمرات االجتساعية الذديدة   أا السشظقة اما إلى ذلػ
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 مشح دراسية محددة أا حرص مخررة لمفتيات  بلؿمعزةز معميؼ الفتيات و مؽ خ
. 

 و ابخاصة أيشسا مؾجد مذكمة أمشية كير سشااأل ب بلالتعميؼ عؽ بعد لمظ  .  
  داخميا عمى التعميؼ بجسي  مدتؾةامو بالسداااة م   ئيؽ أا الشازحيؽالبلجحرؾؿ

 السؾاطشيؽ مؽ الدكاف ةير الشازحيؽ.
   التعميؼ السجتسعي   .  

عى دعؼ التساسػ االجتساعى مؽ خبلؿ مديؼ ف أ العاـ  اةسكؽ لسدرسة التعميؼ الثانؾى        
بيا عشاصر السشغؾمة السدرسية مؽ  مقـؾمجسؾعة مؽ السسارسات التربؾةة الداعسة  و االتى 

 امعمؼ امشاىج انذاط امشاخ مدرسى  و اىؾ ما يسكؽ مؾضيحو ؼيسا يمى :  إدارة 
 :  مذرصة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناصك االجتناعى داخل  اإلدارة املذرصية إصوامات -1

  التساسػ االجتساعى مؽ خبلؿ رعاية رأس الساؿ االجتساعى اإلدارة السدرسية معزز   
الظاعات االعبلعات االجتساعية االربلت الثقاؼية التى مربط  االذى يتسثل عى  داخل السدرسة و 

و امداعد عمى شيؾع راح التساسػ االتعااف بيشيؼ بسا يحقق  أعراد السجتس  السدرسي بيؽ 
         .    ( 22)  اةؤدى إلى التسكيؽ وة لراح السعشؾةاةرع  ا الجسي  مرمحة 

دير السدرسة لو دار عى بشاذ الثقة داخل السدرسة و اذلػ مؽ خبلؿ مدعيؼ الرمة بيؽ عس
جسي  العامميؽ امحقيق الذفاؼية اإماحة السعمؾمات الرحيحة  حؾؿ العسل السدرسي امذكبلمو و 
امبادليا بيؽ العامميؽ و االحث عمى السذاركة االتعااف بيشو ابيؽ العامميؽ االسعمسيؽ ااآلباذ عى 

  القرارت السدرسية و اإدارة العسل السدرسي احل مذكبلمو برؾرة جساعية و ابالتالى متؾاعر صش
لغة مذتركة امفاىؼ ارؤةة مذتركة احؾار امشاعذة ععالة و مسا يجعل بيئة السدرسة متدؼ 

زةادة التحريل ااإلنجاز التعميسى لمظبلب و   إلى باإليجابية عى مبادؿ األعكار و اىذا يؤدى 
االتخؽيف مؽ ضغؾط العسل عمى العامميؽ و ازةادة داععيتيؼ لمعسل و ارضاىؼ الؾعيفى و األمر 

امؽ ثؼ زةادة ععالية األداذ الكمى لمسدرسة مسا يديؼ عى   الذى يؤدى إلى رع  مدتؾى أداايؼ و
  . ( 23) التساسػ االجتساعى دعؼ 

دارة السدرسية أف مديؼ بدار ععاؿ عى معزةز التساسػ االجتساعى مؽ خبلؿ مؾعير ةسكؽ لئلا 
السشاخ االجتساعى ااإلندانى الذى يعمى مؽ عدر اإلنداف و اةذي  الؿيؼ اإلندانية ااألخبلؾية  

 : (26) (25) (24)و اذلػ مؽ خبلؿ السسارسات التالية 
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  و امعديل ااستيداؿ الؿيؼ االتقاليد حفع امحديؽ امظؾةر الؿيؼ االتقاليد االسعتقدات
 ةير السرةؾبة .

 . معؾةد الظالب عمى أسمؾب الحؾار و امقدير ؾيسة الرأى السخالف 
  معسيق حب الؾطؽ و امعزةز االنتساذ لو و امرسيخ مفيـؾ الحرةة كحق و االسذاركة

 الجساعية كزرارة اجتساعية و امذجي  العسل التظؾعى و امعزةز ؾيسة التعااف .
 حسل السدئؾلية االجتساعية االسؾاطشة الرالحة .تعداد الظبلب لإ 
  معزةز ؾيؼ التعااف االسذاركة االتظؾع االتكامل االجتساعى و االتؾاصل االتراحؼ

 االسدئؾلية السذتركة . 
 ب و مؽ خبلؿ برامج متشؾعة امتعددة  بلنقل امظيير التراث الثقاعى امقديسو لمظ

حتى يتسكؽ الظبلب مؽ مقييؼ السذكبلت الشقدى فكير مشسية امعميؼ التإلى  ميدؼ 
و اإكداب االمجاىات االسيؾؿ التى متعمق بالتساسػ االجتساعي االدبلـ ألنفديؼ 
 اإليجابية و االحفاظ عمى مشغؾمة الؿيؼ عى السجتس  . 

  معسيق التبلحؼ االجتساعى االؾطشى مؽ خبلؿ أشكاؿ السداعدات االتفاعبلت السختمفة 
  . لمظبلب م  مختمف عظاعات السجتس  

  رسةمشغيؼ السعارض و امذجي  اآلباذ ااألميات ا زةارات أعزاذ السجتس  إلى السد. 
 الدياسية إلى السدرسة ؿيادات دعؾة أشخاص مختمفيؽ مؽ السجتس  السدني امؽ ال 

. 
  دعؾة القادة الديشييؽ إلى السدرسة لسشاعذة الدبلـ االتساسػ االجتساعي م  الظبلب

 االسعمسيؽ. 
  خظة االلتزاـ الييئي  حؾؿ م  اساال اإلعبلـ لمتراةج ألنذظة السدرسة  التشديق

متعمقة بخظة االلتزاـ الييئي لسدابقات االتشغيؼ لمتساسػ االجتساعى و ااالجتساعي 
 .    أجل التساسػ االجتساعىمؽ ااالجتساعي 

 عدرًا مؽ  وحدؽ مؾزة  السراكز ااألداار  عي بشاذ الجساعة بحيث يشاؿ كل عزؾ عييا
السدئؾلية  ااالمتياز إلى جانب الحقؾؽ االؾاجباتو اىذا التؾزة  يجعل الفرد عزؾا لو  

 مكانة عي مؾاجده م  الجساعة اةحس أنو عزؾ  عاعل.
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   ؾياـ عبلعات معاانية بيؽ أعزاذ الجساعة مقؾـ عمى ميد أ التذاار عي إنجاز مذجي
 األعساؿ  

   مجشب اإلعراذ : الذى يؤثر بذكل سميي عمى الجساعة مؽ الداخل اةجعل اض
الجساعة محرج اضعيف و عاإلعراذ يدع  اآلخرةؽ إلى السقاامة االتسرد ألنو ال يجد ما 

 ساذ لمجساعة .كاف يتسشى الؾصؾؿ إليو مؽ االنت
  داراتنداات ا  ا عسل إعامة ارش خبلؿ مؽ االجتساعيسػ التسا ادار باىسيةالتؾعية 

 .دالية مجارب الستعراض مدرةيية
  ىسيتو أاض  سياسة العسل داخل السدرسة بحيث مؤكد عمى التساسػ االجتساعى ا

 .    امذاركة كل القؾى عى معزةزه

ابذلػ مديؼ اإلدارة السدرسية بدار رايس عى معزةز التساسػ االجتساعى عى الؾسط       
دعؼ شبكة ااسعة مؽ  العبلعات االجتساعية بيؽ أعزاذ األسرة السدرسية السدرسي مؽ خبلؿ 

و اماكيد الذعؾر بؾحدة اليدؼ ااالنتساذ لمجساعة و امؾعير مشاخ داعؼ لمحرةة السذراطة 
السدئؾلية . امشسية الؾعى باىسية التساسػ االجتساعى لسؾاجية السخاطر بالشغاـ امحسل 
 السحدعة بالؾطؽ 

 :  مذرصة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناصك االجتناعى داخل املعله  إصوامات  -2

عمى  عى معزةز التساسػ االجتساعى و  اةتؾؾف نجاحيؼ عى ذلػ  إسيامات لمسعمسيؽ 
و عمى أف يتعمسؾا احتراـ  الذات ااآلخرةؽ و ااجيات الشغر السختمفة   مداعدة الظبلبدارىؼ عى 

عمى أف يكؾف لدييؼ ثقة  ا طبلبيؼو االثقاعات األخرى و  م  معاممتيؼ بكرامة . اأف يدربؾ 
اعمييؼ أف  بالشفس  ا يتحسمؾا السدئؾلية الكاممة عؽ أععاليؼ  اةثقؾا عى عكرىؼ الخاص .

الكتابة االتحدث ااالستساع بذكل جيد و م   الدعى الكتداب  يداعداىؼ عى اكتداب ميارات
 .   (27) ميارات خاصة بحل السذكبلت االتفكير الجيد الشاعد

بسا عي ذلػ  بالتساسػ االجتساعى واةتؾع  مؽ السعمسيؽ أف يشقمؾا الؿيؼ التي متعمق         
التدامح ااالعتراؼ ااالحتراـ و امجسؾعة مؽ السيارات مثل التفكير الشاعد و االتفااض و االتؾعيق 

امؽ السيؼ أف يقـؾ السعمؼ   .( 32) االتعااف و باإلضاعة إلى العبلعات الشسؾذجية بيؽ الستعمسيؽ
يث يعامل كل طالب بكرامة بؾعيفة السرشد أثشاذ مفاعمو عى الفرل الدراسى العادى م  طبلبو و ح
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ااحتراـ و اةيتؼ باالستساع لمظبلب بانتباه و اةعامل كل طالب عمى أنو شخص لو ؾيؼ و اعادر 
  .  ( 32)عمى التعمؼ و عسثل ذلػ يشسى عى الظبلب حب ااحتراـ أنفديؼ و ااحتراـ اآلخرةؽ

 :(.3)(  30)مية ف يزظم  بالسياـ اآلأاليشجح السعمؼ  عي الؿياـ بيذا الدار عميو 
مدرةب الظمبة عمى االندماج م  اآلخرةؽ ا العيش معيؼ حتى الؾ اختمفؾا معيؼ عي  -

  .عكار االسعتقداتاأل
  . خرةؽ امقيل الشقدمدرةب الظمبة عمى احتراـ آراذ اآل -
 يجابية لمعيش بدبلـ م  اآلخرةؽ .مشسية االمجاىات اإل -
 .   التاكيد عمى صفة التدامح م  اآلخرةؽ -

إيجاد مشاخ مربؾى نفدي سميؼ داخل  حجرة الدراسة و اذلػ مؽ خبلؿ التفاعمية بيشو  -
  بعزيؼ ببعض .ا ابػيؽ الظبلب 

اإللساـ  بالفراؽ الفردية عي الذكاذ االذخرية و باعتبارىسا الدػييل لفيػؼ عدرات الظبلب  -
ؾاممياو اجؾانب انفعاالميؼ اميؾليؼ . اانظبلعا مؽ مفيؼ ىذه الفراؽ اخرااريا اع

يسكؽ لمسعمؼ  أف يحّل كثيرا مؽ السذاكل الشفدية االتربؾةة لمظبلبو اةتسّكؽ مؽ مذليل 
 الرعؾبات التي مشذا مؽ اإلدماج .

إثارة مشاعذة مؾضؾعات مؽ عييل التحيز لمشؾع و القظاعات األضعف عى السجتس  و  -
 .   اآلباذ االسدرسةبيؽ حقؾؽ اإلنداف و التفاعل 

بسا يقؾمؾف بو مؽ مسارسات مربؾةة عى  معمسؾ السؾاد الدراسية السختمفة ابذلػ يديؼ        
بدار يؽ الحدشة  مؽ عيل السعم و امقـؾ القداة  مؾعير بيئة صؽية داعسة لمتساسػ االجتساعي

كسا يدتظي  السعمسؾف  . ميؼ عى التاثير عمى سمؾكيات الظبلب عى ممػ السرحمة العسرةة السيسة 
ابيؽ طبلبيؼ و االدخؾؿ م  طبلبيؼ عى مشاعذات ىادعة لتكؾةؽ االمجاىات  لفة بيشيؼ األ دعؼ 

لتحقيق الؾحدة إانياذ   الظبلب السذتركة بيؽ  اابط إانذاذ الر و  اإليجابية نحؾ مجتسعيؼ 
االندماج ابالتالى دعؼ الفؾارؽ الظبؿية و انجاح العسمية التربؾةة االثقاؼية مسا يؤدي إلى 

 االجتساعى .  التساسػ
 :  مذرصة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناصك االجتناعى داخل املياهج الذراصية   إصوامات -3

مدتظي  السدرسة  أف مسرر التؾجييات الفكرةة ااالجتساعية االؾجدانية و مؽ خبلؿ السشاىج      
  امؾجيو نحؾ السجتس و ظالبااليرامج الدراسية التي ال مشقػل السعرعة عقط و بل ميشي شخرية ال
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امذسل مؾضؾعات السشاىج الدراسية التى مديؼ عى دعؼ التساسػ االجتساعى لدى الظبلب االؾطؽ و 
 :   (33) (32) ما يمى

معميؼ الؿيؼ و االتعمؼ االجتساعي  م  التركيز عمى  التعايش السذترؾ  مؾضؾعات  -
مثل الؾعي العاطفي اإدارة الذات و  و االجتساعية -االعاطفي و امعميؼ السيارات الشفدية

 التعاطف ااحتراـ اآلخرةؽ و االسيارات الذخرية و بسا عي ذلػ نساذج لحل الرراع. ا 
الدبلـ االسيارات الحيامية اميارات حل الشزاعات و اكذلػ مقدمة لسفاـيؼ  ؾيؼ  مؾضؾعات -

  .  ساسػ االجتساعيالتدعؼ  التدامح التي مديؼ عي ؾيؼ  التاكيد عمى ا حقؾؽ اإلنداف و 
داف نمؾضؾعات معالج امظرح الحقؾؽ االؾاجبات لدى الستعمسيؽ و ألف مفعيل حقؾؽ اإل  -

يعغؼ لدى الشاشئة أف اإلنداف  ؾيسة  عى حد ذامو و اليس ىشاؾ مفرعة بيؽ إنداف اآخر 
مسا يديؼ ا العقيدة أا السكانة االجتساعية أا السؾع  الجغراعى و أبديب المؾف أا الجشس 

 معزةز اإليساف بالسداااة بيؽ كاعة البذر  .  عى 

 ابالتالى عإف السشاىج الدراسية  محتاج إلى معالجة السعرعة االسيارات االؿيؼ  االسؾاؾف  
  :   (34) لتزؼ الداعسة لمتساسػ االجتساعى و

 التساسػ االجتساعى اضرارمو نقل الحقااق حؾؿ  امزؼ : السعرعة. 
 عدرة ا  مظؾةر السيارات الشفدية ااالجتساعية التي مؽ شانيا أف معزز السرانة:  السيارات

 األطفاؿ االذباب عمى التعامل م  التحديات عراؼ.
 مميية  عمى د يمعزةز السداااة ااإلدماج مؽ خبلؿ الشقاش الظبقي ا التاكامذسل :  الؿيؼ

 عي عاعة الدراسة. الظبلباحتياجات التعمؼ لجسي  
 عيؾؿ اآلخرةؽ حتى عشدما يكؾنؾف مختمفيؽ : السؾاؾف   . 

ابذلػ مديؼ السشاىج الدراسية عى دعؼ ؾيؼ التساسػ االجتساعى مؽ معااف امدامح     
مؽ اجية نغر  -امداااة و اةتؾؾف نجاح السشاىج عى أداذ دارىا الداعؼ لمتساسػ االجتساعى

تساميؼ بذرح دراسيؼ  عى إطار داعؼ عمى اعى معمسى السؾاد الدراسية السختمفة   ااى -الباحثة 
لمتساسػ االجتساعى و اأيزا عمى اعى ااضعى السشاىج بزرارة مزسيؽ السشاىج الدراسية 

 مؾضؾعات داعسة لذلػ . 
 :  مذرصة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناصك االجتناعى داخل املياخ املذرصي    إصوامات -4
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يديؼ السشاخ السدرسي عى دعؼ  مفيـؾ التساسػ االجتساعى  اةرسو عى نفؾس        
الظبلب و اذلػ عشدما  يذج   عمى أخبلؾيات الدبلـ االتعااف و اةدعى إلى أف يتحؾؿ مفيؾـ 
السشاعدة مؽ مشاعدة عردية إلي مشاعدة جساعية و بغرض إضعاؼ راح األنانية اراح الفرديةو 

   .(35) حرةة التعيير ااستقبللية العسل األكاديسي اعشدما  يؤكد عمى مذجي  
 و مؽ خبلؿ السسارسات اةسكؽ أف يديؼ السشاخ السدرسي عى دعؼ التساسػ االجتساعى       
    :  التالية 
 مدرسيةمظؾةر عؾاعد الدمؾؾ لمفرؾؿ : مؽ خبلؿ محديؽ انزباط الظبلب امعزةز ثقاعة  - 

 .  مظبلبمؾامية لمشسؾ األخبلعي ل
اثيقة مؾصي بالسؾاصفات الؿياسية لدمؾؾ يعتير  الذى مظؾةر دليل االنزباط السدرسي :  -

 لظبلب عي السدرسة. ا
اميؼ عي السدرسة. ا لذ الظبلبمحديؽ مقدير  اةقرد بيامسارسات لتظؾةر احتراـ الذات :   -

 : (42)(  37) ( 36) مؽ خبلؿ أساليب مختمفة  اةسكؽ أف يتؼ ذلػ و 
    األداذ األكاديسي و السؾاىب  مثلاختيار أعزل الظبلب  أسيؾعيا و عمى أساس

 الخاصة عي الفؽ و الدراما االسؾسيقى االؿيادة احل السذكبلت .
  . مشح الذارات االذيادات االجؾااز 

مجسؾعة مؽ خبلؿ :   التساسػ االجتساعىاستخداـ األنذظة االتسارةؽ الخاصة لتظؾةر  -
حديؽ التفكير الشقدي اعدرات حل لتيسكؽ استخداميا  سعمسيؽ ة الستاحة لمااسعة مؽ األنذظ

  .  السيارات االجتساعية مثل التؾاصل االحـز  و امشسية السذكبلت
مسكيؽ مذاركة الظالب عي صش  القرار ابالتالي معمؼ الديسقراطية و مؽ خبلؿ السشتديات   -

 الظبلبية اةيرىا مؽ أشكاؿ التسثيل . 
الزىؾر االشبامات الظييعية عمى  مجسيل السدرسة إلعظاذ إحداس بالدبلـ عمى سييل السثاؿ:  -

 .   حد سؾاذ اصش  األعساؿ الفشية مؽ عيل الظبلب االفشانيؽ عمى الجدراف
 عيؼ الرراع االعشررةة. احل الشزاعات االؾساطة  عمىمدرةب الظبلب االسعمسيؽ  -
و الظبلب االسعمسيؽ بيؽ الظبلب ابعزيؼ عامميؽالسدير االضساف عبلعات عادلة امحترمة بيؽ  -

     .    االسعمسيؽ ابعزيؼ
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خبلؿ اض  برامج التدامح لمحفاظ عمى االنزباط السدرسي االشغاـ مؽ عمة نيج امباع  -
 ا واستراميجيات الؾعاية األساسية التي مدتيدؼ جسي  الظبلب و مزؼ لبلنزباط السدرسي 

استراميجيات الؾعاية الثانؾةة التي مدتيدؼ الظبلب الذيؽ عد يكؾنؾف معرضيؽ لخظر العشف أا 
بالفعل عي سمؾؾ  ؾامدتيدؼ ىؤالذ الظبلب الذيؽ شارك التى  الجامعة االستراميجياتا . االضظراب 

  مدمر أا عشيف.

ة تسسؾعراطية ميمييئة بيئة مدرسية أكثر إيجابية ادي يدتشتج مسا سيق ضرارة            
العبلعات  مدعى لتظؾةرو  تعزةز التؾاصل االتفكير اإلبداعي ااالستقبلؿ الذامي احل السذكبلتب

ؾلية و  ااحتراـ مشؾع ئمدرةب الظبلب عمى التررؼ  بسد و م  الذخرية بيؽ الظبلب االسعمسيؽ 
  . مقؾةة الراابط  االعبلعات االجتساعية  و امقميل الفؾراؽ بيشيؼ م  .  احقؾؽ بعزيؼ

 : مذرصة التعليه الجاىوى العاوفى دعه التناصك االجتناعى داخل  األىشطة املذرصية إصوامات -5

معتير الشذاطات التربؾةة البلصؽية مكسمة لسا يكتدبو الظبلب داخل القاعات      
الدراسية سؾاذ أكان  أنذظة ثقاؼية و عمسيةو رةاضيةو اجتساعيةو ديشيةو أـ مختص بخدمة 
السجتس  السحميو امؽ خبلؿ ىذه االنذظة الظبلبية الستشؾعة يسكؽ مرسيخ ؾيؼ التساسػ 

  :( 42) (.4) (40) ( 42) ارسات التالية عى مؽ خبلؿ السساالجتسا
خرةؽ و االعدؿ االسؾضؾعية مدرةب الظبلب عمى التحمي باألدب ااحتراـ شخرية اآراذ اآل -

 . عشد إصدار الحكؼ االتعااف 
اشباع احتياجات الظمبة اميؾليؼ عي مشاةؼ ااندجاـ م  مقتزيات امتظمبات الييئة  -

 .االسحيط االجتساعي  و  االتاكيد عمى اإلحداس بالسدئؾلية الفردية االجساعية  
امل م  متغيرات الحياة التاكيد عمى مشسية عدرات التفكير لدى الظمبة اكيؽية التع  -

أماـ الظبلب  لتكؾةؽ العبلعات االجتساعية امحسل إماحة عرصة ااسعة   امذكبلميا
اختيارةة يشزؼ إلييا االنزساـ لجساعات نذاط  مؽ خبلؿ السدئؾلية اضبط الشفس و  

جاميؼ امحقيق رغباميؼ اأىداعيؼ و مؽ الظبلب بسحض إرادميؼ اميؾليؼ سعيا إلشباع حا
   .   ؾةؽ عبلعات اجتساعية  متفاعمةكخبلؿ م

زمبلايؼ و عسؽ خبلؿ  ابيؽ يؼعمى الحرةة االتمقااية االسذاركة االتعااف بيش مدرةب الظبلب  -
التفاعل ؼيسا بيشيؼ يكتديؾف االمجاىات االسعايير االؿيؼ التى مسثل إطارا مرجعيا لمظمبة عى 
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إصدار األحكاـ عمى مختمف مغاىر الدمؾؾ حيث يدعى الظالب إلى أف يرى األشياذ 
  .  الجساعة امؾععاميؼااألمؾر مؽ خبلؿ مشغؾر 

عى نذر التدامح االتفاىؼ مديؼ عمى اكتذاؼ اساال معيير ثقاؼية متعددة   السداعدة  -
الستبادؿ ااالحتراـ و حيث يديؼ اإلبداع الثقاعى عى الحث عمى احتراـ اآلخر و حيث معتير 

يير الفردى و رمزى اإليجابى . احقبل يتيح التعبعدىا الالفشؾف مجاال لمتبايؽ االسؾاجية  عى 
 .   االتفكير الشقدى عى الذات االقدرة عمى الؿياـ بدار الؾسيط 

معد األنذظة البلصؽية عي السدرسة  الثانؾةة مؽ العؾامل الفعالة عي ابذلػ        
ماصيل امشسية ؾيؼ التساسػ االجتساعى عي نفؾس الظبلب ؛ ذلػ ألنيا معيير عؽ الجؾانب 
اإلجرااية لمتعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى  مؽ خبلؿ مؾاؾف الخيرة التربؾةة . اؼيسا يمى 

 لمتساسػ االجتساعى بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ :  عرض مؾجز ألىؼ الؿيؼ الداعسة
  التى جيب أن  تضعى املذرصة لتينيتوا  االجتناعى الكيه الذاعنة للتناصك : 
و لتبادؿالثقة : معتير الثقة  أساس العبلعات االتفاعبلت اليؾمية و اىى أساسية لعبلعات ا -

ادرة عمى متابعة االىتسامات امداعد عمى االرمباط بيؽ األعزاذ و امجعل الجساعات ع
الجساعية بكفاذة اععالية . امتؾاعر عى السدرسة برؾرميؽ  و األالى : ىى الثقة الفردية حيث 
يثق السعمسؾف عى بعزيؼ البعض اةثقؾف عى رؤساايؼ االعامميؽ بالسدرسة و اعى عدرة 

بعض اثقة طبلبيؼ عمى محقيق أعمى مدتؾةات الشجاح . امذسل ثقة الظبلب عى بعزيؼ ال
السدير عى جسي  العامميؽ بالسدرسة .  الثانية : الثقة االجتساعية امتسثل عى ثقة العامميؽ  

 . ( 43) بالسدرسة جسيعا و حيث العدالة االذفاؼية اإشراكيؼ عى صش  القرارت السدرسية 

عالعبلعات التى متسيز بثقة عالية  مجعل األعراد أكثر رغبة عى االشتراؾ عى التبادالت        
االجتساعية بذكل عاـ و االتفاعل التعاانى بذكل خاص و اىى رغبة مشذا مؽ الثقة باربعة 
جؾانب : اعتقاد بالشية الحدشة ااالىتساـ بالذركاذ و االعتقاد بكفاذة امقدرة الذركاذ و 

رداؾية الذركاذ و االعتقاد بانفتاح اصراحة الذركاذ .  ابذلػ عيى عامل مؽ االعتقاد بس
عؾامل إزالة مخااؼ األعراد الشاجسة مؽ دخؾليؼ الذراكة و اىذا يقؾد إلى مظؾةر عؾاعد 
سمؾكية عامة عير الزمؽ مسا يزاعف الرغبة عى التبادؿ االجتساعى  و اىى مديل ماثير 

 . (44)اعى األعراد د اخل الييكل  االجتس
 التعااف : -
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يقرد  بالتعااف الؿياـ بانذظة مترابظة امتذابية عي صؾرة جساعية مباشرة أا ةير   
مباشرةّو اليذا عإف التعااف عسمية اجتساعية إندانية ال متؼ إال عؽ طرةق العسل الجساعي بيؽ 
 األعراد لتحقيق أىداؼ مذتركة معؾد بالفاادة عمى كل األعرادو اةذسل التعااف كاعة السجاالت 

 .   (45)و االدياسية  االعتراديةو ااالجتساعية
و أا التعااف السيشى أا السؤمسرات بلعات التعااف بيؽ األعراف سؾاذ عى الرداعة القرةبةعع      
مسثل مردرا ليشاذ رأس الساؿ االجتساعى البلـز لمتساسػ ابالتالى الشجاح األكاديسى و  اىؾ ما ا 

ا مجربة معيشة سؾاذ كاف ىذا الشذاط أيغير عى معااف الظبلب ؼيسا بيشيؼ ألداذ نذاط معيؽ 
و اف مكؾةؽ عبلعات ؼيسا بيؽ الظبلبأكاديسيا  أا اجتساعيا  حيث يتؼ مؽ خبلؿ ىذا التعا

  .  (46)تالى مكؾةؽ رأس ماؿ اجتساعى ابال
التدامح : عى إطار مجتس  حاعل بالتعددية و ابالرراعات الدياسية االفكرةة و يربح  -

التدامح الدياسي ضرارة اطشية و امتجمى ىذه األىسية كؾنو يرمكز حؾؿ متغيرات : الثقاعة 
االفاعمية الدياسية  االرراعات األيديؾلؾجية و اانزساـ السؾاطشيؽ إلى راابط امشغسات 

  .( 47)ة إلى السسارسة الديسقراطية اطييعة الشغاـ الدياسي طؾاعية و باإلضاع
خرةؽ كبذر آلخبلؾية اعكرةة و اأساسيا يقؾـ عمى معاممة اأعالتدامح ؾيسة          

ااحتراـ إندانيتيؼ امذاعرىؼ  امعتقداميؼ اطرةقة حياميؼ و بغض الشغر عؽ ألؾانيؼ 
جشاسيؼ  ااانتساذاميؼ الديشية االعرؾية  و اعى ذلػ متجمى ؾيؼ العدؿ االسداااة ااألخؾة أا 

 .(52)و عسيسة التدامح ماميؽ التعايش عى إطار التبايؽ اإلندانية 

عإشاعة أجؾاذ الدمؼ االتدامح اعيؾؿ اآلخر ىى الدبلح الفعاؿ لمقزاذ عمى عاىرة          
 التفاىؼ عى السحيط االجتساعى و ىؾ الذى ييمؾر آداب عتؾطيد أسس   العشف البذرى و 

اأخبلؾيات اضؾابط االختبلؼ و كسا أنو يؾعر لو  األسباب السؾضؾعية لمقرب مؽ الحؿيقة و 
  .  (52)ؾف مؽ بعزيؼ البعض عمى مختمف السدتؾةاتممعااةجعل البذر يت

  : (50) يسكؽ محقيق التدامح االجتساعى لمظبلب مؽ خبلؿ التاكيد عمى الجؾانب التالية ا     
 .احتراـ آراذ اآلخرةؽ امعتقداميؼ 
 . طرح الحمؾؿ السشاسبة لمسذكبلت االجتساعية الدمسية بظرؽ سمسية 
  . مؾضيح أىسية مساسػ الجساعة  اامحادىا 
 يق التساسػ االجتساعى .بياف أىسية التدامح عى دعؼ حقؾؽ اإلنداف امحق 
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 . احتراـ العادات االتقاليد 
التبادؿ مرظمح يذير إلى درجة كييرة مؽ التداند ااالعتساد بػيؽ سػمؾؾ التبادلية :  -

و كسا أف التبادؿ  األعػراد الذيؽ يدخمؾف م  بعزيؼ البعض عى صفقات امبادالت متعمق باشياذ
؟ ام  مػؽ يػتؼ  ؟ اماذا يتبادؿ حؾؿ مؽ يتبادؿيحتػاج إلى أف يكؾف ىشاؾ امفاؽ بيؽ األطراؼ 

ىػذا التبادؿ؟ اماىى األسباب؟ اىكذا يشغر إلى التبادؿ عمى أنو يذكل أساس الشغػاـ االجتسػاعى 
 .  (.5)و اعد يشظؾى التبادؿ عمى محاشى األلؼ االسعاناة عى مقابل االىتساـ بالفرص االسزايا

جتساعي عبارة عؽ جسمة مؽ السبادئ االؿيؼ االدمؾؾ اال الدبلـ االجتساعى :  إف الدبلـ -     
مفزيل المجؾذ إلي ا و  نيذ العشفا ااألعكار التي ميدؼ إلي محقيق ميدأ حدؽ التعايش م  اآلخرو 

اإلحداس القؾي باالنتساذ إلى ُلحسة السجتس  اعريتو ا اساال سمسية اعانؾنية لحل الشزاع و 
ىدـ الشديج  ىؾكيات مؤدي بذكل مباشر إلبذكل يربح ؼيو مؽ العدير الؿياـ بدم

  .(52)االجتساعي
 االثقة االدبلـ االجتساعى االتعااف  ؾيؼ التدامح أىسية عى إطار ما سيق متجمى       

كإحدى الزرارات التربؾةة و االتى ميتؼ بترسيخ العبلعات االجتساعية و ؼبالتدامح االؾد 
لكؾف انغرا االسحبة يدؾد  االحتراـ الستبادؿ و ارعص العشف و حتى يدؾد األمؽ ااألماف  . 

اإلرىاب مؽ آعات العرر و امتظمب مؾاجيتو مساسكا اجتساعيا  و ستفرد الباحثة الجزذ التالى 
 يح مفيؾـ اإلرىاب اأىؼ دااععو : لتؾض
 : و اأىؼ دااععو مفيـؾ االرىاب : ب

اإلرىاب مرظمح  ال يؾجد امفاؽ عمى معشاه الدعيق  ; إذ يختمف األكاديسيؾف        
االدياسيؾف عمى معرةفو و  الكشو برؾرة عامة يدتخدـ لؾصف أساليب ميدد الحياة  و 
امدتعسميا مجامي  سياسية لتفرض إرادميا بالقؾة عمى اآلخرةؽ بعيدا  عؽ الذرعية امبادئ 

 .  (53)العدالة اإلندانية 

ابالتالى ىؾ مفيـؾ ديشاميكى متظؾر و مختمف صؾره اأشكالو اأنساطو ادااععو اختبلعا       
 زمشيا امكانيا .  

األععاؿ  مختمفبانو "  .275اعد عرع  الجسعية العامة لؤلمؼ الستحدة اإلرىاب عاـ        
اإلجرامية ضد دالة مؽ الداؿ و التى مؽ شانيا بحكؼ  طييعتيا إثارة الرعب عى نفؾس  

 ." (54) شخريات معيشة أا جساعات مؽ األشخاص أا عى نفؾس العامة
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أعساؿ العشف احؾادث االعتداذ الفردية أا الجساعية أا التخرةيية و التي  مختمفاىؾ "       
األمؽ  و اىؾ يشظؾي عمى  عمةستيا عمى السؾاطشيؽ لخمق جؾ مؽ مقؾـ مشغسة سياسية بسسار 

طؾااف متعددة مؽ األعساؿ أعيرىا أخذ الرىااؽ ااختظاؼ األشخاص اعتميؼ ااض  متفجرات 
 " .  (55) أا عيؾات ناسفة عي أماكؽ مجس  السدنييؽ أا اساال الشقل العامة

بالعشف ةير القانؾي الذي ُيؾع  اإلضرار اىؾ" استخداـ األععاؿ االجرامية الستسثمة        
بالسستمكات العامة االخاصة  و بيدؼ اإلخبلؿ بالؾض  األمشي اإدخاؿ الرعب االخؾؼ اإثارة 

 (56) الفؾضى لغايات إرىابية االتي معد محديات لمسجتس  ا مؤسدامو التعميسية امشيا السدرسة
" كل ععل مؽ أععاؿ العشف أا التيديد و ييدؼ إلى إلقاذ الرعب بيؽ الشاس  اةعرؼ بانو      ."

ا مراةعيؼ بإيذاايؼ أا معرةض حياميؼ أا حرةتيؼ أا أمشيؼ أا أحؾاليؼ لمخظر و امؽ صشؾؼ 
إلحاؽ الزرر بالييئة أا باحد السراعق أا األمبلؾ العامة أا الخاصة و أا معرةض أحد السؾارد 

   ."    (57)ة لمخظرالؾطشية أا الظييعي
" مجسؾعة مؽ األععاؿ التى متدؼ بالعشف و مردر مؽ  اةعرعو أحسد سميساف بانو         

جساعة مذكمة عمى نحؾ مخالف لمقانؾف ضد األعراد أا سمظات الدالة لحسميؼ عمى سمؾؾ 
 . "  (62)معيؽ و أا مغيير األنغسة الدستؾرةة القانؾنية داخل الدالة 

" أى عسل  يقرد بو أف يديب نو امفؾضية األمؼ الستحدة لحقؾؽ اإلنداف بامعرعو       
ا إلحاؽ إصابات جددية خظيرة بالسدنييؽ أا ةير السقامميؽ و عشدما يكؾف الغرض مؽ أالسؾت 

ذلػ العسل ىؾ مخؾةف الدكاف أا إرةاـ حكؾمة أا مشغسة دالية عمى الؿياـ بعسل ما أا عدـ 
 . "  (62)الؿياـ بو
 :  (60)اعميو عالعسل اإلرىابى  يتكؾف مؽ عشاصر رايدة  مشيا          
 استخداـ أا ميديد باستخداـ عشف عمى  اجو ةير مالؾؼ . -
 يقـؾ بو  عرد  أا مجسؾعة مؽ األعراد أا الدالة ذاميا . -
 يؾجو ضد عرد أا مجسؾعة مؽ األعراد أا ضد السجتس  باسره . -
 ييدؼ إلى خمق حالة مؽ الرعب االفزع . -
بث رسالة ما اإيجاد ماثير نفدي معيؽ يدسح بالتاثير عمى السدتيدعيؽ بالعسل  -

 اإلرىابى .
 . ميديد باستخداـ العشف عمى اجو ةير مذراع لتحقيق أىداؼ معيشة -
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 . ييدؼ اإلرىاب إلى الرعب االفزع االخؾؼ  -
 . اجؾد مشغيؼ   -

   :امؽ التعرةفات الدابقة يسكؽ لمباحثة أف مخمص إلى التعرةف اإلجرااى التالى     
اةشجؼ عؽ ىذا العشف إثارة الذعر بديب  االستخداـ السشغؼ لمعشف لتحقيق ىدؼ سياسي و 

 الخظر العاـ الذى ييدد عدد ةير محداد مؽ الشاس  . 
  : ( .6) اإلرىاب عى اإلرىػػػػػػػػػػػػػاب : متسثل أركافركػػػػػػػػػػػػاف  أ

الركؽ السادى : يتكؾف الركؽ السادى لجرةسة اإلرىاب مؽ أعساؿ العشف السؾجو إلى  -
شخص أا مجسؾعة مؽ األشخاص أا الرىااؽ أا السشذ ت أا السستمكات و اةشجؼ 
عؽ ىذا العشف مخؾةف أا مراة  لمسؾاطشيؽ أا الدمظات مثل أعساؿ مفجير السشذ ت 

 العامة . 
الركؽ السعشؾى : يتؾاعر الركؽ السعشؾى عى جرةسة اإلرىاب متى مؾاعر لدى القااسيؽ  -

بالعسل اإلرىابى عرد العشف لمتخؾةف ااإلرىاب لمسدتيدعيؽ مؽ ممػ األعساؿ 
كسا لؾ كان  رسالة مؾجية لشذر حالة الرعب و مدتخدميؽ عى ذلػ  واإلرىابية 

 .ةاليدؼ الذى مؽ أجمو اجي  األعساؿ اإلرىابي
الركؽ الدالى : يذترط الستكساؿ أركاف جرةسة اإلرىاب أف مكؾف أععاؿ العشف   -

مؽ عيل دالة  السدتخدمة عى العسمية اإلرىابية  عد مس  بشاذ عمى خظة مرسؾمة 
 ضد دالة أخرى .

 : ( 62) حددىا عمى نجيب  عى   لئلرىاب دااع  متعددة دااع   اإلرىاب :
  .ناجسة عؽ كي  اعس  سياسييؽ  دااع  سياسية : -
نساذ ةير متؾازف اعقر اضااقة معيذية امسارسة الكيد  إدااع  اعترادية : متعمق ب -

 .االحقد عي حرماف اةيؽ بعض عئات السجتس 
 .حداس بالقير اباالستزعاؼإدااع  نفدية : متعمق بعؾامل سيكؾلؾجية ا  -
اضاع االجتساعية مؽ مفدخ اجتساعي متراكؼ امفكػ أل دااع  اجتساعية : متعمق با -

 .  اغياب السثل الرالح   أسري 
يسشتيا بقؾة العشف  - دااع  ديشية : إحياذ معتقدات ديشية عديسة اإعادة مرجسة مجدىا ـا

 و مثل الرراع الدياسي اليـؾ الذي يزج بشداذات ثار يعؾد الى عراف ةابرة . 



 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام ىف تعزيز التماسك االجتماعى ملواجهة اإلرهاب ىف مصر

34 
 

يق يتغذى بػياب السؾاطشة الرالحة دااع  شخرية : متعمق بيدؼ شخري ض -
 االؾالذ لمؾطؽ الؾاحد  . 

 :   (63)بالدااع  التالية   الدااع   التي مؤدي إلى اإلرىاباةجسل  جساؿ الشجار 
التزميل الفكري لمذباب انذر الثقاعات السشحرعة البعيدة كل البعد عؽ السرجعية اإلسبلمية  -

االديشية االؾسظية امااةل اآليات القرآنية امفديرىا مفديرا مغمؾطا حدب أىؾاذ عادميؼ مؽ 
 التيارات الفكرةة السختمفة . 

مية ااعتبار مادة الديؽ غياب التربية اإلسبلمية الرحيحة عي مدارس بعض دالشا اإلسبل -
اانتذار السدارس الخاصة التي يذرؼ عمييا أصحاب التيار اإلسبلمي السشحرؼ و ىامذية 

  .الذي يتيشى عكر اإلرىابييؽ اةدع  بيؼ إلى الداحة
استغبلؿ البظالة السشتذرة عي ربؾع الداؿ العربية امجشيد الذباب السيسذيؽ باالنزساـ إلى  -

نتذار األمية االجيل امدنى الثقاعة الديشية و اأيزا مسؾةل بعض الداؿ اا و صفؾؼ اإلرىابييؽ
االسؤسدات ااألعراد لئلرىاب بالساؿ االدبلح و اأيزا استغبلؿ الظااؽية االعشررةة السؾجؾدة 

  .عي بعض الببلد العربية 
امسا سيق يدتشتج معدد دااع  اإلرىاب لتذسل دااع  سياسية و ااعترادية ااجتساعية       

 اثقاؼية و   اىؾ ما يسكؽ مفريمو ؼيسا يمى  : 
 : (67)  ( 66)( 65)(  64)  دااع   سياسية : امتسثل عى -2

الكي  الدياسي الشامج عؽ ديكتامؾرةة الدالة و اعرفيا بحقؾؽ األعراد احرةاميؼ و   -
ػ التعديبلت الدياسية الفجااية الستعمقة بشغاـ الحكؼ و االتؾجيات الدياسية الداخمية اكذل

 برفة عامة أحد أىؼ أسباب المجؾذ إلى اإلرىاب .      
مخمف األحزاب الداسية عؽ السداىسة عى حل السذكبلت السختمفة التى مؾاجييا الدالة   -

  و اعدـ ؾياميا بدار ممسؾس اااععى عى مقديؼ مرؾرات ليا .
عمة اجؾد القشؾات الدياسية الذرعية لمذباب حتى يتدشى التعيير عؽ آراايؼ احل  -

 مذكبلميؼ بخظط مدتقيمية  مدراسة .
لحؾار الديسقراطى م  الذباب بسختمف جساعامو امشغيسامو و ابالتالى المجؾذ إلى ا عمة  -

 مؽ جانب التشغيسات اإلرىابية ضد حكؾماميؼ اسياساميا . عمييؼ يديل التاثير 
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عذل سياسات الحكؾمات الستؾالية عى مقديؼ الحمؾؿ لمسذكبلت السيسة عى جسي  الشؾاحى  -
. امؽ ثؼ لجا ىؤالذ إلى التشغيسات اإلرىابية االعترادية ااالجتساعية االدياسية االثقاؼية 
 كسا يجد ؼيو األمؽ ااألماف ااالستقرار السادى .

 .   غياب مذراع اجتساعى لمحكؾمات م  الذعب يفقد البعض الؾالذ ااالنتساذ لمؾطؽ-  
مؾاجد الدالة الفعاؿ أحد أسباب التى جعم  جساعات اإلرىاب متحدى سمظة الدالة و  عمة -

كسا أف مسارسات بعض العامميؽ عى أجيزة الدالة عى مظييقيؼ لمقؾانيؽ االمؾااح التى مجعل  
ف ضعف اعدـ عاعمية األحزاب أالسؾاطشيؽ  عى بعض األحياف عى حالة استفزاز و كسا 

ا عمى استيعاب الذباب االتعيير عؽ مظالييؼ عتح مجاؿ استيعاب الدياسية و اعدـ عدرمي
  .    الذباب عى مشغيسات مجعميؼ يذعراف بكيانيؼ اعؾميؼ

عرؾر التربية الدياسية الدمسية لمذباب سؾاذ داخل األسرة أا السدرسة بل عمى  صعيد  -
الجساعات  السجتس  ككل و امؽ ثؼ يديل استقظاب الذباب  اإخزاعو لمتاثيرات مؽ جانب

اإلرىابية مح  زعؼ الديؽ داف محكيؼ لمعقل االسشظق ااألىداؼ القؾمية لمببلد . باإلضاعة 
  .  إلى عزاؼ الذباب عؽ السذاركة الدياسية عى حياة ديسقراطية سمسية

 :  (72) دااع   اعترادية :  امتسثل عى -0
أىؼ العؾامل السؤثرة عى الؾسط االعترادى االسؤثرة عى  حيث يعتير مؽ  الفقر  -

 اىتسامات الفرد امؾجيو سمؾكو العاـ أا اإلجرامى . 
إحدى أىؼ الغؾاىر التى مرمبط بالفقر اممعب دارا كييرا عى حيث مسثل  البظالة   -

مخمق اضعا عقميا انفديا لدى الذباب يؤدى بيؼ  ألنيا ارمكاب الجرااؼ اإلرىابية و 
عراغ ذىشى  و مسا يديل عسمية استقظابيؼ مؽ جانب الجساعات اإلرىابية عتقؾـ إلى 

باستغبلليؼ ابث أعكارىا السدسؾمة  إلييؼ امجشدىؼ لخدمة أىداعيا سؾاذ كان  
 .   سياسية أا ةيرىا

 : ( .7)( 70) ( 72)دااع   اجتساعية :  امتسثل عى  -.
سيبا مؽ األسباب االجتساعية  الحزارة الحديثة : حيث معتير الحزارة الحديثة -

لئلجراـ و اذلػ اعتسادا عمى أف ىذه الحزارة مؤدى إلى نسؾ العبلعات االجتساعية 
امعجل إدماج األعراد عمى اختبلؼ ثقاعاميؼ ابيئاميؼ عى مجاؿ الحياة االجتساعية و 

  .   امؽ ثؼ يزداد إجراميؼ نتيجة التقدـ الحزارى 
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ااجؾد عجؾة ااسعة بيؽ األجياؿ م  مزايد حاالت  و اجؾد عراغ اجتساعى لدى الذباب -
االنفراؿ االظبلؽ ااالةتراب داخل األسرة اانعكاسامو الشفدية القاسية عمى األبشاذ 

 مؽ الذباب ) التفكػ األسرى ( . 
مؾاعر مؾارد إلمساـ الزااج و امؽ ثؼ  عمةا  و  ماخر سؽ الزااج االفراغ العاطفى -

الدخؾؿ عى داارة التديؽ ةير الؾاعى االستذدد ثؼ االنغبلؽ التاـ عؽ السجتس  امكفيره 
و اأخيرا الدخؾؿ عى داارة العشف ااإلرىاب مح  مغمة الديؽ بعد مكفير السجتس  

 امغاىره الحزارةة . 
ديشية مثل السدرسة عى ملذ اةير ال و ضعف مؤسدات السجتس  الديشية مثل األزىر -

الفراغ الفكرى االثقاعى الذى يعانى مشو الذباب ااعترار السؤسدات الديشية عمى 
مقديؼ الخدمات العيشية االسداعدات السالية و اإةفاؿ الدار االجتساعى االتربؾى 

 السيؼ عى إعداد الششذ برؾرة إيجابية لخدمة السجتس  االييئة السحمية . 
إعيار ؾيؼ الديؽ  عمةة الدميسة السفقؾدة داخل السدرسة االجامعة و  ا التربية الديشي -

الدسحة عى مجاؿ العسل االعمؼ و مثل التراحؼ االتعااف االديسقراطية االذؾرى و ثؼ 
التركيز عمى الذكل داف جؾىر الديؽ ليعد مؽ األسباب التى مداعد عمى نذر 

 اإلرىاب . 
يؼ و ااالعتساد عمى الحفع االتمقيؽ ااالعتقار عقداف الدار التربؾى عى مشغؾمة التعم -

لحمقات الشقاش االحؾار اارش العسل و اإماحة الفرصة لمذباب لمحديث االتعيير عؽ 
   مذاعره اأحاسيدو اأعكاره عى مشاخ صحى و يعد مؽ أسباب انتذار اإلرىاب.

 اصل . الفراغ االجتساعى ااجؾد مداعات متباعدة بيؽ األجياؿ السختمفة اعدـ التؾ  -
التديؽ ةير السدتشير ثؼ العزلة التى يعيذيا بعض الذباب عى بداية دخؾليؼ إلى  -

 سات اإلرىابية إعميسيا التاـ االتظرؼ االدخؾؿ عى داارة اإلرىاب مؽ عيل التشغياالنغبلؽ 
 .    اداليا

 الدااع   الثقاؼية :  امتسثل عى : -2
الفراغ الفكرى الذى يعيذو الذباب نتيجة عرؾر مرادر التشؾةر االتثؿيف الذى  -

 مذرؼ عمييا الحكؾمات . 
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إعيار التعاليؼ  و اعمة التربية الديشية الرحيحة االسفقؾدة عى األسرة االسدرسة  -
الديشية الدسحة عى مجاؿ العسل ااالعتراد لمتراحؼ االعدالة االدساحة االديسقراطية 

 ااستيداليا بالشقاب االجمباب التى لؼ يشاد بيا اإلسبلـ .االذؾرى 
عمى الحفع  سياسة التعمؼ الخاطئة االسعتسدة عى كثير مؽ مراحل التعميؼ األالى -

ااالعتقاد لحمقات الشقاش االحؾار اعدـ الترةيب عى راح البحث اراذ   االتمقيؽ 
 الحؿيقة ااستيعابيا . 

عاىرة التظرؼ الفكرى كغاىرة اجتساعية إلى  التظرؼ الفكرى الديشى : حيث مشررؼ -
اعتشاؽ مجسؾعة مؽ األعراد لرأى معيؽ داف ةيره مؽ اآلراذ األخرى . اةبعد ىذا الرأى 

ى ا اإلصرار عميو . أما أعى ىذه الحالة عؽ االعتداؿ بل السغاالة عى التذيث بيذا الر 
عكرةة امسس أمرا التظرؼ الديشى عيؾ عاىرة اجتساعية  متحرؾ مؽ دااع  نفدية ا 

عقااديا أا عكرةا أا مذىييا و امؽ ثؼ ىؾ نؾع مؽ االنحراؼ الفكرى . اةشظؾى عمى 
 . ( 72) سمؾؾ معيب عى التفكير اةرار عى السشظق 

عة ميدد دعااؼ األمؽ داخل السجتسعات و امدعى جسي  آمسا سيق يتزح كؾف اإلرىاب 
الداؿ إلى امخاذ التدابير لمؾعاية مؽ آثاره الزارة و امعالجة األسباب التى مؤدى إليو و اعى 
ىذا اإلطار يقـؾ التعميؼ بدار ميؼ عى مؾاجية ىذا التحدى و اؼيسا يمى مؾضيح  لمعبلعة بيؽ 

 ى  امؾاجية اإلرىاب  . التعميؼ مؽ مؽ أجل  التساسػ االجتساع
 العبلعة  بيؽ التعميؼ مؽ مؽ أجل  التساسػ االجتساعى  امؾاجية اإلرىاب  :  -ج
عى نجاح السجتس  عى حاالت اإلرىاب و عيؾ  ياأساس يعتير التساسػ االجتساعى عامبل      

يداعد عمى زةادة التزامؽ بيؽ أعراد السجتس  . ازةادة انتساايؼ إلى مجتسعيؼ لمتعامل م  
الجرةسة  اإلرىابية  مسا يداعد عمى محديؽ نؾعية الحياة .  حيث يترمب عمى محقيق 

ىداؼ السذتركة التى يمتف التساسػ االجتساعى عى السجتس  اإلحداس باليؾةة الؾطشية ااأل
 .  (73) حؾليا أعراد السجتس 

عسبل حيؾةًا اميسًا عي الحفاظ عمى مساسػ السجتس  اخمق االنتساذ التعميؼ  ةؤديا        
الؾطشي امذاعر الؾحدة الؾطشية بيؽ أعراد السجتس  الزرارةة لمسحاعغة عمى بقاذ السجتس  

و اةسكؽ أف يحقق التعميؼ مؽ أجل امكاممو االتي مشعكس بالزرارة عمى مكتدبات الؾطؽ 
 ية اإلرىاب و اذلػ مؽ خبلؿ :  التساسػ االجتساعى دارا ميسا عى مؾاج
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نحراؼ مؾضح كيف يسكؽ لمذباب ال إضاعة مشاىج جديدة حؾؿ الؾعاية مؽ الجرةسة اا -
محريؽ أنفديؼ مؽ الجرةسة امعرعة الديل الشاجحة لبلبتعاد عؽ ميااي الرذيمة 

اذلػ مؽ خبلؿ االستفادة مؽ التجارب الدالية حؾؿ دار مؤسدات  و ااالنحراؼ
 عاية مؽ الجرةسة ااالنحراؼ .  التربية عي الؾ 

اعدـ  وربط السدرسة بالسجتس  السحمي امفعيل دارىا عي حساية أمؽ السجتس  السحمي -
اةسكؽ مفعيل ذلػ عؽ طرةق إنذاذ مجمس  و عرر نذاطيا داخل أراعة السدرسة عقط

اةتكؾف ىذا السجمس مؽ عدد  ويدسى السجمس األمشي لمؾعاية مؽ الجرةسة ااالنحراؼ
اد السجتس  السحمي باإلضاعة إلى مجسؾعة مؽ أعزاذ الجياز الفشي ااإلداري مؽ أعر 
امكؾف ميسة ىذا السجمس مؾعية أعراد درسة م  مجسؾعة مؽ رجاؿ األمؽوعي الس

اعقد المقاذات االشداات لسشاعذة  و  السجتس  السحمي بسخاطر الجرةسة ااالنحراؼ
ييا اطرح الحمؾؿ التي يسكؽ أف مذكبلت الحي امحاالة التعااف الفاعل لمقزاذ عم

  .(74)  مداىؼ عي مقميريا ارع  التؾصيات لرانعي القرار لتفعيميا
ظالب يسكؽ إعراد عرؾؿ  خاصة بغاىرة اإلرىاب عى السقررات الدراسية و م  مقديؼ لم -

معرعة أشسل اعيسا أعسق بالغاىرة اإلرىابية عى السجتس  و اأف مقدـ لو األساس 
و ااألسباب الحؿيؿية اإلرىابية  السعرعى القؾى الذى يسكشو مؽ معرعة ااع  الجرةسة 

السختمفة ليا و ااألضرار التى ممحقيا بالسجتس  و االجيؾد السيذالة لسكاعحتيا . 
سة و ابالتالى مكؾف السدرسة بيئة معميسية مربؾةة امدعى لتكؾةؽ امجاه معاد لمجرة

و  طبلبيا عادرة عمى أف محرؽ نفديا مخاعة أف مربح بيئتيا مشاسبة النحراؼ 
  .( 75)ابالتالى محرشيؼ ضد أنؾاع االنحراؼ 

الؾعؾؼ عمى ااع  السسارسات التربؾةة  اعى ىذا اإلطار مدعى الباحثة ؼيسا يمى إلى     
     الداعسة لمتساسػ االجتساعى بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى مرر . 
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 جانييؽ : يتزسؽ الجانب السيدانى    احملور الجاىى  : اإلطار امليذاىى :
اىػػى االسػػتبانة  ااختيػػار عيشػػة الدراسػػة امظييػػق االسػػتبانة األالػػى  إعػػداد أداة الدراسػػة أاال :  

 عمييا ثؼ معالجتيا احراايا . اؼيسا يمى مفريل ذلػ : 
 : مراحل بشاذ االستبانة -2
إعػػداد االسػػتبانة : لسػػا كػػاف اليػػدؼ مػػؽ البحػػث ىػػؾ الكذػػف عػػؽ السسارسػػات التربؾةػػة  - أ

اجيػة  نغػر السعمسػيؽ   الداعسة لمتساسػ االجتساعى بسدرسة التعميؼ الثػانؾى العػاـ مػؽ
. عقػػد عامػػ  الباحثػػة بإعػػداد اسػػتبانة متزػػسؽ عػػدد ا مػػؽ السسارسػػات السرمبظػػة بػػدار 

ؾمػػة مػػؽ إدارة مدرسػػية و امعمػػؼ و امشػػاىج دراسػػية و اأنذػػظة غعشاصػػر السدرسػػة كسش
 معميسية و امشاخ مدرسي   و امؼ مرسيسيا اعتسادا عمى : 

 ال  دار السؤسدات التعميسية عى دعػؼ ؾػيؼ دراسة امحميل البحؾث االدراسات التى مشا
التساسػػػ االجتسػػاعى   و لمتعػػرؼ عمػػى أىػػؼ السسارسػػات التربؾةػػة الداعسػػة لمتساسػػػ 

 االجتساعى كزرارة لسؾاجية اإلرىاب   . 
  االطػػبلع عمػػى الدراسػػات االبحػػؾث الستاحػػة الستعمقػػة بػػدار السؤسدػػات التعميسيػػة عػػى

 مؾاجية اإلرىاب   .
  خػبلؿ اإلشػراؼ عمػى مجسؾعػات التػدرةب السيػدانى بسقابمػة عػدد مػؽ ؾياـ الباحثة مػؽ

معمسى السرحمة الثانؾةة  و  ااسػتظبلع رأييػؼ عػؽ السسارسػات التربؾةػة و  التػى يسكػؽ 
أف مدػػيؼ عػػى دعػػؼ التساسػػػ االجتسػػاعى بالسدرسػػة   و اأمكػػؽ مػػؽ ىػػذه  خػػبلؿ ىػػذه 

 ستبانة .السقاببلت محديد بعض السحاار التى مؼ  اشتسم  عمييا اال
 اصف االستبانة : - ب

عبػػارة مسثػػل أىػػؼ السسارسػػات التربؾةػػة  .6مزػػسش  االسػػتبانة عػػى صػػؾرميا الشياايػػة   
الداعسة لمتساسػ االجتساعى عى مدرسة التعمػيؼ الثػانؾى العػاـ و مؾزعػة عمػى خسدػة أبعػاد  

 و  اىى : 
  . البعد األاؿ : مسارسات متعمق بدار  اإلدارة السدرسية 
 مسارسات متعمق بدار السعمؼ :   البعد الثانى 
  مسارسات متعمق بدار السشاىج الدراسية    .  البعد الثالث  : 
 .  البعد الراب  : مسارسات متعمق بدار األنذظة السدرسية 
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 .  البعد الخامس : مسارسات متعمق بدار السشاخ السدرسي 
إبداذ الػرأى حػؾؿ كػل مشيػا   اجاذت العبارات مؽ الشؾع السقيد حيث طمب مؽ أعراد العيشة      

متحقػق إلػى حػد  –باختيار درجة  محقق كل عبارة حيث جػاذت الخيػارات متحقػق بدرجػة كييػرة  
 متحقق بدرجة عميمة  .  –ما  

 صدؽ اثبات االستبانة : -ج
 الردؽ : -2
صدؽ السحكسيؽ  : مؼ إعداد الريغة األالية لبلستبانة ثؼ عرضيا عمى  -

لمتعرؼ عمى آراايؼ حؾؿ  مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ أسامذة كمية التربية بدمياط 
السفردات السقترحة و امدى مبلذمة السفردات لكل مجاؿ و امشاسبة صياةتيا و اعد 

ذ عى إضاعة أا حذؼ بعض مؼ األخذ باآلراذ التى عرضيا الدادة السحكسيؽ سؾا
 السفردات أا معديل صياةتيا و امدى ارمباط كل مشيا بالبعد الذى مشتسى  إليو .

معمسا بسرحمة  3.صدؽ االمداؽ الداخمى  :  مؼ مظييق االستبانو عمى  -
التعميؼ الثانؾى العاـ  و   كتجربة استظبلعية مؽ أجل ضبط االستبانو و اعد عام  

الداخمي لبلستبانة  باستخداـ معامل ارمباط بيرسؾف لحداب  الباحثة بحداب االمداؽ
االرمباط بيؽ الدرجات الكمية لكل محؾر االدرجات الكمية لبلستبانة  و اجاذت الشتااج 

  التالى :كسا ىى مييشة عى الجداؿ 
 ( 0علوي )

 ِؼبِالد االهرجبغ ثيٓ اٌلهعبد اٌىٍيخ ٌىً ِؾىه واٌلهعبد اٌىٍيخ ٌالٍزجبٔخ8

 االٍزجبٔخِؾبوه 
ِؼبًِ 

 االهرجبغ

َِزىي 

 اٌلالٌخ

اٌلالٌخ 

 االؽصبئيخ

 كاي 1810 1844 اإلكاهح اٌّلهٍيخ

 كاي 1810 1812 اٌّؼٍُ

 كاي 1810 1821 إٌّبهظ اٌلهاٍيخ

 كاي 1810 1850 األٔشطخ اٌّلهٍيخ

 كاي 1810 1832 إٌّبؿ اٌّلهٍي

 حػػؾرمعػػامبلت االرمبػػاط بػػيؽ الػػدرجات الكميػػة لكػػل م ( الدػػابق أف 2)  ييػػيؽ الجػػداؿ   
( اجسيعيػػا دالػػة 2.70  – 2.33حيػػث مرااحػػ  مػػا بػػيؽ )سػػتبانة و  االػػدرجات الكميػػة لبل

 صادعة لسا اضع  لؿياسو. السحاار( ابذلػ معتير 2.22إحراايًا عشد مدتؾى معشؾةة )
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 ؽَبة صجبد االٍزجبٔخ :  -1

 إلسػػػػتبانة بظرةقػػػػة معامػػػػل ألفػػػػا كرانبػػػػاخ  اعػػػػد محققػػػػ  الباحثػػػػة مػػػػؽ ثبػػػػات ا         
Cronbach's Alpha Coefficient  ( 0) و  اكانػػ  الشتػػااج كسػػا ىػػي مييشػػة عػػي جػػداؿ 

 التالى  : 
 ( 1علوي )

 8ٌالٍزجبٔخ وِؾبوههبٔزبئظ افزجبه أٌفب ووؤجبؿ   

 ِؼبًِ أٌفب ووؤجبؿ ػلك اٌؼجبهاد ِؾبوه االٍزجبٔخ

 18.1 11 اإلكاهح اٌّلهٍيخ

 .181 04 اٌّؼٍُ

 18.1 05 إٌّبهظ اٌلهاٍيخ

 18.4 04 األٔشطخ اٌّلهٍيخ

 1820 05 إٌّبؿ اٌّلهٍي

 1821 3. االٍزجبٔخ

معػػػامبلت الثبػػػات لبلسػػػتبانة امحاارىػػػا حيػػػث مرااحػػػ  مػػػا بػػػيؽ  ( أف 0)ييػػػيؽ الجػػػداؿ       
اىػػؾ معامػػل ( و 2.70( لمسحػػاار  و ابمغػػ  ؾيسػػ  معامػػل الثبػػات لبلسػػتبانة )2.72 – 2.56)

ثبات عاؿ يسكؽ الؾثؾؽ بو مؽ أجل استخداـ أداة الدراسة لجسػ  الييانػات البلزمػة لئلجابػة عػؽ 
 أسئمة الدراسة .

( اسػػتبانة عمػػى معمسػػى الرةاضػػيات 322عامػػ  الباحثػػة بتؾزةػػ  عػػدد )مظييػػق االسػػتبانة :  -د
بسػػدارس  االعمػـؾ االدراسػػات االجتساعيػة االمغػػة العربيػة االدراسػػات اإلسػبلمية االمغػػة االنجميزةػة

و ذلػػ بشدػبة  التعميؼ الثانؾى العاـ بسحاعغة دميػاط مػؾزعيؽ عمػى اإلدارات التعميسيػة السختمفػة 
) معمسػا  0722ألصمى لمعيشة حيػث بمػإ إجسػالى السجتسػ  األصػمى % مؽ حجؼ السجتس  ا 25

طييعػة البحػث اأىسيتػو االحاجػة . احرص  الباحثة عشد مؾزة  االستبانات عمػى مؾضػيح   (  75
إليو و اكيؽية االجابة عؽ مفردات االستبانة . اعد مؼ جس  االسػتبانات ااسػتبعاد ةيػر السكتسػل 

 االستجابة عمى كل بشؾده. 
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 ااية : التالى االستبانات الرالحة لمتفرةإ االسعالجة اإلحر( .) اةؾضح الجداؿ             
 (  2  علوي )

 يجيٓ االٍزجبٔبد اٌصبٌؾخ ٌٍزفويغ واٌّؼبٌغخ اإلؽصبئيخ

  أفواك اٌؼيٕخ
إٌَـ 

 اٌّىىػخ

إٌَـ 

 اٌَّزوكح
 اٌصبٌؼ اٌَّزجؼل اٌفبلل

 َٔجخ 

 % اٌصبٌؼ

 % 3. 31 - . 31 41 إكاهح كِيبغ 

 %3. 31 2 4 34 41 إكاهح كِيبغ اٌغليلح 

 % 1. 30 - 2 30 41 إكاهح فبهٍىىه

 %  21 35 - 3 35 41 إكاهح وفو اٌجطيـ 

 % 3. 31 1 5 33 41 إكاهح اٌووظخ  

 % .1 22 - - 22 41 إكاهح ػيثخ اٌجوط  

 % .1 22 - 00 22 41 إكاهح اٌيهلب 

 %15 .2 2 2 30 41 إكاهح ِيذ أثى غبٌت 

 % 3. 31 1 5 33 41 إكاهح اٌَوو 

 %5. 32 - 1 32 41 إكاهح وفو ٍؼل 

 %  .1 303    411 اٌّغّىع

 

 0-  : أساليب السعالجة اإلحرااية 

( إلجػػػػراذ Spssاسػػػػتعان  الباحثػػػػة بالرزمػػػػة اإلحرػػػػااية لمعمػػػػـؾ االجتساعيػػػػة )   
 التحميبلت ااإلحراذات البلزمة لييانات االستبانة , اذلػ كسا يمى : 

 

 ٌؾَبة االرَبق اٌلافًٍ ٌؼجبهاد االٍزجبٔخ8 ثيوٍىْ  ِؼبًِ االهرجبغ 

 8اٌزىواهاد وإٌَت اٌّئىيخ 

 8 ِؼبًِ أٌفب ووؤجبؿ ٌميبً صجبد أكاح اٌلهاٍخ 

 افزجبه وب
1
 ٌلالٌخ اٌفووق ثيٓ االٍزغبثبد8 

  8 ًاٌّزىٍػ اٌؾَبث 

 ًاٌزبًٌ :    ( 3) وّب  يىظؾه اٌغلوي 8 ِميبً ٌيىود اٌضالص 
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 (3علوي )
 

 وتفضريها : حتليل االصتباىة ىتائج 

ؼيسا يمى عرض مفريمى لشتااج االستبانة اذلػ مؽ اجية نغر معمسى مرحمة التعميؼ          
 الثانؾى العاـ : 

 :اإلدارة املذرصية : البعذ  األول

 ( 4) علوي

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد 
1

 اٌجؾش ػيٕخ أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

 8االعزّبػً ٌٍزّبٍه اٌلاػُ اٌّلهٍيخ اإلكاهحلوه ث اٌقبص األوي اٌّؾىه ػجبهاد ٔؾى

 اد اٌّؾىه األويػجبه

 االٍزغبثخ
ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

 1وب
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 

 رزؾمك
رزؾمك 

 إًٌ ؽل ِب

ال 

 رزؾك

ثبٌَيبٍبد اٌزً رؼيى يهزُ  -0

اٌَّبواح و ػلَ اٌزّيييثيٓ أفواك 

 اٌّغزّغ اٌّلهٍي8

121 041 11 0134 1841 .3803 013843 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

4 

يزقن ٍيبٍبد ٌزؼييي اٌزَبٔل  -1

واٌزىبرف االعزّبػً ثيٓ أػعبء 

 اٌّغزّغ اٌّلهٍي8 

004 0.2 005 .11 1811 55842 11810 18110 
 رزؾمك إًٌ

 ؽل ِب
10 

ػًٍ االشزوان فً  اٌطالة يشغغ  -2

ؽيبح اٌّلهٍخ ، ويشغؼهُ ػًٍ 

 اٌزفبػً ِؼهب8

125 01. 01 0003 1852 .2852 215803 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

0 

يشون  اٌّلهٍخ فً ٔشبغبد  -3

 اٌّغزّغ اٌّؾًٍ اٌّؾيػ8
.1 032 0.3 120 0811 4.8.5 23825 18110 

رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
11 

يَؼً ٌزّٕيخ شجىخ ِٓ اٌؼاللبد  -4

   8االعزّبػيخ كافً  اٌّلهٍخ
051 114 12 242 1821 11810 033834 18110 

رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
00 

يشغغ كوه األفصبئً االعزّبػً  -5

فً َِبػلح اٌطالة ػًٍ رىىيٓ 

 ػاللبد اعزّبػيخ ٍٍيّخ8

142 041 2 0111 1842 .5820 1018.3 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

1 

يىعل أشىبي ِقزٍفخ ٌٍزشبثه  -1

ورىىيٓ ػاللبد فً اٌىٍػ 

اٌّلهٍي ِضً  اٌٍمبءاد اٌلوهيخ 

واٍزغالي إٌّبٍجبد االعزّبػيخ   

 فً ػمل اؽزفبالد8 

040 125 11 241 1821 15854 051801 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
02 

يؼمل ٌمبءاد ِلهوٍخ ثيٓ اٌهيئخ  -.

اٌزلهيَيخ ٌّٕبلشخ لعبيب 

 اهزّبَ ِشزون8اعزّبػيخ  ماد 

004 101 .2 .43 1815 5.815 4.8.1 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
0. 

يَؼً  ٌزّٕيخ هأً اٌّبي  -2

 االعزّبػً ٌٍّلهٍخ8  
030 101 45 202 1810 12840 23810 18110 

رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
04 

 

 اٌوأي  
 رزؾمك ثلهعخ لٍيٍخ  ثلهعخ ِزىٍطخ ؾمك زر ثلهعخ وجيوح  ؾمكزر

 اٌىىْ

 
2 1 0 

 (0855إًٌ  0)ِٓ  (1822إًٌ  0851)ِٓ  (2إًٌ  1823)ِٓ  اٌّزىٍػ اٌّوعؼ
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يَؼً ٌزّٕيخ هأً ِبي اعزّبػً  -01

ِغ اٌّغزّغ اٌّؾًٍ اٌّؾيػ ِٓ 

ثيٓ  فالي  إلبِخ ػاللبد َِزلاِخ

 اٌّلهٍخ واٌهيئبد اٌّؾٍيخ8

011 102 5. ..1 1803 10831 .2822 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
01 

يؾوص ػًٍ كِظ فئبد غالثيخ  -00

الزصبكيخ  –ِٓ فٍفيبد اعزّبػيخ 

 كيٕيخ ِقزٍفخ8 –

015 05. 011 .23 1810 51804 2820 18111 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
11 

يشغغ  ِشبهوخ اٌطالة فً  -01

اٌزطىػً اٌّؾٍيخ ِؤٍَبد اٌؼًّ 

 واٌىغٕيخ8

111 04. 43 215 1825 1.84. .2810 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

2 

يَبػل اٌطالة ػًٍ اوزَبة  -02

اٌّؼبهف واٌّهبهاد اٌالىِخ 

ٌٍّشبهوخ في اٌزفبػالد وفي 

اٌؼًّ اٌشقصي واالعزّبػي 

 واٌّلٔي8

114 011 01 0125 1841 .2830 052821 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

5 

يؼيى اٌزؼٍُ ِٓ أعً اٌَالِخ  -03

 8واٌزّبٍه االعزّبػي
111 024 01 0112 1831 .1821 012812 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

1 

يؾوص ػًٍ أْ رَىك اٌّلهٍخ   -04

اٌؼاللبد اإليغبثيخ  ِٓ فالي 

 رؼييي اٌضمخ واالؽزواَ واٌزمليو8

134 031 11 0135 1842 .3811 011825 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

3 

يىفو فوص رؼٍيّيخ ػبكٌخ  -05

وِزَبويخ ٌٍغّيغ ، ثّب في مٌه 

اٌطالة  إٌّزّيٓ أللٍيبد 

 ِؾووِخ اعزّبػيب والزصبكيب8

114 041 21 0110 1831 .1810 02.8.. 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

. 

يؼيى رىبفؤ اٌفوص ، وثٕبء  -01

ِغزّغ ِزٕبغُ اٌؼاللخ ثيٓ أػعبء 

 اٌّغزّغ اٌّلهٍي8    

013 110 .2 .32 1813 518.1 14811 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
02 

يؾوص ػًٍ رٍجيخ االؽزيبعبد  -.0

اٌّقزٍفخ ٌٍطالة ، وارقبم اٌزلاثيو 

اٌالىِخ إلصواء ؽيبح اٌطالة 

 اٌّلهٍيخ8

045 102 22 234 181. 15812 011820 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
03 

يشغغ  ِٕغ اٌؼٕف ورؾَيٓ  -02

    8ٍالِخ اٌطٍجخ
131 041 01 014. 1845 .4802 022812 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

2 

يؾَٓ  ِٕبؿ اٌزؼبيش ويٕفن   -11

اٍزواريغيبد اٌزفبوض و ؽً  

إٌياػبد ثيٓ أػعبء اٌّغزّغ 

 اٌّلهٍي8

032 141 02 253 1822 11851 11.81. 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
01 

يؾَٓ  اإلعواءاد اٌواِيخ إًٌ  -10

إموبء اٌىػي ثأهّيخ اٌزّبٍه 

 االعزّبػً 8

032 135 02 24. 1820 11802 0..810 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
01 

يؼًّ ِغ اآلثبء واٌّغزّؼبد  -11

اٌّؾٍيخ ٌلػُ ورؼييي كوه اٌزؼٍيُ 

 فً كػُ اٌزّبٍه االعزّبػ8ً 

 

04. 050 24 .20 1804 10813 11802 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
05 

   15851 1821 االعزّبػً ٌٍزّبٍه اٌلاػُ اإلكاهح اٌّلهٍيخكوه  
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
  

" لداللة الفراؽ بيؽ آراذ أعراد عيشة الدراسة عى 0( نتااج اختبار "كا3يييؽ الجداؿ )
عبارات البعد  األاؿ الخاص بدار اإلدارة السدرسية الداعؼ لمتساسػ االجتساعى و حيث جاذت 
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ق بدرجة قعيشة البحث عى مدتؾى "متح" دالة إحراايًا و  ااعع  آراذ أعراد 0جسي   ؾيؼ "كا
( حيث مرااح  27و  24و  23و  22و  .2و  20و  4و  و  .و  2كييرة  " لمعبارات أرعاـ )

( ا مرااح  األازف الشديية 0.47  – 4..0ؾيؼ الستؾسط الحدابى ليذه العبارات ما بيؽ )
 %( و امفدر الباحثة ذلػ بسا يمى :67.47  –%  56.36ما بيؽ )

مديرى السدارس بدارىؼ السيؼ عى محقيق أىداؼ مدارسيؼ و  امؾعير عراؼ مبلاسة اعى  -
لمعسل و امحقيق جؾ  مشاسب مؽ العبلعات اإلندانية  و االتحفيز السشاسب لمظبلب 

 االسعمسيؽ و ادععيؼ نحؾ العسل الجساعى  لتعزةز أداايؼ .
متعمسة نحؾ  التظؾةر  امتبلؾ السدير لمسيارات الؿيادية التى مدع  بسدرستو كسشغسة -

 االتجديد السدتسر .
يدتغل اعتو عى العسل السيدانى االعسل م  الجسي  و كسا يظيق سياسة الباب السفتؾح و  -

 اال يعيش  عى عزلة عؽ بؿية العامميؽ عى السجتس  السدرسي .
يدرؾ أىسية  دار األخرااي االجتساعي عي استغبلؿ الجساعات السدرسية السختمفة  عي  -

ة خيرات أعزاايا امذجي  ىؾايتيؼ امدرةييؼ عمى الدمؾؾ االجتساعي الذي يتظمبو مشسي
 .  السجتس 

يمتـز بالمؾااح االقرارات التعميسية التى محرص عمى التقميل مؽ العشف السدرسى  و  -
امحاالة عض الشزاعات احل الخبلعات التى محدث بيؽ الظبلب و اذلػ باالستعانة بذاى 

 االخرااى االجتساعى و لسش  حداث أزمات .  مثل ة االختراص ااالستفاد
االلتزاـ بسبادئ العدالة امكاعؤ الفرص التعميسية التى محرص الؾزارة عمى مظييقيا و اذلػ  -

التعميؼ حق "و  التى نر  عمى أف   0222مؽ دستؾر   27  عى إطار التظييق  لمسادة 
ى اليؾةة الؾطشية و اماصيل السررةة و االحفاظ عم لكل مؾاطؽو ىدعو بشاذ الذخرية

امذجي  االبتكارو امرسيخ الؿيؼ الحزارةة  السشيج العمسي عي التفكيرو امشسية السؾاىب
 (77)   . "التسييز االراحية و اإرساذ مفاـيؼ السؾاطشة االتدامح اعدـ

اعى مديرى مدارس التعميؼ الثانؾى باىداؼ التعميؼ الخاصة بتمػ السرحمة التى مؤكد عمى  -
مرسيخ مفيـؾ الحرةة كحق و االسذاركة الجساعية كزرارة اجتساعية و امذجي  العسل 

 التظؾعى امعزةز ؾيؼ التعااف .  
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 حرص مديرى السدارس عمى معسيق التبلحؼ االجتساعى االؾطشى و مؽ خبلؿ أشكاؿ -
 السداعدات االتفاعبلت السختمفة لمظبلب م  مختمف عظاعات السجتس  .

أف اإلدارة السدرسية يق  عمى عامقيا مؾعير السشاخ السشاسب لتؾطيد العبلعات االجتساعية  -
و اإعشاع كل العامميؽ بالسدرسة باىسية ذلػ مؽ خبلؿ اجتساعات مجس  ؼيو أعزاذ 

 ة بالسدرسة . السدرسة معا لمسشاعذة عى األمؾر الخاص
حرص اإلدارة السدرسية عمى استغبلؿ السجالس التى متؾاجد بالسدرسة مثل مجمس األمشاذ  -

ااآلباذ االسعمسيؽ  عى معزةز رأس الساؿ االجتساعى مؽ خبلؿ مامشغسو مؽ نداات احفبلت 
انذاطات مدعؾ ؼيو أعزاذ مؽ  السجتس  الخارجى اأالياذ األمؾر و مسا يديؼ عى 

  عة بيؽ أعراد  السدرسة اأعراد السجتس    .مؾطيد العبل
و  0اعد اعع  آراذ أعراد عيشة البحث عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" لمعبارات أرعاـ )        

( حيث مرااح  ؾيؼ 00و  02و  02و  26و  25و  22و  22و  7و  6و  5و  3و  2
  األازف الشديية ما ( ا مرااح...0  – 2.55الستؾسط الحدابى ليذه العبارات ما بيؽ )

 %(.55.40  –%  36.64بيؽ )
اةتييؽ مؽ الجداؿ   انتااجو أف دار اإلدارة السدرسية الداعؼ لمتساسػ االجتساعى متحقق      

بدرجة متؾسظة اذلػ اعقًا آلراذ أعراد عيشة البحث . امرى الباحثة أف ذلػ يرج  إلى األسباب 
 التالية : 

مقدمتيا التحديات الدياسية و ااالعترادية االثقاؼية ااالجتساعية و كثرة  التحديات و  اعى  -
امحدى العؾلسة االديسقراطية التى متظمب مؽ مدير السدرسة إدارة مدرستو امشغيسيا بكفاذة 

 ااعتدار لسؾاجية متغيرات العرر .
التفاعل صعؾبة إدارة الؾع  و عقميبل ما يخرص مديرى السدارس اعتا كاؼيا  لزةارة الرفؾؼ ا   -

 م  الظبلب و امؾثيق الرمة بيؽ األعراد داخل السجتس  السدرسي  .
ةالبا ما يركز مديرى السدارس عمى إيجاد مشاخ مدرسي داعؼ لمتعميؼ االتعمؼ  و اةكؾف ؼيو   -

التحريل األكاديسى لمظبلب مرمفعا و اخرؾصا  طبلب السرحمة الثانؾةة و  ابالتالى يحرصؾف 
ارى البلـز لمظبلب عى ىذا الجانب عقط و م  عمة االىتساـ بالتفاعل عمى مقديؼ الدعؼ اإلد
 االجتساعى م  الظبلب.
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العجز عؽ التكيف م  ميارات العسل التى مؾاجو العسمية التعميسية و مثل مكشؾلؾجياالتعميؼ  -
االمراالت  و االؾعى بحاجات امتظمبات السعمسيؽ االظبلب لسداعدميؼ عمى مسارسة 

 تساعية الدؾةة مؽ خبلؿ استغبلؿ التظؾرات التكشؾلؾجية. التفاعبلت االج
ةاليية السديرةؽ يتجشيؾف السبادرة اإبداذ الرأى و اةتسدكؾف بااللتزاـ الذكمى باالجراذات   -

السؾضؾعة ليؼ . بالرةؼ مؽ مؽ ماكيد ازارة التربية االتعميؼ عمى مؾجييا نحؾ البلمركزةة عى 
ؾسي  صبلحيات مدراذ السدارس و إال أف اإلدارة مقؾـ عمى إدارة العسمية التربؾةة و انحؾ م
 أسس مؽ السركزةة الذديدة .

غياب الرؤةة االترؾر الؾاضح لدى مديري السدارس و باف السدرسة مجتس  محمي داخل   -
السجتس  األكير ابالتالى يجب دعؼ السسارسات التربؾةة التى مديؼ  عى محقيق  التساسػ 

س  السدرسي  و مؽ معديل سمؾؾ الظبلب   و اإكدابيؼ القدرة عمى االجتساعى  داخل السجت
التؾاعق االجتساعي الدؾي و ا مشذئة الظبلب  اجتساعيًا امدرةييؼ عمى الحياة االتعامل 

مزاةد الظبلب بالخيرات االجؾانب السعرؼية إلعدادىؼ لحياة اجتساعية  اإلنداني اإليجابي .ا
 أعزل . 

دـ مؽ السجتس  السحمى لسداعدة مديرى السدارس عمى مقديؼ عمة الدعؼ البلـز االسق  -
الحؾاعزالبلزمة لمسعمسيؽ لحثيؼ عمى مكؾةؽ شبكات اجتساعية و امداعدة الظبلب لمتعرؼ عمى 
استعداداميؼ اعدراميؼ اميؾليؼ و امشسيتيا ااالستفادة مشيا ألعرى حد مسكؽ و اربط الظبلب 

جتساعية  و االدخؾؿ عى مفاعبلت اجتساعية و االعسل بالييئة السحمية بسا يحقق الرعاـية اال
 الجساعى .

الشسط اإلدارى التدمظى الذى يتبعو بعض السديرةؽ و اىؾ ما يسثل عااقا عؽ مؾعير السشاخ  -
اإلندانى ااالجتساعى الذى يعمى مؽ عدر اإلنداف اةذي  الؿيؼ اإلندانية واؾيؼ الترابط 

دما يكؾف مدير السدرسة ديكتامؾرةا ال يدتخدـ السسارسات االجتساعى و االتؾاصل الثقاعى . ععش
الديسقراطية و عإف العبلعات بيشو ابيؽ مرذاسيو مكؾف سيئة  كسا مقل عسمية مبادؿ 

 األعكارااالراذ االسقترحات . ابالتالى 
عرؾر اىتساـ بعض مديرى السدارس الثانؾةة بتعسيؼ انذر ثقاعة التدامح و امقيل الشقد و  -

خر و ااحتراـ الفكر السخالف و ااإلعرار باالختبلؼ و اعقو الخبلؼ و اأدب الحؾار و اعيؾؿ اال
 اإدارمو مؽ خبلؿ مؾعير الييئة السبلاسة داخل السدرسة . 
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ابالتالى عإف مسارسات اإلدارة السدرسية  بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ الداعسة لمتساسػ     

( اازف نديى 2..0االجتساعى   جاذت عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" بستؾسط حدابى )
 %(. مسا يذير إلى عرؾر عى دار اإلدارة السدرسية عى ىذا الجانب السيؼ . 54.45)

 : املعلـــــه   : البعذ الجاىى

 ( 5 ) علوي

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد
1
 اٌجؾش ػيٕخ أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

 8االعزّبػً ٌٍزّبٍه خاٌلاػّ ثّّبهٍبد اٌّؼٍُ اٌقبصخ   اٌؼجبهاد  ٔؾى

 اد اٌّؾىه اٌضبًٔػجبه

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
1

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ
 كهعخ اٌزؾمك

ت
ري

زو
اٌ

 

 رزؾمك

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

يشغغ اٌطالة ػًٍ  -0

اٌّشبهوخ فً ٔشبغبد 

وشجىبد واٍؼخ ِٓ 

 اٌؼاللبد االعزّبػيخ 8

0.0 111 20 21. 1825 1.813 015813 18110 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
0 

يَبػل ػًٍ إيغبك ثيئخ  -1

ِشغؼخػًٍ اٌؼًّ صفيخ 

اٌّشزون ، واٌزعبِٓ 

 االعزّبػً 8

043 102 30 230 1811 14815 00184. 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1 

يشغغ غالثه ػًٍ اٌزىبرف  -2

ِٓ أعً رؾميك أهلاف 

 ِشزووخ 

101 0.2 02 0110 1831 .1810 045821 18110 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
2 

يزؼبًِ ثؼلاٌخ وػلَ رّييي  -3

ثيٓ اٌطالة كافً 

 اٌّلهٍخ 8 

020 0.2 23 2.4 182. 12820 00184. 18110 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
01 

يزؼبًِ ِغ اٌطالة ثبؽزواَ  -4

ثبػزجبههُ ٌليهُ أفىبه 

واهزّبِبد و لبكهوْ 

ػًٍ ٌؼت كوه فبػً فً 

 اٌّغزّغ 8 

132 04. 02 014. 1845 .4802 025810 18110 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
4 

يَزقلَ  غويمخ ٌؼت  -5

األكواه ػٕل ِٕبلشخ 

 اٌمعبيب االعزّبػيخ 8 

020 025 .1 .11 1800 11810 3284. 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 

يلهة غالثه ػًٍ   -1

اٌّّبهٍخ اٌليّمواغيخ ، 

ِٓ فالي إعواء أزقبثبد 

ِغبٌٌ غالة اٌفصً ، 

واٌزٕبفٌ ػًٍ وَت 

 أصىاد إٌبفجيٓ 8  

031 055 010 .13 1800 11821 05802 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
04 

يؾوص ػًٍ ظجػ ٍٍىن  -.

غالثه واٌؾل ِٓ اٌشغت 
125 042 02 0134 1841 .3803 014830 18110 

 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
03 
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 اٌيىًِ 8

يزيؼ  اٌفوصخ ٌٍطبٌت  -2

ٌزشىيً هأً ِبي 

  8  اعزّبػً فبص ثه

034 101 41 205 1810 12814 .184. 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
01 

يؾوص ػًٍ رطىيو  -01

اٌزىاصً اإليغبثً  واٌضمخ 

 ثيٕه وثيٓ غالثه 8

102 0.1 02 0111 1831 .1812 041830 18110 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
3 

يؾوص ػًٍ رلهيت غالثه  -00

ػًٍ اٌزفىيو إٌملي 

واٌفهُ ٌمعبيب اٌّغزّغ 

 اٌّؾيػ 8

0.1 02. 12 2.5 182. 12822 01284. 18110 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
1 

يؾوص ػًٍ رشغيغ  -01

اٌطالة ػًٍ اٌزؼجيو ػٓ 

 8 هأيهُ ثؾويخ 

053 0.1 52 212 1813 138.1 52815 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
00 

يؾوص ػًٍ رّٕيخ ؽويخ  -02

اٌزفىيو واٌزفىيو إٌملي 

ػٕل اٌطالة ٌزؾٍيً 

اٌّشىالد االعزّبػيخ ِضً 

 اٌزطوف 8

0.1 022 1. 2.1 182. 12831 021813 18110 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
5 

يلهة غالثه ػًٍ أٍبٌيت  -03

 اٌّؼيشخ اٌيىِيخ اٌٍَّيخ

، ثّب في مٌه فٓ ؽً 

اٌصواع غيو اٌؼٕيف ٌؾً 

 اٌقالفبد8 

015 120 41 .21 1801 11811 000815 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
02 

يؼٍُ غالثه  لجىي واؽزواَ  -04

اآلفويٓ اٌّقزٍفيٓ  كيٕيب 

واالفزالفبد ثيٓ   غبئفيبو

 اٌغَٕيٓ 8 

111 014 01 0122 1841 .2801 051803 18110 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
2 

 1.811 1823 ِّبهٍبد اٌّؼٍُ اٌلاػّخ ٌٍزّبٍه االعزّبػً 
  

 ثلهعخ وجيوح   رزؾمك
  

" لداللة الفراؽ بيؽ آراذ أعراد عيشة الدراسة عى 0( نتااج اختبار "كا4يييؽ الجداؿ ) 
عبارات السحؾر الثانى الخاص بسسارسات السعمؼ الداعسة لمتساسػ االجتساعى و حيث جاذت 

 " دالة إحراايًا . 0جسي   ؾيؼ "كا
 0اعد  اعع  آراذ أعراد عيشة البحث عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" لمعبارات أرعاـ )

( حيث مرااح  ؾيؼ الستؾسط الحدابى ليذه العبارات ما بيؽ 22و  20و  7و   5و  4و 
 %(. 53.54  –%  52.02( ا مرااح  األازف الشديية ما بيؽ )0.05  – 0.22)

 امفدر الباحثة استجابة أعراد العيشة باف ىذه السسارسات متحقق إلى حد ما بسا يمى :
ـ التى محؾؿ داف إمكانية أف يدتخد الدراسى  وارمفاع كثاعة الظبلب داخل الفرل  -

السعمؼ استراميجية لعب األداار عى عرض القزايا االجتساعية امشاعذتيا و أا مسكيؽ 
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الظبلب مؽ العسل السذترؾ داخل الفرل الدراسي مسا يديؼ عى دعؼ  ؾيؼ التساسػ 
 .  ذاركة امعااف االتزاـ االجتساعى لدييؼ  مؽ مدامح ام

ييداف العديد مؽ الدمؾكيات السزعجة و  بلب نغرا لظييعة السرحمة العسرةة وأف معغؼ الظ -
يسثل محديا صعبا . باإلضاعة إلى أف السعمسيؽ أنفديؼ   عى ىذه الحالةتعامل م  الظبلب الا 

مرىقؾف بقزاياىؼ االنفعالية  التى اليجداف ليا حبل و االتى مسيل إلى أف معير عؽ نفديا  
 مكؾف ةير مبلاسة   داخل الفرل . عى رداد أععاؿ  عد 

أف ةاليية معمسى السؾاد الشغرةة ال ييتسؾف بتدرةب الظبلب عمى مسارسة  أنذظة امحاد  -
ديؼ التى يتذاركؾف عييا عى مشاعذة عزاياىؼ و اإنسا لالظبلب داخل الفرل و امكؾةؽ مجا

 يعتيراف ذلػ مؽ مياـ األخرااى االجتساعى .
الشزاعات بيؽ الظبلب بظرؽ سمسية و لذلػ ال يحرصؾف  عمة اعى السعمسيؽ بظرؽ عض -

 عمى إيجاد حمؾؿ لمشزاعات اإنسا يعتيراف ذلػ مؽ اختراصات االجتساعى .  
عى حيؽ   اعع  آراذ أعراد عيشة البحث عى مدتؾى "متحقق بدرجة كييرة " لمعبارات 

الحدابى ليذه  ( ا مرااح  ؾيؼ الستؾسط23و  .2و  22و  6و  3و  2و  و  .و  2أرعاـ )
  –%  56.52( ا مرااح  األازف الشديية ما بيؽ )0.34  – 4..0العبارات ما بيؽ )

 %(و 63.27
 امرى الباحثة أف ذلػ يرج  إلى السيررات التالية : 

يعتيرالسعمؼ العشرراألساسى االجؾىرى عى العسمية التعميسية حيث يقؾد العسل التربؾى  -
األثر عى مكؾةشيؼ العمسى باشرة و مسا يكؾف لو أكير لظبلب ماالتعميسى  اةتعامل م  ا
 ااالجتساعى االؿيسى . 

أف معمسى السرحمة الثانؾةة  يدركؾف خظؾرة دارىؼ عى دعؼ ؾيؼ اسمؾكيات التدامح و  -
  .ااحتراـ التشؾع الديشى االثقاعى و ااحتراـ حقؾؽ اإلنداف امذجي  الدبلـ 

السجتس  اعزاياه امذكبلمو مؽ خبلؿ مشاعذة حرص السعمسيؽ عمى ربط الظبلب بؾاع   -
ىذه القزايا االسذكبلت داخل الفرل أثشاذ معالجة مؾضؾعات السشيج السختمفة و 
امسكيشيؼ مؽ اإلسياـ إيجابيا عى حميا امعالجتيا  و مؽ خبلؿ السذاركة عى مختمف 

 الفعاليات ذات الرمة بقزايا الرأى العاـ .
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التدامح الفكرى و ااالنفتاح الفكرى و االؾسظية  الحرص عمى مربية  األجياؿ عمى -
ااالعتداؿ و احرةة التعيير ااالختبلؼ االسرانة  حيث مسثل الحرةة العقمية ضرارة مربؾةة 

 اثقاؼية  لتحقيق االستثارة الفكرةة االرعى الحزارى  . 
ات و اعى السعمسيؽ باف التساسػ االجتساعى ال يتحقق إال عى عل مشاخ يحتـر الحرة     -

اةدااى بيؽ الظبلب عى التعامل و اةدعى لتخؽيف الفؾارؽ عى عل التشؾع و  لذلػ حرص 
السعمسؾف عمى مذجي  الظبلب عمى التعيير عؽ رأييؼ بحرةة و امشسية حرةة التفكير 

 االتفكير الشقدى .  
إدراؾ السعمسيؽ أف محقيق التساسػ االجتساعى يتظمب اجؾد ثقاعة إندانية حقؾؾية  و  -

تـز مخؽيف التسييز عمى أساس الفئة االخمؽية االجشس و لذلػ يعمسؾف طبلبيؼ عيؾؿ مم
 ااحتراـ اآلخرةؽ السختمفيؽ  ديشيا ااالختبلعات بيؽ الجشديؽ .

ابالتالى يتييؽ مؽ الجداؿ الدابق  انتااجو أف أةمب مسارسات السعمؼ الداعسة      
بستؾسط لمتساسػ االجتساعى متحققة بدرجة كييرة و  اذلػ اعقًا آلراذ أعراد عيشة البحث و 

أف مسارسات السعمؼ التربؾةة  إلى  %(. مسا يذير56.25( اازف نديى )2..0حدابى )
 .  انؾى العاـ مديؼ عى محقيق التساسػ االجتساعىداخل مدرسة التعميؼ الث

 :الذراصية املياهج: البعذ  الجالح
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 ( 1 ) علوي

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد
1
 اٌجؾش ػيٕخ أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

 8االعزّبػً اٌزّبٍه كػُ فً وكهوهب  اٌلهاٍيخ بٌّٕبهظث اٌقبص اٌضبٌش اٌّؾىه ػجبهاد ٔؾى

اد اٌّؾىه ػجبه

 اٌضبٌش

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
1

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 رزؾمك 

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

تًكيٍ انطالة  -1

يٍ  يزاعبح 

انتعذديخ  انثقبفيخ  

 نهًجتًع. 

185 204 14 2.. 1822 55.55 140.10 0.001 
جذرجتتذقق

 ح كجيزح 
6 

تعزيف انطالة   -2

كيفيخ انتصزف 

وانتعبيم يع 

اآلخزيٍ يٍ 

أجم تذسيٍ 

ثقتهى وادتزاو 

 انذاد.

125 225 4. .21 1801 52.22 105.26 0.001 
تتذقق إنً 

 دذ يب
16 

يسبعذح انطالة  -3

عهً انتعبيم يع 

انعىاطف 

وعىاقت 

انغضت، 

وانخىف 

 وانقتبل. 

202 158 23 225 1830 80.15 115.65 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح

5 

تعزيف انطالة  -4

ثًفبهيى  

انًسئىنيخ 

االجتًبعيخ 

وانًشبركخ 

وانذيًقزاطيخ  

وخصىصب عجز 

دصص انتزثيخ 

 انىطُيخ.

150 152 41 235 1812 56.15 82.14 0.001 
تتذقق إنً 

 دذ يب
15 

تقىيخ انتفبعم  -5

االجتًبعً وقيى 

 انًىاطُخ.

150 151 22 2.4 182. 55.31 115.84 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

5 

تًُيخ قيى  -6

انًسبواح 

وانتضبيٍ 

االجتًبعً  ثيٍ 

 انطالة.

216 184 03 0121 1832 82.53 150.84 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

1 

غزس قيى  -5

ادتزاو انتعذديخ 

فً اآلراء ، 

واالَتًبءاد 

انسيبسيخ وانذيُيخ 

208 154 01 0113 1831 82.45 153.28 0.001 
 تتذقق

ثزدجخ 

 كجيزح 

2 
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 نذي انطالة.  

تذريت انطالة  -8

عهً يًبرسخ 

 انعًم انتطىعً.

183 158 22 21. 18251 58.54 120.65 0.001 
 تتذقق

ثزدجخ 

 كجيزح 

5 

تعزيف انطالة  -5

ثأهًيخ  

انًشبركخ وثُبء 

انشجكبد 

  .االجتًبعيخ

154 206 23 25. 1822. 55.54 121.28 0.001 
 تتذقق إنً

 دذ يب
12 

تعزيف انطالة  -10

ثأهًيخ انتًبسك 

االجتًبعً 

ثبعتجبرِ 

ضزورح نتًُيخ 

 انًجتًع. 

166 222 15 25. 1822. 55.54 145.51 0.001 
تتذقق إنً 

 دذ يب

12 

 يكزر

تعزيف انطالة   -11

ثذقىقهى 

ويسئىنيبتهى  

 ودزيبتهى.  

151 204 02 0111 1831 80.52 154.54 0.001 
 تتذقق

ثزدجخ 

 كجيزح 

3 

إكسبة انطالة   -12

يعهىيبد دىل 

انقىاَيٍ وانعذانخ 

 وانذيًقزاطيخ. 

165 223 11 214 1825 58.50 156.83 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

10 

تذريت انطالة  -13

عهً يًبرسخ  

انعًم انجًبعً 

وخهق روح 

انتعبوٌ فيًب 

 ثيُهى  . 

162 218 23 245 1820 56.55 128.53 0.001 
تتذقق إنً 

 دذ يب
14 

ثث قيى انتسبيخ   -14

وادتزاو اآلخز 

وانعذل 

 وانًسبواح. 

158 215 10 2.4 182. 55.31 153.55 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ  

 كجيزح 

 يكزر 5

تذريت انطالة  -15

عهً تذًم 

 انًسئىنيخ.

150 206 0. 0111 1831 80.52 155.45 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

 يكزر 3

تشجيع انطالة  -16

عهً انًشبركخ 

فً األَشطخ 

االجتًبعيخ 

 انجُبءح.

165 225 13 252 18230 58.02 154.30 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

11 

 1.8.2 1825 إٌّبهظ اٌلهاٍيخ  وكهوهب فً كػُ اٌزّبٍه االعزّبػً 
  

 ثلهعخ وجيوح  رزؾمك
  

( أف دار السشاىج الدراسية عى دعؼ التساسػ االجتساعى  5يتييؽ مؽ الجداؿ )  
( اازف 4..0بستؾسط حدابى )متحقق  بدرجة كييرة  اذلػ اعقًا آلراذ أعراد عيشة البحث  
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" دالة إحراايًاو ااعع  آراذ أعراد عيشة 0%(. حيث جاذت جسي   ؾيؼ "كا.56.6نديى )
و  7و  6و  5و  4و  3و  و  .و  2عاـ )البحث عى مدتؾى "متحقق بدرجة كييرة " لمعبارات أر 

( حيث مرااح  ؾيؼ الستؾسط الحدابى ليذه العبارات ما 24و  23و  22و  20و  22و  22
 %( . .60.7  –%  55.72( ا مرااح  األازف الشديية ما بيؽ )0.27  – 2..0بيؽ )

 امفدر الباحثة ذلػ بسا يمى :
أف لمسشاىج الدراسية  أىسية بالغة انظبلعا مؽ األىداؼ الستؾخاةو عي مشسية السيارات    -

البلزمة  التي مسكؽ الستعمؼ مؽ التاثير االيجابي عي الحياة االجتساعيةو باعتبار اف 
 السيسة االساسية لمسشيج  مقـؾ عمى مشسية ا مظؾةر السجتس  ا استسرارةتو . 

معرةفيؼ تؼ بتشسية السعرعة الدياسية عشد الظبلب مؽ خبلؿ معدد أىداؼ السشاىج  لتي -
الديسقراطية ا حقؾؽ االندافو االسؤسدات الدياسية ا االجتساعيةو ا التشؾع  بسفاـيؼ 

الثقاعي ا التارةخي ا مقديره . ا أىداؼ ميتؼ بتشسية الؿيؼ ا االمجاىات التي يحتاجيا 
مؽ خبلؿ إكداب الظالب  احتراـ الذات ا الظالب  ليكؾف مدئؾال ا صالحا .  ا يتؼ ىذا 

اآلخرةؽو ا االنراتو ا حل الرراعات و ا ةيرىا مؽ الؿيؼ السجتسعية. باإلضاعة إلى  
أىداؼ متعمقة بسيارات السذاركة الفاعمة عشد الظمبة مؽ خبلؿ إكدابيؼ ميارات 

 السذاركة عي الحياة السدرسية االسجتس .
محتؾةات السشاىج مؾضؾعات مؽ شانيا  أف  اعى ااضعى السشاىج بزرارة  مزسيؽ -

مديؼ عى دعؼ التساسػ االجتساعى بالسجتس  السررى و  اذلػ مساشيا م  مؾجيات 
الدالة التى مؤكد عمى مدعيؼ الؿيؼ السدنية السذتركة بيؽ أعراد السجتس  و امدرةب 

س  الؾاحد و الظبلب عمى االنتباه االتركيز عمى مذكبلت التؾاصل بيؽ األعراد داخل السجت
 امعزةز اعى الظبلب بتشسية السذاركة ااالندماج عى السذراعات السجتسعية . 

حرص ااضعى السشاىج عمى مؾعير السشاخ الرفى  الذى يداعد الظبلب  عمى مقؾةة  -
الراابط االعبلعات االجتساعية و امقميل الفؾارؽ بيشيؼ و اذلػ مؽ خبلؿ استخداـ  

ةس التى متيح لمظبلب الفرصة  لمتؾاصل االسذاركة عى األنذظة ااستراميجيات  التدر 
التعمؼ عمى عدـ السداااة داف إعراذ ألحد مشيؼ اعقا لسدتؾاه االعترادى أا االجتساعى 

 أا التعميسى .
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حرص ااضعى السشاىج عمى مزسيؽ السشاىج السياـ ااألنذظة التى مدع  الظبلب إلى  -
حسل السدئؾلية االجتساعية مجاه عزايا السذاركة االتزامؽ م  زمبلايؼ االسجتس  ام

 السجتس   السعاصرة 
التاكيد عمى السؾضؾعات التى مدعؼ  ثؾاب  الؿيؼ االسؾراثات الثقاؼية التى مسيز اليؾةة  -

السررةة  و مثل السداااة االعدؿ االحؾار االتذاار احل الخبلعات ااالعتراؼ باآلخر و 
ديؼ عى ارمباط الظبلب بسعايير اؾيؼ عامة ااحتراـ اآلخر و امجشب العشررةة .  مسا ي

 مذتركة مؾحد بيشيؼ و امدعؼ إحداسيؼ بالتزامؽ السذترؾ االسدئؾلية االجتساعية . 
حرص ااضعى السشاىج عمى مزسيؽ السشاىج الدراسية العسميات االجتساعية التى  -

عترؼ مداعد عمى ةرس الذعؾر باالنتساذ لدى األعراد إلى السجتس  و االذعؾر بانو م
بو امقيؾؿ كعزؾ عى مجتسعو و امذسل : اإلحداس باالنتساذ إلى األسرة و االجساعات 
االجتساعية و بشاذ ؾيؼ  مذتركة االسداااة  و  الحد مؽ التفاات عى الثراة االدخل و  

  . (  222) القدرة عمى السذاركة عى العسل امؾاجية التحديات السذتركة 
البحث عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" لمعبارات أرعاـ عى حيؽ اعع  آراذ أعراد عيشة 

  – 0.25( حيث مرااح  ؾيؼ الستؾسط الحدابى ليذه العبارات ما بيؽ ).2و  2و  2)
 %(. 54.75  –%  50.00( ا مرااح  األازف الشديية ما بيؽ )2..0

 امرى الباحثة أف ذلػ يرج  إلى :
ظالب حفع السادة العمسية و داف مسكيشو مؽ ف السدارس متيشى نغاما معميسيا يرسخ لدى الإ -

 نادرا عالسعمسيؽاإلبداع و اداف السزااجة بيؽ السعرعة التعميسية االتظييق العسمى و 
السؾضؾعات السظراحة  بذافآراايؼ    عؽ  التعيير عمى الظبلب يذّجعؾف  أا مايدالؾف 

 عمييؼ عى السشاىج . 
 اااجباميؼو السؾاطشيؽ حقؾؽ  عمى السدنية التربية مفيـؾ يقرر أف مشيج التربية الؾطشية  -

 معمسؾىا التي السفاـيؼ لتظييق السدرسة خارج أا داخل عميمة عرص سؾى  لمظبلب االُمتاح 
و اال متاح ليؼ  سؾى عرصة  ضئيمة لمحؾار السفتؾح االتفكير الشقدى عى  الرف عي

 مختمف السؾضؾعات السظراحة  عشد دراسة السشيج . 
معغؼ الظبلب يدركؾف باف ما معمسؾه  عي السدرسة الصمة لو بسا يدار عي السجتس  و  -

 االتسييز األمية مثل الكييرة االجتساعية لمسذكبلت الحمؾؿ ااعتراح محميل كيؽيةعمسؾف االيت
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 اليس .األطفاؿ االتظرؼ االعشف ااالرىاب  اعسالة السخدرات  امعاطي االبظالة ضّد اإلناث
 االدياسية االجتساعية االقزايا الدراسات  االجتساعية مشاىج بيؽ ميؼ ارمباط أي ثّسة
 لمسجتس   السررى . الذاممة بالتشسية متعمق التي

 اليترجؼ ىذا إال أف  السدنية و السذاركة مذج  عمى   السدرسية الكتب  عمى الرةؼ مؽ أف  -
 الحياة عي السذاركة أا السجتس  بخدمة الؿياـ الظبلب مؽ إذ اليظمب .  ععمي نذاط إلى

 السشزلية الؾاجبات جدااؿ أف كسا البلصؽية و األنذظة مؽ أخرى  أشكاؿ عير السدنية
 ىذه مثل عي لبلنخراط الؾع  لدييؼ يتؾعر  لؽ أنو معشي السزدحسة الخرؾصية االدراس
بالعسل الخاصة  السيارات الظبلب  اليكتدب اىكذاو .ذلػ عي رةيؾا لؾ حتى األنذظة

 الجساعى االتظؾع إلى ةيرىا مؽ السيارات التى مديؼ عى محقيق التساسػ االجتساعى .
ابالتالى يتييؽ مؽ الجداؿ الدابق  انتااجو أف أةمب مسارسات السعمؼ الداعسة       

بستؾسط لمتساسػ االجتساعى متحققة بدرجة كييرة و  اذلػ اعقًا آلراذ أعراد عيشة البحث و 
أف السشاىج الدراسية الخاصة  إلى  %(. مسا يذير.56.6( اازف نديى )22..0حدابى )

 . بسرحمةالتعميؼ الثانؾى العاـ مديؼ عى محقيق التساسػ االجتساعى  
 :األىشطة املذرصية: البعذ  الزابع

 (  . ) علوي

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد
1
 اٌجؾش ػيٕخ أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

 8االعزّبػً اٌزّبٍه كػُ فً وكهوهباٌّلهٍيخ  بألٔشطخث اٌقبصاٌواثغ  جؼل اٌ ػجبهاد ٔؾى

 اد اٌّؾىه اٌواثغػجبه

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
1

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 رزؾمك 

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

يزلهة اٌطالة ػًٍ   -0

االػزّبك اٌّزجبكي فيّب 

ثيٕهُ أصٕبء ِّبهٍخ 

 االٔشطخ 8

04. 132 02 212 1824 1.823 025810 18110 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح  

0 

رلهة اٌطالة ػًٍ  -1

ِّبهٍخ ِهبهاد 

اعزّبػيخ  أصٕبء 

ِّبهٍخ األٔشطخ 

 االعزّبػيخ 8

040 12. 14 243 18213 158.0 055811 18110 
 رزؾمك إًٌ

 ؽل ِب
2 

رفَؼ األٔشطخ اٌضمبفيخ  -2

ٌٍطالة  اٌفوصخ 

ٌٍزؼوف  ػًٍ أوظبع 

 اٌّغزّغ وِشىالره 8

043 123 15 245 1820 15821 042843 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1 
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يَزلػً ِزقصصىْ  -3

ٌّٕبلشخ اٌّشىالد 

االعزّبػيخ وبٌفمو 

واٌجطبٌخ ورٍىس اٌجيئخ 

8 

021 13. 12 225 1815 14825 01281. 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
2 

يزلهة اٌطالة أصٕبء  -4

ِّبهٍخ إٌشبغ ػًٍ 

اٌؼًّ اٌّشزون ووؽلح 

 اٌهلف  8 

020 130 31 201 1810 128.2 033810 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
01 

يزُ اٌَّبػ ٌٍطالة  -5

ٌٍّشبهوخ فً اٌؾيبح 

اٌّلهٍيخ ِٓ فالي 

 ِغبٌَهُ اٌّقزٍفخ 8

021 145 1. 221 1814 138.. 0.2813 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
01 

رزبػ اٌفوصخ ٌٍطالة  -1

ٌّّبهٍخ ٔشبغبد 

يزلهثىْ فالٌهب ػًٍ 

رؾًّ اٌَّئىٌيخ 

 االعزّبػيخ 8  

22 013 031 113 08.1 51821 13854 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
03 

يٕزظ ػٓ االٔزقبثبد  -.

اٌطالثيخ ِغٌٍ غٍجخ 

يزىًٌ رؼويف اٌطالة 

ثؾمىلهُ وويفيخ 

 اٌلفبع ػٕهب

040 11. 23 232 181. 14822 02.821 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1 

يىعل كهعخ ػبٌيخ ِٓ  -2

االػزّبك اٌّزجبكي ثيٓ 

اٌطالة أصٕبء ِّبهٍخ 

 األٔشطخ  8

004 021 011 .25 1811 51820 20822 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
02 

رزّيي اٌزجبكالد  -01

االعزّبػيخ ثيٓ 

اٌطالة أصٕبء ِّبهٍخ 

 األٔشطخ  ثبٌضمخ 8

03. 130 14 240 18121 15841 011802 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
4 

يزُ رشغيغ اٌطالة  -00

ػًٍ ِّبهٍخ أٔشطخ 

رَهُ فً فلِخ 

اٌّغزّغ اٌّؾًٍ 

 اٌّؾيػ 8 

02. 142 12 232 181. 14822 020851 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
 ِىوه 1

ِّبهٍخ  يزُ  أصٕبء -01

األٔشطخ اٌضمبفيخ رٕبوي 

لعبيب  اٌّىاغٕخ 

اٌّزؼٍمخ ثبٌؼلاٌخ 

االعزّبػيخ وؽمىق 

اإلَٔبْ ورّبٍه 

اٌّغزّغ واٌزواثػ  

 اٌّؾًٍ واٌؼبٌّي 8

14 101 012 113 08.1 51821 55820 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب

03 

 ِىوه

رزيؼ ِّبهٍخ األٔشطخ  -02

اٌفوصخ ٌٍطالة  

ٌالٔقواغ في 

اٌّشووػبد رؼيى 

اٌزؼبوْ ِغ اآلفويٓ 

00. 152 11 202 1811 12822 105843 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
00 
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 وؽً اٌّشىالد 8 

يزُ اٌزأويل ػًٍ  -03

اٌؼاللبد اإلَٔبٔيخ 

اٌزً  رَبػل اٌطالة 

ػًٍ رؼٍُ  ويفيخ  

رمليو أوعه اٌزشبثه 

واالفزالف  اٌزً ثيٓ 

ثؼعهُ اٌجؼط 

 ورؾَيٓ اٌؼاللبد 8 

03. 132 12 242 18211 15812 015834 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
3 

يزلهة اٌطالة أصٕبء  -04

ِّبهٍخ األٔشطخ ػًٍ 

 رىىيٓ  شجىبد

 اعزّبػيخ ورٕظيّيخ 8 

030 141 12 235 1812 15801 0.58.1 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
5 

   12845 1810 االعزّبػً اٌزّبٍه كػُ فً وكهوهب األٔشطخ اٌّلهٍيخ 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
  

" لداللة الفراؽ بيؽ آراذ أعراد عيشة الدراسة 0( نتااج اختبار "كا 6يييؽ الجداؿ ) 
عى عبارات السحؾر الراب  الخاصة  باألنذظة السدرسية ادراىا عى دعؼ التساسػ االجتساعى 

" دالة إحراايًاو ااعع  آراذ أعراد عيشة البحث عى مدتؾى 0و حيث جاذت جسي   ؾيؼ "كا
الى حيث بمغ  ؾيسة الستؾسط الحدابى ليذه العبارة ق بدرجة كييرة " لمعبارة األ ق"متح
%(و عى حيؽ اعع  آراذ أعراد عيشة البحث عى مدتؾى 2..56(االؾزف الشديى )3..0)

"متحقق إلى حد ما" لباعى العبارات حيث مرااح  ؾيؼ الستؾسط الحدابى ليذه العبارات ما بيؽ 
 %(. 54.75  –%  0..40( ا مرااح  األازف الشديية ما بيؽ )2..0  – 2.65)
امرى الباحثة أنو عمى الرةؼ مؽ أف األنذظة الظبلبية عى مدارس التعميؼ الثانؾى        

متشؾعة و امؾعر عرصا لتعزةز ؾيؼ  السذاركة االتزامؽ  االتعااف ااالنتساذ احرةة الرأى  
االثقة بالشفس ااالعتزاز باليؾةة االديسقراطية اةيرىا مؽ الؿيؼ التى مديؼ عى دعؼ التساسػ 

 شظة بذكل ععاؿ يذؾبو الكثير مؽ أاجو القرؾر و بديب :ألإال أف مسارسة ا االجتساعى و
عمة  مؾاعر اإلمكانات السادية السشاسبة لتحقيق متظمبات األنذظة السدرسية عاألبشية  -

السدرسية ضيقة اميزانيات الشذاط ضئيمة و انغاـ الفترميؽ عي بعض السدارس ال 
 يدسح بالؾع  البلـز لسسارسة الشذاط . 

عتؾر عدرة السعمسيؽ عمى مشغيؼ األنذظة السدرسية ارةادميا و اىذا القرؾر يرج   -
إلى عدة أسباب مشيا انذغاؿ السعمسيؽ بجدااؿ دراسية كييرة ال مدسح بالؾع  االجيد 

 البلزميؽ لسسارسة اإلشراؼ عمى الشذاط السدرسي.



 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام ىف تعزيز التماسك االجتماعى ملواجهة اإلرهاب ىف مصر

59 
 

محكؼ عمى نجاح معتير درجات اإلجابة عؽ أسئمة االمتحانات ىي السعيار الؾحيد ل -
العسمية التعميسية و م  عمة االىتساـ باألنذظة السدرسية .مسا يؤدى إلى  عمة معااف 
معمسي السدرسة عي محقيق األىداؼ السشذؾدة مؽ الشذاط السدرسي و ااىتساماميؼ 

 .  الزاادة بالجانب السعرعي داف سؾاه
درسي باعتبار أف ىذا معارضة كثير مؽ أالياذ األمؾر لسسارسة أبشاايؼ الشذاط الس -

الشذاط يعظميؼ عؽ عسمية محريل السعارؼ التي ىي اليدؼ األساسي لسدرسة 
 التعميؼ الثانؾى .

ندرة اجؾد دليل باألنذظة السدرسية ةير الرؽية يسكؽ أف مدترشد بو السدرسة عشد  -
 التخظيط لمشذاط السدرسي.

ية  العسل الجساعى باىس اسيؽ عمى مشغيؼ األنذظة السدرسيةعمة الؾعى لدى القا -
 االعسل التظؾعى  . 

يتؼ التركيز دااسا عى السدرسة الثانؾةة  عمى  مدرةب الظبلب عمى  حفع الحقااق   -
االسعمؾمات عؽ عير عمب و  حيث يعؾد الظبلب لسشازليؼ محسميؽ بعبذ ثقيل مؽ 
الؾاجبات السشزلية و اةدرس معغسيؼ عمى يد مدرسيؽ خرؾصييؽ بعد ساعات الدااـ 

 اإلمكانيات مؽ الرةؼ اعمىسدرسي و اعى الرباح الباكر عى أةمب األحياف . ال
 بتؾعير ممزمؾف  بانيؼ يذعراف  عيؼ ااألمياتو اآلباذ مؽ لمكثير السحدادة السالية
 انتيجة .السدارس عيعمة جؾدة التعميؼ  عؽ لمتعؾةض ألبشاايؼ الخرؾصية الدراس
 مثل البلصؽية األنذظة عي لبلنخراط  البلـز الؾع  الظبلب لدى اليتؾعر لذلػو

  .االسدنية الثقاؼية األنذظة أا الرةاضة
 مذارة  عي االنخراط  أا السدنية األنذظة عي السذاركة الظبلب مؽ عميبل ما يظمب  -

التى يتدربؾف خبلليا عمى التزامؽ امداعدة االخر   .السدرسة خارج السجتس  خدمة
برشاعة  الخاصة األنذظة عي بالسذاركة ليؼ اليدسح كسا  امرسيخ راح الفرةق و

 الديسقراطية .  السسارسات عزز م التي السذارة  أا القرار 
غياب  السجالس الظبلبية عى السدارس الحكؾمية  اإذا  اجدت عإنيا ال مسارس  -

نذاطاميا بذكل يدسح بتدرةب الظبلب عمى إيجاد رؤةة اىؾةة مذتركة بيشيؼ و 
 ااالنتساذ لمسجتس  اأىداعو  . امشسية إحداسيؼ بالؾالذ
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 نغرا لذيؾع  التظؾعي و العسل عمى مذج  ما  األنذظة داخل السدرسة  عميبل  أف -
 األنانية و اةعمي اةرسخ التعااني و العسل يذج  ال الذي التشاعدي التقميدي التعميؼ
 .  الراابط السجتسعية حداب عمى الذامية السرالح شاف مؽ

بسعزؿ عؽ السجتس  السحمي . عيي ليد  مدئؾلة أماـ أي  معسل السدارس الحكؾمية -
ىيئة خارجية ماعدا ازارة  التربية و  و االيتؼ التذاار م  السجتس  السحمي بذاف 

 مداال الدياسة العامة الستعمقة بالسدرسة.
أنو  بالشدبة لمسحؾر الراب  الخاص باألنذظة السدرسية  ( 6) اةتزح مؽ الجداؿ

ساسػ االجتساعى جاذ عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" بستؾسط حدابى ادراىا عى دعؼ الت
%(. مسا يذير إلى اجؾد عرؾر عى السسارسات التربؾةة 34..5( اازف نديى )0.02)

 الخاصة باألنذظة السدرسية عى مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ الداعسة لمتساسػ االجتساعى . 
 :املياخ املذرصى: البعذ  اخلامط

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد(: 2) علوي
1
 أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

 8االعزّبػً ثبٌّٕبؿ اٌّلهًٍ اٌلاػُ ٌٍزّبٍه اٌقبٌِ اٌقبص اٌّؾىه ػجبهاد ٔؾى اٌجؾش ػيٕخ

 اد اٌّؾىه اٌقبٌِػجبه

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
1

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 رزؾمك 

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

يَىك إٌّبؿ  -0

اٌّلهٍي ِغّىػخ 

ِٓ اٌمىاػل 

اٌّشزووخ واٌميُ 

اٌزً رؼيى اٌزؼبوْ 

 االعزّبػ8ً

023 131 22 212 1813 138.1 055801 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
03 

رزَُ اٌؼاللبد كافً  -1

اٌّلهٍخ  

 ثبالٍزمواه

 واالٍزمبِخ8

022 151 02 231 181. 148.4 103811 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
01 

يَىك اٌشؼىه  -2

ثبٌؼًّ وبألٍوح 

 اٌىاؽلح8

042 121 12 253 1822 11851 052815 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
2 

يزّزغ اٌغّيغ ثؾويخ  -3

اٌزؼجيو ػٓ اٌوأي 

 فً اٌؼ8ًّ

050 111 22 245 1820 15821 021834 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
00 

يؾزوَ أػعبء  -4

اٌّغزّغ اٌّلهٍي 

 ثؼعهُ اٌجؼط8

003 112 20 .40 1815 5.841 45810 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
04 

يىعل رجبكي فً  -5

إٌّفؼخ ثيٓ أػعبء 
010 102 21 252 1823 1.811 022801 18110 

 رزؾمك

ثلهعخ 
1 
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 وجيوح  اٌّغزّغ اٌّلهٍي8 

رَىك إٌّبؿ  -1

اٌّلهٍي ِؼبييو 

اٌضمخ واٌزعبِٓ 

وؽت َِبػلح 

 االفوي8ٓ 

051 121 11 255 1822 1181. 054813 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 

رؤول شجىخ اٌؼاللبد  -.

االعزّبػيخ كافً 

اٌّلهٍخ ػًٍ 

إٌّفؼخ اٌؼبِخ ٌٍفوك 

 واٌّغزّغ 8

053 120 02 212 1824 1.823 011802 18110 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

5 

يىعل ٔظبَ ِلهٍي   -2

ِجٕي ػًٍ اٌَّبواح 

 واٌؼلاٌخ8 

02. 141 15 231 1811 1485. 0.08.1 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
03 

 ٌطالةيّبهً ا -01

ؽمىلهُ في 

اٌّلهٍخ وٍػ ٔظبَ  

 ِجٕي ػًٍ اٌؼلاٌخ8 

042 121 12 253 1822 11851 052815 18110 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب

2 

 ِىوه

اٌّلهٍخ رّٕغ ٌىائؼ  -00

اٍزقلاَ اٌؼٕف 

اٌغَلي وإٌفًَ 

واٌزؼٕيف اٌٍفظً  

 ظل اٌطالة8

0.3 115 13 2.. 1822 12844 032810 18110 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

1 

رىعل ٌىؽبد  -01

إهشبكيخ ؽىي اٌميُ 

اٌّواك رىصيٍهب 

واٌزً رزفك  ٌٍطالة 

فً ِعّىٔهب ِغ 

رؼييي هأً اٌّبي 

 االعزّبػً 

112 010 11 0120 1832 .2810 050803 18110 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

0 

رَىك هوػ اٌزؼبوْ  -02

واٌضمخ  فً اٌؼاللبد 

 8اٌطالة ثيٓ 

012 101 14 2.1 1821 12811 03181. 18110 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

3 

يزُ رأٍيٌ ػاللبد  -03

ثيٓ أػعبء 

اٌّغزّغ اٌّلهٍي  

رمىَ ػًٍ اٌغّبػيخ 

واالٔلِبط 

 االعزّبػ8ً

050 131 00 21. 1825 1.813 022812 18110 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

4 

يَىك فهُ ِشزون  -04

ثيٓ أػعبء األٍوح 

اٌّلهٍيخ ، واٌني 

يّىٓ األفواك ِٓ  أْ  

يضك وً ِٕهُ 

 ثبآلفو8

012 111 03 2.1 182. 12831 011811 18110 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

2 

   11831 1821 إٌّبؿ اٌّلهٍي اٌلاػُ ٌٍزّبٍه االعزّبػً 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
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" لداللة الفراؽ بيؽ آراذ أعراد عيشة الدراسة عى 0( نتااج اختبار "كا7يييؽ الجداؿ )        
عبارات السحؾر الخامس الخاص بالسشاخ السدرسى الداعؼ لمتساسػ االجتساعى و حيث جاذت 

ق بدرجة قراذ أعراد عيشة البحث عى مدتؾى "متحآ" دالة إحراايًاو ااعع  0جسي   ؾيؼ "كا
( حيث مرااح  ؾيؼ الستؾسط 24و  23و  22و  .2و  20و  6و  4كييرة " لمعبارات أرعاـ )

( امرااح  األازاف الشديية ما بيؽ 0.27 – 2..0الحدابى ليذه العبارات ما بيؽ )
 :  سا يمى %( . امفدر الباحثة ذلػ ب22..6 -% 56.20)

طبلبيؼ عى معرةفيؼ بالسسارسات العداانية و الدار الذى يسارسو أعزاذ ىيئة التدرةس م   -
االعسل عمى بشاذ الكفايات البلزمة التى مدع  طبلبيؼ إلى نيذ أشكاؿ كل  العشف   
االسسارسات التى مؽ شانيا اإلساذة إلى إندانية  اإلنداف أيا كاف لؾنو أاجشدو  اا ديشو 

 . مسا يديؼ عى دعؼ التساسػ االجتساعى .
االثقة بيؽ أعزاذ السجتس  السدرسي و بحرص إدارة السدرسية عمى  اجؾد الفيؼ السذترؾ -

إيجاد حمؾؿ لسذكبلت الظبلب و اإشباع احتياجاميؼ األكاديسية االشفدية اىؾ ما يسثل مؽ 
أىؼ اىداؼ اإلدارة السدرسية و ألف الظالب إذا ما اجد عى جساعة معسل عمى حل مذكبلمو 

لو نغاما متكامبل مؽ الؿيؼ ااألخبلؽ االسعايير و امداعده عمى إشباع حاجامو و امؾعر 
التى مديل لو عسمية التفاعل  م  اآلخرةؽ . عإنو يذعر باألمؽ اةزةد احترامو لشفدو و 
اةزداد احتياجو لمجساعة ليعزز استسرار اجؾده اةدخل عى عبلعات شخرية معيؼ مؽ أجل 

 إثراذ كيانو الذخرى . 
 و م  اجؾد شبكة مؽ العبلعات االجتساعية داخل السدرسة و يدؾدىا مبادؿ السشفعة  -

اىتساـ القااسيؽ عمى أمر السدرسة مؽ معمسيؽ امديرى مدارس بالعسل عمى مظؾةر 
 اليؾةات الجساعية و امشحيا لميؾةات السيسذة و ادمج التذكيبلت االجتساعية الستفرعة . 

 امعزةز االسعمؼ الظالب بيؽ الراابط مقؾةة االسعمسيؽ عي ةالظمب بيؽ اإليجابية العبلعة -
ااىتساـ  االسعمؼ الظالب بيؽ الستبادؿ عاالحتراـ .اخارجو داخل الرف التعميسي السشاخ

 السشاخ  مؤشرات امكاعامو مؽ  الحدؽ اأدااو اسمؾكو ازةادموو الظالب بتحريل السعمسيؽ
 . ( 222) ( 0222 امتفق ىذه الشتيجة م  دراسة  ) صالح ىشدى     .اإليجابي السدرسي
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معسل اإلدارة السدرسية عمى إشباع حاجات العامميؽ مسا يزةد التزاميؼ بؾاجباميؼ الؾعيؽية  -
و امرمف  الراح السعشؾةة لدييؼ و اةعسمؾف معا داف شكؾى و امدؾد بيؽ اإلدارة االظمبة 

 العبلعات القؾةة .  االسعمسيؽ  التعااف ااالحتراـ ا 
 2عى حيؽ اعع  آراذ أعراد عيشة البحث عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" لمعبارات أرعاـ )      
( حيث مرااح  ؾيؼ الستؾسط الحدابى ليذه العبارات 22و  22و  7و  5و  3و  2و  .و  0و 

 %(. 55.56  –%  46.30( ا مرااح  األازف الشديية ما بيؽ )...0  –  0.24ما بيؽ )
 امرى الباحثة أف ذلػ  عد يرج  إلى  : 

العبلعة التدمظية التى مدؾد السشاخ السدرسي واالتى عد ماخذ طابعا معشيؽيا  أحيانا و   -
اخرؾصا عى عرض دار الستمقى عمى الظبلب . سؾاذ عى مؾزة  الحرص أا عى 
أسمؾب التدرةس السعتسد عمى التمقيؽ و أا عى نغؼ االمتحانات و أا العشف الذى يدؾد 

 عى العبلعات بيؽ الظبلب 
تظييق الفعمى  لبلاحة االنزباط السدرسي التى مسثل مدانة سمؾؾ لتكؾف بسثابة غياب ال -

 عقد اجتساعى  يحدد الدمؾكيات الخاطئة  .
عمة اىتساـ القااسيؽ عمى أمر مدرسة التعميؼ الثانؾى  باحتراـ استقبللية الظالب امفكيره و  -

 . تؾحاأف يكؾف ىشاؾ عدر مؽ السرانو االتدامح االتعامل بعقل اعمب مف
 عمة إماحة الفرصة لمظالب لبلمراؿ الرحيح االفعاؿ م  الييئة السدرسية . -
 التركيز األكير يكؾف عى التؾععات العالية لمتحريل م  عمة االىتساـ  بالجؾانب األخرى .  -
اجؾد بعض السذكبلت الدمؾكية لدى الظمبة مثل عاىرة الػياب االتدخيؽ ااالعتداذ عمى  -

االآلت الحادة و مسا عد يؤثر عمى مؾعير مشاخ مدرسي مدؾده السعمسيؽ و ااستخداـ 
 السرانة االتدامح .

عى كثر مؽ األحياف انغرا لمزغؾط التى متعرض  ليا  اإلدارة السدرسية و مقل درجة  -
مركيز السدير عمى العبلعات اإلندانية عى سمؾكو و امراعاة األلفة عى معاممو م  

 عى  مظييق لمظبلب متكاعئة مربؾةة عرص مؾعير  عمى  مساعد  يؤثر السعمسيؽ االظبلب  و
 شعؾرًا بالسداااة . ااكدابيؼ مسييزو داف  عمييؼ االتعميسات المؾااح
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ابالشدبة لمسحؾر الخامس الخاص بالسشاخ السدرسى الداعؼ لمتساسػ االجتساعى جاذ 
سا %(. م55.22( اازف نديى )0..0عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" بستؾسط حدابى )

يذير إلى اجؾد عرؾر عى السسارسات التربؾةة التى مدؾد السشاخ التربؾي عى مدرسة التعميؼ 
 الثانؾى العاـ  الداعسة لمتساسػ االجتساعى  .

 :(املكابلة )داة البخح الجاىية أثاىيا :  تطبيل 

محديػػد أىػػؼ مسارسػػات التساسػػػ االجتسػػاعى  الدراسػػة السيدانيػػة لسػػا كػػاف اليػػدؼ مػػؽ 
بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ . امقترحات مفعيل ممػ السسارسات لسؾاجية اإلرىاب عى مرػر  و 

 عقد عام  الباحثة بإعداد مقابمة متزسؽ  سؤاليؽ أساسييؽ  ىسا : 
 الدؤاؿ األاؿ : 

تعمػيؼ الثػانؾى العػاـ امدػيؼ ما أىؼ  السسارسات التربؾةة التى يسكؽ أف  مدػؾد مدرسػة ال - -
 ؟   لسؾاجية اإلرىاب التساسػ االجتساعى معزةزعى 

 الدؤاؿ الثانى : 
ما أىؼ مقترحامكؼ  لتفعيل مسارسات التساسػ االجتساعى بسدرسة التعميؼ الثانؾى العػاـ  -

 لسؾاجية اإلرىاب  ؟ 
الثػػػانؾى العػػػاـ التساسػػػػ االجتسػػػاعى بسدرسػػػة التعمػػػيؼ المؾعػػػؾؼ عمػػػى أىػػػؼ مسارسػػػات        

 عذػرةبإجراذ مقابمة عي صػؾرة سػؤاؿ مؾجػو إلػى ) ة عي مرر و عام  الباحث لسؾاجية اإلرىاب
عػػي مجػػاؿ التربيػة  مػػؽ الدػػادة  يػراذخمػؽ مػػديرى مرحمػة التعمػػيؼ الثػػانؾى العػاـ و ا)خسدػػة ( ( 

ة و ابػػذلػ أجرةػػ  السقابمػػة مػػ  ) خسدػػ جامعػػة دميػػاط  أعزػػاذ ىيئػػة التػػدرةس بكميػػة التربيػػة 
 األاؿ بغػرض الكذػف عػؽاجػاذ سػؤاؿ السقابمػة  وعذر ( شخرا  مؽ ؾيػادات اخيػراذ التربيػة 

التربؾةة  التى يسكػؽ أف مدػؾد مدرسػة التعمػيؼ الثػانؾى العػاـ امدػيؼ عػى معزةػز  سسارساتالأىؼ 
 .  التساسػ االجتساعى لسؾاجية اإلرىاب

 طرح عدة محاار ىي :مؽ خبلؿ  اجرت السقابمة معيؼ    
 .سات متعمق بدار اإلدارة السدرسية عى معزةز التساسػ االجتساعى مسار  -2
 عى معزةز التساسػ االجتساعى. مسارسات متعمق بدار السعمؼ  -0
 .مسارسات متعمق بدار السشاىج الدراسية عى معزةز التساسػ االجتساعى  -.
 ألنذظة السدرسية عى معزةز التساسػ االجتساعى .مسارسات متعمق بدار ا -2
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 مسارسات متعمق بدار السشاخ السدرسي عى معزةز التساسػ االجتساعى .  -3
عػي السحػاار الدػابقة  السسارسات خيراذ التربية عدًدا مؽ ؾيادات ا  اعد أعرزت السقابمة م      

 الذكر و يتؼ مؾضيحيا ؼيسا يمي :
التعمػيؼ بسدرسػة اإلدارة السدرسية عى معزةز التساسػ االجتسػاعى  دارسات متعمق بر مسا -2

 الثانؾى العاـ .
 : اعد امفق ةاليية أعراد العيشة عمى السسارسات التالية    
  يذارؾ مدير السدرسة العامميؽ معو عي بشػاذ رؤةػة عامػة لمسدرسػة مؤكػد عمػى التساسػػ

 .االجتساعى 
 ىسيػة التساسػػ االجتسػاعى عػى ايدتثسر مػدير السدرسػة الفػرص الستاحػة لشذػر الػؾعى ب

 . السحيط السدرسي 
  يظػػؾر الخظػػط االيػػرامج الخاصػػة بتعزةػػز التساسػػػ االجتسػػاعى داخػػل السدرسػػة   و اذلػػػ

 باالستعانة م  الخيراذ عى ىذا السجاؿ .  
 داذ دارىػػؼ عػػى معزةػػز التساسػػػ عمػػى التسكػػيؽ السيشػػى لمسعمسػػيؽ أل يتيشػػى رؤةػػة مؤكػػد

 . االجتساعى بفعالية 
  إلنجػاح خظػط يفعل السذػاركة السجتسعيػة مػؽ خػبلؿ مجمػس األمشػاذ ااآلبػاذ االسعمسػيؽ

   ابرامج التساسػ االجتساعى داخل السدرسة .
بسدرسة التعميؼ الثانؾى  بدار السعمؼ  عى معزةز التساسػ االجتساعىمسارسات متعمق  -0

 العاـ .
 :اعد امفق ةاليية أعراد العيشة عمى السسارسات التالية     

  يدعى السعمؼ  إلى التعرؼ عمى حاجات امذكبلت  الظبلب و امحديد األىداؼ اعًقا
 ليا. 

  يذارؾ أعزاذ عرةق العسل بالسدرسة عى مدااؿ األىداؼ ااألعكار الخاصة بتعزةز
 التساسػ االجتساعى . 

  التعيير الذامي عؽ الرأي و امحسل السدئؾليات و االسذاركة عي  الظبلب  عمى يذج
 صش  القرارات .

  العسل الجساعي  االسذاركة االتعااف بيؽ الظبلب داخل الفرؾؿ .  يذج 
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 .يؾزع األداار اةحدد السدئؾليات بيؽ الظبلب  بعدالة 
 .يزبط الشغاـ الرفي اةحاعع عميو براح ديسقراطية 
 اف مقميل مؽ شانيؼ أا استيانة بقدراميؼ .يعامل طبلبو باحتراـ د 
 . يؾعف مادمو العمسية عي أنذظة معميسية معمسية مدعؼ ؾيؼ التساسػ االجتساعى 
  يدتخدـ السشاعذات الجساعية لحل السذكبلت الؿيسية الستعمقة بقزايا التساسػ

 االجتساعى .
 ساعى .يدتخدـ استراميجيات معميسية مشاسب التؾعية بقزايا التساسػ االجت 
  عمى مقييؼ ذااميؼ ؼيسا يتعمق بعبلعاميؼ التي  بمذج  الظبليظيق أساليب مقؾةسية

 مراعي الحقؾؽ االؾاجبات.
مسارسات متعمق بدار السشاىج الدراسية  عى معزةز التساسػ االجتساعى بسدرسة -.

 التعميؼ الثانؾى العاـ .
 :  اعد امفق ةاليية أعراد العيشة عمى السسارسات التالية   
  إدراج ؾيؼ امبادئ التساسػ االجتساعى  عي السشاىج الدراسية السقدمة لظبلب السرحمة

 الثانؾةة 
    دمج مؾضؾعات متعمقة بالتساسػ االجتساعى اأىسيتو عى مؾاجية اإلرىاب عى

السشاىج و ا عد يتؼ الدمج عي شكل احدات دراسية أا عي شكل أنذظة معميسية 
مراحبة لمدراس السقدمة  اةتؼ اختيار طرؽ الدمج اعقا لرؤةة ااضعي السشاىج و 

 ااعقا لظييعة كل مادة دراسية .
 مؾعر عرصا حؿيؿية لمظبلب لسسارسة حرةة التعيير االتفكير مثل  اعتساد طرؽ مدرةس

 طرةقة السشاعذة و العب األداار االسحاكاة و االعرف الذىشي.
  إدماج التساسػ االجتساعى  عي إطار السشاعذات حؾؿ القزايا السعاصرة مثل العؾلسة

 و التيسيش و العشف  و اإلرىاب  اةيرىا مؽ القزايا.
 رةدية لمتؾعية بالتساسػ االجتساعى  مثل التسثيل االحؾار مؾعيف أساليب مد

 االشقاش.
  إعداد أدلة معميسية حؾؿ استراميجيات مدرةس التساسػ االجتساعى و لتكؾف دليبل

 مرشدا لمسعمسيؽ.
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مسارسات متعمق بدار األنذظة السدرسية  عى معزةز التساسػ االجتساعى  - 2
 بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ  .

 اعد امفق ةاليية أعراد العيشة عمى السسارسات التالية  :   
 . عقد الشداات االسشاعرات التي مدار حؾؿ مؾضؾعات التساسػ االجتساعى 
  مذجي  اإلنتاج الظبلبي عي أعساؿ التاليف  االبحث  االتمخيص  اعسل مجبلت حااط

 و اإعداد نذرات عي مجاؿ التساسػ االجتساعى .
 داخل السجتس  السدرسي لسكاعحة العادات االجتساعية الديئة  إعداد حسبلت مؾعية

 مثل التعرب العرعي و أا التسييز .
  االمفاؽ م  احدات التغذية السدرسية لتؾعير اجبات ةذااية مدعسة لمظبلب ةير

 القادرةؽ.
 .جس  التيرعات لدعؼ الظبلب  ةير القادرةؽ 
  ؾعيف األنذظة الثقاؼية عى إيجاد رأي عاـ داخل السدرسة حؾؿ عزايا التساسػ م

 االجتساعى 
 . مزاةد السكتبة السدرسية بالكتب االسراج  السرمبظة بسؾضؾعات التساسػ االجتساعى 
  مؾعيف التشغيسات الظبلبية مثل امحاد الظبلب االيرلساف السدرسي عي إكداب

 الجتساعى .امسارسة الظبلب لؿيؼ التساسػ ا
مسارسات متعمق بدار السشاخ السدرسي عى معزةز التساسػ االجتساعى  بسدرسة التعميؼ   -3

 الثانؾى العاـ  .
 اعد امفق ةاليية أعراد العيشة عمى السسارسات التالية  :   
  مؾعير السشاخ الشفدي اآلمؽ لمظبلب  و حتى يذعر كل طالب بانو عزؾ عي جساعة

 الو حقؾؽ عييا. عميو ااجبات نحؾىا و
 . مؾعير العبلعات اإلندانية امعزةزىا بيؽ مختمف أعزاذ السجتس  السدرسي 
 . مراعاة سبلمة العبلعات بيؽ أعزاذ السجتس  السدرسي و االعسل عمى مشسيتيا 
  ااالنتساذ . ذو مسا يذعرىؼ بالؾال ضساف مذاركة الظبلب عى الحياة السدرسية 
 األسرة داخل السجتس  السدرسي و االتعامل  عمى أساس االحتراـ  مدعيؼ  راح

 االؾاجب .
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  اض  اليـؾ السدرسي عي إطار يحدد أالو ا نيايتو محديدا متربل بدعؼ التساسػ
االجتساعى   عبل يدخل الظبلب عرؾليؼ عرادى و اال يشررعؾف مشيا عرادى الكؽ 

التدامح االدبلـ االسذاركة يجسعؾف عي صفؾؼ ليردداا أناشيد عؾمية معزد ؾيؼ 
 اةيرىا مؽ ؾيؼ التدامح . 

  مذجي  الظبلب عمى السذاركة اإليجابية و ااالنخراط عي الييئة التربؾةة بكل
مكؾناميا.اذلػ مؽ خبلؿ اعتبار ثقاعة االختيار أساسا لمحياة السدرسية بحيث يدسح 

اؿ الشذاط الذي الشغاـ لمظبلب باالشتراؾ عي محديد مؾاعيد الحرص و ااختيار مج
 يرةيؾف ؼيو.

مسارسػػػات التساسػػػػ االجتسػػػاعى بسدرسػػػة التعمػػػيؼ  المؾعػػػؾؼ عمػػػى أىػػػؼ مقترحػػػات مفعيػػػل  
 و عام  الباحثة بتؾجيو الدؤاؿ التالى : الثانؾى العاـ لسؾاجية اإلرىاب 

ما أىؼ مقترحامػ لتفعيل مسارسات التساسػػ االجتسػاعى بسدرسػة التعمػيؼ الثػانؾى العػاـ  -
 لسؾاجية اإلرىاب ؟ 

اعػق أبعػاد متعمػق بتفعيػل مسارسػات  اعد امفق ةاليية أعراد العيشػة عمػى عػدد مػؽ مقترحػات
اإلدارة السدرسػػػػية  االسعمػػػػؼ االسشػػػػاىج ااألنذػػػػظة السدرسػػػػية  االسشػػػػاخ السدرسػػػػى  االسذػػػػاركة 

 .   ؤةة السقترحة  ر الا عام  الباحثة  بتزسيؽ ىذه السقترحات  السجتسعية 
 ىتائج البخح امليذاىية  : 

السسارسات اإلدارةة ا السشاىج أف مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ مدتظي   مؽ خبلؿ   -
ااألنذظة السقدمة لمظبلب و االسسارسات التربؾةة لمسعمؼ و  االسشاخ السدرسي الدااد 

 الؿياـ بدار عى محقيق التساسػ عى السجتس  لسؾاجية اإلرىاب .
مسارسات اإلدارة السدرسية  بسدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ الداعسة لمتساسػ االجتساعى و   -

( اازف نديى 2..0ى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" بستؾسط حدابى )جاذت ع
 %(. مسا يذير إلى عرؾر عى دار اإلدارة السدرسية عى ىذا الجانب السيؼ . 54.45)

السسارسات  التربؾةة لمسعمؼ الداعسة لمتساسػ االجتساعى جاذت عى مدتؾى " متحقق  -
%(. مسا يذير أف أف 56.25( اازف نديى )2..0بدرجة كييرة "  بستؾسط حدابى )

مسارسات السعمؼ التربؾةة داخل مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ مديؼ عى محقيق التساسػ 
 االجتساعى  .
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أف دار السشاىج الدراسية عى دعؼ التساسػ االجتساعى متحقق  بدرجة كييرة  اذلػ اعقًا  -
 %(..56.6( اازف نديى )4..0بستؾسط حدابى )آلراذ أعراد عيشة البحث  

اجؾد عرؾر عى السسارسات التربؾةة الخاصة باألنذظة السدرسية عى مدرسة التعميؼ   -
سسارسات األنذظة السدرسية الداعسة عالثانؾى العاـ الداعسة لمتساسػ االجتساعى . 

( 0.02لمتساسػ االجتساعى جاذت عى مدتؾى " متحقق إلى حد ما " و بستؾسط حدابى )
  ىذا القرؾر .  ى %(. مسا يذير إل34..5اازف نديى )

اجؾد عرؾر عى السسارسات التربؾةة التى مدؾد السشاخ التربؾي عى مدرسة التعميؼ الثانؾى  -
العاـ  الداعسة لمتساسػ االجتساعى  و حيث جاذت عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" 

 %(.55.22( اازف نديى )0..0بستؾسط حدابى )
 ر االستبانة  . التالى  التقييؼ الكمى لسحاا  (22جداؿ )اةييؽ  

 ( 01 ) علوي

 8اٌزمييُ اٌىًٍ ٌّؾبوه االٍزجبٔخ ٔؾى اٌجؾش  ػيٕخ أفواك آلهاء إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد 

 ِؾبوه االٍزجبٔخ
اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

 إٌَجً )%(
 كهعخ اٌزؾمك

ت
ري

زو
اٌ

 

 15851 1821 اإلكاهح اٌّلهٍيخاٌّؾىه األوي: 
رزؾمك إًٌ ؽل 

 ِب
3 

ِّبهٍبد اٌّؼٍُ اٌّؾىه اٌضبًٔ: 

اٌلاػّخ ٌٍزّبٍه 

 االعزّبػً

1823 1.811 
ثلهعخ  رزؾمك

 وجيوح  
1 

إٌّبهظ اٌلهاٍيخ  اٌّؾىه اٌضبٌش: 

وكهوهب فً كػُ 

 اٌزّبٍه االعزّبػً

1825 1.8.2 
ثلهعخ  رزؾمك

 وجيوح 
0 

 12845 1810 األٔشطخ اٌّلهٍيخاٌّؾىه اٌواثغ: 
رزؾمك إًٌ ؽل 

 ِب
4 

إٌّبؿ اٌّلهٍي اٌّؾىه اٌقبٌِ: 

اٌلاػُ ٌٍزّبٍه 

 االعزّبػً 

1821 11831 
رزؾمك إًٌ ؽل 

 ِب
2 

( الستؾسظات الحدابية ااألازاف الشديية آلراذ أعراد عيشة البحث  22يييؽ الجداؿ )  
نحؾ التقييؼ الكمى لسحاار االستبانة و ااعع  آراذ أعراد عيشة البحث عى مدتؾى "متحقق 

و  2..0بدرجة كييرة " لمبعديؽ  الثانى االثالث حيث بمغ  ؾيؼ الستؾسط الحدابى لمسحؾرةؽ )
%( عمى الترميبو عى حيؽ اعع  آراذ أعراد .56.6%  و 56.25( ااألازاف الشديية )4..0

عيشة البحث عى مدتؾى "متحقق إلى حد ما" لمسحاار )األاؿ و الراب  و الخامس( حيث بمغ  
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( ابمغ  األازف الشديية 0..0و  0.02و  2..0ؾيؼ الستؾسط الحدابى ليذه السحاار )
 %( عمى الترميب. 55.22%  و  34..5%  و  54.45)

ابسبلحغة  مرميب األبعاد اعقا لؾزنيا الشديى يتزح مجىذ  السشاىج الدراسية عى        
الترميب األاؿ ثؼ السسارسات الخاصة بالسعمؼ عى الترميب الثانى و ثؼ السشاخ السدرسي الداعؼ 
لمتساسػ االجتساعى و ثؼ مسارسات اإلدارة السدرسية و اأخيرا  األنذظة السدرسية .  امفدر 

 ػ بسا يمى :الباحثة ذل
اةرس ؾيؼ   و  السشاىج الدراسية مدتظي  مؽ خبلؿ محتؾةاميا  مظيي  الظبلب اجتساعيا  -

السجتس  مؽ خبلؿ التساثبلت االجتساعية بيشيؼ  و اىؾ ما يداعد عمى إرساذ دعااؼ 
اليؾةة الثقاؼية السذتركة عييؼ و عيتحقق التكامل االتساسػ بيؽ عؾى السجتس  و اةتحقق 

 لذى يزسؽ لمسجتس  بقااو . التؾازف ا
يديؼ السعمسؾف عى محقيق التساسػ االجتساعى مؽ خبلؿ مربية طبلب السرحمة الثانؾةة  -

عمى  حدؽ التؾاعق و ا محسل السدئؾلية االقدرة عمى التفكير و االثقة عى مفكيرىؼ 
الخاص و امداعدميؼ عمى حب ااحتراـ أنفديؼ و احب ااحتراـ اآلخرةؽ . باإلضاعة إلى 
أف السعمسيؽ مؽ يتحسمؾف السدئؾلية األكير عى مقديؼ السشاىج الدراسية  و ابالتالى 

 يدتظيعؾف دعؼ دار السشاىج عى محقيق التساسػ االجتساعى .
أف  يدؾد السشاخ السدرسي راح األماف االثقة   يجبق أىداؼ التساسػ االجتساعى يلتحق  -

عالية لمتحريل و االييئة اإلندانية  القااسة و ااالندجاـ م  القؾاعد الستبعة و االتؾععات ال
عمى األلفة ااالحتراـ و االعبلعات الظيبة الداادة بيؽ الظمبة االسعمسيؽ و اىؾ ما عد 
يذؾبو بعض القرؾر نغرا لظييعة السرحمة الثانؾةة التى يكؾف التركيز عييا عمى التحريل 

ة و ابالتالى مرمف  ندبة الدراسى   و امسكيؽ الظبلب مؽ الحرؾؿ عمى مجامي  عالي
الػياب لدى الظبلب بديب االعتساد عمى الدراس الخرؾصية و مسا يقمل مؽ دار السشاخ 

 السدرسي  عى دعؼ التساسػ االجتساعى .
اأخيرا  يتييؽ مؽ نتااج الدراسة السيدانية لمبحث و أف السسارسات التربؾةة الخاصة         

التساسػ االجتساعى عى مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ عى مرر  محتاج  مفعيل أكثر  تعزةزب
لدعؼ التساسػ االجتساعى و مسا يتظمب اض  مرؾر مقترح لتفعيل  دار اإلدارة  السدرسية عى 
ىذا الجانب التربؾي السيؼ و  امفعيل األنذظة السدرسية امؾعير السشاخ السدرسى السبلاؼ ادعؼ 
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الداعسة لمتساسػ االجتساعى امحديؽ السشاىج الدراسية لزةادة التربؾةة  مسارسامو السعمؼ عى 
 دارىا الداعؼ لمتساسػ االجتساعى. اىؾ ما ستقـؾ بو الباحثة ؼيسا يمى : 

التناصك االجتناعى  تعشيشلتفعيل دور مذرصة التعليه الجاىوى العاو فى  رؤية مكرتحة : احملور الجالح 

  اجملتنع املصزى  : ملواجوة اإلرهاب ب
عي ضؾذ اإلطار الشغرى ا التحميل السيداني لمبحث و اما أسػفر عشػو مػؽ نتػااج يسكػؽ 
مقديؼ مرؾر مقتػرح لتفعيػل دار مدرسػة التعمػيؼ الثػانؾى العػاـ عػى محقيػق التساسػػ االجتسػاعى 

 لسؾاجية اإلرىاب بالسجتس  السررى  و اؼيسا يمي أىؼ جؾانب ىذا الترؾر  : 
 :   ةالزؤيفلضفة وأهذاف  أ :

عمى  أف  مدارس التعميؼ الثانؾى العاـ عى مرر  كاى كياف الرؤةة السقترحة مقـؾ عمدفة      
اجتساعى يتاثر بالقؾى االسؤثرات األمشية ااالعترادية ااالجتساعية السحيظة بيا و السا بات 

ارس بسدئؾليتيا مجاه اإلرىاب جرةسة مؽ جرااؼ العرر و أصبح مؽ األىسية اف مقـؾ السد
مجتسعاميا عى التردى لو و امعالجتو بالؾساال السشاسبة و  اعمى اعتبار أف  التساسػ 
االجتساعى مؽ أبرز العؾااد االجتساعية العغسى لمتعميؼ و  عإف األمر يدتؾجب مفعيل دار 

إلرىاب  و التساسػ االجتساعى  لمسجتس  لسؾاجية ا معزةزمدرسة التعميؼ الثانؾى  العاـ  عى 
مؽ خبلؿ دعؼ دار كاعة عشاصر السشغؾمة السدرسية مؽ إدارة امعمؼ  امشيج اأنذظة امشاخ 

 مدرسي .
 : محقيق ما يمى  عي الرؤةة ا بالتالى  متسثل أىداؼ 

معزةز دارالتعميؼ الثانؾى العاـ عى زةادة التساسػ االجتساعى لسؾاجية اإلرىاب  -2
بالسجتس  السررى مؽ خبلؿ مظؾةر السعارؼ االؿيؼ االدمؾكيات االتدرةب عمى الثقة 
 االجتساعية و امؾعير الؾعى االجتساعى و امؾعير ثقاعة مديل التفاعبلت اإليجابية  . 

لخاصة  بإدارة مدرسة التعميؼ الثانؾى العاـ و امعمسييا مفعيل السسارسات التربؾةة  ا -0
امشاىجيا اأنذظتيا امشاخيا  عى دعؼ التساسػ االجتساعى لسؾاجية اإلرىاب 

 بالسجتس  السررى .
دعؼ سياسات اخظط ابرامج  جسي  أجيزة الدالة السعشية عى مؾاجية اإلرىاب مؽ   -.

 ب السيؼ . خبلؿ مفعيل الدار التربؾى لمسدرسة عى ىذا الجان
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عؽ طرةق السسارسات  طمبة السرحمة الثانؾةة لدى  التساسػ االجتساعى معزةز ؾيؼ  -2
 التربؾةة الداعسة لذلػ .

االسذاركة  التعااف بالقدرة عمى السرحمة الثانؾةة مشسية اإلحداس لدى طمبة   -3
 . التساسػ االجتساعى كسفتاح لتظؾةر ميارات اؾيؼ التزامؽ ا 
مشؾةر الظمبة بؾاععيؼ اما يحيط بيؼ مؽ مذكبلت و امسكيشيؼ  مؽ السذاركة عى  -4

 مؾاجية اإلرىاب . 
 :الزؤية املكرتحة ركائش ب : 

أصبح  عزية الحفاظ  عمى التساسػ االجتساعى مؽ القزايا السحؾرةة عى العرر  -
الراىؽ و ذلػ عمى اعتبار أف السجتس  القؾمى يتعرض ألنساط امدتؾةات مؽ 

 الزغؾط التى ميدد اجؾده.
يذيد السجتس  السرري مغيرات متبلحقة عي جسي  األنداؽ االجتساعية االدياسية   -

ااالعترادية االثقاؼية كسا يذيد مظؾرات متدارعة عي مكشؾلؾجيا االمراؿ االسعمؾمات 
التعميؼ بسثابة اسيمة لغرس الؿيؼ االسؾاؾف لدى الظمبة  االسعمسيؽ اأعراد لذا يعد 

 جتس  لتعزةز السرالحة االتساسػ االجتساعي.الس
السدرسة التى يتست  أعرادىا بذعؾر عؾى باليؾةة ااالنتساذ ااألىداؼ السذتركة  -

االسداندة االجتساعية معتير أكثر عؾة عى مؾاجية التغيرات االجتساعية االثقاؼية 
 الشامجة عؽ التظؾرات العالسية الحالية و اعى مقدمتيا اإلرىاب

درسة كسشغؾمة العديد مؽ العشاصر الفاعمة التى يسكؽ دعؼ دارىا عى محقيق مزؼ الس -
 التساسػ االجتساعى ابالتالى مؾاجية اإلرىاب . 

 لتزؼ ما يمى  : الرؤةة السقترحة متعدد أبعاد   :  الزؤية املكرتحة : أبعاد  ج
 اإلدارة املذرصية : أوال : 

لئلدارة دار ععاؿ عى محقيق مساسػ الجساعة السدرسية و التى ال يسكؽ أف معسل ببل        
 الجساعة  لتحقيق أىداؼ مؾجيو و عاألعزاذ البد اأف يعتسداا عمى عااد يكرس طاعامو 

احسايتيا  . اؼيسا يمى مقترحات لتفعيل دار اإلدارة السدرسية  عى ىذا الجانب السدرسية 
 التربؾى السيؼ : 
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التساسػ االجتساعى داخل السدرسة الثانؾةة معزةز ماىيل الؿيادات السدرسية عى مجاؿ  -
 لسؾاجية اإلرىاب و مؽ خبلؿ برامج التشسية السيشية السختمفة .

ة العسمية التربؾةة و امؾسي  صبلحيات مديرى السدارس التؾجو نحؾ البلمركزةة عى إدار  -
 التساسػ االجتساعى . بتعزةزلتسكيشيؼ مؽ امخاذ القرارات الستعمقة 

 .لسذراطة بالشغاـ امحسل السدئؾليةمظييق نغاـ إداري يقؾـ عمى االنزباط االحرةة ا -
و ؾعيؼ ضد أي انتياؾ لحق ظبلبال شكااى جعل مكتب مدير السدرسة مكانا الستؿباؿ  -

 اا أى نزاعات عد محدث بيشيؼ .
عرصة لمتعيير الذامي عؽ الرأي و امحسل  ظبلبعظاذ الالدعى إليجاد عشؾات شرعية إل -

 السدئؾليات و االسذاركة عي صش  القرارات و بسا يتشاسب م  أعسارىؼ انسؾ عدراميؼ.
امدتؾى  و بالظمبة اإلشراؼ عمى سبلمة السيشى السدرسي مؽ أي أخظار مزر  -

اإلضاذة االتيؾةة داخل الفرؾؿ و اإعداد مقارةر دارةة بذلػ اإحالتيا إلى الجية 
 السخترة.

امظييقات التساسػ االجتساعى  مسارسات امداند مدعؼ مشغيسية ثقاعة نذر عمى العسل -
االتعاافو  االسعمؾماتو الخيرات امبادؿ السذاركة عمى القااسة الثقاعة ممػ اىي و

 و السدرسة  أعراد بيؽ االتعااف  الترابط مدعؼ التي الؿيؼ مؽ اةيرىا الستبادلةو االثقة
 السدرسة  . أىداؼ محقيق نحؾ السذترؾ اااللتزاـ السذتركة الرؤةة امؤمؽ باىسية

 املعله :ثاىيا : 

يعتير السعمؼ  أداة لتحقيق التساسػ االجتساعى  و  مؽ خبلؿ مييئة  الفرصة لظبلبو       
و لمسذاركة بفعالية عى األنذظة السدرسية االسجتسعية و االسذارة  ذات الرمة بتساسػ 
السجتس  م  االلتزاـ بؿيؼ العدالة االجتساعية االسداااة ااحتراـ التشؾع بيؽ األعراد  و مسا يديؼ 

 ى مؾاجية اإلرىاب . ع
 اؼيسا يمى مقترحات لتفعيل  دار السعمؼ عى ىذا الجانب السيؼ :

مدرةب السعمؼ  عمى  ؾيؼ اسمؾكيات التدامح ااحتراـ التشؾع الديشي االعرعي االثقاعي و  -
لمؾصؾؿ الي ىذا اليدؼ يجب أف يخز   ااحتراـ حقؾؽ اإلنداف امذجي  الدبلـ

االخبلؾياتو حقؾؽ  لتعميؼ لذاي الثقاعات الستشؾعة و السعمسؾف لمتدرةب عي مجاالت ا
 .اإلندافو حقؾؽ الظفل اأساليب التعميؼ التفاعمي 
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 اةسكؽ محقيق ذلػ مؽ خبلؿ : 
  معرةف السعمسيؽ مؽ خبلؿ الدارات التدرةيية بكاعة الستغيرات االجتساعية و اكيف

 يسكؽ التعامل معيا .
    مدرةب جسي  السعمسيؽو بسا عي ذلػ السعمسيؽ األااال و عمى السحتؾى ااألساليب

 الستعمقة بالدبلمة االقدرة عمى التكيف االتساسػ االجتساعي.
   مدرةب السعمسيؽ عمى معميؼ السداااة االعدالة االتدامح االيؾةة . 
 ؾذ محديث برامج إعداد السعمسيؽ و حدب السزسؾف الستغير لمعؾلسة و انذ

 مكشؾلؾجيات جديدة لئلعبلـ .
   إيجاد طرؽ ععالة لدعؼ امدرةب السعمسيؽ عى مجاؿ  مشسية اعى الظمبة

 بالتساسػ االجتساعى و ا السسارسة السدرسية ذات الرمة .
 التبايؽ  عيؾؿ  معرةف السعمسيؽ باالمجاىات الدالية و امشسية اإلحداس باىسية

 الثقاعى االعرعى االمغؾى . 
  اـ السعمسيؽ مجاه الظمبة  االسجتس  و ادرايتيؼ بالحقااق االجتساعية مدعيؼ التز

 السشاسبة .
  الذيؽ  االظبلبو  السيسذة معرةف السعمسيؽ باالحتياجات التعميسية لمسجسؾعات

 مشقريؼ القدرات التعميسية .
  مداعدة السعمسيؽ عمى  محديد  أىداعيؼ ااستراميجياميؼ لدعؼ التساسػ

 االجتساعى .
 املياهج الذراصية : :  ثالجا

 يسكؽ دعؼ دار السشاىج الدراسية عى  معزةز التساسػ االجتساعى مؽ خبلؿ :     
مراجعة السشاىج الدراسية و امشؿيح الكتب السدرسية مؽ السفاـيؼ التى مشاعى التساسػ  -

 االجتساعى .
 بيا ىتداذلبل االتعميؼ التربية عيل ازارة  مؽ ؾيؼ التساسػ االجتساعى  مرفؾعة صياةة -

 رايدة ةخسد امزسيؽ ممػ الؿيؼ  مجاالت السدرسيةو االكتب السشاىج ااضعي عيل مؽ
  .اإلنداني االتدامح االتزامؽ االتعاافو االكرامة و االعدالةو الحرةةو ىي
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محديد كيؽية دمج مؾضؾعات التساسػ االجتساعى لسؾاجية اإلرىاب  بذكل صرةح عي  -
 التعميسية السراحبة  .السشاىج الدراسية االسؾاد 

البعد عؽ الظرؽ التقميدية عى العسمية التدرةدية التى معتسد عمى اإللقاذ االتمقيؽ م   -
 .  الظرؽ التى مدعؼ التفكير االىتساـ بظرؽ الحؾار االسشاعذة ااستخداـ 

دمج احدات  عي السشاىج الدراسية مؤكد عمى  مظؾةر عيؼ ؾيسة التساسػ االجتساعي و     -
 عددية الثقاؼية االتشؾع.االت

مظؾةر عيؼ العبلعة بيؽ  استقظاب السجتس  التركيز عمى السؾضؾعات التى مديؼ عى   -
 االتيسيش االتظرؼ العشيف.

محديد السذارة  ااألنذظة الجديدة التي مشذط التساسػ االجتساعي و االتعددية الثقاؼية  -
 االتشؾع.

مزسيؽ السشاىج مؾضؾعات مؤكد عمى اليؾةة الؾطشية باعتبارىا معزز ؾيؼ اإلسبلـ  -
 االقؾمية العربية . 

مدرةب الظمبة  عمى السذاركة السدنية و مؽ خبلؿ السذاركة عى الترؾة  اخدمة السجتس   -
 الظؾعية ارعاية الييئة .

ار أجيزة األمؽ الؾطشية التاكيد عمى ؾيؼ التساسػ االجتساعى ااحتراـ اآلخرةؽ  و امقدر د -
 االسؤسدات التى محسى التراث الثقاعى . 

مزسيؽ السشاىج االسقررات السحمية لسفاـيؼ  التساسػ االجتساعى ا اإلرىاب االتظرؼ  -
اأسبابو اأشكالو السختمفة و امؾؾف القانؾف مشو و اذلػ عى إطار شيق يجذب الظمبة  

 عمى التعمؼ امحاالة الفيؼ . 
لؿيؼ السرمبظة بحل الشزاعات االسذاركة السدنية و االكفاذة السدنية التاكيد عمى ا -

 ااالجتساعية .
دمج ميارات حل الشزاعات عى السشاىج التعميسية و امربية جيل يؤمؽ بالتعااف االتعددية  -

 االدبلـ االحؾار احل الرراعات داف المجؾذ إلى العشف .
رة الغزب االسدئؾلية الفردية و اكدر معميؼ الظمبة  أصؾؿ االحتراـ بيؽ األعراد  اإدا -

 القؾالب الشسظية عى التدرةس عؽ طرةق االمراؿ االتفااض العب األداار .
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إبراز أىسية التراث السحمى و االتشؾع الثقاعى االتؾاصل الحزارى و االتعايش الدمسى م   -
 اآلخرةؽ  داخل السجتس  .

 ذ التسييز داخل السجتس  .مشسية مفاـيؼ الدبلـ االتساسػ احقؾؽ اإلنداف و اني -
 استخداـ طرؽ مدرةس مدعؼ التفاعل االجتساعى مثل معمؼ األعراف و االتعمؼ التعاانى . -

  األىشطة املذرصية :رابعا : 

 يسكؽ مفعيل دار األنذظة السدرسية عى معزةز التساسػ االجتساعى مؽ خبلؿ :       
عمى حل الشزاعات أنذظة مديؼ عى مشسية القدرة لدييؼ  إماحة الفرصة لمظبلب لسسارسة -

بؾساال البلعشف امعزةز االطسئشاف الداخمي عي نفؾسيؼ بحيث مترسخ عشدىؼ صفات 
 التدامح االحؾار م  اآلخر  .

نذرات  –عبلـ  الداخمى اإلاالىتساـ بسؾضؾع التساسػ االجتساعى عى مختمف اساال  -
 ية و برامج مرعييية و مشاعذات و ارش عسل  .مظيؾعة و صحف حااظية و إذاعات محم

مشغيؼ محاضرات خاصة مديؼ عى معرةف السجتس  السدرسي  و االتؾعيتو بحجؼ اأسباب  -
ادااع  اسيل مكاعحة أنؾاع الجرااؼ اإلرىابية و اأشكاؿ التظرؼ عى السجتس  عسؾما 

 االتشغيسات اإلرىابية .
ؾيؼ التساسػ االجتساعى و اخاصة ما عقد نداات  امحاضرات اأنذظة مختمفة متشااؿ  -

 يترل مشيا بؿيسة التدامح االحؾار االدبلـ بيدؼ نذرىا امعزةزىا لدى الظمبة .
عقد نداات مدرسية مديؼ عى  مشسية الؾعى الدياسي ااالجتساعى االثقاعى لمظمبة  و  -

مى ادعؾة السفكرةؽ االسدؤليؽ اعسل لقاذات احؾارات حؾؿ القزايا السجتسعية لمعسل ع
 مبرير الظمبة  بسذكبلت السجتس  االسذاركة عى اعتراح حمؾؿ ليا .

مشغيؼ حسبلت مؾعية عى مشاسبات اأاعات معيشة بيدؼ معسيق اعى امعرعة مجتس   -
 السدرسة  باإلرىاب امحريشو  ضده .

مفعيل  السجالس اليرلسانية  لمظمبة  باعتبارىا  مؽ التجارب الراادة  عي مشسية حس  -
 لتربية مؽ أجل التساسػ االجتساعى .التزامؽ  اا

االىتساـ باألنذظة سؾاذ داخل الفرل أا خارجو و مؽ خبلؿ التدرةب عمى مرجسة  -
السفاـيؼ إلى  سمؾكيات حيامية  مديؼ عى مكؾةؽ الذخرية الستكاممة و اةتؼ ذلػ مؽ 
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خبلؿ الفرص التى يتيحيا الشذاط لدعؼ معشى الجساعية االتؾاد االتعاطف امحسل 
 دئؾلية االسذاركة . الس

مشسية الحس الؾطشى االجساعى لدى الظمبة مؽ خبلؿ إحياذ الفعاليات الظبلبية  عى  -
السشاسبات الؾطشية ااالجتساعية  مثل إلعامة معرض احفبلت مؾسيؿية و مسا يديؼ عى 

 مشسية  الحس  االؾعى االجتساعى لدى الظمبة بالقزايا السعاصرة  
ألىسيتو عى إكداب الظبلب  راح الؿيادة امحسل السدئؾلية امعزةز مفعيل الشذاط الكذفى  -

االنتساذ إلى الجساعة االتعااف بيؽ أعزاذ السجسؾعة الؾاحدة  مسا يديؼ عى دعؼ 
 التساسػ االجتساعى .

 املياخ املذرصي  : خامضا : 

 يسكؽ مفعيل دار السشاخ السدرسي عى معزةز التساسػ االجتساعى مؽ خبلؿ :    
 التؾاصل مثل ميارات  معزةز عي مسا يديؼ  اديسقراطية  إيجابية أكثر مدرسية بيئة مييئة -

 السذكبلت.  احل االتكيف  و   الذامي ااالستقبلؿ اإلبداعي االتفكير
مذجي  الظمبة  عمى التررؼ بسدئؾلية   ااحتراـ مشؾع احقؾؽ بعزيؼ البعض و حتى   -

 يربحؾا مؾاطشيؽ متذربيؽ بالؿيؼ التى مظسح األمة إلى محؿيقيا . 
محديد مدئؾليات الظمبة  االسعمسيؽ ااإلدارةيؽ مؽ أجل خمق نسؾذج مرغر لشسؾذج  -

 السجتس  الديسقراطى عى السدرسة .
شاعذة القزايا الدياسية االسجتسعية االؾعؾؼ عمى األحداث الجارةة الدساح لمظبلب بس -

امشاعذتيا و امؾعية الظمبة  اإرشادىؼ عمسيا باىؼ عزايا السجتس  امذكبلمو االعسل عمى 
 السذاركة عى مشااؿ ىذه القزايا بحرةة مامة ااعتراح بداال لمحمؾؿ . 

و امشسى ثقاعة الحؾار عى الفرؾؿ  امخاذ مدابير مؤكد عمى التعددية االتشؾع ااالختبلؼ -
 الدراسية .

مؾعير مشاخ مدرسي يؤكد عمى  لمحد مؽ السخاطر اثقاعة الدبلمة االقدرة عمى التكيف  -
  .امعمؼ كيؽية العيش السذترؾ

مذجي  الظمبة  عمى مسارسة أنذظة مقؾى راح السذاركة االعسل براح الفرةق  م   -
عير  عاعػدة عؾةة إلعامة صبلت اعبلعات نو يديؼ عى مؾ العسل التظؾعى  أل مذجي  

 اجتساعية بيؽ أعراد السجتس  السدرسي و االسجتس  السحمى السحيط . 
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مذجي  مذاركة الظمبة  عى األنذظة االيرامج  التى مديؼ عى زةادة  الؾعى بثقاعة  -
 الديسقراطية احقؾؽ اإلنداف .

لسذاركة السحمية عي العسل معميسية عاعمة و مقؾـ عمى مفعيل ا -إيجاد بيئة معمسية   -
التربؾي و امداىؼ عي إعداد مؾاطشيؽ ممتزميؽ اعادرةؽ عمى مغيير ااععيؼ اااع  بيئاميؼ 

 السحمية. 
كاعة عي  التسييز إيجاد نغاـ مدرسي  ميشي عمى السداااة االعدالة و امقميص أشكاؿ  -

 .السجتس 
سرمفعة و االتؾاصل ااالبتكار إيجاد مشاخ مدرسي يذج  عمى التساسػ االراح السعشؾةة  ال  -

 ااالستقبلؿ الذامى االتكيف و ا حل السذاكل بيؽ الظمبة  .
 املشاركة اجملتنعية  :   صادصا : 

 اةسكؽ مفعيل السذاركة السجتسعية مؽ خبلؿ :   
مفعيل إدماج اآلباذ اأالياذ األمؾر عى أنذظة السدرسة  الخاصة بدعؼ التساسػ  -

 االجتساعى .
ممسؾسة بيؽ السدارس االسجتس  السحمي مؽ خبلؿ خدمة السجتس  و ابرامج  إعامة صبلت  -

الؿيادة الخاصة بالذبابو االتظؾع  مؽ أجل محفيز الظمبة  عمى السذاركة عي السدئؾلية 
 السدنية امظؾةر معارعيؼ امياراميؼ  عي السؾاطشة.

امزؼ  :     معزةز السذاركة االتعااف الشذط م   جسي  الجيات الفاعمة عي السجتس    -
مسثميؽ عؽ الؿيادة الدياسية )الحكؾمة اأحزاب السعارضة( و مسثميؽ مؽ رجاؿ األعساؿ و 
السشغسات ةير الحكؾمية الؾطشية االدالية ذات الرمة الشذظة عي مجاؿ التعميؼ و 

و   السشغسات التي مسثل الظمبة  اأالياذ األمؾر االسجسؾعات  االسؾاطشة و ابشاذ الدبلـ
 االجتساعية السيسذة و نقابات السعمسيؽ 

 األعساؿ االسجتس  السدني لمؿياـ معا بعسل جساعي مذترؾ يدعؼ  التساسػ االجتساعي. -
إعظاذ دار أكثر عاعمية لشقابات اامحادات السعمسيؽ و اذلػ مؽ خبلؿ عتح حؾار بيشيا  -

السدرسة و بغرض دعؼ التساسػ االجتساعى و امؾعير الحساية  ااألمؽ ااالحتراـ عى ابيؽ 
 السجتس  بعيدا عؽ اإلرىاب .
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بفتح  أبؾاب السدرسة  إعادة الثقة عى السدرسة ادارىا الرةادى عى الحى االييئة و اذلػ -
باذ امقديؼ برامج لخدمة السجتس  االييئة و مثل عرؾؿ محؾ األمية و ادراس مؾعية لآل

 ااألميات عى مجاؿ مقاامة اإلرىاب ادعؼ التساسػ االجتساعى .
 :  الزؤية املكرتحة متطلبات تيفيذ د: 

 مؽ خبلؿ  مؾعير الستظمبات اآلمية :الرؤةة السقترحة يسكؽ مشفيذ     
مذكيل لجشة اطشية عميا مؾكل إلييا ميسة اض  خظة لمتعميؼ مؽ أجل التساسػ  -2

مذكيل المجشة إلى ازارة التربية االتعميؼ الفشى و االجتساعى اةعيد بسيسة 
 الؾزارات السختمفة االسجمس القؾمى لسكاعحة اإلرىاب .  ىبالتعااف م  مسثم

اةجب أف ميدؼ ممػ المجشة إلى معزةز التساسػ االجتساعى بسدرسة التعميؼ 
السياـ  الثانؾى العاـ السررةة  و التحقيق ذلػ يتؾجب عمى المجشة الؿياـ بسجسؾعة مؽ

 ااالختراصات و يسكؽ ممخيريا ؼيسا يمي : 
  اعتراح الدياسات االخظط االيرامج ااإلجراذات الكفيمة بالتعميؼ مؽ أجل التساسػ

 االجتساعى . 
  دراسة التذرةعات االقؾانيؽ الؾطشية اخرؾصا القؾانيؽ التعميسية امعرعة مدى

الية الخاصة بالتساسػ اندجاميا م  مبادئ اعؾاعد االمفاؾيات االسعاىدات الد
االجتساعى امكاعحة اإلرىاب  و ااعتراح التعديبلت البلزمة عي نرؾص ممػ 

 التذرةعات اعقا لمدستؾر.
 .إلزاـ السدتؾةات اإلدارةة العميا بتشفيذ القؾانيؽ الخاصة بإلزامية التعميؼ 
 ية اإلرىاب  عي أاساط السجتس  بسختمف جنذر ثقاعة التساسػ االجتساعى لسؾا

اال التؾعية و امعزةز مجاالت التعااف م  مشغسات السجتس  السدني العاممة عي اس
 ىذا السجاؿ.

  التشديق م  السشغسات الدالية العاممة عي مجاؿ التعميؼ مؽ أجل التساسػ
 االجتساعى .
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   جس  السعمؾمات امحميميا ؼيسا يترل بسجاؿ التعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى
 ذلػ.اسياسة الحكؾمة مجاه 

  مذرع المجشة عي إعداد خظة اطشية لمتعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى بحيث
 متؾلى المجشة محديد أىداؼ الخظة اآليات محقيق كل ىدؼ.

سؽ مذرةعات اإصدار عؾانيؽ اعرارات مشغسة لعسمية التعميؼ مؽ أجل التساسػ  -0
 االجتساعى . 

أجل التساسػ االجتساعى سؾاذ ماىيل الكؾادر البذرةة السعشية بتشفيذ التعميؼ مؽ  -.
عمى مدتؾى ازارة التربية االتعميؼ  مؽ خبلؿ  إعداد عئة مؽ الستخرريؽ عي 
مجاؿ التعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى  عمى السدتؾى اإلداري االتربؾي 

 االتخظيط االتاليف االسشيجية االتقؾةؼ.
مشفيذ برامج التعميؼ مؽ  مؾعير الجانب السالي ااالعتسادات السالية الزرارةة  لدعؼ -2

 أجل التساسػ االجتساعى .
صياةة سياسة معميسية مشص بذكل صرةح عمى التعميؼ  مؽ أجل التساسػ   -3

  االجتساعى   مؽ خبلؿ  التاكيد عمى :
  مزسيؽ مفيـؾ التعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى  عي أىداؼ عسمية إعداد

 الدياسات التعميسية اإصبلحيا.
  التعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى  معيارا مؽ معايير الجؾدة اعتبار

 التعميسية.
  مسكيؽ مدارس التعميؼ الثانؾى العاـ االؿيادات السدرسية مؽ مظييق نغاـ

االستقبلؿ الذامي عي مجاؿ صش  اامخاذ القرار ؼيسا يتعمق بالتعميؼ مؽ التساسػ 
 االجتساعى .

 بالتعميؼ مؽ أجل التساسػ  اض  سياسات مداذلة محددة ؼيسا يتعمق
 االجتساعى  االتربية عمي ؾيسيا  داخل السدارس.
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  التخظيط لتشفيذ مذراع نسؾذجي لمتعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى  عي
 مدارس مختارة عيل معسيسو عمى الشغاـ التعميسي باكسمو.

   مؾعيف  اسااط التربية السختمفة مؽ أسرة  ااساال اإلعبلـ ادار عبادة
سدات مجتس  مدنى عى دعؼ دار السدرسة عى محقيق التعميؼ مؽ أجل امؤ 

 التساسػ االجتساعى . 
 :  الزؤية املكرتحة آليات تيفيذ :  ه

 عى :الرؤةة السقترحة متسثل آليات مشفيذ  
( برااسة مدير السدرسة اعزؾةة مذكل بكل مدرسة ) لجشة التساسػ االجتساعى   -

أعدـ الؾكبلذ و االسدرسيؽ األااال عي كل مادة و امسثل لسجمس السديشة التي مق  
بيا السدرسة و امسثل لسجمس األمشاذ ااآلباذ االسعمسيؽ و ابعض الظبلب كسسثميؽ 
لسجمس امحاد الظبلب و االسختص االجتساعي يقـؾ بعسل أميؽ سر المجشة. امتؾلى 

ميسة اض  خظة لمتعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى داخل السدرسة    المجشة
 امشفيذىا .  

 ماىيل الكؾادر البذرةة العاممة بالسدرسة  و مؽ خبلؿ :  -
  عقد لقاذات م  السعمسيؽ لتؾضيح أىسية مشفيذ امظييق مفاـيؼ التساسػ

 االجتساعى داخل السدرسة . 
  إدارة السدرسة عى مجاؿ دعؼ التساسػ  م  مقييؼ  أداذ السعمسيؽ الذيؽ يتعاانؾف

 االجتساعى   اربط ذلػ بالتقرةر الدشؾى لمسعمؼ   .
  إعداد نذرات مذتسل عمى اإلجراذات التي مداعد عمى مؾعير بيئة صؽية محفز

 عمى معميؼ مفاـيؼ التساسػ االجتساعى  مشيا : 
  مخظيط الدراس بحيث محتؾي عمى نذاطات معميسية متفق م  مفاـيؼ

 التساسػ االجتساعى  .
  مؾعيف أساليب مدرةدية مديؼ عى دعؼ التفاعل االجتساعى اإليجابى  مثل

 التسثيل االشقاش االحؾار.
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  االمفاؽ م  مراكز متخررة عي مجاؿ التدرةب و لرع  الكفاية السيشية
 لمسعمسيؽ عي مجاؿ التعميؼ مؽ أجل التساسػ االجتساعى  .

  الستخررة عي مجاؿ التعميؼ مؽ أجل طمب استذارات عشية مؽ الكؾادر
التساسػ االجتساعى  لتقديؼ االستذارات الفشية لتظؾةر األداذ السدرسي عي 

 ىذا السجاؿ. 
إعداد نذرات مربؾةة مدار حؾؿ التساسػ االجتساعى اداره عى مؾاجية اإلرىاب  -

 امعميقيا عي كل عرل.
اذلػ بالتعااف م   مذكيل لجشة مؽ الظمبة  لحل الشزاعات االخبلعات بيشيؼ و -

 السختص االجتساعي.
إعداد بظاعة مقؾةؼ سمؾؾ الظالب بحيث محؾي بشؾدا مزؼ مدى مفاعمو امجاندو عى  -

مجتس  السدرسة  و ااالنتياكات التي عد مردر مشو عى ىذا الجانب . امؾزع ىذه 
البظاعات عمى رااد الفرؾؿ اذلػ لرصد سمؾؾ كل طالب و امتابعتو عي إطار 

 ؿيؼ السجتس   السدرسي .التزامو ب
الزةارات ميدانية لسؤسدات السجتس  السحمي العاممة عي مجاؿ التساسػ االجتساعى   -

و ااالطبلع عمى الشذاطات التي مقـؾ بيا ىذه السؤسدات و لبلستفادة مؽ ىذه 
 الشذاطات اانتقاذ ما يتشاسب مشيا لتظييقو داخل السجتس  السدرسي.

ؾؿ الدراسية مؽ خبلؿ مؾعير اعتسادات مالية ليشاذ التغمب عمى مذكمة مكدس الفر -
 مدارس جديدة . 

مفعيل حرة الرةادة داخل السدرسة ااعتبارىا مؽ الحرص اليامة مثل الحرص  -
العمسية و ألنو مؽ خبلليا يسكؽ مدرةب الظمبة عمى مسارسة ؾيؼ التساسػ 

 االجتساعى  . 
جتساعى داخل السجتس  مفعيل دار االخرااى االجتساعى عى دعؼ التساسػ اال -

 السدرسي و امؾعية الظمبة بسخاطر اإلرىاب اآثاره الديئة  . 
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مفعيل التعااف بيؽ السعمؼ ااألخرااى االجتساعى  اذلػ مؽ خبلؿ  مقميل األعباذ  -
 السمقاة عمى عامقو .

 ، ومكرتحات التغلب عليوا :الزؤية املكرتحة  تيفيذ  معوقاتس : 

لمسعمسيؽ  القااسيؽ عمى أمر الدياسة التعميسية بالتسكيؽ  السيشى غياب االىتساـ مؽ عيل  -
المتغمب  .الدراسية االسدارس عرؾليؼ داخل االجتساعي لمتساسػ كؾكبلذ لتفعيل دارىؼ و 

 و التسكيؽ ىذا لتدييل رايدة لية ك  السدتسر السيشي التظؾةر عمى ذلػ يسكؽ اعتساد
الؾاجبة الؾعاذ بالشدبة لمسعمسيؽ مثل  األخرى  الزرارات مؽ مجسؾعة م  جشب إلى جشبا

 محديؽ أاضاعيؼ االجتساعية  .
غياب العدالة االجتساعية عى التؾزة  االجتساعى لمتعميؼ عى مرر حيث المكاعؤ لمفرص  -

التعميسية و مجانية كاذبة لمتعميؼ و التعميؼ األعزل لسؽ يسمػ أكثر و انتذار لمدراس 
رصة  التعميسية .    اكل ذلػ يعتير مؽ أىؼ عؾامل الخرؾصية يزاعف مؽ كمفة  الف

إضعاؼ التساسػ االجتساعى اأداة لتؾزة  الكراـية اماجيج الرراع االجتساعى . مسا 
مؽ خبلؿ   التعميؼ و عي التسييز مجشب ا  السداااة عمى خاص بذكل يتظمب  التاكيد

 سؾاذ التعميؼ عي التفاات إلى مؤدي أف يسكؽ التي االعؿبات األسباب جسي  عمى القزاذ
 اجتساعية  .  مجسؾعة أا الجغراؼية أا اإلعاعة أا الجشس حدب كاف

أساليب التدرةس السدتخدمة ما زال  عاصرة ألنيا معتسد الحذؾ السعمؾمامى و الذى يتؼ  -
مسا يتظمب إعادة و ميرةره بكثاعة السؾاد السقررة  و اعرر الفترة الزمشية السحددة إلنجازىا  

الشغر عى أساليب التدرةس السدتخدمة ااالعتساد عمى أساليب معزز التقكير الشاعد 
 .ااالبتكار 

ااألنذظة الظبلبية و اةسكؽ التغمب عمى ذلػ بتخريص  شكمية اليرلسانات  الظبلبية  -
 درجة لؤلنذظة الظبلبية مزاؼ لسجسؾع الظبلب . 
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https://www.researchgate.net/publication/320864998_ras_almal_alajtmay_altnzymy_mdkhl_fy_aqtsadyat_althqt
https://www.researchgate.net/publication/320864998_ras_almal_alajtmay_altnzymy_mdkhl_fy_aqtsadyat_althqt
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دراسة مجرةيية  –خمفااى عفاؼ : " دار رأس الساؿ االجتساعى  عى محقيق الرضا الؾعيفى  -5.
لعيشة اليشزؾ " و رسالة ماجدتير ةير مشذؾرة و كمية العمـؾ االعترادية االتجارةة 

 .  20و ص  0225اعمؾـ التديير و 
2.- Dammers , K.D : The Impact of Education and Training on Social 

Cohesion “Education has a positive influence on the capability 

of a country to become more social Cohesion” , 111.,    p.p.1-2 

                                               Available At:  

http://cloud.presspage.com/files/421/education_and_socialcohe

sion.pdf. P.0 

22- Tumeleng Mekoa and Dauda Busari : Op. Cit , p.  002. 

31- Jane ,  Jenson : Defining and Measuring Social Cohesion United 

Nations Research Institute for Social Development, 

Commonwealth Secretariat, United Kingdom , 1101 

,P.2. 

خميفة عيد القادر ا عاطسة سالسى : " دار السؤسدة التربؾةة عي إدماج الفرد عي السجتس  "  - 22
  .  5و ص  0222( و 23و  مجمة  العمؾـ االندانية ااالجتساعية و ع )

31- Unesco :  Curriculum enhancement to promote safety, resilience, and 

social cohesion , International Institute for Educational 

Plannin , Paris, 1101 . p.01 .  

و  دليل لسخظظى عظاع التعميؼ    الدبلمة االقدرة عمى التكيف االتساسػ االجتساعىاليؾندكؾ:  -  .2
 .23و السعيد الدالى لمتخظيط التربؾى   و ص

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002345/234556a.pdf 

 لتحقيق رؤةة : ااالستبعاد الفقر مؾاجية عي االجتساعي الساؿ رأس عاشؾر أحسد عسرى : " دار -22
و  0222( و مرر و  24و ع )  الكبار معميؼ عى جديدة آعاؽالتساسػ السجتسعى" و 

 .   02ص 
 .  302ص و   مرج  سابقىشد سيد أحسد الذؾربجى اسيير دمحم حؾالة :  -23
دمحم حدؽ دمحم السزةؽ : " دار الجامعات الفمدظيشية عى معزةز ؾيؼ التدامح لدى طميتيا مؽ  -24

 . 52 -47و ص ص  0227اجية نغرىؼ  " و كمية التربية و جامعة األزىر بغزة و 
31- Ministry of Education: National Policy and a Comprehensive 

Framework of Actions on Education for Social Cohesion and 

Peace, Sri Lanka, 111., P.21. 

 

عسار دمحم محسؾد : " اليسؽ الدعيد بيؽ التساسػ القديؼ ااالنقداـ الجديد " و عى إدرةس الكرااى ) -26
و أشغاؿ  مجارب مقارنة –العالؼ العربى إشكالية التساسػ االجتساعى عى محرر (  : 

http://cloud.presspage.com/files/537/education_and_socialcohesion.pdf.%20P.1
http://cloud.presspage.com/files/537/education_and_socialcohesion.pdf.%20P.1
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002347/234796a.pdf
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السمتقى العربى الراب  لجية الذرؽ األاسط اشساؿ أعرةؿيا لمسجمس العالسى لمعسل 
و ص  0223االجتساعى و  مشذؾرات جسعية الدراسات ااألبحاث مؽ أجل التشسية و 

 .   .24 -24ص 
 اثقاعة اإلجتساعي التساسػ معزةز أجل مؽ التعميؼ : معاً  لمعيش اةشثراب: " التعمؼ اةمتذيرو -27

( و .( و ع) 2.و مج)  مدتقيميات مجمةالبلعشف" و ) مرجسة : أحسد أحسد عظية (  و 
 . 224 -223و ص ص  0222اليؾندكؾ و   مظيؾعات مركز

41- Jolly RubagizaI; Jane UmutoniII; Ali Kaleeba  :  " Teachers as agents of 

change: promoting peacebuilding and social cohesion in 

schools in Rwanda " , Education  as change  , 

vol.11 n.2 Pretoria   , 1105. 

 .  225و  ص  مرج  سابقاةشثراب :  اةمتذيرو  -32 
دمحم جير درةب اآخراف : " دار السدرسة عي مؾاجية محديات اإلرىاب مؽ اجية نغر الييئات  -30

 .  02.و ص 0224( و 23و ع) مجمة مركز دراسات الكؾعةالتدرةدية" و 
خميفة عيد القادر ا عاطسة سالسى : " دار السؤسدة التربؾةة عي إدماج الفرد عي السجتس  " و   -.3

 . 7و ص 0222( و 23و ع ) نية ااالجتساعيةمجمة  العمؾـ االندا
43- Unesco :   Overview Curriculum enhancement to promote safety, 

resilience, and social cohesion, International, International 

Institute for Educational Planning , Paris, 1104  , p.00. 

مسداح عيد الرحيؼ الجعفرى : " الثقاعة التربؾةة كسدخل لسؾاجية التظرؼ االعشف " و عى  -33
الدمؾؾ العداانى عى الجامعة ادار : بذير معسرةة اآخراف ) محرر (و 

 .  245و ص   0227و السشرؾرة و السكتبة العررةة و  التربية عى مؾاجيتو
45- Unesco : Overview Curriculum enhancement to promote safety, 

resilience, and social cohesion,  op.cit, p.01 . 

 . .2ص أسساذ حديؽ دمحم آدـ : " دار التعميؼ عى مشسية الدبلـ االجتساعى امرعيتو " و  -35
      Available At: 

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/0123451.251251

/paper11.pdf?sequence=0      

4.- Ministry of Education:    op.cit  , p.p11-10. 

  42- I bid , p. 21. 

51-   American Psychological Association  :   " Are Zero Tolerance Policies 

Effective in the Schools? An Evidentiary Reviewand 

Recommendations", American Psychologist Copyright by 

the American Psychological Association  ,  . vol.52, no. 2,  

111.,p. .45. 

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7360/paper20.pdf?sequence=1
http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7360/paper20.pdf?sequence=1
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دمحم حير درةب اآخراف : " دار السدرسة عى مؾاجية محديات اإلرىاب مؽ اجية نغر الييئات  -42
 02.ص  0224(  و    23و   ع)  مجمة مركز دراسات الكؾعةالتدرةدية " و 

. 
مشاؿ عسار مزةؾ :  " الدار التربؾى لؤلنذظة الظبلبية عى مشسية السبادئ  التربؾةة لدى طالبات  -40

و  0222(  و أكتؾبر  2( و ع ) 2و  ج ) العمؾـ التربؾةةحمة الستؾسظة " و السر 
 . 357ص 

 . 63و ص   مرج  سابقدمحم حدؽ السزةؽ :  -.4
 . 2.و  ص  مرج  سابقمجمػػػس أارابا   :  -42
 .  306ص و  مرج  سابقىشد سيد أحسد الذؾربجى اسيير دمحم حؾالة :  -43
 .  4و  ص مرج  سابقزكرةا مظمػ خزر ا مؤةد يؾسف نعسة :  -44
ىشاذ عظؾشة : التفاعل االجتساعى ضسؽ األنذظة الثقاؼية االرةاضية السدرسية عى مرحمة  -45

التعميؼ الستؾسط و رسالة دكتؾراه و كمية العمـؾ اإلندانية ااالجتساعية و 
 . 54و ص  0224جامعة دمحم خيزر بدكرة و 

 . 3.0و  ص   مرج  سابقىشد سيد أحسد الذؾربجى اسيير دمحم حؾالة :  -46
عسرا عاراؽ القرش : " مرؾر مقترح لتشسية ؾيؼ التدامح لدى طبلب التعميؼ الثانؾى الرشاعى  -47

 .57.و ص  0225( و جامعة األزىر و  254و  ع )  مجمة كمية التربية" و 
 . 222و  ص    مرج  سابقدمحم حدؽ دمحم السزةؽ :  -52
 . 52.و  ص  مرج  سابقمشاؼ عتحى عيد الرازؽ الجيؾرى :  -52
 . 62.و ص  مرج  سابقعسرا عاراؽ القرش :  -50
و سمدمة مفاـيؼ األسس العمسية لمسعرعة و  السركز الدالى  رأس الساؿ االجتساعىىانى خسيس : - .5

 . 22و ص 0226لمدراسات السدتقيمية  ااالستراميجية و 
 .   0و ص   مرج  سابقأسساذ حديؽ دمحم آدـ :  -52
معتز عيد القادر دمحم : " الشغاـ اإلرىابى اداره عى مؾاجية عاىرة اإلرىاب امكرةس حقؾؽ اإلنداف  -53

 .  52و ص  0225( و ديدسير  03و ع )  مجمة جيل حقؾؽ اإلنداف" و  
و االسكشدرةة و  لة مؽ جية الخارج االداخلالحساية القانؾنية ألمؽ الدا طارؽ إبراـيؼ الدسؾعى :  -54

 .   202و ص  0222دار الجامعة الجديدة و 
و و جامعة  22و ع  دراسات نفدية امربؾةة حميمؾ نييل :" انعكاسات االرىاب عمى األسرة" و  -55

 .250ص  . .022عاصدى مرباح و الجزاار و ديدسير 
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  26.و ص   مرج  سابقدمحم جير درةب اآخراف :  -56
عاطف مرظفى : " جيؾد رابظة الجامعات اإلسبلمية عى مؾاجية اإلرىاب " و بحث  مقدـ إلى  -57

 20 -22و السشعقد عى الفترة مؽ  دار الجامعات عى التردى لئلرىابمؤمسر 
 .  2و ص   0225إبرةل و جامعة نايف العربية لمعمؾـ األمشية و  

و دار الظبلا  و  التجرةؼ اسيل السؾاجية –االجرةسة السشغسة  اإلرىابأحسد إبراـيؼ سميساف :  -62
 .  22و ص    0224القاىرة و 

 -مفؾضية األمؼ الستحدة الدامية  لحقؾؽ اإلنداف  : حقؾؽ اإلنداف و اإلرىاب امكاعحة اإلرىاب  -62
 . 4و ص 0226و األمؼ الستحدة و جشيف و   0.صحيفة الؾعاا  

: Avilable At  

AR.pdf32https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet   

 .  .2و ص  مرج  سابقو  أحسد إبراـيؼ سميساف - 60
  2خالد  سيد  : اإلرىاب الدالى االجيؾد السيذالة لسكاعحتو و مركز اإلعبلـ األمشى  و ص  -.6 

Avilabe at : 

.pdf-4155-0852-403ab525store/pdf/-https://www.policemc.gov.bh/mcms 

مجربة دالية عي معزةز  : نجيب عؾاد : " التربية عمى السؾاطشة ااالنتساذ اثقاعة الحؾارعمى  -62
معزةز  : و بحث مقدـ إلى  الشداة العمسية حؾؿ  ؾيؼ السؾاطشة امكاعحة االرىاب"

نؾعسير و  25 -27عى الفترة مؽ   ؾيؼ السؾاطشة ادارىا عي مكاعحة االرىاب
 .  7و ص  0223جامعة نايف العربية لمعمؾـ األمشية و  القريؼ و  

عاطف مرظفى : " جيؾد رابظة الجامعات اإلسبلمية عى مؾاجية اإلرىاب " و مقدـ إلى مؤمسر  -63
إبرةل  20 -22و السشعقد عى الفترة مؽ  دار الجامعات عى التردى لئلرىاب

 . 23و ص  0225ف العربية لمعمؾـ األمشية و  و جامعة ناي
و دار الجامعة الجديدة و االسكشدرةة و  الجرةسة اإلرىابيةعراـ عيد الفتاح عيد الدسي  مظر :  -64

  .  24و ص   0226
و االسكشدرةة و دار الجامعة الجديدة و  دراسة مقارنة –جرةسة اإلرىاب عبلذ الديؽ زكى :  -65

 . 75و ص 0222
 .  234و ص   مرج  سابقمسداح عيد الرحيؼ الجعفرى :  -66
: دار التربية عى مؾاجية عاىرة اإلرىاب و عى بذير معسرةة اآخراف )  نيى حامد عيد الكرةؼ -67

 .  025و ص   مرج  سابقمحرر ( و 
 . 26و  ص  مرج  سابقعراـ عيد الفتاح مظر :  -72
 .  32و ص  السرج  الدابق -72

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32AR.pdf
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/529ab403-0852-4175-.pdf
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/529ab403-0852-4175-.pdf
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 .   220- 022و ص ص  مرج  سابقنيى حامد عيد الكرةؼ :  -70
 .  222و  ص  مرج  سابقعبلذ الديؽ زكى :   -.7
  .   220 -222و ص ص  السرج  الدابق  -72
 التساسػ زةادة ا اإلجتساعية محسؾد محسؾد  عرعاف ا عيد الرحسؽ عثساف : " الخدمة -73

 الثاني الدالي العمسي السؤمسرالعامة " و بحث مقدـ إلى  الكؾارث عي اإلجتساعي
و    الحياة نؾعية االجتساعية امحديؽ الخدمة - االجتساعية لمخدمة االعذراف 

 . 622.ص و  0227كمية الخدمة االجتساعية و جامعة حمؾاف و 
ندرةؽ حسزة الدمظانى : " دار التربية االتعميؼ عى محريؽ عقؾؿ الشاشئة مؽ التظرؼ " و    -74

( و جامعة بابل و  .0و ع )  مجمة كمية التربية األساسية لمعمـؾ التربؾةة ااإلندانية
 .  353و ص   0223

و  و الرةاض مخظيط برامج التؾعية األمشية لتكؾةؽ رأى عاـ ضد الجرةسةأديب دمحم خزؾر :  -75
 . .22و ص  .022أكاديسية نايف العربية لمعمؾـ األمشية و 

 و  0227/  0226ازارة التربية االتعميؼ : الكتاب االحرااى الدشؾى  – 76
Avilabe at : 

1A.7/%D1102510https://www.mohe.ps/home/cms/uploads/ 

 .  22و  ص  0222الييئة العامة لبلستعبلمات : دستؾر جسيؾرةة مرر العربية  -77
Avilabe at : 

  .pdf4202014http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt 
اٌلٌيً اٌّوعؼً ٌٍمعبيب اٌؼبٌّيخ واٌّهبهاد اٌؾيبريخ فً إٌّبهظ وىاهح اٌزوثيخ واٌزؼٍيُ :  -011

 8  1104، ِووي رطىيو إٌّبهظ واٌّىاك اٌزؼٍيّيخ ،  اٌلهاٍيخ 

Avilabe at : 

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/issues1.pdf 

صالح ىشدى : " ااع  السشاخ السدرسي عى السدارس األساسية عى األردف مؽ اجية نغر معمسى  -222     
السجمة األردنية عى التربية اإلسبلمية اطمبة الرف العاشر اعبلعتو ببعض الستغيرات " و 

 . 227و ص  0222( و  0( و ع  ) 5و مج )  العمؾـ التربؾةة
 

 

https://www.mohe.ps/home/cms/uploads/2019/01/%D8%A7
https://www.mohe.ps/home/cms/uploads/2019/01/%D8%A7
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/issues7.pdf

