
لم املجتمعّي مفهوم ونشر  ّةمن وجهة نظر مجتمعيّّثقافة السَّ

 95 صفحة، 2 العدد 20 املجلد، جامعة

لم املجتمعّي مفهوم ونشر  ّمن وجهة نظر مجتمعيةثقافة السَّ

 1*عزيز سمعان دعيم 

ّ
ّ
 :صملخ

ثقافة الّسلم املجتمعّي ومضمون نشر اإلدارة املدرسّية  هدفت الدراسة إلى الكشف عن مفهوم

ي مدارس الجليل من وجهة نظر مجتمعّية. شملت الدراسة عّينة مجتمعّية لثقافة الّسلم املجتمعي ف

فرًدا تّم اختيارهم بالطريقة القصدّية، منهم مديرين ومديرات ومعلمين ومندوبين عن  27تكونت من 

ة واملدنّية. لتحقيق أهداف الدراسة تّم بناء أداة مقابلة عبارة عن سؤالين املجتمع واملؤسسات املحليّ 

وأظهرت نتائج الدراسة أّن العّينة املجتمعّية تنظر إلى ثقافة الّسلم املجتمعّي بعدة مفاهيم مفتوحين. 

ي منظومة نثقافة الّسلم املجتمعّي هي تطوير عالقات سلمّية سليمة، وتبوفًقا للترتيب التنازلي التالي: 

دة مجموعة نتاجات إيجابّية، وهي رفض العنف بكل أشكاله، وهي 
ّ
قيم وتوجهات إيجابّية، وهي مول

منظومة سلوكيات إيجابية، وهي تربية، وأخيًرا هي منهجّية. في حين تبين من النتائج أن العّينة 

شر ثقافة لتنازلي التالي: ناملجتمعّية تنظر إلى عملية نشر ثقافة الّسلم بعدة توجهات وفًقا للترتيب ا

الّسلم املجتمعّي من خالل تطوير مناخ مدرس ّي وصفّي إيجابّي، من خالل دور املدرسة كوكيل تنشئة 

وتنمية تربوّية تعيش هذه الثقافة وحياة القدوة والنموذج الجّيد، من خالل اإلشادة والتركيز على 

 ات داعمة ومعززة. نتائجها اإليجابّية للمجتمع، ومن خالل برامج وفعالي

 .الجليل السالم، ثقافةنشر  ،املجتمعيّ  الّسلم ة،املدرسيّ  اإلدارة: املفتاحية الكلمات

ّ املقدمة 

خطر تإلى أبعاد لم  وسط عالم وفي عصر وصل فيه التقدم والُرقيّ  يعيش األطفال واألوالد

والحروب التي  املجتمعيّ يعاني من سطططططططططططططططوة ثقافة العنف عاملنا ، ومع ذلك ما زال ببال أحد

 
ُ
 قافةثوبالتالي يعظم دور املدرسططططة كمؤسططططسططططة وبيئة تربوية ل سططططاهم في دعم َرّوض، تأبى أن ت

 والعيش وفق هذه الثقافة في الحياة تدريبالو  تعليممن خالل التوعية وال ،لم املجتمعيّ السططططّ 

م الداخلي ال بتدئة من السططّ تن شططر ظاللها مإذ ، الحقيقّي  المالسططّ  ثمارنجني ل العملّية املدرسططّية

                                                           

 .مدرسة مار يوحنا اإلنجيلي، حيفامدير 1*

 138-95، (1438/2017) 2 العدد 20 املجلد، جامعة
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مل لم العام بحيث يشططوالسططّ  الم املجتمعيّ ، وممتدة للسططّ الكبير للطفل، هذا اإلنسططان الصطط ير 

 بالتنمية املستدامة. واالهتمامالم البيئي الّس 

ا، ومواقفططً  لم تتضططططططططططططططّمن قيمططً ا تعكف وتططدفع إلى الّتفططاعططل ثقططافططة السططططططططططططططّ
ً
 االجتمططا يّ ا وسططططططططططططططلوكطط

سطططططططططططططططام ، 
ّ
ة، وال  واملشطططططططططططططططاركططة التي تقوم على أسطططططططططططططططاس مبططاد، الحّريططة، والعططدالططة، والططديمقراطيططّ

راعات عن طريق  ة حقوإل اإلنسطططان التي ترفض العنف وتسطططعى إلى منع الصطططّ
ّ
والّتضطططامن، وكاف

 والتي تكفل املمارسطططططة ،معالجة أسطططططبالها الجذرّية لحّل املشطططططكالت من خالل الحوار والّتفاوض

ّن أول وتؤكد على أبل املشطاركة الكاملة في عملّية تنمية املجتمع، ع الحقوإل وسطُ الكاملة لجمي

 
ّ
ومسططططططططططططططاعدة  الذاتّي  ة والو يّ ق بالقيم الروحيّ وأهم شطططططططططططططط يء يجب إدراكه هو الحاجة إلى التعل

ة والتعبير عن إبطططداعطططا هم والتي األطفطططال منطططذ نعومطططة أظطططافرهم على تنميطططة قطططدرا هم الطططداخليطططّ 

ثقافة  (.2006مؤسططططططسططططططة ثقافة السططططططالم، )األوضططططططاق بطريقة أفضططططططل  تسططططططاعدهم على تحسططططططين

الّسلم املجتمعي تزّود أجيال املستقبل بالقيم التي تساهم في تشكيل مصيرهم وتمكينهم من 

ا ة ورخططاء وعططالم أك ر سططططططططططططططالمططً  وإنسطططططططططططططططانيططة وحريططّ
ً

الططة في بنططاء مجتمع أك ر عططدال  املشطططططططططططططططاركططة الفعططّ

هي مجموعة الفعاليات والعمليات (، و 2004، 2001، 1999لألمم املتحدة، الجمعية العامة )

القيم الالزمطططة  الخطططاصططططططططططططططططة بتعزيز املعلومطططات واك سططططططططططططططططاب املهطططارات وتعطططديطططل االتجطططاهطططات، وبنطططاء

من النزاعططططات والعنف على املسططططططططططططططتويططططات  لحططططّد لإلحططططداي ت يير في السططططططططططططططلو  املواطن واملتعلم 

 ة والفنيّ التنظيميّ 
ّ
ا، وتطوير فرص وإيجاد بيئات مناسططططططبة للسططططططالم على ها سططططططلميً ة كافة وفي حل

الم مجموعة من املفاهيم يتضمن مفهوم الّس و مستوى الفرد واملجموعات واألقاليم والعالم. 

 ،والنزاعطططات وأبعطططادهطططا، والرموز الوطنيطططة والعطططامليطططة، ونبطططذ العنف، الفرعيطططة، منهطططا: ال سططططططططططططططططام 

ة )وحطدة البحوي ، والتنوق الحضطططططططططططططططار  وآليطات صططططططططططططططنع السططططططططططططططالم، والتعطاون،  والحوار، والعطامليطّ

الم بأ ها (. 2005والدراسططططات في مركز دراسططططات الشططططرإل األوسططططط،  عّرف اليونسططططكو ثقافة السططططّ
ُ
ت

كيان مكون من قيم، مواقف، وسططططلوكيات مشططططتركة ترتكز على عدم العنف واحترام الحقوإل 

 ون املشطططططططططططتر األسطططططططططططاسطططططططططططية لحنسطططططططططططان بالتفاهم وال سطططططططططططام  والتماسطططططططططططك، كل ذلك في إطار التعا

(. 2010قور ؛ 2010واملسطططططططططططططططاهمطة الكطاملطة للمرأة، واق سطططططططططططططططام تطدفق املعلومطات. )اليونسططططططططططططططكو، 

 في ،الوا ي االنسططططططاني السططططططلو  في تتجلى مك سططططططبة عملية معرفة( بأ ها 2012ويعرفها املبيض )
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 واألسططططططططططططططف املنطلقططططات يشططططططططططططططمططططل مجمططططل، نحو على الوجود مع االجتمططططاعيططططة الحيططططاة في تعططططاملططططه

 الوسططائل ىعل لميةالسططّ  والوسططائل ،الحرب على لمالسططّ  حالة بت ليب الكفيلة والوسططائل واملباد،

 .العنيفة

لم والوئام داخل املجتمع نفسطططططططططططه، وفي العالقة بين حالة السطططططططططططّ يعّبر عن لم االجتما ي السطططططططططططّ 

  يكون إن تحقق فشرائحه وقواه، 
ً

الصفار، ) لتوفير األمن واالستقرار في املجتمع اأساسيً  عامال

سططططططططالم اإلنسططططططططانّية الحّقة واإلخاء اإلنسططططططططاني ومحاربة التمييز بكل أنواعه، ويتالزم وهو  (.2002

الم البيئي،  الم االقتصططططططططططططططاد ، وحاضططططططططططططططن للسططططططططططططططّ مع الديمقراطّية االجتماعية، فهو دعوة للسططططططططططططططّ

ويضططططططططططمن إنقاذ حقوإل اإلنسططططططططططان وأهّمها الحق في الحياة الكريمة، إذ يقوم على الديمقراطّية 

لم  (. ثقافة2010)بالل، االجتماعية والدولة الخادمة لكل الشططططعب االجتماعية والعدالة  السططططّ

لم االجتما ي أو األهلي، لها الدور األسطططططططططططاس في ا ثقافة السطططططططططططّ يق تحق املجتمعي، وتسطططططططططططاف أيضطططططططططططً

  لتيا هللا سطططططططططبحانه وتعالى، مخافة من ينبع الحقيقّي  المواملسطططططططططتدام، فالسطططططططططّ  الم الحقيقّي السطططططططططّ 

في الحياة وخطته الفريدة والفضلى لحياة كّل  الرائعة هللا ان لُسنةإدرا  اإلنسان أًيا ك تعمق

ا في كيطططان  ،منطططا فهي ثقطططافطططة الخير التي تتطلطططب تعليم وتطططدريطططب، لكي ترسطططططططططططططططططل جطططذورهطططا عميقطططً

الم الحقيقّي، وهي دالًبا ما تكون مضطططططططططادة لردود الفعل األولى عند  االنسطططططططططان فتثمر ثمار السطططططططططّ

لم امل(. 2012معظمنا )دعيم،  جتمعّي هو مفتا  لتوطيد إرادة إيجابية فاعلة في تبادل السططططططططططططططّ

ويرتبط بططططططططططططططططططططأوجه  (. وهو مفهوم يتصططططططل بنشططططططا  إيجابّي 2003رؤى البناء والتطور )اآللوسطططططط ي، 

الحياة املختلفة، االقتصطططططططططططادّية واالجتماعّية والسطططططططططططياسطططططططططططّية بما يحقق العدالة في التعاطي مع 

لم )ضطططططيف اآلخر، وكفل احترام االختالفات وتشطططططجيع الح وار وتحويل النزاعات إلى مسطططططار السطططططّ

ل حصطططططانة للمجتمع، وله دور كبير في تحصطططططين الشطططططباب والنشء لحماي هم 2002هللا، 
ّ
( ويشطططططك

من ال شطططططططططدد والتطرف واإلرهاب، ويقو  الجلهة الداخلية باعتبار الشطططططططططعب كله وحدة واحدة 

 (، 2010)طه، متماسكة في مواجهة تيارات هداّمة وفتن 

لم تفشطططط ي  العنف داخل املجتمع هو أحد املؤشططططرات الهامة النعدام أو لضططططعف ثقافة السططططّ

ن عالية بشطكل خاص م داخل املجتمع. نسطبة العنف واإلجرام في املجتمع العربي في إسطرائيل

نسططططب هم في الدولة، وقد يصططططل في حاالت معينة إلى ضططططعفين من نسططططب هم في املجتمع، وعلى ما 
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وقططد يعود هططذا األمر ألسططططططططططططططبططاب عططدة، منهططا: الوضططططططططططططططع اق مسططططططططططططططتمر، يبططدو هططذه النسططططططططططططططبططة في ارتفطط

االقتصطططططاد ، نق  في -السطططططياسططططط ي والقومي للعرب مواطني دولة إسطططططرائيل، الوضطططططع االجتما ي

ا في (2015, אז'אינגاألراضطططططط ي والسططططططكن، صططططططراق قياي وديره ) . نلمف تأثير هذه األسططططططباب أيضططططططً

بطي( فطي الطططططططدولطططططططة، وذلطططططططك فطي كطططططططل املطيطزات الطفطروقطططططططات الطكطبطيطرة بطيطن املطجطتطمطعطيطن )الط طهطود  والطعطر 

ما يتعلق بالجنسطططططططططين. هنالك فروإل في التعليم األسطططططططططاس كل ة وكذلك باالجتماعية األسطططططططططاسطططططططططيّ 

 ىمطططد عطططدد األوالد في العطططائلطططة، فروإل في نسططططططططططططططبطططة ومقطططدار الفقر، فروإل فيفي والعطططالي، فروإل 

فجوة  لتقليل ،ة التربيةاالشترا  في دائرة قوى العمل، األمر الذ  يتطلب تدخل الدولة ووزار 

ح تجاه مجموعات الطالب الضطططططعيفة واتخاذ توّجه تفضطططططيل م ططططط    ،عدم املسطططططاواة في التربية

كما أّن ُضعف التربية  (.2008, עסבה-אבוاالقتصادية املنخفضة )-من الطبقات االجتماعية

مور األ القيمّية في جهاز التعليم العربي ودياب حركات شططططططططططططططبابية في الوسططططططططططططططط العربي، هي من 

التي ال تسططططاهم في تقليل العنف، فالعنف يتفشطططط ف في املدارس العربية ويصططططل إلى أبعاد جّدّية 

جّدا، ويكاد ال تصططططططططططططططل أخباره إلى املجتمع إال في حاالت متطرفة. املعلمون واملديرون دالًبا ما 

ع م يقفوا مكتوفي األيطد  أمطام هطذه املشططططططططططططططكلطة، إذ ال يتوفر لطدلهم أدوات وأسططططططططططططططاليطب للتعطامطل

العنف الطالبي، ونضططططططططططططططيف إلى ذلك أزمة الثقة بين املدرسططططططططططططططة املمثلة بإدار ها ومعلم ها وبين 

ة" )
ّ
كما أن السططططططططكوت على ممارسططططططططات العنف من  (.2007, זחאלקהاألهل مما "يزيد الطين بل

قبل القيادات املحلية، قيادات سططططططططططططططياسططططططططططططططية ودينية وجماهيرية أو عدم مقاوم ها علًنا ت ذ  

  شطططططرعية للعنيف ليصطططططول ويجول فاملشطططططكلة هي أن "العنف في الصططططط ر كالنقش العنف وتمن

 (.2016على ال جر" )بنا، 

الم بدأت في املاضطططططط ي ن يجة Harris, 2004يوضططططططح هاريف ) ( أن جذور نظريات ثقافة السططططططّ

الم الذاتي  للتخوف والتحسططططططططططب من مخاطر الحرب، وهي تمتد وتتفرق اليوم إلى تقصطططططططططط ي السططططططططططّ

الم2009يتحدي تركف )ودراسطططططة العنف البيئي. كما و  الم: السطططططّ  الذاتّي  ( عن تعدد أنواق السطططططّ

اق الدولّي، وهذه األنو  أو اإلقليايّ  أو الوطنيّ  العائلّي، والّسالم أو األسرّ   الشخص ّي، الّسالم أو

ل كل منها الثالثة تشططططططططططططططكل وحدة متكاملة ال يمكن فصططططططططططططططل إ
ّ
حداها عن اآلخر، بل قد يشططططططططططططططك

الم في شططططططططططططّك  هنا  ليفمنطلًقا لوجود اآلخر. كما أنه   الثقافّي واالسططططططططططططتدامة والتنوق أن السططططططططططططّ
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م املسططططتقبلي
ّ
 لثاليهذه املناطق ا فكل جميعها شططططرو  أسططططاس التسططططاق األفق التعلياّي وللتعل

، الم باآلتيمفهوم السططططططّ وتطور عن تسططططططلسططططططل ( 2012) عليويتحدي  .(Wulf, 2013)ت شططططططابك 

 ّي املدن النظام بين ما التفاعل محصططططلة، ثّم العدالة وحلول  الشططططر أو العنف دياب هو المالسططططّ 

 قومت ةأخالقيّ  فةوصطط   مبدأ، ومن ثّم واملجتمع للفرد الخير حلول  هو، بل ةاالجتماعيّ  والعدالة

( لثالثة مفاهيم (Bitton, 2002تطرقت بيطون قد و  .الرو  وطمأنينة الداخليّ  االستقرار على

الم السططوالصططراق العنيف، و  دياب الحربويركز على مفاهيم  لبيالم السططّ السططّ  الم:أسططاس للسططّ 

الم البنيو  وهو السططططططططططططططّ ، و عالقات جيدة وجيرة طيبةالذ  يتعاطى مع أوضططططططططططططططاق ف ها  اإليجابّي 

ف نف ة فيوصططططف لوضططططع يكون فيه مسططططاواة بين مجموعات متنافسططططة أو بين مجموعات ثانويّ 

لبي  املجتمع. الم السططططططططططططّ بيئة الو ة، ، والتطور والتنميّ قتصططططططططططططادّ  على الحرمان اإلكما ويركز السططططططططططططّ

جذور الحرب تكمن في إّن  .(Reardon, 1988ة والعدالة )نسططططططططططططططان العامليّ واملوارد، وحقوإل اال

أصب  مفهوم ، فقد الم يمكن أن تنطلق من صميم الحربالم، كما أن بوادر الّس أعماإل الّس 

 سطططط باقًيا متضططططمًنا معالجة أسططططباب الحرب وآثارها ملنع قيامها من جديداالم يحمل معنف سططططّ ال

وجود شرو  لسالم عادل ومستدام، بما في ذلك الّسالم اإليجابّي ويشمل . (2011حزور ، )

األمن من األذى و الحصططططططططططول على ال ذاء ومياه الشططططططططططرب النظيفة والتعليم للنسططططططططططاء واألطفال، 

 ,Svetlan)وتذكر سططططفيتالنة  (.Martin, 2014)صططططونة امل، وديرها من حقوإل اإلنسططططان البدنّي 

الم (2002 الم وهي: السطططططططّ اة، حي كنمط ثالثة توجهات تمّيز وجهات نظر بعض املجتمعات للسطططططططّ

الم الم كعملية السططّ ّ  هنالك أهمية لتعزيز الو ّي الفردوبالتالي  .بقاء كضططرورة سططياسططّية، والسططّ

فهوم الّسلم املجتمعّي وأهمّيته وأبعاده، وتكريف هذا املفهوم وتعزيزه في الواقع والجما ّي بم

ة في ظّل ما تمر به الُدَول واملجتمعات في الوقت الحاضططر من ظروف ومت ّيرات  العملّي، خاصططّ

 (. 2012)شبكة الضياء، 

ال ين واملراهقين والبالم لألطفال السطّ  لتعليم الم على الفرضطية الداعيةأهمية السطّ تنطو  

دركوا أهميتططه لحيططا هم يطط كي بططاعتبططاره واحططد من القيم األسطططططططططططططططاس في حيططا هم الخططاصطططططططططططططططة وذلططك

 .(Guetta, 2013) ةالبشريّ  وتقدم تطور  فيوضرورته 
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من املالحظ أن العنف بكل مسططططططططططتوياته في ازدياد مسططططططططططتمر وخاصططططططططططة بين أبناء الشططططططططططبيبة في 

األمر الططذ  يضططططططططططططططع تحططديططات كبيرة في كيفيططة (. 2013, רשח, 2002, גוטליבالبالد وفي العططالم )

ة ملعطططالجطططة العنف بطططأنواعهطططا  عالجطططه والتعطططامطططل معطططه، فطططالبعض يشططططططططططططططير إلى أّن الطرإل التقليطططديطططّ

ة دير نطططاجعطططة ملعطططالجطططة "بلطجطططة" وعنف الشططططططططططططططبطططاّب، في حين أّن العالج  ة أو الجمطططاعيطططّ الفردانيطططّ

. كما أّن هنالك (2013, שחר)ا من جديد العائلي أثبت نجاعته في تقليل املشطكلة ومنع عود ه

-ضططططططططططططططرورة للعمل من خالل أدوات تربوية وأسططططططططططططططاليب عالجّية متنوعة، مثل العالج السططططططططططططططلوكّي 

املنطقّي، للمساهمة في تقليل العنف بين الطالب، بحيث يتم التركيز على العالقة بين األفكار 

شططططاكل السططططلوكّية واملتعلقة باملواملشططططاعر والسططططلو ، فهذه الطريقة تسططططاهم في تقليل املشططططاكل 

 ,אגבאריה, וחממהاالجتماعّية، واإلجرام، والسطططططلوكيات العنيفة ومشطططططاكل اإلصططططط اء والتركيز )

برنامج تطوير أبناء الشططططططططبيبة لتقليل العنف في املدرسططططططططة،  . ويسططططططططتخدم البعض نموذج(2012

سطططططططرب من ي خطر ال واملبني على اختيار انتقائي ألبناء شطططططططبيبة في خطر كبير، وخاصطططططططة طالب ف

املدرسططططططططة، واملرافق بسططططططططلوكيات خطرة )عنف، سططططططططموم، إجرام(، بحيث يتم التعامل معهم في 

عالجيين من املجتمع، ويتطلططب العمططل مع هططذه -إطططار املططدرسطططططططططططططططة بمرافقططة مختصططططططططططططططين تربويين

الشططططططططططططططبيبططططة تكططططاتف وتجنيططططد املجتمع لهططططذا البرنططططامج من خالل تجميع املوارد، ورفع مسططططططططططططططتوى 

 الب باملجتمع. يتم العمل لهذا البرنامج من خالل خمف مراحل أساس وهي:اندماج الط

. تجنيد عامل اجتما ي يعمل في 2. الكشطططف عن طالب في حالة خطر كبير لسطططلو  عنيف، 1

. بنططاء 3املجططال التطوير  والوقططائي لتكوين ربططا  ذططططططططططططططخصطططططططططططططط ي ذو معنف مع مجموعططة الطالب، 

ا برنامج داعم ملجموعة الطالب بحيث يقو  ع ن لهم فرصططططططططططططططً
ّ
وامل الدفاق لدى الطالب ويمك

عالجيطة )للفرد، للمجموعطة، أو عطائليطة مجتمعيطة( بحيطث تقلطل -. بنطاء خططة تربويطة4للنجطا ، 

 . بناء مجموعة مراقبة علنية ومشططططططططططططططتركة مع الطالب وأهال هم ملتابعة تقدم5عوامل الخطر، 

ا لتقليل العنف بمسطططططططاهمة كما باإلمكان دمج مجموعة برامج معً   (.2007, שמשتحصطططططططيلهم )

مجتمعي، إذ يؤكد مدير مدرسططططططططططة كفر كنا اإلعدادية )أ( أن نسططططططططططبة العنف -وتضططططططططططافر مدرسطططططططططط ي

قّبت بين الطالب في املدرسطططططططططططة إلى النصطططططططططططف خالل أربع سطططططططططططنوات، إذ قاموا بثالثة برامج مًعا، 

رة هاألولى بنططاء خطططة مططدرسططططططططططططططيططة مشططططططططططططططتركططة بين املعلمين واألهططالي ومجلف الطلبططة لتقليططل ظططا
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العنف، والثانية مشططططططططططططططاركة الشططططططططططططططرطة الجماهيرية في برنامج توعية بكل ما يتعلق بالسططططططططططططططموم 

م من النجاحات" بمشطططططططاركة وزارة التربية )
ّ
, רהאמאوالكحول والعنف، والثالثة برنامج "التعل

2004). 

حقوإل الطفل، تعليم  منها، متنوعة مضطططططططططططامين قضطططططططططططاياالم التعليم من أجل السطططططططططططّ يشطططططططططططمل 

تعليم و ، على حّد سططططططططططططططواء لجنسططططططططططططططينلن، والتعليم من أجل التنمية والتدريب حقوإل اإلنسططططططططططططططا

 ,Shaban) جتمططططا يّ واال  ، وإعططططادة التططططأهيططططل النف طططططططططططططط يّ لالحتراساملهططططارات الحيططططاتيططططة، والتوعيططططة 

الم ال ت فل ، ثقافة(2012  كذل في بما الجنسططططططططططين، بين م سططططططططططاوية فرص إفسططططططططططا  أهمية السططططططططططّ

لم بناء في هاًما جزًءا األمر هذا تعتبر بل الجنسططططططططططين، بين التكامل أو املسططططططططططاواة معي املجت السططططططططططّ

(Bendra, 2010) من تنمية  أّن الحروب والنزاعات هي السططبب الرئيف في الحّد . من الواضططح

بطططاملرأة في املنطططاطق التي تطططأثرت بطططالحروب والنزاعطططات،  االهتمطططام لطططذلطططك يجطططب املرأة وتطويرهطططا،

والعمططل على تنمي هططا ومشطططططططططططططططارك هططا في عمليططة التنميططة، ألن نجططا  عمليططات التنميططة يتوقف على 

(، كما أن 2010لتنشططططططططططططططئة األجيال )موسطططططططططططططط ف، فهم وو ي املرأة وإدراكها، فاملرأة ركيزة أسططططططططططططططاس 

الم من خالل وضططططططططع ثقافة هنالك ضططططططططرورة لنشططططططططر النف طططططططط ّي  اإلرشططططططططاد طة سططططططططنوية ملراكزخ السططططططططّ

 ألطفال الحرب، وضرورة تخفيف اآلثار النفسّية عن طريق اإلرشاد بدل الّسالم ثقافة لتعزيز

توفير الرعاية ال ططحّية النفسططّية والتعليم والعدالة في توزيع  املتأثرة، إضططافة لضططرورة املناطق

النف ططط ّي  إلحسطططاس بال هميش، فاإلرشطططادعلى إزالة الحقد والكراهّية وا وال روة والعمل السطططلطة

الم ) ثقافة له أهمية قصططططططططططططططوى في عملية نشططططططططططططططر (، ومن املهم أن يتم 2011عبد القادر، السططططططططططططططّ

تقديم املحاضطططططططططططططرات والندوات للتوعّية من آثار العنف، وتكثيف البرامج الهادفة واألنشططططططططططططططة 

ف، ميل سلوكهم إلى العنالرياضّية والترويحّية، والعمل على تفهم احتياجات األفراد الذين ي

ومحطططططططاولطططططططة تلبيطططططططة احتيطططططططاجطططططططا هم، وتكثيف الطططططططدورات للعطططططططاملين معهم، والحرص على توطيططططططد 

العالقطططات بين املشططططططططططططططرفين واألحطططداي، ممطططا يزيطططد من احترام الحطططدي للمشططططططططططططططرفين )الشططططططططططططططمر ، 

أو "البلطجة" في شبكة االنترنت تؤثر سلًبا على الحالة  نكشاف على العنف. كما أن اال (2011

لنفسطططططية وت ططططط يء لنفسطططططية املراهق وتسطططططبب له الشطططططعور بالوحدة النفسطططططية واالجتماعية، كما ا

 האוניברסיטהوأن البنطططططططات أك ر اسططططططططططططططتعطططططططداًدا للضططططططططططططططرر من األوالد من العنف في االنترنطططططططت )
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وبطططالتطططالي يمكن النظر للعنف على أنطططه قوة قسططططططططططططططريطططة، يعمطططل على تضططططططططططططططييق (. 2014, הפתוחה

 –إمكانيات االختيار لدى اإلنسططان بشططكل متطرف )راديكالي( ويؤذيه بمسططتويات عّدة: فيزيائي 

سياس ي، مع أّن العنف الجسد  ما زال يعتبر النموذج الواضح للعنف  –جسد  واجتما ي 

 .(2011, הנדל)

 ثقافة الّسلم، فللمديرين أدوار ؤسسات التربوّية دوًرا هاًما في نشر مما ال شّك فيه أن للم

لم بما ف ها مجال ال ططططططططحة املدرسططططططططية )عثمان،  (، 1995رئيسططططططططة وهامة في مجاالت ثقافة السططططططططّ

دور املدير في رو  التأييد والدعم واألهمية التي يعط ها للبرنامج والتصططططططططططططططريحات ططخاصطططططططططططططططة لأهمية  كما أّن هنالك

، فعندما تفعل املدرسطططططة سطططططياسطططططة خاصطططططة لثقافة (RAMA, 2013)ي يمررها للطاقم والرسططططططائل الت

لم  ا من قبططل األهططالي واملجتمع لططدور طططاقمهططا في تعزيز مجططال السططططططططططططططّ لم تالقي تقططديًرا عططاليططً السططططططططططططططّ

ة ، (RAMA, 2011)املجتمعي ومنع العنف  وبطططالتطططالي من املهم أن تقوم املؤسططططططططططططططسططططططططططططططططة التربويطططّ

( فهنالك 2006بالتركيز في مناهجها وجميع مناحي الحياة على مفهوم ال سطططططططططام  )أبو خضطططططططططير، 

الم ضطططططططمن املناهت املدرسطططططططّية بحيث يبدأ تعليمها من  أهمية خاصطططططططة إلدخال مادة ثقافة السطططططططّ

الك ضطططططرورة للتركيز على اسطططططتخدام (، هن2010مرحلة الطفولة وحتف التعليم العالي )عثمان، 

ة القطططائمطططة على مفطططاهيم حقوإل اإلنسططططططططططططططططان في تعليم هطططذه املفطططاهيم للطلبطططة،  البرامج التعليميطططّ

(، إضطططططططططططططططافطة 2010لتنميطة الو ي لطدلهم بحقوإل اإلنسطططططططططططططططان ونظر هم لهطذه الحقوإل )الخوالطدة، 

الب ل تحفيز الطتطوير العالقة بين املنزل واملدرسة واستعمال جميع القنوات من أجألهمية 

في ذلك إرشططاد  (، بما2012وترديبه في املدرسططة والتعاون مع العاملين في املدرسططة )املصططاروة، 

 دنف، فال (Berliner, 2015)بشططططططكل مناسططططططب ومفيد أوقات الفراغ سططططططتخدام أبناء الشططططططبيبة ال 

  وتحقيق ملمارسطططة املجتمعيّ  وال شطططبيك الشطططراكة عن
ّ
  ألمرا الخدمة،جودة  الفّعال ورفع مالتعل

 المالسطططططّ  أجل من الشطططططراكة قيادة لنجا  هتمام املسطططططتمر،يتطلب التخطيط املتعمد واال  الذ 

Bosma et al, 2010)). 

الم في داخل اإلنسطططططططان قبل أن يصطططططططب  ممارسطططططططة مع اآلخرين وبالّتالي ال يمكن أن يبدأ  السطططططططّ

 يّ املاّد  الحال ذ أّن اإلتجاه، إتنشطططططططأ حضطططططططارة سطططططططالم إال بتربية األجيال على قيم كونّية وروحّية

ا و للحروب،  ييهئ يصطططططططططططططططً ة املعططّدة خصططططططططططططططّ ذل في خلق وتطوير املصطططططططططططططططانع العسططططططططططططططكريططّ الجهططد الططذ  بططُ
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الم النعطف تاري  البشطططططرّية إلى األفضطططططل ،لصطططططناعة املوت  لو ُبذل في تربية اإلنسطططططان على السطططططّ

الم يتم إكسطططططاب عامة الشطططططعب وقادته أدوات (2008بطرس، ) ، من خالل عملية التربية للسطططططّ

الم  ن لهم تحويل املهددات إلى فرص، واسططططت الل الفرص لتحد  معيقات السططططّ
ّ
ومهارات، تمك

لم املجتمعّي  إن تعليم ثقططططافططططة السططططططططططططططالم بكفططططاءة . (Roth, 2004)والعمططططل لتطوير وبنططططاء السططططططططططططططّ

(. 2002)حسططططططططططططططن،  أطفططال اليوم هم قططادة ال ططدفططا، طوًر ا متوفعططاليططة يقتنطططططططططططططط ي نظططامططا تعليميططً 

هنالك أهمية كبرى في إدماج مفهوم التربية للّسالم في جميع املراحل التعليمّية ضمن مناهت 

التعليم، وخططاصططططططططططططططططة لألطفططال من جيططل الطفولططة املبكرة، هططذا إضططططططططططططططططافططة ألهميططة توعيططة اآلبططاء 

الم في أوالدهم )ع  التعليم(، 2007بد اللطيف وآخرون، واألمهات بدورهم ل رس تربية السططططططططططططططّ

الم ة، ميّ التعلي األهداف يعزز  بل على الحقائق واملفاهيم، ال يقتصطططططططططر فقطو  شطططططططططموليّ  هو  للسطططططططططّ

 ربّيةللت الطابع الشططططططططططططططموليّ ، و ((Castro, & Galace, 2010ة ة والسططططططططططططططلوكيّ ة والوجدانيّ املعرفيّ 

  متنوعططططة بططططأبحططططاي القيططططاموالططططدعوة، والعمططططل، و  ،الم يتطلططططب برامج شطططططططططططططططططاملططططة في التعليملسططططططططططططططّ ل

 (.(Bacani, 2004واملستويات  الوجهات

ّالدراسات السابقة

لم وتزايد في عدد الدراسطططات في هذا املجال كبير اهتمام عالاي هنالك  في مجال ثقافة السطططّ

 فهنالك نق  فيكبير بخصطططوص الدراسطططات العربية  هنالك تحد  و ى مسطططتوى العالم عامة، عل

بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تطرقت إلى مجال ل. فيما يلي عرض وفي التنوق العدد

لى عوهي لم ومضطططططططططططامينه املتنوعة، وفًقا لل سطططططططططططلسطططططططططططل الزمني من األقدم فاألحدي ثقافة السطططططططططططّ 

 -النحو اآلتي: 

لم املجتمعيّ والتي هدفت لدراسطططططططططططططة ( 2001في دراسطططططططططططططة الصطططططططططططططفار ) في مجتمعين  حالة السطططططططططططططّ

في  عيّ لم املجتمفي سططططططططن افورة مقابل حالة السططططططططّ  لم املجتمعيّ يتطرإل إلى حالة السططططططططّ  ،مختلفين

ة املوارد، ترواندا. ف
ّ
فورة عيش سططططن ابالردم من التعددية في كافة املسططططتويات وبالردم من قل

ا ووئاًما، ويتمتع شطططططططططططعلها بمسطططططططططططتوى عال  في مجال الخدمات املتنوعة، ويُ   اسطططططططططططتقراًرا داخلي 
َ
ر ق در

سطططططططططنة. وعلى الطرف النقيض تأتي رواندا والتي تنعم  75العمر التقريبّي للمواطنين متوسطططططططططط 
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بمسطططططططططططططاحة أكبر وتعداد سطططططططططططططكان أك ر وب روات طبيعية، وف ها مجموعتان عرقيتان ينتميان إلى 

 في كل املجاالت 
ً

ا وتخلًفا شامال أصل واحد، وديانة ومذهب واحد. لكنها تعيش وضًعا مأساوي 

سططططططططططططططنطططة فقط، ويعود كطططل ذلطططك إلى افتقطططاد رونطططدا  40ط العمر التقريبّي والخطططدمطططات، ومتوسطططططططططططططط

 لالستقرار والّسلم االجتما ّي، والتحارب بين املجموعتين. 

( والتي هدفت للكشطططططف عن حقوإل اإلنسطططططان الواجب تضطططططمينها 2005في دراسطططططة الدفا ي )

التعليم األسطططططططططاس بسطططططططططلطنة ُعمان، ومعرفة نسطططططططططبة  في كتب الدراسطططططططططات اإلجتماعّية في مرحلة

ل من خال ة، بمرحلة التعليم األسطططططططاسططططططط يّ جتماعيّ تضطططططططمين تلك الحقوإل في كتب الدراسطططططططات اإل 

تحليل محتواها باسططططططططططططططتخدام وحدة الفكرة كوحدة تحليل، قام الباحث برصططططططططططططططد العبارات أو 

التي أعدها الباحث، الفقرات التي تضطططططططططمنت أ  حق من حقوإل اإلنسطططططططططان الواردة في القائمة 

وقد أظهرت نتائج الدراسطططططة وجود ضطططططعف في نسطططططبة تضطططططمين حقوإل اإلنسطططططان ملحتويات كتب 

ة بشططططططططططططكل عام، ولوحظ أن تضططططططططططططمين حقوإل اإلنسططططططططططططان في كتب صططططططططططططفي جتماعيّ الدراسططططططططططططات اإل 

على  أوصطططط ف الباحثو ا، الخامف والسططططادس أك ر منها في كتب السططططابع والثامن بضططططعفين تقريبً 

 ةجتماعيّ رورة تضطططططططططمين حقوإل اإلنسطططططططططان في محتويات كتب الدراسطططططططططات اإل ضطططططططططوء النتائج بضططططططططط

تحقيق املواطنة الصالحة مما يساهم في  ملعظم املراحل الدراسية بشكل منظم ومخطط له

 ة سليمة تحفظ له كرامته واستقالليته وحريته.ونشوء الفرد في بيئة ديمقراطيّ 

التربية والتعليم في البالد وفح  وفي دراسة هدفت لبحث شامل لظاهرة العنف في جهاز 

, בנבנישתיمجموعططات الخطر بكططل مططا يتعلق بططاالنخرا  بططالعنف بططانواعططه ودرجططاتططه املختلفططة )

 27316. كططانططت العينططة القطريططة ممثلططة ملجتمع املططدارس، وشططططططططططططططملططت (2006, אסטור, כסאברי

 بانة مدرسططة من صططفوف الرابع حتف الحاد  عشططر. اسططتخدم البحث االسطط 526طالب/ة من 

امل لقططططة املبنيططططة. تم توزيع االسطططططططططططططط بططططانططططات للطالب في الصططططططططططططططف بوجود منططططدوب عن البططططاحثين. 

الصططططورة التي تّم اسططططتخالصططططها من النتائج صططططعبة، إذ ي بين من النتائ  أّن كل الطالب تقريًبا 

انكشططططططططططططفوا على العنف الكالمي في الشططططططططططططهر األخير، ونصططططططططططططفهم تقريًبا كانوا ضططططططططططططحايا ما يسططططططططططططاف 

عتدل"، وخمف الطالب كانوا ضططططططططططططحايا عنف صططططططططططططعب. وفي مجموعات الخطر تبين "العنف امل

أن األوالد هم ضطحايا عنف أك ر من البنات، ما عدا في العنف االجتما ّي دير املباشطر، حيث 
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تبين نسططططططططططططططبططة البنططات أك ر. وتبين أن عططدد حططاالت العنف التي تّم اإلبالغ عنهططا من قبططل طالب 

واق التي تّم قياسططططططططططططططها، كانت أعلى مما في املدارس اإلعدادية، وفي املدارس االبتدائية، من األن

ا من النتائج أن الطالب العرب يتعرضططططططططططططططون للعنف  اإلعدادية أعلى من الثانوية. وتبين أيضططططططططططططططً

بمسططتويات أعلى بكثير من تلك التي يتعرض لها الطالب ال هود في كل أنواق العنف ما عدا في 

 هم التعامل مع العنف وفًقا لوضعية البيئة املوجود ف ها.  العنف الكالمي، وبالتالي من امل

( والتي هدفت إلى التعّرف على دور الجامعات الفلسططططططططططططططينّية في 2009وفي دراسطططططططططططططة املزين )

تعزيز قيم ال سام  لدى طلب ها من وجهة نظرهم، إستخدم الباحث املنهت الوصفّي التحليلّي 

رة موزعة على سططططططططططططططتة محاور ت طي أبعاد ( فق84وقام بتصططططططططططططططميم إسطططططططططططططط بانة اشططططططططططططططتملت على )

ة طبقيططة قوامهططا ) ا وطططالبططة ويمثلون 294الططدراسطططططططططططططططة، وتّم تطبيقهططا على عينططة عشططططططططططططططوائيططّ ( طططالبططً

( من مجتمع الدراسة، وهم طلبة في مرحلة التخرُّج من ثالي جامعات في محافظة دزة: 5%)

دراسطططططططططططططططة أّن ثقططافططة جططامعططة األزهر، الجططامعططة اإلسططططططططططططططالميططة وجططامعططة األقصطططططططططططططط ف. وأكططدت نتططائج الطط

 (، وأّن دور %70ال سططططططططام  تسططططططططود الجامعات الفلسطططططططططينية بمحافظة دزة بدرجة متوسطططططططططة )

الجامعات الفلسطططططططططططططططينية بمحافظات دزة في تعزيز قيم ال سططططططططططططططام  لدى الطلبة يتراو  ما بين 

 (، وأّن قيم ال سطططططططططططام  اإلجتما ي هي أك ر القيم التي تعززها%65.21ضطططططططططططعيف إلى متوسطططططططططططط )

بين طلب هططا، تل هططا قيم ال سططططططططططططططططام  العلاي، ثّم قيم ال سططططططططططططططططام  الططديني، وكططانططت قيم الجططامعططات 

ال سططططططام  السططططططياسطططططط ي أقّل القيم شططططططيوًعا. وقد أوصطططططط ف الباحث بأهمية إشططططططاعة مناخ تسططططططام ي 

داخطططل الجطططامعطططة، من خالل ان هطططاج نمط إدار  تسططططططططططططططططام ي، وترسططططططططططططططي  احترام كرامطططة الطلبطططة، 

ار  داخل الجامعة وفي محيطها اإلجتما ي، وكذلك وتفعيل أجواء التواصططططططططل والحوار الحضطططططططط

تضمين املناهت واملقررات الدراسّية املزيد من املواد واملساقات ال نّية بمضامين ثقافة وقّيم 

 ال سام .

قافة اإلسطططططططالمّية 2010) وفي دراسطططططططة املواجدة
ّ
( والتي هدفت إلى الكشطططططططف عن دور كتب الث

سطططام  مع اآلخر في 
ّ
انو  في نشطططر ثقافة الحوار وال 

ّ
اني الث

ّ
املدرسطططّية للصطططّفين األول الثانو  والث

انو  للمرحلطططة 
ّ
اني الثططط

ّ
ف األول والثططط األردن. تكّون مجتمع الطططدراسططططططططططططططططة وعين هطططا من كتطططب الصططططططططططططططّ

انوّية في األردن، و 
ّ
، وقد قام الباحث بتصميم 2010-2009التي ُدرست في الّسنة الّدراسّية الث
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سطططططططططام  مع اآلخر بل ت )
ّ
( مبدأ، بعد أن قام الباحث بعرضطططططططططها 17تصطططططططططنيف ملباد، الحوار وال 

د من صططططدإل األداة، وعمل الباحث من أجل
ّ
الّتأكد من  على سططططبعة من املحكمين وذلك للتأك

قافة ا
ّ
بات على تحليل كتب الث

ّ
، فكانت نسبة االتفاإل بين املحللين الث إلسالمّية مع محلل ثان 

 (، ثّم قام الباحث بتحليل الكتب، عّينة الدراسطططططططططة، واسطططططططططتخراج التكرارات والنسطططططططططب86.1%)

قافة  ،املئوّية من أجل اإلجابة عن أسئلة الّدراسة
ّ
وقد أظهرت الّنتائج عدم تضمين كتب الث

سطططططام . وتوصططططط ي اإلسطططططالمّية املدرسطططططّية للمرحلة الثانويّ 
ّ
ة في األردن الكثير من مباد، الحوار وال 

سطام  مع اآلخر 
ّ
ضطرورة و الّدراسطة بضطرورة تضطمين كتب الثقافة اإلسطالمّية ملباد، الحوار وال 

مة ومخطط لها.  
ّ
 مراعاة الشمول والتكامل والتوازن بطريقة منظ

 ,Al-Samadi, AbuQudais, Mahasnehسطططططنة )االصطططططمد ، وأبو قديف ومحوفي دراسطططططة 

الم في مسططططططططططططططتوى اإلدارة األكاديمية درجة نشططططططططططططططر ثقافة السططططططططططططططّ والتي هدفت إلى تقصطططططططططططططط ي ( 2010

ة في الجطامعة ن مجتمع الطدراسططططططططططططططة من اإلدارات األكطاديميطّ تكوّ . ة في األردنللجطامعطة الهطاشططططططططططططططميطّ 

ة وشططططططططططططططمططططل العمططططداء ونوالهم في السططططططططططططططنططططة األكطططط  49، وتكونططططت العّينططططة من 2009 – 2008اديميططططّ

وتضطططططططططططمنت  لجمع البيانات، فقرة 32اسطططططططططططتخدمت الدراسطططططططططططة إسططططططططططط بانة احتوت على  متطوًعا. 

ثالثططة أبعططاد: معرفططة ثقططافططة السططططططططططططططالم، مهططارات الالعنف، التفكير النقططد  وسططططططططططططططلوكيططات ثقططافططة 

فة ة سطططططاهموا في تعزيز ثقاأظهرت النتائج أن املديرين اإلداريين في الجامعة الهاشطططططميّ  .المالسطططططّ 

لم املجتمعيّ توسططططططططةم الم بين الطلبة بدرجةالسطططططططّ  مثلة املت . كذلك حصطططططططلت أبعاد ثقافة السطططططططّ

باملعرفة والسططططلوكيات على أعلى الدرجات، في حين حصططططلت املهارات على الدرجة املنخفضططططة. 

 الم وبين كططل التركيبططاتة تتعلق بططأبعططاد ثقططافططة السططططططططططططططّ كمططا وبّينططت أنططه ال توجططد داللططة إحصطططططططططططططططائيططّ 

ة في الجطامعطة. وقطد أوصطططططططططططططط ف البطاحثون دارات األكطاديميطّ ة( املكونطة لح ة )الطديمودرافيطّ السططططططططططططططكطانيطّ 

 ة في الجامعة لتطوير هذا املجال.لحدارات األكاديميّ  األكاديايّ  بأهمية التدريب املنهيّ 

ا إلى وجططه( والعنف في االنترنطت  في دراسطططططططططططططططة هططدفططت لبحططث مميزات العنف بططاملواجهططة )وجهططً

ا من  458البحططططث من ونططططت عينططططة تك( 2011, טרבלוס, היימן ושמשوالعالقططططة بينهمططططا ) طططططالبططططً

اإلعدادية في مركز البالد.  سطططططنة( من مدرسطططططتين من املدارس 14 -13صطططططفوف السطططططابع )أجيال 

تّم تجميع املعطيات بواسططططططططططة اسططططططططط بانة مررت للطالب في صطططططططططفوفهم. تمت املقارنة بين نو ي 
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ر لنتائج تشطططططططططططيالعنف من خالل فح  وظيفة املعتدى عليه أو املعتد  أو الشطططططططططططاهد للعنف. ا

ا إلى وجططه أك ر بكثير من املتورطين  إلى أن عططدد الطالب املتورطين او املشططططططططططططططتركين بعنف وجهططً

بعنف في االنترنت. وقد وجد ارتبا  إيجابي واضح بين الطالب الذين وقعوا ضحية عنف في 

 االنترنت وبين طالب الذين وقعوا ضحية عنف خارج االنترنت، وكذلك بين الطالب العنيفين

 )البلطجيين( في االنترنت وخارجه.

( لهدف دراسططططططططططططططة آراء معلاي الصططططططططططططططفوف Demir, 2011وفي دراسططططططططططططططة نوعية قام لها ديمير )

لم والتربيطططّ  حيطططث  الم منة للسططططططططططططططّ االبتطططدائيطططة في تركيطططا حول الجوانطططب املختلفطططة في مفهوم السططططططططططططططّ

أداة هيكلة كاملشطططططططاكل، والتوقعات، واالقتراحات. اسطططططططتخدم الباحث أسطططططططلوب املقابلة شطططططططبه امل

، وكشططططططططططططفت النتائج أن معلًما ومعلمة بشططططططططططططكل تطو يّ  13لجمع البيانات، وشططططططططططططار  في البحث 

متحطططان هو السططططططططططططططبطططب في عطططدم قيطططام ووفطططاء ختبطططارات املوّجهطططة ونظطططام التعليم القطططائم على اإل اإل 

نضطططططططططططال الم، وكذلك الة للسطططططططططططّ ة بواجبا ها ومسطططططططططططؤوليا ها املتعلقة بالتربيّ املؤسطططططططططططسطططططططططططات التعليميّ 

ي متحانات يعرقل كل الجهود األخرى التلتحقيق توقعات األهالي تجاه البرنامج املرتكز على اإل 

 
ُ
 يمكن أن ت

َ
ا أن لدى املعلمين مسطططططتويات منخفضطططططة ل من أجل التربية للسطططططّ بذ الم. وتبين أيضطططططً

 الم.من الو ي، واملعرفة، واملهارات ذات الصلة بثقافة الّس 

يطططططة في مجطططططال ثقطططططافطططططة السططططططططططططططالم كتطططططب سططططططططططططططططططاكسططططططططططططططينطططططا، وكومطططططار وأجطططططاروال وفي دراسططططططططططططططططططة نظر 

(Saxena,Kumar & Aggarwal, 2011 َأنه إذا كنا نريد أن ي ) ّطم  أطفالنا لعالم سطططططططططططططلاي ،

نا داخل أنفسططططططططط -علينا تعليمهم الطرإل والوسطططططططططائل التي نسطططططططططتطيع من خاللها تحقيق السطططططططططالم 

الم يعني وجود شعور باألمان وراحة البال. ة للسالم هي حاجة الساعة، فالّس وخارجها. التربيّ 

ا بطططالتعليم   وذا معنف يجطططب أن يكون تعليم العلوم الحطططديثطططة مقرونطططً
ً

لكي نجعطططل التعليم فعطططاال

تقصططططططططططططت ة، وقد الم عامل مهم جًدا ويمكن تحقيقه من خالل التربيّ الم. السططططططططططططّ من أجل السططططططططططططّ 

 هوو  البيت ي املجتمع، منها:ة ففي صططططططططططططططنع بيئة سططططططططططططططلميّ الدراسططططططططططططططة أهمية ودور العوامل التالية 

 فالكشططططططططو  سططططططططتماقواإل  اإلصطططططططط اء مهارة تطوير، و ةالتعاونيّ  األنشطططططططططة، و للطفل األولى املدرسططططططططة

 والثقطططة للطالب وصططططططططططططططالحيطططات مهطططام إيكطططالو  ةإبطططداعيطططّ  أنشططططططططططططططططططة تشططططططططططططططجيع، و الجنو  عن املبكر

  نختصطططططططططاصطططططططططييا دعوةو  ةواملجتمعيّ  ةاملدنيّ  واملؤسطططططططططسطططططططططات املدرسطططططططططة بين شطططططططططراكة، و ا همبإمكانيّ 
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 وندوات ببرامج للقيام ةوإنسططططططططططططانيّ  ةحقوقيّ  جمعيات في ونشطططططططططططططاء ومسطططططططططططط شططططططططططططارين، ن،نفسططططططططططططييّ 

 .للطالب ومحاضرات

( بدراسططططة هدفت إلى الكشططططف عن درجة تطبيق ثقافة السططططالم، ودور 2013وقامت حرب )

ة املن سططططططططططططططبطة ملنظمطة اليونسططططططططططططططكو  ة األردنيطّ ة في نشططططططططططططططرهطا في املطدارس الثطانويطّ ي ف اإلدارة املطدرسططططططططططططططيطّ

 املن سططططططططططططبة الثانوّية املدارس في ومعلًما ( طالًبا541من ) الدراسططططططططططططة عينة محافظة إربد. تكونت

 بالطريقة اختيارها تم ،2013-2012 الدراسطططططططططططط يّ  للعام إربد محافظة في اليونسططططططططططططكو ملنظمة

 نتائج أظهرتوقد  . فقرة (69) من مكونة اس بانةواستخدمت الباحثة  .ةالعشوائيّ  ةالطبقيّ 

 ملنظمة املن سطططططططططططططبة ةاألردنيّ  ةالثانويّ  املدارس في السطططططططططططططالم ثقافة تطبيق درجة أن الدراسطططططططططططططة

  من المالسطططططططّ  ثقافة مجال وجاء متوسططططططططة، تقدير بدرجة جاءت إربد محافظة في اليونسطططططططكو

ت بينما ،األولى املرتبة في باملعلمين الطلبة عالقة خالل
ّ
 في ةاملدرسطيّ  بالبيئة الطلبة عالقة حل

. متوسططططططططططططة تقدير  بدرجة جاء ةاملدرسطططططططططططيّ  اإلدارة دور  أن النتائج أظهرت كما ،ةاألخير  املرتبة

 في الجنف ألثر تعزى  املعلمين نظر وجهة في ةإحصططائيّ  داللة ذات فروإل وجود النتائج نتوبير 

 تعزى  اإحصطططططائيً  دالة فروإل تظهر لم بينما  .اإلناي لصطططططالح الفروإل وجاءت املجاالت، جميع

ائًيا إحصططططططط دالة ةارتباطيّ  عالقة وجود إلى النتائج أظهرت كما .املجاالت جميع في الخبرة ألثر

 بضططططرورة الباحثة أوصططططتو  .تطبيقها ودرجة المالسططططّ  ثقافة نشططططر في املدرسططططية اإلدارة دور  بين

 المالسططططططططططّ  ثقافة ومباد، قيم ل رس ظيفهاتو و  املنهاج من جزًءا ةالتعليميّ  األنشطططططططططططة اعتبار

 .ةسلوكيّ  مواقف في وتجسيدها وترسيخها

ثقافة  سططططططط ناد علىلنظام التعليم في نيجريا باإل  في دراسطططططططة لوضطططططططع تصطططططططور طريق مسطططططططتقبليّ 

(  أّن ثقافة  ,2013Mojekehالم لضططططططططططططططمان األمن املسططططططططططططططتدام والتطور، يقول موجيكه )السططططططططططططططّ 

قر، كطافحطة الفة، ملة والعطامليطّ الم هي أداة مفتطاحيطة في دطايطة األهميطة في املجطاالت الحيطاتيطّ السططططططططططططططّ 

نوق، ة والتة، حقوإل اإلنسان، الديمقراطية، ثقافة التعدديّ تعزيز السالم، العدالة اإلجتماعيّ 

 . ثقطططططافطططططة السططططططططططططططّ والو ي البيئيّ 
ُ
الطططططة من خالل القيم واملهطططططارات الحيطططططاتيططططّ الم ت  ةعنف بمفطططططاهيم فعطططططّ

 املتبططادل تجططاه األفرادحترام، التعططاطف والرأفططة، التقططدير واملعرفططة وذلططك برو  املسطططططططططططططططاواة، اإل 

 المة للسططططططططططططططّ ة دور املعلمين في وضططططططططططططططع التربيططططّ والجمططططاعططططات واألمم. وبططططالتططططالي يرى البططططاحططططث أهميططططّ 
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بمضططططططططططططططامينها املتنوعة كتحد  هام لنظام التربية في نيجيريا، ويدعو الحكومة بكل مسططططططططططططططتويا ها 

 ،المسططططططططططططططّ في اتجاه ثقافة الة ة( لتعزيز تدريب املعلمين واإلدارة التربويّ ة ومحليّ ة، دوليّ )فديراليّ 

 ة في برامج تأهيل املعلمين وتطورهم.كأحد العناصر الضروريّ  والتفاعل الديمقراطّي 

 2012–2011سطططططططططططططنوات في بحث خاص تناول مشطططططططططططططروق عالاي قام به االتحاد األوروبي في 

روق طالب من عططططدة دول حول "القريططططة اإلفتراضططططططططططططططيططططة ملنع عنف األوالد"، اشططططططططططططططتر  في املشطططططططططططططط

، أملانيا،  النرويج، بولندا، وبريطانيا( حيث تناول املشططططططططططططروق كيفية تعامل الطالب )إسططططططططططططرائيل

من خالل املشطططاركة مع أسطططئلة حول مصطططادر العنف، وكيفية منعه وطرإل التعامل معه. رافق 

هذا املشططططططروق بحث مع صططططططف من الصططططططفوف التي اشططططططتركت فيه من إسططططططرائيل )وقد اشططططططتركت 

لبحطططث إلى قيطططاس مواقف الطالب تجطططاه املشططططططططططططططروق، مطططدرسططططططططططططططتطططان في هطططذا املشططططططططططططططروق(. هطططدف ا

راشططططططططططططططتراكهم بطالبرنطامج على مجطال العنف في 
ُّ
ومعرف هم للعنف في شططططططططططططططبكطة االنترنطت، ومطدى تطأث

من  34طالًبا من الذين اشططططتركوا باملشططططروق و 26طالًبا:  60البحث من االنترنت. تكونت عينة 

شطططططططتركين بالبحث على اسطططططططتمارة في الذين لم يشطططططططتركوا باملشطططططططروق. وقد أجاب جميع الطالب امل

بداية البحث وفي  هايته. ومن نتائج البحث أن الطالب الذين اشططتركوا باملشططروق أبدوا أهمية 

لتعلم املوضططططططوق ومسططططططتوى رضططططططا عال  من املشططططططروق، وأشططططططاروا إلى أ هم تعلموا أك ر عن مخاطر 

هم معنيون بأدوات العنف في االنترنت وأن املشططططططططططططططروق سططططططططططططططاهم في تقليل العنف، وأضططططططططططططططافوا أ 

عملية للتعامل مع العنف. في بداية املشطططططططططططططروق لم يكن أ  فرإل بين املجموعتين في مسطططططططططططططتوى 

العنف، في حين تبين في  هاية املشططططططططططططططروق أنه حصططططططططططططططل ارتفاق في أبعاد العنف األربعة )نسططططططططططططططبة 

قالوا عن أنفسطططهم أ هم ضطططحايا عنف في  معارف وهم ضطططحايا عنف في االنترنت، نسطططبة الذين

نترنت، عدد املتنمرين، نسطططططططبة الشطططططططهود لعنف في االنترنت( لدى املجموعة التي لم تشطططططططتر  اال 

 . (2013, רבין, שמש והיימןباملشروق، ولم يحصل ذلك في املجموعة التي اشتركت )

( حول موقف األهطالي من جهطاز Rama, 2015وأول من نوعطه قطامطت بطه ) وفي بحطث قطرّ  

ومن البيئة التعليمية ألوالدهم في املدرسططة، لهدف تطوير سططياسطة والتعليم اإلسططرائيلّي ة التربيّ 

، 2014ة. تّم البحث في سطططنة وزارة التربية نحو رفع مسطططتوى الشطططراكة بين األهالي وجهاز التربيّ 

أهططالي طالب من  2252املمثلططة  وهو أول بحططث قطر  وواسططططططططططططططع النطططاإل وقططد شططططططططططططططملططت العينططة
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، اسططططتخدم اسططططتطالق الرأ  كأداة بحث لثاني عشططططر في التعليم االعتيادّ  صططططفوف األول حتف ا

ا معظم ، وأّن من املططدرسطططططططططططططططةلألهططل رضطططططططططططططططا عططام هنططالططك  أنوأظهرت النتططائج  .وتّم تمريره هططاتفيططً

أّن ، و األهططططالي يوافقون على أنططططه توجططططد عالقططططات إيجططططابيططططة بين املعلمين والطالب في املططططدارس

ء ملا يعمل في مدرسطططططططططططططة أوالدهم، ففي املرحلة االبتدائّية معظم األهالي يشطططططططططططططعرون أ هم شطططططططططططططركا

( وهي أعلى من نسططططططططططططططب هم في املرحلطة اإلعطدادّية %69نسططططططططططططططبطة األهطالي التي تشططططططططططططططعر بطالشططططططططططططططراكطة )

ة )  من األهطططالي يشططططططططططططططعرون أ هم  %61و %62والثطططانويطططّ
ً

على التوالي(. كمطططا وتبين أن عطططدًدا قليال

من أهالي طالب املرحلة االبتدائّية، وفقط  %45شطططططركاء في تصطططططميم وتقدم أهداف املدرسطططططة )

 من أهالي املرحلة اإلعدادّية وكذلك األمر في املرحلة الثانوّية(.  35%

يد ، والتأكلم املجتمعيّ سطتعراض الدراسطات السطابقة، أهمية ثقافة السطّ ايتضطح من خالل 

لحالّية والدراسططططططططططططططة ا متطور. كثقافة أسططططططططططططططاس هامة لحياة الفرد وتقدم مجتمع سططططططططططططططلايّ  ها عل

لم املجتمعّي ومضطططمون نشطططر اإلدارة املدرسطططّية  تضطططفي جانًبا هاًما في تقصططط ي مفهوم ثقافة السطططّ

ا لوجهططة نظر عينططة مجتمعيططة، كمططا و  لم وفقططً تتميز في أ هططا الوحيططدة التي تطرقططت لثقططافططة السططططططططططططططّ

 على حّد علم الباحث. املجتمع العربي في البالدلهذا املجال في 

 لدراسةا مشكلة

مجتمعاتنا ومدارسططططططططططططنا للعيش في مناخ سططططططططططططلاّي، في حين أن الواقع العملي يشططططططططططططير إلى تتوإل 

تفشطططططططططططططط ي العنف املجتمعّي، وبططالتططالي  هتم هططذه الططدراسططططططططططططططططة بططالتعرف على مفهوم املجتمع لفكر 

 نشر ثقافة الّسلم املجتمعّي في املدارس واملؤسسات ثقافة الّسلم املجتمعّي وتقص ي ما يعنيه

ة من وجهططة  ةالتربويططّ ، لهططدف تسططططططططططططططليط الضططططططططططططططوء على حططاجططة املجتمع لهططا نظر العّينططة املجتمعيططّ

 وأهمي ها من خالل التعرف على فكر هذه الثقافة وكيفّية نشرها نشرها في املدارس واملجتمع.

ّ  
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 أسئلة الدراسة: 

  :السؤالين التاليين اإلجابة عنتقّصت هذه الدراسة 

 نظر أفراد العّينة املجتمعّية؟ماذا تعني ثقافة الّسلم املجتمعّي من وجهة  .1

لم املجتمعّي في املدارس واملؤسططططططسططططططات التربوّية من وجهة نظر  .2  ماذا يعني نشططططططر ثقافة السططططططّ

 العّينة املجتمعّية؟

ّلدراسة:أهداف ا

 ة يمكن إجمالها فيما يلي:هذه الدراسة لتحقيق أهداف عّد  سعت

 أفراد العّينة املجتمعّية.. التعرف على معنف ثقافة الّسلم املجتمعّي من وجهة نظر 1

. التعرف على معنف نشر ثقافة الّسلم املجتمعّي في املدارس واملؤسسات التربوّية من وجهة 2

 نظر العّينة املجتمعّية.

ّ:التعريفات اإلجرائية

 .ةالثانويّ البالد، األساسّية و  ياملدارس العربية ف اإجرائي  باملؤسسات التربوية يقصد 

 :لم املجتمعيّ الّس 

لم والوئام داخل املجتمع نفسطططه6: 2001يبّين صطططفار ) لم املجتمعّي هو حالة السطططّ  ( أّن السطططّ

 وفي العالقة بين شرائحه وقواه. 

ضامين ة  هتم بنشر وتعزيز مثقافة وتربيّ على أ ها  :اإجرائيّ  ثقافة الّسلم املجتمعيّّ عّرفتو 

ي إكسطططططططططططاب الطلبة أدوات ومهارات وتوجهات من خالل أنشططططططططططططة وفعاليات متنوعة تسطططططططططططاهم ف

ع ، ومع اآلخرين ومبين الطالب مع نفسططهة سططليمة واتسططاق أفق لبناء تواصططل وعالقات سططلميّ 

 .والقّيم بيئته، وهي تشمل مجموعة من العناصر واملكونات

ّدراسة:أهمية ال

ل  ها من خالتبرز أهميولألفراد و للمجتمع  ةاألهميّ  داية في موضططططططططوًعاهذه الدراسططططططططة  عالتت

 املضامين التالية: 

 .ةاملدرسيّ  اإلدارة قبل من نشره عملية ومضمون  لم املجتمعيّ ثقافة الّس  مفهوم أهمية -
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 يّ املحل املجتمع وأفراد واملعلمون  املدارس مديرو  الدراسطططططططططططططة هذه من يسطططططططططططططتفيد أن يتوقع -

 .املستويات كافة على ةالتربيّ  مجاالت في القرار وُصناق

 في ساهمت مخططات لوضع ةالتربويّ  ؤىوالر  ستراتيجياتاإل  واضعي الدراسة هذه تفيد قد -

 .املدارس في لم املجتمعيّ ثقافة الّس  تعزيز

ّدراسة:حدود ال

لم اشطططططططططططططتملت الدراسطططططططططططططة على   ، وكيفّية نشطططططططططططططره من قبل املجتمعيّ تقصططططططططططططط ي مفهوم ثقافة السطططططططططططططّ

املؤسططططططسططططططات التربوّية، من وجهة نظر ذططططططخصططططططيات مجتمعّية من املجتمع العربّي في البالد، لها 

  صلة وثيقة بالتربّية والتعليم. 

ّالطريقة واإلجراءات

 .استخدامها تّم  التي ةواألدا وعين ها،الدراسة  ملنهت وصًفا  ناول ت

 :جية الدراسةمنه

ف للتعرّ  Quantifying Qualitativeالقائم على تكميم النوق  الوصططفّي  املنهت اسططتخدام تم

ة )املكونطططة من  إلى درجطططة و يّ  ومعلمين واختصططططططططططططططططاصططططططططططططططيين  مطططديرين ومطططديراتالعّينطططة املجتمعيطططّ

 (يوأهال تربويين ونفسططططططططططططططيين ومندوبين عن جمعيات مجتمعّية ومدير  اقسططططططططططططططام معارف بلدّية

لم املجتمعّي،  لم والكشططططططططططططططف عن درجة وع هم بمفهوم بمفهوم ثقافة السططططططططططططططّ نشططططططططططططططر ثقافة السططططططططططططططّ

عالوة إلى الكشطططططف عن وجهة نظرهم بخصطططططوص  ،املجتمعّي في املدارس واملؤسطططططسطططططات التربوية

 .في نشر ثقافة الّسلم املجتمعيّ  املؤسسات التربوّيةدور 

ّ:عينة الدراسة وأفرادها

شطططكل قصطططد  الثراء الدراسطططة، مجتمعّية، تّم اختيارها ب عّينة على الدراسطططة أداة تطبيق تّم 

وهي من مجتمع املؤسططططططططططططططسططططططططططططططات التربوّية في املجتع العربّي في البالد، ولها صططططططططططططططلة وثيقة بعملية 

 18و ومعلمين مديرين 9 بواقع ذخًصا، 27 التربية والتعليم واملدارس، وقد تكونت العّينة من

 .ومندوبين عن مؤسسات مدنّية ومجتمعّية األهالي من ذخًصا

ّ  
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ّاملقابلة: :الدراسة ةأدا

لم : )"مططططاهو ؛ سططططططططططططططؤالين نوعيينبنططططاء أداة املقططططابلططططة املؤلفططططة من  تّم  مااااتا يعثق ثقاااافاااة الساااااااااااّ

لي ماتاو""، في املقابلة؟ العّينة املجتمعّيةاملجتمعّي من وجهة نظر  م عثق نشاااااااار ثقافة السااااااااّ

ّ  ."قابلة؟في امل العّينة املجتمعّيةنظر ة من وجهة املجتمعّي في املدارس واملؤسسات التربويّ

النوعّية إلجراءات ثبات امل طططط حين، حيث تراوحت نسططططب  املقابلة كما خضططططع سططططؤالي أداة

ا بفطططا %97.00وحتف  %93.00ن بي Intra-Raterاالتفطططاإل الطططذاتّي  رإل زمني مقطططداره أربعين يومطططً

جراة من قبل الباحث، كما وتراوحت قيم الوسطططططططططططط الحسطططططططططططابي 
ُ
بين عمليتي تحليل املحتوى امل

 بين البططاحططث %100.00وحتف  %95.00بين لألسططططططططططططططئلططة  Inter-Raterتي االتفططاإل البينّي لنسططططططططططططططب

وزميلين أخرين أحدهما يحمل الدكتوراه واألخر منهما يحمل املاجسططططططططططططططتير؛ وهذه مؤشططططططططططططططرات 

 على حيادّية الباحث وعدم تحيزه. وقد 
ً

اعتماد النموذج اإلحصططططططططططططائي ذ   تّم رقمية تعتبر دليال

، وعّيةبسططططؤالّي املقابلة النالخاصططططة  النسططططب املئوّيةإطالإل األحكام على  لهدف النسططططبيّ التدريج 

 وذلك على النحو اآلتي:

 النسب املئويةفئة  درجة االقتناع أو درجة األهمية 

 66.66أكبر من  كبيرة

 66.66 – 33.34 متوسطة

 33.34أقل من  قليلة

 إجراءات الدراسة:

والطدراسطططططططططططططططات السطططططططططططططططابقطة لهطدف تطوير أداة الطدراسطططططططططططططططة، ومن ثّم تّم الرجوق إلى األدب النظرّ  

البطططاحطططث بمقطططابالت متعمقطططة مع  تحكيم أداة الطططدراسططططططططططططططططة واألخطططذ بمالحظطططات املحكمين، وقطططام

 ، وهي حطططططاالت دنيطططططة بطططططاملعلومطططططات، بحيطططططث تّم واملطططططدنّي  ، املحليّ ممثلين عن املجتمع املطططططدرسطططططططططططططط يّ 

واملعلومططططات واملعرفططططة التي بحوز هم  دنّي واملطططط اختيططططارهم بنططططاء على وظيف هم ودورهم املجتمعيّ 

في دراسطططططة موضطططططوق البحث والتعمق فيه  األمر الذ  سطططططاهم ،ووفقا لتخصطططططصطططططا هم وعالقا هم

 واإلجابة إجابة كافية عن أسئلته.
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ّعرض النتائج

.
ً

عّي من املجتم الّسلم تا يعثق ثقافةما: "على ن ر  الذ  الدراسة بسؤال املتعلقة النتائج أوال

 ".؟ة في املقابلةالعينة املجتمعيّّ وجهة نظّر

ل؛ فقططد تم تحليلططه حسطططططططططططططططب خطوات التحليططل في  لحجططابططة عن سططططططططططططططؤال املقططابلططة النو يّ  األور

فراد أ، وذلك عن طريق تحليل محتوى األفكار الواردة في ردود املستجيبين من البحث النو يّ 

ل كوحدة األور  بلة النو يّ كفئة لتحليل املحتوى باسطتخدام ن  سطؤال املقا العّينة املجتمعّية

ة الخاصطططططططة بكل فكرة مندرجة تحت لتحليل املحتوى، ثم تم رصطططططططد التكرارات والنسطططططططب املئويّ 

وذلك كما في  السطططططططططططططؤال، مع مراعاة ترتيب األفكار تنازلًيا وفًقا للنسطططططططططططططب املئوية الخاصطططططططططططططة لها،

 .1الجدول 

عّي يعنيه ثقافة الّسلم املجتم : التكرارات والنسب املئوّية لألفكار املقترنة بما1الجدول 

ّمن وجهة نظر العّينة املجتمعّية في املقابلة مرتبة تنازلًيا.

 الرتبة
عنيه بما املقترنة األفكاّر

ُ
ّاملجتمعيّّ السلم ثقافة ي

ّالعّينة املجتمعّية نظّر وجهة من
ّالتكرار

 النسبة

ّةاملئويّّ

ّدرجة

ّاالقتناع

1 

 سلمّية عالقات تطوير  هي املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة

 48.15 13 سليمة

 متوسطة

2 

 هاتوتوج قيم منظومة تبني هي املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة

 44.44 12 ةإيجابيّ 

 متوسطة

3 

دة هي املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة
ّ
 نتاجات مجموعة مول

 37.04 10 ةإيجابيّ 

 متوسطة

 قليلة 25.93 7 هأشكال بكل العنف رفض هي املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة 4

 قليلة 18.52 5 ةيّ إيجاب سلوكيات منظومة هي املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة 5

 قليلة 18.52 5 ةتربيّ  هي املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة 6

 قليلة 18.52 5 ةمنهجيّ  هي املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة 7

أن هنالك مجموعة متنوعة من التوجهات والتعابير واملضامين التي  1الجدول يالحظ من 

لم املجتمعّي" وفًقا لوجهة نظر العّينة املجتمعّية في املقابلة، وقد تشطططططططير إلى معنف  "ثقافة السطططططططّ
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ثالثة أفكار منها نالت درجة )متوسطططططططططة(، وأربعة نالت  ،تّم تصططططططططنيفها إلى سططططططططبعة أفكار رئيسططططططططة

 درجة )قليلة(. 

لمما: "على ن ر  الذ  الدراسطططططططططططة بسطططططططططططؤال املتعلقة النتائج. ثانًيا  تا يعثق نشااااااااار ثقافة السااااااااّ

 ".؟املجتمعّي في املدارس واملؤسسات التربوّية من وجهة نظر العّينة املجتمعّية في املقابلة

الثطاني؛ فقطد تم تحليلطه حسطططططططططططططططب خطوات التحليطل في  لحجطابطة عن سططططططططططططططؤال املقطابلطة النو يّ 

فراد أالبحث النو ي، وذلك عن طريق تحليل محتوى األفكار الواردة في ردود املستجيبين من 

كفئة لتحليل املحتوى باستخدام ن  سؤال املقابلة النو ي الثاني كوحدة  ملجتمعّيةالعّينة ا

ة الخاصطططططططة بكل فكرة مندرجة تحت لتحليل املحتوى، ثم تم رصطططططططد التكرارات والنسطططططططب املئويّ 

وذلك كما في  ة الخاصطططططططططططططة لها،السطططططططططططططؤال، مع مراعاة ترتيب األفكار تنازلًيا وفًقا للنسطططططططططططططب املئويّ 

 .2الجدول 

لم 2ل الجدّو : التكرارات والنساااااااااااب املئوية لألفكار املقترنة بما ُيعنيه نشااااااااااار ثقافة الساااااااااااّ

قابلة في امل العّينة املجتمعّيةة من وجهة نظر املجتمعّي في املدارس واملؤساااااااااااساااااااااااات التربويّّ

 مرتبة تنازلًيا.

 الرتبة

 يف املجتمعيّّ الّسلم ثقافة نشّر ُيعنيه بما املقترنة األفكاّر

العّينة املجتمعّية  نظّر وجهة من ةالتربويّّ واملؤسسات املدارس

ّاملقابلة في

ّالتكرار
ّالنسبة

ّاملئوية

ّدرجة

ّاالقتناع

 فّي وص مدرس يّ  مناخ تطوير  خالل من املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة نشر  1

  إيجابّي 
 متوسطة 62.96 17

 شئةتن كوكيل املدرسة دور  خالل من املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة نشر  2

 جّيدال والنموذج القدوة وحياة الثقافة هذه تعيش ةتربويّ  وتنمية
 متوسطة 44.44 12

 على والتركيز  اإلشادة خالل من املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة نشر  3

 للمجتمع ةاإليجابيّ  نتائجها
 متوسطة 37.04 10

 داعمة وفعاليات برامج خالل من املجتمعيّ  لمالّس  ثقافة نشر  4

 ومعززة
 قليلة 33.33 9
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لم  2يالحظ من الجدول  أن النتائج الخاصططططططططططة باألفكار املقترنة بما يعنيه نشططططططططططر ثقافة السططططططططططّ

، قابلةنة املجتمعّية في املاملجتمعّي في املدارس واملؤسطططسطططات التربوّية من وجهة نظر أفراد العيّ 

فت إلى درجتّي اقتناق من قبل املقابلين؛ هما: أ( متوسطططططة: أربعة أفكار رئيسططططة، و  ّن 
كّل  لقد صططططُ

 .4و ب( قليلة: للفكرة ذات الرتبة   .(3وحتف  1من األفكار ذوات الرتب )

ّمناقشة النتائج

 .
ً

 مالّسل تا يعثق ثقافةما: "على ن ر  الذ  الدراسة بسؤال املتعلقة النتائج مناقشةأوال

 ".؟املجتمعّي من وجهة نظر العّينة املجتمعّية

ا  لم املجتمعّي وفقططً من النتططائج ي بين أنططه هنططالططك مجموعططة تصططططططططططططططنيفططات ملفهوم ثقططافططة السططططططططططططططّ

لوجهة نظر العّينة املجتمعّية مما يّدل على إتسطططططططططاق هذا املفهوم بمضطططططططططامينه وتوجهاته، وعلى 

لم  ة، ثقطافطة السططططططططططططططّ ا لوجهطة نظر العّينطة املجتمعيطّ كبر التوقعطات من األمور املترتبطة عليطه. فوفقطً

لم  عيّ املجتم  تطوير  يهتشططططططططمل مجموعة من األفكار الرئيسططططططططة مرتبة ترتيًبا تنازلًيا، ثقافة السططططططططّ

ة عالقطات بّني سططططططططططططططلميطّ
َ
ة، وهي وتوجهطات قيم منظومطة سططططططططططططططليمطة، وهي ت دة إيجطابيطّ

ّ
 ملجموعطة مولط

ة، وهي نتطاجطات ة، وهي  سططططططططططططططلوكيطات منظومطة أشططططططططططططططكطالطه، وهي بكطل العنف رفض إيجطابيطّ إيجطابيطّ

تربّية، وهي منهجّية. وهذا يتماشطط ف مع العديد من املراجع األدبّية التي ت ناول مضططامين ثقافة 

ها أفكار من بين األفكار التي تّم تصنيف مجموعةالّسلم، إذ يتضمن في مفهومها لثقافة الّسلم 

الم سططططة ثقافة ابناء على وجهة نظر العّينة املجتمعّية، فعلى سططططبيل املثال في تعريف مؤسطططط لسططططّ

ة، فتعريفهططا لثقططافطة 2006) ( هنططا  إشطططططططططططططططارة إلى عططدة توجهططات وأفكططار أورد هططا العّينططة املجتمعيططّ

الّسالم أ ها تناي أسلوب الحوار والتفاوض وتساعد على تحسين األوضاق بشكل أفضل )بما 

ى عل سططططططططططططططليمة(، وأ ها تتضططططططططططططططمن قيًما ومواقًفا وتقوم سططططططططططططططلمّية عالقات يتالءم مع فكر: تطوير 

أسططططططططف مباد، الحرّية والعدالة والديمقراطّية وال سططططططططام  والتضططططططططامن وكافة حقوإل اإلنسططططططططان 

بّني
َ
ُبل إيجابّية(، وأ ها تكفل ُس  وتوجهات قّيم منظومة والقّيم الروحّية )بما يتالءم مع فكر: ت

)بما  باملشططططططططططططططاركة الكاملة في عملّية تنمّية املجتمع والتبادل الثقافّي والعمل التطو ّي للشططططططططططططططبا

دة
ّ
إيجابّية(، وهي التحّول من ثقافة العنف إلى الّسالم  نتاجات ملجموعة يتالءم مع فكر: مول
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 )بما يتالءم مع فكر: رفض ونبذ العنف، وترفض العنف وتسططططططططططططططعى ملنع الصططططططططططططططراعات العنيفة

ع فكر: )بما يتالءم م أشكاله(، وهي تدفع إلى التفاعل االجتما ّي وتكفل املشاركة بكل العنف

ة(، وهي سططططططططططططططلوكيططات منظومططة الم في جميع  إيجططابيططّ تؤكططد أهميططة تعزيز التعليم من أجططل السططططططططططططططّ

 مستويات التعليم )تربّية ومنهجّية(.

ت علىوقد حصلت الفكرة التي  ة هي تطوير عالقات سلميّ  لم املجتمعيّ "ثقافة الّس  أّن  نصر

متوسطة(، فثقافة الّسلم املجتمعي تشمل مجموعة عالقات وبدرجة ) 1رتبة العلى سليمة" 

وقيم وتوجهات تسططططططططططاهم في تطوير وتعزيز التواصططططططططططل اإليجابي، واالن ططططططططططجام والتعايش وتكوين 

عالقات سطططططططططلمية وءطططططططططحّية بناءة بين اإلنسطططططططططان ونفسطططططططططه أوال، ومن ثّم مع َمن حوله ومجتمعه 

ة مبن ة على االحترام بين الكبططار والصطططططططططططططط ططار، والبيئططة املحيطططة، بمططا في ذلططك عالقططات اجتمططاعيططّ يططّ

وبين الذكور واإلناي، فالّسلم يبدأ من الفرد ويشمل العائلة ويمتد لل ّي واملجتمع، ويتضمن 

 تقّبل التعددّية كعامل ُم ر  للمجتمع، بما فيه من تماسك واتحاد وتكامل وتكاتف اجتما ّي. 

، يطططططدّل على أن مفهوم في حصططططططططططططططول هطططططذه الفكرة على املرتبطططططة األولى، منطق  وا ضططططططططططططططح  جلي 

لم  العالقططات السططططططططططططططلميططة ال ططططططططططططططحيحططة والسططططططططططططططليمططة هي املفهوم األول واألهم ملعنف ثقططافططة السططططططططططططططّ

سططططططططططططططططأل عن مفهوم معين 
ُ
املجتمعّي، فمنهططا تنبع معظم الفوائططد والنتططاجططات األخرى، فعنططدمططا ن

لم املجتمعي من الطبيعي أّن أول ما ي  خطر بالبالنحاول أن نتخيله، وعندما نسطططططأل عن السطططططّ

لم االجتما ّي هو  الم. فالسطططططططططططّ لم بكل معنف الكلمة وي نفف ثقافة السطططططططططططّ هو مجتمع يعيش السطططططططططططّ

ة العططامططة لألمم املتحططدة،  لم والعيش بسططططططططططططططالم بين أفراد املجتمع الواحططد )الجمعيططّ حططالططة السططططططططططططططّ

(، وهو الوئططام داخططل املجتمع نفسطططططططططططططططه والعالقططة بين شططططططططططططططرائحططه وقواه وذلططك عالمططة على 2001

(، وهو االسططططططتقرار الداخلّي وطمأنينة الرو  )علي، 2002وإمكانّية  هوضططططططه )الصططططططفار، ءططططططحته 

(، وهو مفهوم يقوم على أسططططططططططاس توثيق 2010(، وهو التعايش السططططططططططلاّي واألهلّي )بالل، 2012

العالقات الداخلّية بين أفراد املجتمع وقطاعاته ومؤسططططططططططططططسططططططططططططططاته وفئاته مهما تنوعت دينًيا أو 

 (، وتطوير عالقات جّيدة وجيرة طّيبة2012أو سطططططططططططياسطططططططططططًيا )شطططططططططططبكة الضطططططططططططياء،  ثقافًيا أو عرقًيا

(Reardon, 1988) الم الذاتّي الم األسططططرّ  -، ويشططططمل السططططّ الم -الشططططخصطططط ّي، والسططططّ العائلّي، والسططططّ

الم اإلقلياّي والدولّي )تركف، الوطنّي، ويمتد  لم يبقى املؤشطططططططططططر األول على 2009للسطططططططططططّ (، والسطططططططططططّ
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(، 2010في أحضان الرضا والسعادة )الرابطة األهلية لنساء سورية،  استقرار الحياة العامة

 (.Svetlana, 2002)اعتباره ضرورة بقاء  بل يمكن

ها  هي تبني منظومة قيم وتوجهات  لم املجتمعيّ "ثقافة السططططططططططططططّ وحصططططططططططططططلت الفكرة التي نصططططططططططططططّ

لم املجة" إيجابيّ  درج ّي ينتمععلى الرتبة الثانّية وبدرجة )متوسططططططططططططة(، فبكل يقين ثقافة السطططططططططططّ

ترام االحمجموعة قيم وتوجهات منها: املحبة، واأللفة، وال سطططططططام ، والتلعي، والعطاء، و تح ها 

رابط تالو  ،يجطابّي اإل تواصطططططططططططططططل وال، اآلخرواحتواء وتّقبطل وتفهم واحترام الرأ  اآلخر،  ،املتبطادل

والتكافل االجتما ّي والتكاتف حول املواطنة الصططططالحة، و  والتعاضططططد، واملسططططاندة، ،جتما يّ اال 

العامة، وهي قيم هامة تعمل كالصمغ لضمان الترابط والتواصل اإليجابّي والعالقة املصالح 

 البناءة في املجتمع.

مما ال شّك فيه أن مفهوم ثقافة الّسلم املجتمعي يشمل منظومة ومجموعة قيم إيجابية 

م والتوجهات تترجم إلى أفعال وسلوكيات تؤول م، فالقيّ بدو ها ال يمكن ان يتحقق هذا الّسل

لم ويتمكن وحتف تمتد فروعه وتأثيراته ل شطططططططططططططمل  إلى ت ييرات ونتاجات، فحتف يتأسطططططططططططططف السطططططططططططططّ

كافة املجتمع يجب ان تتجذر وتتعمق قّيمه وتوجهاته في كل أفراد املجتمع من الصطططططططططططططط ير إلى 

الم هي عملية ترمي 2001الكبير. يؤكد تقرير الجمعّية العامة لألمم املتحدة ) ( أن ثقافة السططططططّ

إلى تعزيز املعططططارف واملهططططارات واملواقف والقّيم الالزمططططة لت يير أنمططططا  السططططططططططططططلو  وتزّود أجيططططال 

 على ال شططططططططططططاطر 
ّ

املسططططططططططططتقبل بالقّيم التي يمكن أن تسططططططططططططاعد على تشططططططططططططكيل مصططططططططططططيرهم وهي تحث

عّد أسطططططططاسطططططططّية بالنسطططططططبة للعال
ُ
ن قات الدولّية في القر والعطاء وتتواكب مع القّيم السطططططططت التي ت

الواحد والعشططططرين وهي الحرية واملسططططاواة والتضططططامن وال سططططام  واحترام الطبيعة واملسططططؤولّية 

املشططططططططططتركة، وتقوم على أسططططططططططف مباد، الحرّية والعدالة والديمقراطّية وال سططططططططططام  والتضططططططططططامن 

ق بالقّيم الروحّية وتنمية الو ّي الذ
ّ
سطططططططة اتّي )مؤسطططططططوكافة حقوإل اإلنسطططططططان كما وتتطلب التعل

(، وهي مجموعة من القيم واملواقف الداعية للتمسطططططك بمباد، الحرّية 2006ثقافة السطططططالم، 

ة والتنوق الثقططافّي والحوار  ة وال سطططططططططططططططام  والتعططاون والتضطططططططططططططططامن والتعططدديططّ والعططدل والططديمقراطيططّ

يز (، وهي تتم1999والتفاهم على مسططططططططططططططتويات املجتمع كافة )الجمعّية العامة لألمم املتحدة، 

(، وهي كيان من قيم ومواقف مشططططططططططططططتركة ترتكز على 2012بمباد، وصططططططططططططططفات أخالقّية )علي، 
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؛ قور، 2010احترام الحقوإل األسططاسططّية لحنسططان بالتفاهم وال سططام  والتماسططك )اليونسططكو، 

الم يضططططططططططططططمن انقاذ حقوإل اإلنسططططططططططططططان وأهمها الحّق في الحياة 2010 (، فاملفهوم اإليجابّي للسططططططططططططططّ

على أسطططططططططططططاس الديمقراطّية االجتماعّية والعدالة االجتماعّية والدولة الخادمة  الكريمة املبنّية

 (.2010)بالل، 

ت الفكرة التي 
ّ
ت على وحل دة مجموعة نتاجات  لم املجتمعيّ "ثقافة السططططططططططططططّ أّن نصططططططططططططططر

ّ
هي مول

ة" في الرتبططة  لم  وبططدرجططة 3إيجططابيططّ ة(، ومن هططذه النتططاجططات النططابعططة من ثقططافططة السططططططططططططططّ
ّ
)متوسططططططططططططططططط

 ،ة وهطططدأة بطططالطمطططأنينطططة، راحطططة نفسططططططططططططططيطططّ المطططان و األ منطططة، اآل بيئطططة الو  جتمطططا يّ اال من املجتمعّي، األ 

مصططدر كما وأ ها ة، عدالة اجتماعيّ و  ن ططجام داخل املجتمع الواحداطوير املجتمع ونجاحه، ت

 . أمل

لم املجتمعّي ال بطّد أن يمتطد تفكيره لألهطداف والنتطاجطات املرجّوة  إن من ي بنف ثقطافطة السططططططططططططططّ

من نشططططططططططططططر وتطبيق هذا الفكر وهذه املنهجّية، ويمكن اعتبار هذه الفكرة متفرعة من الفكرة 

ة  لم هي تطوير عالقطات سططططططططططططططلميطّ التي حصططططططططططططططلطت املرتبطة األولى والتي تن  على أن "ثقطافطة السططططططططططططططّ

ين وتطوير عالقات سلمّية سليمة هو أول هدف وأهم نتاج من نتاجات ثقافة سليمة"، فتكو 

لم، ومن الصططعب أن تزرق وت رس و هتم بما تزرعه لفترة طويلة وال تحصططد منه أو تجني  السططّ

منه ثمًرا، لذلك كل من يفكر في تبني ثقافة الّسلم ويبذل كل مجهود لنشره وتعزيزه ويس ثمر 

صطططططططططب عينيه األهداف املرجو تحقيقها والنتاجات املوارد البشطططططططططرّية واملاد
ُ
ّية لتحقيقه، يضطططططططططع ن

لم تتطلطططب الكثير من  التي تنجم عن تبني هطططذه الثقطططافطططة، مع العلم أن نتطططاجطططات ثقطططافطططة السططططططططططططططّ

ة واملثطططابرة وتحتطططاج لطول بطططال وفرص عطططديطططدة ومسططططططططططططططتمرة بال كلطططل النجطططاحهططا  السططططططططططططططهر والرعطططايطططّ

لم ودروسططططططططططططه  وتتمكن في أرضططططططططططططها ووطنها وتزهر وتثمر، أن تنمو وتحقيقها، وال بّد لبذور السططططططططططططّ

( يشطططططططططططير إلى 2001وذلك إن وجد من يؤمن لها ويرعاها. تقرير الجمعّية العامة لألمم املتحدة )

لم تسططاعد على تشططكيل مصططير أجيال املسططتقبل وتمكينهم من املشططاركة الفّعالة  أن ثقافة السططّ

 وإنسطططططططططططانية وحرية ورخاء
ً

وعالم أك ر سطططططططططططالًما، و هتم بصطططططططططططون كوكبنا.  في بناء مجتمع أك ر عدال

كل حصطططططانة للمجتمع )الصطططططفار، 
ّ

ر األمن واالسطططططتقرار في املجتمع وتشططططط
ّ
 ؛ طه،2002كما أ ها توف

(، وتدعم 2006(، وتساهم في تحسين األوضاق بشكل أفضل )مؤسسة ثقافة السالم، 2010
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(، 2010التعاون املشططططططتر  واملسططططططاهمة الكاملة للمرأة واق سططططططام تدفق املعلومات )اليونسططططططكو، 

(، وهي مرتبططططططططة بطططططططاشططططططططططططططبطططططططاق الحطططططططاجطططططططات 2012وتؤد  إلى حلول الخير للفرد واملجتمع )علي، 

الت التنمّية الشاملة سواء كانت اجتماعّية أو اقتصادّية أو األساسّية لحنسان وتصب في دال

والوجدانّية والسططططلوكّية  فثقافة السططططالم  تعزز األهداف املعرفّية(، 2011سططططياسططططّية )حزور ، 

الم، وبناء  عاشطططططططططططططة من و ي لجذور العنف وجذور السطططططططططططططّ
ُ
بما ف ها بناء الو ي للحياة الواقعّية امل

ة ا ة ورعطططططايطططططة اآلخرين، وت يير العقليطططططات االهتمطططططام وتنميطططططة املسططططططططططططططؤوليطططططّ  & ,Castro)لجمطططططاعيطططططّ

Galace, 2010) ، هي املنطق اللولبّي الصطططططططططططططططاعططد للتطوير اإليجططابّي للمجتمع )الرابطططة األهليططة

(، فهي تنشطططططططططططططط ئ 2010(، بحيططث تعّم الفططائططدة على املجتمع كلططه )طططه، 2010لنسطططططططططططططططاء سططططططططططططططوريططة، 

 (.2008حضارة )بطرس، 

لطت الفكرة  هي رفض العنف بكل  لم املجتمعيّ ت على "ثقطافطة السططططططططططططططّ التي نصطططططططططططططططر كمطا وحصططططططططططططططّ

 ،ستعالءاال توجهات الالعنف، وعدم تح ها  وبدرجة )قليلة(، واندرجت 4على الرتبة  أشكاله"

 . االبتعاد عن كل ما يثير القلق واملشاكلو سبقة، املراء ورفض اآل 

لم  في الكثير من األحيان يسطططططهل تفسطططططير األمر بضطططططّده، وبالتالي واحد من مفاهيم ثقافة السطططططّ

ا للعنف وكل ما يدور حوله، وهو توجه للتعريف السططططططططالب  املجتمعّي يشططططططططمل مفهوًما معاكسططططططططً

لم ولكنه ال يفي ب رضطططططه، فقد نسطططططمع في هذا املجال توجهات عديد مثل محاربة العنف  للسطططططّ

لم ال يعني فقط ا هطططاء العنف بطططل يمتطططد إلى تكوين عالقطططات والتعصططططططططططططططططب وديرهطططا،  ولكن السططططططططططططططّ

أيجابّية بناءة، فمحاربة العنف أمر مهم جًدا ولكن لكي نبني مجتمًعا سطططططططليًما يجب أن نتمتد 

إلى ما بعد اجتثاي العنف، أ  إلى تحقيق العدالة وتطوير العالقات الطيبة لتنمية املجتمع 

خالًيا يعود ويمتلئ بأمور أخرى وقد تكون أشطططططططططططططّر من األولى،  وعيشطططططططططططططه اآلمن، فكل مكان يتر 

فال يكفي أن تجتث جذور العنف بل يجب أن يصطططططططططاحب العملية زرق بذور السطططططططططالم، ودرس 

ة في هططططططذا املجططططططال نرى توجهططططططات  ة والعلميططططططّ املحبططططططة في القلوب والنفوس. ومن املراجع األدبيططططططّ

لم من خالل عكسططططططططططه، فثقافة السططططططططططّ  لم هي نبذ العنف ومنع الصططططططططططراعات لتعريف ثقافة السططططططططططّ

والعنف العلني والهيكلي فهي تعمل على تسططططططططططططوية املنازعات بالوسططططططططططططائل السططططططططططططلمّية وتبتعد عن 

(، وترتكز على عطططططدم العنف 2001التعصططططططططططططططططططب والنميمطططططة )الجمعيطططططة العطططططامطططططة لألمم املتحطططططدة، 
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التنظيمّية (، والحّد من النزاعات والعنف على املسططططططططتويات 2010وقور،  ؛2010)اليونسططططططططكو، 

ها سططلمًيا )وحدة البحوي والدراسططات في مركز دراسططات الشططرإل األوسططط، 
ّ
والفنّية كافة وفي حل

(، وتحاي من ال شططططدد والتطرف واإلرهاب وتقو  الجلهة الداخلّية باعتبار الشططططعب كله 2005

وحدة واحدة متماسطططططططططططططكة في مواجهة تيارات هدامة وفتن بما يحاي الوطن واسطططططططططططططتقراره )طه، 

لم على الحرب والوسططططططططططططائل السططططططططططططلمّية على2010 الوسططططططططططططائل العنيفة  (، وهي ت ليب حالة السططططططططططططّ

لم قد يعّرف سططلبًيا من خالل مفاهيم دياب الحرب وسططباإل ال سططلح2012)املبيض،   (، فالسططّ

(، 2012دياب العنف أو الشّر وحلول العدالة )علي، فهو ، (Bitton, 2002والصراق العنيف )

. بما أّن األبحاي في العالم (Harris, 2004ق متعددة من العنف )ويسططاهم في ضططبط أنواكما 

والذ   ،(2015, אחנג'אז., 2013, שחר, 2002, גוטליבوفي بالدنا تشططططططططططططططير إلى تفشطططططططططططططط ي العنف )

أصططططططططططططططب  يمتططد من العنف الوجططاهي إلى العنف في العططالم اإلفتراضطططططططططططططط ي وعلى شططططططططططططططبكططة االنترنططت 

العنف يتفشططططط ف بشطططططكل كبير في املجتمع العربي، وأّن . وبما أّن (2011, טרבלוס, היימן ושמש)

בנבנישתי, כסאברי, الطالب العرب يتعرضطططططططططون للعنف بمسطططططططططتويات أعلى من الطالب ال هود )

ا، بن) ، لذا يتطلب األمر تكاتف مجتمعّي لكل أطراف املجتمع(2015, אינג'אז., 2006, אסטור

من العوامططططل التي تزعزق كيططططان ( لهططططدف معططططالجططططة جططططادة لهططططذه الظططططاهرة بكو هططططا واحططططدة 2016

 ومأسسة الّسلم في املجتمع، بدورها هدامة لكل عالقة إيجابّية سليمة. 

وحصططلت الثالثة األفكار األخيرة على نفف النسططبة وبدرجة )قليلة( وبالتالي تّم تدريجها من 

 .7حتف رتبة  5رتبة 

ت على " 5الفكرة ذات الرتبطططة قطططد انطططدرج تحطططت و  هي  لم املجتمعيّ ثقطططافطططة السططططططططططططططّ التي نصطططططططططططططططططر

ها: من، مجموعة من السططططططططططططططلوكيات والجوانب العملّية الفاعلة، "ةمنظومة سططططططططططططططلوكيات إيجابيّ 

دون ردود وب تصطرف بصطبر وترو والولة، ؤ ة مسطالة في حّل املشطاكل بطرإل إيجابيّ املشطاركة الفعّ 

ون دالتعبير عن الرأ  و االهتمام بال طططططططحة والبيئة واملصطططططططالح العامة، فعل داضطططططططبة عنيفة، و 

 
َ
 . لم املجتمعيّ كل فرد في إحالل الّس ومسؤولية ودور ، يناآلخر  مشاعر ف بامل

كي نضمن حياة الّسلم املجتمعّي يجب ان تترجم املعارف والقيم والتوجهات إلى سلوكيات 

وتصططططططططططططططرفات نعيشططططططططططططططها ونتعاطى معها في حياتنا اليومّية العملّية على كافة املسططططططططططططططتويات، وهي 
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لم املجتمعّي هي بدورها تطور العالقات  السططططططططططططططلمّية وتؤد  إلى نتاجات إيجابّية، فثقافة السططططططططططططططّ

لمّية العملّية، فهي  تحول عن العنف ودعوة للعمل ولتوجيه السططططططططططلوكيات لدعم الحياة السططططططططططّ

مجموعطططة الفعطططاليطططات والعمليطططات الخطططاصططططططططططططططططة بتعزيز املعلومطططات واك سططططططططططططططططاب املهطططارات وتعطططديطططل 

الطفل والشطططططططططاب )وحدة البحوي والدراسطططططططططات في  االتجاهات إلحداي ت يير في السطططططططططلو  ُيعين

لم 2005مركز دراسطططات الشطططرإل األوسطططط،  (، وتشطططجيع الحوار وتحويل النزاعات إلى مسطططار السطططّ

ا يدفع إلى التفاعل االجتما ّي والشططططراكة )مؤسططططسططططة 2002)ضططططيف هللا، 
ً
(، وهي تتضططططمن سططططلوك

املجتمع والوطن  (، وتكطططططاتف وتوجيطططططه الجهود والقطططططدرات في خطططططدمطططططة2006ثقطططططافطططططة السططططططططططططططالم، 

 (، ودعوة إلى العمططططل بططططدًءا من التصططططططططططططططميم على ت يير العقليططططات واملواقف2002)الصططططططططططططططفططططار، 

ة والقيططام بشطططططططططططططط يء ملموس تجططاه معططالجططة حططاالت العنف  ,Castro, & Galace) الشططططططططططططططخصططططططططططططططيططّ

، والعمل على املسططططططططططططططاواة بين مجموعات متنافسططططططططططططططة أو بين مجموعات ثانوّية في نفف (2010

وتضطططططامن متجدد لتنمية املجتمع والعمل ملشطططططاركة النسطططططاء الكاملة ، (Bitton, 2002)املجتمع 

في ظّل احترام املباد، الديمقراطّية البتكار اشططكال جديدة للتضططامن، ومع ذلك يجب اإلن باه 

إلى أّن الت يير الدائم في سطططططططططلوكيات األطفال والكبار ال يتم بين ليلة وضطططططططططحاها وبالتالي يتطلب 

 (.2001ة بدون كلل ايماًنا بأهمّية الرسالة )الجمعية العامة لألمم املتحدة، مثابرة واستمراريّ 

ت على "ثقافة السططططططططططططططّ ا 6ة ذات الرتباندرج تحت الفكرة و  ، ة"هي تربيّ  لم املجتمعيّ لتي نصططططططططططططططر

ة  ة،  هتم بتربيططّ ة كتطوير املططدرسطططططططططططططططة والبيططت واملجتمع لسططططططططططططططيرورة تربويططّ مفططاهيم وتوجهططات تربويططّ

ياة حاملجتمع سطططططططططليمة وءطططططططططحيحة للطفل والولد ليكون عضطططططططططًوا صطططططططططالًحا في املجتمع، فيعيش 

 والّسالم.  خير الّسلم ويعّم ال

لم املجتمعّي ال يمكنها أن تتأسطططططططططططف وتتمكن في املجتمع دون  يز من تدعيم وتعز ثقافة السطططططططططططّ

ة والتعليم على كططافططة مؤسططططططططططططططسطططططططططططططططات املجتمع ابتططداًء من البيططت واملططدرسطططططططططططططططة  خالل عمليططة التربيططّ

وامتداًدا وتوسطططًعا في املؤسطططسطططات املجتمعّية واملدنّية أو املبادرات الخاصطططة بمؤسطططسطططات الدولة 

ّسالم في جل الالرسمّية، فاألمم املتحدة أعلنت في قرارا ها وتصّر  بأهمية تعزيز التعليم من أ

جميع مسطططططططططتويات التعليم بما في ذلك التبادل الثقافّي والعمل التطو ّي للشطططططططططباب )مؤسطططططططططسطططططططططة 

ة العطططامطططة 1999؛ الجمعيطططة العطططامطططة لألمم املتحطططدة، 2006ثقطططافطططة السططططططططططططططالم،  (، وتؤكطططد الجمعيطططّ
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الم هي بططالضططططططططططططططرورة عمليططة طويلططة 2001لألمم املتحططدة ) ة الفعططالططة من أجططل السططططططططططططططّ ( بططأن التربيططّ

الم قططائم في املططدارس والبيئططات األ   قصططططططططططططططير األمططد وردم أن أسطططططططططططططططاس السططططططططططططططّ
ً

جططل وليسطططططططططططططططت تططدخال

التعليمّية األخرى فإن الوضطططططططططططع األمثل أن تشطططططططططططمل هذه التربّية املجتمع بأسطططططططططططره فتعليم ثقافة 

الم بكفاءة وفاعلية يقتنطط ي نظاًما تعليمًيا متطوًرا )حسططن،  (، وبالتالي ال يمكن أن 2002السططّ

أن  (، فال بّد 2008م إال بتربية األجيال على قيم كونّية روحّية )بطرس، تنشطططططططططططأ حضطططططططططططارة سطططططططططططال 

الم على مسططتوى املدارس حيث يتعلم الجيل الصطط ير من أجل توعي هم  يبدأ عمل التربّية للسططّ

، (Saxena, Kumar & Aggarwal, 2011)وتدريلهم والتعامل معهم بقضطططططاياهم الحسطططططاسطططططة 

طر العنف سطططططططططططاهمت في تقليله إضطططططططططططافة لحاجة الطالب فقد تبين أن توعية الطالب على مخا

هططططططذا األمر يتطلططططططب موارد  (.2013, רבין, שמש והיימןألدوات عمليططططططة للتعططططططامططططططل مع العنف )

بشططططططططرية متخصططططططططصططططططططة وموارد مادية كافية ومرافق مالئمة للمسططططططططاهمة في رفع مسططططططططتوى التربّية 

الم بشططططك هم أن ل خاص، وبالتالي من املوالتعليم في املدارس العربية بشططططكل عام والتربية للسططططّ

ل لتقليططل الفجوة الكبيرة بين املططدارس ال هوديططة واملططدارس العربيططة 
ّ

تقوم وزارة التربيططة بططالتططدخطط

ضعف التربية القيمّية في التعليم 
ُ
ا وعدم مساواة، وهو أحد العوامل التي ت

ً
التي تلمف اجحاف

 (.2008 עסבה,-אבו, 2007, זחאלקהالعربّي )

لم املجتمعّي هي منهجّية"، 7الفكرة ذات الرتبة واندرج تحت  ت على "ثقافة السطططططّ  التي نصطططططر

منظومة مصططططططلحات، أسطططططاليب وطرإل ومهارات، و  ة، ل ةثقافة ومنهجيّ مفاهيم متنوعة منها: 

 . هوية وانتماء ،عادات وتقاليد، دستور ونهت حياة

ة إلى إحال ة  هتم ب هيئططة الظروف املؤديططّ لم هي منهجيططّ الم سططططططططططططططواء على ثقططافططة السططططططططططططططّ ل السططططططططططططططّ

مسططططططططططططططتوى التعامل بين األفراد أو الجماعات أو على املسططططططططططططططتويين الوطنّي والدولّي، فبناء ثقافة 

الم مهمة تعدّدية تطلب تضططافر جهود كل الناس في كافة القطاعات وهي امتداد للعملّية  السططّ

الم كمنهجّية على (، باالمكان النظر لل2001الديمقراطّية )الجمعية العامة لألمم املتحدة،  سططّ

(، فالطابع Svetlana, 2002اعتباره كنمط حياة أو كعملّية سططططططططططططططياسططططططططططططططّية أو كضططططططططططططططرورة بقاء )

الم يتطلب برامج شطططططططططاملة في التعليم والدعوة والعمل والقيام بأبحاي  الشطططططططططمولّي للتربّية للسطططططططططّ

ة علىBacani, 2004متنوعطططططة الوجهطططططات واملسططططططططططططططتويطططططات )  (، ومن املفروض أن يعزز كمنهجيطططططّ
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واعالنه "سططططططططططططالم على  1963مسططططططططططططتوى العالم أجمع على مثال دعوة املنشططططططططططططور البابو  لسططططططططططططنة 

الم هو شطططططمولي فالتعليم للسطططططّ (، Reardon, 1999األرض" والذ  تبعه إعالنات عديدة أخرى )

  ةة والسططططططططططططططلوكيطططّ ة والوجطططدانيطططّ وال يقتصططططططططططططططر على الحقطططائق واملفطططاهيم بطططل يعزز األهطططداف املعرفيطططّ 

(Castro, & Galace, 2010) ، ّفهنططالططك حططاجططة لتطوير وتفعيططل منهجيططات للتعليم الرسططططططططططططططاي 

وبالتالي ، (Bodine & Crawford, 1998) الم وتقص ي األنسب منها لكل مجموعة أو حالةللّس 

ن مناهت ة ضمالم في جميع املراحل التعليميّ ة للّس هنالك أهمية كبرى في إدماج مفهوم التربيّ 

ورهم دلإضطططططافة لتوعية األباء واألمهات  ،لطفولة املبكرةالتعليم وخاصطططططة لألطفال من جيل ا

قططططة ومثيرة لألطفططططال واألوالد الم في أوالدهم من خالل أنشطططططططططططططططططططة مشططططططططططططططوّ ة السططططططططططططططّ درس تربيططططّ في 

 (.2007)اللطيف وآخرون، 

 تا يعثق نشااااااار ثقافةما: "على ن ر  الذ  الدراسططططططططة بسططططططططؤال املتعلقة النتائج مناقشططططططططة. ثانًيا

 ".؟املدارس واملؤسسات التربوّية من وجهة نظر العّينة املجتمعّيةالّسلم املجتمعّي في 

لم املجتمعّي في املدارس واملؤسططططسططططات التربويّ مفهوم نشططططر ث راد ة من وجهة نظر أفقافة السططططّ

فططت إلى درجتي اقتنططاق من قبططل ، شططططططططططططططمططل أربعططة أفكططار رئيسططططططططططططططططة، والتي ةالعينططة املجتمعيططّ  ّن 
صططططططططططططططُ

و ب( قليلططة: للفكرة  .(3وحتف  1لكططّل  من األفكططار ذوات الُرتططب )املقططاَبلين؛ همططا: أ( متوسطططططططططططططططططة: 

 .4ذات الرتبة 

ت على " 1رتبة ناولت الفكرة ذات الت من خالل  لم املجتمعيّ نشططططططططططططططر ثقافة السططططططططططططططّ التي نصططططططططططططططر

 ذويتت، وشطططططططملت على توجهات التربّية للقيم واألخالإل و "إيجابّي  وصطططططططفّي  تطوير مناخ مدرسططططططط يّ 

املحبة، ال سططططططططططام ، االحترام، التفاهم، الحوار، احترام  مثل: ة،وعيش قيم وتوجهات إنسططططططططططانيّ 

 العطططاء وعمططل الخير و ة ووجهططات النظر املختلفططة، تقبططل اآلخر ومسطططططططططططططططاعططدتططه، التعططاون التعططدديططّ 

رام مبنّية على االحت ة سططليمة ومسططاملةتعزيز وتطوير عالقات اجتماعيّ و ، "اآلخر هو أنا" واعتبار 

بين الهيئططططات وكططططذلططططك بين مثلططططث أطراف املططططدرسططططططططططططططططططة )طالب، أهططططالي وهيئططططة تربويططططة( تبططططادل امل

ة وأءططططططططططحاب املوارد، القوى اإليجابيّ   دمجو واألقسططططططططططام واألطراف داخل املؤسططططططططططسططططططططططة وخارجها، 

نمط و  في التصطططططرف قدوةوالتقّبل خصطططططوصطططططيات الطالب، و ة، تشطططططابك كل الحلقات املجتمعيّ و 
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يمتططاز لهططدأة ،  ر  ُم و  متعططاون و  تربو  آمن–بيئططة ومنططاخ اجتمططا ياملحططافظططة على و  ،حيططاة ُمعططا 

 والالعنف. البال

ل فكرة  من خالل تطوير مناخ  لم املجتمعيّ نشطططططططططططططر ثقافة السطططططططططططططّ من املنطقّي جًدا أن تحصطططططططططططططّ

املرتبة األولى ملعنف نشر ثقافة الّسلم املجتمعّي في املدارس واملؤسسات  إيجابّي  وصفّي  مدرس يّ 

الم والعيش  التربوّية، ففاقد الشططططط يء ال يعطيه، وبالتالي ان كانت املدرسطططططة معنية بالتربّية للسطططططّ

لم املجتمعّي يجب أن نبدأ التطبيق والعيش من املجتمع القريب واألصططط ر،  وفًقا لثقافة السطططّ

والذ  نسطططططططططططتطيع العمل فيه ولنا صطططططططططططالحّية وسطططططططططططلطة للتأثير فيه وعليه أال وهو املدرسطططططططططططة، مع 

ر، ضرورة تأكيد أهمية د
ّ
ص 

ُ
ور األهالي في نشر ثقافة الّسلم بين أوالدهم في املجتمع البيتي امل

لم املجتمعّي، فالتوجه األمثل واألشطططططمل أّن البيت يربي  وهكذا ت سطططططع حلقات نشطططططر ثقافة السطططططّ

ويعيش ثقافة الّسلم ويمّد املدرسة بأوالد ترعرعوا على العيش بموجب هذه الثقافة، فتقوم 

لم من خالل توفير جو ومنطاخ وبيئطة اجتمطاعّية املطدرسططططططططططططططة برعطاي هم وت نمي هم على ثقطافطة السططططططططططططططّ

تربوّية تعليمّية داعمة لها، وهكذا تسططططططططططططططتطيع املدرسططططططططططططططة امداد املجتمع بكوادر شططططططططططططططابة تعيش 

لم، هذا ال يعفي املؤسطططططططسطططططططات املجتمعّية واملدنّية والرسطططططططمّية من مسطططططططؤولّية تعزيز  ثقافة السطططططططّ

، من خالل توفير الحقوإل امل سطططططططططططططططططاويططططة للجميع والعططططدالططططة وتططططأكيططططد دعمهططططا ملثططططل هططططذه الثقططططافططططة

ة وديرهطا. ومع ذلطك في حطالطة عطدم قيطام البيطت واألسططططططططططططططرة  ة والثقطافيطّ ة واالقتصطططططططططططططططاديطّ االجتمطاعيطّ

لم املجتمعّي بين أفرادها، هذا األمر ال يكون سطططططبًبا للتخلي عن نشطططططر  بواجلها لنشطططططر ثقافة السطططططّ

لم، بطططل تطططأكيطططًدا للحطططاجطططة املطططاسططططططططططططططططط ة لهطططا، فيتطلطططب األمر دوًرا أهم وأكبر من قبطططل ثقطططافطططة السططططططططططططططّ

ة للتعويض عن تقصططططططططططططططير األهططل في هططذا املجططال، وللتططأثير اإليجططابّي الططذ   املؤسططططططططططططططسطططططططططططططططات التربويططّ

لم، التي ينكشطططططف عل ها الطالب من خالل  يتحدى التأثيرات السطططططلبّية واملناقضطططططة لثقافة السطططططّ

لم في الحياةالعنف املجتمعّي بأنواعه والتعصطططططططب وديره. تبني املدرسططططططط  ة وعيشطططططططها لثقافة السطططططططّ

اليومّية االعتيادّية هو أكبر داعم لنشطططر هذه الثقافة، وتؤيد ذلك دراسطططات عّدة، ففي دراسطططة 

( يوص ي بأهمية تضمين حقوإل االنسان في الكتب التعليمّية ملعرف ها والتمتع 2005الدفا ي )

يمقراطّية، وفي دراسططططططة أبو خضططططططير لها وممارسطططططط ها في الحياة اليومّية والدفاق عنها لضططططططمان الد

( الخاصططططططة ببيان مفهوم ال سططططططام  يوصطططططط ي بضططططططرورة تركيز املدرسططططططة في مناهجها وجميع 2006)
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لم، وفي دراسططططططططة  مناحي الحياة على مفهوم ال سططططططططام   وهو أحدى القيم األسططططططططاس لثقافة السططططططططّ

 وتوصططط ي دراسطططة ( يشطططير إلى أهمية إشطططاعة مناخ  تسطططام ّي في املؤسطططسطططة التربوّية،2009املزين )

( بططأهميططة نشططططططططططططططر مبططاد، الحوار وال سطططططططططططططططام  مع اآلخر ملططا لهططا من أثر في نفوس 2010املواجططدة )

من  ( يشير إلى أن الّسالم يتحقق2010الطلبة لتكوين السلو  اإليجابّي، وفي دراسة عثمان )

 خالل حقوإل اإلنسان ومالمسة هذه الحقوإل ألرض الواقع.

ت على " 2الفكرة ذات الرتبة تناولت و  من خالل دور  لم املجتمعيّ نشر ثقافة الّس التي نصر

 ،ة تعيش هذه الثقافة وحياة القدوة والنموذج الجّيد"املدرسطططططططططة كوكيل تنشطططططططططئة وتنمية تربويّ 

 ثقططافططة السططططططططططططططّ حيططث شططططططططططططططملططت 
ّ

ل كططبططاعتبططار عن طريق الطالب لألهططل وللعططائلططة،  لم املجتمعيّ بططث

المرسططططول سططططفير بل طالب/ة  ة يّ ة التربو املدرسططططة أهم األطر االجتماعيّ  كون هذا إضططططافة ل، للسططططّ

وتفشطططططططططططططط ي العنف في  التقليططدّ   وخططاصططططططططططططططططة بعططد فقططدان عططدد كبير من العططائالت دورهططا التربوّ  

أسطططططططلوب ودور املعلم خالل  خالل من لم املجتمعيّ نشطططططططر املدرسطططططططة لفكر ثقافة السطططططططّ و املجتمع، 

ل ي لب كالذ  ه لهذا التوّج  يّ ايمان اإلدارة والطاقم املدرسطططططط و ة، حصطططططط  املواضططططططيع التعليميّ 

التي  ةاملدرسططططططططططة هي الخليّ إذ أّن التحديات وبالتالي يجعل الطالب سططططططططططفراء سططططططططططالم في املجتمع، 

ة ة بالدرجتربويّ    ةمهمة املدرسططططططططططططططة هي مهمة ثقافيّ فيتوجب عل ها أن تنتج مواطًنا صططططططططططططططالًحا، 

  .األولى تسبق مهمة انجاز املنهاج

لم هو هذا الفكر مرتبط بالفكرة  األولى ويسططططططططتمد قوته منها، فاالنطالقة لنشططططططططر ثقافة السططططططططّ

أن نعيشططها، ومن ثم نكون وكالء وسططفراء لنشططرها واتسططاق حلقا ها وتوجها ها، فمن املفروض 

أن يكون املدير قدوة وكيل تنشططططططططططئة وداعًما وعاضططططططططططًدا ومسططططططططططانًدا لنشططططططططططر هذه الثقافة ملعلميه، 

( 1995وبيو هم ومجتمعططا هم. في دراسطططططططططططططططة عثمططان ) واملعلمين لطاللهم، والطالب ألصطططططططططططططططدقططا هم

ة  ي بين من النتطططائج أّن للمطططديرين أدواًرا رئيسططططططططططططططططة وهطططامطططة في جميع مجطططاالت خطططدمطططات ال ططططططططططططططحطططّ

لم املجتمعّي وأّن املديرين يدركون أدوراهم في  املدرسططططططططّية، وهي ُبعد هام من أبعاد ثقافة السططططططططّ

 ,Rama)ين من ن يجة دراسططططططططططططططة راما كل املجاالت ال ططططططططططططططحّية ويمارسططططططططططططططو ها بدرجة عالية، وتب

أهمية دور املدير في رو  التأييد والدعم واألهمّية التي يعط ها للبرنامج والتصطططططططريحات  (2013

 ,Al-Samadi, AbuQudais) وزميليه الصطططططططططططططمد وأوصططططططططططططط ف  والرسطططططططططططططائل التي يمررها للطاقم،
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Mahasneh, 2010)  لم، بأهمية التدريب األكادياّي لحدارات األكاديمّية في مجال ثقافة السطططططططططططّ

( يوصططططططططططططط ي الباحث بأهمية ممارسطططططططططططططة حقوإل اإلنسطططططططططططططان في الحياة 2005وفي دراسطططططططططططططة الدفا ي )

اليومية والدفاق عنها لتحقيق املواطنة الصطططططططططالحة ونشطططططططططوء الفرد في بيئة ديمقراطّية سطططططططططلمّية 

تحفظ له كرامته واسططططططططططططططتقالليته وحريته، فوجود طاقم معلمين يعيش ويدر  أهمية ثقافة 

 ,Rama)لم املجتمعّي ويطبقها له أهمية كبيرة في نشطططططططططططر هذه الثقافة، وفي دراسطططططططططططة راما السطططططططططططّ 

نتج أن هنالك تقدير عال  ملجهود املعلمين ملنع العنف في املدرسططططططططططططططة، ويؤكد موجيكه  (2011

(Mojekeh, 2013)   الم بمضطططططططامينها املتنوعة كتحد أهمية دور املعلمين في وضطططططططع التربية للسطططططططّ

دريسططططططططططططّية الت –من املهم رفع مسططططططططططططتوى الو ي لدى الهيئة التربوّية هام لنظام التربّية، وبالتالي 

لم، فإن عدم إدرا  املعلمين ملضططططططططططططططامين  ليكون املعلمون وكالء جيدين في نشططططططططططططططر ثقافة السططططططططططططططّ

لم  أو وجود مسططططططططططططططتويات منخفضططططططططططططططة من الو ي واملعرفة واملهارات ذات وتوجهات ثقافة السططططططططططططططّ

الم لدى املعلمين هي من أسططباب عدم قيام املؤسططسططات التعليمّية بواجلها  الصططلة بثقافة السططّ

لم وهذا ما تبين من ن يجة دراسططططططططططططططة ديمير ) كما أن وجود (، Demir, 2011تجاه ثقافة السططططططططططططططّ

لمرد بشطططططططريّ امو  داخل املدرسطططططططة، مثل اختصطططططططاصططططططط ي نف ططططططط ي او  ة مختصطططططططة وداعمة لثقافة السطططططططّ

لم وبالتالي من املهم ومالئمة قريبة خصطططططصطططططات ت لها أهمية قصطططططوى في عملية نشطططططر ثقافة السطططططّ

اد ذو  خبرة في االرشطططططط اختصطططططططاصطططططططيينة بة ومراكز األنشططططططططة الطالبيّ تزويد املؤسطططططططسطططططططات التربويّ 

تطوير  لباحث بضطططرورة( يوصططط ي ا2012(، وفي دراسطططة املصطططاروة )2011النف ططط ّي )عبد القادر، 

 العالقة بين املنزل واملدرسة واستعمال جميع القنوات من أجل تحفيز الطالب.  

ت على "نشططططططططططططر ثقافة السططططططططططططّ  3وتناولت الفكرة ذات الرتبة  من خالل  لم املجتمعيّ التي نصططططططططططططر

م لثقافة السططططططططططططّ ، وشططططططططططططملت إشططططططططططططارات إلى أّن اإلشططططططططططططادة والتركيز على نتائجها اإليجابية للمجتمع"

االنتماء،  توثقو أفضل، سليم ومسالم و مجتمع وترتقي به إلى  تقدم وتطور املجتمع جتمعيّ امل

مؤهالت ب يتمتعة جيطل صطططططططططططططططالح تربيطّ لبمثطابطة وكيطل ت يير مركز  للمجتمع  فهيتقلطل العنف، و 

 .واملجتمعيّ  العلايّ و ، وإمكانيات ملواجهة التحديات وتحقيق النجا  الشخص يّ 

لم على املناخ املدرسطططططططططط ي بكافة مسططططططططططتوياته في  عندما تظهر نتاجات عملية لتأثير ثقافة السططططططططططّ

تعططططططامالت اإلدارة مع املعلمين، واملعلمين مع الطلبططططططة، وبين الطلبططططططة أنفسططططططططططططططهم مع بعضططططططططططططططهم 
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ة في املجتمع، هطذا األمر يحّفز  البعض، ومن ثم امتطداد هطذه التطأثيرات وظهور نتطاجطات إيجطابيطّ

الدافعّية لنشططر هذه الثقافة واإلشططادة بأهمي ها وضططرور ها وفوائدها على الفرد ويرفع مسططتوى 

واملجتمع والدولة، فتتجه طلًبا لنتاجات مجتمعّية إيجابّية ومباركة. ومنها، تطوير الشططططططططططططططراكة 

، (Saxena, Kumar & Aggarwal, 2011)بين املدرسططططططططططة واملؤسططططططططططسططططططططططات املدنّية واملجتمعّية 

(، وتكوين 2009ة لتجفيف منطططططابع العنف والتطرف )القضططططططططططططططططططاة، وتكطططططاتف الجهود املخلصطططططططططططططططططط

(، واعتبار املرأة ركيزة أسططططاسططططية لتنشططططئة األجيال )موسطططط ف، 2010السططططلو  اإليجابّي )املواجدة، 

 .(Berliner, 2015)، وتشجيع التطوق (Rama, 2013)(، وتطوير أسلوب حياة ص ّي 2010

ت على "نشططططططططططططططر و  4لفكرة ذات الرتبطة ا من خالل برامج  لم املجتمعيّ ثقطافطة السططططططططططططططّ التي نصطططططططططططططططر

فعطاليطات توعيطة ، نطدرج تح هطاامجموعطة مفطاهيم وأفكطار شططططططططططططططملطت  ،وفعطاليطات داعمطة ومعززة"

 تجنيد قوى و تبادل خبرات، بين الطلبة، و لقاءات ، و محاضططططططططططططططرات وندواتو للطالب واألهالي، 

ة وقيم، وبنططاء مواد تعإكسططططططططططططططططاب الطالب مهططارات و مجتمعيططة إيجططابيططة داعمططة،  ة  –ليميططّ تربويططّ

 ةبرامج فنيطططّ و ، لم املجتمعيّ ة لتعزيز ثقطططافطططة السططططططططططططططّ اسطططططططططططططط ثمطططار الحصطططططططططططططط  التعليميطططّ منطططاسططططططططططططططبطططة، و 

ن م لم املجتمعيّ أدوات ومواد داعمة لثقافة الّس و  تطوير أساليبمتنوعة، و ة يّ تربو موسيقّية 

 .أيام دراسية وتدريب للمعلمينو دورات و استكماالت  خالل

ة، واالنكشطططططططططاف على 
ّ
بال شطططططططططّك أن محاضطططططططططرات وبرامج التوعية، والندوات التثقيفّية الفعال

الجوانب املتنوعة لثقافة الّسلم تساهم في نشر وتطبيق ثقافة الّسلم املجتمعّي، وبالتالي من 

ة  ة وديرهططا في كططل املراحططل التعليميططّ ة واإلنسطططططططططططططططانيططّ املهم تضططططططططططططططمين كتططب الططدراسطططططططططططططططات االجتمططاعيططّ

لم )الدفا ي، بمضطامين ح وتضطمين املناهت (، 2005قوإل االنسطان وال سطام  وقيم ثقافة السطّ

لم وقّيم ال سطططططططام  ليتم  واملقررات الدراسطططططططية املزيد من املواد واملسطططططططاقات ال نية بثقافة السطططططططّ

تعليمها من مرحلة الطفولة وحتف التعليم العالي واعتبار األنشططططططة التعليمّية في مجال ثقافة 

تبين من ن يجة  ، فقد(2013؛ حرب، 2010؛ عثمان، 2009من املنهاج )املزين، جزًءا الّسلم 

( وجود فروإل دالططة في الو ي بحقوإل اإلنسطططططططططططططططان تعزى ألثر البرنططامج 2010دراسطططططططططططططططة الخوالططدة )

التعلياي لصطططططططططالح املجموعة التي تّم تطبيق البرنامج عل ها، كما ومن املهم تقديم محاضطططططططططرات 

عنف وتكثيف البرامج الهادفة واألنشططططططططططططططة الرياضطططططططططططططّية والترويحّية للتوعية من آثار الوندوات 
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كما أن توعية الطالب ملخاطر العنف تسططططططططاهم في تقليله وتحرهم للتعرف (، 2011)الشططططططططمر ، 

، هذا إضطططافة (והיימן שמש, רביןأك ر على أدوات تسطططاهم في التعامل الحكيم والسطططليم معه )

جية وبرامج لتطوير أبناء الشططططططططططططبيبة لتقليل لضططططططططططططرورة اسططططططططططططتخدام أسططططططططططططاليب وأدوات تربوية عال 

من املهم كما و  (.2012, אגבאריה וחממה., 2007, שמש., 2004, אמארהالعنف في املدارس )

لم ة بمفططاهيم ومضطططططططططططططططامين ثقططافططة السططططططططططططططّ ، وتعليم العلوم الحططديثططة تضططططططططططططططمين العلوم االجتمططاعيططّ

لم، وتطوير مهارات اإلصططططططططط اء واالسطططططططططتماق والحوار، وتشطططططططططجيع األنشططططططططططة  مقرونة بثقافة السطططططططططّ

التعاونّية واإلبداعّية وتخصططططي  أوقات وفرص لحسططططترخاء والتأمل ومواجهة العنف الطالبّي 

 ,Saxena, Kumar & Aggarwal)والسططططططططططططططلوكيات دير املنضططططططططططططططبطة بطريقة حكيمة وحازمة 

كمططا ومن املهم إقططامططة تططدريططب منهي أكططادياي لحدارات ، (Rama, 2015)، ودرس القيم (2011

(Al-Samadi, AbuQudais, Mahasneh, 2010) دورات تدريبية للمعلمين في مجال ثقافة ، و

لم )أو خضططططططططططططططير،  ة لألهططالي ومسطططططططططططططططاعططد هم ألدرا  واجبططا هم تجططاه 2006السططططططططططططططّ ( ودورات تثقيفيططّ

 (.2009؛ الشطناو ، 2006لى أفضل وجه )أبو خضير، أوالدهم والقيام لها ع

ّالتوصيات:

 بما يلي:دراسة وص ي التفي ضوء نتائج الدراسة ومناقش ها 

لم ثقافة فكر ملفهوم املجتمعيّ  الو ي مسطططتوى  رفع ضطططرورة .1  هذا منهيتضططط وما املجتمعيّ  السطططّ

 ّيةإيجاب وتوجهات قيم منظومة وتبني سططططططططططليمة، سططططططططططلمّية عالقات تطوير دعم من املفهوم

 .ممنهجة تربية خالل من إيجابّية سلوكيات منظومة إلى لترجم ها والحاجة

لم ثقافة نشطططططططططططر عملية تعزيز .2   ناخم تطوير خالل من واملجتمع املدارس في املجتمعيّ  السطططططططططططّ

 هذه تعيش تربوّية وتنمّية تنشطططططئة كوكيل املدرسطططططة دور  خالل ومن إيجابّي  وصطططططفّي  مدرسططططط يّ 

 لمجتمع،ل اإليجابّية نتائجها على والتركيز واإلشادة الجّيد، والنموذج القدوة وحياة الثقافة

 .ومعززة داعمة وفعاليات برامج وتفعيل
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ّاملراجع:

 . استرجع بتاري لغة الحوار أساس السالم االجتماعي والسياس ق(. 2003اآللوس ي، تيسير. )

 P018.htm /http://www.somerian-slates.com، عن املصدر.    15.10.2014

 ر أطروحة ماجستي .التسامح وآثاره التربوية في الفرد واملجتمع (.2006أبو خضير، منصور. )

 جامعة اليرمو ، إربد، األردن. .دير منشورة

عايش الّسلمي(. 2010الرحيم. ) بالل، عبد
ّ
   1 . استرجع فيالطريق إلى الّسالم االجتماعي والت

 ، عن موقع )سودارس(.2015 تشرين الثاني،

          http://www.sudaress.com/sudanile/20082 

 20.11.2016(. العنف بالص ر كالنقش على ال جر. نشر بتاري  2016بنا، جالل. )

 عن موقع )يا عيني( 6.12.2016ت بتاري  جعواستر 

          https://www.itu.org.il/?CategoryID=1150&ArticleID=8881 

العالقة بين البرنامج في طريقة خدمة الجماعة وتنمية ثقافة  (.2009تركف، مجد . )

ة ية: جامعكلية الخدمة االجتماع السالم االجتماعي لدى جماعة البرملان الشبابي.

  ، عن موقع املنشاو  للدراسات والبحوي.5.11.2015بتاري  حلوان. استرجع 

http://www.minshawi.com/other/terex1.pdf 

الدورة  إعالن وبرنامج عمل بشأن ثقافة السالم، (. 1999الجمعية العامة لألمم املتحدة. )

(. استرجع في العاشر من A/RES/53/243 6 October 1999الثالثة والخمسون )

 ، عن املصدر. 2015أكتوبر 

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?type=declarat 

 العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف من أجل(. 2001الجمعية العامة لألمم املتحدة. )

 (.A/56/349الدورة السادسة والخمسون )، أطفال العالم

من أجل  العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف (.2004الجمعية العامة لألمم املتحدة. )

 (.A/59/223التاسعة والخمسون ) الدورة، (2010- 2001أطفال العالم )
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دور اإلدارة املدرسية في نشر ثقافة السالم وتطبيقها في املدارس (. 2013حرب، دولت. )

وراة أطروحة دكت. الثانوية األردنية املنتسبة ملنظمة اليونسكو في محافظة إربد

 ، األردن.دير منشورة. جامعة اليرمو ، إربد

 . بيروت: أكاديمية بناء السالم.التنمية وبناء السالم في لبنان(. 2011حزور ، بوليت. )

(. تقديم ثقافة السالم للطالب، طرإل التقديم والصعوبات )الحلقة 2002حسن، محمد. )

 .92 – 74(، 141مجلة التربية، قطر، )الثالثة(. 

قائم على مفاهيم حقوق اإلنسان في مادة بناء برنامج يعليمي (. 2010الخوالدة، محمد. )

التربية الوطنية واملدنية والكشف عن أثره في تنمية الوعي بحقوق اإلنسان لدى 

أطروحة دكتوراة دير  .طلبة الصف العاشر األساس ق واتجاهاتهم نحوها في األردن

 منشورة. جامعة اليرمو ، إربد، األردن.

 . الناصرة: معهد عمواس.حزم أساليب دراسية(. 2012دعيم، عزيز. )

مدى تضمين حقوق اإلنسان في كتب الدراسات االجتماعية في (. 2005الدفا ي، عي  ف. )

 . رسالة ماجستير دير منشورة. جامعةمرحلة التعليم األساس ق في سلطنة ُعمان

 اليرمو ، إربد، األردن.

. استرجع يوم إسالمياملؤتمر الدولي السلم االجتماعي من منظور (. 2012شبكة الضياء، )

   http://www.najah.edu/ar/node/8462 ، عن موقع شبكة الضياء.22.10.2015

العنف لدى األحداث في دور املالحظة اإلجتماعية في شمال (. 2011الشمر ، سميحان. )

جامعة اليرمو ، إربد،  .دير منشورة. رسالة ماجستير اململكة العربية السعودية

 األردن.

ّ.22-5، (32)8مجلة الكلمة،  (. السلم االجتما ي: مقوماته وحمايته.2001الصفار، حسن. )

 . لبنان: دار الساقي.السلم االجتماعي: مقوماته وحمايته(. 2002الصفار، حسن. )

. السودان: جامعة دور الصورة في يعزيز السالم االجتماعي(. 2002ضيف هللا، عادل. )

 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 . القاهرة: دار دريب.السالم االجتماعي والتعايش السلمي(. 2010طه، بدو . )

http://www.najah.edu/ar/node/8462
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 .مشروع إكساب مهارات السالم لطفل الروضة (.2007. )وآخرونعبد اللطيف، فاتن، 

 ، عن موقع. 25.10.2015جامعة اإلسكندرية. استرجع يوم 

           http://uqu.edu.sa/page/ar/104027 

 دور اإلرشاد النفس ق في نشر ثقافة السالم )دراسة حالة (.2011عبد القادر، عبد القادر. )

جامعة السودان  .رسالة ماجستير دير منشورة طالب دارفور بجامعة السىودان(.

 للعلوم والتكنولوجيا، مركز دراسات ثقافة السالم، الخرطوم، السودان.

مديري املدارس األساسية في تحقيق أهداف الصحة املدرسية  دوّر (.1995دسان )، عثمان

كما يراه مديرو املدارس واملشرفون الصحيون في املدارس األساسية في محافظة 

 جامعة اليرمو ، إربد، األردن. .رسالة ماجستير دير منشورة .إربد

دور بناء واستدامة السالم في توفير قيم ثقافة السالم )دراسة حالة (. 2010عثمان، وفاء. )

أطروحة دكتوراة دير   .(2010–2008والية الخرطوم  –نازحي الحرب بدار السالم 

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مركز دراسات ثقافة السالم،  .منشورة

 الخرطوم، السودان.

رؤية دينية للتسامح (. السالم في اإلسالم. في جوتيار رشيد )محرر(، 2012علي، إسماعيل. )

 النزاق. (. دهو : جامعة دهو ، مركز دراسات السالم وحل110 – 81)ص.  والسالم

 بتكار.. الخرطوم: مكتبة اال مدخل إلى دراسات السالم والنزاعات(. 2010قور، أبو القاسم. )

. )محسن يوسف، تقرير عن ثقافة السالم في العالم(. 2006م. )مؤسسة ثقافة السال 

 مترجم(. منتدى اإلصال  العربي، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية.

عن  ،20.11.2015. استرجع يوم يعريف مصطلح ثقافة السالم(. 2012مبيض، محمد. )

 http://nbysalam.blogspot.co.il/2012/06/blog-post.htmlموقع. 

دور الجامعات الفلسطينية في يعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من (. 2009املزين، محمد. )

 رسالة ماجستير دير منشورة. جامعة األزهر، دزة، فلسطين.. وجهة نظرهم
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عزوف أولياء األمور عن املشاركة في مجالس اآلباء واملعلمين (. 2012املصاروة، أسامة. )

. رسالة هة نظر مديري مدارس محافظة إربدوأثره في العنف املدرس ق من وج

 ماجستير دير منشورة. جامعة اليرمو ، إربد، األردن. 

قافة اإلسالمّية املدرسّية في حوار الحضارات من خالل (. 2010املواجدة، بكر. )
ّ
دور كتب الث

مجلة جامعة النجاح لألبحاث  نشر ثقافة الحوار وال سام  مع اآلخر في األردن.

 .2288-2271 ،(8)24)العلوم اإلنسانّية(، 

 محلية كادقلي(. –أثر السلم على تنمية املرأة )والية جنوب كردفان (. 2010موس ف، نوال. )

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مركز دراسات  .رسالة ماجستير دير منشورة
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ّ(1)ملحق 

ّعينة مجتمعية سئلة املقابلة مع أفراد أ

 

 ماذا تعني لك ثقافة الّسلم املجتمعّي بشكل عام؟ .1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 . ماذا يعني بالنسبة لك نشر ثقافة الّسلم املجتمعّي في املدارس واملؤسسات التربوية؟2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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The Dissemination of Social Peace Culture from a Community Perspective 

Aziz Samaan Deam 

Abstract  

The present study aims to identify the culture of social peace in Galilee Schools from a 

community perspective and present proposals to school administration for ways of 

disseminating this culture. The study sample consisted of (27) participants, who were 

purposely chosen, including principals, teachers and representatives of civil society and 

local institutions. The interview was used in the data collection process. The results 

showed that the respondents look at the culture of social peace from several perspectives 

including: the development of sound peaceful relations, the adoption of system of 

positive values and attitudes, creating a set of positive outcomes, the rejection of violence 

in all its forms, and the system of positive behaviors. The results also show that there 

were several proposals for disseminating the culture of social peace arranged in 

descending order: the development of positive descriptive school environment; the 

school role as an agent of education and educational development and leading the social 

peace culture and good role models; the recommendation for the positive results of the 

culture of social peace for society; and the provision of programs and events that promote 

the social peace culture. 

Key words: School administration, culture of social peace, and Galilee Schools. 

 


