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الممارسػات التربويػة التػى تسػيـ عػى تعزيػز ييدؼ البحث الحالى إلى الكشؼ عف واقػ          
لصػياةة رؤيػة تربويػة    التماسؾ  االجتماعى بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى مصػر   وصػوال 

لتفعيؿ إسيامات مدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى تعزيز التماسؾ االجتماعى   كمدخؿ لمواجيػة 
االستعانة باالسػتبانة كػاداة بحثيػة  قػدمت م    المنيج الوصفى وقد انتيج  البحث   . اإلرىاب

. والمقابمة التػى تػـ اجراايػا مػ   مجموعػة مػف  مػديرى إلى عينة مف معممى المرحمة الثانوية  
مػػدارس التعمػػيـ الثػػانوى العػػاـ  ومجموعػػة مػػف الخبػػراذ التربػػوييف  وذلػػؾ  بيػػدؼ الوقػػوؼ عمػػى  

مدرسػػػة التعمػػػيـ الثػػػانوى العػػػاـ    أىػػػـ الممارسػػػات التربويػػػة الداعمػػػة لمتماسػػػؾ االجتمػػػاعى ب
 وتوصمت النتااج إلى  :

ممارسات اإلدارة المدرسية  بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى     -
( ووزف نسبى 2..0جاذت عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" بمتوسط حسابى )

 ا الجانب الميـ . %(. مما يشير إلى قصور عى دور اإلدارة المدرسية عى ىذ54.45)
الممارسات  التربوية لممعمـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى جاذت عى مستوى " تتحقؽ  -

%(. مما يشير أف أف 56.25( ووزف نسبى )2..0بدرجة كبيرة "  بمتوسط حسابى )
ممارسات المعمـ التربوية داخؿ مدرسة التعميـ الثانوى العاـ تسيـ عى تحقيؽ التماسؾ 

 االجتماعى  .
ف دور المناىج الدراسية عى دعـ التماسؾ االجتماعى متحقؽ  بدرجة كبيرة  وذلؾ وعقًا أ -

 %(..56.6( ووزف نسبى )4..0بمتوسط حسابى )آلراذ أعراد عينة البحث  
وجود قصور عى الممارسات التربوية الخاصة باألنشطة المدرسية عى مدرسة التعميـ   -

الثانوى العاـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى . عممارسات األنشطة المدرسية الداعمة 
( 0.02لمتماسؾ االجتماعى جاذت عى مستوى " تتحقؽ إلى حد ما "   بمتوسط حسابى )

 %(..  34..5ووزف نسبى )
ر عى الممارسات التربوية التى تسود المناخ التربوي عى مدرسة التعميـ الثانوى وجود قصو  -

العاـ  الداعمة لمتماسؾ االجتماعى    حيث جاذت عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" 
 %(.55.22( ووزف نسبى )0..0بمتوسط حسابى )

 تعميـ ثانوى  –إرىاب  –: تماسؾ اجتماعى كممات مفتاحية  
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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 terrorism. 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 (2.30) and a relative weight (76.67%). 

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 (2.34) and 

a relative weight (78.07%) 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 (2.36) and a relative weight (78.83%). 

-  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 (2.21) and a 

relative weight (73.56%). 

- 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 (2.32) and a relative weight (77.40%). 
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 : مكذمة 

بمرحمة حرجة تتسـ باىتزاز  0222يمر المجتم  المصري منذ ثورة يناير         
رات متبلحقة عي يبعض القيـ واضطراب المعايير االجتماعية واألخبلقية   كما يشيد تغي

صاحب ذلؾ  تيديدات األنساؽ االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقاعية    مختمؼ
والصراع المدني   وتدىور العبلقات المجتمعية   وعي بسبب تزايد الجريمة واإلرىاب 

 .  بعض الحاالت تناقص المشاركة السياسية 
رىاب استفحمتا   بعد موجة ما أطمؽ عميو الربي  عظاىرتى  التطرؼ واإل           

العربى   والتى كاف مف أعراضيا الجانبية تفشى الفوضى وانفبلت األمف وضعؼ ىيبة 
استكماؿ ورسوخ الشرعيات  قمةوساعد انييار الشرعيات القديمة و  الدولة الوطنية  .

 .  (2) الجديدة عى االختراقات األمنية  واألعماؿ اإلرىابية
عالفكر اإلرىابى  أو  ويعتبر اإلرىاب أحد مظاىر العنؼ االجتماعي             

المتطرؼ يسعى لتحقيؽ أىداؼ معينة يغمب عمييا الطاب  السياسي   وال سبيؿ ليذا 
الفكر ليحقؽ أىداعو السياسية عبر القنوات الشرعية   حيث إف ما يدعو إليو وينادى 
شاعة مناخ مف الخوؼ  بو ال يحظى بالػتاييد الشعبى واإلجماع    لذا يمجا إلى العنؼ وا 

طوااؼ المجتم     ويزيد األمر بإراقة الدماذ   ويبتغى مف ذلؾ اىتزاز األمف بيف 
شاعة الفوضى  .    ( 0) وا 

لذلؾ أصبحت قضية الحفاظ عمى التماسؾ االجتماعى مف القضايا المحورية         
حيث يرى كثير مف المتخصصيف عى عمـ النفس  االجتماعى   أف    عى العصر الراىف
حبل أمثؿ عى معالجة الكثير مف    اعى بيف أعراد المجتم  الواحد  يمثؿالتماسؾ االجتم

عالفرد إذا ما شعر بوجوده عى الجماعة  التى  .المشكبلت  التى تواجو الفرد والمجتم  
وتساعده عى إشباع حاجاتو وتوعر لو نظاما متكامبل مف   تعمؿ عمى حؿ مشكبلتو 

عإف مية تفاعمو م  اآلخريف عى المجتم     القيـ واالتجاىات واألخبلؽ التى تسيؿ عم
 . (.) حمى الفرد مف الفكر المنحرؼ ذلؾ ي
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مفيـو التماسؾ االجتماعى ينطوى عمى قياس كيفية توحد المجتم  حيث إف        
  عالمجتم  الذى يتمت  بشعور قوى باليوية  استنادا إلى مجموعة أبعاد ومؤشرات

واالنتماذ واألىداؼ المشتركة والمساندة االجتماعية يعتبر أكثر قوة عى مواجية 
 .  (2) التحديات الناتجة عف التطورات العالمية الحالية وعى مقدمتيا اإلرىاب 

تحقيؽ  التماسؾ االجتماعى أحد المفاتيح الرايسة عى  أجؿ ويعد التعميـ مف      
التطوير والتنمية  عيو وسيمة وةاية معًا  وسيمة ألنو ييدؼ إلى تحقيؽ التكامؿ 

  وةاية ألنو ييدؼ إلى تحسيف الظروؼ المعيشية لؤلعراد وتوعير عرص  االجتماعى
 .  (3)ة ومواجية اإلرىابمتكاعاة ليـ   مما لو أكبر األثر عى تعزيز المصالحة االجتماعي

 مشهلة البخح : 

أصبح  التماسؾ االجتماعى مف أىـ الموضوعات   وخصوصا عى الفترة الحالية             
عى مقدمتيا  التزايد الواضح  عي    وحيث تواجو المجتمعات الحديثة الكثير مف التحديات 

أةمب الذيف يمارسوف العمميات اإلرىابية عي سف الشباب  وأصبح  عدد حوادث اإلرىاب   
إلى التى وجيت   يةاإلرىابوتاثرت مصر بتمؾ الحوادث    .وربما عيما دوف ىذا السف

أىداؼ مدنية   واستيدؼ بعض الشخصيات السياسية ورجاؿ الجيش والشرطة ومواق  
 سياحية   وطاؿ الممتمكات الخاصة

 . (4) بالدولة 
زيادة انتماذ الطبلب وجعميـ  إلى أىداؼ منظومة التعميـ  لوقت الذى تسعى عيو عى او       

عإذا  . أكثر اىتماما وارتباطا بالوطف استعدادا ألدوارىـ االجتماعية المنوطة بيـ عند التخرج 
لموطف لحساب  االنتماذ لجماعة ما  تزيؼ ليـ   بيـ يفاجاوف الجمي  بضعؼ انتماايـ

الحاضر   وتشجعيـ عمى االنسحاب منو بؿ تقـو بعمؿ ةسؿ لعقوليـ بغرض تجنيدىـ لمياـ 
 .  (  5) انتحارية تفسر عمى أنيا استشياد وجياد عى سبيؿ اهلل

ش            اعة وتكمف خطورة اإلرىاب عمى المستوى المجتمعى عى نشر ثقاعة العنؼ   وا 
ظيار  مناخ سمبى بيف أعراد المجتم  نتيجة لقتؿ األبرياذ وزيادة الشعور بالخوؼ والقمؽ   وا 
عجز النظاـ السياسي  وعجز الحكومة عف توعير األمف لممواطنيف   باإلضاعة إلى التكمفة 
زالة آثار الدمار   مما يؤدى إلى تزايد  االقتصادية والتى تتمثؿ عى تكمفة إنقاذ الضحايا وا 

 . (  6)  األعباذ التى تتحمميا الدولة واإلضرار بجيود التنمية
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األمر الذى يحتاج إلى معالجة الظاىرة اقتصاديا واجتماعيا وثقاعيا وتربويا ودينيا             
يجاد بياة  وقانونيا ونفسيا   خصوصا بالقضاذ عمى الفقر    وتحقيؽ العدالة والمساواة   وا 
مناسبة لقيـ السبلـ والتسامح والبلعنؼ  وحؿ الخبلعات بالحوار والتسامح المشترؾ .  م  

عى االعتبار أكثر شرااح المجتم  تاثيرا    وأىميا شريحة طبلب المرحمة الثانوية    األخذ 
 . (7)التى تعد مف أكثر الشرااح تكوينا لممجتم  

حيث يتاثر الشباب بما عييـ طمبة المرحمة الثانوية بعوامؿ محمية وقومية وعالمية          
صادية واالجتماعية   التى تؤثر عمى كما يواجيوف مجموعة مف التحديات الثقاعية واالقت

يؤكد و     ( 22) قدرتيـ عمى تحقيؽ مطالب نموىـ   مما قد يحدث بعض المشكبلت لدييـ 
أىمية الدور الذى تمارسو المؤسسات التربوية والتعميمية   عى حماية وتحصيف عقوؿ الطبلب 

واالعتداؿ   وتربية جيؿ  متشددة والمتطرعة   عبر تعزيز قيـ الحوار والوسطيةلمف األعكار ا
يمارس الحوار وقبوؿ اآلخر   مف ةير تعصب أو إقصاذ   والتربية عمى مفيوـ التسامح 

 .    (22)  والتعايش
ىاب ىو إيجاد الشقاؽ واالستفادة منو داخؿ المجتم  ولما كاف اليدؼ الرايس لئل     

مف  وبالتالى مواجية اإلرىاب     عى زيادة التماسؾ االجتماعى التعميـ يساعد المستيدؼ عإف 
خبلؿ تطوير القيـ والميارات والفيـ   والتدريب عمى الثقة االجتماعية   وتوعير الوعى 

يجاد االجتماعى   و  دارة المدرسة طبلب ثقاعة تسيؿ التفاعبلت اإليجابية  . عال ا  والمعمميف وا 
والعامميف   كؿ منيـ يعزز رأس الماؿ االجتماعى   ويسيـ عى تكويف العبلقات اإليجابية التى 
تحكميا قيـ ومعايير يقتنعوف بيا وتجمعيـ أىداؼ مشتركة   سواذ كانت أىداؼ تعميمية أو 

 .  ( 20) ىداؼ المجتم  الذى يعيشوف عيوأ
التى إلى الوقوؼ عمى أىـ الممارسات التربوية   يسعى  البحث الحالى عإف ومف ثـ          

 مواجية اإلرىاببغرض  بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ لتماسؾ االجتماعى تسيـ عى تعزيز ا
 . وىو ما يمكف التعبير عنو عى التساؤؿ الرايس التالى : عى مصر

مواجية اإلرىاب عى لجتماعى التماسؾ اال تعزيزعى كيؼ يسيـ التعميـ الثانوى العاـ  -
 ؟   مصر

           ويتفرع عف ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية :   
 تماسؾ االجتماعى ؟ لم اإلطار الفكرىما  -2
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 التماسؾ االجتماعى ؟ تعزيز مدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى  إسياماتما  -0
 ما مفيـو اإلرىاب وما أىـ دواععو ؟  -.
 التماسؾ االجتماعى  ومواجية اإلرىاب ؟  التعميـ مف أجؿ ما العبلقة بيف  -2
االجتماعى بمدرسة  التماسؾ  التى تسيـ عى تعزيز ما واق  الممارسات التربوية  -3 

 التعميـ الثانوى العاـ ؟
مدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى إسيامات لتفعيؿ  ةالمقترح الرؤيةما أىـ مبلمح  -4

 ؟  عى مصر   التماسؾ االجتماعى لمواجية اإلرىاب تعزيز
 ييدؼ البحث الحالى إلى تحقيؽ ما يمى :  أٍذاف البخح :

 التماسؾ االجتماعى  .  إطار عكرى حوؿ السعى لبمورة  -
 . التماسؾ االجتماعى تعزيز مدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى  إسياماتالوقوؼ عمى   -
   والوقوؼ عمى  أىـ دواععو  . التصدى لدراسة  مفيوـ اإلرىاب  -
 التماسؾ االجتماعى ومواجية اإلرىاب  .التعميـ مف أجؿ  الكشؼ عف  العبلقة بيف  -
االجتماعى التى تسيـ عى تعزيز التماسؾ  الممارسات التربويةالوقوؼ عمى  واق   -

 . بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ
التماسؾ  تعزيزمدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى  إسياماتلتفعيؿ  تربويةرؤية صياةة  -

 .  عى مصر  االجتماعى  لمواجية اإلرىاب
 تتمثؿ أىمية البحث عيما يمى :   أٍنية البخح  :

تنبثؽ أىمية البحث النظرية مف أىمية الموضوع الذى يتناولو وىو األىمية النظرية :   -2
االجتماعى بمدرسة التعميـ  التماسؾالتى تسيـ عى تعزيز تفعيؿ الممارسات التربوية 

الثانوى العاـ عى مصر لمواجية اإلرىاب   عالمجتم  الذى يتمت  بشعور قوى باليوية 
واالنتماذ واألىداؼ المشتركة والمساندة االجتماعية يعتبر أكثر قوة عى مواجية اإلرىاب 

مى عاتؽ الدولة الذى يمقى بعواقبو الوخيمة تحديات سياسية وامنية واقتصادية خطيرة ع
  األمر الذى يبرر اتخاذ كؿ التدابير الكفيمة  لمواجيتو    وياتى دعـ التماسؾ 

وبالتالى يمثؿ البحث الحالى إضاعة عممية عى ىذا االجتماعى عى مقدمة تمؾ التدابير.  
 المجاؿ . 
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و  األىمية التطبيقية : تتمثؿ األىمية التطبيقية لمبحث عى أنو  قد يستفيد مف نتااج -0
 الفاات التالية :

  إدارة مدرسة التعمػيـ الثػانوى العػاـ  :  وذلػؾ عػى إطػار سػعييا إلػى دعػـ التػرابط والتماسػؾ
 بيف أعراد المجتم  المدرسي . 

  العػػدؿ والمسػػاواة  طالػػب المرحمػػة الثانويػػة  :    حيػػث يػػتـ إعػػداده عػػى منػػاخ مبلاػػـ مػػف
  ممػػػا يسػػػيـ عػػػى حمايتػػػو مػػػف   واحتػػػراـ اليويػػػات وتمبيػػػة حقوقيػػا   والتػػىخى والتضػػػامف

 االنحراؼ أو االستقطاب الفكرى .  
   أصػػػبحت  المػػػدارس مػػػف أدوات المجتمػػػ   أوليػػػاذ األمػػػور والمجتمػػػ  المحمػػػى  :  حيػػػث

األساسية التى تسيـ عى مواجيػة اإلرىػاب مػف خػبلؿ  التفاعػؿ  مػ  متطمبػات مجتمعيػا   
 .   ااياوالنيوض بيا  وحؿ مشكبلتيا   وتحقيؽ حياة أعضؿ ألبن

 :وأدواتُ  ميَج البخح 

مػػنيج الوصػػفى نظػػرا لمبلذمتػػو لطبيعتػػو  عػػى تحديػػد مفيػػـو التماسػػؾ اليسػػتخدـ البحػػث       
االجتمػػاعى  والوقػػوؼ عمػػى دور مدرسػػة التعمػػيـ الثػػانوى العػػاـ عػػى دعػػـ التماسػػؾ االجتمػػاعى   

  أىػػـ الممارسػػات التربويػػة التػػى تسػػود مدرسػػة التعمػػيـ الثػػانوى العػػاـ  فالكشػػؼ عػػمػػف خػػبلؿ 
. مػػ  اسػػتخداـ المػػدخؿ التعػػددى وتسػػيـ عػػى دعػػـ التماسػػؾ االجتمػػاعى  لمواجيػػة اإلرىػػاب   

( الػػػذى يعتمػػػد عمػػػى   (Triangulation Approchلجمػػػ  البيانػػػات عػػػى البحػػػث العممػػػى  
 .  (.2)نصر ما عى السموؾ اإلنسانىطريقتيف أو أكثر لجم  البيانات بقصد دراسة ع

 تـ االستعانة باألدوات البحثية التالية : قدو        
الوقػػوؼ وذلػػؾ  بيػػدؼ    قػػدمت إلػػى عينػػة مػػف معممػػى المرحمػػة الثانويػػة  التػػى االسػػتبانة  -2

الممارسػات التربويػة الداعمػة لمتماسػؾ االجتمػاعى بمدرسػة التعمػيـ الثػانوى العػاـ  عمى واق 
    .ىـمف وجية نظر 

المقابمػػػة التػػػى  تػػػـ اجراايػػػا مػػػ   مجموعػػػة مػػػف  مػػػديرى مػػػدارس التعمػػػيـ الثػػػانوى العػػػاـ   -0
بيػػدؼ الكشػػؼ عػػف  أىػػـ الممارسػػات التربويػػة الداعمػػة   ومجموعػػة مػػف الخبػػراذ التربػػوييف 

لمتماسػػػؾ االجتمػػػاعى بمدرسػػػة التعمػػػيـ الثػػػانوى العػػػاـ مػػػف وجيػػػة نظػػػرىـ كقيػػػادات وخبػػػراذ 
الػػدور التربػػوى لممدرسػػة عػػى ىػػذا الجانػػب عػػى تفعيػػؿ  تربػػوييف   والتعػػرؼ عمػػى مقترحػػاتيـ
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لتعمػػيـ الثػػانوى العػػاـ عػػى مدرسػػة ا إسػػياماتلتفعيػػؿ  رؤيػػة تربويػػة وصػػوال لصػػياةة الميػػـ   
 .   لمواجية اإلرىاب تعزيز التماسؾ االجتماعى 

 تتمثؿ حدود البحث عى :   : بخححذود ال
  مرحمػة التعمػيـ الثػانوى العػاـ  ومػديرى  معممػى مػف عينػة :وتمثمػت عػى الحدود البشػرية   -

 وعينة مف الخبراذ التربوييف مف السادة أعضاذ ىياة التدريس  بكمية التربية . 
 مثمت عى مدار س التعميـ الثانوى العاـ بمحاعظة دمياط .الحدود الجغراعية : وت -
الممارسات التربوية الداعمة  واق الحدود الموضوعية : اقتصرت الدراسة الحالية عمى  -

تفعيؿ رؤية ل  اقتراح  وصوال إلى لمتماسؾ االجتماعى بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ 
مدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى دعـ التماسؾ االجتماعى   كمدخؿ لمواجية إسيامات 
 اإلرىاب .

 تتحدد مصطمحات الدراسة عيما يمى :    مصطلخات البخح :
التماسؾ االجتماعى عى مدرسة التعميـ   الباحثة إجراايا  : وتعرؼ التماسؾ االجتماعى  -2

 ليا والوالذ الجماعة إلى بانتماايـ أعراد المجتم  المدرسي شعور  الثانوى العاـ  بانو 
  وذلؾ عى  مشترؾ ىدؼ تحقيؽ سبيؿ عي معا وعمميـ   وعضويتيا بمعاييرىا والتمسؾ

التمييز   واحتراـ  تجنب وحماية حقوؽ اإلنساف   والتسامح و احتراـ إطار مف 
 .  االختبلؼ   وتساوى الفرص   والتضامف واألمف والمشاركة لمجمي 

   ـ المنظـ لمعنؼ لتحقيؽ ىدؼ سياسياالستخدانو اوتعرعو الباحثة إجراايا ب اإلرىاب :  -0
ييدد عدد ةير محدود مف وينجـ عف ىذا العنؼ إثارة الذعر بسبب الخطر العاـ الذى 

 الناس  .
 

 الذساطات الظابكة : 

عيما يمى عرض لبعض الدراسات السابقة التى تؤكد مشكمة الدراسة   وتوضح ضرورة       
 مناقشتيا  وتـ عرضيا  مف األقدـ إلى األحدث وذلؾ عيما يمى :

مدرسيف مف تعميـ ال –بعنواف " التعمـ لمعيش معا  (:14) 2001دساطة ساجبوت ج ، غ  -2
 أجؿ التماسؾ االجتماعى : البياة اليندية ". 
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ىدعت الدراسة إلى الكشؼ عف دور المعمميف عى تمكيف التعميـ مف عيـ واحتراـ الثقاعات   
والمغات والخبرات المتباينة . واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى   وأظيرت النتااج  ضرورة 

األسس الرايسة لمديمقراطية والمساواة   وأف تجعؿ تشجي  برامج إعداد المعمميف عمى تاكيد 
 الثقاعية  والعدالة االقتصادية أحد أىداعيا . –تحقيؽ العدالة االجتماعية 

 Hill, Kelly, 2011 (15  :)ساطة د -2

واليرسؾ "  البوسنة: التعميـ عي االجتماعي التماسؾ إمكانيات   "بعنواف: 
مكانيات ىدعت الدراسة إلى الكشؼ عف  تحديات     داخؿ المقدمة االجتماعي التماسؾ وا 

واليرسؾ .  البوسنة عي األوس  االجتماعي المستوى عمى التعميـ خبلؿ ومف المدارس
 زاؿ ما لمجتم  األجؿ طويؿ واالستقرار االجتماعي التماسؾ أماـ التحديات وأظيرت النتااج 

التالية   الجوانب مف جانب كؿ الثقة   ضمف واستعادة وتصالح بناذ إعادة أجؿ مف يكاعح
 بيف الدراسية   العبلقات والمناىج   التدريس لغة   والثانوي االبتدااي التعميـ   القيادة)

 العالي .  التعميـ و (   الدولية والمنظمات والمعمميف  اآلباذ ) رابطات والمدرسة المجتم 
(  : بعنواف "  التعميـ والتماسؾ 24)  0220دراسة ىبة صبحى جبلؿ اسماعيؿ  -.

 دراسة تحميمية لمعااد ةير االقتصادى األوس  لمتعميـ قبؿ الجامعى "  –االجتماعى عى مصر 
 قبؿ التعميـ مرحمة  عى االجتماعى التماسؾ واق  ىدعت الدراسة إلى التعرؼ عمى        

 رؤية استخدمت الدراسة المنيج الوصفى التحميمى .  وتوصمت إلىمصر    و  عى الجامعى
 قبؿ الجامعى .  التعميـ عى  االجتماعى التماسؾ لتحقيؽ مستقبمية

بعنواف " التسامح الفكرى وعبلقتو بالتماسؾ  (:11) 2014دساطة مياف فتخى عبذ الشصام  - 2
 االجتماعى  لدى طمبة الجامعة "  

التعرؼ عمى مستوى التسامح لدى طمبة جامعة كرببلذ   وقياس   ىدعت الدراسة إلى      
ناث (   وقياس مستوى التماسؾ إمستوى التسامح وعقا لمتغير الجنس ) ذكور   

ناث(   والتعرؼ عمى عبلقة التسامح بالتماسؾ إاالجتماعي وعقا لمتغير الجنس ) ذكور   
 . االجتماعي

 ا( طالب32وتالفت عينة البحث التطبيقية مف ) وانتيجت الدراسة المنيج الوصفى        
مقياس لمتسامح وتـ تبني مقياس  وتـ إعداد  . مف كمية التربية لمعمـو اإلنسانية  ةوطالب

شارت نتااج البحث الى أف طمبة الجامعة ال يتمتعوف بالتسامح   أ. و   لمتماسؾ االجتماعي 
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واالناث عي التسامح   وطمبة الجامعة وال يوجد عروؽ ذات داللو إحصااية بيف الذكور 
يتمتعوف بالتماسؾ االجتماعي   وال توجد عروؽ عي التماسؾ بيف الذكور واالناث   وال توجد 

 . عبلقو دالو احصاايا بيف التسامح والتماسؾ االجتماعي
بعنواف " حوؿ قضايا عى تعزيز التماسؾ  Njeng'ere, David(11 : ) 2014دساطة  -3

 وطنييف : الفرص والتحديات   أوراؽ عمؿ حوؿ قضايا المناىج الدراسية " والتكامؿ ال
والتماسؾ  االجتماعى   مف خبلؿ  التعميـ بيف ىدعت الدراسة إلى الكشؼ عف  العبلقة        

 بيف ومف وتطمعاتو   احتياجاتو تحقيؽ مف المجتم  تمكيف عى الوقوؼ عمى دور التعميـ
 والتكامؿ التماسؾ   كبير حد إلى المناؿ بعيدة ظمت التي   كينيا عي االحتياجات ىذه

 الدراسية المناىج عي الموجودة والتحديات باإلضاعة إلى استكشاؼ الفرص  .الوطنييف
. وانتيجت الدراسة المنيج الوصفى    وتوصمت النتااج   الوطنييف والتكامؿ التماسؾ لتعزيز
 إلى :

 إلى الفردي الميؿ زيادة خبلؿ مف االجتماعي الماؿ رأس تطوير عي يساىـ التعميـ أف -
 .والتسامح الثقة

 الموضوعة والقيمة المشتركة القواعد تطوير عمى قوي تاثير اجتماعي كنشاط لمتعمـ  -
 . المجتم   داخؿ والتفاىـ التسامح عمى

 خاص بشكؿ يقوض وىذا   جًدا واسعة والمنفذة المقصودة الدراسية المناىج بيف الفجوة -
 الفرص لممتعمميف لممارسة توعير عي األساسية الدعامة يعتبر الذي   العاطفي المجاؿ
 . والتكامؿ التماسؾ

 التماسؾ . تسيؿ التي المواقؼ مف المتعمميف يمكناف ال وسياقيا المدرسة سياسات -
 :   Shuayb, Maha 2014 (11)دساطة  -4

لبناف تامبلت حوؿ إصبلحات محاوالت التعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعي عي " بعنواف  
 " 0222و  2772التعميـ عي عامي 

ىدعت الدراسة إلى تحديد مفيـو التماسؾ االجتماعى   م  تحديد سياسات الدولة لتعزيز    
التماسؾ االجتماعى عبر التربية عى لبناف ما بعد الحرب   وانتيجت الدراسة المنيج 

تمميذ  722معمما و 40مديرا و 02قت عمى الوصفى   مستعينة باالستبانة كاداة بحثية طب
 ثانوية حكومية وخاصة عى محاعظات لبناف   وأظيرت النتااج :  02عى 
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 عي انحصر إذ واألساتذة    المديريف أةمب لدى االجتماعي لمتماسؾ ضيقا مفيوما -
 العدالة  . مفيـو يشمؿ والمواطنة   ولـ المذىبية التعددية

 المبنانية الثانويات عي معتمدة نيج خمسة االجتماعي لمتماسؾ الدراسة ىذه حددت -
 االجتماعية . – السياسية التبلمذة مواقؼ عمى لتاثيراتيا تحميؿ م  والخاصة   الحكومية

وأو صت الدراسة بضرورة تغيير وزارة التربية والتعميـ سياسة التربية عمى المواطنة   إلى     
 نيح متعدد األبعاد .

 Jolly  , RubagizaI; Jane UmutoniII; Ali Kaleeba, 2016  (20 : )دساطة  -1

 عي المدارس عي االجتماعي والتماسؾ السبلـ بناذ تعزيز: لمتغيير كوكبلذ بعنواف " المعمموف
 رواندا " 

تعزيز بناذ السبلـ والتماسؾ عى المعمميف  الكشؼ عف واق  دورإلى  ىدؼ البحث      
ضد  2772االجتماعي عي المدارس الرواندية عي أعقاب اإلبادة الجماعية التي ارتكبت عاـ 

 التوتسي. 
التي تـ جمعيا إلجراذ دراسة انتيجت الدراسة المنيج الوصفى    عى تحميؿ األدبيات و       

اقات رواندا وجنوب أعريقيا عي أوس  نطاقًا بحثًا عف دور المعمميف عي بناذ السبلـ عي سي
المقاببلت شبو المنظمة   ومناقشات المجموعات المركزة   واستخدمت عترة ما بعد النزاع. 

 أرب  عي المعمميف مف جمعيا تـ الميدانية والبيانات واالستبيانات والمبلحظات الصفية.
 .  المعمميف تدريب ياتكم عى رواندا   وكذلؾ  والثانوية االبتدااية مدرسة مف المدارس عشرة

بالدور الياـ لممعمميف والتعميـ بشكؿ عاـ   عي إعادة  وتوصمت الدراسة إلى  االعتراؼ       
البناذ االجتماعي والسياسي واالقتصادي عي مرحمة ما بعد اإلبادة الجماعية عي رواندا. 

باستخداـ األبعاد  بناذ السبلـ المستداـ عي حاالت ما بعد الصراع  عى  وأىمية دور المعمـ
عادة التوزي  والتمثيؿ والمصالحة مف  اىناؾ عدد باإلضاعة إلى أف.  األربعة لبلعتراؼ وا 

دارة الم عمميف العوامؿ المترابطة التي تتعمؽ بالتطوير الميني لمم والبياة المدرسية دارس   وا 
 . التي تشكؿ تحديات لبناذ السبلـ المستداـ والتماسؾ االجتماعي

بعنواف " التماسؾ  ( : 21)  2011على مظتوس الضٍشاىى ولطيفة صاحل الضٍشاىى دساطة  -6
االجتماعى وعبلقتو بكؿ مف االةتراب الثقاعى وأزمة اليوية والقيـ األخبلقية لدى طبلب 

 وطالبات المرحمة الثانوية "
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ف ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف التماسؾ االجتماعى   وكؿ م      
طالبا وطالبة  002االةتراب الثقاعى وأزمة اليوية والقيـ األخبلقية . وشممت عينة البحث  

ممف يدرسوف عى المرحمة الثانوية بمدينة جدة   وأشارت النتااج إلى وجود عبلقة ارتباطية 
 موجبة بيف التماسؾ االجتماعى وكؿ مف القيـ األخبلقية وأزمة اليوية واالةتراب الثقاعى .

 Loader, Rebecca; Hughes, Joanne(22 :  )  2017دساطة   -1

 التعميـ إمكانات: التعميـ عي االجتماعي والتماسؾ الثقاعي التنوع بيف التوازف بعنواف :" تحقيؽ
  "المنقسمة السياقات عي المشترؾ
ىدؼ البحث إلى  الكشؼ عف كيفية تشكيؿ أنظمة التعميـ عى المجتمعات المنقسمة           

بسبب الصراع العرقى والدينى بحيث تسيـ عى تطوير التماسؾ االجتماعى .  باإلضاعة إلى 
حماية اليويات الثقاعية واإلثنية بغرض تطوير التماسؾ االجتماعي  الوقوؼ عمى  كيفية 

 . أيرلندا الشمالية وجميورية مقدونيا اليوةوسبلعية السابقة وقبرص  عى والدينية
األدلة وانتيجت الدراسة المنيج الوصفى   وتوصمت إلى ضرورة االعتماد عمى         

البحثية والتجربة الحديثة لمتعميـ المشترؾ عي أيرلندا الشمالية وجميورية مقدونيا 
  بغرض تحقيؽ التماسؾ االجتماعى عى المناطؽ التى تعانى  اليوةوسبلعية السابقة وقبرص

 مف النزاع واالنقساـ .
 ,Kaur, Amrita; Awang-Hashim, Rosna; Noman 2017دساطة  -10

Mohammad(23: )  " مف أجؿ التماسؾ  لمتعدد الثقاعاتتعريؼ التعميـ ابعنواف
 "االجتماعي عي السياؽ الماليزي

 عممية عي المشاركيف المصمحة أصحاب نظر وجيات ىدعت الدراسة  إلى   استكشاؼ     
 التماسؾ لتحقيؽ الماليزي السياؽ عي المتعدد الثقاعات تعميـلم إطار لتحديد التعميـ

 الناجح . وانتيجت الدراسة المنيج الوصفى    وتوصمت   النتااج إلى : االجتماعي
 المشتركة واليوية بالتماسؾ الشعور تعزيز عمى قادرة قوية مؤسسات المدارس اعتبار -

 .مختمفة وثقاعية واجتماعية عرقية أصوؿ مف الطبلب لدمج
. االجتماعي التكامؿ يسيؿ أف يمكف المدارس عي الثقاعات المتعدد لمتعميـ الفعاؿ التنفيذ  -

 وعيـ بمعرعة الثقاعات المتعدد التعميـ وتنفيذ تصميـ يسترشد أف الميـ مف   ذلؾ وم 
 . سياقيا عي والتعقيدات التمييز وأنماط قضايا
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 مقارنة بعنواف " دراسة  Rissanen, Inkeri; Sai, Youcef  :   2018دساطة  -11
يرلندا " ) عنمندا عي اإلسبلمية الدينية التربية عي االجتماعي التماسؾ تدريس لكيفية  (. 02وا 

 الدينية التربية دروس عي االجتماعي التماسؾ تعزيز ىدعت الدراسة إلى  الكشؼ عف كيفية  
 عنمندا .  عي الدينية ةير والمدارس أيرلندا عي اإلسبلمية المدارس عي  اإلسبلمية

 شبو والمقاببلت الصفية المبلحظات إلى وانتيحت الدراسة المنيج الوصفى استناًدا       
 مف الرةـ عمى أنو وكشفت النتااج    والطبلب األمور وأولياذ المعمميف م  المنظمة

 مف النوعيف كبل عي تدريسو يتـ كموضوع ة   تدريس التربية اإلسبلمي إدارة عي االختبلعات
يجاد حموؿ  كوكبلذ المعمموف  إال أنو يستخدـ  المدارس لدعـ التماسؾ االجتماعى وا 

 لمنزاعات . 
 تعكيب عاو على الذساطات الظابكة :

مػػف خػػبلؿ  اسػػتعراض مجمػػؿ الدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بموضػػوع الدراسػػةالحالية         
 يمكف عرض مجموعة مف المبلحظات عمى النحو التالى : 

أوضحت العديد مف الدراسات االىتماـ العربى والعالمى  بالتماسؾ االجتماعى لمؤسسات  -1
 وتمكينيـ  النشذ نفوس عي مفالتضا ترسيخ قيـ التعميـ بصفة خاصة   وذلؾ لدوره عى 

  مثؿ )دراسة ىبة صبحى جبلؿ  االجتماعي واالندماج اإليجابية المشاركة مف
( 0225(   و دراسة )عمى منصور الزىرانى ولطيفة صالح الزىرانى   0220اسماعيؿ

التى أكدت عمى أىمية التماسؾ االجتماعى عى مواجية أزمة اليوية واالةتراب الثقاعى   
مناؼ عتحى عبد الرزاؽ  عمى المشكبلت الخمقية عى المجتم      ودراسة )والتغمب 

( التى أبرزت العبلقة بيف التسامح الفكرى والتماسؾ االجتماعى لدى  0222الجبورى  
 طمبة الجامعة . 

سعت بعض الدراسات إلى الكشؼ عف دور عناصر المدرسة المختمفة عى تحقيؽ التماسؾ  -0
 ,  Jolly 2016(   ودراسة )  0222)راجبوت ج  س  االجتماعى مثؿ دراسة 

RubagizaI;     et.al    التى كشفت عف  دور المعمميف عى تحقيؽ التماسؾ االجتماعى)
( عقد عممت عمى استكشاؼ الفرص والتحديات Njeng'ere, David,2014 أما دراسة )

   )   2018راسة  )الموجودة عي المناىج الدراسية لتعزيز التماسؾ االجتماعى  . و د
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Rissanen, Inkeri; Sai, Youcef  التى سعت إلى الكشؼ عف كيفية تعزيز التماسؾ
 االجتماعي عي دروس التربية الدينية اإلسبلمية  عي المدارس اإلسبلمية عي أيرلندا.  

أكدت بعض الدراسات عمى أىمية التعميـ عى دعـ التماسؾ االجتماعى  عى بمداف مختمفة  -.
( التى سعت لمكشؼ عف دور الدولة عى   (Shuayb, Maha , 2016مثؿ دراسة 

  et.al 2016تعزيز التماسؾ االجتماعى مف خبلؿ التربية عى لبناف   أما دراسة) 
Kaur, Amrita; دور التعميـ المتعدد الثقاعات عى دعـ ( عقد سعت إلى استكشاؼ

 التماسؾ االجتماعى عى ماليزيا .
 انتيجت معظـ الدراسات السابقة المنيج الوصفى  .   -2
أعادت العديد مف الدراسات السػابقة عػى بعػض جوانػب اإلطػار النظػرى لمدراسػة الحاليػة مػف  -3

 سؾ االجتماعى   . حيث بياف أىمية مشكمة الدراسة   والمفاىيـ المتعمقة بالتما
اسػػتفادت الدراسػػة الحاليػػة مػػف بعػػض الدراسػػات السػػابقة عػػى بنػػاذ أداة الدراسػػة   والرؤيػػة  -4

 المقترحة .
تتشابو الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة عى تناوؿ التعميـ والتماسؾ االجتماعى   -5

الوقوؼ عمى    وتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث تركيزىا عمى
  الممارسات التربوية الداعمة لمتماسؾ االجتماعى بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى مصر 

وذلؾ مف وجية نظر المعمميف   وىو ما لـ  تيدؼ إليو أى مف ىذه الدراسات   ولـ تتخذه 
 موضوعا ليا   ومف ثـ تعد الدراسة الحالية األولى مف نوعيا عى ىذا الجانب .  

  سار البحث وعؽ الخطوات التالية :    : البخح  خطوات

 اإلطار النظري  : ويشتمؿ عمى :  احملوس األول :
إطػػار مفػػاىيمى حػػوؿ التماسػػؾ االجتمػػاعى  .) وذلػػؾ لئلجابػػة عػػف السػػؤاؿ األوؿ  والثػػانى  -أ

 مف أسامة مشكمة   البحث ( .
السؤاؿ الثالث  مف أسامة عرض مفيوـ اإلرىاب وأىـ دواععو  . )وذلؾ لئلجابة عف   -ب

 مشكمة البحث (  .
مواجية اإلرىاب  ) وذلؾ  والتماسؾ االجتماعى  التعميـ مف أجؿ  العبلقة بيف توضيح   -ج

 لئلجابة عف السؤاؿ الراب   مف أسامة مشكمة البحث ( .



 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .22 - 

المحور الثانى : اإلطار الميدانى  لمبحث ) وذلؾ لئلجابة عف السؤاؿ الخامس مف أسامة 
 .  مشكمة البحث (

مذسطة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناطو  إطَاماتتصوس مكرتح لتفعيل  :احملوس الجالح

 ) ورلو لإلجابة عً الظؤال الظادغ مً أطئلة مشهلة البخح ( .     . االجتناعى  ملواجَة اإلسٍاب

 وعيما يمى تفصيؿ ما سبؽ : 
 ويضه :  ،مفاٍينى حول التناطو االجتناعى  إطاس  - أ

  : مفَوو التناطو االجتناعى 

حيث يختمؼ  ال يزاؿ مفيوـ التماسؾ االجتماعي مفيوًما ةير محدد بشكؿ كبير        
باختبلؼ وجية نظر الباحثيف    عمنيـ مف يتناوؿ المفيـو  باعتباره مرادعا لمثقة و التضامف 
والسبلـ. عى حيف يتس  المفيـو مف وجية نظر آخريف ليضـ الشموؿ والفقر ورأس الماؿ 

   . (03)االجتماعي
التماسؾ االجتماعي.  ويعتبر عالـ االجتماع اميؿ دوركيايـ أوؿ مف استخدـ مفيوـ          

حيث رأى أف  التماسؾ االجتماعي ىو قدرة المجتم  عمى ضماف رعاىية كؿ أعضااو   
   . (04)وىو أساس الوجود اإلنساني والتعايش  والتقميؿ مف الفوارؽ وتجنب التيميش 

ويعرؼ التماسؾ االجتماعى " بانو العممية التى تركز عمى تثبيت القيـ االجتماعية          
التى تزيد مف إحساس األعراد باالنتماذ إلى مجتمعيـ   عالمجتمعات  قوية التماسؾ تكوف 
أكثر قدرة عمى مواجية التحديات التى تفرضيا التنمية االجتماعية واالقتصادية والتغير 

  . "  (05)ىالتكنولوج

حالة المجتم  الذى يقـو عمى الترابط القوى بيف أعراده مف خبلؿ قياميـ  وىو "       
بمجموعة مف العمميات االجتماعية النشطة   والمتمثمة عى الرةبة عى التضامف والقدرة عمى 
المشاركة  عى المجتم  وقبوؿ اآلخر   وذلؾ مف أجؿ تطوير المجتم  وتنميتو   بما يحقؽ 

  .   " ( 06)ودة الحياة لجمي  األعرادج
التماسؾ االجتماعى   أف  Tumeleng, Mekoa & Dauda, Busariويرى           

"عممية لبناذ القيـ المشتركة عى المجتمعات   والحد مف الفوارؽ عي الثروة والدخؿ   و تمكيف 
الناس مف أف  يشاركوا عي مشروع مشترؾ   عي مواجية التحديات المشتركة وأنيـ أعضاذ 

 .   "(07) عى شبكة مف العبلقات االجتماعية مف خبلؿ التواصؿ االجتماعي
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شعور األعراد بانتماايـ لمجماعة وتمسكيـ بعضويتيا ومعاييرىا وتحدثيـ عنيا  "  وىو        
بدال مف تحدثيـ عف ذواتيـ   والعمؿ معا عى سبيؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ واستعدادىـ لتحمؿ 

    . "   (2.)المساولية
عمى ضماف  يقصد بالتماسؾ االجتماعى وعؽ تصور مجمس أوروبا " قدرة المجتم و         

  عالمجتم  المنسجـ يص الفوارؽ وبتفادى تشكؿ األقطابالرخاذ لكؿ أعراده   وذلؾ بتقم
جماعة متضامنة مكونة مف أعراد أحرار يسعوف إلى تحقيؽ أىداؼ مشتركة عبر وسااؿ 

 .    " (2.) ديمقراطية

  أىميا  مف   الخصااص مف بمجموعة يتميز أف يجب بالتماسؾ ليتسـ عالمجتم         
(.0)  : 

 .كة مشتر  وقيـ رؤية وجود  -
 .وواجباتيـ األعراد حقوؽ ومعرعة نتماذ باال  الشعور  -
 .المجاالت وجمي  والصحة    التعميـ عى لمجمي  الفرص تكاعؤ   -
 لمتماسؾ أساسيا اوجزذ اميم عامبل باعتبارىا والسياسية والمدنية االجتماعية المشاركة   -

 .االجتماعى
 .المجتم  أعراد بيف المتبادؿ االحتراـ  -
 . مشتركة  مصالح تحقيؽ إلى تؤدى المشتركة التى األعكار دعـ  -
 .األخرى والمجتمعات المجتم  بيف جيدة عبلقات وجود  -
 .المساولية لتحمؿ الفرص توعير  -
    االجتماعية.  العدالة تحقيؽ  -

التماسؾ االجتماعى عى مدرسة التعميـ الثانوى العاـ  يمكف لمباحثة أف تعرؼ مما سبؽو       
 والتمسؾ ليا والوالذ الجماعة إلى بانتماايـ أعراد المجتم  المدرسي شعور إجراايا بانو 

احتراـ     وذلؾ عى إطار مف  مشترؾ ىدؼ تحقيؽ سبيؿ عي معا وعمميـ  وعضويتيا بمعاييرىا
التمييز   واحتراـ االختبلؼ   وتساوى الفرص    تجنب والتسامح و اإلنساف وحماية حقوؽ 

  . والتضامف واألمف والمشاركة لمجمي  
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 : أىداؼ التماسؾ االجتماعى لتضـ دتتعد   أٍذاف التناطو االجتناعى(.. ) :   
 االعتراؼ باآلخر والمساواة  عى العبلقات  بيف األعراد .  -
 تدعيـ القيـ المدنية المشتركة بيف أعراد المجتم  . -
 تنمية الحساسية لقضايا المجتم  الواقعية . -
 تدعيـ الرعاىية االقتصادية واالجتماعية  لؤلعراد والمجتمعات . -
 االنتباه والتركيز عمى مشكبلت التواصؿ بيف األعراد داخؿ المجتم  الواحد . -
 يجابية .تنمية القدرة عمى تكويف العبلقات اإل -
 تنمية المشاركة واالندماج عى المشروعات المجتمعية .   -
 قصاذ االجتماعى .إلوا والتمييز تقميؿ الفوارؽ  -
 قوة العبلقات والروابط االجتماعية بيف األعراد والجماعات .      -
ف التماسؾ االجتماعى يسعى لتقوية العبلقات أف تستنتج  أمما سبؽ يمكف لمباحثة     

مكنيـ مف تنمية وبناذ مجتمعيـ   والتغمب عمى  يف أعراد المجتم  الواحد مما يوالروابط ب
التحديات التى تقوض دعااـ األمف عى المجتم  مثؿ وعى مقدمتيا التحديات التى تواجييـ 

  تحدى مواجية اإلرىاب والتصدى لو
  : أٍنية التناطو االجتناعى 

تكمف أىمية التماسؾ االجتماعى عيما يعود بو مف نف  عمى المجتم   حيث يدؿ عمى       
مدى جودة الحياة عى المجتم    والذى يتميز بالتضامف ومساعدة اآلخر   وترسيخ روح 
الفريؽ   والتى تجعؿ أعراد المجتم  قادريف عمى التعايش المستمر  عالتماسؾ مصدر 

تصادى والديمقراطية الفاعمة والرضا عف الحياة والتواعؽ ومؤشر أساسى لمنجاح االق
  .  ( 2.)االجتماعى

 عيما يحققو مف عوااد عدة أىميا :     تبرز أىمية التماسؾ االجتماعى كما   
 باعكارويمده    واالشتراؾ م  أعكارىا يساعد الفرد عمى التماسؾ م  الجماعة  -

ويعينو عمى تصحيح أعكاره وتصوراتو الخاطاة   ألف الفرد    ووجيات نظر جديدة
عيو سندا قويا يمجا إليو باستمرار إذا ما ضاقت  الذىيتمسؾ بنظاـ القيـ واألخبلؽ  

 ( 3.)بو األمور
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يبرر اتصاؿ الفرد تجاه المجموعة  أو بالصالح العاـ : وذلؾ مف خبلؿ دمجيـ عى  -
   .أعماؿ ذات قيـ وأىداؼ مشتركة 

ويسيـ عى مرونة مؤسسات التعميـ : حيث يسيؿ المرونة بدال مف الصبلبة  يسيؿ -
يركز عمى اليوية والعمؿ الجماعى  والثقة     ألنووالتشدد عى أساليب إنجاز العمؿ 

 العامة  دوف المغاالة عى الرقابة الرسمية والحواعز الفردية .  
تعويضا عف العقود الرسمية يعمؿ عمى جعؿ العمؿ الجماعى أكثر كفاذة ألنو أصبح  -

 .   (4.) والحواعز واآلليات الرقابية الضرورية عى أنظمة ذات رأس ماؿ اجتماعى
يعد وسيمة ميمة لمحد مف التفكؾ االجتماعي  م  تدعيـ أواصر الثقة المتبادلة.   -

فتح قنوات الحوار والتعاوف حوؿ التنظير عي بويسمح لمعمماذ والسياسييف والخبراذ 
 .  (5.) واالقتصادية المشتركة والمفيدة لممجتم   ات االجتماعيةالموضوع

عى تحقيؽ االستقرار االجتماعى يسيـ  التماسؾ االجتماعى  تري الباحثة أف  وبذلؾ         
نتيجة توعر نوع مف العدالة االجتماعية   وسيادة مبدأ تكاعؤ الفرص   وتحسيف نوعية الحياة 

ووحدة اليدؼ   مما يسيـ عى  شعور باالنتماذ  وجوداقتصاديا وثقاعيا  واجتماعيا   م  
  اإلرىاب .   مواجية التحديات  التى تقوض دعااـ األمف عى المجتم   وعى مقدمتيا

  : عياصش التناطو االجتناعى 

 أف   التماسؾ االجتماعي يتضمف  خمسة عناصر  Dammers, K.Dيشير              
  أساسية 

    : (6.) ىى
الشبكات االجتماعية ورأس الماؿ االجتماعي :  مما يشير  إلى درجة عالية مف التفاعؿ  -

 .  االجتماعي بيف اليياكؿ االجتماعية
:  ويشير إلى مجموعة مف المبادئ األخبلقية وقواعد   الثقاعات المشتركة والثقاعة المدنية -

لمشاركة العالية عي الشاوف العامة والجماعية   ومستوى عاؿ مف التعاوف وا السموؾ 
 االجتماعي . 

: ويشير إلى مفاىيـ االنتماذ   والتي تنتج عف  عبلقة الشخص  االنتماذ  لممكاف  -
 اطفية  م  المكاف الع



 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .26 - 

 النظاـ االجتماعي والرقابة االجتماعية :  ويشير إلى ةياب الصراع العاـ وعدـ وجود تحد -
 . خطير لمنظاـ    والنظاـ  الديموقراطي  القااـ

إعادة توزي  الموارد المالية  ويظيرعىالتضامف االجتماعي وتخفيض التفاوت عي الثروة :  -
ماكف . وىذا يعني تقميؿ الفوارؽ عي الدخؿ  والقدرة والفرص بيف المجموعات واأل

 التناعسية والوصوؿ المفتوح إلى خدمات الرعاية االجتماعية.  
أف عناصر التماسؾ  Tumeleng Mekoa and Dauda Busari بينما يرى      

  :  ( 7.) االجتماعى تتمثؿ عى
رأس الماؿ االجتماعي : و يشمؿ وجود الثقة عي اإلدارة المدنية    والمؤسسات و  توعر  - 

 المشاركة عي المنظمات التطوعية وةيرىا ذات الصمة . 
وجود االستقرار الديموةراعي : و يشير إلى القدرة عمى تعباة الناس والسكاف   معدؿ نمو   -

 . المجتم  عضبل عف أسباب ذاتية لمبقاذ عي المجتم  
: ويشير إلى الوصوؿ إلى شبكات ةير رسمية اجتماعية  وجود االندماج االجتماعي -

 وعاطفية ومادية 
 المجتم  . وادر: و يشير إلى أنشطة التوظيؼ وتوليد الدخؿ عي كؿ ك إدراج اقتصادي -
 .  أعراد المجتم  تحسف عي جودة حياة  يتضمف : و  المجتم حياة نوعية  -
 :(22) تتمثؿ عى لعناصر المكونة لمتماسؾ االجتماعى أف  ا Jane Jenson  عى حيف يشير  

 القيـ المشتركة والثقاعة المدنية.  -
 النظاـ االجتماعي والرقابة االجتماعية.   -
 التضامف االجتماعي وتخفيض التفاوتات عي الثروة .  -
 الشبكات االجتماعية ورأس الماؿ االجتماعي .   -
 االنتماذ االقميمى واليوية.   -

وعى ضوذ ما سبؽ يمكف استنتاج أف  التماسؾ االجتماعى يتضمف  مجموعة مف         
  والثقاعة المدنية والقيـ  وعى مقدمتيا تواعر رأس ماؿ اجتماعى .العناصر الرايسة 

التفاوت عى والعدالة االجتماعية التى تتضمف تقميؿ  المشتركة    واالندماج االجتماعى   
ف جمي  المواطنيف مف المشاركة عمى قدـ المساواة عي المجاالت يوتمك الدخؿ  

ويجب عمى مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعى اف  االقتصادية واالجتماعية والسياسية . 
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تاثير إيجابى  يا يصبح للتسعى إلى توعير تمؾ العناصر وتشريب النشذ مضامينيا    
 لعممية التعميمية . عمى الطبلب ومف ثـ عمى ا

مدرسة التعميـ الثانوى العاـ  إسياماتلذلؾ ستحاوؿ الباحثة عيما يمى الكشؼ عف       
  عى تعزيز  التماسؾ االجتماعى .

  فى تعضيض التناطو االجتناعى : مذسطة التعليه الجاىوى العاو  إطَامات 

حيث يوعقوف عيو مػا بيف أنفسػيـ   المدرسة عبارة عف مجتم  صغير يعيش عيو الطبلب      
كاعراد وبيف المجتم  الذي يعيشوف عيو   وىـ عي ىذا المجتم  الصغير يتدربوف عمى العمؿ 

دراؾ معنى الحؽ والواجب  .    ( 22) الجماعي وتحمؿ المسػاولية والمشاركة واالمتثاؿ لمقانوف وا 
التماسؾ االجتماعى ينبغى أف تتوعر عيو ىدعو عى تحقيؽ الثانوى العاـ  وليحقؽ التعميـ     

 الشروط التالية :
   لمجمي  أف يبنى عمى االحتراـ  . 
   لعيش معا   كاعراد عي المجتم  األوس    بما عي ا الطبلب عمى  تطوير ميارات

 .  ذلؾ احتراـ التنوع وحؿ النزاعات و المواطنة المساولة
  الوصوؿ العادؿ لمفرص مف  مف جمي  المجموعات الثقاعية والمغوية  طبلبال تمكيف

  . ( 20)  التعميمية مف خبلؿ لغة تعميـ وطنية توعر مواد تعميمية بمغتيا األـ
 الحصوؿ عمى جمي  مستويات التعميـ   بغض النظر عف اليوية  توعير اإلنصاؼ  عي

 :  (.2) أو الجنس أو الديف أو المغة أو الموق  الجغراعي .  وذلؾ كما يمى
  ضماف اإلنصاؼ عي الحصوؿ عمى جمي  مستويات التعميـ لمفاات ذات اليوية

الديف    بما عي ذلؾ تمؾ التي تقوـ عمى أساس العرقية أو المختمفة مف السكاف
 .  مف أجؿ تجنب التوترات االجتماعية الشديدة   أو المنطقة وما إلى ذلؾ

 منح دراسية محددة أو حصص مخصصة لمفتيات  بلؿتعزيز تعميـ الفتيات   مف خ
. 

 وبخاصة أينما توجد مشكمة أمنية كبر سنااأل ب بلالتعميـ عف بعد لمط    .  
  داخميا عمى التعميـ بجمي  مستوياتو بالمساواة م   ايف أو النازحيفالبلجحصوؿ

 المواطنيف مف السكاف ةير النازحيف.
   التعميـ المجتمعي   .  
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عى دعـ التماسؾ االجتماعى مف خبلؿ تسيـ ف أ العاـ  ويمكف لمدرسة التعميـ الثانوى       
بيا عناصر المنظومة المدرسية مف  تقوـمجموعة مف الممارسات التربوية الداعمة    والتى 

 ومعمـ ومناىج ونشاط ومناخ مدرسى    وىو ما يمكف توضيحو عيما يمى :  إدارة 
 :  مذسطة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناطو االجتناعى داخل  اإلداسة املذسطية إطَامات -1

  التماسؾ االجتماعى مف خبلؿ رعاية رأس الماؿ االجتماعى اإلدارة المدرسية تعزز   
الطاقات والعبلقات االجتماعية والصبلت الثقاعية التى تربط  والذى يتمثؿ عى  داخؿ المدرسة   

  وتساعد عمى شيوع روح التماسؾ والتعاوف بينيـ بما يحقؽ  أعراد المجتم  المدرسي بيف 
         .    ( 22)  ويؤدى إلى التمكيف  ة لروح المعنويويرع  ا الجمي  مصمحة 

دير المدرسة لو دور عى بناذ الثقة داخؿ المدرسة   وذلؾ مف خبلؿ تدعيـ الصمة بيف عم
تاحة المعمومات الصحيحة  حوؿ العمؿ المدرسي ومشكبلتو    جمي  العامميف وتحقيؽ الشفاعية وا 
وتبادليا بيف العامميف   والحث عمى المشاركة والتعاوف بينو وبيف العامميف والمعمميف واآلباذ عى 

دارة العمؿ المدرسي وحؿ مشكبلتو بصورة جماعية   وبالتالى تتواعر صن   القرارت المدرسية   وا 
لغة مشتركة وتفاىـ ورؤية مشتركة وحوار ومناقشة ععالة   مما يجعؿ بياة المدرسة تتسـ 

زيادة التحصيؿ واإلنجاز التعميمى لمطبلب     إلى باإليجابية عى تبادؿ األعكار   وىذا يؤدى 
والتخفيؼ مف ضغوط العمؿ عمى العامميف   وزيادة داععيتيـ لمعمؿ   ورضاىـ الوظيفى   األمر 

ومف ثـ زيادة ععالية األداذ الكمى لممدرسة مما يسيـ عى   الذى يؤدى إلى رع  مستوى أداايـ  
  . ( 23) التماسؾ االجتماعى دعـ 

دارة المدرسية أف تسيـ بدور ععاؿ عى تعزيز التماسؾ االجتماعى مف خبلؿ توعير يمكف لئلو 
المناخ االجتماعى واإلنسانى الذى يعمى مف قدر اإلنساف   ويشي  القيـ اإلنسانية واألخبلقية  

 : (26) (25) (24)  وذلؾ مف خبلؿ الممارسات التالية 
  وتعديؿ واستبداؿ القيـ والتقاليد حفظ وتحسيف وتطوير القيـ والتقاليد والمعتقدات  

 ةير المرةوبة .
 . تعويد الطالب عمى أسموب الحوار   وتقدير قيمة الرأى المخالؼ 
  تعميؽ حب الوطف   وتعزيز االنتماذ لو   وترسيخ مفيوـ الحرية كحؽ   والمشاركة

 الجماعية كضرورة اجتماعية   وتشجي  العمؿ التطوعى   وتعزيز قيمة التعاوف .
 حمؿ المساولية االجتماعية والمواطنة الصالحة .تعداد الطبلب لإ 
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  تعزيز قيـ التعاوف والمشاركة والتطوع والتكامؿ االجتماعى   والتواصؿ والتراحـ
 والمساولية المشتركة . 

 ب   مف خبلؿ برامج متنوعة ومتعددة  بلنقؿ وتطيير التراث الثقاعى وتقديمو لمط
حتى يتمكف الطبلب مف تقييـ المشكبلت النقدى فكير تنمية وتعميـ التإلى  تيدؼ 

كساب االتجاىات والميوؿ التى تتعمؽ بالتماسؾ االجتماعي والسبلـ ألنفسيـ    وا 
 اإليجابية   والحفاظ عمى منظومة القيـ عى المجتم  . 

  تعميؽ التبلحـ االجتماعى والوطنى مف خبلؿ أشكاؿ المساعدات والتفاعبلت المختمفة 
  . لمطبلب م  مختمؼ قطاعات المجتم  

   تنظيـ المعارض   وتشجي  اآلباذ واألميات و زيارات أعضاذ المجتم  إلى
 .رسةالمد

 السياسية إلى المدرسة قيادات دعوة أشخاص مختمفيف مف المجتم  المدني ومف ال . 
  دعوة القادة الدينييف إلى المدرسة لمناقشة السبلـ والتماسؾ االجتماعي م  الطبلب

 والمعمميف. 
  خطة االلتزاـ البياي  حوؿ م  وسااؿ اإلعبلـ لمترويج ألنشطة المدرسة  التنسيؽ

متعمقة بخطة االلتزاـ البياي لمسابقات والتنظيـ لمتماسؾ االجتماعى   واالجتماعي 
 .    أجؿ التماسؾ االجتماعىمف واالجتماعي 

 قدرًا مف   حسف توزي  المراكز واألدوار  عي بناذ الجماعة بحيث يناؿ كؿ عضو عييا
المساولية  واالمتياز إلى جانب الحقوؽ والواجبات  وىذا التوزي  يجعؿ الفرد عضوا لو  

 مكانة عي تواجده م  الجماعة ويحس أنو عضو  عاعؿ.
   قياـ عبلقات تعاونية بيف أعضاذ الجماعة تقـو عمى مبد أ التشاور عي إنجاز تشجي

 األعماؿ  
   تجنب اإلقصاذ : الذى يؤثر بشكؿ سمبي عمى الجماعة مف الداخؿ ويجعؿ وض

الجماعة محرج وضعيؼ   عاإلقصاذ يدع  اآلخريف إلى المقاومة والتمرد ألنو ال يجد ما 
 ماذ لمجماعة .كاف يتمنى الوصوؿ إليو مف االنت

  دوراتندوات و  و عمؿ إقامة ورش خبلؿ مف االجتماعيسؾ التما ودور باىميةالتوعية 
 .دولية تجارب الستعراض تدريبية
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  ىميتو أوض  سياسة العمؿ داخؿ المدرسة بحيث تؤكد عمى التماسؾ االجتماعى و
 .    ومشاركة كؿ القوى عى تعزيزه

وبذلؾ تسيـ اإلدارة المدرسية بدور رايس عى تعزيز التماسؾ االجتماعى عى الوسط       
دعـ شبكة واسعة مف  العبلقات االجتماعية بيف أعضاذ األسرة المدرسية المدرسي مف خبلؿ 

  وتاكيد الشعور بوحدة اليدؼ واالنتماذ لمجماعة   وتوعير مناخ داعـ لمحرية المشروطة 
المساولية . وتنمية الوعى باىمية التماسؾ االجتماعى لمواجية المخاطر بالنظاـ وتحمؿ 
 المحدقة بالوطف 

 :  مذسطة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناطو االجتناعى داخل املعله  إطَامات  -2

عمى دورىـ     ويتوقؼ نجاحيـ عى ذلؾ عى تعزيز التماسؾ االجتماعى إسيامات لممعمميف 
    ووجيات النظر المختمفة آلخريف  عمى أف يتعمموا احتراـ  الذات وامساعدة الطبلبعى 

عمى أف يكوف لدييـ ثقة بالنفس  و  ا طبلبيـ. وأف يدربو    م  معاممتيـ بكرامةوالثقاعات األخرى
وعمييـ أف يساعدوىـ عى  .أععاليـ  ويثقوا عى عكرىـ الخاص يتحمموا المساولية الكاممة عف

  م   السعى الكتساب ميارات خاصة تابة والتحدث واالستماع بشكؿ جيدالك اكتساب ميارات
 .  (27) بحؿ المشكبلت والتفكير الجيد الناقد

بما عي ذلؾ   بالتماسؾ االجتماعىويتوق  مف المعمميف أف ينقموا القيـ التي تتعمؽ         
  والتوعيؽ   والتفاوضمف الميارات مثؿ التفكير الناقد   ومجموعةالتسامح واالعتراؼ واالحتراـ

ومف الميـ أف يقـو المعمـ   .( 32)   باإلضاعة إلى العبلقات النموذجية بيف المتعمميفوالتعاوف
يث يعامؿ كؿ طالب بكرامة   حى الفصؿ الدراسى العادى م  طبلبوبوظيفة المرشد أثناذ تفاعمو ع

  وييتـ باالستماع لمطبلب بانتباه   ويعامؿ كؿ طالب عمى أنو شخص لو قيـ   وقادر عمى واحتراـ
  .  ( 32)  عمثؿ ذلؾ ينمى عى الطبلب حب واحتراـ أنفسيـ   واحتراـ اآلخريفالتعمـ

 :(.3)(  30)تية ف يضطم  بالمياـ اآلأولينجح المعمـ  عي القياـ بيذا الدور عميو 
تدريب الطمبة عمى االندماج م  اآلخريف و العيش معيـ حتى ولو اختمفوا معيـ عي  -

  .عكار والمعتقداتاأل
  . خريف وتقبؿ النقدتدريب الطمبة عمى احتراـ آراذ اآل -
 يجابية لمعيش بسبلـ م  اآلخريف .تنمية االتجاىات اإل -
 .   التاكيد عمى صفة التسامح م  اآلخريف -
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إيجاد مناخ تربوى نفسي سميـ داخؿ  حجرة الدراسة   وذلؾ مف خبلؿ التفاعمية بينو  -
  بعضيـ ببعض .و وبػيف الطبلب 

اإللماـ  بالفروؽ الفردية عي الذكاذ والشخصية   باعتبارىما السػبيؿ لفيػـ قدرات الطبلب  -
وامميا  وجوانب انفعاالتيـ وميوليـ . وانطبلقا مف تفيـ ىذه الفروؽ وخصااصيا وع

يمكف لممعمـ  أف يحّؿ كثيرا مف المشاكؿ النفسية والتربوية لمطبلب  ويتمّكف مف تذليؿ 
 الصعوبات التي تنشا مف اإلدماج .

إثارة مناقشة موضوعات مف قبيؿ التحيز لمنوع   القطاعات األضعؼ عى المجتم     -
 .   اآلباذ والمدرسةبيف حقوؽ اإلنساف   التفاعؿ 

بما يقوموف بو مف ممارسات تربوية  معممو المواد الدراسية المختمفة وبذلؾ يسيـ        
يف الحسنة  مف قبؿ المعم   وتقوـ القدوة  عى توعير بياة صفية داعمة لمتماسؾ االجتماعي

كما يستطي   . بدور ميـ عى التاثير عمى سموكيات الطبلب عى تمؾ المرحمة العمرية الميمة 
وبيف طبلبيـ   والدخوؿ م  طبلبيـ عى مناقشات ىادعة لتكويف  لفة بينيـ األ دعـ المعمموف 

نشاذ الر    االتجاىات اإليجابية نحو مجتمعيـ  لتحقيؽ   الطبلب المشتركة بيف  وابط وا 
نياذ الفوارؽ الطبقية   ونجاح العممية التربوية والثقاعية مما يؤدي إلى  االندماج الوحدة وا 

 االجتماعى .  وبالتالى دعـ التماسؾ
 :  مذسطة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناطو االجتناعى داخل املياٍج الذساطية   إطَامات -3

تستطي  المدرسة  أف تمرر التوجييات الفكرية واالجتماعية والوجدانية   مف خبلؿ      
وتوجيو نحو    طالبالمناىج والبرامج الدراسية التي ال تنقػؿ المعرعة عقط   بؿ تبني شخصية ال

وتشمؿ موضوعات المناىج الدراسية التى تسيـ عى دعـ التماسؾ االجتماعى   والوطف   المجتم
 :   (33) (32) لدى الطبلب ما يمى

تعميـ القيـ   والتعمـ االجتماعي  م  التركيز عمى  التعايش المشترؾ  موضوعات  -
دارة الذات      االجتماعية -والعاطفي   وتعميـ الميارات النفسية مثؿ الوعي العاطفي وا 

 التعاطؼ واحتراـ اآلخريف   والميارات الشخصية   بما عي ذلؾ نماذج لحؿ الصراع. و 
السبلـ والميارات الحياتية وميارات حؿ النزاعات   وكذلؾ مقدمة لمفاىيـ  قيـ  موضوعات -

  .  ماسؾ االجتماعيالتدعـ  التسامح التي تسيـ عي قيـ  التاكيد عمى و حقوؽ اإلنساف   
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ساف نموضوعات تعالج وتطرح الحقوؽ والواجبات لدى المتعمميف   ألف تفعيؿ حقوؽ اإل  -
يعظـ لدى الناشاة أف اإلنساف  قيمة  عى حد ذاتو   وليس ىناؾ تفرقة بيف إنساف وآخر 

مما يسيـ و العقيدة أو المكانة االجتماعية أو الموق  الجغراعى   أبسبب الموف أو الجنس 
 تعزيز اإليماف بالمساواة بيف كاعة البشر  .  عى 

 وبالتالى عإف المناىج الدراسية  تحتاج إلى معالجة المعرعة والميارات والقيـ  والمواقؼ  
  :   (34) لتضـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى  

 التماسؾ االجتماعى وضرورتو نقؿ الحقااؽ حوؿ  وتضـ : المعرعة. 
 قدرة و  تطوير الميارات النفسية واالجتماعية التي مف شانيا أف تعزز المرونة:  الميارات

 األطفاؿ والشباب عمى التعامؿ م  التحديات ظروؼ.
 تمبية  عمى د يتعزيز المساواة واإلدماج مف خبلؿ النقاش الطبقي و التاكوتشمؿ :  القيـ

 عي قاعة الدراسة. الطبلباحتياجات التعمـ لجمي  
 قبوؿ اآلخريف حتى عندما يكونوف مختمفيف : المواقؼ   . 

وبذلؾ تسيـ المناىج الدراسية عى دعـ قيـ التماسؾ االجتماعى مف تعاوف وتسامح     
مف وجية نظر  -ومساواة   ويتوقؼ نجاح المناىج عى أداذ دورىا الداعـ لمتماسؾ االجتماعى

تماميـ بشرح دروسيـ  عى إطار داعـ عمى وعى معممى المواد الدراسية المختمفة   واى -الباحثة 
لمتماسؾ االجتماعى   وأيضا عمى وعى واضعى المناىج بضرورة تضميف المناىج الدراسية 

 موضوعات داعمة لذلؾ . 
 :  مذسطة التعليه الجاىوى العاو فى دعه التناطو االجتناعى داخل املياخ املذسطي    إطَامات -4

يسيـ المناخ المدرسي عى دعـ  مفيـو التماسؾ االجتماعى  وةرسو عى نفوس        
الطبلب   وذلؾ عندما  يشج   عمى أخبلقيات السبلـ والتعاوف   ويسعى إلى أف يتحوؿ مفيـو 
المناعسة مف مناعسة عردية إلي مناعسة جماعية   بغرض إضعاؼ روح األنانية وروح الفردية  

   .(35) حرية التعبير واستقبللية العمؿ األكاديمي وعندما  يؤكد عمى تشجي  
   مف خبلؿ الممارسات ويمكف أف يسيـ المناخ المدرسي عى دعـ التماسؾ االجتماعى       
    :  التالية 
 مدرسيةتطوير قواعد السموؾ لمفصوؿ : مف خبلؿ تحسيف انضباط الطبلب وتعزيز ثقاعة  - 

 .  مطبلبمواتية لمنمو األخبلقي ل
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وثيقة توصي بالمواصفات القياسية لسموؾ يعتبر  الذى تطوير دليؿ االنضباط المدرسي :  -
 لطبلب عي المدرسة. ا

اتيـ عي المدرسة. و لذ الطبلبتحسيف تقدير  ويقصد بياممارسات لتطوير احتراـ الذات :   -
 : (42)(  37) ( 36) مف خبلؿ أساليب مختمفة  ويمكف أف يتـ ذلؾ   

    األداذ األكاديمي   المواىب  مثؿاختيار أعضؿ الطبلب  أسبوعيا   عمى أساس
 الخاصة عي الفف   الدراما والموسيقى والقيادة وحؿ المشكبلت .

  . منح الشارات والشيادات والجوااز 
مجموعة مف خبلؿ :   التماسؾ االجتماعىاستخداـ األنشطة والتماريف الخاصة لتطوير  -

حسيف التفكير النقدي وقدرات حؿ لتيمكف استخداميا  معمميف ة المتاحة لمواسعة مف األنشط
  .  الميارات االجتماعية مثؿ التواصؿ والحـز    وتنمية المشكبلت

تمكيف مشاركة الطالب عي صن  القرار وبالتالي تعمـ الديمقراطية   مف خبلؿ المنتديات   -
 الطبلبية وةيرىا مف أشكاؿ التمثيؿ . 

الزىور والنباتات الطبيعية عمى  تجميؿ المدرسة إلعطاذ إحساس بالسبلـ عمى سبيؿ المثاؿ:  -
 .   حد سواذ وصن  األعماؿ الفنية مف قبؿ الطبلب والفنانيف عمى الجدراف

 عيـ الصراع والعنصرية. وحؿ النزاعات والوساطة  عمىتدريب الطبلب والمعمميف  -
  الطبلب والمعمميف بيف الطبلب وبعضيـ عامميفالمدير والضماف عبلقات عادلة ومحترمة بيف  -

     .    والمعمميف وبعضيـ
خبلؿ وض  برامج التسامح لمحفاظ عمى االنضباط المدرسي والنظاـ مف قمة نيج اتباع  -

 و  استراتيجيات الوقاية األساسية التي تستيدؼ جمي  الطبلب   تضـ لبلنضباط المدرسي 
استراتيجيات الوقاية الثانوية التي تستيدؼ الطبلب الذيف قد يكونوف معرضيف لخطر العنؼ أو 

بالفعؿ عي سموؾ  واتستيدؼ ىؤالذ الطبلب الذيف شارك التى  الجامعة االستراتيجياتو . االضطراب 
  مدمر أو عنيؼ.

ة تمموقراطية ميتيياة بياة مدرسية أكثر إيجابية ودي يستنتج مما سبؽ ضرورة            
العبلقات  تسعى لتطوير   تعزيز التواصؿ والتفكير اإلبداعي واالستقبلؿ الذاتي وحؿ المشكبلتب

ولية    واحتراـ تنوع اتدريب الطبلب عمى التصرؼ  بمس   م  الشخصية بيف الطبلب والمعمميف 
  . تقوية الروابط  والعبلقات االجتماعية    وتقميؿ الفوراؽ بينيـ م  .  وحقوؽ بعضيـ
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 : مذسطة التعليه الجاىوى العاوفى دعه التناطو االجتناعى داخل  األىشطة املذسطية إطَامات -5

تعتبر النشاطات التربوية البلصفية مكممة لما يكتسبو الطبلب داخؿ القاعات الدراسية      
سواذ أكانت أنشطة ثقاعية   عممية  رياضية  اجتماعية  دينية  أـ تختص بخدمة المجتم  

عى مف المحمي  ومف خبلؿ ىذه االنشطة الطبلبية المتنوعة يمكف ترسيخ قيـ التماسؾ االجتما
  :( 42) (.4) (40) ( 42) ارسات التالية خبلؿ المم

خريف   والعدؿ والموضوعية تدريب الطبلب عمى التحمي باألدب واحتراـ شخصية وآراذ اآل -
 . عند إصدار الحكـ والتعاوف 

اشباع احتياجات الطمبة وميوليـ عي تناةـ وانسجاـ م  مقتضيات ومتطمبات البياة  -
 .والمحيط االجتماعي     والتاكيد عمى اإلحساس بالمساولية الفردية والجماعية  

امؿ م  متغيرات الحياة التاكيد عمى تنمية قدرات التفكير لدى الطمبة وكيفية التع  -
أماـ الطبلب  لتكويف العبلقات االجتماعية وتحمؿ إتاحة عرصة واسعة   ومشكبلتيا

اختيارية ينضـ إلييا االنضماـ لجماعات نشاط  مف خبلؿ المساولية وضبط النفس    
جاتيـ وتحقيؽ رةباتيـ وأىداعيـ   مف الطبلب بمحض إرادتيـ وميوليـ سعيا إلشباع حا

   .   ويف عبلقات اجتماعية  متفاعمةكخبلؿ ت
زمبلايـ   عمف خبلؿ  وبيف يـعمى الحرية والتمقااية والمشاركة والتعاوف بين تدريب الطبلب  -

التفاعؿ عيما بينيـ يكتسبوف االتجاىات والمعايير والقيـ التى تمثؿ إطارا مرجعيا لمطمبة عى 
إصدار األحكاـ عمى مختمؼ مظاىر السموؾ حيث يسعى الطالب إلى أف يرى األشياذ 

  .  الجماعة وتوقعاتيـواألمور مف خبلؿ منظور 
عى نشر التسامح والتفاىـ تسيـ عمى اكتشاؼ وسااؿ تعبير ثقاعية متعددة   المساعدة  -

المتبادؿ واالحتراـ   حيث يسيـ اإلبداع الثقاعى عى الحث عمى احتراـ اآلخر   حيث تعتبر 
بير الفردى   رمزى اإليجابى . وحقبل يتيح التعبعدىا الالفنوف مجاال لمتبايف والمواجية  عى 

 .   والتفكير النقدى عى الذات والقدرة عمى القياـ بدور الوسيط 
تعد األنشطة البلصفية عي المدرسة  الثانوية مف العوامؿ الفعالة عي وبذلؾ        

تاصيؿ وتنمية قيـ التماسؾ االجتماعى عي نفوس الطبلب ؛ ذلؾ ألنيا تعبير عف الجوانب 
اإلجرااية لمتعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى  مف خبلؿ مواقؼ الخبرة التربوية . وعيما يمى 

 لمتماسؾ االجتماعى بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ :  عرض موجز ألىـ القيـ الداعمة
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  التى جيب أٌ  تظعى املذسطة لتينيتَا  االجتناعى الكيه الذاعنة للتناطو : 
  لتبادؿالثقة : تعتبر الثقة  أساس العبلقات والتفاعبلت اليومية   وىى أساسية لعبلقات ا -

ادرة عمى متابعة االىتمامات وتساعد عمى االرتباط بيف األعضاذ   وتجعؿ الجماعات ق
الجماعية بكفاذة وععالية . وتتواعر عى المدرسة بصورتيف    األولى : ىى الثقة الفردية حيث 
يثؽ المعمموف عى بعضيـ البعض ويثقوف عى رؤساايـ والعامميف بالمدرسة   وعى قدرة 

بعض وثقة طبلبيـ عمى تحقيؽ أعمى مستويات النجاح . وتشمؿ ثقة الطبلب عى بعضيـ ال
المدير عى جمي  العامميف بالمدرسة .  الثانية : الثقة االجتماعية وتتمثؿ عى ثقة العامميف  

شراكيـ عى صن  القرارت المدرسية   . ( 43) بالمدرسة جميعا   حيث العدالة والشفاعية وا 

عالعبلقات التى تتميز بثقة عالية  تجعؿ األعراد أكثر رةبة عى االشتراؾ عى التبادالت        
االجتماعية بشكؿ عاـ   والتفاعؿ التعاونى بشكؿ خاص   وىى رةبة تنشا مف الثقة باربعة 
جوانب : اعتقاد بالنية الحسنة واالىتماـ بالشركاذ   االعتقاد بكفاذة ومقدرة الشركاذ   

صداقية الشركاذ   االعتقاد بانفتاح وصراحة الشركاذ .  وبذلؾ عيى عامؿ مف االعتقاد بم
عوامؿ إزالة مخاوؼ األعراد الناجمة مف دخوليـ الشراكة   وىذا يقود إلى تطوير قواعد 
سموكية عامة عبر الزمف مما يضاعؼ الرةبة عى التبادؿ االجتماعى    وىى تسيؿ تاثير 

 . (44)اعى األعراد د اخؿ الييكؿ  االجتم
 التعاوف : -

يقصد  بالتعاوف القياـ بانشطة مترابطة ومتشابية عي صورة جماعية مباشرة أو ةير   
مباشرةّ  وليذا عإف التعاوف عممية اجتماعية إنسانية ال تتـ إال عف طريؽ العمؿ الجماعي بيف 
 األعراد لتحقيؽ أىداؼ مشتركة تعود بالفاادة عمى كؿ األعراد  ويشمؿ التعاوف كاعة المجاالت 

 .   (45)  والسياسية  االقتصادية  واالجتماعية
  أو التعاوف المينى أو المؤتمرات بلقات التعاوف بيف األقراف سواذ عى الصداقة القريبةعع      
تمثؿ مصدرا لبناذ رأس الماؿ االجتماعى البلـز لمتماسؾ وبالتالى النجاح األكاديمى    وىو ما و 

و تجربة معينة سواذ كاف ىذا النشاط أيظير عى تعاوف الطبلب عيما بينيـ ألداذ نشاط معيف 
  وف تكويف عبلقات عيما بيف الطبلبأكاديميا  أو اجتماعيا  حيث يتـ مف خبلؿ ىذا التعا

  .  (46)تالى تكويف رأس ماؿ اجتماعى وبال
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التسامح : عى إطار مجتم  حاعؿ بالتعددية   وبالصراعات السياسية والفكرية   يصبح  -
التسامح السياسي ضرورة وطنية   وتتجمى ىذه األىمية كونو يرتكز حوؿ متغيرات : الثقاعة 
والفاعمية السياسية  والصراعات األيديولوجية   وانضماـ المواطنيف إلى روابط ومنظمات 

  .( 47)ة إلى الممارسة الديمقراطية وطبيعة النظاـ السياسي طواعية   باإلضاع
خريف كبشر آلخبلقية وعكرية   وأساسيا يقوـ عمى معاممة اأعالتسامح قيمة          

واحتراـ إنسانيتيـ ومشاعرىـ  ومعتقداتيـ وطريقة حياتيـ   بغض النظر عف ألوانيـ 
جناسيـ  اوانتماذاتيـ الدينية والعرقية    وعى ذلؾ تتجمى قيـ العدؿ والمساواة واألخوة أو 

 .(52)  عميمة التسامح تاميف التعايش عى إطار التبايف اإلنسانية 

عإشاعة أجواذ السمـ والتسامح وقبوؿ اآلخر ىى السبلح الفعاؿ لمقضاذ عمى ظاىرة          
   ىو الذى يبمور آداب التفاىـ عى المحيط االجتماعىعتوطيد أسس   العنؼ البشرى

وأخبلقيات وضوابط االختبلؼ   كما أنو يوعر لو  األسباب الموضوعية لمقرب مف الحقيقة   
  .  (52)وف مف بعضيـ البعض عمى مختمؼ المستوياتممعاويجعؿ البشر يت

  : (50) يمكف تحقيؽ التسامح االجتماعى لمطبلب مف خبلؿ التاكيد عمى الجوانب التالية و     
 .احتراـ آراذ اآلخريف ومعتقداتيـ 
 . طرح الحموؿ المناسبة لممشكبلت االجتماعية السممية بطرؽ سممية 
  . توضيح أىمية تماسؾ الجماعة  واتحادىا 
 يؽ التماسؾ االجتماعى .بياف أىمية التسامح عى دعـ حقوؽ اإلنساف وتحق 
 . احتراـ العادات والتقاليد 
التبادؿ مصطمح يشير إلى درجة كبيرة مف التساند واالعتماد بػيف سػموؾ التبادلية :  -

  كما أف التبادؿ  األعػراد الذيف يدخموف م  بعضيـ البعض عى صفقات وتبادالت تتعمؽ باشياذ
؟ وم  مػف يػتـ  ؟ وماذا يتبادؿ حوؿ مف يتبادؿيحتػاج إلى أف يكوف ىناؾ اتفاؽ بيف األطراؼ 

ىػذا التبادؿ؟ وماىى األسباب؟ وىكذا ينظر إلى التبادؿ عمى أنو يشكؿ أساس النظػاـ االجتمػاعى 
 .  (.5)  وقد ينطوى التبادؿ عمى تحاشى األلـ والمعاناة عى مقابؿ االىتماـ بالفرص والمزايا

جتماعي عبارة عف جممة مف المبادئ والقيـ والسموؾ اال السبلـ االجتماعى :  إف السبلـ -     
تفضيؿ المجوذ إلي و    نبذ العنؼو واألعكار التي تيدؼ إلي تحقيؽ مبدأ حسف التعايش م  اآلخر  

اإلحساس القوي باالنتماذ إلى ُلحمة المجتم  وعصبتو و وسااؿ سممية وقانونية لحؿ النزاع   



 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .27 - 

ىدـ النسيج  ىوكيات تؤدي بشكؿ مباشر إلبشكؿ يصبح عيو مف العسير القياـ بسم
  .(52)االجتماعي

 والثقة والسبلـ االجتماعى والتعاوف  قيـ التسامح أىمية عى إطار ما سبؽ تتجمى       
كإحدى الضرورات التربوية   والتى تيتـ بترسيخ العبلقات االجتماعية   عبالتسامح والود 

لكوف ونظرا والمحبة يسود  االحتراـ المتبادؿ   ورعص العنؼ   حتى يسود األمف واألماف  . 
اإلرىاب مف آعات العصر   وتتطمب مواجيتو تماسكا اجتماعيا    ستفرد الباحثة الجزذ التالى 

 يح مفيوـ اإلرىاب وأىـ دواععو : لتوض
 :   وأىـ دواععو مفيـو االرىاب : ب

اإلرىاب مصطمح  ال يوجد اتفاؽ عمى معناه الدقيؽ  ؛ إذ يختمؼ األكاديميوف        
والسياسيوف عمى تعريفو    ولكنو بصورة عامة يستخدـ لوصؼ أساليب تيدد الحياة    
وتستعمميا مجامي  سياسية لتفرض إرادتيا بالقوة عمى اآلخريف بعيدا  عف الشرعية ومبادئ 

 .  (53)العدالة اإلنسانية 

وبالتالى ىو مفيـو ديناميكى متطور   تختمؼ صوره وأشكالو وأنماطو ودواععو اختبلعا       
 زمنيا ومكانيا .  

األععاؿ  مختمؼبانو "  .275وقد عرعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اإلرىاب عاـ        
اإلجرامية ضد دولة مف الدوؿ   التى مف شانيا بحكـ  طبيعتيا إثارة الرعب عى نفوس  

 ." (54) شخصيات معينة أو جماعات مف األشخاص أو عى نفوس العامة
أعماؿ العنؼ وحوادث االعتداذ الفردية أو الجماعية أو التخريبية   التي  مختمؼوىو "       

األمف    وىو ينطوي عمى  قمةستيا عمى المواطنيف لخمؽ جو مف تقوـ منظمة سياسية بممار 
طوااؼ متعددة مف األعماؿ أظيرىا أخذ الرىااف واختطاؼ األشخاص وقتميـ ووض  متفجرات 

 " .  (55) أو عبوات ناسفة عي أماكف تجم  المدنييف أو وسااؿ النقؿ العامة
بالعنؼ ةير القانوي الذي ُيوق  اإلضرار وىو" استخداـ األععاؿ االجرامية المتمثمة        

ثارة  دخاؿ الرعب والخوؼ وا  بالممتمكات العامة والخاصة    بيدؼ اإلخبلؿ بالوض  األمني وا 
 (56) الفوضى لغايات إرىابية والتي تعد تحديات لممجتم  و مؤسساتو التعميمية ومنيا المدرسة

" كؿ ععؿ مف أععاؿ العنؼ أو التيديد   ييدؼ إلى إلقاذ الرعب بيف الناس  ويعرؼ بانو      ."
و ترويعيـ بإيذاايـ أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ أو أحواليـ لمخطر   ومف صنوؼ 
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إلحاؽ الضرر بالبياة أو باحد المراعؽ أو األمبلؾ العامة أو الخاصة   أو تعريض أحد الموارد 
   ."    (57)ة لمخطرالوطنية أو الطبيعي

" مجموعة مف األععاؿ التى تتسـ بالعنؼ   تصدر مف  ويعرعو أحمد سميماف بانو         
جماعة مشكمة عمى نحو مخالؼ لمقانوف ضد األعراد أو سمطات الدولة لحمميـ عمى سموؾ 

 . "  (62)معيف   أو تغيير األنظمة الدستورية القانونية داخؿ الدولة 
" أى عمؿ  يقصد بو أف يسبب نو امفوضية األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف بوتعرعو       

و إلحاؽ إصابات جسدية خطيرة بالمدنييف أو ةير المقاتميف   عندما يكوف الغرض مف أالموت 
ذلؾ العمؿ ىو تخويؼ السكاف أو إرةاـ حكومة أو منظمة دولية عمى القياـ بعمؿ ما أو عدـ 

 . "  (62)القياـ بو
 :  (60)وعميو عالعمؿ اإلرىابى  يتكوف مف عناصر رايسة  منيا          
 استخداـ أو تيديد باستخداـ عنؼ عمى  وجو ةير مالوؼ . -
 يقـو بو  عرد  أو مجموعة مف األعراد أو الدولة ذاتيا . -
 يوجو ضد عرد أو مجموعة مف األعراد أو ضد المجتم  باسره . -
 ييدؼ إلى خمؽ حالة مف الرعب والفزع . -
يجاد تاثير نفسي معيف يسمح بالتاثير عمى المستيدعيف بالعمؿ  - بث رسالة ما وا 

 اإلرىابى .
 . تيديد باستخداـ العنؼ عمى وجو ةير مشروع لتحقيؽ أىداؼ معينة -
 . ييدؼ اإلرىاب إلى الرعب والفزع والخوؼ  -
 . وجود تنظيـ   -

   :ومف التعريفات السابقة يمكف لمباحثة أف تخمص إلى التعريؼ اإلجرااى التالى     
وينجـ عف ىذا العنؼ إثارة الذعر بسبب  االستخداـ المنظـ لمعنؼ لتحقيؽ ىدؼ سياسي   

 الخطر العاـ الذى ييدد عدد ةير محدود مف الناس  . 
  : ( .6) اإلرىاب عى اإلرىػػػػػػػػػػػػػاب : تتمثؿ أركافركػػػػػػػػػػػػاف  أ

الركف المادى : يتكوف الركف المادى لجريمة اإلرىاب مف أعماؿ العنؼ الموجو إلى  -
شخص أو مجموعة مف األشخاص أو الرىااف أو المنشىت أو الممتمكات   وينجـ 
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عف ىذا العنؼ تخويؼ أو تروي  لممواطنيف أو السمطات مثؿ أعماؿ تفجير المنشىت 
 العامة . 

الركف المعنوى : يتواعر الركف المعنوى عى جريمة اإلرىاب متى تواعر لدى القااميف  -
بالعمؿ اإلرىابى قصد العنؼ لمتخويؼ واإلرىاب لممستيدعيف مف تمؾ األعماؿ 

كما لو كانت رسالة موجية لنشر حالة الرعب   مستخدميف عى ذلؾ   اإلرىابية 
 .ةاليدؼ الذى مف أجمو وجيت األعماؿ اإلرىابي

الركف الدولى : يشترط الستكماؿ أركاف جريمة اإلرىاب أف تكوف أععاؿ العنؼ   -
مف قبؿ دولة  المستخدمة عى العممية اإلرىابية  قد تمت بناذ عمى خطة مرسومة 

 ضد دولة أخرى .
 : ( 62) حددىا عمى نجيب  عى   لئلرىاب دواع  متعددة دواع   اإلرىاب :

  .ناجمة عف كبت وقم  سياسييف  دواع  سياسية : -
نماذ ةير متوازف وعقر وضااقة معيشية وممارسة الكيد  إدواع  اقتصادية : تتعمؽ ب -

 .والحقد عي حرماف وةبف بعض عاات المجتم 
 .حساس بالقير وباالستضعاؼا  دواع  نفسية : تتعمؽ بعوامؿ سيكولوجية و  -
وضاع االجتماعية مف تفسخ اجتماعي متراكـ وتفكؾ أل دواع  اجتماعية : تتعمؽ با -

 .  وةياب المثؿ الصالح   أسري 
عادة ترجمة مجدىا وىيمنتيا بقوة العنؼ  - دواع  دينية : إحياذ معتقدات دينية قديمة وا 

   مثؿ الصراع السياسي اليـو الذي يضج بنداذات ثار يعود الى قروف ةابرة . 
يؽ يتغذى بغياب المواطنة الصالحة والوالذ دواع  شخصية : تتعمؽ بيدؼ شخصي ض -

 لموطف الواحد  . 
 :   (63)بالدواع  التالية   الدواع   التي تؤدي إلى اإلرىابويجمؿ  جماؿ النجار 

التضميؿ الفكري لمشباب ونشر الثقاعات المنحرعة البعيدة كؿ البعد عف المرجعية اإلسبلمية  -
والدينية والوسطية وتاويؿ اآليات القرآنية وتفسيرىا تفسيرا مغموطا حسب أىواذ قادتيـ مف 

 التيارات الفكرية المختمفة . 
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مية واعتبار مادة الديف ةياب التربية اإلسبلمية الصحيحة عي مدارس بعض دولنا اإلسبل -
وانتشار المدارس الخاصة التي يشرؼ عمييا أصحاب التيار اإلسبلمي المنحرؼ   ىامشية 

  .الذي يتبنى عكر اإلرىابييف ويدع  بيـ إلى الساحة
استغبلؿ البطالة المنتشرة عي ربوع الدوؿ العربية وتجنيد الشباب الميمشيف باالنضماـ إلى  -

نتشار األمية والجيؿ وتدنى الثقاعة الدينية   وأيضا تمويؿ بعض الدوؿ وا  صفوؼ اإلرىابييف
الموجودة  والمؤسسات واألعراد لئلرىاب بالماؿ والسبلح   وأيضا استغبلؿ الطاافية والعنصرية

  .عي بعض الببلد العربية
ومما سبؽ يستنتج تعدد دواع  اإلرىاب لتشمؿ دواع  سياسية   واقتصادية واجتماعية       

     وىو ما يمكف تفصيمو عيما يمى  : وثقاعية
 : (67)  ( 66)( 65)(  64) دواع   سياسية : وتتمثؿ عى -2

الكبت السياسي الناتج عف ديكتاتورية الدولة   وعصفيا بحقوؽ األعراد وحرياتيـ     -
ؾ التعديبلت السياسية الفجااية المتعمقة بنظاـ الحكـ   والتوجيات السياسية الداخمية وكذل

 بصفة عامة أحد أىـ أسباب المجوذ إلى اإلرىاب .      
تخمؼ األحزاب الساسية عف المساىمة عى حؿ المشكبلت المختمفة التى تواجييا الدولة   -

    وعدـ قياميا بدور ممموس وواقعى عى تقديـ تصورات ليا .
قمة وجود القنوات السياسية الشرعية لمشباب حتى يتسنى التعبير عف آراايـ وحؿ  -

 مشكبلتيـ بخطط مستقبمية  مدروسة .
لحوار الديمقراطى م  الشباب بمختمؼ جماعاتو وتنظيماتو   وبالتالى المجوذ إلى ا قمة  -

 مف جانب التنظيمات اإلرىابية ضد حكوماتيـ وسياساتيا . عمييـ يسيؿ التاثير 
عشؿ سياسات الحكومات المتوالية عى تقديـ الحموؿ لممشكبلت الميمة عى جمي  النواحى  -

. ومف ثـ لجا ىؤالذ إلى التنظيمات اإلرىابية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقاعية 
 كما يجد عيو األمف واألماف واالستقرار المادى .

 .   ةياب مشروع اجتماعى لمحكومات م  الشعب يفقد البعض الوالذ واالنتماذ لموطف-  
تواجد الدولة الفعاؿ أحد أسباب التى جعمت جماعات اإلرىاب تتحدى سمطة الدولة    قمة -

كما أف ممارسات بعض العامميف عى أجيزة الدولة عى تطبيقيـ لمقوانيف والموااح التى تجعؿ  
ف ضعؼ وعدـ عاعمية األحزاب أالمواطنيف  عى بعض األحياف عى حالة استفزاز   كما 
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ا عمى استيعاب الشباب والتعبير عف مطالبيـ عتح مجاؿ استيعاب السياسية   وعدـ قدرتي
  .    الشباب عى تنظيمات تجعميـ يشعروف بكيانيـ وقوتيـ

قصور التربية السياسية السممية لمشباب سواذ داخؿ األسرة أو المدرسة بؿ عمى  صعيد  -
خضاعو لمتاثيرات مف جانب الجماعات  المجتم  ككؿ   ومف ثـ يسيؿ استقطاب الشباب  وا 

اإلرىابية تحت زعـ الديف دوف تحكيـ لمعقؿ والمنطؽ واألىداؼ القومية لمببلد . باإلضاعة 
  .  إلى عزوؼ الشباب عف المشاركة السياسية عى حياة ديمقراطية سممية

 :  (72) دواع   اقتصادية :  وتتمثؿ عى -0
أىـ العوامؿ المؤثرة عى الوسط االقتصادى والمؤثرة عى  حيث يعتبر مف  الفقر  -

 اىتمامات الفرد وتوجيو سموكو العاـ أو اإلجرامى . 
إحدى أىـ الظواىر التى ترتبط بالفقر وتمعب دورا كبيرا عى حيث تمثؿ  البطالة   -

تخمؽ وضعا عقميا ونفسيا لدى الشباب يؤدى بيـ  ألنيا ارتكاب الجرااـ اإلرىابية   
عراغ ذىنى    مما يسيؿ عممية استقطابيـ مف جانب الجماعات اإلرىابية عتقوـ إلى 

باستغبلليـ وبث أعكارىا المسمومة  إلييـ وتجندىـ لخدمة أىداعيا سواذ كانت 
 .   سياسية أو ةيرىا

 : ( .7)( 70) ( 72)دواع   اجتماعية :  وتتمثؿ عى  -.
سببا مف األسباب االجتماعية  الحضارة الحديثة : حيث تعتبر الحضارة الحديثة -

لئلجراـ   وذلؾ اعتمادا عمى أف ىذه الحضارة تؤدى إلى نمو العبلقات االجتماعية 
وتعجؿ إدماج األعراد عمى اختبلؼ ثقاعاتيـ وبيااتيـ عى مجاؿ الحياة االجتماعية   

  .   ومف ثـ يزداد إجراميـ نتيجة التقدـ الحضارى
ووجود عجوة واسعة بيف األجياؿ م  تزايد حاالت    وجود عراغ اجتماعى لدى الشباب -

االنفصاؿ والطبلؽ واالةتراب داخؿ األسرة وانعكاساتو النفسية القاسية عمى األبناذ 
 مف الشباب ) التفكؾ األسرى ( . 

تواعر موارد إلتماـ الزواج   ومف ثـ  قمةو     تاخر سف الزواج والفراغ العاطفى -
الدخوؿ عى داارة التديف ةير الواعى والمتشدد ثـ االنغبلؽ التاـ عف المجتم  وتكفيره 
  وأخيرا الدخوؿ عى داارة العنؼ واإلرىاب تحت مظمة الديف بعد تكفير المجتم  

 ومظاىره الحضارية . 
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دينية مثؿ المدرسة عى مؿذ وةير ال   ضعؼ مؤسسات المجتم  الدينية مثؿ األزىر -
الفراغ الفكرى والثقاعى الذى يعانى منو الشباب واقتصار المؤسسات الدينية عمى 
ةفاؿ الدور االجتماعى والتربوى  تقديـ الخدمات العينية والمساعدات المالية   وا 

 الميـ عى إعداد النشذ بصورة إيجابية لخدمة المجتم  والبياة المحمية . 
إظيار قيـ الديف  قمةة السميمة المفقودة داخؿ المدرسة والجامعة    و التربية الديني -

السمحة عى مجاؿ العمؿ والعمـ   مثؿ التراحـ والتعاوف والديمقراطية والشورى   ثـ 
التركيز عمى الشكؿ دوف جوىر الديف ليعد مف األسباب التى تساعد عمى نشر 

 اإلرىاب . 
يـ   واالعتماد عمى الحفظ والتمقيف واالعتقار عقداف الدور التربوى عى منظومة التعم -

تاحة الفرصة لمشباب لمحديث والتعبير عف  لحمقات النقاش والحوار وورش العمؿ   وا 
   مشاعره وأحاسيسو وأعكاره عى مناخ صحى   يعد مف أسباب انتشار اإلرىاب.

 اصؿ . الفراغ االجتماعى ووجود مساعات متباعدة بيف األجياؿ المختمفة وعدـ التو  -
التديف ةير المستنير ثـ العزلة التى يعيشيا بعض الشباب عى بداية دخوليـ إلى  -

 مات اإلرىابية إقميميا التاـ والتطرؼ والدخوؿ عى داارة اإلرىاب مف قبؿ التنظياالنغبلؽ 
 .    ودوليا

 الدواع   الثقاعية :  وتتمثؿ عى : -2
الفراغ الفكرى الذى يعيشو الشباب نتيجة قصور مصادر التنوير والتثقيؼ الذى  -

 تشرؼ عمييا الحكومات . 
إظيار التعاليـ    وقمة التربية الدينية الصحيحة والمفقودة عى األسرة والمدرسة  -

الدينية السمحة عى مجاؿ العمؿ واالقتصاد لمتراحـ والعدالة والسماحة والديمقراطية 
 واستبداليا بالنقاب والجمباب التى لـ يناد بيا اإلسبلـ .والشورى 

عمى الحفظ  سياسة التعمـ الخاطاة والمعتمدة عى كثير مف مراحؿ التعميـ األولى -
واالعتقاد لحمقات النقاش والحوار وعدـ الترةيب عى روح البحث وراذ   والتمقيف 

 الحقيقة واستيعابيا . 
ظاىرة التطرؼ الفكرى كظاىرة اجتماعية إلى  التطرؼ الفكرى الدينى : حيث تنصرؼ -

اعتناؽ مجموعة مف األعراد لرأى معيف دوف ةيره مف اآلراذ األخرى . ويبعد ىذا 
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ى و اإلصرار عميو أالرأى عى ىذه الحالة عف االعتداؿ بؿ المغاالة عى التشبث بيذا الر 
عكرية وتمس . أما التطرؼ الدينى عيو ظاىرة اجتماعية  تتحرؾ مف دواع  نفسية و 

أمرا عقااديا أو عكريا أو مذىبيا   ومف ثـ ىو نوع مف االنحراؼ الفكرى . وينطوى 
 . ( 72) عمى سموؾ معيب عى التفكير وةرور عى المنطؽ 

عة تيدد دعااـ األمف داخؿ المجتمعات   وتسعى جمي  آمما سبؽ يتضح كوف اإلرىاب 
الدوؿ إلى اتخاذ التدابير لموقاية مف آثاره الضارة   ومعالجة األسباب التى تؤدى إليو   وعى 
ىذا اإلطار يقـو التعميـ بدور ميـ عى مواجية ىذا التحدى   وعيما يمى توضيح  لمعبلقة بيف 

 ى  ومواجية اإلرىاب  . التعميـ مف مف أجؿ  التماسؾ االجتماع
 العبلقة  بيف التعميـ مف مف أجؿ  التماسؾ االجتماعى  ومواجية اإلرىاب  :  -ج
عى نجاح المجتم  عى حاالت اإلرىاب   عيو  ياأساس يعتبر التماسؾ االجتماعى عامبل      

يساعد عمى زيادة التضامف بيف أعراد المجتم  . وزيادة انتماايـ إلى مجتمعيـ لمتعامؿ م  
الجريمة  اإلرىابية  مما يساعد عمى تحسيف نوعية الحياة .  حيث يترتب عمى تحقيؽ 

ىداؼ المشتركة التى يمتؼ التماسؾ االجتماعى عى المجتم  اإلحساس باليوية الوطنية واأل
 .  (73) حوليا أعراد المجتم 

عمبل حيويًا وميمًا عي الحفاظ عمى تماسؾ المجتم  وخمؽ االنتماذ التعميـ  يؤديو        
الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية بيف أعراد المجتم  الضرورية لممحاعظة عمى بقاذ المجتم  

  ويمكف أف يحقؽ التعميـ مف أجؿ وتكاممو والتي تنعكس بالضرورة عمى مكتسبات الوطف 
 ية اإلرىاب   وذلؾ مف خبلؿ :  التماسؾ االجتماعى دورا ميما عى مواج

نحراؼ توضح كيؼ يمكف لمشباب ال إضاعة مناىج جديدة حوؿ الوقاية مف الجريمة وا -
تحصيف أنفسيـ مف الجريمة ومعرعة السبؿ الناجحة لبلبتعاد عف مياوي الرذيمة 

وذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف التجارب الدولية حوؿ دور مؤسسات    واالنحراؼ
 قاية مف الجريمة واالنحراؼ .  التربية عي الو 

وعدـ   ربط المدرسة بالمجتم  المحمي وتفعيؿ دورىا عي حماية أمف المجتم  المحمي -
ويمكف تفعيؿ ذلؾ عف طريؽ إنشاذ    قصر نشاطيا داخؿ أروقة المدرسة عقط

ويتكوف ىذا المجمس   مجمس يسمى المجمس األمني لموقاية مف الجريمة واالنحراؼ
اد المجتم  المحمي باإلضاعة إلى مجموعة مف أعضاذ الجياز الفني مف عدد مف أعر 
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وتكوف ميمة ىذا المجمس توعية درسة م  مجموعة مف رجاؿ األمف واإلداري عي الم
وعقد المقاذات والندوات     أعراد المجتم  المحمي بمخاطر الجريمة واالنحراؼ

ييا وطرح الحموؿ التي لمناقشة مشكبلت الحي ومحاولة التعاوف الفاعؿ لمقضاذ عم
  .(74)  يمكف أف تساىـ عي تقميصيا ورع  التوصيات لصانعي القرار لتفعيميا

طالب يمكف إعراد عصوؿ  خاصة بظاىرة اإلرىاب عى المقررات الدراسية   م  تقديـ لم -
معرعة أشمؿ وعيما أعمؽ بالظاىرة اإلرىابية عى المجتم    وأف تقدـ لو األساس 

  واألسباب الحقيقية اإلرىابية  المعرعى القوى الذى يمكنو مف معرعة واق  الجريمة 
المختمفة ليا   واألضرار التى تمحقيا بالمجتم    والجيود المبذولة لمكاعحتيا . 

مة   وبالتالى تكوف المدرسة بياة تعميمية تربوية وتسعى لتكويف اتجاه معاد لمجري
   طبلبيا قادرة عمى أف تحصف نفسيا مخاعة أف تصبح بياتيا مناسبة النحراؼ 

  .( 75)وبالتالى تحصنيـ ضد أنواع االنحراؼ 
الوقوؼ عمى واق  الممارسات التربوية  وعى ىذا اإلطار تسعى الباحثة عيما يمى إلى     

     الداعمة لمتماسؾ االجتماعى بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى مصر . 
 جانبيف : يتضمف الجانب الميدانى    احملوس الجاىى  : اإلطاس امليذاىى :

وىػػى االسػػتبانة  واختيػػار عينػػة الدراسػػة وتطبيػػؽ االسػػتبانة األولػػى  إعػػداد أداة الدراسػػة أوال :  
 عمييا ثـ معالجتيا احصاايا . وعيما يمى تفصيؿ ذلؾ : 

 : مراحؿ بناذ االستبانة -2
إعػػداد االسػػتبانة : لمػػا كػػاف اليػػدؼ مػػف البحػػث ىػػو الكشػػؼ عػػف الممارسػػات التربويػػة  - أ

وجيػة  نظػر المعممػيف   الداعمة لمتماسؾ االجتماعى بمدرسة التعميـ الثػانوى العػاـ مػف
. عقػػد قامػػت الباحثػػة بإعػػداد اسػػتبانة تتضػػمف عػػدد ا مػػف الممارسػػات المرتبطػػة بػػدور 

ومػػة مػػف إدارة مدرسػػية   ومعمػػـ   ومنػػاىج دراسػػية   وأنشػػطة ظعناصػػر المدرسػػة كمن
 تعميمية   ومناخ مدرسي     وتـ تصميميا اعتمادا عمى : 

 ولت دور المؤسسات التعميمية عى دعػـ قػيـ دراسة وتحميؿ البحوث والدراسات التى تنا
التماسػػؾ االجتمػػاعى     لمتعػػرؼ عمػػى أىػػـ الممارسػػات التربويػػة الداعمػػة لمتماسػػؾ 

 االجتماعى كضرورة لمواجية اإلرىاب   . 
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  االطػػبلع عمػػى الدراسػػات والبحػػوث المتاحػػة المتعمقػػة بػػدور المؤسسػػات التعميميػػة عػػى
 مواجية اإلرىاب   .

  خػبلؿ اإلشػراؼ عمػى مجموعػات التػدريب الميػدانى بمقابمػة عػدد مػف قياـ الباحثة مػف
معممى المرحمة الثانوية     واسػتطبلع رأييػـ عػف الممارسػات التربويػة    التػى يمكػف 
أف تسػػيـ عػػى دعػػـ التماسػػؾ االجتمػػاعى بالمدرسػػة     وأمكػػف مػػف ىػػذه  خػػبلؿ ىػػذه 

 ستبانة .المقاببلت تحديد بعض المحاور التى تـ  اشتممت عمييا اال
 وصؼ االستبانة : - ب

عبػػارة تمثػػؿ أىػػـ الممارسػػات التربويػػة  .6تضػػمنت االسػػتبانة عػػى صػػورتيا النياايػػة   
الداعمة لمتماسؾ االجتماعى عى مدرسة التعمػيـ الثػانوى العػاـ   موزعػة عمػى خمسػة أبعػاد  

    وىى : 
  . البعد األوؿ : ممارسات تتعمؽ بدور  اإلدارة المدرسية 
 ممارسات تتعمؽ بدور المعمـ :   البعد الثانى 
  ممارسات تتعمؽ بدور المناىج الدراسية    .  البعد الثالث  : 
 .  البعد الراب  : ممارسات تتعمؽ بدور األنشطة المدرسية 
 .  البعد الخامس : ممارسات تتعمؽ بدور المناخ المدرسي 
إبػداذ الػرأى حػوؿ كػؿ منيػا   وجاذت العبارات مف النوع المقيد حيث طمب مف أعراد العينة      

تتحقػؽ إلػى حػد  –باختيار درجة  تحقؽ كؿ عبارة حيػث جػاذت الخيػارات تتحقػؽ بدرجػة كبيػرة  
 تتحقؽ بدرجة قميمة  .  –ما  

 صذم وثبات االطتباىة : -ج

 الصذم :-1
تـ إعداد الصيغة األولية لبلستبانة ثـ عرضيا عمى  صذم احملهنني  : -

لمتعرؼ عمى آراايـ حوؿ  مجموعة مف المحكميف مف أساتذة كمية التربية بدمياط 
المفردات المقترحة   ومدى مبلذمة المفردات لكؿ مجاؿ   ومناسبة صياةتيا   وقد 

ذ عى إضاعة أو حذؼ بعض تـ األخذ باآلراذ التى عرضيا السادة المحكميف سوا
 المفردات أو تعديؿ صياةتيا   ومدى ارتباط كؿ منيا بالبعد الذى تنتمى  إليو .

  



 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .06 - 

معمما بمرحمة التعميـ الثانوى  3.تـ تطبيؽ االستبانو عمى   :صذم االتظام الذاخلى -
   وقد قامت الباحثة بحساب االتساؽكتجربة استطبلعية مف أجؿ ضبط االستبانو  العاـ

الداخمي لبلستبانة  باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب االرتباط بيف الدرجات الكمية 
  :التالى  وجاذت النتااج كما ىى مبينة عى الجدوؿ لكؿ محور والدرجات الكمية لبلستبانة

 ( 1علوي )

 ِؼبِالد االهرجبغ ثيٓ اٌلهعبد اٌىٍيخ ٌىً ِؾىه واٌلهعبد اٌىٍيخ ٌالٍزجبٔخ.

 االٍزجبٔخِؾبوه 
ِؼبًِ 

 االهرجبغ

َِزىي 

 اٌلالٌخ

اٌلالٌخ 

 االؽصبئيخ

 كاي 5.51 5.00 اإلكاهح اٌّلهٍيخ

 كاي 5.51 0..5 اٌّؼٍُ

 كاي 5.51 0..5 إٌّبهظ اٌلهاٍيخ

 كاي 5.51 1..5 األٔشطخ اٌّلهٍيخ

 كاي 5.51 ...5 إٌّبؿ اٌّلهٍي

 حػػورمعػػامبلت االرتبػػاط بػػيف الػػدرجات الكميػػة لكػػؿ م ( السػػابؽ أف 2)  يبػػيف الجػػدوؿ   
( وجميعيػػا دالػػػة 2.70  – 2.33حيػػث تراوحػػت مػػػا بػػيف )   سػػػتبانةوالػػدرجات الكميػػة لبل

 صادقة لما وضعت لقياسو. المحاور( وبذلؾ تعتبر 2.22إحصاايًا عند مستوى معنوية )
 :  حظاب ثبات االطتباىة -0

 إلسػػػػتبانة بطريقػػػػة معامػػػػؿ ألفػػػػا كرونبػػػػاخ  وقػػػػد تحققػػػػت الباحثػػػػة مػػػػف ثبػػػػات ا         
Cronbach's Alpha Coefficient  ( 0)    وكانػػت النتػػااج كمػػا ىػػي مبينػػة عػػي جػػدوؿ 

 التالى  : 
 ( 0علوي )

 .ٌالٍزجبٔخ وِؾبوههبٔزبئظ افزجبه أٌفب ووؤجبؿ   

 ِؼبًِ أٌفب ووؤجبؿ ػلك اٌؼجبهاد ِؾبوه االٍزجبٔخ

 ...5 00 اإلكاهح اٌّلهٍيخ

 ...5 10 اٌّؼٍُ

 ...5 .1 إٌّبهظ اٌلهاٍيخ

 0..5 10 األٔشطخ اٌّلهٍيخ

 1..5 .1 إٌّبؿ اٌّلهٍي

 0..5 .. االٍزجبٔخ
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معػػػامبلت الثبػػػات لبلسػػػتبانة ومحاورىػػػا حيػػػث تراوحػػػت مػػػا بػػػيف  ( أف 0)يبػػػيف الجػػػدوؿ       
وىػػو معامػػؿ (   2.70( لممحػػاور    وبمغػػت قيمػػت معامػػؿ الثبػػات لبلسػػتبانة )2.72 – 2.56)

ثبات عاؿ يمكف الوثوؽ بو مف أجؿ استخداـ أداة الدراسة لجمػ  البيانػات البلزمػة لئلجابػة عػف 
 أسامة الدراسة .

( اسػػتبانة عمػػى معممػػى الرياضػػيات 322قامػػت الباحثػػة بتوزيػػ  عػػدد ) تطبيــل االطــتباىة : -د
بمػػدارس  والعمػـو والدراسػػات االجتماعيػة والمغػػة العربيػػة والدراسػات اإلسػػبلمية والمغػة االنجميزيػػة

  ذلػؾ بنسػبة  التعميـ الثانوى العاـ بمحاعظة دميػاط مػوزعيف عمػى اإلدارات التعميميػة المختمفػة 
) معممػا  0722ألصمى لمعينة حيػث بمػإ إجمػالى المجتمػ  األصػمى % مف حجـ المجتم  ا 25

طبيعػة البحػث وأىميتػو والحاجػة . وحرصت الباحثة عند توزي  االستبانات عمػى توضػيح   (  75
إليو   وكيفية االجابة عف مفردات االستبانة . وقد تـ جمػ  االسػتبانات واسػتبعاد ةيػر المكتمػؿ 

 االستجابة عمى كؿ بنوده. 
 ااية : التالى االستبانات الصالحة لمتفريإ والمعالجة اإلحص( .) ويوضح الجدوؿ             

 (  0  علوي )

 يجيٓ االٍزجبٔبد اٌصبٌؾخ ٌٍزفويغ واٌّؼبٌغخ اإلؽصبئيخ

  أفواك اٌؼيٕخ
إٌَـ 

 اٌّىىػخ

إٌَـ 

 اٌَّزوكح
 اٌصبٌؼ اٌَّزجؼل اٌفبلل

 َٔجخ 

 % اٌصبٌؼ

 % .. 0. - . 0. 05 إكاهح كِيبغ 

 %.. 0. 0 0 0. 05 إكاهح كِيبغ اٌغليلح 

 % 0. 1. - . 1. 05 إكاهح فبهٍىىه

 %  0. .. - . .. 05 إكاهح وفو اٌجطيـ 

 % .. 0. 0 . .. 05 إكاهح اٌووظخ  

 % .. .0 - - .0 05 إكاهح ػيثخ اٌجوط  

 % .. .0 - 11 .0 05 إكاهح اٌيهلب 

 %.. .0 0 . 1. 05 إكاهح ِيذ أثى غبٌت 

 % .. 0. 0 . .. 05 إكاهح اٌَوو 

 %.. 0. - . 0. 05 إكاهح وفو ٍؼل 

 %  .. .1.    055 اٌّغّىع

 

 2-  : أطاليب املعاجلة اإلحصائية 
( إلجػػػػراذ Spssاسػػػػتعانت الباحثػػػػة بالرزمػػػػة اإلحصػػػػااية لمعمػػػػـو االجتماعيػػػػة )   

 التحميبلت واإلحصاذات البلزمة لبيانات االستبانة   وذلؾ كما يمى : 
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 ٌؾَبة االرَبق اٌلافًٍ ٌؼجبهاد االٍزجبٔخ. ثيوٍىْ  ِؼبًِ االهرجبغ 

 .اٌزىواهاد وإٌَت اٌّئىيخ 

 . ِؼبًِ أٌفب ووؤجبؿ ٌميبً صجبد أكاح اٌلهاٍخ 

 افزجبه وب
0
 ٌلالٌخ اٌفووق ثيٓ االٍزغبثبد. 

  . ًاٌّزىٍػ اٌؾَبث 

 ًاٌزبًٌ :    ( .) وّب  يىظؾه اٌغلوي . ِميبً ٌيىود اٌضالص 

 (.علوي )
 

 وتفظريٍا : حتليل االطتباىة ىتائج 

عيما يمى عرض تفصيمى لنتااج االستبانة وذلؾ مف وجية نظر معممى مرحمة التعميـ          
 الثانوى العاـ : 

 :اإلداسة املذسطية : البعذ  األول

 ( 0) علوي

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد 
0

 اٌجؾش ػيٕخ أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

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

 اد اٌّؾىه األويػجبه

 االٍزغبثخ
ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

 0وب
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 

 رزؾمك
رزؾمك 

 إًٌ ؽل ِب

ال 

 رزؾك

ثبٌَيبٍبد اٌزً رؼيى يهزُ  -1

اٌَّبواح و ػلَ اٌزّيييثيٓ أفواك 

 اٌّغزّغ اٌّلهٍي.

00. 10. 05 15.0 0.00 ...1. 1...0. 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

0 

يزقن ٍيبٍبد ٌزؼييي اٌزَبٔل  -0

واٌزىبرف االعزّبػً ثيٓ أػعبء 

 اٌّغزّغ اٌّلهٍي. 

110 1.0 11. .0. 0.55 ...0. 00.51 5.551 
 رزؾمك إًٌ

 ؽل ِب
01 

ػًٍ االشزوان فً  اٌطالة يشغغ  -0

ؽيبح اٌّلهٍخ ، ويشغؼهُ ػًٍ 

 اٌزفبػً ِؼهب.

0.. 15. 15 111. 0... ..... 05..1. 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

1 

يشون  اٌّلهٍخ فً ٔشبغبد  -.

 اٌّغزّغ اٌّؾًٍ اٌّؾيػ.
.. 1.0 1.. .01 1... 0.... 0..0. 5.551 

رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
00 

يَؼً ٌزّٕيخ شجىخ ِٓ اٌؼاللبد  -0

   .االعزّبػيخ كافً  اٌّلهٍخ
1.5 000 0. .0. 0.00 ...01 1....0 5.551 

رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
11 

  

 

 اٌوأي  
 رزؾمك ثلهعخ لٍيٍخ  ثلهعخ ِزىٍطخ ؾمك زر ثلهعخ وجيوح  ؾمكزر

 اٌىىْ

 
0 0 1 

 (...1إًٌ  1)ِٓ  (0.00إًٌ  ...1)ِٓ  (0إًٌ  .0.0)ِٓ  اٌّزىٍػ اٌّوعؼ
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 اد اٌّؾىه األويػجبه

 االٍزغبثخ
ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

 0وب
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 

 رزؾمك
رزؾمك 

 إًٌ ؽل ِب

ال 

 رزؾك

يشغغ كوه األفصبئً االعزّبػً  -.

فً َِبػلح اٌطالة ػًٍ رىىيٓ 

 ػاللبد اعزّبػيخ ٍٍيّخ.

000 100 . 15.0 0.0. ...01 01.... 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

0 

يىعل أشىبي ِقزٍفخ ٌٍزشبثه  -.

ورىىيٓ ػاللبد فً اٌىٍػ 

اٌّلهٍي ِضً  اٌٍمبءاد اٌلوهيخ 

واٍزغالي إٌّبٍجبد االعزّبػيخ   

 فً ػمل اؽزفبالد. 

101 00. 0. .00 0.05 ....0 1.5.15 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يؼمل ٌمبءاد ِلهوٍخ ثيٓ اٌهيئخ  -.

اٌزلهيَيخ ٌّٕبلشخ لعبيب 

 اهزّبَ ِشزون.اعزّبػيخ  ماد 

110 015 .. .0. 0.5. ..... 0...5 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1. 

يَؼً  ٌزّٕيخ هأً اٌّبي  -.

 االعزّبػً ٌٍّلهٍخ.  
1.1 01. 0. .10 0.01 .0.01 ...51 5.551 

رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يَؼً ٌزّٕيخ هأً ِبي اعزّبػً  -15

ِغ اٌّغزّغ اٌّؾًٍ اٌّؾيػ ِٓ 

ثيٓ  فالي  إلبِخ ػاللبد َِزلاِخ

 اٌّلهٍخ واٌهيئبد اٌّؾٍيخ.

10. 01. .. ... 0.1. .1..0 .0..0 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1. 

يؾوص ػًٍ كِظ فئبد غالثيخ  -11

الزصبكيخ  –ِٓ فٍفيبد اعزّبػيخ 

 كيٕيخ ِقزٍفخ. –

10. 1.. 105 .0. 0.51 ...10 ...1 5.55. 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
05 

يشغغ  ِشبهوخ اٌطالة فً  -10

اٌزطىػً اٌّؾٍيخ ِؤٍَبد اٌؼًّ 

 واٌىغٕيخ.

050 10. 0. ... 0.0. ...0. .0..1 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

. 

يَبػل اٌطالة ػًٍ اوزَبة  -10

اٌّؼبهف واٌّهبهاد اٌالىِخ 

ٌٍّشبهوخ في اٌزفبػالد وفي 

اٌؼًّ اٌشقصي واالعزّبػي 

 واٌّلٔي.

000 1.0 1. 150. 0.05 .0..1 1...00 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

. 

يؼيى اٌزؼٍُ ِٓ أعً اٌَالِخ  -.1

 .واٌزّبٍه االعزّبػي
05. 1.0 10 1500 0... .0.0. 1.0.5. 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

. 

يؾوص ػًٍ أْ رَىك اٌّلهٍخ   -10

اٌؼاللبد اإليغبثيخ  ِٓ فالي 

 رؼييي اٌضمخ واالؽزواَ واٌزمليو.

0.0 1.0 0. 15.. 0.00 ...00 1.0.0. 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

. 

يىفو فوص رؼٍيّيخ ػبكٌخ  -.1

وِزَبويخ ٌٍغّيغ ، ثّب في مٌه 

اٌطالة  إٌّزّيٓ أللٍيبد 

 ِؾووِخ اعزّبػيب والزصبكيب.

000 10. 00 1501 0... .0.01 10.... 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح

. 

يؼيى رىبفؤ اٌفوص ، وثٕبء  -.1

ِغزّغ ِزٕبغُ اٌؼاللخ ثيٓ 

 أػعبء اٌّغزّغ اٌّلهٍي.    

15. 001 .. ..0 0.5. ..... .0..5 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1. 
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 اد اٌّؾىه األويػجبه

 االٍزغبثخ
ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

 0وب
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 

 رزؾمك
رزؾمك 

 إًٌ ؽل ِب

ال 

 رزؾك

يؾوص ػًٍ رٍجيخ االؽزيبعبد  -.1

اٌّقزٍفخ ٌٍطالة ، وارقبم 

اٌزلاثيو اٌالىِخ إلصواء ؽيبح 

 اٌطالة اٌّلهٍيخ.

10. 01. 0. ..0 0.0. ...5. 105..1 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1. 

يشغغ  ِٕغ اٌؼٕف ورؾَيٓ  -.1

    .ٍالِخ اٌطٍجخ
0.. 105 1. 150. 0.0. .0.1. 1.0.00 5.551 

 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

0 

يؾَٓ  ِٕبؿ اٌزؼبيش ويٕفن   -05

اٍزواريغيبد اٌزفبوض و ؽً  

إٌياػبد ثيٓ أػعبء اٌّغزّغ 

 اٌّلهٍي.

1.. 000 10 ... 0.00 ....0 05..0. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
15 

يؾَٓ  اإلعواءاد اٌواِيخ إًٌ  -01

إموبء اٌىػي ثأهّيخ اٌزّبٍه 

 االعزّبػً .

1.. 0.. 1. .0. 0.01 ...10 1...51 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يؼًّ ِغ اآلثبء واٌّغزّؼبد  -00

اٌّؾٍيخ ٌلػُ ورؼييي كوه 

اٌزؼٍيُ فً كػُ اٌزّبٍه 

 االعزّبػً. 

 

10. 1.1 .0 ..1 0.10 .1... 05.10 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1. 

   ..... 0.05 االعزّبػً ٌٍزّبٍه اٌلاػُ اإلكاهح اٌّلهٍيخكوه  
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
  

" لداللة الفروؽ بيف آراذ أعراد عينة الدراسة عى 0( نتااج اختبار "كا3يبيف الجدوؿ )
عبارات البعد  األوؿ الخاص بدور اإلدارة المدرسية الداعـ لمتماسؾ االجتماعى   حيث جاذت 

ؽ بدرجة قعينة البحث عى مستوى "تتح" دالة إحصاايًا    ووقعت آراذ أعراد 0جمي   قيـ "كا
( حيث تراوحت 27   24   23   22   .2   20   4      .   2كبيرة  " لمعبارات أرقاـ )

( و تراوحت األوزف النسبية ما 0.47  – 4..0قيـ المتوسط الحسابى ليذه العبارات ما بيف )
 %(   وتفسر الباحثة ذلؾ بما يمى :67.47  –%  56.36بيف )

مديرى المدارس بدورىـ الميـ عى تحقيؽ أىداؼ مدارسيـ    وتوعير ظروؼ مبلامة وعى  -
لمعمؿ   وتحقيؽ جو  مناسب مف العبلقات اإلنسانية    والتحفيز المناسب لمطبلب 

 والمعمميف   ودععيـ نحو العمؿ الجماعى  لتعزيز أداايـ .
متعممة نحو  التطوير  امتبلؾ المدير لمميارات القيادية التى تدع  بمدرستو كمنظمة -

 والتجديد المستمر .
يستغؿ وقتو عى العمؿ الميدانى والعمؿ م  الجمي    كما يطبؽ سياسة الباب المفتوح    -

 وال يعيش  عى عزلة عف بقية العامميف عى المجتم  المدرسي .
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يدرؾ أىمية  دور األخصااي االجتماعي عي استغبلؿ الجماعات المدرسية المختمفة  عي  -
ة خبرات أعضاايا وتشجي  ىوايتيـ وتدريبيـ عمى السموؾ االجتماعي الذي يتطمبو تنمي

 .  المجتم 
يمتـز بالموااح والقرارات التعميمية التى تحرص عمى التقميؿ مف العنؼ المدرسى     -

ومحاولة عض النزاعات وحؿ الخبلعات التى تحدث بيف الطبلب   وذلؾ باالستعانة بذوى 
 االخصااى االجتماعى   لمن  حدوث أزمات .  مثؿ ة االختصاص واالستفاد

االلتزاـ بمبادئ العدالة وتكاعؤ الفرص التعميمية التى تحرص الوزارة عمى تطبيقيا   وذلؾ  -
التعميـ حؽ "   التى نصت عمى أف   0222مف دستور   27  عى إطار التطبيؽ  لممادة 

ى اليوية الوطنية   وتاصيؿ المصرية   والحفاظ عم لكؿ مواطف  ىدعو بناذ الشخصية
وتشجي  االبتكار  وترسيخ القيـ الحضارية  المنيج العممي عي التفكير  وتنمية المواىب

رساذ مفاىيـ المواطنة والتسامح وعدـ  (77)   . "التمييز والروحية   وا 
وعى مديرى مدارس التعميـ الثانوى باىداؼ التعميـ الخاصة بتمؾ المرحمة التى تؤكد عمى  -

ترسيخ مفيـو الحرية كحؽ   والمشاركة الجماعية كضرورة اجتماعية   وتشجي  العمؿ 
 التطوعى وتعزيز قيـ التعاوف .  

 حرص مديرى المدارس عمى تعميؽ التبلحـ االجتماعى والوطنى   مف خبلؿ أشكاؿ -
 المساعدات والتفاعبلت المختمفة لمطبلب م  مختمؼ قطاعات المجتم  .

أف اإلدارة المدرسية يق  عمى عاتقيا توعير المناخ المناسب لتوطيد العبلقات االجتماعية  -
قناع كؿ العامميف بالمدرسة باىمية ذلؾ مف خبلؿ اجتماعات تجم  عيو أعضاذ    وا 

 ة بالمدرسة . المدرسة معا لممناقشة عى األمور الخاص
حرص اإلدارة المدرسية عمى استغبلؿ المجالس التى تتواجد بالمدرسة مثؿ مجمس األمناذ  -

واآلباذ والمعمميف  عى تعزيز رأس الماؿ االجتماعى مف خبلؿ ماتنظمو مف ندوات 
وحفبلت ونشاطات تدعو عيو أعضاذ مف  المجتم  الخارجى وأولياذ األمور   مما يسيـ 

  قة بيف أعراد  المدرسة وأعراد المجتم    .عى توطيد العبل
   0وقد وقعت آراذ أعراد عينة البحث عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" لمعبارات أرقاـ )        

( حيث تراوحت قيـ 00   02   02   26   25   22   22   7   6   5   3   2



 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- ..2 - 

ت األوزف النسبية ما ( و تراوح...0  – 2.55المتوسط الحسابى ليذه العبارات ما بيف )
 %(.55.40  –%  36.64بيف )
ويتبيف مف الجدوؿ   ونتااجو أف دور اإلدارة المدرسية الداعـ لمتماسؾ االجتماعى      

متحقؽ بدرجة متوسطة وذلؾ وعقًا آلراذ أعراد عينة البحث . وترى الباحثة أف ذلؾ يرج  إلى 
 األسباب التالية : 

مقدمتيا التحديات السياسية   واالقتصادية والثقاعية واالجتماعية      وعى كثرة  التحديات  -
وتحدى العولمة والديمقراطية التى تتطمب مف مدير المدرسة إدارة مدرستو وتنظيميا بكفاذة 

 واقتدار لمواجية متغيرات العصر .
التفاعؿ صعوبة إدارة الوقت   عقميبل ما يخصص مديرى المدارس وقتا كاعيا  لزيارة الصفوؼ و   -

 م  الطبلب   وتوثيؽ الصمة بيف األعراد داخؿ المجتم  المدرسي  .
ةالبا ما يركز مديرى المدارس عمى إيجاد مناخ مدرسي داعـ لمتعميـ والتعمـ    ويكوف عيو   -

التحصيؿ األكاديمى لمطبلب مرتفعا   وخصوصا  طبلب المرحمة الثانوية    وبالتالى يحرصوف 
ارى البلـز لمطبلب عى ىذا الجانب عقط   م  قمة االىتماـ بالتفاعؿ عمى تقديـ الدعـ اإلد
 االجتماعى م  الطبلب.

العجز عف التكيؼ م  ميارات العمؿ التى تواجو العممية التعميمية   مثؿ تكنولوجياالتعميـ  -
االتصاالت    والوعى بحاجات ومتطمبات المعمميف والطبلب لمساعدتيـ عمى ممارسة 

 تماعية السوية مف خبلؿ استغبلؿ التطورات التكنولوجية. التفاعبلت االج
بداذ الرأى   ويتمسكوف بااللتزاـ الشكمى باالجراذات   - ةالبية المديريف يتجنبوف المبادرة وا 

الموضوعة ليـ . بالرةـ مف مف تاكيد وزارة التربية والتعميـ عمى توجييا نحو البلمركزية عى 
وسي  صبلحيات مدراذ المدارس   إال أف اإلدارة تقوـ عمى إدارة العممية التربوية   ونحو ت

 أسس مف المركزية الشديدة .
ةياب الرؤية والتصور الواضح لدى مديري المدارس   باف المدرسة مجتم  محمي داخؿ   -

المجتم  األكبر وبالتالى يجب دعـ الممارسات التربوية التى تسيـ  عى تحقيؽ  التماسؾ 
كسابيـ القدرة عمى االجتماعى  داخؿ المجت م  المدرسي    مف تعديؿ سموؾ الطبلب     وا 

التواعؽ االجتماعي السوي   و تنشاة الطبلب  اجتماعيًا وتدريبيـ عمى الحياة والتعامؿ 
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تزويد الطبلب بالخبرات والجوانب المعرعية إلعدادىـ لحياة اجتماعية  اإلنساني اإليجابي .و
 أعضؿ . 

دـ مف المجتم  المحمى لمساعدة مديرى المدارس عمى تقديـ قمة الدعـ البلـز والمق  -
الحواعزالبلزمة لممعمميف لحثيـ عمى تكويف شبكات اجتماعية   ومساعدة الطبلب لمتعرؼ عمى 
استعداداتيـ وقدراتيـ وميوليـ   وتنميتيا واالستفادة منيا ألقصى حد ممكف   وربط الطبلب 

جتماعية    والدخوؿ عى تفاعبلت اجتماعية   والعمؿ بالبياة المحمية بما يحقؽ الرعاىية اال
 الجماعى .

النمط اإلدارى التسمطى الذى يتبعو بعض المديريف   وىو ما يمثؿ عااقا عف توعير المناخ  -
اإلنسانى واالجتماعى الذى يعمى مف قدر اإلنساف ويشي  القيـ اإلنسانية  وقيـ الترابط 

دما يكوف مدير المدرسة ديكتاتوريا ال يستخدـ الممارسات االجتماعى   والتواصؿ الثقاعى . ععن
الديمقراطية   عإف العبلقات بينو وبيف مرذوسيو تكوف سياة  كما تقؿ عممية تبادؿ 

 األعكارواالراذ والمقترحات . وبالتالى 
قصور اىتماـ بعض مديرى المدارس الثانوية بتعميـ ونشر ثقاعة التسامح   وتقبؿ النقد    -

خر   واحتراـ الفكر المخالؼ   واإلقرار باالختبلؼ   وعقو الخبلؼ   وأدب الحوار   وقبوؿ اال
دارتو مف خبلؿ توعير البياة المبلامة داخؿ المدرسة .   وا 

 
وبالتالى عإف ممارسات اإلدارة المدرسية  بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ الداعمة لمتماسؾ     

( ووزف نسبى 2..0االجتماعى   جاذت عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" بمتوسط حسابى )
 %(. مما يشير إلى قصور عى دور اإلدارة المدرسية عى ىذا الجانب الميـ . 54.45)
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 : املعلـــــه   : البعذ الجاىى

 ( . ) علوي

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد
0
 اٌجؾش ػيٕخ أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

 .االعزّبػً ٌٍزّبٍه خاٌلاػّ ثّّبهٍبد اٌّؼٍُ اٌقبصخ   اٌؼجبهاد  ٔؾى

 اد اٌّؾىه اٌضبًٔػجبه

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
0

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ
 كهعخ اٌزؾمك

ت
ري

زو
اٌ

 

 رزؾمك

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

يشغغ اٌطالة ػًٍ  -1

اٌّشبهوخ فً ٔشبغبد 

وشجىبد واٍؼخ ِٓ 

 اٌؼاللبد االعزّبػيخ .

1.1 050 01 ... 0.0. ..... 10..5. 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
1 

يَبػل ػًٍ إيغبك ثيئخ  -0

ِشغؼخػًٍ اٌؼًّ صفيخ 

اٌّشزون ، واٌزعبِٓ 

 االعزّبػً .

10. 01. .1 ..1 0.0. .0... 11..0. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
0 

يشغغ غالثه ػًٍ اٌزىبرف  -0

ِٓ أعً رؾميك أهلاف 

 ِشزووخ 

010 1.0 1. 1501 0... .0.01 10.... 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
. 

يزؼبًِ ثؼلاٌخ وػلَ رّييي  -.

ثيٓ اٌطالة كافً 

 اٌّلهٍخ . 

1.1 1.. 0. ..0 0.0. ...01 11..0. 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
15 

يزؼبًِ ِغ اٌطالة ثبؽزواَ  -0

ثبػزجبههُ ٌليهُ أفىبه 

واهزّبِبد و لبكهوْ 

ػًٍ ٌؼت كوه فبػً فً 

 اٌّغزّغ . 

0.0 10. 10 150. 0.0. .0.1. 1...51 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
0 

يَزقلَ  غويمخ ٌؼت  -.

األكواه ػٕل ِٕبلشخ 

 اٌمعبيب االعزّبػيخ . 

101 1.. .. ..0 0.11 .5.01 .0.0. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 

يلهة غالثه ػًٍ   -.

اٌّّبهٍخ اٌليّمواغيخ ، 

ِٓ فالي إعواء أزقبثبد 

ِغبٌٌ غالة اٌفصً ، 

واٌزٕبفٌ ػًٍ وَت 

 أصىاد إٌبفجيٓ .  

1.. 1.. 151 ... 0.11 .5.0. 1..1. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يؾوص ػًٍ ظجػ ٍٍىن  -.

غالثه واٌؾل ِٓ اٌشغت 

 اٌيىًِ .

00. 10. 1. 15.0 0.00 ...1. 1.0..1 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
1. 

يزيؼ  اٌفوصخ ٌٍطبٌت  -.

ٌزشىيً هأً ِبي 

  .  اعزّبػً فبص ثه

1.0 010 0. .1. 0.01 .0..0 ...0. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يؾوص ػًٍ رطىيو  -15

اٌزىاصً اإليغبثً  واٌضمخ 

 ثيٕه وثيٓ غالثه .

010 1.0 1. 1500 0... .0.0. 10...1 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
. 
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 اد اٌّؾىه اٌضبًٔػجبه

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
0

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ
 كهعخ اٌزؾمك

ت
ري

زو
اٌ

 

 رزؾمك

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

يؾوص ػًٍ رلهيت غالثه  -11

ػًٍ اٌزفىيو إٌملي 

واٌفهُ ٌمعبيب اٌّغزّغ 

 اٌّؾيػ .

1.. 1.. 0. ... 0.0. ...0. 10..0. 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
. 

يؾوص ػًٍ رشغيغ  -10

اٌطالة ػًٍ اٌزؼجيو ػٓ 

 . هأيهُ ثؾويخ 

1.. 1.. .0 .0. 0.0. ....5 .0.5. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
11 

يؾوص ػًٍ رّٕيخ ؽويخ  -10

اٌزفىيو واٌزفىيو إٌملي 

ػٕل اٌطالة ٌزؾٍيً 

اٌّشىالد االعزّبػيخ ِضً 

 اٌزطوف .

1.. 1.. 0. ... 0.0. ..... 100.5. 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
. 

يلهة غالثه ػًٍ أٍبٌيت  -.1

 اٌّؼيشخ اٌيىِيخ اٌٍَّيخ

، ثّب في مٌه فٓ ؽً 

اٌصواع غيو اٌؼٕيف ٌؾً 

 اٌقالفبد. 

10. 001 0. ... 0.1. .0.00 111.0. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يؼٍُ غالثه  لجىي واؽزواَ  -10

اآلفويٓ اٌّقزٍفيٓ  كيٕيب 

واالفزالفبد ثيٓ   غبئفيبو

 اٌغَٕيٓ . 

000 1.0 1. 1500 0.05 .0.1. 1...1. 5.551 
 رزؾمك

 ثلهعخ وجيوح 
0 

 .5... .0.0 ِّبهٍبد اٌّؼٍُ اٌلاػّخ ٌٍزّبٍه االعزّبػً 
  

 ثلهعخ وجيوح   رزؾمك
  

" لداللة الفروؽ بيف آراذ أعراد عينة الدراسة عى 0( نتااج اختبار "كا4يبيف الجدوؿ ) 
عبارات المحور الثانى الخاص بممارسات المعمـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى   حيث جاذت 

 " دالة إحصاايًا . 0جمي   قيـ "كا
 0وقد  وقعت آراذ أعراد عينة البحث عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" لمعبارات أرقاـ )

( حيث تراوحت قيـ المتوسط الحسابى ليذه العبارات ما بيف 22   20   7    5   4  
 %(. 53.54  –%  52.02( و تراوحت األوزف النسبية ما بيف )0.05  – 0.22)

 وتفسر الباحثة استجابة أعراد العينة باف ىذه الممارسات تتحقؽ إلى حد ما بما يمى :
ـ التى تحوؿ دوف إمكانية أف يستخد الدراسى   ارتفاع كثاعة الطبلب داخؿ الفصؿ  -

المعمـ استراتيجية لعب األدوار عى عرض القضايا االجتماعية ومناقشتيا   أو تمكيف 
الطبلب مف العمؿ المشترؾ داخؿ الفصؿ الدراسي مما يسيـ عى دعـ  قيـ التماسؾ 

 .  شاركة وتعاوف والتزاـ االجتماعى لدييـ  مف تسامح وم
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يبدوف العديد مف السموكيات المزعجة    بلب نظرا لطبيعة المرحمة العمرية  أف معظـ الط -
يمثؿ تحديا صعبا . باإلضاعة إلى أف المعمميف أنفسيـ   عى ىذه الحالةتعامؿ م  الطبلب الو 

مرىقوف بقضاياىـ االنفعالية  التى اليجدوف ليا حبل   والتى تميؿ إلى أف تعبر عف نفسيا  
 تكوف ةير مبلامة   داخؿ الفصؿ . عى ردود أععاؿ  قد 

أف ةالبية معممى المواد النظرية ال ييتموف بتدريب الطبلب عمى ممارسة  أنشطة اتحاد  -
نما لالطبلب داخؿ الفصؿ   وتكويف مجا سيـ التى يتشاركوف عييا عى مناقشة قضاياىـ   وا 

 يعتبروف ذلؾ مف مياـ األخصااى االجتماعى .
النزاعات بيف الطبلب بطرؽ سممية   لذلؾ ال يحرصوف  قمة وعى المعمميف بطرؽ عض -

نما يعتبروف ذلؾ مف اختصاصات االجتماعى .    عمى إيجاد حموؿ لمنزاعات وا 
عى حيف   وقعت آراذ أعراد عينة البحث عى مستوى "تتحقؽ بدرجة كبيرة " لمعبارات 

الحسابى ليذه  ( و تراوحت قيـ المتوسط23   .2   22   6   3   2      .   2أرقاـ )
  –%  56.52( و تراوحت األوزف النسبية ما بيف )0.34  – 4..0العبارات ما بيف )

63.27  )% 
 وترى الباحثة أف ذلؾ يرج  إلى المبررات التالية : 

يعتبرالمعمـ العنصراألساسى والجوىرى عى العممية التعميمية حيث يقود العمؿ التربوى  -
األثر عى تكوينيـ العممى باشرة   مما يكوف لو أكبر لطبلب موالتعميمى  ويتعامؿ م  ا

 واالجتماعى والقيمى . 
أف معممى المرحمة الثانوية  يدركوف خطورة دورىـ عى دعـ قيـ وسموكيات التسامح    -

  .واحتراـ التنوع الدينى والثقاعى   واحتراـ حقوؽ اإلنساف وتشجي  السبلـ 
المجتم  وقضاياه ومشكبلتو مف خبلؿ مناقشة حرص المعمميف عمى ربط الطبلب بواق   -

ىذه القضايا والمشكبلت داخؿ الفصؿ أثناذ معالجة موضوعات المنيج المختمفة   
وتمكينيـ مف اإلسياـ إيجابيا عى حميا ومعالجتيا    مف خبلؿ المشاركة عى مختمؼ 

 الفعاليات ذات الصمة بقضايا الرأى العاـ .
التسامح الفكرى   واالنفتاح الفكرى   والوسطية  الحرص عمى تربية  األجياؿ عمى -

واالعتداؿ   وحرية التعبير واالختبلؼ والمرونة  حيث تمثؿ الحرية العقمية ضرورة تربوية 
 وثقاعية  لتحقيؽ االستثارة الفكرية والرقى الحضارى  . 
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ات   وعى المعمميف باف التماسؾ االجتماعى ال يتحقؽ إال عى ظؿ مناخ يحتـر الحري     -
ويساوى بيف الطبلب عى التعامؿ   ويسعى لتخفيؼ الفوارؽ عى ظؿ التنوع    لذلؾ حرص 
المعمموف عمى تشجي  الطبلب عمى التعبير عف رأييـ بحرية   وتنمية حرية التفكير 

 والتفكير النقدى .  
إدراؾ المعمميف أف تحقيؽ التماسؾ االجتماعى يتطمب وجود ثقاعة إنسانية حقوقية     -

تـز تخفيؼ التمييز عمى أساس الفاة والخمفية والجنس   لذلؾ يعمموف طبلبيـ قبوؿ تم
 واحتراـ اآلخريف المختمفيف  دينيا واالختبلعات بيف الجنسيف .

وبالتالى يتبيف مف الجدوؿ السابؽ  ونتااجو أف أةمب ممارسات المعمـ الداعمة      
بمتوسط لمتماسؾ االجتماعى متحققة بدرجة كبيرة    وذلؾ وعقًا آلراذ أعراد عينة البحث   

أف ممارسات المعمـ التربوية  إلى  %(. مما يشير56.25( ووزف نسبى )2..0حسابى )
 .  انوى العاـ تسيـ عى تحقيؽ التماسؾ االجتماعىداخؿ مدرسة التعميـ الث

 :الذساطية املياٍج: البعذ  الجالح
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 ( . ) علوي

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد
0
 اٌجؾش ػيٕخ أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

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

اد اٌّؾىه ػجبه

 اٌضبٌش

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
0

 
َِ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 00 ... 0.0. 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 0. ... 0.1. 52.22 105.26 0.001 
تتذقق إنً 

 دذ يب
16 

يسبعذح انطالة  -3

عهً انتعبيم يع 

انعىاطف 

وعىاقت 

انغضت، 

وانخىف 

 وانقتبل. 

202 158 0. ... 0..1 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 00 ... 0.0. 56.15 82.14 0.001 
تتذقق إنً 

 دذ يب
15 

تقىيخ انتفبعم  -5

االجتًبعً وقيى 

 انًىاطُخ.

150 151 00 ..0 0.0. 55.31 115.84 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

5 

تًُيخ قيى  -6

انًسبواح 

وانتضبيٍ 

االجتًبعً  ثيٍ 

 انطالة.

216 184 1. 1505 0... 82.53 150.84 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

1 

غزس قيى  -5

ادتزاو انتعذديخ 

فً اآلراء ، 

واالَتًبءاد 

انسيبسيخ وانذيُيخ 

 نذي انطالة.  

208 154 10 150. 0... 82.45 153.28 0.001 
 تتذقق

ثزدجخ 

 كجيزح 

2 
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اد اٌّؾىه ػجبه

 اٌضبٌش

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
0

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 رزؾمك 

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

تذريت انطالة  -8

عهً يًبرسخ 

 انعًم انتطىعً.

183 158 00 ... 0.0.0 58.54 120.65 0.001 
 تتذقق

ثزدجخ 

 كجيزح 

5 

تعزيف انطالة  -5

ثأهًيخ  

انًشبركخ وثُبء 

انشجكبد 

  .االجتًبعيخ

154 206 0. ... 0.00. 55.54 121.28 0.001 
 تتذقق إنً

 دذ يب
12 

تعزيف انطالة  -10

ثأهًيخ انتًبسك 

االجتًبعً 

ثبعتجبرِ 

ضزورح نتًُيخ 

 انًجتًع. 

166 222 0. ... 0.00. 55.54 145.51 0.001 
تتذقق إنً 

 دذ يب

12 

 يكزر

تعزيف انطالة   -11

ثذقىقهى 

ويسئىنيبتهى  

 ودزيبتهى.  

151 204 1. 1555 0..0 80.52 154.54 0.001 
 تتذقق

ثزدجخ 

 كجيزح 

3 

إكسبة انطالة   -12

يعهىيبد دىل 

انقىاَيٍ وانعذانخ 

 وانذيًقزاطيخ. 

165 223 00 ..0 0.0. 58.50 156.83 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

10 

تذريت انطالة  -13

عهً يًبرسخ  

انعًم انجًبعً 

وخهق روح 

انتعبوٌ فيًب 

 ثيُهى  . 

162 218 0. .0. 0.01 56.55 128.53 0.001 
تتذقق إنً 

 دذ يب
14 

ثث قيى انتسبيخ   -14

وادتزاو اآلخز 

وانعذل 

 وانًسبواح. 

158 215 01 ..0 0.0. 55.31 153.55 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ  

 كجيزح 

 يكزر 5

تذريت انطالة  -15

عهً تذًم 

 انًسئىنيخ.

150 206 1. 1555 0..0 80.52 155.45 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

 يكزر 3

تشجيع انطالة  -16

عهً انًشبركخ 

فً األَشطخ 

االجتًبعيخ 

 انجُبءح.

165 225 0. ... 0.0.1 58.02 154.30 0.001 
 تتذقق

ثذرجخ 

 كجيزح 

11 

 0.... .0.0 إٌّبهظ اٌلهاٍيخ  وكهوهب فً كػُ اٌزّبٍه االعزّبػً 
  

 ثلهعخ وجيوح  رزؾمك
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( أف دور المناىج الدراسية عى دعـ التماسؾ االجتماعى  5يتبيف مف الجدوؿ )  
( ووزف 4..0بمتوسط حسابى )متحقؽ  بدرجة كبيرة  وذلؾ وعقًا آلراذ أعراد عينة البحث  

" دالة إحصاايًا  ووقعت آراذ أعراد عينة 0%(. حيث جاذت جمي   قيـ "كا.56.6نسبى )
   7   6   5   4   3      .   2قاـ )البحث عى مستوى "تتحقؽ بدرجة كبيرة " لمعبارات أر 

( حيث تراوحت قيـ المتوسط الحسابى ليذه العبارات ما 24   23   22   20   22   22
 %( . .60.7  –%  55.72( و تراوحت األوزف النسبية ما بيف )0.27  – 2..0بيف )

 وتفسر الباحثة ذلؾ بما يمى :
أف لممناىج الدراسية  أىمية بالغة انطبلقا مف األىداؼ المتوخاة  عي تنمية الميارات    -

البلزمة  التي تمكف المتعمـ مف التاثير االيجابي عي الحياة االجتماعية  باعتبار اف 
 الميمة االساسية لممنيج  تقـو عمى تنمية و تطوير المجتم  و استمراريتو . 

تعريفيـ تـ بتنمية المعرعة السياسية عند الطبلب مف خبلؿ تعدد أىداؼ المناىج  لتي -
الديمقراطية و حقوؽ االنساف  والمؤسسات السياسية و االجتماعية  و التنوع  بمفاىيـ 

الثقاعي و التاريخي و تقديره . و أىداؼ تيتـ بتنمية القيـ و االتجاىات التي يحتاجيا 
مف خبلؿ إكساب الطالب  احتراـ الذات و الطالب  ليكوف مساوال و صالحا .  و يتـ ىذا 

اآلخريف  و االنصات  و حؿ الصراعات   و ةيرىا مف القيـ المجتمعية. باإلضاعة إلى  
أىداؼ متعمقة بميارات المشاركة الفاعمة عند الطمبة مف خبلؿ إكسابيـ ميارات 

 المشاركة عي الحياة المدرسية والمجتم .
محتويات المناىج موضوعات مف شانيا  أف  وعى واضعى المناىج بضرورة  تضميف -

تسيـ عى دعـ التماسؾ االجتماعى بالمجتم  المصرى    وذلؾ تماشيا م  توجيات 
الدولة التى تؤكد عمى تدعيـ القيـ المدنية المشتركة بيف أعراد المجتم    وتدريب 

م  الواحد   الطبلب عمى االنتباه والتركيز عمى مشكبلت التواصؿ بيف األعراد داخؿ المجت
 وتعزيز وعى الطبلب بتنمية المشاركة واالندماج عى المشروعات المجتمعية . 

حرص واضعى المناىج عمى توعير المناخ الصفى  الذى يساعد الطبلب  عمى تقوية  -
الروابط والعبلقات االجتماعية   وتقميؿ الفوارؽ بينيـ   وذلؾ مف خبلؿ استخداـ  

يس التى تتيح لمطبلب الفرصة  لمتواصؿ والمشاركة عى األنشطة واستراتيجيات  التدر 
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التعمـ عمى قدـ المساواة دوف إقصاذ ألحد منيـ وعقا لمستواه االقتصادى أو االجتماعى 
 أو التعميمى .

حرص واضعى المناىج عمى تضميف المناىج المياـ واألنشطة التى تدع  الطبلب إلى  -
حمؿ المساولية االجتماعية تجاه قضايا المشاركة والتضامف م  زمبلايـ والمجتم  وت

 المجتم   المعاصرة 
التاكيد عمى الموضوعات التى تدعـ  ثوابت القيـ والموروثات الثقاعية التى تميز اليوية  -

المصرية    مثؿ المساواة والعدؿ والحوار والتشاور وحؿ الخبلعات واالعتراؼ باآلخر   
سيـ عى ارتباط الطبلب بمعايير وقيـ عامة واحتراـ اآلخر   وتجنب العنصرية .  مما ي

 مشتركة توحد بينيـ   وتدعـ إحساسيـ بالتضامف المشترؾ والمساولية االجتماعية . 
حرص واضعى المناىج عمى تضميف المناىج الدراسية العمميات االجتماعية التى تساعد  -

عترؼ بو عمى ةرس الشعور باالنتماذ لدى األعراد إلى المجتم    والشعور بانو م
ومقبوؿ كعضو عى مجتمعو   وتشمؿ : اإلحساس باالنتماذ إلى األسرة   والجماعات 
االجتماعية   بناذ قيـ  مشتركة والمساواة     الحد مف التفاوت عى الثروة والدخؿ    

  . (  222) القدرة عمى المشاركة عى العمؿ ومواجية التحديات المشتركة 
البحث عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" لمعبارات أرقاـ عى حيف وقعت آراذ أعراد عينة 

  – 0.25( حيث تراوحت قيـ المتوسط الحسابى ليذه العبارات ما بيف ).2   2   2)
 %(. 54.75  –%  50.00( و تراوحت األوزف النسبية ما بيف )2..0

 وترى الباحثة أف ذلؾ يرج  إلى :
طالب حفظ المادة العممية   دوف تمكينو مف ف المدارس تتبنى نظاما تعميميا يرسخ لدى الإ -

 نادرا عالمعمميفاإلبداع   ودوف المزاوجة بيف المعرعة التعميمية والتطبيؽ العممى   
الموضوعات المطروحة  بشافآراايـ    عف  التعبير عمى الطبلب يشّجعوف أو مايسالوف

 عمييـ عى المناىج . 
 وواجباتيـ  المواطنيف حقوؽ عمى المدنية التربية مفيوـ يقصر أف منيج التربية الوطنية  -

 تعمموىا التي المفاىيـ لتطبيؽ المدرسة خارج أو داخؿ قميمة عرص سوى لمطبلب والتُتاح 
  وال تتاح ليـ  سوى عرصة  ضايمة لمحوار المفتوح والتفكير النقدى عى  الصؼ عي

 مختمؼ الموضوعات المطروحة  عند دراسة المنيج . 
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معظـ الطبلب يدركوف باف ما تعمموه  عي المدرسة الصمة لو بما يدور عي المجتم     -
 والتمييز األمية مثؿ الكبيرة االجتماعية لممشكبلت الحموؿ واقتراح تحميؿ كيفيةعمموف واليت

 وليس .األطفاؿ والتطرؼ والعنؼ واالرىاب  وعمالة المخدرات  وتعاطي والبطالة ضّد اإلناث
 والسياسية االجتماعية والقضايا الدراسات  االجتماعية مناىج بيف ميـ ارتباط أي ثّمة
 لممجتم   المصرى . الشاممة بالتنمية تتعمؽ التي

 اليترجـ ىذا إال أف  المدنية   المشاركة تشج  عمى   المدرسية الكتب  عمى الرةـ مف أف  -
 الحياة عي المشاركة أو المجتم  بخدمة القياـ الطبلب مف إذ اليطمب .  ععمي نشاط إلى

 المنزلية الواجبات جداوؿ أف كما البلصفية   األنشطة مف أخرى أشكاؿ عبر المدنية
 ىذه مثؿ عي لبلنخراط الوقت لدييـ يتوعر  لف أنو تعني المزدحمة الخصوصية والدروس
بالعمؿ الخاصة  الميارات الطبلب  اليكتسب وىكذا  .ذلؾ عي رةبوا لو حتى األنشطة

 الجماعى والتطوع إلى ةيرىا مف الميارات التى تسيـ عى تحقيؽ التماسؾ االجتماعى .
وبالتالى يتبيف مف الجدوؿ السابؽ  ونتااجو أف أةمب ممارسات المعمـ الداعمة       

بمتوسط لمتماسؾ االجتماعى متحققة بدرجة كبيرة    وذلؾ وعقًا آلراذ أعراد عينة البحث   
أف المناىج الدراسية الخاصة  إلى  %(. مما يشير.56.6( ووزف نسبى )22..0حسابى )

 . بمرحمةالتعميـ الثانوى العاـ تسيـ عى تحقيؽ التماسؾ االجتماعى  
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 :األىشطة املذسطية: البعذ  الشابع

 (  . ) علوي

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد
0
 اٌجؾش ػيٕخ أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

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

 اد اٌّؾىه اٌواثغػجبه

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
0

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 رزؾمك 

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

يزلهة اٌطالة ػًٍ   -1

االػزّبك اٌّزجبكي فيّب 

ثيٕهُ أصٕبء ِّبهٍخ 

 االٔشطخ .

10. 0.0 10 ..0 0.00 ...0. 1...51 5.551 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح  

1 

رلهة اٌطالة ػًٍ  -0

ِّبهٍخ ِهبهاد 

اعزّبػيخ  أصٕبء 

ِّبهٍخ األٔشطخ 

 االعزّبػيخ .

101 00. 00 .0. 0.05. ....1 1...00 5.551 
 رزؾمك إًٌ

 ؽل ِب
0 

رفَؼ األٔشطخ اٌضمبفيخ  -0

ٌٍطالة  اٌفوصخ 

ٌٍزؼوف  ػًٍ أوظبع 

 اٌّغزّغ وِشىالره .

10. 00. 0. .0. 0.01 ..... 10..0. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
0 

يَزلػً ِزقصصىْ  -.

ٌّٕبلشخ اٌّشىالد 

االعزّبػيخ وبٌفمو 

واٌجطبٌخ ورٍىس اٌجيئخ 

. 

10. 0.. 0. .0. 0.0. .0.0. 1.0... 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 

يزلهة اٌطالة أصٕبء  -0

ِّبهٍخ إٌشبغ ػًٍ 

اٌؼًّ اٌّشزون ووؽلح 

 اٌهلف  . 

101 0.1 .0 .1. 0.01 .0..0 1...51 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يزُ اٌَّبػ ٌٍطالة  -.

ٌٍّشبهوخ فً اٌؾيبح 

اٌّلهٍيخ ِٓ فالي 

 ِغبٌَهُ اٌّقزٍفخ .

105 00. 0. .05 0.00 ..... 1...5. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
15 

رزبػ اٌفوصخ ٌٍطالة  -.

ٌّّبهٍخ ٔشبغبد 

يزلهثىْ فالٌهب ػًٍ 

رؾًّ اٌَّئىٌيخ 

 االعزّبػيخ .  

.0 1.. 1.. ... 1... .0.00 0...0 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1. 

يٕزظ ػٓ االٔزقبثبد  -.

اٌطالثيخ ِغٌٍ غٍجخ 

يزىًٌ رؼويف اٌطالة 

ثؾمىلهُ وويفيخ 

 اٌلفبع ػٕهب

101 00. 0. ..0 0.0. .0..0 10..05 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 
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 اد اٌّؾىه اٌواثغػجبه

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
0

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 رزؾمك 

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

يىعل كهعخ ػبٌيخ ِٓ  -.

االػزّبك اٌّزجبكي ثيٓ 

اٌطالة أصٕبء ِّبهٍخ 

 األٔشطخ  .

110 1.0 15. .0. 0.50 ...01 01..0 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

رزّيي اٌزجبكالد  -15

االعزّبػيخ ثيٓ 

اٌطالة أصٕبء ِّبهٍخ 

 األٔشطخ  ثبٌضمخ .

1.. 0.1 00 .01 0.0.. ...0. 1.5.10 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
0 

يزُ رشغيغ اٌطالة  -11

ػًٍ ِّبهٍخ أٔشطخ 

رَهُ فً فلِخ 

اٌّغزّغ اٌّؾًٍ 

 اٌّؾيػ . 

10. 000 00 ..0 0.0. .0..0 1.1... 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
 ِىوه .

ِّبهٍخ  يزُ  أصٕبء -10

األٔشطخ اٌضمبفيخ رٕبوي 

لعبيب  اٌّىاغٕخ 

اٌّزؼٍمخ ثبٌؼلاٌخ 

االعزّبػيخ وؽمىق 

اإلَٔبْ ورّبٍه 

اٌّغزّغ واٌزواثػ  

 اٌّؾًٍ واٌؼبٌّي .

.0 015 10. ... 1... .0.00 ....1 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب

1. 

 ِىوه

رزيؼ ِّبهٍخ األٔشطخ  -10

اٌفوصخ ٌٍطالة  

ٌالٔقواغ في 

اٌّشووػبد رؼيى 

اٌزؼبوْ ِغ اآلفويٓ 

 وؽً اٌّشىالد . 

11. 0.. 0. .1. 0.00 .0... 01..0. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
11 

يزُ اٌزأويل ػًٍ  -.1

اٌؼاللبد اإلَٔبٔيخ 

اٌزً  رَبػل اٌطالة 

ػًٍ رؼٍُ  ويفيخ  

رمليو أوعه اٌزشبثه 

واالفزالف  اٌزً ثيٓ 

ثؼعهُ اٌجؼط 

 ورؾَيٓ اٌؼاللبد . 

1.. 0.0 00 .00 0.050 ....0 1....0 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 

يزلهة اٌطالة أصٕبء  -10

ِّبهٍخ األٔشطخ ػًٍ 

 رىىيٓ  شجىبد

 اعزّبػيخ ورٕظيّيخ . 

1.1 005 00 ... 0.0. ...1. 1....5 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 

   .0.0. 0.01 االعزّبػً اٌزّبٍه كػُ فً وكهوهب األٔشطخ اٌّلهٍيخ 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
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" لداللة الفروؽ بيف آراذ أعراد عينة الدراسة 0( نتااج اختبار "كا 6يبيف الجدوؿ ) 
عى عبارات المحور الراب  الخاصة  باألنشطة المدرسية ودروىا عى دعـ التماسؾ االجتماعى   

" دالة إحصاايًا  ووقعت آراذ أعراد عينة البحث عى مستوى 0حيث جاذت جمي   قيـ "كا
ولى حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابى ليذه العبارة ؽ بدرجة كبيرة " لمعبارة األ ق"تتح

%(  عى حيف وقعت آراذ أعراد عينة البحث عى مستوى 2..56(والوزف النسبى )3..0)
"تتحقؽ إلى حد ما" لباقى العبارات حيث تراوحت قيـ المتوسط الحسابى ليذه العبارات ما بيف 

 %(. 54.75  –%  0..40( و تراوحت األوزف النسبية ما بيف )2..0  – 2.65)
وترى الباحثة أنو عمى الرةـ مف أف األنشطة الطبلبية عى مدارس التعميـ الثانوى        

متنوعة   وتوعر عرصا لتعزيز قيـ  المشاركة والتضامف  والتعاوف واالنتماذ وحرية الرأى  
والثقة بالنفس واالعتزاز باليوية والديمقراطية وةيرىا مف القيـ التى تسيـ عى دعـ التماسؾ 

 شطة بشكؿ ععاؿ يشوبو الكثير مف أوجو القصور   بسبب :ألإال أف ممارسة ا االجتماعى  
قمة  تواعر اإلمكانات المادية المناسبة لتحقيؽ متطمبات األنشطة المدرسية عاألبنية  -

المدرسية ضيقة وميزانيات النشاط ضايمة   ونظاـ الفترتيف عي بعض المدارس ال 
 يسمح بالوقت البلـز لممارسة النشاط . 

عتور قدرة المعمميف عمى تنظيـ األنشطة المدرسية وريادتيا   وىذا القصور يرج   -
إلى عدة أسباب منيا انشغاؿ المعمميف بجداوؿ دراسية كبيرة ال تسمح بالوقت والجيد 

 البلزميف لممارسة اإلشراؼ عمى النشاط المدرسي.
محكـ عمى نجاح تعتبر درجات اإلجابة عف أسامة االمتحانات ىي المعيار الوحيد ل -

العممية التعميمية   م  قمة االىتماـ باألنشطة المدرسية .مما يؤدى إلى  قمة تعاوف 
معممي المدرسة عي تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف النشاط المدرسي   واىتماماتيـ 

 .  الزاادة بالجانب المعرعي دوف سواه
درسي باعتبار أف ىذا معارضة كثير مف أولياذ األمور لممارسة أبناايـ النشاط الم -

النشاط يعطميـ عف عممية تحصيؿ المعارؼ التي ىي اليدؼ األساسي لمدرسة 
 التعميـ الثانوى .

ندرة وجود دليؿ باألنشطة المدرسية ةير الصفية يمكف أف تسترشد بو المدرسة عند  -
 التخطيط لمنشاط المدرسي.
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ية  العمؿ الجماعى باىم اميف عمى تنظيـ األنشطة المدرسيةقمة الوعى لدى القا -
 والعمؿ التطوعى  . 

يتـ التركيز دااما عى المدرسة الثانوية  عمى  تدريب الطبلب عمى  حفظ الحقااؽ   -
والمعمومات عف ظير قمب    حيث يعود الطبلب لمنازليـ محمميف بعبذ ثقيؿ مف 
الواجبات المنزلية   ويدرس معظميـ عمى يد مدرسيف خصوصييف بعد ساعات الدواـ 

 اإلمكانيات مف الرةـ وعمىمدرسي   وعى الصباح الباكر عى أةمب األحياف . ال
 بتوعير ممزموف بانيـ يشعروف عيـ واألميات  اآلباذ مف لمكثير المحدودة المالية
 ونتيجة .المدارس عيقمة جودة التعميـ  عف لمتعويض ألبناايـ الخصوصية الدروس
 مثؿ البلصفية األنشطة عي لبلنخراط  البلـز الوقت الطبلب لدى اليتوعر لذلؾ 

  .والمدنية الثقاعية األنشطة أو الرياضة
 مشاري  عي االنخراط  أو المدنية األنشطة عي المشاركة الطبلب مف قميبل ما يطمب  -

التى يتدربوف خبلليا عمى التضامف ومساعدة االخر   .المدرسة خارج المجتم  خدمة
بصناعة  الخاصة األنشطة عي بالمشاركة ليـ اليسمح كما  وترسيخ روح الفريؽ  

 الديمقراطية .  الممارسات عزز ت التي المشاري  أو القرار 
ذا  وجدت عإنيا ال تمارس  - ةياب  المجالس الطبلبية عى المدارس الحكومية  وا 

نشاطاتيا بشكؿ يسمح بتدريب الطبلب عمى إيجاد رؤية وىوية مشتركة بينيـ   
 واالنتماذ لممجتم  وأىداعو  . وتنمية إحساسيـ بالوالذ

 نظرا لشيوع  التطوعي   العمؿ عمى تشج  ما  األنشطة داخؿ المدرسة  قميبل  أف -
 األنانية   ويعمي ويرسخ التعاوني   العمؿ يشج  ال الذي التناعسي التقميدي التعميـ

 .  الروابط المجتمعية حساب عمى الذاتية المصالح شاف مف
بمعزؿ عف المجتم  المحمي . عيي ليست مساولة أماـ أي  تعمؿ المدارس الحكومية -

ىياة خارجية ماعدا وزارة  التربية      واليتـ التشاور م  المجتم  المحمي بشاف 
 مسااؿ السياسة العامة المتعمقة بالمدرسة.

أنو  بالنسبة لممحور الراب  الخاص باألنشطة المدرسية  ( 6) ويتضح مف الجدوؿ
ماسؾ االجتماعى جاذ عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" بمتوسط حسابى ودروىا عى دعـ الت
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%(. مما يشير إلى وجود قصور عى الممارسات التربوية 34..5( ووزف نسبى )0.02)
 الخاصة باألنشطة المدرسية عى مدرسة التعميـ الثانوى العاـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى . 

 :املياخ املذسطى: البعذ  اخلامع

وب افزجبه ؤزبئظ إٌَجيخ واألوىاْ اٌؾَبثيخ اٌّزىٍطبد(: .) علوي
0
 أفواك آهاء ثيٓ اٌفووق ٌلالٌخ 

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

 اد اٌّؾىه اٌقبٌِػجبه

 االٍزغبثخ

ِغّىع 

 األوىاْ

اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

إٌَجً 

)%( 

وب
0

 
َِزىي 

 اٌلالٌخ

كهعخ 

ت اٌزؾمك
ري

زو
اٌ

 رزؾمك 

رزؾمك 

إًٌ ؽل 

 ِب

 ال رزؾك

يَىك إٌّبؿ  -1

اٌّلهٍي ِغّىػخ 

ِٓ اٌمىاػل 

اٌّشزووخ واٌميُ 

اٌزً رؼيى اٌزؼبوْ 

 االعزّبػً.

10. 0.. 00 .0. 0.0. ....5 1...15 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1. 

رزَُ اٌؼاللبد كافً  -0

اٌّلهٍخ  

 ثبالٍزمواه

 واالٍزمبِخ.

100 0.0 1. ..0 0.0. .0..0 01..00 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يَىك اٌشؼىه  -0

ثبٌؼًّ وبألٍوح 

 اٌىاؽلح.

10. 000 00 ... 0.00 ....0 1.0.5. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 

يزّزغ اٌغّيغ ثؾويخ  -.

اٌزؼجيو ػٓ اٌوأي 

 فً اٌؼًّ.

1.1 005 00 .0. 0.01 ..... 100..0 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
11 

يؾزوَ أػعبء  -0

اٌّغزّغ اٌّلهٍي 

 ثؼعهُ اٌجؼط.

11. 05. .1 .01 0.5. ...00 0...1 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
10 

يىعل رجبكي فً  -.

إٌّفؼخ ثيٓ أػعبء 

 اٌّغزّغ اٌّلهٍي. 

1.1 010 05 ... 0.0. ...50 100.1. 5.551 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

. 

رَىك إٌّبؿ  -.

اٌّلهٍي ِؼبييو 

اٌضمخ واٌزعبِٓ 

وؽت َِبػلح 

 االفويٓ. 

1.5 000 00 ... 0.00 ..... 1.0.5. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
. 

رؤول شجىخ اٌؼاللبد  -.

االعزّبػيخ كافً 

اٌّلهٍخ ػًٍ 

إٌّفؼخ اٌؼبِخ ٌٍفوك 

 واٌّغزّغ .

1.. 001 1. ..0 0.00 ...0. 1.5.1. 5.551 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

. 

يىعل ٔظبَ ِلهٍي   -.

ِجٕي ػًٍ اٌَّبواح 

 واٌؼلاٌخ. 

10. 005 0. ..5 0.0. .0... 1.1..5 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
1. 
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 ٌطالةيّبهً ا -15

ؽمىلهُ في 

اٌّلهٍخ وٍػ ٔظبَ  

 ِجٕي ػًٍ اٌؼلاٌخ. 

10. 000 00 ... 0.00 ....0 1.0.5. 5.551 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب

. 

 ِىوه

اٌّلهٍخ رّٕغ ٌىائؼ  -11

اٍزقلاَ اٌؼٕف 

اٌغَلي وإٌفًَ 

واٌزؼٕيف اٌٍفظً  

 ظل اٌطالة.

1.. 05. 0. ... 0.0. ...00 1.0.51 5.551 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

0 

رىعل ٌىؽبد  -10

إهشبكيخ ؽىي اٌميُ 

اٌّواك رىصيٍهب 

واٌزً رزفك  ٌٍطالة 

فً ِعّىٔهب ِغ 

رؼييي هأً اٌّبي 

 االعزّبػً 

000 1.1 05 1501 0... .0.51 1.1.1. 5.551 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

1 

رَىك هوػ اٌزؼبوْ  -10

واٌضمخ  فً اٌؼاللبد 

 .اٌطالة ثيٓ 

1.. 015 00 ..0 0.0. ...5. 1.0.0. 5.551 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

. 

يزُ رأٍيٌ ػاللبد  -.1

ثيٓ أػعبء 

اٌّغزّغ اٌّلهٍي  

رمىَ ػًٍ اٌغّبػيخ 

واالٔلِبط 

 االعزّبػً.

1.1 0.0 11 ... 0.0. ..... 1...5. 5.551 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

0 

يَىك فهُ ِشزون  -10

ثيٓ أػعبء األٍوح 

اٌّلهٍيخ ، واٌني 

يّىٓ األفواك ِٓ  أْ  

يضك وً ِٕهُ 

 ثبآلفو.

1.0 00. 1. ... 0.0. ..... 1....5 5.551 
 رزؾمك

ثلهعخ 

 وجيوح 

0 

   5.... 0.00 إٌّبؿ اٌّلهٍي اٌلاػُ ٌٍزّبٍه االعزّبػً 
رزؾمك إًٌ 

 ؽل ِب
  

" لداللة الفروؽ بيف آراذ أعراد عينة الدراسة عى 0( نتااج اختبار "كا7يبيف الجدوؿ )        
عبارات المحور الخامس الخاص بالمناخ المدرسى الداعـ لمتماسؾ االجتماعى   حيث جاذت 

ؽ بدرجة قراذ أعراد عينة البحث عى مستوى "تتحآ" دالة إحصاايًا  ووقعت 0جمي   قيـ "كا
( حيث تراوحت قيـ المتوسط 24   23   22   .2   20   6   4كبيرة " لمعبارات أرقاـ )

( وتراوحت األوزاف النسبية ما بيف 0.27 – 2..0الحسابى ليذه العبارات ما بيف )
 :  ما يمى %( . وتفسر الباحثة ذلؾ ب22..6 -% 56.20)

طبلبيـ عى تعريفيـ بالممارسات العدوانية الدور الذى يمارسو أعضاذ ىياة التدريس م   -
  والعمؿ عمى بناذ الكفايات البلزمة التى تدع  طبلبيـ إلى نبذ أشكاؿ كؿ  العنؼ   
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والممارسات التى مف شانيا اإلساذة إلى إنسانية  اإلنساف أيا كاف لونو أوجنسو  او دينو 
 . مما يسيـ عى دعـ التماسؾ االجتماعى .

والثقة بيف أعضاذ المجتم  المدرسي   بحرص إدارة المدرسية عمى  وجود الفيـ المشترؾ -
شباع احتياجاتيـ األكاديمية والنفسية وىو ما يمثؿ مف  إيجاد حموؿ لمشكبلت الطبلب   وا 
أىـ اىداؼ اإلدارة المدرسية   ألف الطالب إذا ما وجد عى جماعة تعمؿ عمى حؿ مشكبلتو 

لو نظاما متكامبل مف القيـ واألخبلؽ والمعايير   وتساعده عمى إشباع حاجاتو   وتوعر 
التى تسيؿ لو عممية التفاعؿ  م  اآلخريف . عإنو يشعر باألمف ويزيد احترامو لنفسو   
ويزداد احتياجو لمجماعة ليعزز استمرار وجوده ويدخؿ عى عبلقات شخصية معيـ مف أجؿ 

 إثراذ كيانو الشخصى . 
   م  وجود شبكة مف العبلقات االجتماعية داخؿ المدرسة   يسودىا تبادؿ المنفعة  -

اىتماـ القااميف عمى أمر المدرسة مف معمميف ومديرى مدارس بالعمؿ عمى تطوير 
 اليويات الجماعية   ومنحيا لميويات الميمشة   ودمج التشكيبلت االجتماعية المتفرقة . 

 وتعزيز والمعمـ الطالب بيف الروابط تقوية والمعمميف عي ةالطمب بيف اإليجابية العبلقة -
واىتماـ  والمعمـ الطالب بيف المتبادؿ عاالحتراـ .وخارجو داخؿ الصؼ التعميمي المناخ

 المناخ  مؤشرات ومكاعاتو مف  الحسف وأدااو وسموكو وزيادتو  الطالب بتحصيؿ المعمميف
 . ( 222) ( 0222 وتتفؽ ىذه النتيجة م  دراسة  ) صالح ىندى     .اإليجابي المدرسي

تعمؿ اإلدارة المدرسية عمى إشباع حاجات العامميف مما يزيد التزاميـ بواجباتيـ الوظيفية  -
  وترتف  الروح المعنوية لدييـ   ويعمموف معا دوف شكوى   وتسود بيف اإلدارة والطمبة 

 العبلقات القوية .  والمعمميف  التعاوف واالحتراـ و 
 2عى حيف وقعت آراذ أعراد عينة البحث عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" لمعبارات أرقاـ )      
( حيث تراوحت قيـ المتوسط الحسابى ليذه العبارات 22   22   7   5   3   2   .   0  

 %(. 55.56  –%  46.30( و تراوحت األوزف النسبية ما بيف )...0  –  0.24ما بيف )
 وترى الباحثة أف ذلؾ  قد يرج  إلى  : 

العبلقة التسمطية التى تسود المناخ المدرسي  والتى قد تاخذ طابعا تعنيفيا  أحيانا     -
وخصوصا عى عرض دور المتمقى عمى الطبلب . سواذ عى توزي  الحصص أو عى 
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أسموب التدريس المعتمد عمى التمقيف   أو عى نظـ االمتحانات   أو العنؼ الذى يسود 
 عى العبلقات بيف الطبلب 

تطبيؽ الفعمى  لبلاحة االنضباط المدرسي التى تمثؿ مدونة سموؾ لتكوف بمثابة ةياب ال -
 عقد اجتماعى  يحدد السموكيات الخاطاة  .

قمة اىتماـ القااميف عمى أمر مدرسة التعميـ الثانوى  باحتراـ استقبللية الطالب وتفكيره    -
 . توحوأف يكوف ىناؾ قدر مف المرونو والتسامح والتعامؿ بعقؿ وقمب مف

 قمة إتاحة الفرصة لمطالب لبلتصاؿ الصحيح والفعاؿ م  البياة المدرسية . -
 التركيز األكبر يكوف عى التوقعات العالية لمتحصيؿ م  قمة االىتماـ  بالجوانب األخرى .  -
وجود بعض المشكبلت السموكية لدى الطمبة مثؿ ظاىرة الغياب والتدخيف واالعتداذ عمى  -

االآلت الحادة   مما قد يؤثر عمى توعير مناخ مدرسي تسوده المعمميف   واستخداـ 
 المرونة والتسامح .

عى كثر مف األحياف ونظرا لمضغوط التى تتعرض  ليا  اإلدارة المدرسية   تقؿ درجة  -
تركيز المدير عمى العبلقات اإلنسانية عى سموكو   ومراعاة األلفة عى تعاممو م  

 عى  تطبيؽ لمطبلب متكاعاة تربوية عرص توعير  عمى  مماقد  يؤثر المعمميف والطبلب   
 شعورًا بالمساواة . واكسابيـ تمييز  دوف عمييـ والتعميمات الموااح

وبالنسبة لممحور الخامس الخاص بالمناخ المدرسى الداعـ لمتماسؾ االجتماعى جاذ 
ما %(. م55.22( ووزف نسبى )0..0عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" بمتوسط حسابى )

يشير إلى وجود قصور عى الممارسات التربوية التى تسود المناخ التربوي عى مدرسة التعميـ 
 الثانوى العاـ  الداعمة لمتماسؾ االجتماعى  .

 :(املكابلة )داة البخح الجاىية أثاىيا :  تطبيل 

تحديػػد أىػػـ ممارسػػات التماسػػؾ االجتمػػاعى  الدراسػػة الميدانيػػة لمػػا كػػاف اليػػدؼ مػػف 
بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ . ومقترحات تفعيؿ تمؾ الممارسات لمواجية اإلرىاب عى مصػر    

 عقد قامت الباحثة بإعداد مقابمة تتضمف  سؤاليف أساسييف  ىما : 
 الظؤال األول : 

تعمػيـ الثػانوى العػاـ وتسػيـ ما أىـ  الممارسات التربوية التى يمكف أف  تسود مدرسػة ال - -
 ؟   لمواجية اإلرىاب التماسؾ االجتماعى تعزيزعى 
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 الظؤال الجاىى : 

ما أىـ مقترحاتكـ  لتفعيؿ ممارسات التماسؾ االجتماعى بمدرسة التعميـ الثانوى العػاـ  -
 لمواجية اإلرىاب  ؟ 

الثػػػانوى العػػػاـ التماسػػػؾ االجتمػػػاعى بمدرسػػػة التعمػػػيـ ولموقػػػوؼ عمػػػى أىػػػـ ممارسػػػات        
( عشػرةبإجراذ مقابمة عي صورة سؤاؿ موجو إلػى ) ة عي مصر   قامت الباحث لمواجية اإلرىاب

عػػي مجػػاؿ التربيػػة  مػػف السػػادة  بػػراذخمػػف مػػديرى مرحمػػة التعمػػيـ الثػػانوى العػػاـ   و)خمسػػة ( 
ة   وبػػذلؾ أجريػػت المقابمػػة مػػ  ) خمسػػ جامعػػة دميػػاط  أعضػػاذ ىياػػة التػػدريس بكميػػة التربيػػة 

 األوؿ بغػرض الكشػؼ عػفوجػاذ سػؤاؿ المقابمػة   عشر ( شخصا  مف قيػادات وخبػراذ التربيػة 
التربوية  التى يمكػف أف تسػود مدرسػة التعمػيـ الثػانوى العػاـ وتسػيـ عػى تعزيػز  ممارساتالأىـ 

 .  التماسؾ االجتماعى لمواجية اإلرىاب
 طرح عدة محاور ىي :مف خبلؿ  وجرت المقابمة معيـ    

 .سات تتعمؽ بدور اإلدارة المدرسية عى تعزيز التماسؾ االجتماعى ممار  -2
 عى تعزيز التماسؾ االجتماعى. ممارسات تتعمؽ بدور المعمـ  -0
 .ممارسات تتعمؽ بدور المناىج الدراسية عى تعزيز التماسؾ االجتماعى  -.
 ألنشطة المدرسية عى تعزيز التماسؾ االجتماعى .ممارسات تتعمؽ بدور ا -2
 ممارسات تتعمؽ بدور المناخ المدرسي عى تعزيز التماسؾ االجتماعى .  -3

عػي المحػاور السػابقة  الممارسات خبراذ التربية عدًدا مف قيادات و  وقد أعرزت المقابمة م      
 الذكر   يتـ توضيحيا عيما يمي :

التعمػيـ بمدرسػة اإلدارة المدرسية عى تعزيز التماسؾ االجتماعى  دورسات تتعمؽ بر مما -2
 الثانوى العاـ .

 : وقد اتفؽ ةالبية أعراد العينة عمى الممارسات التالية    
  يشارؾ مدير المدرسة العامميف معو عي بنػاذ رؤيػة عامػة لممدرسػة تؤكػد عمػى التماسػؾ

 .االجتماعى 
 ىميػة التماسػؾ االجتمػاعى عػى ايستثمر مػدير المدرسػة الفػرص المتاحػة لنشػر الػوعى ب

 . المحيط المدرسي 
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  يطػػور الخطػػط والبػػرامج الخاصػػة بتعزيػػز التماسػػؾ االجتمػػاعى داخػػؿ المدرسػػة     وذلػػؾ
 باالستعانة م  الخبراذ عى ىذا المجاؿ .  

 داذ دورىػػـ عػػى تعزيػػز التماسػػؾ عمػػى التمكػػيف المينػػى لممعممػػيف أل يتبنػػى رؤيػػة تؤكػػد
 . االجتماعى بفعالية 

  إلنجػاح خطػط يفعػؿ المشػاركة المجتمعيػة مػف خػبلؿ مجمػس األمنػاذ واآلبػاذ والمعممػيف
   وبرامج التماسؾ االجتماعى داخؿ المدرسة .

بمدرسة التعميـ الثانوى  بدور المعمـ  عى تعزيز التماسؾ االجتماعىممارسات تتعمؽ  -0
 العاـ .
 :وقد اتفؽ ةالبية أعراد العينة عمى الممارسات التالية     

  يسعى المعمـ  إلى التعرؼ عمى حاجات ومشكبلت  الطبلب   وتحديد األىداؼ وعًقا
 ليا. 

  يشارؾ أعضاذ عريؽ العمؿ بالمدرسة عى تداوؿ األىداؼ واألعكار الخاصة بتعزيز
 التماسؾ االجتماعى . 

  التعبير الذاتي عف الرأي   وتحمؿ المساوليات   والمشاركة عي  الطبلب  عمى يشج
 صن  القرارات .

  العمؿ الجماعي  والمشاركة والتعاوف بيف الطبلب داخؿ الفصوؿ .  يشج 
 .يوزع األدوار ويحدد المساوليات بيف الطبلب  بعدالة 
 .يضبط النظاـ الصفي ويحاعظ عميو بروح ديمقراطية 
 وف تقميؿ مف شانيـ أو استيانة بقدراتيـ .يعامؿ طبلبو باحتراـ د 
 . يوظؼ مادتو العممية عي أنشطة تعميمية تعممية تدعـ قيـ التماسؾ االجتماعى 
  يستخدـ المناقشات الجماعية لحؿ المشكبلت القيمية المتعمقة بقضايا التماسؾ

 االجتماعى .
 ماعى .يستخدـ استراتيجيات تعميمية تناسب التوعية بقضايا التماسؾ االجت 
  عمى تقييـ ذواتيـ عيما يتعمؽ بعبلقاتيـ التي  بتشج  الطبليطبؽ أساليب تقويمية

 تراعي الحقوؽ والواجبات.
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ممارسات تتعمؽ بدور المناىج الدراسية  عى تعزيز التماسؾ االجتماعى بمدرسة -.
 التعميـ الثانوى العاـ .

 :  وقد اتفؽ ةالبية أعراد العينة عمى الممارسات التالية   
  إدراج قيـ ومبادئ التماسؾ االجتماعى  عي المناىج الدراسية المقدمة لطبلب المرحمة

 الثانوية 
    دمج موضوعات متعمقة بالتماسؾ االجتماعى وأىميتو عى مواجية اإلرىاب عى

المناىج   و قد يتـ الدمج عي شكؿ وحدات دراسية أو عي شكؿ أنشطة تعميمية 
مصاحبة لمدروس المقدمة  ويتـ اختيار طرؽ الدمج وعقا لرؤية واضعي المناىج   

 ووعقا لطبيعة كؿ مادة دراسية .
 توعر عرصا حقيقية لمطبلب لممارسة حرية التعبير والتفكير مثؿ  اعتماد طرؽ تدريس

 طريقة المناقشة   ولعب األدوار والمحاكاة   والعصؼ الذىني.
  إدماج التماسؾ االجتماعى  عي إطار المناقشات حوؿ القضايا المعاصرة مثؿ العولمة

   التيميش   العنؼ    اإلرىاب  وةيرىا مف القضايا.
 ريسية لمتوعية بالتماسؾ االجتماعى  مثؿ التمثيؿ والحوار توظيؼ أساليب تد

 والنقاش.
  إعداد أدلة تعميمية حوؿ استراتيجيات تدريس التماسؾ االجتماعى   لتكوف دليبل

 مرشدا لممعمميف.
ممارسات تتعمؽ بدور األنشطة المدرسية  عى تعزيز التماسؾ االجتماعى  - 2

 بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ  .
 وقد اتفؽ ةالبية أعراد العينة عمى الممارسات التالية  :   
 . عقد الندوات والمناظرات التي تدور حوؿ موضوعات التماسؾ االجتماعى 
  تشجي  اإلنتاج الطبلبي عي أعماؿ التاليؼ  والبحث  والتمخيص  وعمؿ مجبلت حااط

عداد نشرات عي مجاؿ التماسؾ االجتماعى .    وا 
 داخؿ المجتم  المدرسي لمكاعحة العادات االجتماعية السياة  إعداد حمبلت توعية

 مثؿ التعصب العرقي   أو التمييز .
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  االتفاؽ م  وحدات التغذية المدرسية لتوعير وجبات ةذااية مدعمة لمطبلب ةير
 القادريف.

 .جم  التبرعات لدعـ الطبلب  ةير القادريف 
  وظيؼ األنشطة الثقاعية عى إيجاد رأي عاـ داخؿ المدرسة حوؿ قضايا التماسؾ ت

 االجتماعى 
 . تزويد المكتبة المدرسية بالكتب والمراج  المرتبطة بموضوعات التماسؾ االجتماعى 
  توظيؼ التنظيمات الطبلبية مثؿ اتحاد الطبلب والبرلماف المدرسي عي إكساب

 الجتماعى .وممارسة الطبلب لقيـ التماسؾ ا
ممارسات تتعمؽ بدور المناخ المدرسي عى تعزيز التماسؾ االجتماعى  بمدرسة التعميـ   -3

 الثانوى العاـ  .
 وقد اتفؽ ةالبية أعراد العينة عمى الممارسات التالية  :   
  توعير المناخ النفسي اآلمف لمطبلب    حتى يشعر كؿ طالب بانو عضو عي جماعة

 ولو حقوؽ عييا. عميو واجبات نحوىا  
 . توعير العبلقات اإلنسانية وتعزيزىا بيف مختمؼ أعضاذ المجتم  المدرسي 
 . مراعاة سبلمة العبلقات بيف أعضاذ المجتم  المدرسي   والعمؿ عمى تنميتيا 
  واالنتماذ . ذ  مما يشعرىـ بالوال ضماف مشاركة الطبلب عى الحياة المدرسية 
 عامؿ  عمى أساس االحتراـ األسرة داخؿ المجتم  المدرسي   والت تدعيـ  روح

 .والواجب
  وض  اليـو المدرسي عي إطار يحدد أولو و نيايتو تحديدا متصبل بدعـ التماسؾ

االجتماعى   عبل يدخؿ الطبلب عصوليـ عرادى   وال ينصرعوف منيا عرادى ولكف 
التسامح والسبلـ والمشاركة يجمعوف عي صفوؼ ليرددوا أناشيد قومية تعضد قيـ 

 وةيرىا مف قيـ التسامح . 
  تشجي  الطبلب عمى المشاركة اإليجابية   واالنخراط عي البياة التربوية بكؿ

مكوناتيا.وذلؾ مف خبلؿ اعتبار ثقاعة االختيار أساسا لمحياة المدرسية بحيث يسمح 
اؿ النشاط الذي النظاـ لمطبلب باالشتراؾ عي تحديد مواعيد الحصص   واختيار مج

 يرةبوف عيو.
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ممارسػػػات التماسػػػؾ االجتمػػػاعى بمدرسػػػة التعمػػػيـ  ولموقػػػوؼ عمػػػى أىػػػـ مقترحػػػات تفعيػػػؿ  
   قامت الباحثة بتوجيو السؤاؿ التالى : الثانوى العاـ لمواجية اإلرىاب 

ما أىـ مقترحاتؾ لتفعيؿ ممارسات التماسػؾ االجتمػاعى بمدرسػة التعمػيـ الثػانوى العػاـ  -
 لمواجية اإلرىاب ؟ 

وعػؽ أبعػاد تتعمػؽ بتفعيػؿ ممارسػات  وقد اتفؽ ةالبية أعراد العينػة عمػى عػدد مػف مقترحػات
اإلدارة المدرسػػػػية  والمعمػػػػـ والمنػػػػاىج واألنشػػػػطة المدرسػػػػية  والمنػػػػاخ المدرسػػػػى  والمشػػػػاركة 

 .   ؤية المقترحة  ر الو قامت الباحثة  بتضميف ىذه المقترحات  المجتمعية 
 ىتائج البخح امليذاىية  : 

الممارسات اإلدارية و المناىج أف مدرسة التعميـ الثانوى العاـ تستطي   مف خبلؿ   -
واألنشطة المقدمة لمطبلب   والممارسات التربوية لممعمـ    والمناخ المدرسي السااد 

 القياـ بدور عى تحقيؽ التماسؾ عى المجتم  لمواجية اإلرىاب .
ممارسات اإلدارة المدرسية  بمدرسة التعميـ الثانوى العاـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى     -

( ووزف نسبى 2..0ى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" بمتوسط حسابى )جاذت ع
 %(. مما يشير إلى قصور عى دور اإلدارة المدرسية عى ىذا الجانب الميـ . 54.45)

الممارسات  التربوية لممعمـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى جاذت عى مستوى " تتحقؽ  -
%(. مما يشير أف أف 56.25( ووزف نسبى )2..0بدرجة كبيرة "  بمتوسط حسابى )

ممارسات المعمـ التربوية داخؿ مدرسة التعميـ الثانوى العاـ تسيـ عى تحقيؽ التماسؾ 
 االجتماعى  .

أف دور المناىج الدراسية عى دعـ التماسؾ االجتماعى متحقؽ  بدرجة كبيرة  وذلؾ وعقًا  -
 %(..56.6( ووزف نسبى )4..0بمتوسط حسابى )آلراذ أعراد عينة البحث  

وجود قصور عى الممارسات التربوية الخاصة باألنشطة المدرسية عى مدرسة التعميـ   -
ممارسات األنشطة المدرسية الداعمة عالثانوى العاـ الداعمة لمتماسؾ االجتماعى . 

( 0.02لمتماسؾ االجتماعى جاذت عى مستوى " تتحقؽ إلى حد ما "   بمتوسط حسابى )
  ىذا القصور .  ى %(. مما يشير إل34..5ووزف نسبى )
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وجود قصور عى الممارسات التربوية التى تسود المناخ التربوي عى مدرسة التعميـ الثانوى  -
العاـ  الداعمة لمتماسؾ االجتماعى    حيث جاذت عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" 

 %(.55.22( ووزف نسبى )0..0بمتوسط حسابى )
 ر االستبانة  . التالى  التقييـ الكمى لمحاو  (22جدوؿ )ويبيف  

 ( 15 ) علوي

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

 ِؾبوه االٍزجبٔخ
اٌّزىٍػ 

 اٌؾَبثً

اٌىىْ 

 إٌَجً )%(
 كهعخ اٌزؾمك

ت
ري

زو
اٌ

 

 ..... 0.05 اإلكاهح اٌّلهٍيخاٌّؾىه األوي: 
رزؾمك إًٌ ؽل 

 ِب
. 

ِّبهٍبد اٌّؼٍُ اٌّؾىه اٌضبًٔ: 

اٌلاػّخ ٌٍزّبٍه 

 االعزّبػً

0.0. ...5. 
ثلهعخ  رزؾمك

 وجيوح  
0 

إٌّبهظ اٌلهاٍيخ  اٌّؾىه اٌضبٌش: 

وكهوهب فً كػُ 

 اٌزّبٍه االعزّبػً

0.0. ....0 
ثلهعخ  رزؾمك

 وجيوح 
1 

 .0.0. 0.01 األٔشطخ اٌّلهٍيخاٌّؾىه اٌواثغ: 
رزؾمك إًٌ ؽل 

 ِب
0 

إٌّبؿ اٌّلهٍي اٌّؾىه اٌقبٌِ: 

اٌلاػُ ٌٍزّبٍه 

 االعزّبػً 

0.00 ....5 
رزؾمك إًٌ ؽل 

 ِب
0 

( المتوسطات الحسابية واألوزاف النسبية آلراذ أعراد عينة البحث  22يبيف الجدوؿ )  
نحو التقييـ الكمى لمحاور االستبانة   ووقعت آراذ أعراد عينة البحث عى مستوى "تتحقؽ 

   2..0بدرجة كبيرة " لمبعديف  الثانى والثالث حيث بمغت قيـ المتوسط الحسابى لممحوريف )
%( عمى الترتيب  عى حيف وقعت آراذ أعراد .56.6%    56.25( واألوزاف النسبية )4..0

عينة البحث عى مستوى "تتحقؽ إلى حد ما" لممحاور )األوؿ   الراب    الخامس( حيث بمغت 
( وبمغت األوزف النسبية 0..0   0.02   2..0قيـ المتوسط الحسابى ليذه المحاور )

 %( عمى الترتيب. %55.22     34..%5     54.45)
وبمبلحظة  ترتيب األبعاد وعقا لوزنيا النسبى يتضح مجىذ  المناىج الدراسية عى        

الترتيب األوؿ ثـ الممارسات الخاصة بالمعمـ عى الترتيب الثانى   ثـ المناخ المدرسي الداعـ 
لمتماسؾ االجتماعى   ثـ ممارسات اإلدارة المدرسية   وأخيرا  األنشطة المدرسية .  وتفسر 

 ؾ بما يمى :الباحثة ذل



 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .37 - 

وةرس قيـ      المناىج الدراسية تستطي  مف خبلؿ محتوياتيا  تطبي  الطبلب اجتماعيا  -
المجتم  مف خبلؿ التماثبلت االجتماعية بينيـ    وىو ما يساعد عمى إرساذ دعااـ 
اليوية الثقاعية المشتركة عييـ   عيتحقؽ التكامؿ والتماسؾ بيف قوى المجتم    ويتحقؽ 

 لذى يضمف لممجتم  بقااو . التوازف ا
يسيـ المعمموف عى تحقيؽ التماسؾ االجتماعى مف خبلؿ تربية طبلب المرحمة الثانوية  -

عمى  حسف التواعؽ   و تحمؿ المساولية والقدرة عمى التفكير   والثقة عى تفكيرىـ 
الخاص   ومساعدتيـ عمى حب واحتراـ أنفسيـ   وحب واحتراـ اآلخريف . باإلضاعة إلى 
أف المعمميف مف يتحمموف المساولية األكبر عى تقديـ المناىج الدراسية    وبالتالى 

 يستطيعوف دعـ دور المناىج عى تحقيؽ التماسؾ االجتماعى .
أف  يسود المناخ المدرسي روح األماف والثقة   يجبؽ أىداؼ التماسؾ االجتماعى يلتحق  -

عالية لمتحصيؿ   والبياة اإلنسانية  القاامة   واالنسجاـ م  القواعد المتبعة   والتوقعات ال
عمى األلفة واالحتراـ   والعبلقات الطيبة الساادة بيف الطمبة والمعمميف   وىو ما قد 
يشوبو بعض القصور نظرا لطبيعة المرحمة الثانوية التى يكوف التركيز عييا عمى 

ة   وبالتالى ترتف  التحصيؿ الدراسى     وتمكيف الطبلب مف الحصوؿ عمى مجامي  عالي
نسبة الغياب لدى الطبلب بسبب االعتماد عمى الدروس الخصوصية   مما يقمؿ مف دور 

 المناخ المدرسي  عى دعـ التماسؾ االجتماعى .
وأخيرا  يتبيف مف نتااج الدراسة الميدانية لمبحث   أف الممارسات التربوية الخاصة         

التماسؾ االجتماعى عى مدرسة التعميـ الثانوى العاـ عى مصر  تحتاج  تفعيؿ أكثر  تعزيزب
لدعـ التماسؾ االجتماعى   مما يتطمب وض  تصور مقترح لتفعيؿ  دور اإلدارة  المدرسية عى 
ىذا الجانب التربوي الميـ    وتفعيؿ األنشطة المدرسية وتوعير المناخ المدرسى المبلاـ ودعـ 

الداعمة لمتماسؾ االجتماعى وتحسيف المناىج الدراسية لزيادة التربوية  ممارساتو المعمـ عى 
 دورىا الداعـ لمتماسؾ االجتماعى. وىو ما ستقـو بو الباحثة عيما يمى : 

التناطو االجتناعى  تعضيضلتفعيل دوس مذسطة التعليه الجاىوى العاو فى  سؤية مكرتحة : احملوس الجالح 

  اجملتنع املصشى  : ملواجَة اإلسٍاب ب
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عي ضوذ اإلطار النظرى و التحميؿ الميداني لمبحث   وما أسػفر عنػو مػف نتػااج يمكػف 
تقديـ تصور مقتػرح لتفعيػؿ دور مدرسػة التعمػيـ الثػانوى العػاـ عػى تحقيػؽ التماسػؾ االجتمػاعى 

 لمواجية اإلرىاب بالمجتم  المصرى    وعيما يمي أىـ جوانب ىذا التصور  : 
 :   ةالشؤيفلظفة وأٍذاف  أ :

عمى  أف  مدارس التعميـ الثانوى العاـ عى مصر  كاى كياف الرؤية المقترحة تقـو عمسفة      
اجتماعى يتاثر بالقوى والمؤثرات األمنية واالقتصادية واالجتماعية المحيطة بيا   ولما بات 

ارس بمساوليتيا تجاه اإلرىاب جريمة مف جرااـ العصر   أصبح مف األىمية اف تقوـ المد
مجتمعاتيا عى التصدى لو   ومعالجتو بالوسااؿ المناسبة    وعمى اعتبار أف  التماسؾ 
االجتماعى مف أبرز العوااد االجتماعية العظمى لمتعميـ    عإف األمر يستوجب تفعيؿ دور 

إلرىاب    التماسؾ االجتماعى  لممجتم  لمواجية ا تعزيزمدرسة التعميـ الثانوى  العاـ  عى 
مف خبلؿ دعـ دور كاعة عناصر المنظومة المدرسية مف إدارة ومعمـ  ومنيج وأنشطة ومناخ 

 مدرسي .
 : تحقيؽ ما يمى  عي الرؤية و بالتالى  تتمثؿ أىداؼ 

تعزيز دورالتعميـ الثانوى العاـ عى زيادة التماسؾ االجتماعى لمواجية اإلرىاب  -2
بالمجتم  المصرى مف خبلؿ تطوير المعارؼ والقيـ والسموكيات والتدريب عمى الثقة 
 االجتماعية   وتوعير الوعى االجتماعى   وتوعير ثقاعة تسيؿ التفاعبلت اإليجابية  . 

لخاصة  بإدارة مدرسة التعميـ الثانوى العاـ   ومعممييا تفعيؿ الممارسات التربوية  ا -0
ومناىجيا وأنشطتيا ومناخيا  عى دعـ التماسؾ االجتماعى لمواجية اإلرىاب 

 بالمجتم  المصرى .
دعـ سياسات وخطط وبرامج  جمي  أجيزة الدولة المعنية عى مواجية اإلرىاب مف   -.

 ب الميـ . خبلؿ تفعيؿ الدور التربوى لممدرسة عى ىذا الجان
عف طريؽ الممارسات  طمبة المرحمة الثانوية لدى  التماسؾ االجتماعى تعزيز قيـ  -2

 التربوية الداعمة لذلؾ .
والمشاركة  التعاوفبالقدرة عمى المرحمة الثانوية تنمية اإلحساس لدى طمبة   -3

 . التماسؾ االجتماعى كمفتاح لتطوير ميارات وقيـ التضامف و 
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تنوير الطمبة بواقعيـ وما يحيط بيـ مف مشكبلت   وتمكينيـ  مف المشاركة عى  -4
 مواجية اإلرىاب . 

 :الشؤية املكرتحة سنائض ب : 

أصبحت قضية الحفاظ  عمى التماسؾ االجتماعى مف القضايا المحورية عى العصر  -
الراىف   ذلؾ عمى اعتبار أف المجتم  القومى يتعرض ألنماط ومستويات مف 

 الضغوط التى تيدد وجوده.
يشيد المجتم  المصري تغيرات متبلحقة عي جمي  األنساؽ االجتماعية والسياسية   -

واالقتصادية والثقاعية كما يشيد تطورات متسارعة عي تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات 
التعميـ بمثابة وسيمة لغرس القيـ والمواقؼ لدى الطمبة  والمعمميف وأعراد لذا يعد 

 جتم  لتعزيز المصالحة والتماسؾ االجتماعي.الم
المدرسة التى يتمت  أعرادىا بشعور قوى باليوية واالنتماذ واألىداؼ المشتركة  -

والمساندة االجتماعية تعتبر أكثر قوة عى مواجية التغيرات االجتماعية والثقاعية 
 الناتجة عف التطورات العالمية الحالية   وعى مقدمتيا اإلرىاب

درسة كمنظومة العديد مف العناصر الفاعمة التى يمكف دعـ دورىا عى تحقيؽ تضـ الم -
 التماسؾ االجتماعى وبالتالى مواجية اإلرىاب . 

 لتضـ ما يمى  : الرؤية المقترحة تتعدد أبعاد   :  الشؤية املكرتحة : أبعاد  ج
 اإلداسة املذسطية : أوال : 

لئلدارة دور ععاؿ عى تحقيؽ تماسؾ الجماعة المدرسية   التى ال يمكف أف تعمؿ ببل        
 الجماعة  لتحقيؽ أىداؼ توجيو   عاألعضاذ البد وأف يعتمدوا عمى قااد يكرس طاقاتو 

وحمايتيا  . وعيما يمى مقترحات لتفعيؿ دور اإلدارة المدرسية  عى ىذا الجانب المدرسية 
 التربوى الميـ : 

التماسؾ االجتماعى داخؿ المدرسة الثانوية تعزيز تاىيؿ القيادات المدرسية عى مجاؿ  -
 لمواجية اإلرىاب   مف خبلؿ برامج التنمية المينية المختمفة .

ة العممية التربوية   وتوسي  صبلحيات مديرى التوجو نحو البلمركزية عى إدار  -
 التماسؾ االجتماعى . بتعزيزالمدارس لتمكينيـ مف اتخاذ القرارات المتعمقة 
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لمشروطة بالنظاـ وتحمؿ تطبيؽ نظاـ إداري يقوـ عمى االنضباط والحرية ا -
 .المساولية

  وقيـ ضد أي انتياؾ لحق طبلبال شكاوىجعؿ مكتب مدير المدرسة مكانا الستقباؿ  -
 او أى نزاعات قد تحدث بينيـ .

عرصة لمتعبير الذاتي عف الرأي   وتحمؿ  طبلبعطاذ الالسعى إليجاد قنوات شرعية إل -
 المساوليات   والمشاركة عي صن  القرارات   بما يتناسب م  أعمارىـ ونمو قدراتيـ.

ومستوى    بالطمبة اإلشراؼ عمى سبلمة المبنى المدرسي مف أي أخطار تضر  -
حالتيا إلى الجية  عداد تقارير دورية بذلؾ وا  اإلضاذة والتيوية داخؿ الفصوؿ   وا 

 المختصة.
وتطبيقات التماسؾ االجتماعى  ممارسات وتساند تدعـ تنظيمية ثقاعة نشر عمى العمؿ -

والتعاوف   والمعمومات  الخبرات وتبادؿ المشاركة عمى القاامة الثقاعة تمؾ وىي  
   المدرسة  أعراد بيف والتعاوف الترابط تدعـ التي القيـ مف وةيرىا المتبادلة  والثقة

 المدرسة  . أىداؼ تحقيؽ نحو المشترؾ وااللتزاـ المشتركة الرؤية وتؤمف باىمية
 املعله :ثاىيا : 

يعتبر المعمـ  أداة لتحقيؽ التماسؾ االجتماعى     مف خبلؿ تيياة  الفرصة لطبلبو       
  لممشاركة بفعالية عى األنشطة المدرسية والمجتمعية   والمشاري  ذات الصمة بتماسؾ 
المجتم  م  االلتزاـ بقيـ العدالة االجتماعية والمساواة واحتراـ التنوع بيف األعراد    مما يسيـ 

 ى مواجية اإلرىاب . ع
 وعيما يمى مقترحات لتفعيؿ  دور المعمـ عى ىذا الجانب الميـ :

تدريب المعمـ  عمى  قيـ وسموكيات التسامح واحتراـ التنوع الديني والعرقي والثقاعي    -
لموصوؿ الي ىذا اليدؼ يجب أف يخض   واحتراـ حقوؽ اإلنساف وتشجي  السبلـ

االخبلقيات  حقوؽ  لتعميـ لذوي الثقاعات المتنوعة   المعمموف لمتدريب عي مجاالت ا
 .اإلنساف  حقوؽ الطفؿ وأساليب التعميـ التفاعمي 

 ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ : 
  تعريؼ المعمميف مف خبلؿ الدورات التدريبية بكاعة المتغيرات االجتماعية   وكيؼ

 يمكف التعامؿ معيا .
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    تدريب جمي  المعمميف  بما عي ذلؾ المعمميف األوااؿ   عمى المحتوى واألساليب
 المتعمقة بالسبلمة والقدرة عمى التكيؼ والتماسؾ االجتماعي.

   تدريب المعمميف عمى تعميـ المساواة والعدالة والتسامح واليوية . 
 وذ تحديث برامج إعداد المعمميف   حسب المضموف المتغير لمعولمة   ونش

 تكنولوجيات جديدة لئلعبلـ .
   إيجاد طرؽ ععالة لدعـ وتدريب المعمميف عى مجاؿ  تنمية وعى الطمبة

 بالتماسؾ االجتماعى   و الممارسة المدرسية ذات الصمة .
 التبايف  قبوؿ  تعريؼ المعمميف باالتجاىات الدولية   وتنمية اإلحساس باىمية

 الثقاعى والعرقى والمغوى . 
  اـ المعمميف تجاه الطمبة  والمجتم    ودرايتيـ بالحقااؽ االجتماعية تدعيـ التز

 المناسبة .
  الذيف  والطبلب   الميمشة تعريؼ المعمميف باالحتياجات التعميمية لممجموعات

 تنقصيـ القدرات التعميمية .
  مساعدة المعمميف عمى  تحديد  أىداعيـ واستراتيجياتيـ لدعـ التماسؾ

 االجتماعى .
 املياٍج الذساطية : :  ثالجا

 يمكف دعـ دور المناىج الدراسية عى  تعزيز التماسؾ االجتماعى مف خبلؿ :     
مراجعة المناىج الدراسية   وتنقيح الكتب المدرسية مف المفاىيـ التى تناعى التماسؾ  -

 االجتماعى .
 بيا ىتداذلبل والتعميـ التربية قبؿ وزارة  مف قيـ التماسؾ االجتماعى  مصفوعة صياةة -

 رايسة ةخمس وتضميف تمؾ القيـ  مجاالت المدرسية  والكتب المناىج واضعي قبؿ مف
  .اإلنساني والتسامح والتضامف والتعاوف  والكرامة   والعدالة  الحرية  ىي

تحديد كيفية دمج موضوعات التماسؾ االجتماعى لمواجية اإلرىاب  بشكؿ صريح عي  -
 التعميمية المصاحبة  .المناىج الدراسية والمواد 

البعد عف الطرؽ التقميدية عى العممية التدريسية التى تعتمد عمى اإللقاذ والتمقيف م   -
 .  الطرؽ التى تدعـ التفكير االىتماـ بطرؽ الحوار والمناقشة واستخداـ 
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دمج وحدات  عي المناىج الدراسية تؤكد عمى  تطوير عيـ قيمة التماسؾ االجتماعي       -
 عددية الثقاعية والتنوع.والت

تطوير عيـ العبلقة بيف  استقطاب المجتم  التركيز عمى الموضوعات التى تسيـ عى   -
 والتيميش والتطرؼ العنيؼ.

تحديد المشاري  واألنشطة الجديدة التي تنشط التماسؾ االجتماعي   والتعددية الثقاعية  -
 والتنوع.

تضميف المناىج موضوعات تؤكد عمى اليوية الوطنية باعتبارىا تعزز قيـ اإلسبلـ  -
 والقومية العربية . 

تدريب الطمبة  عمى المشاركة المدنية   مف خبلؿ المشاركة عى التصويت وخدمة  -
 المجتم  الطوعية ورعاية البياة .

ور أجيزة األمف الوطنية التاكيد عمى قيـ التماسؾ االجتماعى واحتراـ اآلخريف    وتقدر د -
 والمؤسسات التى تحمى التراث الثقاعى . 

تضميف المناىج والمقررات المحمية لمفاىيـ  التماسؾ االجتماعى و اإلرىاب والتطرؼ  -
وأسبابو وأشكالو المختمفة   وموقؼ القانوف منو   وذلؾ عى إطار شيؽ يجذب الطمبة  

 عمى التعمـ ومحاولة الفيـ . 
لقيـ المرتبطة بحؿ النزاعات والمشاركة المدنية   والكفاذة المدنية التاكيد عمى ا -

 واالجتماعية .
دمج ميارات حؿ النزاعات عى المناىج التعميمية   وتربية جيؿ يؤمف بالتعاوف والتعددية  -

 والسبلـ والحوار وحؿ الصراعات دوف المجوذ إلى العنؼ .
دا - رة الغضب والمساولية الفردية   وكسر تعميـ الطمبة  أصوؿ االحتراـ بيف األعراد  وا 

 القوالب النمطية عى التدريس عف طريؽ االتصاؿ والتفاوض ولعب األدوار .
إبراز أىمية التراث المحمى   والتنوع الثقاعى والتواصؿ الحضارى   والتعايش السممى م   -

 اآلخريف  داخؿ المجتم  .
 ذ التمييز داخؿ المجتم  .تنمية مفاىيـ السبلـ والتماسؾ وحقوؽ اإلنساف   ونب -
 استخداـ طرؽ تدريس تدعـ التفاعؿ االجتماعى مثؿ تعمـ األقراف   والتعمـ التعاونى . -
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  األىشطة املذسطية :سابعا : 

 يمكف تفعيؿ دور األنشطة المدرسية عى تعزيز التماسؾ االجتماعى مف خبلؿ :       
عمى حؿ النزاعات أنشطة تسيـ عى تنمية القدرة لدييـ  إتاحة الفرصة لمطبلب لممارسة -

بوسااؿ البلعنؼ وتعزيز االطماناف الداخمي عي نفوسيـ بحيث تترسخ عندىـ صفات 
 التسامح والحوار م  اآلخر  .

نشرات  –عبلـ  الداخمى اإلاالىتماـ بموضوع التماسؾ االجتماعى عى مختمؼ وسااؿ  -
 ية   برامج ترعييية   مناقشات   ورش عمؿ  .مطبوعة   صحؼ حااطية   إذاعات محم

تنظيـ محاضرات خاصة تسيـ عى تعريؼ المجتم  المدرسي    والتوعيتو بحجـ وأسباب  -
ودواع  وسبؿ مكاعحة أنواع الجرااـ اإلرىابية   وأشكاؿ التطرؼ عى المجتم  عموما 

 والتنظيمات اإلرىابية .
قيـ التماسؾ االجتماعى   وخاصة ما عقد ندوات  ومحاضرات وأنشطة مختمفة تتناوؿ  -

 يتصؿ منيا بقيمة التسامح والحوار والسبلـ بيدؼ نشرىا وتعزيزىا لدى الطمبة .
عقد ندوات مدرسية تسيـ عى  تنمية الوعى السياسي واالجتماعى والثقاعى لمطمبة     -

مى ودعوة المفكريف والمسؤليف وعمؿ لقاذات وحوارات حوؿ القضايا المجتمعية لمعمؿ ع
 تبصير الطمبة  بمشكبلت المجتم  والمشاركة عى اقتراح حموؿ ليا .

تنظيـ حمبلت توعية عى مناسبات وأوقات معينة بيدؼ تعميؽ وعى ومعرعة مجتم   -
 المدرسة  باإلرىاب وتحصينو  ضده .

تفعيؿ  المجالس البرلمانية  لمطمبة  باعتبارىا  مف التجارب الراادة  عي تنمية حس  -
 لتربية مف أجؿ التماسؾ االجتماعى .التضامف  وا

االىتماـ باألنشطة سواذ داخؿ الفصؿ أو خارجو   مف خبلؿ التدريب عمى ترجمة  -
المفاىيـ إلى  سموكيات حياتية  تسيـ عى تكويف الشخصية المتكاممة   ويتـ ذلؾ مف 
خبلؿ الفرص التى يتيحيا النشاط لدعـ معنى الجماعية والتواد والتعاطؼ وتحمؿ 

 ساولية والمشاركة . الم
تنمية الحس الوطنى والجماعى لدى الطمبة مف خبلؿ إحياذ الفعاليات الطبلبية  عى  -

المناسبات الوطنية واالجتماعية  مثؿ إلقامة معرض وحفبلت موسيقية   مما يسيـ عى 
 تنمية  الحس  والوعى االجتماعى لدى الطمبة بالقضايا المعاصرة  
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ألىميتو عى إكساب الطبلب  روح القيادة وتحمؿ المساولية وتعزيز تفعيؿ النشاط الكشفى  -
االنتماذ إلى الجماعة والتعاوف بيف أعضاذ المجموعة الواحدة  مما يسيـ عى دعـ 

 التماسؾ االجتماعى .
 املياخ املذسطي  : خامظا : 

 يمكف تفعيؿ دور المناخ المدرسي عى تعزيز التماسؾ االجتماعى مف خبلؿ :    
 التواصؿ مثؿ ميارات  تعزيز عي مما يسيـ  وديمقراطية  إيجابية أكثر مدرسية بياة تيياة -

 المشكبلت.  وحؿ والتكيؼ      الذاتي واالستقبلؿ اإلبداعي والتفكير
تشجي  الطمبة  عمى التصرؼ بمساولية   واحتراـ تنوع وحقوؽ بعضيـ البعض   حتى   -

 يصبحوا مواطنيف متشربيف بالقيـ التى تطمح األمة إلى تحقيقيا . 
تحديد مساوليات الطمبة  والمعمميف واإلدارييف مف أجؿ خمؽ نموذج مصغر لنموذج  -

 المجتم  الديمقراطى عى المدرسة .
ناقشة القضايا السياسية والمجتمعية والوقوؼ عمى األحداث الجارية السماح لمطبلب بم -

رشادىـ عمميا باىـ قضايا المجتم  ومشكبلتو والعمؿ عمى  ومناقشتيا   وتوعية الطمبة  وا 
 المشاركة عى تناوؿ ىذه القضايا بحرية تامة واقتراح بدااؿ لمحموؿ . 

  وتنمى ثقاعة الحوار عى الفصوؿ  اتخاذ تدابير تؤكد عمى التعددية والتنوع واالختبلؼ -
 الدراسية .

توعير مناخ مدرسي يؤكد عمى  لمحد مف المخاطر وثقاعة السبلمة والقدرة عمى التكيؼ  -
  .وتعمـ كيفية العيش المشترؾ

تشجي  الطمبة  عمى ممارسة أنشطة تقوى روح المشاركة والعمؿ بروح الفريؽ  م   -
عير  قاعػدة قوية إلقامة صبلت وعبلقات نو يسيـ عى تو العمؿ التطوعى  أل تشجي  

 اجتماعية بيف أعراد المجتم  المدرسي   والمجتم  المحمى المحيط . 
تشجي  مشاركة الطمبة  عى األنشطة والبرامج  التى تسيـ عى زيادة  الوعى بثقاعة  -

 الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف .
لمشاركة المحمية عي العمؿ تعميمية عاعمة   تقوـ عمى تفعيؿ ا -إيجاد بياة تعممية   -

التربوي   وتساىـ عي إعداد مواطنيف ممتزميف وقادريف عمى تغيير واقعيـ وواق  بيااتيـ 
 المحمية. 
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كاعة عي  التمييز إيجاد نظاـ مدرسي  مبني عمى المساواة والعدالة   وتقميص أشكاؿ  -
 .المجتم 

مرتفعة   والتواصؿ واالبتكار إيجاد مناخ مدرسي يشج  عمى التماسؾ والروح المعنوية  ال  -
 واالستقبلؿ الذاتى والتكيؼ   و حؿ المشاكؿ بيف الطمبة  .

 املشاسنة اجملتنعية  :   طادطا : 

 ويمكف تفعيؿ المشاركة المجتمعية مف خبلؿ :   
تفعيؿ إدماج اآلباذ وأولياذ األمور عى أنشطة المدرسة  الخاصة بدعـ التماسؾ  -

 االجتماعى .
ممموسة بيف المدارس والمجتم  المحمي مف خبلؿ خدمة المجتم    وبرامج  إقامة صبلت  -

القيادة الخاصة بالشباب  والتطوع  مف أجؿ تحفيز الطمبة  عمى المشاركة عي المساولية 
 المدنية وتطوير معارعيـ ومياراتيـ  عي المواطنة.

وتضـ  :     تعزيز المشاركة والتعاوف النشط م   جمي  الجيات الفاعمة عي المجتم    -
ممثميف عف القيادة السياسية )الحكومة وأحزاب المعارضة(   ممثميف مف رجاؿ األعماؿ   
المنظمات ةير الحكومية الوطنية والدولية ذات الصمة النشطة عي مجاؿ التعميـ   

    المنظمات التي تمثؿ الطمبة  وأولياذ األمور والمجموعات  والمواطنة   وبناذ السبلـ
 االجتماعية الميمشة   نقابات المعمميف 

 األعماؿ والمجتم  المدني لمقياـ معا بعمؿ جماعي مشترؾ يدعـ  التماسؾ االجتماعي. -
إعطاذ دور أكثر عاعمية لنقابات واتحادات المعمميف   وذلؾ مف خبلؿ عتح حوار بينيا  -

المدرسة   بغرض دعـ التماسؾ االجتماعى   وتوعير الحماية  واألمف واالحتراـ عى وبيف 
 المجتم  بعيدا عف اإلرىاب .

بفتح  أبواب المدرسة  إعادة الثقة عى المدرسة ودورىا الريادى عى الحى والبياة   وذلؾ -
باذ وتقديـ برامج لخدمة المجتم  والبياة   مثؿ عصوؿ محو األمية   ودروس توعية لآل

 واألميات عى مجاؿ مقاومة اإلرىاب ودعـ التماسؾ االجتماعى .
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 :  الشؤية املكرتحة متطلبات تيفيز د: 

 مف خبلؿ  توعير المتطمبات اآلتية :الرؤية المقترحة يمكف تنفيذ     
تشكيؿ لجنة وطنية عميا توكؿ إلييا ميمة وض  خطة لمتعميـ مف أجؿ التماسؾ  -2

تشكيؿ المجنة إلى وزارة التربية والتعميـ الفنى   االجتماعى ويعيد بميمة 
 الوزارات المختمفة والمجمس القومى لمكاعحة اإلرىاب .  ىبالتعاوف م  ممثم

ويجب أف تيدؼ تمؾ المجنة إلى تعزيز التماسؾ االجتماعى بمدرسة التعميـ 
المياـ  الثانوى العاـ المصرية    ولتحقيؽ ذلؾ يتوجب عمى المجنة القياـ بمجموعة مف

 واالختصاصات   يمكف تمخيصيا عيما يمي : 
  اقتراح السياسات والخطط والبرامج واإلجراذات الكفيمة بالتعميـ مف أجؿ التماسؾ

 االجتماعى . 
  دراسة التشريعات والقوانيف الوطنية وخصوصا القوانيف التعميمية ومعرعة مدى

ولية الخاصة بالتماسؾ انسجاميا م  مبادئ وقواعد االتفاقيات والمعاىدات الد
االجتماعى ومكاعحة اإلرىاب    واقتراح التعديبلت البلزمة عي نصوص تمؾ 

 التشريعات وعقا لمدستور.
 .إلزاـ المستويات اإلدارية العميا بتنفيذ القوانيف الخاصة بإلزامية التعميـ 
 ية اإلرىاب  عي أوساط المجتم  بمختمؼ جنشر ثقاعة التماسؾ االجتماعى لموا

ااؿ التوعية   وتعزيز مجاالت التعاوف م  منظمات المجتم  المدني العاممة عي وس
 ىذا المجاؿ.

  التنسيؽ م  المنظمات الدولية العاممة عي مجاؿ التعميـ مف أجؿ التماسؾ
 االجتماعى .

   جم  المعمومات وتحميميا عيما يتصؿ بمجاؿ التعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى
 ذلؾ.وسياسة الحكومة تجاه 

  تشرع المجنة عي إعداد خطة وطنية لمتعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى بحيث
 تتولى المجنة تحديد أىداؼ الخطة وآليات تحقيؽ كؿ ىدؼ.
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صدار قوانيف وقرارات منظمة لعممية التعميـ مف أجؿ التماسؾ  -0 سف تشريعات وا 
 االجتماعى . 

أجؿ التماسؾ االجتماعى سواذ تاىيؿ الكوادر البشرية المعنية بتنفيذ التعميـ مف  -.
عمى مستوى وزارة التربية والتعميـ  مف خبلؿ  إعداد عاة مف المتخصصيف عي 
مجاؿ التعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى  عمى المستوى اإلداري والتربوي 

 والتخطيط والتاليؼ والمنيجية والتقويـ.
تنفيذ برامج التعميـ مف  توعير الجانب المالي واالعتمادات المالية الضرورية  لدعـ -2

 أجؿ التماسؾ االجتماعى .
صياةة سياسة تعميمية تنص بشكؿ صريح عمى التعميـ  مف أجؿ التماسؾ   -3

  االجتماعى   مف خبلؿ  التاكيد عمى :
  تضميف مفيـو التعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى  عي أىداؼ عممية إعداد

صبلحيا.  السياسات التعميمية وا 
  التعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى  معيارا مف معايير الجودة اعتبار

 التعميمية.
  تمكيف مدارس التعميـ الثانوى العاـ والقيادات المدرسية مف تطبيؽ نظاـ

االستقبلؿ الذاتي عي مجاؿ صن  واتخاذ القرار عيما يتعمؽ بالتعميـ مف التماسؾ 
 االجتماعى .

 بالتعميـ مف أجؿ التماسؾ  وض  سياسات مساذلة محددة عيما يتعمؽ
 االجتماعى  والتربية عمي قيميا  داخؿ المدارس.

  التخطيط لتنفيذ مشروع نموذجي لمتعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى  عي
 مدارس مختارة قبؿ تعميمو عمى النظاـ التعميمي باكممو.

   توظيؼ  وسااط التربية المختمفة مف أسرة  ووسااؿ اإلعبلـ ودور عبادة
سسات مجتم  مدنى عى دعـ دور المدرسة عى تحقيؽ التعميـ مف أجؿ ومؤ 

 التماسؾ االجتماعى . 
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 :  الشؤية املكرتحة آليات تيفيز :  ه

 عى :الرؤية المقترحة تتمثؿ آليات تنفيذ  
( برااسة مدير المدرسة وعضوية تشكؿ بكؿ مدرسة ) لجنة التماسؾ االجتماعى   -

أقدـ الوكبلذ   والمدرسيف األوااؿ عي كؿ مادة   وممثؿ لمجمس المدينة التي تق  
بيا المدرسة   وممثؿ لمجمس األمناذ واآلباذ والمعمميف   وبعض الطبلب كممثميف 
لمجمس اتحاد الطبلب   والمختص االجتماعي يقـو بعمؿ أميف سر المجنة. وتتولى 

ميمة وض  خطة لمتعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى داخؿ المدرسة    المجنة
 وتنفيذىا .  

 تاىيؿ الكوادر البشرية العاممة بالمدرسة    مف خبلؿ :  -
  عقد لقاذات م  المعمميف لتوضيح أىمية تنفيذ وتطبيؽ مفاىيـ التماسؾ

 االجتماعى داخؿ المدرسة . 
 إدارة المدرسة عى مجاؿ دعـ التماسؾ  م  تقييـ  أداذ المعمميف الذيف يتعاونوف

 االجتماعى   وربط ذلؾ بالتقرير السنوى لممعمـ   .
  إعداد نشرات تشتمؿ عمى اإلجراذات التي تساعد عمى توعير بياة صفية تحفز

 عمى تعميـ مفاىيـ التماسؾ االجتماعى  منيا : 
  تخطيط الدروس بحيث تحتوي عمى نشاطات تعميمية تتفؽ م  مفاىيـ

 التماسؾ االجتماعى  .
  توظيؼ أساليب تدريسية تسيـ عى دعـ التفاعؿ االجتماعى اإليجابى  مثؿ

 التمثيؿ والنقاش والحوار.
  االتفاؽ م  مراكز متخصصة عي مجاؿ التدريب   لرع  الكفاية المينية

 لممعمميف عي مجاؿ التعميـ مف أجؿ التماسؾ االجتماعى  .
  المتخصصة عي مجاؿ التعميـ مف أجؿ طمب استشارات عنية مف الكوادر

التماسؾ االجتماعى  لتقديـ االستشارات الفنية لتطوير األداذ المدرسي عي 
 ىذا المجاؿ. 
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إعداد نشرات تربوية تدور حوؿ التماسؾ االجتماعى ودوره عى مواجية اإلرىاب  -
 وتعميقيا عي كؿ عصؿ.

وذلؾ بالتعاوف م   تشكيؿ لجنة مف الطمبة  لحؿ النزاعات والخبلعات بينيـ   -
 المختص االجتماعي.

إعداد بطاقة تقويـ سموؾ الطالب بحيث تحوي بنودا تضـ مدى تفاعمو وتجانسو عى  -
مجتم  المدرسة    واالنتياكات التي قد تصدر منو عى ىذا الجانب . وتوزع ىذه 
البطاقات عمى رواد الفصوؿ وذلؾ لرصد سموؾ كؿ طالب   ومتابعتو عي إطار 

 قيـ المجتم   المدرسي .التزامو ب
الزيارات ميدانية لمؤسسات المجتم  المحمي العاممة عي مجاؿ التماسؾ االجتماعى   -

  واالطبلع عمى النشاطات التي تقـو بيا ىذه المؤسسات   لبلستفادة مف ىذه 
 النشاطات وانتقاذ ما يتناسب منيا لتطبيقو داخؿ المجتم  المدرسي.

وؿ الدراسية مف خبلؿ توعير اعتمادات مالية لبناذ التغمب عمى مشكمة تكدس الفص -
 مدارس جديدة . 

تفعيؿ حصة الريادة داخؿ المدرسة واعتبارىا مف الحصص اليامة مثؿ الحصص  -
العممية   ألنو مف خبلليا يمكف تدريب الطمبة عمى ممارسة قيـ التماسؾ 

 االجتماعى  . 
جتماعى داخؿ المجتم  تفعيؿ دور االخصااى االجتماعى عى دعـ التماسؾ اال -

 المدرسي   وتوعية الطمبة بمخاطر اإلرىاب وآثاره السياة  . 
تفعيؿ التعاوف بيف المعمـ واألخصااى االجتماعى  وذلؾ مف خبلؿ  تقميؿ األعباذ  -

 الممقاة عمى عاتقو .
 ، ومكرتحات التغلب عليَا :الشؤية املكرتحة  تيفيز  معوقاتص : 

 القااميف عمى أمر السياسة التعميمية بالتمكيف  المينى ةياب االىتماـ مف قبؿ  -
 .الدراسية والمدارس عصوليـ داخؿ االجتماعي لمتماسؾ كوكبلذ لتفعيؿ دورىـ   لممعمميف

 ىذا لتسييؿ رايسة ليةىك  المستمر الميني التطوير ولمتغمب عمى ذلؾ يمكف اعتماد
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الواجبة الوعاذ بالنسبة  األخرى الضرورات مف مجموعة م  جنب إلى جنبا   التمكيف
 لممعمميف مثؿ تحسيف أوضاعيـ االجتماعية  .

ةياب العدالة االجتماعية عى التوزي  االجتماعى لمتعميـ عى مصر حيث التكاعؤ لمفرص  -
التعميمية   مجانية كاذبة لمتعميـ   التعميـ األعضؿ لمف يممؾ أكثر   انتشار لمدروس 

رصة  التعميمية .    وكؿ ذلؾ يعتبر مف أىـ عوامؿ الخصوصية يضاعؼ مف كمفة  الف
إضعاؼ التماسؾ االجتماعى وأداة لتوزي  الكراىية وتاجيج الصراع االجتماعى . مما 

مف خبلؿ   التعميـ   عي التمييز تجنب و  المساواة عمى خاص بشكؿ يتطمب  التاكيد
 سواذ التعميـ عي التفاوت إلى تؤدي أف يمكف التي والعقبات األسباب جمي  عمى القضاذ

 اجتماعية  .  مجموعة أو الجغراعية أو اإلعاقة أو الجنس حسب كاف
أساليب التدريس المستخدمة ما زالت قاصرة ألنيا تعتمد الحشو المعموماتى   الذى يتـ  -

مما يتطمب إعادة   تبريره بكثاعة المواد المقررة    وقصر الفترة الزمنية المحددة إلنجازىا  
النظر عى أساليب التدريس المستخدمة واالعتماد عمى أساليب تعزز التقكير الناقد 

 .واالبتكار 
واألنشطة الطبلبية   ويمكف التغمب عمى ذلؾ بتخصيص  شكمية البرلمانات  الطبلبية  -

 درجة لؤلنشطة الطبلبية تضاؼ لمجموع الطبلب . 
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22- Loader, Rebecca; Hughes, Joanne :  " Balancing Cultural Diversity 

and Social Cohesion in Education: The Potential of Shared 

Education in Divided Contexts " , British Journal of Educational 

Studies, v65 n1, 2017, p. p3-25. 

23- Kaur, Amrita; Awang-Hashim, Rosna; Noman, Mohammad : Defining 

Intercultural Education for Social Cohesion in Malaysian 

Context , International Journal of Multicultural Education, 

v19 n2 , 2017,p. p44-60 .  

24- Rissanen, Inkeri; Sai, Youcef : "A Comparative Study of How Social 

Cohesion Is Taught in Islamic Religious Education in Finland 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1947-94172016000300011
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1947-94172016000300011


 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .53 - 

and Ireland " , British Journal of Religious Education, v40 n3 , 

2018. p p337-347. 

25- tumeleng Mekoa and Dauda Busari : " Social Cohesion: Its Meaning 

and Complexities"  , Journal of Social Sciences , Volume 

14, science Publications ,  2018, p. 107. 

26- Zebun Nisa Khan: "Role of Education in Building Social Cohesion". 

International Journal of Secondary Education,vol. 4, no. 

2, 2016.p.23 

ىناذ محمد أحمد ةز : "استخداـ نموذج الجيرة وتنظيـ المجتم  عى تحقيؽ التماسؾ االجتماعى    -05
لتنمية مجتم  محمى حضرى : دراسة ميدانية مطبقة عمى مجتم  محمى 

   مجمة دراسات عى الخدمة االجتماعية والعمـو اإلنسانية حضرى بحى شبرا "   
 . 2202  ص  0227(  .(   ج )  04ع )

سماح محمد إبراىيـ اسماعيؿ : "  وحدة مقترحة عى ضوذ أبعاد التماسؾ االجتماعى  لتنمية   -06
مجمة الوعى بيا وجودة الحياة لدى طبلب المرحمة الثانوية "    

  ص  0224(    023  ع) التدريس دراسات عى المناىج وطرؽ
02  . 

29- Tumeleng Mekoa ; Dauda Busari : " Social Cohesion: Its Meaning and 

Complexities"  , Journal of Social Sciences , v. 14, science 

Publications ,  2018 ,p. 110. 

 .  56.  ص   مرج  سابؽمناؼ عتحى عبد الرازؽ الجبورى :   - 2.  
 الكتاب األبيض حوؿ حوار الثقاعات مف أجؿ العيش معا متساويف عى الكرامةمجمس أوروبا :  -2.

 . 20ص  0226     
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_I

D_ArabicVersion.pdf 

 .  24  ص  مرج  سابؽىبة صبحى جبلؿ إسماعيؿ :   -0.

 . 04 -03   ص ص  مرج  سابؽسماح محمد إبراىيـ اسماعيؿ :  - ..

 .  06  ص  المرج  سابؽ - 2.

 . .5.  ص  مرج  سابؽلجبورى : مناؼ عتحى عبد الرازؽ ا -3.
مدخؿ عى  –زكريا مطمؾ خضر و مؤيد يوسؼ نعمة :  رأس الماؿ االجتماعى التنظيمى  -4.

 . 2  ص 0220اقتصاديات الثقة    
                                                Available At :                       

ps://www.researchgate.net/publication/320864998_ras_almal_alajtmay_altnzyhtt
my_mdkhl_fy_aqtsadyat_althqt 

https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ArabicVersion.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ArabicVersion.pdf
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


 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .54 - 

دراسة تجريبية  –خمفاوى عفاؼ : " دور رأس الماؿ االجتماعى  عى تحقيؽ الرضا الوظيفى  -5.
لعينة البنزؾ "   رسالة ماجستير ةير منشورة   كمية العمـو االقتصادية والتجارية 

 .  20  ص  0225وعموـ التسيير   
38- 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” , 2008,    p.p.2-3   

                                              Available At:  

http://cloud.presspage.com/files/537/education_and_socialcohes

ion.pdf. P.1 

39- Tumeleng Mekoa and Dauda Busari : Op. Cit , p.  113. 

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

Nations Research Institute for Social Development, 

Commonwealth Secretariat, United Kingdom , 2010 

,P.9. 

خميفة عبد القادر و عاطمة سالمى : " دور المؤسسة التربوية عي إدماج الفرد عي المجتم  "  - 22
  .  5  ص  0222(   23   مجمة  العموـ االنسانية واالجتماعية   ع )

42- Unesco :  Curriculum enhancement to promote safety, resilience, and 

social cohesion , International Institute for Educational 

Plannin , Paris, 2010 . p.10 .  

   دليؿ لمخططى قطاع التعميـ    السبلمة والقدرة عمى التكيؼ والتماسؾ االجتماعىاليونسكو:  -  .2
 .23  المعيد الدولى لمتخطيط التربوى     ص

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002347/234796a.pdf 

 لتحقيؽ رؤية : واالستبعاد الفقر مواجية عي االجتماعي الماؿ رأس عاشور أحمد عمرى : " دور -22
   0222(   مصر    24  ع )  الكبار تعميـ عى جديدة آعاؽالتماسؾ المجتمعى"   

 .   02ص 
 .  302ص     مرج  سابؽىند سيد أحمد الشوربجى وسيير محمد حوالة :  -23
محمد حسف محمد المزيف : " دور الجامعات الفمسطينية عى تعزيز قيـ التسامح لدى طمبتيا مف  -24

 . 52 -47  ص ص  0227وجية نظرىـ  "   كمية التربية   جامعة األزىر بغزة   
47- Ministry of Education: National Policy and a Comprehensive 

Framework of Actions on Education for Social Cohesion and 

Peace, Sri Lanka, 2008, P.30. 

 

عمار محمد محمود : " اليمف السعيد بيف التماسؾ القديـ واالنقساـ الجديد "   عى إدريس الكراوى -26
  أشغاؿ  تجارب مقارنة –العالـ العربى إشكالية التماسؾ االجتماعى 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


 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .55 - 

الممتقى العربى الراب  لجية الشرؽ األوسط وشماؿ أعريقيا لممجمس العالمى لمعمؿ 
  ص  0223االجتماعى    منشورات جمعية الدراسات واألبحاث مف أجؿ التنمية   

 .   .24 -24ص 
 وثقاعة اإلجتماعي التماسؾ تعزيز أجؿ مف التعميـ : معاً  لمعيش وينثروب: " التعمـ ويمتشير  -27

(   .(   ع) 2.  مج)  مستقبميات مجمةالبلعنؼ"   ) ترجمة : أحمد أحمد عطية (    
 . 224 -223  ص ص  0222اليونسكو     مطبوعات مركز

50- Jolly RubagizaI; Jane UmutoniII; Ali Kaleeba  :  " Teachers as agents of 

change: promoting peacebuilding and social cohesion in 

schools in Rwanda " , Education  as change  , 

vol.20 n.3 Pretoria   , 2016. 

 .  225   ص  مرج  سابؽوينثروب :  ويمتشير   -32 
محمد جبر دريب وآخروف : " دور المدرسة عي مواجية تحديات اإلرىاب مف وجية نظر  -30

 .  02.  ص 0224(   23  ع) مجمة مركز دراسات الكوعةاليياات التدريسية"   
خميفة عبد القادر و عاطمة سالمى : " دور المؤسسة التربوية عي إدماج الفرد عي المجتم  "     -.3

 . 7  ص 0222(   23  ع ) نية واالجتماعيةمجمة  العموـ االنسا
54- Unesco :   Overview Curriculum enhancement to promote safety, 

resilience, and social cohesion, International, International 

Institute for Educational Planning , Paris, 2015  , p.11. 

ممدوح عبد الرحيـ الجعفرى : " الثقاعة التربوية كمدخؿ لمواجية التطرؼ والعنؼ "    -33
السموؾ العدوانى عى الجامعة ودور عى : بشير معمرية وآخروف ) محرر (  

 .  245  ص   0227  المنصورة   المكتبة العصرية    التربية عى مواجيتو
56- Unesco : Overview Curriculum enhancement to promote safety, 

resilience, and social cohesion,  op.cit, p.10 . 

 . .2ص أسماذ حسيف محمد آدـ : " دور التعميـ عى تنمية السبلـ االجتماعى وترقيتو "    -35
      Available At: 

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7360/p

aper20.pdf?sequence=1      

58- Ministry of Education:    op.cit  , p.p20-21. 

  59- I bid , p. 30. 

60-   American Psychological Association  :   " Are Zero Tolerance Policies 

Effective in the Schools? An Evidentiary Reviewand 

Recommendations", American Psychologist Copyright by 

the American Psychological Association  ,  . vol.63, no. 9,  

2008,p. 856. 

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7360/paper20.pdf?sequence=1
http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/7360/paper20.pdf?sequence=1


 ............................. إسهامات التعليم الثانوى العام فى تعزيز التماسك االجتماعى لمواجهة اإلرهاب فى مصر

- .56 - 

محمد حبر دريب وآخروف : " دور المدرسة عى مواجية تحديات اإلرىاب مف وجية نظر اليياات  -42
 02.ص  0224(       23    ع)  مجمة مركز دراسات الكوعةالتدريسية "   

. 
مناؿ عمار مزيو :  " الدور التربوى لؤلنشطة الطبلبية عى تنمية المبادئ  التربوية لدى طالبات  -40

 0222(    أكتوبر  2(   ع ) 2   ج ) العمـو التربويةحمة المتوسطة "   المر 
 . 357  ص 

 . 63  ص   مرج  سابؽمحمد حسف المزيف :  -.4
 . 2.   ص  مرج  سابؽمجمػػػس أوروبا   :  -42
 .  306ص    مرج  سابؽىند سيد أحمد الشوربجى وسيير محمد حوالة :  -43
 .  4   ص مرج  سابؽزكريا مطمؾ خضر و مؤيد يوسؼ نعمة :  -44
ىناذ قطوشة : التفاعؿ االجتماعى ضمف األنشطة الثقاعية والرياضية المدرسية عى مرحمة  -45

التعميـ المتوسط   رسالة دكتوراه   كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية   
 . 54  ص  0224جامعة محمد خيضر بسكرة   

 . 3.0   ص   مرج  سابؽىند سيد أحمد الشوربجى وسيير محمد حوالة :  -46
عمرو عاروؽ القرش : " تصور مقترح لتنمية قيـ التسامح لدى طبلب التعميـ الثانوى الصناعى "  -47

 .57.  ص  0225(   جامعة األزىر    254   ع )  مجمة كمية التربية  
 . 222   ص    مرج  سابؽمحمد حسف محمد المزيف :  -52
 . 52.   ص  مرج  سابؽمناؼ عتحى عبد الرازؽ الجبورى :  -52
 . 62.  ص  مرج  سابؽعمرو عاروؽ القرش :  -50
  سمسمة مفاىيـ األسس العممية لممعرعة    المركز الدولى  رأس الماؿ االجتماعىىانى خميس : - .5

 . 22  ص 0226لمدراسات المستقبمية  واالستراتيجية   
 .   0  ص   مرج  سابؽأسماذ حسيف محمد آدـ :  -52
معتز عبد القادر محمد : " النظاـ اإلرىابى ودوره عى مواجية ظاىرة اإلرىاب وتكريس حقوؽ  -53

  ص  0225(   ديسمبر  03  ع )  مجمة جيؿ حقوؽ اإلنسافاإلنساف "    
52  . 

  االسكندرية    لة مف جية الخارج والداخؿالحماية القانونية ألمف الدو طارؽ إبراىيـ الدسوقى :  -54
 .   202  ص  0222دار الجامعة الجديدة   

    جامعة  22  ع  دراسات نفسية وتربوية حميمو نبيؿ :" انعكاسات االرىاب عمى األسرة"    -55
 .250ص  . .022قاصدى مرباح   الجزاار   ديسمبر 
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  26.  ص   مرج  سابؽمحمد جبر دريب وآخروف :  -56
عاطؼ مصطفى : " جيود رابطة الجامعات اإلسبلمية عى مواجية اإلرىاب "   بحث  مقدـ إلى  -57

 20 -22  المنعقد عى الفترة مف  دور الجامعات عى التصدى لئلرىابمؤتمر 
 .  2  ص   0225إبريؿ   جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية    

  دار الطبلا     التجريـ وسبؿ المواجية –والجريمة المنظمة  اإلرىابأحمد إبراىيـ سميماف :  -62
 .  22  ص    0224القاىرة   

 -مفوضية األمـ المتحدة السامية  لحقوؽ اإلنساف  : حقوؽ اإلنساف   اإلرىاب ومكاعحة اإلرىاب  -62
 . 4  ص 0226  األمـ المتحدة   جنيؼ     0.صحيفة الوقاا  

: Avilable At  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32AR.pdf   

 .  .2  ص  مرج  سابؽ   أحمد إبراىيـ سميماف - 60
  2خالد  سيد  : اإلرىاب الدولى والجيود المبذولة لمكاعحتو   مركز اإلعبلـ األمنى    ص  -.6 

Avilabe at : 

.pdf-4175-0852-store/pdf/529ab403-https://www.policemc.gov.bh/mcms 

تجربة دولية عي تعزيز  : نجيب عواد : " التربية عمى المواطنة واالنتماذ وثقاعة الحوارعمى  -62
تعزيز  :   بحث مقدـ إلى  الندوة العممية حوؿ  قيـ المواطنة ومكاعحة االرىاب"

نوعمبر    25 -27عى الفترة مف   قيـ المواطنة ودورىا عي مكاعحة االرىاب
 .  7  ص  0223جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية    القصيـ    

عاطؼ مصطفى : " جيود رابطة الجامعات اإلسبلمية عى مواجية اإلرىاب "   مقدـ إلى مؤتمر  -63
 20 -22  المنعقد عى الفترة مف  دور الجامعات عى التصدى لئلرىاب

 . 23  ص  0225ؼ العربية لمعموـ األمنية    إبريؿ   جامعة ناي
  دار الجامعة الجديدة   االسكندرية    الجريمة اإلرىابيةعصاـ عبد الفتاح عبد السمي  مطر :  -64

  .  24  ص   0226
  االسكندرية   دار الجامعة الجديدة    دراسة مقارنة –جريمة اإلرىاب عبلذ الديف زكى :  -65

 . 75  ص 0222
 .  234  ص   مرج  سابؽممدوح عبد الرحيـ الجعفرى :  -66
: دور التربية عى مواجية ظاىرة اإلرىاب   عى بشير معمرية وآخروف )  نيى حامد عبد الكريـ -67

 .  025  ص   مرج  سابؽمحرر (   
 . 26   ص  مرج  سابؽعصاـ عبد الفتاح مطر :  -72
 .  32  ص  المرج  السابؽ -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- 022  ص ص  مرج  سابؽنيى حامد عبد الكريـ :  -70
 .  222   ص  مرج  سابؽعبلذ الديف زكى :   -.7
  .   220 -222  ص ص  المرج  السابؽ  -72
 التماسؾ زيادة و اإلجتماعية محمود محمود  عرعاف و عبد الرحمف عثماف : " الخدمة -73

 الثاني الدولي العممي المؤتمرالعامة "   بحث مقدـ إلى  الكوارث عي اإلجتماعي
     الحياة نوعية االجتماعية وتحسيف الخدمة - االجتماعية لمخدمة والعشروف

 . 622.ص    0227كمية الخدمة االجتماعية   جامعة حمواف   
نسريف حمزة السمطانى : " دور التربية والتعميـ عى تحصيف عقوؿ الناشاة مف التطرؼ "      -74

(   جامعة بابؿ    .0  ع )  مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية
 .  353  ص   0223

     الرياض تخطيط برامج التوعية األمنية لتكويف رأى عاـ ضد الجريمةأديب محمد خضور :  -75
 . .22  ص  .022أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية   

    0227/  0226وزارة التربية والتعميـ : الكتاب االحصااى السنوى  – 76
Avilabe at : 

https://www.mohe.ps/home/cms/uploads/2019/01/%D8%A7 

 .  22   ص  0222اليياة العامة لبلستعبلمات : دستور جميورية مصر العربية  -77
Avilabe at : 

  http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf 
اٌلٌيً اٌّوعؼً ٌٍمعبيب اٌؼبٌّيخ واٌّهبهاد اٌؾيبريخ فً إٌّبهظ وىاهح اٌزوثيخ واٌزؼٍيُ :  -155

 .  0510، ِووي رطىيو إٌّبهظ واٌّىاك اٌزؼٍيّيخ ،  اٌلهاٍيخ 

Avilabe at : 

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/issues7.pdf 

صالح ىندى : " واق  المناخ المدرسي عى المدارس األساسية عى األردف مف وجية نظر معممى  -222     
المجمة األردنية عى التربية اإلسبلمية وطمبة الصؼ العاشر وعبلقتو ببعض المتغيرات "   

 . 227  ص  0222(    0(   ع  ) 5  مج )  العموـ التربوية
 

 

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

