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استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

مشتدلص البشح
املشتدلص :
يهدف البحث الحالى التعرف عمى فاعمية استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة
عمم االجتماع لتنمية ثقافة السبلم ومهارات اتخاذ الق اررلدى طبلب المرحمة الثانوية  ,ولتحقيق
هذا الهدف تم اختيار عينة البحث وقوامها ( )56طالباً من طبلب الصف الثالث الثانوي

بإحدى المدارس الثانوية العامة بمحافظة القاهرة  ,واختير التصميم التجريبى ذو المجموعتين
الضابطة,والتجريبية  .وقد طبقت أداتى البحث وهما  :اختبار ثقافة السبلم  ,ومقياس اتخاذ
القرار عمى مجموعتى البحث تطبيقاً قبمياً وبعد تطبيق التجربة الميدانية لمبحث ,تم تطبيق

أداتى البحث تطبيقاً بعدياً  .وبعد مقارنة نتائج التطبيقين القبمى والبعدى أكدت النتائج  :وجود
فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ) 6060بين متوسطى درجات طبلب المجموعتين التجريبية
والضابطة فى األداء البعدي عمى كل من اختبار ثقافة السبلم  ,ومقياس اتخاذ القرار لصالح

المجموعة التجريبية  ,كما أكدت عمى وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ) 6060بين
متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية فى األدائين القبمى والبعدى عمى كل من اختبار

ثقافة السبلم  ,ومقياس اتخاذ القرار لصالح األداء البعدى ,مما يؤكد فاعمية استخدام
استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة عمم االجتماع لتنمية ثقافة السبلم ومهارات اتخاذ
الق اررلدى طبلب المرحمة الثانوية .
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using negotiation Strategy in teaching Sociology subject to develop
Culture of Peace,and Decision Making for secondary
stage students .
Abstract of the study
Name of the researcher : D. Walaa Mohamed Salah Eldeen
Mohamed , Assistant professor in Curriculum& Instruction
Department
Title of the study : " using Negotiation Strategy in teaching
Sociology subject to develop Culture of Peace,and Decision
Making for secondary stage students .
Institution of the study: Curriculum& Instruction Department ,
Faculty of Education , Helwan University
Abstract:
The present study aimed at investigating the effect of using
Negotiation Strategy to develop Culture of Peace,and Decision
Making for secondary stage students . The subjects of the study
consisted of (60)students chosen randomly from Third grad Partition ,.in one of the secondary schools in cairo , the experimental
Design of the two groups control and experimental ,. the he tools of
the study were Culture of Peace Tes, and Decision Making
measurement, The tools of the study were administered to the
experimental, and control group before and after the experiment.
Comparing the students’ mean scores in the pre and post
administrations of the tools of the study, it was proved that the
experimental group students made a progress with reference to their
Culture of Peace, and Decision Making Skills , and Teatching
Competencies at 0.01 level. Thus , Negotiation Strategy had proven
to be effective in developing Culture of Peace,and Decision Making
for secondary stage students .
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مكدمة البشح :
يعدددد االهتمدددام بقضدددية السدددبلم بمدددا ت دددممم هدددذي الكممدددة مدددن قددديم وسدددموكيات ومفددداهيم ,
والسعي نحو تحقيقها مطمباً إنسانياً وأخبلقياً عمي حدد سدواء فقدد كدان – أي السدبلم -ولدم يدزل

هدفاً ومطمباً بل وحمماً لمب رية جميعها منذ عصدور عديددة خاصدة ال دعوب التدي عاندت طدويبلً

مدن ويدبلت الحدروب والنزاعددات واإلرهداب ,بخاصدة فددي الوقدت الحدالي ونحددن فدي األلفيدة الثالثددة

التددي ت ددهد ارتفاعداً ممحوظداً فددي معدددالت العنددف والصدراعات والنزاعددات عمددي الددر م مددن اعددبلء

أص دوات الدددعوات إلددي انتصددار الضددمير اإلنسدداني ون ددر السددبلم كفددرض مددن فددروض التنميددة

واالرتقدداء اإلنسدداني والمجتمعددي .اواذا كانددت كددل مندداطق العددالم فددي حاجددة لمسددبلم فددإن المنطقددة

العربيددة عمددي وجددم الخصددوص  -بمددا يحتدددم فيهددا مددن صدراعات داميددة تسددتنفذ طاقددة أبنائهددا ,
وتعددوق تنميددة امكاندداتهم الب ددرية والماديددة لبندداء مسددتقبل زاهددر -أ ددد حاجددة لتحقيددق ال ددروط
والبيئددة المبلئمددة النتصددار ثقافددة السددبلم بمفهومهددا ال ددامل ,الددذي يرتكددز عمددي الحددق والعدددل
والحددوار والتفدداهم  ,ورفددض اسددتخدام القددوة فددي فددرض الددرأي واألمددر الواقدد واجبددار ال ددعوب
وار امها عمي مطالب معارضة لمصدالحها  ,ممدا ال يسداعد عمدي تدوفير البيئدة المبلئمدة ل ديوع
هذي الثقافة السميمة .
ومن المثير لمده ة أن المنطقة العربية التي ترتف بها معدالت الصدراعات والنزاعدات هدي

اءا إلمكاندات تحقيدق ثقافدة السدبلم باعتبارهدا مهدد
في ذات الوقت من أكثر منداطق العدالم احتدو ً
األديان السماوية كمهدا  ,والتدي تددعو جميعداً إلدي الحدب والسدبلم والتسدامح والبنداء الحضداري ,
فكيددف ال يسددتطي زعماءهددا ورجددال عممهددا وأدبهددا أن يوظف دوا هددذي اإلمكانددات فددي تحقيددق هددذا

الهدف اإلنساني واألخبلقي؟ !
فقددد اعتنددى اإلسددبلم بالتربيددة الحقيقيددة التددى تعنددى ببندداء اإلنسددان قدوالً وفع دبلً ,فحددث عمددى

القول الحسن وانتقاء المفظ السميم والكبلم الطيب الذى مدن دهنم ن در الحدب والسدبلم والدود( .
أحمد كنعان )166800 ,
و ي ددير مفهددوم ثقافددة السددبلم م إلددي مجموعددة القدديم والمواقددف والتقاليددد والعددادات وأنمدداط
السددموك وأسدداليب الحيدداة بحيددث تجسددد فددي مجموعهددا تعبي د ارً عددن احتدرام الحيدداة واحت درام الب ددر
وحقدددوقهم مددد رفدددض العندددف بكدددل أ دددكالم  ,واالعتدددراف بدددالحقوق المتسددداوية لمرجدددل والمدددرأة ,
واالعتدددراف بحدددق الفدددرد فدددي حريدددة التعبيدددر  ,والحصدددول عمدددي معمومدددات والتمسدددك بمبدددادىء
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الديمقراطيددة والحريددة والعدالددة والتسددامح والتضددامن والتعدديددة وقبددول االختبلفددات ,والتفدداهم بددين
األمم ,والفئات العرقية والدينية والثقافية  ,والحوار بين الثقافات
ولن ر ثقافة السبلم أهمية كبرى حيث ترتكز عمى إيجابيدات مهمدة هدى  ( :ناهدد الخ ار دى,
)02 , 1606
 -0سموك يمارسم الفرد والجماعة والدولة .
 -1ن ر مبادىء الحرية والعدالة والمساواة والتضامن بين الب رية جميعهم.
 -2االنسجام بين اإلنسان والبيئة.
ومن أهم مبادئ ن ر ثقافة السبلم مايمي :
 -0توظيف التعميم من اجل السبلم.
 -1تمكين ال باب وتعزيز طاقاتهم اإلبداعية.
 -2تعزيز التضامن اإلجتماعي.
 -3حماية حقوق اإلنسان.
 -4ترسيخ مبادىء الديمقراطية.
 -5تحقيق التنمية المستدامة.
وفددي ضددوء مناق ددة المبدددأ األول مددن مبددادىء السددبلم السددابقة يتضددح دور التربيددة بوجددم
عام والتعميم بمنظومتم المتكاممة بوجم خاص في تحقيق وتوفير المناخ والبيئة المبلئمدة لنمداء
قيم السبلم وثقافتم .
وفدددى دراسدددة نظريدددة فدددى مجدددال ثقافدددة السدددبلم كتدددب ساكسدددينا  ,وكومدددار  ,وأجددداروال (
) , Saxena,kumar&Aggarwal,2011أنددم إذا كنددا نريددد أن يعدديش أبناءنددا فددى عددالم
سممى ,عمينا تعميمهم الطرق والوسائل التى يستطيعوا من خبللها تحقيق السبلم داخل أنفسدهم
وخارجها ,فالسبلم عامل مهم جداً ويمكن تحقيقم من خبلل التربية.

فقددد اهددتم المجتمد المصددري بعدد موجددة أحددداث اإلرهدداب التددي انت ددرت فددي عددام 0882م

بتربية األطفال عمي السبلم ونبذ العنف  ,حيدث عقدد مدؤتمر الخبدراء حدول م دروع "التربيدة مدن
أجل السبلم " وقد تبنى " م روع التربيدة مدن أجدل السدبلم " مفهدوم السدبلم اإليجدابى مدن خدبلل
مستويين (حسناء عبد العال )23: 1668,
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 -0المسددتوى األول (المسددتوى الوقددائى) والمقصددود بددم إعددداد األطفددال مددن الطفولددة بحيددث
يصدبح إختيددارهم األول فددى حيدداتهم اليوميددة هددو السددبلم  ,وبحيددث يكونددو قددادرين عمددي ممارسددة
السبلم في حل صدراعاتهم البسديطة فدي حيداتهم اليوميدة  ,وبحيدث يصدبحون محصدنين – وهدذا
هددو األهددم – ضددد اإلخ دوان بممارسددة العنددف حيددال البيئددة الب ددرية أو الماديددة المحيطددة بهددم ,
ومتمكنددين مددن إدراك أسددس أسددتخدام المقاومددة السددميمة البديمددة لمددا قددد ي دواجههم مددن عقبددات
ب رية أو مادية .
 -1مستوى السبلم الفعمدى أو السدبلم المبدادر :وي دمل الم داركة الفعميدة التمقائيدة فدى كدل
اإلجراءات واألن طة والبرامج العممية لحماية السبلم  ,والتصدى بالحوار لجذور العندف الفكريدة
 ,والم ددداركة فدددى أن دددطة حمايدددة البيئدددة ,وفدددى جهدددود التنميدددة االقتصدددادية واالجتماعيدددة التدددى
تستهدف تطوير الواق المعي ى إلى األفضل بما يضمن استقرار السبلم.
ومما يستحق التنويم إليدم أن التربيدة مدن أجدل السدبلم تعمدل عمدى ثبلثدة محداور  ( :ناهدد
الخ ار ى )15, 1606 ,
 أولهدا  :المحدور المعرفدى الدذى تقددم فيدم لممدتعمم حقدائق ومفداهيم ومعمومدات رضددها
توسددي مدددارك المددتعمم حددول إيجابيددات السددبلم ,وأخطددار العنددف وأ ددكالم ونتائجددم السددمبية عمددى
الفرد والمجتم والعالم.
 والمحددور الثددانى :يتجددم نحددو ت دكيل مواقددف المددتعمم واتجاهاتددم نحددو تفضدديل السددموك
السممى.
 أما المحور الثالث  :فيركز عمى تنمية قدرات ومهارات المدتعمم عمدى اسدتخدام وتطبيدق
اإلستراتيجيات واألساليب التى تساعد فى حل الخبلفات وتجنب العنف.
م د مبلحظددة أن تعزيددز المحدداور الثبلثددة فددى سددموك الطددبلب يتطمددب مددن المعممددين امتثددال
القيم والمثل الدينية والثقافية واالجتماعية واإلنسانية المؤيدة لمسبلم والنابذة لمعندف فدى ت دكيل
خصية تعيش بسبلم حقيقدى مد ذاتهدا ومجتمعهدا المحمدى والعدالمى وفدى حدوار إيجدابى أيضداً

معهما ومؤدياً إلى استقرار نفسى وأسرى ومجتمعى وسياسى.

مددن هنددا يتضددح أن الح دوار والتفدداوض قددد يمددثبل اسددتراتيجية مبلئمددة لخمددق بيئددة إيجابيددة

مواءمة لنماء قيم ثقافة السبلم ,وتعزيز أجواء العفو والتسامح واألمدان االجتمداعى  ,بدل يمكدن
أن يمتد ألكثر مدن ذلدك إلدى إنمداء مجموعدة مدن القددرات اإليجابيدة  ,كالقددرة عمدى التكيدف مد
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اآلخددر وقبولددم ,واالعت دراف بحقوقددم ,وبتعدديددة األع دراف واألع دراق والتقاليددد والثقافددات  ,والقدددرة
عمى صناعة اواتخاذ الق اررات.
ويعد التفاوض )) Negotiationمن أقدم مظداهر السدموك اإلنسدانى ال دائعة سدواء عمدي
مسدددددتوى األفدددددراد أو الجماعدددددات او المنظمدددددات أو الددددددول أو التكدددددتبلت العالميدددددة السياسدددددية
واإلقتصادية والعسكرية  .فنحن نعيش عصر المفاوضدات سدواء بدين األفدراد أو ال دعوب ,حيدث
أن كافددة جوانددب حياتنددا هددي سمسددمة مددن المواقددف التفاوضددية  ,ويسددتمد التفدداوض أهميتددم مددن
كونم الطريق الوحيد الممكن استخدامم لمعالجدة القضدايا الخبلفيدة والوصدول إلدي حدل الم دكمة
المتنازع عميها  .فكل فرد م ارك في العممية التفاوضية لديم درجدة معيندة مدن السدمطة والنفدوذ
لكنم فى الوقت نفسم ليس لديم كل السمطة والنفوذ إلمبلء إرادتم عمى الطرف اآلخر  ,ومدن ثدم
يصبح التفاوض هو األسموب الوحيد المتداح لكدل األطدراف لموصدول إلدي حدل الم دكمة المتندازع
عميها ( .صبلح الدين عرفة  . )45 :1664 ,ومن ثم فإن الحاجدة ممحدة فدى ظدل االختبلفدات
القائمة عمى مختمف المستويات أن نعمدم أبناءندا السدبيل والخطدوات المنظمدة نحدو اتخداذ قدرارت
سميمة ب هن الموضوعات والم كبلت موضوع الخبلف .
وحقيقدة األمددر أن اكتسدابنا مهددارة صدناعة أو اتخدداذ القدرار يجعمندا أناسداً مسدؤلين أمددام مددا

سيحصل جراء اتخاذ القرار  ,ولعل من مميزات وفضائل اكتسداب جدودة واتقدان اتخداذ القدرار أندم
يعممنا المسؤلية أمام ق ارراتنا ,ويعممنا المسؤلية أمام القدرار الدذى يمدس النداس ,أومدا يندتج عدن
اتخاذ القرار ( .عبد المعطى سويد )017, 1662,
ويتفق التربويون أن مهارة اتخداذ القد ار ر  Decision Makingمدن المهدارات الضدرورية
لممتعممدددين  ,وذلدددك لمواجهدددة الم دددكبلت اليوميدددة والمواقدددف الحياتيدددة التدددى تحتددداج إلدددى اتخددداذ
الق د اررات المناسددبة مددن بدددائل عديدددة حددول الم ددكبلت والمواقددف التددى تواجددم الفددرد ( .إب دراهيم
األسطل ,فلاير يونس الخالدى)031 ,1664 ,
ويعد من أهم أهداف عمم االجتماع كمادة دراسية  ,السعى نحو حل الم كبلت
االجتماعية  ,وتيسير عمميات اإلصبلح االجتماعى عمى أسس عممية سميمة وليس مجرد
تخبطات ومقترحات ع وائية ليس لها أساس عممى لحل ما هو قائم من م كبلت فى
المجتم .
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فعمم االجتماع كعمم نظرى تطبيقى يسعى إلى فهم الحياة االجتماعية برسم خريطة عقميدة
نظريدة لهددا  ,كمدا يسددعى إلددى تطبيدق نتددائج ودراسدات عممدداء االجتمدداع عمدى الواقد االجتمدداعى
بهدددف حددل الم ددكبلت االجتماعيددة وتسددهيل عمميددات اإلصددبلح االجتمدداعي ( .كمددال نجيددب ,
وكمال درة 0888 ,م )42 ,لذا فهو من أجددر المدواد الدراسدية بتحقيدق هدذا الهددف والضدرورة
التربوية أال وهى القدرة عمى اتخاذ القرار.
ولكن السؤال هنا  :كيف يستطي عمم االجتماع –كمادة دراسية تدرس داخل أسوار
المدرسة الثانوية – أن يحقق ما وض لم من أهداف تعميمية اواجتماعية ؟
ال ك أن األمر يرتبط فى جانب كبير منم بطرق واستراتيجيات تدريسم ,وكذلك سمات
المعمم القائم بتدريسم .
فددنحن أحددوج مددانكون إلددي عمددم اجتمدداع  ,اوالددي اسددتراتيجيات حديثددة فددي تدريسددم  ,ألنددم

يصن التقدم (..محمد زيدان ) 13: 1661,

وألهميددة دور المندداهج الدراسددية بوجددم عددام  ,ومددنهج الم دواد الفمسددفية بوجددم خدداص فددى
تنمية القدرة عمى اتخداذ القدرار تناولدت عددداً مدن البحدوث والدراسدات السدابقة العربيدة واألجنبيدة
متغير ( موضوع) اتخاذ القرار كمتغيدر تداب متدهث ارً بعددد مدن البدرامج و النمداذج واالسدتراتيجيات

التدريسددية مثددل  :بحددث بيكددر  ,وبددالمر ) , ) Becker,Christian&Palmer,2009والددذى
هدف معرفة أثر الثقافة عمى اإلدارة واتخاذ القرار كدراسة حالة فدى كدل مدن المكسديك ,وألمانيدا,
وبحث ( حسدنى الها دمى ,)1600 ,والدذى هددف إلدى تطدوير مدنهج عمدم االجتمداع فدى ضدوء
نموذج هنكز لتنمية عادات العقل  ,ومهدارة اتخداذ القدرار لددى طدبلب المرحمدة الثانويدة  ,وبحدث
(مددروى حسددن )1601,والددذى هدددف إلددى قيدداس فاعميددة نمددوذج أبعدداد الددتعمم فددى تدددريس عمددم
االجتمدداع لتنميددة الددوعى بددبعض القضددايا االجتماعيددة  ,ومهددارة اتخدداذ القدرار نحوهددا لدددى طددبلب
المرحمددة الثانويددة  ,وبحددث ( زيبنددب ددالى  )1601 ,الددذى هدددف إلددى قيدداس فاعميددة برنددامج
مقترح فى تدريس الفمسدفة بالمرحمدة الثانويدة لتنميدة الدوعى بالم دكبلت الفمسدفية والقددرة عمدى
اتخدداذ الق درار ,وبحددث ( زينددب المنصددور )1604,الددذى هدددف إلددى دراسددة العبلقددة بددين الددذكاء
ومهارة اتخاذ القرار من خبلل دراسة ميدانية عمى عينة من طبلب جامعة دم ق

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

يتضح مما سبق أن تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى المتعممين ضرورة تربويدة مدن منطمدق
أن الهددددف األساسدددى لمتربيدددة ال تقتصدددر عمدددى تددددريب العقدددل بدددل يتعددددى ذلدددك إلدددى مسددداعدة
المتعممددين اكتسدداب المهددارات االجتماعيددة ,والنضددج اإلنفعددالى ,ويمكددن أن يددتم ذلددك مددن خددبلل
اسددتراتيجيات وأسدداليب مددن ددهنها أن تنمددى تمددك المهددارات مثددل  :اسددتراتيجية حددل الم ددكبلت,
والعصدددددددف الدددددددذهنى ,والحدددددددوار والمناق دددددددة ,واسدددددددتراتيجية التفكيدددددددر الجمعدددددددى (.القدددددددذافى
خمف31:1602,م)
وفى ضدوء مدا تتسدم بدم هدذي اإلسدتراتيجيات مدن خصدائص ومدا تضديفم لمموقدف التعميمدى
من سمات تربوية مثدل  :الحريدة فدى إبدداء وجهدات النظدر  ,واحترامهدا ,وتحقيدق األمدن الفكدرى
لؤلفدراد ,وتقيدديم نتددائج اآلراء المطروحددة و يرهددا ,تقتددرح الباحثددة اسددتخدام اسددتراتيجية التفدداوض
فدددى تنميدددة مهدددارات اتخددداذ القدددرار لمدددا ت دددترك فيدددم مدددن خصدددائص وسدددمات تربويدددة مددد هدددذي
االستراتيجيات سابقة الذكر
ويمثل التفاوض أحد االستراتيجيات الحديثة المهمة في عممية التدريس  ,فهدو يركدز عمدى
التوصددل إلددي أفضددل تعمددم يمكددن أن يحصددل عميددم المددتعمم  ,ألنددم يحددرر الطددبلب مددن األسدداليب
التقميديددة فددي التفكيددر والتعبيددرعن أنفسددهم  ,ويتدديح لهددم فددرص التعبيددر بحريددة وي ددجعهم عمددي
التفكير واإلبداع واإلبتكار (ثناء عبد المنعم رجب .) 82: 1664,
والتعمم بالتفاوض يعطدى قدد ارً أكبدر لمراعداة الفدروق الفرديدة فدي الميدول والقددرات  ,حيدث

يعطددى الحريددة التامددة لمطالددب فددى اختيددار بدددائل عديدددة فددي الددتعمم  ,قددد يكددون منهددا المحتددوى
وأسموب تقديمم والوسدائل المعيندة وطريقدة التددريس واألن دطة التدى يقدوم بهدا لتددعيم تعممدم ,

هدذي الحريددة مددن ددهنها أن تددوفر جدواً يسداعد عمددي مراعدداة الميددول والقدددرات ( عطيددة السدديد :

) 05 : 1664

من هنا يمكن أن يكدون التفداوض وممارسدة عممياتدم عدامبلً مهمداً مؤديداً إلدي اتخداذ قد ار ارً

نهائي داً ﹸمﹸﹾرضددياً لجمي د أط دراف عمميددة التفدداوض بعددد مرحمددة تبددادل مجموعددة اآلراء المطروحددة
ب ددهن حددل م ددكمة مددا متنددازع عميهددا واختيددار أفضددمها الددذى يكددون فددى النهايددة محققداً لمصددالح

العام.
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ومددن البحددوث التددي ت ددير إلددي أهميددة اسددتخدام التفدداوض فددى التدددريس  ,بحددث كاندددير
) ) Candier,2002والدددذى هددددف الك دددف عدددن فاعميدددة المناق دددات والمفاوضدددات ( إعدددادة
التفكير فى القراءة) حول محتوى القصص المدرسية عمى عينة من التبلميذ تتراوح أعمارهم مدا
بين ( )03-8عام قوامها ( )76تمميذاً فى الواليات المتحدة األمريكية  ,وأثبتت النتدائج فاعميدة
المناق ة والتفاوض فى فهم أكثر ألحداث القصة  ,وعبلقة ال خصيات ببعضدها,وبحث ( ثنداء

عبددد المددنعم , ) 1664 ,الددذى هدددف إلددى معرفددة أثددر اسددتخدام المدددخل التفاوضددي وأسددموب
الحافظددة عمددي تنميددة مهددارات التعبيددر اإلبددداعي واالتجدداي نحددو المددادة لدددى طددبلب الصددف األول
الثانوي , .وقد أثبتت النتدائج فاعميدة المددخل فدي تحقيدق أهدافدم .وبحدث (ليمدى حسدام الددين ,
 , ) 1606والذي هددف إلدي قيداس فاعميدة المددخل التفاوضدى فدي تنميدة طبيعدة العمدم وتقددير
العمماء لدى الطالبة المعممدة بكميدة البندات  ,وأثبتدت النتدائج فاعميدة التفداوض كمددخل تدريسدى
في تحقيق أهدافم,وبحث ( مهدي حبيب  ,) 1604 ,والذي هدف إلي معرفدة أثدر اسدتراتيجية
التفاوض في تحصيل طبلب الصف الخامس األدبى في مادة التاريخ األوروبدي الحدديث وتنميدة
تفكيرهم ال مولى  ,وتمثمت عينة البحث فى ( )48طالباً بواق مجمدوعتين ضدابطة وتجريبيدة ,
واثبتددت النتددائج فاعميددة االسددتراتيجية فددي تنميددة تحصدديل الطددبلب وتفكيددرهم ال ددمولى فددي مددادة

التاريخ .
وت دددير الباحثدددة إلدددى عددددد مدددن األسدددس والمبدددادىء التدددى تدددرى ضدددرورة تطبيدددق( تنفيدددذ)
اسددتراتيجية التفدداوض فددى تدددريس عمددم االجتمدداع عمددى أساسددها لمتمكددين مددن صددناعة الق د اررات
السميمة فى الموضوع أو الم كمة االجتماعية المطروحة ,وتتمثل هذي المبادىء فيمايمى:
 اإلدراك الجيد لمم كمة وحدودها.
 الت خيص الموضوعى الصحيح لمم كمة .
 توليد بدائل جديدة وعديدة  ,وعدم االكتفاء بالحمول التقميدية المعروفة.
 تقييم البدائل تقييماً دقيقاً موضوعياً ,وتحديد معايير االختيار البديل األمثل.

 عدم تهثر صان ( متخذ) القرار بتركيبم السيكولوجى فى صناعة القرار  ,أو انتماءي
ألى عنصر من عناصر الثقافة.
 وض خطة عمل لتنفيذ القرار .
وقد تولد اإلحساس بم كمة البحث من اآلتي -:
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 -0اهتمام كثير من البحوث والدراسات العربية واألجنبية  ,وكذلك المؤتمرات التربوية ,بقضدية
السددبلم العدددالمى  ,وضددرورة تدددوفير البيئدددة التعميميددة واالجتماعيدددة المبلئمددة لنمددداء ثقافتدددم
وقيمم ومن هذي البحوث  :بحث مجدي تركي ( )1668والذى هدف إلى معرفة العبلقة بدين
البرنامج فى طريقدة خدمدة الجماعدة وتنميدة ثقافدة السدبلم االجتمداعي لددى جماعدة البرمدان
ال دبابى ,وبحددث ( محمددد الخوالدددة  ) 1606 ,والددذى هددف إلددي بندداء برنددامج تعميمددي قددائم
عمى مفاهيم حقوق اإلنسان فى مادة التربية الوطنية والمدنية والك دف عدن أثدري فدى تنميدة
الوعي بحقوق اإلنسان لدى طبلب الصف العا در األساسدي واتجاهداتهم نحوهدا فدي األردن,
وبحددث ( دولددت حددرب ) 1606 ,والددذى هدددف إلددى الك ددف عددن دور اإلدارة المدرسددية فددى
ن ر ثقافة السبلم وتطبيقها فى المدارس الثانويدة األردنيدة المنتسدبة لمنظمدة اليونسدكو فدي
محافظة أربد  ,وبحث ديمير) (Demir,2011والذى هدف إلى دراسة آراء معممى المرحمدة
اإلبتدائية فدى تركيدا حدول الجواندب المختمفدة فدى مفهدوم السدبلم  ,والتربيدة مدن أجدل السدبلم
مدددن حيدددث الم ددداكل ,والتوقعدددات ,واالقتراحدددات ,معتمدددداً فدددى ذلدددك عمدددى أداة المقابمدددة دددبم

المهيكمددة كددهداة لجم د البيانددات  ,وأوضددحت النتددائج أن االختبددارات الموجهددة ونظددام التعمدديم
القائم عمى اإلمتحان هو السدبب فدى عددم قيدام المؤسسدات التعميميدة بواجباتهدا ومسدؤلياتها
المتعمقدددددددددددة بالتربيدددددددددددة لمسدددددددددددبلم ,وبحدددددددددددث ساكسدددددددددددينا  ,وكومدددددددددددار  ,وأجددددددددددداروال (
) ) Saxena,kumar&Aggarwal,2011والتددى هدددفت تقصددى أهميددة دور العوامددل
التالية فى صدن بيئدة سدممية فدى المجتمد  ,منهدا  :البيدت  ,وهدو المدرسدة األولدى لمطفدل ,
واألن دددطة التعاونيدددة  ,وتنميدددة مهدددارة االنصدددات واالسدددتماع الجيدددد  ,والك دددف المبكدددر عدددن
الجنوح ,وت جي أن طة إبداعية  ,وتكميدف مهدام وصدبلحيات لمطدبلب  ,والثقدة بإمكانيداتهم
 ,وبحددث (عزيددز سددمعان  )027- 84 : 1606 ,والددذى هدددف إلددي الك ددف عددن مفهددوم
ثقافة السبلم المجتمعي ومضدمون ن در اإلدارة المدرسدية لثقافدة السدبلم فدى مددارس الجميدل
مدددن وجهدددة نظدددر مجتمعيدددة ,ومدددن المدددؤتمرات  ,مدددؤتمر دور المنددداهج التربويدددة فدددى تعزيدددز
السددبلم (,أحمددد كنعددان, )1668,مددؤتمر التسددامح وقبددول اآلخددر( يحيددة عطيددة , )1606 ,
وكميهما أكدا عمى الدور المهم والرائد لمتربية فى تحقيق ومساندة قضية السبلم العالمى.
 -1الدراسددة اإلسددتطبلعية التددى أجرتهددا الباحثددة عمددى عينددة مددن طددبلب الصددف الثالددث الثددانوي

قوامهدا ( )31طالبداً وطالبددة فددي بعددض المددارس الثانويددة العامددة بمحافظددة القدداهرة  ,طبقددت
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خبللهددا مقيدداس اتخدداذ القدرار إعددداد (ليددث كددريم محمددد  ) 30: 1603,حيددث أ ددارت نتددائج
تحميددل درجددات الطددبلب فددي هددذا المقيدداس إلددي تدددني مسددتوي ممارسددة مهددارات اتخدداذ الق درار
لددديهم حيددث حصددل أكتددر مددن  %63مددن الطددبلب عمددى أقددل مددن  %40مددن الدرجددة الكميددة
لممقياس .

مشللة البشح :
فى ضوء ماسبق يتضح االهتمام الواضح بقضية السبلم في المجال التربوى وكذلك وجود
تدنى فى مستوي ممارسة مهارات اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية .

تشاؤالت البشح :
 -0ما فاعمية استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس عمم االجتماع لتنمية ثقافة السبلم
لدي طبلب المرحمة الثانوية ؟
 -1ما فاعمية استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس عمم االجتماع لتنمية اتخاذ القرار
لدى طبلب المرحمة الثانوية ؟
 -2ما العبلقة بين تنمية ثقافة السبلم  ,واتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية ؟

فروض البشح :
 -0يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )6060بين متوسطى درجات طبلب المجموعتين
التجريبية والضابطة فى األداء البعدي عمى اختبار ثقافة السبلم  ,لصالح المجموعة

التجريبية.
 -1يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ) 6060بين متوسطى درجات طبلب المجموعة
التجريبية فى األدائين القبمى والبعدى عمى اختبار ثقافة السبلم  ,لصالح األداء البعدى .

 -2يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (  ) 6060بين متوسطى درجات طبلب
المجموعتين التجريبية والضابطة فى األداء البعدى عمى مقياس اتخاذ القرار  ,لصالح

المجموعة التجريبية.
 -3يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ) 6060بين متوسطي درجات المجموعة
التجريبية فى األدائين القبمى والبعدى عمى ( مقياس ) اتخاذ القرار  ,لصالح األداء

البعدى.
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 -4توجد عبلقة ارتباطية دالة بين الدرجات التى حصل عميها طبلب المجموعة التجريبية
في القياس البعدى الختبار ثقافة السبلم ,ودرجات القياس البعدى لمقياس اتخاذ القرار.

سدود البشح :
تقتصر حدود البحث عمى مايمى -:
 -0عينة من طبلب الصف الثالث الثانوى الدارسين لمادة عمم االجتماع بمدرسة خالد بن
الوليد التجريبية الم تركة بمحافظة القاهرة إدارة رق مدينة نصر وبمغ عددهم () 56
طالب وطالبة وتم تقسيمهم إلي مجموعتين  :إحداهما تجريبية ( )26طالباً وطالبة ,

واألخرى ضابطة ( )26طالباً وطالبة.

 -1مهارات اتخاذ القرار التي يهدف هذا البحث إلى تنميتها وهى ( :الت خيص  ,وض
البدائل الممكنة  ,تقييم البدائل  ,تطبيق البديل األنسب (تنفيذ القرار) ,تقييم نتائج القرار).
 -2الوحدتين الثانية  ,الثالثة من كتاب عمم االجتماع المقرر عمى الصف الثالث الثانوي
عام .
-3

التطبيق خبلل الفصل الدراسى األول ,والثانى من العام الدراسى (1607م -

1608م).
ٍدفا البشح  :يسعى البحث إلى تحقيق الهدفين التاليين:
 -0قياس فاعمية استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس عمم االجتماع لتنمية ثقافة السبلم
ومهارات اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 -1الك ف عن العبلقة االرتباطية بين تنمية ثقافة السبلم  ,وتنمية مهارات اتخاذ القرار لدى
طبلب المرحمة الثانوية.

أٍنية البشح :
تبرز أهمية البحث فيما قد يقدمم لكل من -:
 -0معممى الفمسفة وعمم االجتماع  ,حيث يوضح لهم كيفية استخدام استراتيجية التفاوض
فى التدريس لتنمية ثقافة السبلم ومهارات اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 -1ميدان البحث  :حيث يقدم اختبا ارً يمكن استخدامم فى التعرف عمى مستوى ثقافة
السبلم لدى طبلب المرحمة الثانوية  ,وكذلك مقياساً يمكن استخدامم فى التعرف عمى
مستوى ممارسة مهارات اتخاذ القرار لديهم .
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 -2طبلب المرحمة الثانوية  :فقد يسهم فى تنمية ثقافة السبلم  ,ومهارات اتخاذ القرار
لديهم.

ميَر البشح :
المنهج الوصفى فى الدراسة النظرية  ,والمنهج التجريبى فى تجربة البحث الميدانية .
أداتا البحث :
 .0اختبار ثقافة السبلم :إعداد الباحثة .
 .1مقياس اتخاذ القرار  :إعداد الباحثة .

حتديد مصطلشات البشح :
 -0استراتيجية التفاوض : The Negotiation Strategy :ويقصد بها فى هذا البحث -:
هى "إحدي استراتيجيات التدريس التى تتيح مجاالً لم اركة الطبلب فى تحديد الم كبلت

االجتماعية المرتبطة بمجموعات التعمم ومناق تها والتعبير بحرية عن آرائهم  ,اواتخاذ
ق اررات ب هنها عمى أساس تحديد االهداف ومسئولية كل طرف من أطراف التفاوض ".

 -1مادة عمم االجتماع  ": Sociology Supject:هى أحد المقررات االدراسية التى تقدم إلى
طبلب المرحمة الثانوية العامة  ,وهى تتضمن عدداً من القضايا والم كبلت الفردية
واالجتماعية ,وتهدف إلى اكتساب الطبلب مهارات الم اركة فى مواجهتها .

 -2ثقافة السبلم  : culture of world speace :ويمكن تعريفها إجرائيداً كمدا يمدى " :هدي
منظومددة قدديم وسددموكيات إيجابيددة ومواقددف جميعهددا يددرفض العنددف بكددل أ ددكالم  ,ويعتددرف

بحقوق اآلخر " .
 -3اتخدداذ الق درار :

 : Decision Makingويعددرف إجرائي داً فددى هددذا البحددث عمددى النحددو

التددالى  " -:هددو سمسددمة مددن العمميددات العقميددة والسددموكية الغددرض منهددا مواجهددة قضددية أو
م ددكمة اجتماعيددة معينددة مددن خددبلل جم د المعمومددات الكافيددة  ,وتحميمهددا  ,ووض د البدددائل
الممكنة  ,اواختيار البديل األنسب فى سبيل تحقيق الهدف المن ود".
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خطوات وإدراءات البشح - :
سار البحث وفق الخطوات التالية -:

أوالً - :اإلطار اليظري للبشح ويتضنً ثالثة حماور - :
المحددوراألول  -:اسددتراتيجية التفدداوض ويتضددمن ( مفهددوم اسددتراتيجية التفدداوض – خط دوات
استراتيجية التفاوض فى التدريس – مبررات اسدتخدام اسدتراتيجية التفداوض فدى تددريس
عمددددم االجتمدددداع – دور كددددل مددددن المعمددددم والمددددتعمم – اإلسددددهامات التربويددددة السددددتخدام
استراتيجية التفاوض).

المحورالثددانى  :مددادة عمددم االجتمدداع ( طبيعددة مددادة عمددم االجتمدداع  ,وأهددداف تدريسددم ,مددنهج
عمم االجتماع واتخاذ القرار)

المحددور الثالددث  :ثقافددة السددبلم ( مفهددوم ثقافددة السدبلم ومبادئددم – قدديم ثقافددة السددبلم – دور
التربية والتعميم فى ن ر ثقافة السبلم ويتفرع منها  ( :دور منهج عمدم االجتمداع وطدرق
تدريسم فى تنمية ثقافة السبلم ).

المحور الراب  :اتخاذ القرار ويتناول ( مفهوم اتخاذ القرار _ خطوات (مراحل) اتخاذ القرار –
أساليب اتخاذ القرار – مهارات اتخاذ القرار – التفاوض اواتخاذ القرار ) .

ثاىياً  :إعداد كتاب الطالب ودليل املعله فى تدريص الوسـدت الجاىيـة ع علـه االدتنـا
وقضــايا

التنميددة) و الثالثددة ( عمددم االجتمدداع وبعددض القضددايا المجتمعيددة) مددن كتدداب

عمددم االجتمدداع المقددرر عمددى الصددف الثالددث الثددانوى باسددتخدام اسددتراتيجية التفدداوض,
وعرضددهما عمددى مجموعدددة مددن المحكمدددين المتخصصددين فددى مجدددال المندداهج وطدددرق
التدريس ,لمحكم عمى مدى صبلحيتهما لمتطبيق.

ثالجاً

:بناء اختبار (ثقافة السبلم)  ,وكذلك مقياس (اتخاذ القرار)  ,وعرضهما عمدى عددد مدن
المحكمددين المتخصصددين فددى المجددال ,ثددم تجربتهمددا اسددتطبلعياً عمددى عينددة مددن طددبلب
الصف الثالث الثانوى ببعض مدارس الثانويدة العامدة بمحافظدة القداهرة  ,وذلدك بهددف

ضبطهما إحصائياً مدن حيدث الثبدات والصددق  ,وأيضداً تحديدد الدزمن المناسدب لئلجابدة

عن االختبار.

رابعاً :الدراسة الميدانية وتتضمن:
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 -0اختيددار عينددة البحددث مددن بددين طددبلب الصددف الثالددث الثددانوى بمدرسددة خالددد بددن الوليددد
الثانويددة بمحافظددة القدداهرة ,وتقسدديمها إلددى مجمددوعتين متكددافئتين ,إحددداهما ضددابطة  ,واألخددرى
تجريبية ,وضبط العوامل الم تركة بينهما.
 -1التطبيق القبمى ألداتى البحث عمى المجموعتين.
 -2قيددام الباحثددة بتدددريس الوحدددتين المختددارتين باسددتخدام اسددتراتيجية التفدداوض لممجموعددة
التجريبيدددة ,بينمدددا تقدددوم إحددددى المدرسدددات مدددن ذوات الخبدددرة بالتددددريس لممجموعدددة الضدددابطة
بالطريقة التقميدية.
 -3التطبيق البعدى ألداتى البحث.
 -4رصد النتائج ومعالجتها إحصائياً  ,وتفسيرها فى ضوء فروض البحث.
 -5تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة.
وفيما يمى عرض تفصيمى لهذي اإلجراءات :

أوالً  :اإلطار اليظرى للبشح:
ويتناول ثبلثة محاور وهى :
المحددور األول  :اسددتراتيجية التفدداوض ,المحددور الثددداني  :ثقافددة السددبلم  ,المحددور الثالدددث :
اتخاذ القرار  ,وفيما يمي عرض تفصيمى لهذة المحاور الثبلثة -:
 -0المحور األول :استراتيجية التفاوض ويتناول (مفهوم استراتيجية التفداوض – خطواتهدا
ومراحمهددا – مبددررات اسددتخدامها فددى تدددريس عمددم االجتمدداع – دور كددل مددن المعمددم والمددتعمم –
إسهاماتها التربوية ) .

 0- 0مفَوو اسرتاتيذية التفاوض :
يقصد بالتفاوض ( حسن وجيم  ) 11 :0883 ,فى أبسط معانيدم أندم عمميدة تهددف إلدى
التوفيددق بددين مصددالح طددرفين أو أكثددر بهدددف الوصددول لحددل مقبددول لم ددكمة م ددتركة لدددى تمددك
األطراف .
وألهمية التفاوض دعت جامعة هارفارد األمريكية إلي م روعها " م روع جامعة هارفدارد
لمتفدداوض " دعددت إليددم العديددد مددن األسدداتذة المهتمددين يددالتنظير لمتفدداوض  ,وكددان الهدددف منددم
تطددوير طددرق ووسددائل ومهددارات التفدداوض المختمفددة  ,وكددان لمجددال التدددريس والتدددريب نصدديباً
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كبي ارً منم فقد عقدت دورات خاصة لتدريب طبلب الجامعدات ومرحمدة الدراسدة الثانويدة بالواليدات
المتحدة األمريكية عمى مهارات التفاوض ( حسن وجيم . ) 24 : 0883 ,

ويمثل التفاوض أحد االستراتيجيات الحديثة فى عممية التدريس  ,فهو يركز عمدى التوصدل
إلى أفضل تعمم يمكن أن يحصل عمية المتعمم  ,ألنة يحرر الطبلب مدن األسداليب التقميديدة فدى
التفكير والتعبير عم أنفسهم  ,ويتيح لهم فرص التعبير بحرية وي جعهم عمدى التفكيدر واإلبدداع
واإلبتكار (.ثناء عبد المنعم رجب ) 82 : 1664 ,
والتفدداوض باعتبدداري اسددتراتيجية لمتعمدديم والددتعمم ال يختمددف فددى معندداي عددن التفدداوض فددى
السياسددة واالقتصدداد والقضددايا االجتماعيددة حيددث يجتم د أط دراف أصددحاب المصددمحة مع داً ولكددل
طددرف وجهددة نظددري والتددى تحمددل ر باتددم وطموحاتددم وربمددا تقابددل بددرفض أو معيقددات  ,ثددم يعمددل

الجمي معاً لموصول إلي إتفداق يدؤدى إلدي نتدائج مرضدية لمجميد  ,وفدى مجالندا التربدوى يركدز

التفداوض عمددى التوصدل إلددي أفضدل تعمددم يمكدن أن يحصددل عميدم المددتعمم مدن تعمدديم المعمدم ومددا
يوفري من مصادر لمتعمم ( وليم عبيد . )163 : 1668 ,

هدددذا وقدددد سدددبق تعريدددف اسدددتراتيجية التفددداوض إجرائيددداً لتوضددديح خطواتهدددا االجرائيدددة فدددى

تدريس مادة عمم االجتماع بالصف الثالث الثانوى.

 9- 0خطوات ع مراسل) اسرتاتيذية التفاوض - :
تمر االستراتيجية فى ثبلث مراحل يتفاوض فيها المعمم م المتعممين وهى -:
أ -مرسلة االىدماز (ُ  ( , )Engagementمهدى حبيب ) 514- 1604 ,
وفيها يدرك المتعممون الصورة العامة لما سيدرسونم وماهو مطمدوب مدنهم تعممدم والقيدام
بدم  ,ويعنددى ذلددك أن يددرك المددتعمم مددا الددذي عميدم أن يعرفددم مسددبقاً ليبندى عميددم وتتضددمن هددذي

المرحمة تفاوضاً بين المتعممين وبعضهم بعض  ,ويراعى فى هذي المرحمة مايمى - :
 تحديد األهداف والمهارات المستهدف تعممها .

 تنمية إحساس الطبلب بممكية ما سيقومون بعممم .
 تعرف الطبلب بالقيود والصعوبات التى يمكن أن تعترضهم لتفهمها وتقبمهدا وكيفيدة التعامدل
معها.
ب-

مرسلة االستلشاف والتَيئة () Exploralion
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وفيهددا يستك ددف المتعممددون المسددار الددذي سدديتحركون فيددم عبددر الموضددوعات والمكونددات
الفرعية كما يتعرفون مصدادر الدتعمم المسدتهدف ( كتداب مقدرر أو قدرص ليدزر أو موقد أنترندت
أو تجارب معممية أو ممزمة أو كتاب إثرائى  )... ,وترتيبها حسدب أهميتهدا لددى الطدبلب ترتيبداً

تنازلياً  ,ويراعى فى هذي المرحمة مايمى -:

 خمق جو من الديموقراطية والحب والتسامح بين المعمم وطبلبم وبين الطبلب أنفسهم .
 خمق معانى جديدة ألنفسهم .

ج -مرسلة التأمل ( ) Reflection
وفيها يتهكد المتعمم من بمو م النتائج المسدتهدفة وأندم تعمدم مداهو متوقد مندم  ,وأن يعدى
جوانب االستفادة مما تعممم  ,كما يتجاوز ذلك إلي التعدرف عمدى تحدديات جديددة يثيرهدا لمدا تدم
تعممم فتتكون لديم دافعيدة الدتعمم المسدتمر كدافعيدة ذاتيدة لبحدث "مداذا بعدد " ويراعدى فدى هدذي
المرحمة مايمى -:
 توضيح ما تعممم الطبلب من المهارات المستهدفة .
 استيعاب وفهم المعارف الجديدة وكيفية إستخدامها فى مواقف جديدة .
 الوعى بما تم إنجازي ( فايزة عوض . ) 52 , 1668 ,
هددذا وهندداك تصددورات أخددري لمراحددل أوخط دوات اسددتراتيجية التفدداوض بدداختبلف ميدددان أو
مجال التفاوض ومستوى التفاصديل المتضدمنة فدى كدل خطدوة  ,فدذهب الدبعض إلدي تحديدد هدذي
الخطوات عمى النحو التالى وهو ما سوف يتم تنفيذي فى التجربة الميدانية لمبحث الحدالى ( -:
حسان خضر ) 12 , 1664 ,
أ -الخطوة األولى  :تحديد وت خيص القضدية التفاوضدية حيدث يدتم معرفدة وتحديدد وت دخيص
القضية المتفاوض ب دهنها " كقضدية اإلدمدان مدثبلً " ومعرفدة كافدة عناصدرها وعواممهدا المتغيدرة
ومرتكزاتها الثابتة  ,وفى هذة المرحمة يراعى مايمى -:

 يحدد المعمم لممتعممين األهدداف المرجدو تحقيقهدا مدن دراسدة هدذي القضدية  ,كدالتعرف مدثبلً

عمى األساليب المؤدية لئلدمدان  ,وتعدرف مظداهر اإلدمدان  ,والوصدول إلدى حمدول متفدق عميهدا
ب ددهن الوقايددة مددن اإلدمددان  ,وعبلجددم بطددرق يددر تقميديددة  ,وكددذلك يحدددد المعمددم المهددارات
المسددتهدف تعممهددا مددن دراسددة هددذي القضددية  ,كددالتحكم فددى األ نفعدداالت  ,القدددرة عمددى التعبيددر ,
واتخاذ القرار  ,و يرها ...
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كما يتعين تحديد الموقف التفاوضي بدقة لكدل طدرف مدن أطدراف التفداوض  ,ومعرفدة مداذا
ير دددب أو يهددددف مدددن التفددداوض فمدددثبلُ قدددد يكدددون الموقدددف التفاوضدددي فدددى القضدددية السدددابقة (
اإلدمان) هو اإلجابة عن السؤال التالى  -:ما الذي يؤدى بال باب إلى اإلدمان ؟
ب -الخطوة الثانية  :مرحمة االستك اف :
وفيها يتم إجراء مفاوضات تمهيدية أو استك افية لتحديد نوايا واتجاهات كدل طدرف مدن أطدراف
التفاوض نحو الموقف التفاوضى بدقدة ,ويكدون ذلدك بطدرح سدؤال مدن قبدل المعمدم لمطدبلب عدن
آرائهم ووجهات نظرهم فى الموقف التفاوضى الذى يمثل نقطة الخبلف بدين الطدبلب فدى تحديدد
من السبب ؟ أو من المسؤل ؟ أو كيدف يدتم حدل الم دكمة كدذا ؟ باإلضدافة إلدى محاولدة التدهثير
عمى إتجاهات وآراء الطرف اآلخدر  ,وكسدب تهييدد ودعدم الطدرف اآلخدر والقدوى المدؤثرة عميدم .
بصفة عامدة يدتم فدى المفاوضدات التمهيديدة تحديدد نقداط اإللتقداء ونقداط اإلخدتبلف بدين أطدراف
التفاوض ,كهن تكدون مدثبلً نقداط اإلتفداق بدين أطدراف التفتدوض فدى قضدية اإلدمدان أن األهمدال
األسري هو أحد السباب المؤدية إلدي اإلدمدان  ,ولكدن قدد يختمفدوا حدول إعتبدار الطدرف المدادى

سبباً رئيسياً فى الوصول إلي مرحمة اإلدمان .

وفى هذي المرحمة ال بد أن يتم توفير بعض مصادر التعمم المتفق الرجوع إليهدا مد المعمدم

كالكتاب المدرسى -أو مراج مقترحة من قبل المعمم – أو  CDو يرها ...
ج -الخطوة الثالثة  :مرحمة المناق ات (التفاوض الفعمى )
وفى هذي المرحمة المهمة يراعى مايمى -:
 تددوفير جددو مددن الديموقراطيددة والحددب والتسددامح والمرونددة فددى التحدداور وحسددن االسددتماع
لؤلطراف المختمفة .
 التركيز ال ديد فى المفاوضات وأخذ الوقدت االزم فدى اسدتيعاب مايقدال حتدى لدو تطمدب ذلدك
طمب فترة راحة من جمسة المفاوضات .
 محاولددة تقددديم حمددول إيجابيددة جديدددة وعدددم تك درار الصدديغ التفاوضددية مددن أجددل إح دراز تقدددم
ناجح فى الموقف التفاوضى .
 االستفسار المستمر عن كل د حدول الموضدوع لمحصدول عمدى معمومدات وحقداثق ولديس
فرضيات أو تخمينات.

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

 أن يدددرك المفدداوض الوقددت المناسددب لمتوقددف عددن التفدداوض حددين يحقددق أهدافددم  ,وعميددم
كذلك معرفة متى يكون عميم تدرك قاعدة التفداوض أو التفكيدر فدى التفكيدر مد مجموعدة أخدرى,
أو االعتماد عمدى نفسدم فدى حدل الم دكمة ,اواذا مدا وصدمت المفاوضدات إلدى طريدق مسددود مدن
الممكن التغمب عمى ذلك باتباع اآلتى :
 طمب فترة من الراحة لمراجعة األمور.
 طمب مراجعة األطراف لمواقفهم والنظر فى األسباب التى جعمت كل طرف يتمسك بموقفم.
 مراجعة نقاط االتفاق فى الحمول المطروحة والتركيز عميها وابرازها.
 استبدال المتفاوض المتعنت بآخر أكثر مرونة.
 تغيير أسموب التفاوض وليس الموضوع األصمى.
 االلتدددزام بالمبدددادىء األخبلقيدددة لعمميدددة التفددداوض النددداجح واالبتعددداد عدددن الحيدددل البلأخبلقيدددة
لتحقيق مناف

ير عادلة.

د ( -الخطوة الرابعة) مرحمة الوصول إلدى االتفداق الختدامى :وفيهدا يدتم تددوين اآلراء والحمدول
أو وجهات النظر التدى نجدح التوصدل إليهدا مدن جمسدات المفاوضدات ,مد اقتنداع جميد أطدراف
التفاوض بما تم التوصل إليم من ق اررات أو اتفاقات.

 .3- 0مربرات استدداو اسرتاتيذية التفاوض فى تدريص عله اإلدتنا :
كان وراء استخدام التفاوض كاستراتيجية لمتدريس عدة أسباب منها :
أ -أساليب التفاوض التقميدية القائمة عمى مبدأ المعارضة والجددل المتصدمب الدذى يفتقدر إلدى
المروندددة أو تقدددديم التندددازالت والتدددى تدددؤدى إلدددى ضدددياع الوقدددت والجهدددد وتددددمير العبلقدددات بدددين
المتعممين.
التحول الذى ط أر عمى أنظمة التعميم مثل تطوير األنظمة المدرسيةإلفساح المجدال فدى

ب-

الم اركة وتحمل المسؤلية.
ج -االهتمام بتنمية العبلقات بين أعضاء هيئة التدريس والطبلب ومديرى المدارس.
د -الفكر الجديد الذى يهخذ فى اإلعتبار المسدائل المهمدة واألخطدر فدى مجدال التعمديم مثدل ( :
العولمة  ,الغزو الثقافى ,الفكر المنحرف ( )..,سهير عبد اهلل)104 :1662,
وتضيف الباحثة أن من مبررات استخدام استراتيجية التفاوض فى تددريس عمدم االجتمداع
ما يمى :

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

أ -تدريب الطبلب عمى أدوار الم اركة المجتمعية كهحد أهداف تدريس عمم االجتماع.
ب -تنميددة عدددد مددن المهددارات االجتماعيددة والنفسددية مثددل مهددارات اتخدداذ الق درار ,والضددبط
االنفعالى ,ومواجهة الم كبلت  ,و يرها.
ج -واق د التعدديددة الثقافيددة الددذى يفددرض عمددى الميدددان التربددوى مسددؤلية ومهمددة تدددريب
طبلبنا عمى التكيف معم ومواجهة تحدياتم.
د -ارتفاع معدالت العنف والتعصب فى المجتم المحمى والدولى.
ه -تزويددد الطددبلب بددالمنهج العممددى فددى دراسددة قضددايا الفددرد والمجتمدد – كهحددد أهددداف
تدريس عمم االجتماع كما وضعتها وزارة التربية والتعميم .

 .4- 0دور كل مً املعله واملتعله :
يمكن توضيح دور كل من المعمم والمتعمم فى استراتيجية التفاوض عمى النحو التالى:
أ-

دور المعمم  :يقوم المعمم بدور الموجدم والمر دد والمدنظم لعمميدات وخطدوات التفداوض

بينددم وبدددين المتعممدددين أو بددين الطدددبلب وبعضدددهم  ,وكددذلك انمددداء عبلقدددات إنسددانية مرندددة مددد
المتعممين لت جيعهم عمى حرية التعبير عن أفكارهم ,ومن ثم اكت داف أفكدار ومقترحدات حمدول
جديدة لمقضايا والم كبلت االجتماعيدة المطروحدة ,وتدوفير قدد ارً مدن الم داركة الفعالدة مدن قبدل

الطبلب فى اختيار مصادر تعممهم وكذلك أدواتم من أن دطة ووسدائل تعميميدة ,وأسداليب تقدويم,
وطرق تدريس.
ب -دور المتعمم  :يقوم المتعمم بدور المتفاوض سواء م المعمم أو م زمبلئدم فدى ضدوء
المخطددط الددذى حددددي ونظمددم المعمددم  ,ويسددتمزم ذلددك مددن الطالددب أن يكددون عمددى وعددى بههددداف
الموقددف التفاوضددى المن ددود تحقيقهددا  ,وأن يتددوفر لديددم معرفددة كافيددة بموضددوع التفدداوض مددن
مصادر التعمم المتفق عميها أيضاً  ,وأن يقوم بتنفيذ األن طة المكمف بها .

كما يتعين المتعمم أن يقدم عوناً لزمبلئم فى بعض األوقات  ,وعميدم أن يمتدزم بهدذا الددور ,

كمدا أندم يتمقدى مسدداعدات أو تسدهيبلت مدن زمبلئدم تسدداعدي عمدى الدتعمم وتحقيدق األهددداف ( .
عطية السيد ) 46-45 : 1664 ,

 - : 5- 0إسَامات اسرتاتيذية التفاوض الرتبوية - :
قد يثمر استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مدواد دراسدية تتضدمن قضدايا وم دكبلت
اجتماعيددة – مثددل مددادة االجتمدداع-عددن آراء وحمددول وفاقيددة نحوهددا ,وتحقيددق نددوع مددن الرضددا

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

النفسى لدى المتعممين إلدراك دورهم المهم فدى مناق دة هدذي القضدايا والم دكبلت اوايجداد حمدوالً
لها  ,فيكون ذلك بمثابة تدريب لهم عمى دورهم الحالى والمستقبمى فى الم داركة المجتمعيدة –

كهحد أفراد المجتم اإليجابيين – تجاي مجتمعهم .
فض دبلً عددن ذلددك فقددد يتددوفر عنددد اسددتخدام اسددتراتيجية التفدداوض مجدداالت لتدددريب الطددبلب

عمددى ممارسددة المسددتويات العميددا مددن التفكيددر كددالفهم القددائم عمددى التحميددل والنقددد تجدداي قضددايا

الددتعمم المتضددمنة فددى مددنهج عمددم االجتمدداع ,بدددالً مددن التركيددز عمددى الحفددظ والتددذكر فضدبلً عددن
اكتساب الطبلب مهارات التفكير المختمفة والتى من بينهدا مهدارات اتخداذ القدرار  ,اواختيدار الحدل
األنسب لمم كبلت التى يواجهونها أثناء الدراسة مما قد يحسن مدن عمميدة الدتعمم لدديهم ويزيدد
من تحصيمهم .

- 9احملور الجاىى  :عله االدتنا :
 :0- 9طبيعة مادة عله االدتنا وأٍداف تدريشُ :
يعد عمم االجتماع أحد العموم اإلنسانية التى تهدف لدراسة حياة الب ر االجتماعية
,والتفاعبلت بين الجماعات  ,كما يهتم بسموك األفراد داخمها  ,حيث يختمف سموك الناس فى
الموقف الواحد ,لذا يصح القول أن ن هة عمم االجتماع مرتبطة بن هة المجتم ذاتم.
فهو عمم التنوير ا الجتماعي  ,إذ يسهم بطريقة مبا رة فى إعداد جيل يستطي أن يطل
عمى القرن الواحد والع رين ( .محمد زيدان 1661 ,م )12 ,
ويمكن القول أن دراسة عمم االجتماع تسهم فى تعويد الطبلب عمى استخدام المنهج
العممى  ,وتنمية المهارات والحساسية االجتماعية ( .كمال نجيب  ,وكمال درة 0888 ,م,
)43
وبالنظر إلى طبيعة مادة عمم االجتماع وما تحتويم من موضوعات يتضح أنها تهتم
بالدرجة األولى باإلنسان والمجتم الذى ينتمى إليم  ,ور م الصفة االجتماعية التى تتصف
بها هذي المادة وتركيز محتواها عمى العبلقات االجتماعية أكثر من يرها من المواد الد ارسية
األخرى  ,وبحكم ما بها من موضوعات وما يتب فى تدريسها من طرق وأساليب تدريس
أبعدتها بل أفقدتها هذي الصفة  ,إال أنها تقدم لمطبلب فى صورة معمومات وحقائق مجزأة ال
قيمة لها مما جعمهم ال ي عرون بههميتها كمادة ذات طبيعة اجتماعية  ,كما يستخدم فى
تدريسها أساليب تقميدية ال تناسب طبيعتها االجتماعية  ( .آمال عبد الفتاح  1664 :م )

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

وقد حددت وزارة التربية والتعميم األهداف العامة لتدريس عمم االجتماع بالمرحمة الثانوية
العامة فيما يمى :
 -0تعرف أهمية التفاعل االجتماعى.
 -1توضيح أهمية التعاون االجتماعى.
 -2إبراز ضرورة التكيف االجتماعى م التغيرات االجتماعية.
 -3توضيح العبلقة بين التنافس االجتماعى  ,والتعاون االجتماعى .
 -4توضيح عبلقة عمم االجتماع بالعموم األخرى.
 -5تعرف الرؤى المختمفة المتعمقة بالثقافة.
 -6إبراز قيمة العمل التطوعى.
 -7الت جي عمى العمل الحر.
 -8استنتاج سبل مواجهة العنف والتطرف.
 -06تحديد إيجابيات وسمبيات العولمة.
 -00مساعدة الطالب عمى دراسة بعض قضايا المجتم (المحمى – العالمي – المستقبمية)
وتفسيرها وكيفية مواجهتها .
 .0التهكيد عمى دور الم اركة الفردية وال عبية فى مواجهة م كبلت المجتم
وقضاياي

ويتطمب ذلك من معمم عمم االجتماع أن تتخطى جهودي النطاق الضيق الذى

يقف عند حد سرد المعمومات والحقائق وحفظ الطبلب لممادة الدراسية  ,وأن يستهدف الوصول
بالطبلب إلى ممارسة التفكير العممى فى دراسة قضايا المجتم وم كبلتم وفى مواجهة هذي

الم كبلت  .كما يستهدف تنمية اتجاهاتهم وميولهم فى االتجاي االجتماعي المر وب ( .روحية
الحموانى  ,يسرية جبلل الدين 0883 :م)

.9- 9ميَر عله االدتنا واختاذ الكرار:
تتضمن الحياة االجتماعية مجموعة من العبلقدات والمواقدف والم دكبلت االجتماعيدة ,والتدى
هددى دائمددة التغيددر م د تطددور وتغيددر العصددور ,وطبيعددة المجتمعددات االنسددانية  ,لددذا فددنحن فددى
حاجددة ماسددة إلددى إعددادة التكيددف وتنميددة القدددرة عمددى مواجهددة وحددل هددذي الم ددكبلت  ,واتخدداذ
ق اررات ب هن قضايا الخبلفات واالختبلفات المجتمعية .

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

وفى ضوء ما سبق توضيحم من طبيعدة مدادة عمدم االجتمداع وأهدافدم التدريسدية  ,يتبدين
دوري فددى تدددريب طددبلب المرحمددة الثانويددة عمددى تحقيددق التكيددف مد التغيددر االجتمدداعى ,وتنميددة
القدرة عمى اتخاذ القرار خاصة فى تمك المرحمة العمرية التى تتسم بالتخبط والتذبدذب ,و أحيانداً
االندفاع فى اتخاذ الق اررات نتيجة الطبيعة البيولوجية والسيكولوجية لتمك المرحمة .

وعمم االجتماع بالمرحمة الثانوية يهتم بدراسة العديد من الم دكبلت والقضدايا االجتماعيدة,
بهدف تدريب الطبلب عمى كيفية التعامل معها باتباع منهجية عممية  ,وذلدك – وال دك -يدزود
الطالب بالمعرفة والمهارات البلزمة لمواجهة وحل هذي الم كبلت والوعى بآثارها وأضدرارها عمدى
مسددتوى الفددرد والمجتم د  ,بمددا يمكددن المددتعمم مددن اكتسدداب القدددرة عمددى حددل م ددكبلتم اليوميددة
الحاضرة والمستقبمية ,والتعايش والتكيف فى ظروف مجتمد دائدم التغيدر ( .حسدنى الها دمى ,
)67 ,1600

 - 3احملور الجالح  :ثكافة الشالو .
 : 0- 3مفَوو ثكافة الشالو ومبادئُ - :
السدبلم فدى المغددةم :مصددر ( سدمم ) ويسددتعمل أسدماً بمعندى األمددان والعافيدة والتسددميم

والسدددبلمة والصدددمح  ,والسدددبلم والسدددبلمة والتسدددميم واإلستسدددبلم والصدددمح والبدددراءة مدددن العيدددوب
والسبلمة من كل عيب  ,والعديد من المعانى اإليجابية األخرى.

والسبلم اصطبلحياً ال يخرج عن هذا المعنى المغوى  ,فهو ي ير أيضاً ألدى تحقيدق األمدن

والطمهنينة وال عور باألمان .

وقد جاء الربط بين كممتى " ثقافدة"  ,و" وسدبلم" لممدرة األولدى فدى الحدديث الددولى ليصدبح
مصطمح حديث معتمرف بم فى أدبيات بناء السبلم فى اجتمداع اليونسدكو  0876بسداحا العداج
 ,ثددم تطددور األمددر لتصددبح ثقافددة السددبلم برنامج داً متكددامبلً لميونسددكو فددى  . 0881هكددذا تددم

تضددمين ثقافددة السددبلم فددى اسددتراتيجية اليونسددكو مددن العددام 0885م  ,وحتددى العددام 1660م
ليضددم عدددداً مددن الب درامج واألن ددطة والتعاونيددات الدوليددة فددى كددل مددن التعمدديم والثقافددة مددن أجددل
السبلم (.هردو1606 , ,م)7:

والتعريف العام لثقافة السبلم هو  :عممية مستمرة تحتاج إلى التربيدة عمدى مجموعدة مدن
القدديم والمبددادىء مددن أجددل مددنح الب ددرية اإلسددتقرار  ,وت ددكل مصددد ارً لمقددوة واالزدهددار ( .ناهددد

الخ ار ى1606,م).

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

وعرفددت األمددم المتحدددة ثقافددة السددبلم بهنهددا " مجموعددة القدديم والمواقددف والتقاليددد وأنمدداط
السموك التى تستند إلى مايمى:
أ -احتدددرام الحيددداة وانهددداء العندددف وتدددرويج ممارسدددة البلعندددف مدددن خدددبلل التعمددديم والحدددوار
والتعاون.
ب -االحتددرام الكامددل لمبددادئ السدديادة والسدددبلمة اإلقميميددة ,واإلسددتقبلل السياسددى لمددددول,
وعدم التدخل فى المسائل التى تعد أساساً ضمن اإلختصاص المحمى ألى دولدة وفقداً لمبدادىء

األمم المتحدة والقانون الدولى .

ج -االحترام الكامل لجمي حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
د -اإللتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السممية.
ه -بذل الجهود لموفاء باإلحتياجات اإلنمائية والبيئية لؤلجيال الحاضرة والمقبمة.
و -احترام وتعزيز المساواة فى الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة.
ز -االعتراف بحق كل فرد فى حرية التعبير والرأى والحصول عمى المعمومات .
ح -التمسك بمبدادئ الحريدة والعددل والديمقراطيدة والتسدامح والتضدامن والتعداون والتعدديدة
والتنوع الثقافى والحوار والتفاهم عمى مستويات المجتم كافة وفيما بين األمم.
ط-فى ضوء ما سبق يمكن أن تحدد أهم مبادئ ثقافة السبلم فيما يمى :
ي -احترام الحياة بكل أنواعها .
ك -نبذ العنف بكل أنواعم.
ل -الت اطر والعطاء.
م -االصغاء سبيل لمتفاهم.

 .9- 3قيه ثكافة الشالو :
ترتكددز ثقافددة السددبلم عمددى مجموعددة مددن القدديم هددى  ( :التسددامح وتقبددل ال درأى – العدالددة –
التفاهم – احترام اآلخر ) ,وسنتناول هنا ب
أ-

من التفصيل عمى النحو التالى :

قيمة التسامح  :وهى ت ير إلى  :التسميم المتفهم لوجود أفكار أخدرى مخالفدة ألفكدارى

 ,والقبددول بهددذا االخددتبلف دونمددا عددداء أو كراهيددة  ,ومددن ثددم تجعددل هددذي القيمددة اإلنسددان قدداد ارً

عمى االنفتاح عمى أفكار ومعتقدات اآلخرين ,ألندم يددرك أن الحقيقدة أكبدر مدن أن يددركها عقدل
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واحددد ,وأن الم ددكمة الواحدددة لهددا عدددة حمددول ,ولددذلك ينبغددى النظددر بعددين التقدددير واالحتدرام إلددى
الرأى اآلخر (.محمد زيدان )067 :1665 ,
كما أنم – أى التسدامح – يمثدل القيمدة األساسدية التدى تبندى عميهدا ثقافدة السدبلم  ,ألنهدا
تمثل جوهر السبلم أداة تحقيقم  ,فإذا تممك الفرد ال عور بالتسامح والرضا عن نفسدم اسدتطاع
أن يتقبددل اآلخددر بعددد أن تقبددل ذاتددم  ": ,فتقبددل الددذات هددو أحددد مكونددات مفهددوم السددبلم ,ولددم
يختمف عمماء النفس فى أن المدخل الحقيقى لقبدول اآلخدر هدو قبدول الدذات ( ".ناهدد الخ ار دى
)06 :1606 ,
إن قيمة التسامح هى عبلج معظم م كبلت وخبلفات اإلنسانية  ,التى قدد تقدود إلدى سديادة
العنف ووالنزاعات الطويمة بين ال عوب  ,وسيادة روح الكراهية واصدطياد األخطداء الددائم لمغيدر
 ,والتركيددز فددى ددئونم وأحوالددم بدددالً مددن التركيددز عمددى تكثيددف الجهددود فددى م ددروعات التنميددة
والتطوير.

فالتسامح بذلك قيمة تتهسس عمى إذابة الخبلفات ليس من قبدل الضدعف أو االستسدبلم أو
حتى المجاممة  ,ولكنها موقدف يعبدر عدن اإلعتدراف بحقدوق اآلخدر وبحرياتدم األساسدية  ,وهدذا
يتطمب أن نربى أبناءنا عمى العقول المتفتحة عمى كل ما هو جديدد فدى العدالم الخدارجى ,وحدب
التفاعددل والتواصددل مد الغيددر فددى كددل مددا هددو ﹸمجدددى ومفيددد ,ولدديس االنعدزال والوقددوف متربصداً
ألخطاء اآلخر لمددخول معدم فدى خبلفدات وصدراعات  ,وعمدى النحدو العممدى قدد يكدون ذلدك مدن

خدددبلل تنظددديم أن دددطة تربويدددة وتعميميدددة تمكدددن الطدددبلب مدددن التددددريب عمدددى تمدددك الممارسدددات
األخبلقية ,وأن تتوفر فى البيئة التعميمية المناخ العممى والفكدرى واالجتمداعى الدذى يجسدد هدذي
القيمة والفضيمة األخبلقية.
ب -قيمة العدالة :وهى تعنى فدى أبسدط معانيهدا تسداوى حقدوقى مد حقدوق اآلخدر  ,وهدى
قيمة تدعوا إليها جمي األديان السماوية .
وما هو جدير بالذكر ويستوجب مراعاتم من قبل المنداهج الدراسدية هدو صدورة اآلخدر الدذى
تعرضم أو تصوري فى متنها ,فغالباً ما ﹸتظهر هذا اآلخر فى صورة تتسم بالتنداقض والت دويش,
" حيددث يددتم عددرض صددورة أمريكددا مددثبل أو الغددرب عمددى أنهددا مصدددر الم ددكبلت واألزمددات  ,وأن
مصير تمك الحضارة اإلنهيار مهما طال الزمن  ,وفى الوقت نفسم تعرض مقررات أخدرى صدورة
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إيجابيددة مختمفددة حيددث تؤكددد ضددرورة تحصدديل العمددم والتكنولوجيددا مددن هددذ المجتمعددات وارسددال
بعثات لمتدريب عمى الطرق الحديثة فى مجاالت مختمفة ( .إلهام ببلل 1663 ,م)12 :
لددذا يسددتدعى األمددر أن تمتددزم المندداهج الدراسددية بالموضددوعية واإلتسدداق فدى عددرض صددورة
اآلخر فى محتواهدا  ,وأن ت دج عمدى اإلنفتداح والتكيدف مد اآلخدر  ,ولديس اإلنعدزال عندم مد
التهكيد عمى الحفاظ عمى الهوية الثقافية .
ج -قيمة الحوار ( التفاهم)  " :وهى القيمة التى ترفض الثبات وتتوجم إلى الصديرورة والتغيدر
 ,وهددى بددذلك تقددف ضددد الجمددود ( الدوجماطيقيددة)  ,وتدددعو إلددى البحددث فددى الجديددد مددن خددبلل
تناول األ ياء بالحوار والنقاش ورفدض الدرأى القداط  ,ومدن ثدم تدرتبط بقيمدة التسدامح الفكدرى
والبلتعصب والبلتطرف والفاعمية  (.محمد زيدان )86 :1665 ,
وت ددير قيمددة التفدداهم أيضداً إلددى التحمددى بثقافددة الحدوار وااللتدزام بآدابددم وقواعدددي مددن أجددل

إنهاء حالة الخبلف والوصول ب دكل سدممى وهدادئ إلدى قدرار سدميم ,أو رأى متفدق عميدم .وهدذا
يسددتمزم أن يكددون جميد األطدراف عمددى وعددى اوادراك صددحيح لموضددوع الحدوار أو التفدداهم ولديددم
معمومات كافيم ومن مصادر موثوق فيها وممم أيضاً بثقافة اآلخدر بمدا ت دممم هدذي الكممدة مدن

معانى ( عادات  ,تقاليد  ,لغة ,فمسفة  ,ممبس  ..,و يرها )

د-احتدرام اآلخددر  :وهددى ت ددير إلددي احتدرام االخددتبلف والتنددوع واإلعتدراف بددم فددى مقابددل التمسددك
بالهويددة  ,وتجنددب مفدداهيم األسددتعبلء العنصددرى والعرقددى والر بددة فددى الهيمنددة التددى تنكددر وجددود
اآلخر أو تحاول الحط من هنم أو من وجودي اإلنسانى  .ويذهب األمر إلي احترام حدق اآلخدر
فى التعبير عن أهدافم ومقاصدي و اياتم حتى اوان كانت تبدو لنا أنهدا يدر ذات قيمدة أخبلقيدة
 ,ودالئمنا فى القرآن قولم تعالى " ال إكراي فى الددين فدى الددين قدد تبدين الر دد مدن الغدى فمدن
يكفر بالطا وت ويؤمن باهلل فقد أستمسك بالعروة الدوثقى ال انقصدام لهدا واهلل سدمي عمديم " (
البقرة ) 145 :

 : 3- 3دور الرتبية والتعليه فى ىشر ثكافة الشالو :
تمعب التربية والتعميم دو ارً جوهرياً فى مجال ترسيخ القديم واألفكدار والمعتقددات وت دكيل

الهوية والتنمية الثقافية وقد ظهر عمى الساحة مصطمح " التربيدة أو التعمديم مدن أجدل السدبلم "
بعد أن أدرك وتيقن الجمي من دور التربية والتعميم فدى تعمديم األبنداء كيفيدة العديش مد اآلخدر

فدى سدبلم  .يعبددر عدن ذلدك عبددد الدرحمن توفيدق قددائبلً  " :إن تعمدم العمدل فددى إطدار مدن التعقيددد
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يتطمب منا ماهو أكثر مدن تغييدر مانفعمدم وسدوف يتطمدب أيضداً تحدوالً فدى العقميدة  ...يجدب أن
ندتعمم بطريقددة مداكيف نتعددايش مد اتجاهدات عقميددة وأسداليب جديدددة إذا كنددا نريدد االهتددداء إلدى
طريقنا إلى مستقبل يحقق الخير لمجمي  ( " .عبد الرحمن توفيق 1666 ,م ) 45 :
والسؤال هنا مدا اإلجدراءات العمميدة الواجدب تنفيدذها مدن أجدل تفعيدل دور التعمديم فدى ن در
ثقافة السبلم ؟
إن إصدبلح التعمديم مددن أجدل السددبلم ال يعندي فقددط تغييدر أسددموب التعمديم  ,بددل أيضداً تغييددر

نوعية التعميم المقددم لمطدبلب  ,ففدى ظدل العولمدة يجدب أن يخمدق التعمديم لددى الطالدب مسدتوى
عال من القدرة التنافسية عمى المستويين المحمدى والعدالمى ...فدإذا صداحب تمدك التوقعدات تددن
فى نوعية التعميم المقدم فإن الخريج سيجد نفسم فى نهاية األمر ينتظر فى طابور العداطمين .
لذا يجب ربط التعميم بسوق العمل ()1974 : 141 , Ted Gurr
وفيما يمى بعض اإلجدراءات التدى يجدب اتخاذهدا مدن خدبلل التعمديم لن در السدبلم – ( ناهدد
الخ ار ى ) 16: 1606 ,
أ -انعاش الجهود الوطنية والتعاون الدولى من أجدل تحقيدق أهدداف تدوفير التعمديم لمجميد .
كفالة إستفادة األطفال فدى سدن مبكدرة مدن التعمديم فدى مجدال القديم والمواقدف وأنمداط السدموك

وأسدداليب الحيددداي ك لتمكيددنهم مسدددتقببلً مدددن حددل أى ندددزاع بالوسدددائل السددممية وبدددروح تتحمدددى
باحترام كرامة اإلنسان والتسامح وعدم التمييز .

ب -إ راك األطفال فى أن طة تغرس قيم ثقافة السبلم وأهدافها .
ج -كفالة تحقيق المساواة لممرأة وخاصة الفتاة  ,فى الحصول عمى التعميم .
د -إدخدددال مفددداهيم التربيدددة مدددن أجدددل السدددبلم  ,وحقدددوق اإلنسدددان الديمقراطيدددة فدددى المنددداهج
الدراسية .
ه -ت جي وتعزيز الجهود التى تهدف إلى تنمية قيم ومهارات تقضى إلدى ثقافدة السدبلم ,
ومن ذلك التعميم والتدريب عمى إقامة الحوار وبناء توافق آراء.
وتضيف الباحثة بعض اإلجراءات األخرى عمى النحو التالى :
أ -التدريب المهنى وبرامج التوظيف لم باب من أجل ترسيخ ثقافة السبلم عند ال باب.
ب -التبدددادل الثقدددافى والعدددالمى مدددن خدددبلل البعثدددات التعميميدددة ,يعدددد فرصدددة تتددديح لم دددباب
التعارف والتعرف عمى اآلخر .
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ج -التوس فى فرص التعميم المستند إلى المهارات الحياتية  ,من خبلل تنميدة المهدارات ,
والتوجهات  ,والقيم المطموبة لممعاي ة بسبلم م اآلخر .
د -تعزيز الدور الفعال لؤلسرة والمجتم المحمى فى ن ر ثقافة السبلم وتنمية الوعى بقيمم.
ه -كفالة حرية تدفق المعمومات عمى جمي المستويات وتعزيز الوصول إليها .
و-القضاء عمى العنصرية فى التعميم اوازالة الفوارق بين الطبقات التعميمية .

 4- 3دور ميَر عله االدتنا وطرق تدريشُ فى ىشر ثكافة الشالو :
من المتعارف عميم أن المنداهج الدراسدية هدى أحدد أهدم أدوات التربيدة فدى تحقيدق أهددافها
و اياتها  ,وبالتالى من المهم أن تقوم المؤسسة التربوية بالتركيز فدى مناهجهدا وجميد ندواحى
الحياة عمى مفاهيم التسامح وقبول اآلخر والعدالة والتفاهم و يرها من مضامين ثقافدة السدبلم.
وفى ضوء ذلك ذهب إتجاي إلى إدخال مادة ثقافدة السدبلم ضدمن المنداهج المدرسدية بحيدث يبددأ
تعممها من مرحمة الطفولة وحتى التعميم العالى (وفاء عثمان ) 25, 1606 ,
فددببل ددك أن محاض درات وب درامج التوعيددة والندددوات التثقيفيددة الفعالددة  ,واإلنك دداف عمددى
الجوانب المتنوعة لثقافة السبلم تساهم فى ن ر وتطبيق ثقافدة السدمم المجتمعدى ,وبالتدالى مدن
المهدددم تضدددمين كتدددب الدراسدددات االجتماعيدددة واإلنسدددانية و يرهدددا فدددى كدددل المراحدددل التعميميدددة
بمضددامين حقددوق اإلنسددان والتسددامح وقدديم ثقافددة السددبلم ( عيسددى الدددفاعى )41 : 1664,
هددذا باإلضددافة إلددى ضددرورة اسددتخدام أسدداليب تربويددة وعبلجيددة وبدرامج تطددوير لممندداهج الحاليددة
ومنهددا مددنهج عمددم االجتمدداع وطددرق تدريسددها مددن أجددل تفعيددل دورهددا فددى ن ددر وتنميددة ثقافددة
السبلم  ,ومن هذي األساليب العبلجية والتطويرية مايمى :
أ -تجنددب المندداهج التقميديددة النددى تددؤدى إلددى تعويددد الطددبلب دون تفكيددر أو وعددى – عمددى
اإلعتقدداد فددى أفكددار السددمطة المتعاليددة التددى قددد تكددون مددؤلفى الكتدداب  ,أو المعمددم أو مدددير
المدرسة  ,وهو مدا مدن دهنم أن يدؤدى إلدى التقمديص مدن الفكدر الناقدد الدذى بددوري سيفسدح
المجال أمام التعصب.
ب -تضمين قيم ثقافة السدبلم فدى المنداهج الدراسدية  ,والتدى تركدز عمدى التسدامح والتفداهم
والحوار والعدل وقبول اآلخر  ,وتدريب الطبلب عميها من خبلل مواقف تعميميدة ولديس مجدرد
دراسة نظرية لهذي المفاهيم.
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ج -إعادة ت كيل المناهج الدراسية وتطويرهدا بمدا يددعم االنفتداح الدذهنى لممتعممدين ,ويعدزز روح
التعدداون والتددآلف فيمددا بيددنهم بعيددداً عددن أى اختبلفددات ,وهددو مددا يعددرف بتعزيددز الددتعمم متعدددد

الثقافات.

د -التحدول مدن مسدتوى المعمومدات والمعدارف إلدى سدموكيات فعميدة ولديس مجدرد كممدات لمحفددظ,
وهددذا اليحدددث إال إذا حدددث اندددماج بددين الطالددب والمعمومددة المقدمددة ,فددالمعمم يمكددن أن ينقددل
المعمومة فقط  ,ولكن عممية التعمم ال تحدث إال من خبلل الم اركة فى انتاج المعرفة.
ه -التركيددز عنددد وض د محتددوى المندداهج الدراسددية – خاصددة المندداهج اإلجتماعيددة واإلنسددانية –
عمى حل م دكبلت المواقدف الحياتيدة بطريقدة عمميدة ,فهدذا يدؤدى إلدى دعور المدتعمم بمتعدة
الدتعمم وقيمدة مدا يتعممدم ,كمددا أندم يعدد ندوع مدن التدددريب عمدة مواجهدة الم دكبلت مد اآلخددر
ب ددكل سددممى موضددوعى وعممددى ,وهددو مددا يددؤدى فددى النهايددة إلددى خمددق تفكيددر منددتج وفعددال
وقادر عمى حل الم كبلت ب كل عقبلنى سميم.
و -تطبيق طرق واستراتيجيات التدريس القائمة عمى الحوار والمناق ة وحرية التعبير عدن الدرأى
 ,ومراعدداة الفددروق الفرديددة ,ونقصددد هنددا بددالحوار هددو ذلددك الددذى يقددوم عمددى اإلقندداع والتفدداهم
واإلصبلح والذى من هنم أن ينمى قيماً إنسانية عمى المستوى ال خصى اإلجتماعى.

ز -تدريس وجهة نظر اآلخر ,وذلك من خبلل تضمين المنداهج الدراسدية لنصدوص اجتماعيدة أو
فمسفية أو يرها تتضمن وجهة نظر كاتبها ,ويتعمم الطالب من خبلل ذلك كيفيدة الددفاع عدن
موقف ما بإلمام الفرد وقدرتم عمى الرد عمدى الحجدج النقيضدة أو المختمفدة ,وكيفيدة التصددى
لمحجج الخاطئة.
ح -التدددريب عمددى حددب االسددتطبلع والددتعمم الددذاتى واكتسدداب مهاراتددم  ,فهددذا مددن ددهنم اكتسدداب
المتعمم تقديري لذاتدم وتقبمهدا ,ومدن ثدم تقبدل اآلخدر ,كمدا أقدر عممداء الدنفس بدهن تقبدل اآلخدر
البد وأن يسبقم تقبل لمذات أوالً.

ط -ت جي األن طة التعاونية واإلبداعية وتخصيص أوقات وفرصاً لئلسدترخاء والتهمدل  ,ومواجهدة
العنف الطبلبى والسموكيات ير المنضبطة بطريقة حاكمة وحازمة.

ي -فددى ضددوء تحميددل مددا سددبق يتضددح أن نمددط التعمدديم الت دداركى أو التعدداونى يخمددق فكد ارً جديددداً ال
يزيد فقط من ثقة الطالب فى نفسم ,بل يعممم أيضداً القددرة عمدى التعامدل والتعداون مد اآلخدر,

واكتساب روح الفريق ,بدالً مدن تعمدم روح المنافسدة و إزاحدة اآلخدر فدى لعبدة الدتعمم الصدفرية.
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إضددافة إلددى ذلددك يددتعمم الطالددب القدددرة عمددى النظددر لؤلمددور بعدسددة كبيددرة و دداممة باعتبددار أن
العموم متكاممة وليست منفصمة.
لددذا قددد تكددون اسددتراتيجية التفدداوض إحدددى اسددتراتيجيات التدددريس الناجحددة فددى تعمدديم قدديم
ثقافة السبلم ,ألن أهم مبادئها إعطاء جمي أطراف التفاوض الحدق فدى التعبيدر عدن الدرأى مد
احترام رأى اآلخدر  ,ثدم يعمدل الجميد معداً فدى مراحدل متقدمدة منهدا لموصدول إلدى اتفداق نهدائى
يؤدى إلى نتائج مرضية لمجمي بعيداً عن الم احنات والصراعات .

- 4احملور الرابع  :اختاذ الكرار :
 .0- 4مفَوو اختاذ الكرار :
كممددة " ق درار" تعنددى أن العقددل يحدددد أو ينهددى أو يحددل م ددكمة مددا ويسددتقر عمددى رأى مددا ,
ويطمدددق مصدددطمح " متخدددذ القدددرار" عمدددى ال دددخص الدددذى يكدددون بموقددد القدددوة أو السدددمطة

(

)Jones,2004:4
وتعد عممية اتخاذ القرار جزء من حل الم كمة وهى آلية إلتخاذ البددائل والخيدارات فدى كدل
مرحمة من مراحل عممية حل الم كبلت (Fema’s,2010:21) .
وتعبير اتخاذ القرار ي ير إلى عممية االختيار التدى يدتم بموجبهدا اختيدار وتبندى حدل معدين
لم كمة ما من بين عدد من الحمول البديمة ,وتتم عممية اإلختيار هذي استناداً إلدى هددف يبغدى

متخددذ الق درار تحقيقددم ,ضددمن قيددود و ددروط محددددة ,وهددذي العمميددة تسددتوجب الدقددة والحددذر فددى
اختيار المؤ رات الكمية والكيفية ألهداف القرار وقيودي وقواعدد صدنعم وسدبل تنفيدذي ( عبدد اهلل
مس الدين)4 : 1664,
وعرفتم ( زينب الى )66 , 1601 ,عمى أنم القدرة عمى الوصول إلى حل الم دكمة مدن
خبلل االختيار الواعى لبديل مدن بدين عددة بددائل ,مبندى عمدى معمومدات تتعمدق بالم دكمة ,وفدى
ضوء معايير محددة.
وفى ضوء ما سبق يتضح أن اتخاذ القرار عممية عقبلنية تتمثل فدى ثدبلث عمميدات فرعيدة
هى  :الت خيص ,والمفاضمة أو المقارنة بين البدائل ,واالختيار.

 .9- 4خطوات ع مراسل) اختاذ الكرار :
أن عمميددة اتخدداذ القدرار لدديس بالعمميددة السددهمة البسدديطة أو السددريعة التددى يمكددن الوصددول
من خبللها لمهدف المن ود  ,وهو حل الم كمة  ,وهدذا األمدر دفد البداحثين إلجدراء العديدد مدن
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البحدددوث والدراسدددات حدددول عمميدددة اتخددداذ القدددرار مدددن أجدددل تحديدددد العناصدددر أو الخطدددوات التدددى
تتضمنها هذي العممية  ,وقد وجدد البداحثون أن أصدعب القد اررات يمكدن تحميمهدا  ,والوصدول إلدى
حل لها عن طريق المرور بثمانية عناصر أو خطوات  ,الخمسة األولى منها هى  :الم دكمة ,
األهداف  ,البدائل  ,النتائج  ,المفاضبلت.
هددذي العناصرت ددكل جددوهر مددنهج اتخدداذ القدرار  ,ويمكددن تطبيقهددا عمددى كددل القد اررات تقريبداً,

وأما العناصر الثبلثة الباقيدة هدى  :عددم اليقدين  ,تحمدل المخداطرة  ,التدرابط بدين القد اررات ,هدذا
وبعض الق اررات ال تتضمن هذي العناصر كمها  ,ولكدن الكثييدر مدن القد اررات الهامدة تحتداج إليهدا
 ( .منى خميل )201 : 1668 ,
وفيما يمى عرضاً تمخيصياً ألهم مراحل عممية اتخاذ القرار:

أ -تحديد الم دكمة  :وهدى تمثدل الخطدوة األولدى مدن خطدوات اتخداذ القدرار  ,ويقصدد بهدا
ت خيصها أى التعرف عمى طبيعيتها وماهيتها وأبعادهدا والنتدائج التدى تسدببت فيهدا ,أى آثارهدا
وأسددبابها  ,وتعتبددر هددذي الخطددوة ايددة فددى األهميددة ك ألن أى خطدده فددى تحديددد الم ددكمة سددوف
يترتب عميم خطه فى بقية المراحدل ممدا دعدا الدبعض إلدى القدول " إن الم دكمة المحدددة تحديددا
واضحا تعتبر نصدف محمولدة ولدذلك مدن المستحسدن أن يدتم تحديدد الم دكمة تحديدداً كميداً حتدى

تسهل عممية العبلج ".

(سيد صابر ) 181 :1600,

ومددن األسددئمة المهمددة التددى تطددرح نفسددها فددى هددذا المجددال  :لمدداذا أتخددذ الق درار ؟ ومددا هددو
الهدف من وراء اتخداذ القدرار؟

)(Russell-jones,2000:15

البحددث عددن البدددائل أو استعراضددها  -:وهددى ت ددير إلددى البحددث عددن الحمددول أو الق د اررات
البديمة التى سوف يتم اإلختيار من بينها  ,وتتطمب هذي المرحمة الم ورة وسؤال اآلخدرين عدن
آراءهم  ,ثم دراسة كل بديل أو حل من الحمول عدن طريدق تحميمدم ومعرفدة مزايداي وعيوبدم ,ثدم
يسددتبعد البدددائل الضددعيفة والبدددائل يددر الم ددجعة ك ليحصددر فددى أقددل عدددد ممكددن مددن البدددائل
المتوق تحققها بنسب متفاوتة .وفى حالة مواجهدة م دكبلت جديددة يتطمدب مدن متخدذ القدرار
أن يعتمد عمى التفكير اإلبداعى واإلبتكارى الخبلق إلبتكار بدائل مختمفة.
ج -تقييم البدائل  :هنا يسهل متخذ القرار إلى أى مدى تحقق البدائل المتاحة األ دراض أو
األهداف المن ودة؟ ويتم تقيديم هدذي البددائل فدى ضدوء عددد مدن المعاييرمثدل  :إمكانيدة التنفيدذ,
آثار التنفيذ  ,العائد والتكمفة لكل حدل  ,اآلثدار اإلنسدانية واإلجتماعيدة وانعكاسداتها عمدى األفدراد
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والجماعات ,مناسبة الوقت ,مدى استجابة المرؤوسين ,الدزمن الدذى يسدتغرقم البدديل  ( .رافددة
الحريرى)45 :1666 ,
د -اختيار البديل األفضل  :وفيهدا يدتم المفاضدمة بدين البددائل فدى ضدوء نتائجهدا المتوقعدة,
ويعتمد متخذ القرار فى هذي المفاضمة عمى خبراتم السابقة والبحث والتجريب.
ه -تنفيدذ القدرار  :ومددا ندود اإل دارة إليددم هندا أن القدرار لدديس بدإقراري ( أى باتخداذي قد ار ارً) ,

اوانمددا بتنفيددذي  ,وقددد يكددون اتخدداذ الق درار مددن قبددل ال ددخص الددذى أقددري  ,أو مددن قبددل أ ددخاص

آخرين ير الذى أقري.

 .3- 4أساليب اختاذ الكرار :
عند الحديث عن أساليب اتخاذ القرار يمكن تصنيفها إلى أسداليب نظريدة  ,وأسداليب كميدة
 ,ويمكن إيجاز الحديث عن هذي األساليب عمى النحو التالى:

أوالً  :األساليب اليظرية  :والتى تتنجل أٍنَا فى :
أ-

اآلراء  :أى أخددذ آراء الجماعددة بدددالً مددن اإلقتصددار عمددى ال درأى الفددردى  ,وذلددك حينمددا

تكون الم كمة معقدة( Anderssel,2007 ,p117) .

ب -الحقائق  :أى اإلعتماد عمى الحقائق العممية والمنطقية ,فهدذا يجعدل القد اررات المتخدذة
تتسم بالموضوعية والعقبلنية  (.نفس المرج )
ج -الحكدددم ال خصدددى :أى اإلعتمددداد عمدددى التقددددير ال خصدددى لمتخدددذ القدددرار بعيدددداً عدددن
الموضوعية  ,واإلستناد فقط عمى الخبرات ال خصية والخمفية المعرفية والتجدارب السدابقة.

( زينب المنصور )55 : 1604 ,

ثاىياً  :األساليب اللنية  :وتتنجل أٍنَا فينا يلى :
أ -المحاكددداة  :تسدددتخدم مدددن خدددبلل الحواسدددب اإللكترونيدددة والتكنولوجيدددة إلختبدددار صدددبلحية
النمدداذج الرياضددية والرسددوم البيانيددة والمسددارات فددى تقيدديم البدددائل وتوقعددات نتددائج الق د اررات
قبل تنفيذها (Anderssel,2007 .p116) .
ب -االحتمدداالت  :واإلحتمددال هددو درجددة اإلعتقدداد فددى حدددث مددا  ,وقيمددة اإلحتمددال تبدددأ مددن
الصفر إذا كان الموقف مستحيل ,وقد تكون واحدد إذا كدان الموقدف متوقد الحددوث بنسدبة
.%066
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ج -األسدددموب الجمددداعى  :وفدددى هدددذا األسدددموب يدددتم اخددداذ القدددرار مدددن خدددبلل المباحثدددات
واالجتماعدددات  ,وتدددتم صددديا ة القدددرار عدددن طريدددق المناق دددة مددد أ دددخاص عددددة  ,ويبندددى
المناق ددون قد ار ارً يمخددص ويجمد بددين كافددة اآلراء ويطددرح هددذا الق درار فددرداً واحددد بيددنهم ( .
محمد العبيدى )75 :0888 ,

وهذا ما قد ي ير إلى إمكانية وجود عبلقة بين التفاوض واتخاذ القرار .

 .4- 4مَارات اختاذ الكرار :
تتطمددب عمميددة اتخدداذ القددرار الكثيددر مددن مهددارات التفكيددر العميددا مثددل  :التحميددل والتقددويم
واالستقراء وبالتالى فقد يكون من األنسب تصنيفها ضدمن عمميدات التفكيدر المركبدة مثمهدا مثدل
التفكيددر الناقددد  ,والتفكيددر اإلبددداعى وحددل الم ددكبلت (.فتحددى عبددد الددرحمن جددروان , 1664 ,
)062
ولتحديد المهارات الخاصة باتخاذ القدرار ,والتدى يجدب تنميتهدا لددى طدبلب المرحمدة الثانويدة
قامت الباحثة بما يمى :
أ-

االطبلع عمى األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التى تناولت هذا المجال.

ب -مراعاة طبيعة المواد الفمسفية والتى منها مادة عمم االجتماع .
ج -مراعاة الطبيعة العقمية والنمائية لمطبلب .
د-

االسددتعانة بدددرأى المتخصصدددين فددى مجدددال المنددداهج وطددرق التددددريس ,وكدددذلك خبدددرات

معممى وموجهى المواد الفمسفية.
وفدى ضددوء مدا سددبق تدم تحديددد مهددارات اتخداذ القدرار الدبلزم تنميتهددا لددى طددبلب المرحمددة
الثانوية فى المهارات التالية:
 الت خيص :وبقصد بم القدرة عمى صيا ة الم كمة ,وتحديد المعمومات المطموبة,
وم اركة الزمبلء فى ت خيص الم كمة ,وتحديد أسبابها وتحميل عناصرها.
 وض البدائل الممكنة , :ويقصد بم توليد األفكار  ,وم اورة الزمبلء فيها وتصنيفها وفقاً
لمدى مناسبتها  ,وتحديد قائمة بها  ,وكذلك النتائج المترتبة عمى اختيار كل بديل.

 تقييم بدائل القرار :أى وض معايير لمتقييم مثل ( :تحقيق األهداف -الوقت – السهولة-
التكمفة – االجماع ) ودراسة كل بديل وفقاً لممعايير الموضوعة  ,واختيار أنسب البدائل ,
وصيا ة القرار بدقة.
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 تنفيذ القرار  :ويقصد بم تحديد مراحل التنفيذ وخطواتم ,وتحديد القائم بالتنفيذ .
 تقييم نتائج القرار :ويعنى تحديد النتائج المترتبة عمى القرار  ,وتحديد اإليجابيات
والسمبيات المرتبطة بم  ,واإلستعانة بالزمبلء من ذوى الخبرة فى تقييمم.

 .5- 4التفاوض واختاذ الكرار:
مدددددن خدددددبلل عدددددرض أحدددددد األسددددداليب الكميدددددة السدددددابقة التخددددداذ القدددددرار وهدددددو األسدددددموب
الجماعى ,الذى يوضح كيفيدة اتخداذ القدرار مدن خدبلل تنظديم مباحثدات و اجتماعدات ومناق دات
م أ خاص عدة تتضح العبلقة بدين اسدتراتيجية التفداوض واتخداذ القدرار  ,فهدذي المناق دات و
المباحثددات هددى جددوهر أسددتراتيجية التفدداوض التددى تددنظم مجدداالً لم دداركة عدددد مددن األف دراد فددى
م ددكمة مددا تخصددهم ومناق ددتها والتعبيددر بحريددة عددن آرائهددم مددن أجددل اتخدداذ قد ار ارً ب ددهنها عمددى
أساس تحديد االهداف ومسؤلية كل طرف من أطراف التفاوض .

ثاىي ًا  :إعداد كتاب الطالب و دليل املعله - :
 - 0مربرا اختيار الوسدت :

أ -إحتدواء الوحدددتين الثانيددة ( عمددم االجتمدداع وقضدايا التنميددة) و الثالثددة ( عمددم االجتمدداع

وبعض القضايا المجتمعية) عمى موضوعات وقضايا مهمة تثير انتباي طالدب المرحمدة الثانويدة
 ,باإلضافة إلى أهميتها فى توضديح الرؤيدة الخاصدة بههميدة اآلراء و األفكدار ووجهدات النظدر,
ومن ثم تعود الطالب عمدى الحدوار اوابدداء وجهدة نظدري فطمدا يطدرح أمامدم مدن قضدايا وم دكبلت
إلددى أن يددتمكن مددن اتخدداذ ق د ار ارً أو ح دبلً ب ددهنها مددن خددبلل اإلنتقدداء واالختيددار السددميم مددن بددين
األفكار واآلراء المطروحة خبلل جمسات التفاوض .

ب -تضمين الوحدتين لموضوعات يمكدن أن تجسدد مواقدف تفاوضدية  ,تسدمح مدن خبللهدا
بتطبيق خطوات اسدتراتيجية التفداوض بطريقدة منظمدة  ,ومحققدة لهددفى تنميدة ثقافدة السدبلم ,
ومهارات اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية.

 -1كتاب الطالب  :تم عرض الوحددتين الثانيدة ( عمدم االجتمداع وقضدايا التنميدة) و الثالثدة (
عمددم االجتمدداع وبعددض القضددايا المجتمعيددة) مددن الكتدداب المدرسددى المقددرر عمددى الصددف الثالددث

الثددانوى ,وذلددك فددى صددورة مواقددف تفاوضددية وخط دوات منظمددة لعمميددة التفدداوض لتنميددة ثقافددة
السبلم ومهارات اتخاذ القرار لدى الطبلب  ,وقدد سدبق عدرض مبدررات اختيدار هداتين الوحددتين
سابقاً .

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

هددذا وقددد تددم مراعدداة بعددض األمددور عنددد إعددداد كتدداب الطالددب لتقديمددم إلددى طالددب المرحمددة
الثانوية عمى النحو التالى :
أ-

تقديم مجموعة من التوجيهات واالر ادات التى تساعد الطبلب عمى دراسة الكتاب بمدا
يحقق األهداف المن ودة.

ب -مبلءمدددة الصددديا ة المغويدددة لممواقدددف التعميميدددة المقدمدددة لطدددبلب المرحمدددة الثانويدددة,
ومستواهم  ,حتى يتمكن الطبلب من دراسة الكتاب فى سهولة ويسر.
ج -ترك بعض الف ار ات والمساحات الخالية فى كتاب الطالب ليممؤهدا الطالدب بنفسدم وفقداً
لما هو مطموب منم.

وبعد االنتهاء مدن إعدداد كتداب الطالدب فدى صدورتم المبدئيدة  ,تدم عرضدم عمدى مجموعدة
مددن المحكمددين المتخصصددين فددى مجددال المندداهج وطددرق التدددريس وذلددك لمتهكددد مددن صددبلحيتم
لمتطبيق من حيث :
أ-

مدى مبلءمة الصيا ة المغوية لمستوى الطبلب .

ب -مدى الصحة العممية لمحتوى الكتاب .
ج -مدى ارتباط المواقف الواردة فى الكتاب بثقافة السبلم ومهارات اتخاذ القرار
المستهدفة.
د -مدى مناسبة المواقف المطروحة فى الكتاب لمستوى الطبلب .
ه -مدى تنوع الوسائل واألن طة التعميمية وأسئمة التقويم وكفايتها لموافقة طبيعة
استراتيجية التفاوض.
و -اقتراح حذف أو اضافة أو تعديل بعض المواقف المتضمنة بالكتاب
وأهم ما جاء فى مبلحظات السادة المحكمين مايمى :
 تعديل صيا ة بعض المواقف التفاوضية حتدى تكدون أكثدر فاعميدة فدى تنميدة ثقافدة السدبلمومواءمتها م خطوات استراتيجة التفاوض.
 تدعيم الدروس بمواقف أكثر تتبلءم وطبيعة استراتيجية التفاوض. حذف بعض أسئمة التقويم لتكرارها فى اختبار ثقافة السبلم. -إظهار بعد التفاوض فى األهداف.

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

وفددى ضددوء مبلحظددات السددادة المحكمددين ,أجريددت التعددديبلت المطموبددة فددى كتدداب الطالددب ,
وأصبح فى صورتم النهائية ,والممحق( )0يتضمن كتاب الطالب.

 - 3دليل املعله - :

يتمثل الهدف من إعداد دليل المعمم فدى توجيدم و إر داد معمدم مدادة عمدم االجتمداع لكيفيدة

التدددريس باسددتخدام اسددتراتيجية التفدداوض لتحقيددق األهددداف المرجددوة مددن تدددريس موضددوعات
الوحدتين باستخدام هذي االستراتيجية  ,وفى ضوء ذلك يهتى دليل المعمم متضدمناً مجموعدة مدن

التوجيهددات و اإلر ددادات التددى تسدداعد المعمددم فددى صدديا ة األهددداف وتخطدديط الدددروس وتددوفير
األدوات والوسددائل التعميميددة وتصددميم أدوات القيدداس والتقددويم  ,وقددد إ ددتمل دليددل المعمددم عمددى
العناصر التالية -:
أ-مقدمة الدليل.
ب -األهداف العامة لموحدتين.
ج -توجيهات اوار ادات معينة لممعمم عند استخدام الدليل فى التدريس .
د -استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة عمم االجتماع ..كيف؟
ه -الموضوعات الرئيسية وعدد الحصص البلزمة لتدريس كل موضوع .
و -إعداد الدروس التى ا تممت عميهما الوحدتين ,وذلك عمى النحو التالى :
-

تحديد موضوع الدرس .

 صيا ة أهداف الدرس فى صورة إجرائية سموكية . الوسائل واألن طة التعميمية المعينة عمى تدريس موضوعات الوحدتين .-

إجراءات السير فى الدرس.

 تقويم الدرس.ولمتهكددد مددن صددبلحيتم لبلسددتخدام تددم عرضددم عمددى مجموعددة مددن المحكمددين المختصددين فددى
مجدال المنداهج وطددرق التددريس لمتعددرف عمدى آرائهددم حدول مدددى صدبلحيتم لمتطبيددق مدن حيددث
الجوانب التالية :


مدى وضوح االر ادات المعينة لممعمم فى التدريس .



مدى مبلءمة وتجسيد المواقف التعميمية لمواقف تفاوضية فعمية.



مدى كفاية الوسائل واألن طة التعميمية وتنوعها فى الدليل .

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.



مدى مبلءمة االهداف لطبلب المرحمة الثانوية ووضوح أسموبها .

 مدى مبلءمة ان طة الوحدتين ومحتواهما و أسموب صيا تهما وطريقة عرضهما
لمستوى طبلب المرحمة الثانوية .


مدى مبلءمة أساليب التقويم المستخدمة وتغطيتها ألهداف الوحدتين .



مدى مبلءمة الخطة الزمنية المقترحة لكل موضوع من موضوعات الوحدة .

هذا وقد جاءت مبلحظات وتوجيهات السادة المحكمين فى معظمها متفقة م مثيبلتها فى
كتاب الطالب مثل :
-

تعددديل صدديا ة بعددض المواقددف التفاوضددية حتددى تكددون أكثددر فاعميددة فددى تنميددة ثقافددة

السبلم ومواءمتها م خطوات استراتيجة التفاوض.
-

تدعيم الدروس بمواقف أكثر تتبلءم وطبيعة استراتيجية التفاوض.

-

حذف بعض أسئمة التقويم لتكرارها فى اختبار ثقافة السبلم.

-

إظهار بعد التفاوض فى األهداف.

وفددى ضددوء مبلحظددات السددادة المحكمددين ,أجريددت التعددديبلت المطموبددة فددى دليددل المعمددم ,
وأصبح فى صورتم النهائية ,والممحق( )1يتضمن دليل المعمم.

ثالجاً بياء أداتى البشح - :
 - 0اختبار ثكافة الشالو :
يتضمن هذا الجزء عرضاً تفصيمياً لخطوات بناء اختبار مسدتوى ثقافدة السدبلم الدذى يدتم

عمى النحو التالى -:
أ-

تحديد الهدف من اإلختبار:
يهدف هذا االختبار إلى قياس مستوى ثقافدة السدبلم لددى طدبلب الصدف الثالدث الثدانوى

بعدددد دراسدددتهم لموضدددوعات الوحددددتين الثانيدددة ,والثالثدددة مدددن مدددنهج عمدددم االجتمددداع باسدددتخدام
استراتيجية التفاوض .
ب -تحديد أبعاد االختبار :
فددى ضددوء األبحدداث و الدراسددات السددابقة والكتابددات التددى تمددت فددى مجددال ثقافددة السددبلم
وقيمددم ومبادئددم وتقاليدددي  ,ثددم تحديددد أبعدداد اختبددار مسددتوى ثقافددة السددبلم فددى االبعدداد التاليددة :
(التسامح-العدالة-التفاهم(الحوار)-احترام األخر)

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

ج -وض تعميمات االختبار :
قددد روعددى عنددد إعددداد تعميمددات االختبددار أن تكددون واضددحة ومبا ددرة وقصدديرة ومناسددبة
لمسدتوى طددبلب الصدف الثالددث الثدانوى ,وقددد جداءت التعميمددات فدى الصددفحة االولدى مددن كراسددة
اختبار مستوى ثقافة السبلم فى الممحق (.)2
د -صيا ة مواقف االختبار :
تم مراعاة الدقة فى إعداد وصيا ة مواقف اختبار مسدتوى ثقافدة السدبلم ,ألن النتدائج قدد
تتغير تبعاً لصيا ة الموقف  ,وكذلك تبعاً لمطريقة التى يطمب بها اإلجابة عنم .

هذا وقد تم إعداد مجموعة مواقف تدور حول أبعاد االختبار األربعة التى سبق تحديددها  ,وكدل

موقددف يتضددمن أرب د اسددتجابات  ,ويمثددل أحدددهم االسددتجابة الصددحيحة الت دى تعبددر عددن البعددد
المحدد قياسم فى هذا الموقف .
وقد تم االستعانة فدى ذلدك بكتدب فمسدفية وتربويدة باإلضدافة إلدى االعتمداد عمدى بعدض المعدايير
البلزمة إلعداد المواقف وصيا تها والمتمثمة فى الآلتى -:


أن تكون المواقف مناسبة لمستوى طبلب الصف الثالث الثانوى .



أن يتكون الموقف من قسدمين ,أحددهما المقدمدة ,واآلخدر االسدتجابات التدى ينبغدى أن

يختار منها الطالب االستجابة الصحيحة .


أن يكون عدد المواقف المتضمنة فى االختبار مناسباً .

ه -عرض االختبار عمى المحكمين :

تددم عددرض اإلختبددار عمددى مجموعددة مددن المحكمددين المتخصصددين إلبددداء مبلحظدداتهم عمددى
اإلختبددار  ,اواق درار مدددى صددبلحيتم كددهداة لمسددتوى قيدداس ثقافددة السددبلم  ,وطمددب مددنهم التفضددل
بإبداء آرائهم حول األمور التالية -:
 مدى إرتباط أسئمة االختبار بما وضعت لقياسم .
 مدى مناسبة أسئمة االختبار لمستوى الطبلب .
 مدى مراعاة الدقة والسهولة المفظية فى صيا ة األسئمة .
 مدى تغطية أسئمة االختبار لؤلبعاد المحددي لم .
 أية مبلحظات اخرى مثل :تعديل أو إضافة أو حذف بعض المواقف أو ير ذلك .

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

وقد أبدى المحكمون عدة مبلحظدات أفدادت فدى صديا ة ال دكل النهدائى لبلختبدار  ,وتدم
اإلتفاق عمى صبلحية التطبيق وصدقم فى قياس ما وﹸض من أجمم
و -وصف اختبار ثقافة السبلم :
يحتوى اختبار مستوى ثقافة السبلم عمى ( )10موقفاً موزعاً عمى النحو التالى -:
انبعذ
عذد األسئهة
أسقبو انًىاقف

جذول ()1
عذد يىاقف اختببس ثقبفة انسالو وتىصيعهب عهً أبعبد االختببس.
انتفبهى (انحىاس)
انعذانة
انتسبيح
6
5
5
-14-13-12-11
11-9-8-7-6
5-4-3-2-1
16-15

احتشاو اآلخش
5
-19-18-17
21- 21

ى -التجربة االستطبلعية لبلختبار :
تم طب اختبار ثقافة السبلم بعد مراعاة آراء ومبلحظات المحكمين ,وتجربتم من خبلل
تطبيقم عمى عينة استطبلعية من طبلب الصف الثالث الثانوى بمدرسة السمبيات أبيوال
الثانوية بنات – بإدارة رق مدينة نصر – محافظة القاهرة ,وذلك فى يوم األربعاء الموافق 6
1607 / 00/م ,وقد بمغ حجم العينة (26طالبة).
وتتمخص األهداف الرئيسية لمتجربة االستطبلعية فيمايمى :
 تحديد زمن إجراء االختبار عمى العينة األساسية ( مجموعة الدراسة).
 حساب معامل ثبات االختبار.
 حساب صدق االختبار .
وبعد تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية  ,وكذلك تصحيحم تم اآلتى :
 حساب زمن االختبار.
تم حساب الزمن المناسب لئلجابة عن أسئمة االختبار عن طريق :
 حساب زمن كل طالب م حذف زمن الطالب األول واألخير . مجموع األزمنة التى استغرقها باقى الطبلب فى أداء االختبار( )0287دقيقة ,ثمقسمتها عمى مجموعهم( 26طالبة) ,فكان المتوسط ( )3505دقيقة ,أى أن متوسط الزمن
الذى اعتبرتم الباحثة هو الزمن الحقيقى والمناسب لتطبيق االختبار عمى العينة األساسية
لمدراسة هو ( )46دقيقة تقريباً.

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

 حساب معامل ثبات االختبار:
تم حساب معامل ثبات اختبار ثقافة السبلم (ررأ) بطريقة سبيرمان وبراون لمتجزئة
النصفية لدى كل طبلب العينة االستطبلعية  ,واتضح أنم يساوى  ,6067وهذي
النسبة ت ير إلى أن االختبار يتمت بدرجة ثبات مبلءمة وصالح لمتطبيق.

 حساب صدق االختبار :

 -الصدق المنطقى Lgical Validity :

يهدف الصدق ال منطقى إلى الحكم عمى تمثيل االختبار لمميدان الذى يقيسم( فؤاد البهى
السيد  , )441 : 0868 ,أى أن االختبار يصبح صادقاً منطقياً إذا مثل الميدان الذى يراد
قياسم تمثيبلً سميماً .

ولمتهكد من ذلك تم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين الذين أكدوا عمى

صبلحية االختبار لقياس مستوى ثقافة السبلم لدى طبلب الصف الثالث الثانوى.

 -الصدق الذاتى Intrimsic Validity :

يعرف الصدق الذاتى بهنم " صدق الدرجات التجريبية لبلختبار بالنسبة لمدرجات الحقيقية التى
خمصت من وائب أخطاء القياس ,وبذلك تصبح الدرجات الحقيقية لبلختبار هى الميدان الذى
ينسب إليم صدق االختبار ( فؤاد البهى السيد. )442 : 0868 ,
ويقاس هذا الصدق بحساب الجذر التربيعى لمعامل ثبات االختبار ومعادلتم هى  :الصدق
الذاتى = معامل ثبات االختبار √
وقد تم اختيار هذا الصدق لسهولة اإلجراءات  ,وذلك بحساب الصدق الذاتى عن طريق
معامل الثبات بطريقة سبيرمان وبراون لمتجزئة النصفية عمى النحو التالى :
معامل الثبات =  , 6.67الصدق الذاتى =

= 6077

وهذا ي ير إلى أن االختبار يتمت بصدق ذاتى مناسب لتطبيقم عمى عينة البحث.
والممحق( )2يتضمن اختبار ثقافة السبلم.

 -1تصميم مقياس اتخاذ القرار :

استناداً إلى تعريف" اتخاذ القرار" الذى يتبناي هذا البحث  ,قامت الباحثة بإعداد مقياس

لقياس مهارات اتخاذ القرار لدى طبلب الصف الثالث الثانوى العام فى الخطوات التالية :

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

أ-

تحديد الهدف من المقياس

 :تحدد هدف المقياس فى التعرف عمى مدى نمو

مهارات اتخاذ القرار لدى طبلب الصف الثالث الثانوى العام عقب دراستهم لموحدتين الثانية
,والثالثة من منهج عمم االجتماع باستخدام استراتيجة التفاوض.

ب -تحديد أبعاد المقياس

 :تم تحديد أبعاد مقياس اتخاذ القرار بعد الرجوع إلى

األبحاث ,واألدبيات التربوية والنفسية المتعمقة باتخاذ القرار  ,واإلطبلع عمى األطر النظرية
لبعض البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بإتخاذ القرار ,وعمى مجموعة من مقاييس
اتخاذ القرار التى استخدمت فيها  ,وذلك لتعرف وجهات النظر المتعددة بخصوص أبعاد
المقياس ,وفى ضوء ذلك تم استخبلص خمسة أبعاد لمقياس اتخاذ القرار  ,وتم تعريف كل
بعد إجرائياً عمى النحو التالى :

 الت خيص  :ويقصد بم األساليب التى تتعمق بصيا ة الم كمة صيا ة دقيقة ,وتحديد

المعمومات المطموبة ,ومصادرها ,وم اركة الزمبلء فى ت خيص الم كمة ,وتحميل عناصرها,
وأسبابها.
 وض البدائل الممكنة  :ويقصد بها األساليب التى تتعمق بتوليد األفكار  ,وم اورة
الزمبلء فيها وتصنيفها وفقاً لمدى مناسبتها ,وتحديد قائمة بها  ,وكذلك النتائج المترتبة عمى
إختيار كل بديل .

 مهارة تقييم بدائل القرار  :ويقصد بها األساليب التى تتعمق بوض معايير لمتقييم مثل :
( تحقيق األهداف  ,الوقت  ,السهولة  ,والتكمفة  ,واإلجماع  ).ودراسة كل بديل وفقاً لممعايير

الموضوعة  ,اواختيار أنسب البدائل ,وصيا ة القرار بدقة .
 وض خطة لتنفيذ القرار  :ويقصد بها األساليب التى تتعمق بتحديد مراحل التنفيذ
وخطواتم  ,ووض خرائط زمنية لم  ,وتحديد القائم بتنفيذ كل خطوة من خطواتم.
 تقوييم نتائج القرار :ويقصد بها األساليب التى تتعمق بتحديد النتائج المترتبة عمى القرار
 ,وتحديد اإليجابيات والسمبيات المرتبطة بم  ,واإلستعانة بالزمبلء وذوى الخبرة فى تقويمم .

ج -صيا ة المقياس فى صورتم األولية وعرضم عمى المحكمين:

تم صيا ة عبارات المقياس وتبمغ نحو ( )23عبارة ( سؤاالً) بحيث تغطى أبعاد المقياس

الخمسة  ,وتم عرض الصورة األولية لممقياس عمى عدد من المحكمين المتخصصين فى
مجال التربية وعمم النفس  ,والمناهج وطرق التدريس  ,وذلك لمتهكد من مبلءمة كل سؤال من

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

أسئمة المقياس لمبعد المنتمى إليم ,والتهكد من وضوح العبارات ودقة صيا تها  ,ومدى
صبلحية المقياس لتحقيق الهدف الذى أعد من أجمم  ,وبعد مراجعة المقياس فى ضوء
مبلحظات المحكمين تم تعديمم اواعادة صيا ة بعض عباراتم  ,وبناء عميم فقد تم حذف بعض
األسئمة من الصورة األولية لممقياس ليصبح ( )21سؤاالً .

د -التجربة االستطبلعية لممقياس والتحقق من ثباتم و صدقم :

تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية قوامها ( )26طالبة بالصف الثالث الثانوى ,
وذلك لمتهكد من مبلءمة عبارات ( أسئمة ) المقياس لمستويات الطبلب ,والتهكد من ثبات
المقياس وصدقم ,وفيما يتعمق بصدق المقياس فقد توفر لم صدق المحكمين عمى النحو الذى
تم توضيحم فى الخطوة السابقة ,ولمتهكد من ثبات المقياس تم إعادة تطبيقم عمى أفراد العينة
اإلستطبلعية ,وبفارق ثبلثة أسابي بين التطبيقين األول  ,والثانى بهدف حساب معامل
اإلرتباط لممقياس وأبعادي ,حيث استخدمت معادلة بيرسون ,وقد بمغ معامل االرتباط لمدرجة
الكمية لممقياس ككل ( , ) 6068وهى قيمة مقبولة ,وتدل عمى صبلحية المقياس لمتطبيق عمى
عينة البحث ,ويوضح الجدول التالى معامل ثبات مقياس اتخاذ القرار بهبعادي الخمسة.
جذول ()2
يىضح يعبيم ثببت يقيبس اتخبر انقشاس بأبعبدِ انخًسة
األبعبد
 -1انتشخيص.

يعبيم انثببت (بيشسىٌ)
1777

 -2وضع انبذائم انًًكُة.
 -3تقييى انبذائم.

1781
1779

 -4تُفيز انقشاس.
 -5تقىيى َتبئج انقشاس.
انذسجة انكهية نهًقيبس

1782
1778
1779

وهكذا أصبح المقياس فى صدورتم النهائيدة التدى تدم تطبيقدم عميهدا مكونداً مدن ( )21سدؤاالً

(عبارة ) موزعاً عمى أبعادي الخمسة  ,انظدر الممحدق (, )3ويوضدح الجددول ( )2توزيد أسدئمة
المقياس عمى أبعادي الخمسة .

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.
جذول ()3
يىضح تىصيع عببسات يقيبس اتخبر انقشاس عهً أبعبدِ انخًسة
عذد انعببسات (األسئهة )
انبعذ
5
 -1انتشخيص .
6
 -2وضع انبذائم انًًكُة .
6
-3تقييى انبذائم .
9
 -4تُفيز انقشاس .
6
 -5تقىيى َتبئج انقشاس.

ه -حساب درجات القياس :
تم تصميم اإلستجابة عمى القياس باختيار بديل من ( )3بدائل لكل فقرة  ,ولهذي البدائل
أوزان تتراوح من ( .)6-0-1-2
عمى بدرجة كبيرة – ينطبق بدرجة متوسطة – ينطبق بدرجة
فقد كانت البدائل هى  ( :ينطبق ﱠ
قميمة – ال ينطبق عمىﱠ ) ,وتم اإلجابة بوض عبلمة ( )xتحت اإلستجابة المعبرة عن موقف
المتعمم .

رابعاً جتربة البشح امليداىية وتتضنً - :
 -0اختيار عينة البحث :تكونت عينة البحث من ( )56طالباً من طبلب الصف الثالث

الثانوى بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية التجريبية الم تركة  ,وتم تقسيمها إلى مجموعتين

ضابطة ( )26طالباً  ,وطالبة  ,وتجريبية ( )26طالباً وطالبة .

 -1التطبيق القبمى ألداتى البحث عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية  ,وذلك لمتهكد

من تماثل الخبرات السابقة لديهم.
-2

قامت الباحثة بتدريس الوحدتين الثانية ( عمم االجتماع وقضايا التنمية) و الثالثة (

عمم االجتماع وبعض القضايا المجتمعية) من منهج عمم االجتماع بالصف الثالث الثانوى
باستخدام استراتيجية التفاوض ,وذلك لممجموعة التجريبية  ,بينما تم تدريسهما بالطريقة
التقميدية لممجموعة الضابطة من قبل إحدى المدرسات بالمدرسة من ذوات الخبرة ,وذلك يوم
األحد الموافق 1607/01/8م ,واستمرت فترة التطبيق لمدة ع رة أسابي  ,حيث انتهت يوم
األحد الموافق 1608/2/20م.
 -3التطبيق البعدى ألداتى البحث ثم تصحيحهما فى ضوء معايير التصميم التى تم
وضعها لهذا الغرض.

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

خامش ًا رصد اليتائر وتفشريٍا :
استخدم فى تحميل بيانات هذا البحث اختبار

 ( T.Testممتون سميث 0874 ,

 ) 056:لداللة فروق المتوسطات لمتهكد من صحة الفروض األربعة األولى ,ومعادلة ارتباط
الرتب لسبيرمان

Spearman

( فؤاد البهى السيد0868,م )221:لمتهكد من صحة

الفرض الخامس ,وفيما يمى النتائج التى تم التوصل إليها وتفسيرها :

 مياقشة الفرض األول:
ينص الفرض األول عمى ما يمى " :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى () 6060

بين متوسطى درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة فى األداء البعدي عمى اختبار
ثقافة السبلم  ,لصالح المجموعة التجريبية ".
والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار

 T.Testلقيمس داللة فروق

المتوسطات ,وجدول ( )3يتضمن البيانات التى تم التوصل إليها .
جذول ()4
دالنة انفشوق بيٍ يتىسطً دسجبت طالة انًجًىعتيٍ انضببطة وانتجشيبية عهً اختببس ثقبفة انسالو
انبيبٌ
اانًجًىعة
انضببطة
انتجشيبية

عذد
انطالة
31
31

انًتىسظ

اإلَحشاف
انًعيبسي
27594

37767

27913

24731

يستىي
انذالنة

قيًة"ت" انفشوق بيٍ
انًتىسطيٍ
نصاااااااااااااااابنح
انًجًىعاااااااة 1711
67616
انتجشيبية

يتضح من جدول ( )3ما يمى:
 ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عن متوسط درجات طبلب المجموعةالضابطة فى اختبار ثقافة السبلم  ,فقد حصمت المجموعة التجريبية عمى متوسط ,26056
بانحراف معيارى قدري  ,10802بينما حصمت المجموعة الضابطة عمى متوسط ,13020
بانحراف معيارى قدري. 10483
 قيمة "ت" دالة عند مستوى  ,6060حيث أن قيمة "ت" المحسوبة  , 50505بينما قيمة"ت" الجدولية الدالة عند مستوى 107=6060
وهذ ا يعنى وجود فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة
التجريبية  ,مما يدل عمى تفوق المجموعة التجريبية فى اختبار ثقافة السبلم فى التطبيق

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

البعدى  ,و أن هذا التفوق يعبر عن فاعمية استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس عمم
االجتماع عمى تنمية ثقافة السبلم لدى طبلب المجموعة التجريبية .
وهذا يؤدى إلى قبول الفرض األول من هذا البحث ,كما أنم يجيب عن السؤال األول
الذى ورد فى م كمة البحث وهو  :فاعمية استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس عمم
االجتماع لتنمية ثقافة السبلم لدي طبلب المرحمة الثانوية؟



مياقشة الفرض الجاىى :
ينص الفرض الثانى عمى ما يمى  " :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى () 6060

بين متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية فى األدائين القبمى والبعدى عمى اختبار
ثقافة السبلم  ,لصالح األداء البعدى ".
وإلختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار

 T.testلقياس داللة فروق

المتوسطات ,وجدول ( )4يتضمن البيانات التى تم التوصل إليها.
جذول()5
دالنة انفشوق بيٍ انتطبيقيٍ انقبهً وانبعذي نهًجًىعة انتجشيبية فً اختببس ثقبفة انسالو.
انبيبٌ
اإلختببس
انقبهً
انبعذي

عذد انطالة
31
31

انًتىسظ
19772
34793

اإلَحشاف
انًعيبسي
17961
27342

قيًة"ت"
267814

يستىي
انذالنة
1711

يتضح من جدول ( )4مايمى :
 إرتفاع متوسط درجات األداء البعدى عن متوسط درجات األداء القبمى لنفس المجموعةالتجريبية فى اختبار ثقافة السبلم ,فقد حصل الطبلب فى األداء القبمى عمى متوسط 08061
بإنحراف معيارى قدري  , 00850واألداء البعدى عمى متوسط  ,23082بانحراف معيارى قدري
.10231
 قيمة "ت" دالة عند مستوى  ,6.60حيث أن قيمة "ت" المحسوبة =  ,150703بينما قيمة"ت" الجدولية الدالة عند مستوى  ,1054 = 6060وهذا يعنى وجود فروق بين األدائين
القبمى والبعدى لنفس المجموعة التجريبية عمى اختبار ثقافة السبلم لصالح األداء البعدى.
وهذا يؤدى إلى قبول الفرض الثانى

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

 مياقشة الفرض الجالح:
ينص الفرض الثالث عمى ما يمى  " :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (  ) 6060بين
متوسطى درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة فى األداء البعدى عمى مقياس اتخاذ

القرار  ,لصالح المجموعة التجريبية".
والختبار صحة هذا الفرض ,تم استخدام  T.Testلقياس داللة الفروق بين متوسطى
أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية  ,وذلك بالنسبة لمقياس اتخاذ القرار ,وكانت النتيجة
وجود فرق دال إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية ,والجدول التالى يوضح ذلك.

جذول ()6
دالنة انفشوق بيٍ يتىسطً دسجبت طالة انًجًىعتيٍ انضببطة وانتجشيبية فً يقيبس اتخبر انقشاس
انبيبٌ
اانًجًىعة
انضببطة
انتجشيبية

عذد
انطالة
31
31

انًتىسظ

اإلَحشاف
انًعيبسي
117651

256731

117342

144768

قيًة"ت"
557111

يستىي
انذالنة

انفشوق بيٍ
انًتىسطيٍ
نصاااااااااااااااابنح
انًجًىعاااااااة 1711
انتجشيبية

يتضح من الجدول( )5ما يمى :
-

ارتفاع متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية عن متوسط درجات طبلب المجموعة
الضابطة فى مقياس اتخاذ القرار  ,فقد حصمت المجموعة التجريبية عمى متوسط
( , )145020بإنحراف معيارى قدري ( ,)000231والمجموعة الضابطة ()033057
بإنحراف معيارى قدري (. )060540

-

قيمة "ت" دالة عند مستوى  , 6060حيث أن قيمة "ت" المحسوبة = ,440000بينما
قيمة "ت" الجدولية الدالة عند مستوى  ,1054 = 6060وهذا يعنى وجود فروق بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية ,مما يدل عمى تفوق
المجموعة التجريبية فى مقياس اتخاذ القرار فى التطبيق البعدى.
وهذا يؤدى إلى قبول الفرض الثالث  ,كما أنم يجيب عن السؤال الثانى الذى ورد فى

م كمة البحث وهو  :ما فاعمية استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس عمم االجتماع
لتنمية اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية ؟

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

 مياقشة الفرض الرابع  :وينص عمى اآلتى " :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى () 6060

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى األدائين القبمى والبعدى عمى ( مقياس )

مهارات اتخاذ القرار  ,لصالح األداء البعدى ".
والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  T.Testلحساب الفروق بين التطبيقين
القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية ,وذلك بالنسبة لمقياس اتخاذ القرار ,وكانت النتيجة وجود
فروق دالة إحصائياً لصالح األداء البعدى ,ويوضح ذلك الجدول اآلتى :

جذول ()7
دالنة انفشوق بيٍ انتطبيقيٍ انقبهً وانبعذي نهًجًىعة انتجشيبية فً يقيبس اتخبر انقشاس
انبيبٌ
اإلختببس
انقبهً
انبعذي

عذد انطالة

انًتىسظ

31
31

123771
218742

اإلَحشاف
انًعيبسي
13796
16724

قيًة"ت"
23781

يستىي
انذالنة
1711

يتضح من الجدول السابق مايمى :
 ارتفاع متوسط درجات األداء البعدى عن متوسط درجات األداء القبمى لنفس المجموعةالتجريبية فى مقياس اتخاذ القرار  ,فقد حصل الطبلب فى األداء القبمى عمى متوسط
( , 012066بإنحراف معيارى قدري ( , )02085واألداء البعدى بمتوسط (, )107031
بانحراف معيارى قدري (. )05013
 قيمة "ت" دالة عند مستوى  , 6060حيث أن قيمة "ت" االمحسوبة = ( ,)12070بينما قيمة"ت" الجدولية  ,1054وذلك عند مستوى  , 6060وهذا يعنى وجود فروق بين األدائين القبمى
والبعدى لنفس المجموعة التجريبية عمى مقياس اتخاذ القرار لصالح األداء البعدى.
وهذا يؤدى إلى قبول الفرض الراب من هذا البحث.
 مياقشة الفرض اخلامص  :وينص عمى اآلتى  " :توجد عبلقة ارتباطية دالة بين الدرجات التى
حصل عميها طبلب المجموعة التجريبية في القياس البعدى الختبار ثقافة السبلم  ,ودرجات
القياس البعدى لمقياس مهارات اتخاذ القرار".
ولمتهكد من صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان إذ بمغ (. )60483
وبذلك فقد أسفرت النتيجة عن وجود عبلقة دالة إحصائياً بين تنمية ثقافة السبلم وتنمية

اتخاذ القرار  ,ويتضمن جدول ( )7البيانات التى تم التوصل إليها.

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.
جذول ()8
انقيًة انتبئية انًحسىبة وانجذونية ويستىي انذالنة نهعالقة بيٍ تًُية ثقبفة انسالو  ,وتًُية اتخبر
انقشاس
انبيبٌ
اانًجًىعة
أداء اختببس ثقبفة انسالو
أداء يقيبس ثقبفة انسالو

انًتىسظ
انحسببً

ااإلَحشاف
انًعيبسي

37767
256731

27913
117342

يعبيم
اإلستببط
17594

قيًة
"ت"
273

يستىي
انذالنةعُذ
1711
دال

يبلحظ من جدول ( )7وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الدرجات التى حصل عميها أفراد
مجموعة الدراسة فى القياس البعدى الختبار ثقافة السبلم ,والقياس البعدى لمقياس اتخاذ
القرار ,وهذا يعنى صحة الفرض الخامس.

ملدص عاو ليتائر البشح وتفشريٍا :
 -0هناك فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ) 6060بين متوسطى درجات طبلب المجموعتين
التجريبية والضابطة فى األداء البعدي عمى اختبار ثقافة السبلم  ,لصالح المجموعة

التجريبية .
 -1هناك فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ) 6060بين متوسطى درجات طبلب المجموعة
التجريبية فى األدائين القبمى والبعدى عمى اختبار ثقافة السبلم  ,لصالح األداء البعدى.

 -2هناك فرق دال إحصائياً عند مستوى (  ) 6060بين متوسطى درجات طبلب المجموعتين
التجريبية والضابطة فى األداء البعدى عمى مقياس اتخاذ القرار  ,لصالح المجموعة

التجريبية .
 -3هناك فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ) 6060بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
فى األدائين القبمى والبعدى عمى ( مقياس ) مهارات اتخاذ القرار  ,لصالح األداء البعدى .

 -4توجد عبلقة ارتباطية إيجابية دالة بين الدرجات التى حصل عميها طبلب المجموعة
التجريبية في القياس البعدى إلختبار ثقافة السبلم ,ودرجات القياس البعدى لمقياس
مهارات اتخاذ القرار .

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

وت ير النتائج السابق عرضها إلى عدة حقائق يمكن أن نوجزها فيما يمى -:
 أن الطبلب "عينة البحث" الذين درسوا عمم االجتماع باستخدام استراتيجية التفاوض قدحققوا نمواً فى ثقافة السبلم ونمواً فى مهارات اتخاذ القرار ,وهذا ما أوضحتم نتائج التطبيق

البعدى ألداتى البحث .

 وبمعنى آخر قد أسفرت نتائج البحث عن تحقيق جمي فروضها ,وأظهرت النتائج فاعميةإستراتيجية التفاوض فى تدريس عمم اإلجتماع لتنمية ثقافة السبلم اواتخاذ القرار لدى طبلب

المرحمة الثانوية .

 -وتفسر هذي النتائج أيضاً ,بهنم نظ ارً ألن هذا البحث استند إلى استخدام استراتيجية

التفاوض فى تدريس عمم االجتماع لطبلب الصف الثالث الثانوى بهدف تنمية ثقافة السبلم
لديهم  ,وكذلك لتنمية مهارات اتخاذ القرار ,فإنﱠ هذا النمو الذى حققتم المجموعة التجريبية
فى القياس البعدى ألداتىﱠ االبحث يدل عمى فاعمية تمك االستراتيجية  ,لما تحققم من توفير
مساحة لتبادل آراء ووجهات نظر الطبلب حول القضية أو الم كمة موضوع التفاوض ,
اواتاحة الفرصة لمتعبير بحرية عن آرائهم وت جيعهم عمى التفكير واإلبداع  ,اواعطاء قد ارً اكبر
لمراعاة الفروق الفردية بين الطبلب  ,ومن ثم تحقيق العدلة وتكافؤ فرص الم اركة فى التعمم
اواقتراح حمول لمم كبلت  ,لذا كانت – أى استراتيجية التفاوض -دعماً لثقافة السبلم المتمثمة
قيمها فى الحرية  ,والعدلة  ,والحوار ,وتقبل اآلخر اواحترامم .

إن نجاح الطبلب فى تعمم ثقافة السبلم وقيمم ومبادئم التى تركز عمى أحقية الجمي فى
 -ﱠ

الم اركة بالرأى ,و إبداء وجهات نظرهم  ,كان عامبلً مهماً فى نجاحهم فى الوصول إلى
اتخاذ ق اررات مرضية لمجمي وفى صالح العامة  ,بعيداً عن النزاعات وتسمط المعمم فى فرض

رأيم عمى طبلبم  ,فممطالب الحرية فى اختيار بدائل عديدة قد يكون منها المحتوى  ,و اسموب

تقديمم والوسائل المعينة وطريقة التدريس  ,واألن طة التى يقوم بها لتدعيم تعممها .
-

إن تنمية ثقافة السبلم لدى طبلب الصف الثالث الثانوى قد انعكس عمى تنمية اتخاذ

القرار لديهم ,ألنم من

هن اإللتزام بقيم التسامح واحترام اآلخر وتقبمم ,وممارسة الحوار

والتفاهم فى مناق ة القض ايا والم كبلت من هنم أن يساعد عمى النجاح فى الوصول إلى قرار
سميم فى مصمحة الجماعة ب هن ما كان مجاالً لمناق تهم البناءة المسالمة ,وعمى عكس ما

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

قد يؤدى إليم الت احن والصراع فى فرض الرأى ,وعدم اإلنصات لآلخر  ,والتعصب لمرأى
ال خصى  ,فكمها أمور ﹸتف ل الوصول إلى اتخاذ قرار صائب فى مصمحة الجماعة.

سادس ًا  :التوصيات والبشوخ املكرتسة :
فى ضوء النتائج التى تم التوصل إليها توصى الباحثة بما يمى :
 .0اإلعداد الجيد لمعممى المواد الفمسفية فى الكميات والمعاهد التربوية من الناحية القيمية,
أى تنمية قيم السبلم وأخبلقياتم ومبادئم ,وتدريبهم جيداً عمى الممارسة العممية لسموكياتم,
لكونهم يمثمون أحد مصادر تعمم " ثقافة السبلم" ,وهى القدوة العممية .

 .1إعادة النظر فى محتوى المقررات الدراسية وطرق تدريسها بما يتبلءم م تنمية ثقافة
السبلم وقيمم لدى المتعممين  ,بجيث ال تفرض آراء الفبلسفة وعمماء االجتماعً فرضاً

عمى فكر الطالب  ,بل تعرض عميم عرضاً حوارياً بغرض التحميل والنقد اوابداء وجهات
النظر الخاصة بم فى تمك اآلراء.

 .2عدم استناد المعمم إلى طرق اإللقاء والمحاضرة التى تممى المعمومات وتفرضها عمى
الطبلب فرضاً ,فعميم أن يتخير من بين طرق التدريس التى توفر قد ارً من الحرية فى

التعبير عن اآلراء ووجهات النظر وتسمح بفرص متكافئة لكل الطبلب بممارسة مهارات

اتخاذ القرار.
 .3التهكيد عمى دور األسرة واإلدارة المدرسية فى ترسيخ قيم السبلم ومبادئم من خبلل التوعية
بالن رات والبرامج اإلذاعية والتميفزيونية التى تساهم فى تعزيز ثقافة السبلم.
 .4توفير المواد المطبوعة و ير المطبوعة من أ رطة كاسيت ,وفيديو CD ,تعنى بالسبلم
وقيمم ,ومبادئم من أجل أن يستفيد كل من المعمم والمتعمم .
 .5تحفيز الباحثين فى الميدان التربوى إلعداد بحوث ودراسات متنوعة حول كيفية تنمية
ثقافة السبلم ,ومهارات اتخاذ القرار لدى المتعممين فى مراحل دراسية مختمفة  ,ومن خبلل
مختمف المناهج الدراسية.
كما تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية :
 .0تصميم برنامج تدريبى لتنمية ثقافة السبلم لدى معممى المواد الفمسفية.
 .1فاعمية بعض األن طة اإلثرائية فى تدريس عمم االجتماع لتنمية ثقافة السبلم لدى طبلب
المرحمة الثانوية .

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

 .2فاعمية بعض استراتيجيات التعمم التعاونى فى تدريس عمم االجتماع لتنمية ثقافة السبلم
لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 .3أثر البيئة المدرسية عمى تنمية ثقافة السبلم لدى المتعممين.
 .4تطوير منهج التربية الوطنية فى ضوء ثقافة السبلم لتنمية مهارات التفاوض.
 .5فاعمية استراتيجية التفكير الجمعى فى تدريس عمم االجتماع لتنمية مهارات اتخاذ القرار
لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 .6أثر استخدام مداخل تديسية متنوعة فى تدريس عمم االجتماع لتنمية مهارات اتخاذ القرار.
 .7فاعمية تصميم أن طة تعاونية فى مادة عمم االجتماع لتنمية مهارات اتخاذ القرار.

خامتة البشح:
استهدف هذا البحث بيان فاعمية استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس عمم
االجتماع لتنمية ثقافة السبلم  ,واتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية . .
وكان مبعث االهتمام بدراسة هذا الموضوع ما ت هدي األلفية الثالثة من ارتفاع ممحوظ
في معدالت العنف والصراعات والنزاعات عمي الر م من اعبلء أصوات الدعوات إلي انتصار
الضمير اإلنساني ون ر السبلم كفرض من فروض التنمية واإلرتقاء اإلنساني والمجتمعي,
وحالة الحيرة وفقد ان القدرة عمى االختيار من بين عدد كبير من الثقافات واألفكار ,وما تمزمم
من ضرورة تكوين عقول واعية مستنيرة لديها قدرة عمى النقد والتفنيد والتحميل واالختيار
السميم  ,وهذا ما أوضحتم أيضاً نتائج التجربة االستطبلعية التى قامت بها الباحثة  ,وأظهرت
وجود قصور فى مهارات اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية.

وقد قدم البحث الحالى تصو ارً لكيفية استخدام استراتيجة التفاوض فى تدريس عمم

االجتماع بهدف تنمية ثقافة السبلم  ,ومهارات اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية.

وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية فاعمية استخدام استراتيجة التفاوض فى تدريس عمم
االجتماع لتنمية ثقافة السبلم  ,ومهارات اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية
وتظل الدعوة صريحة وممحة بضرورة تنمية ثقافة السبلم ومهارات اتخاذ القرار لدى
طبلب المرحمة الثانوية من خبلل اجراء المزيد من البحوث والدراسات فى هذا المجال ,
والتنوي فى المداخل  ,وطرق واستراتيجيات التدريس التى يمكن من خبللها تحقيق الهدف
المن ود .

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.

املرادـــــــع
أوالً :املرادع باللغة العربية :
 -0ابراهيم حامد األسطل  ,فلاير يونس الخالدى( ,)1664مهنة التعميم وأدوار المعمم فى مدرسة
المستقبل ,اإلمارات العربية المتحدة ,العين ,دار الكتاب الجامعى.

 -1أحمد عمى كنعان (" )1668دور المناهج التربوية فى تعزيز السبلم" ,فى المؤتمر
الدولى"السبلم فى اإلسبلم"  001 ,يونيو ,دم ق .

 -2القذافى خمف عبد الوهاب محمد ( ",)1602فاعمية برنامج اثرائى قائم عمى مفهوم الذات فى
منهج عمم النفس لتنمية مهارات اتخاذ القرار لطبلب المرحمة الثانوية  ".رسالة دكتوراي ير

من ورة ,معهد الدراسات التربوية  ,جامعة القاهرة.

 -3إلهام عبد الحميد فرج ببلل ( )1663التن ئة السياسية فى العممية التربوية  ,القاهرة  ,مركز
المحروسة لمن ر والتوزي .

 -4ثناء عبد المنعم رجب( " )1664أثر استخدام المدخل التفاوضى وأسموب الحافظة عمى تنمية

مهارات التعبير اإلبداعى واالتجاي نحو المادة لدى طبلب الصف األول الثانوى ".فى مجمة
دراسات فى المناهج وطرق التدريس ,الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس ,العدد066

يناير,القاهرة.

 -5حسان خضر( , )1664خطوات ومناهج واستراتيجيات التفاوض ,الكويت ,المعهد العربى
لمتخطيط.

 -6حسن محمد وجيم ( , )0883مقدمة فى عمم التفاوض االجتماعى والسياسى ,القاهرة  ,عالم
المعرفة.

 -7حسناء محمد محمد عبد العال (" ,)1668مفهوم السبلم وعبلقتم بالسموك العدوانى لدى طفل
الروضة ".رسالة ماجستير ير من ورة  ,القاهرة  ,كمية رياض األطفال ,قسم العموم النفسية.

 -8حسنى ها م محمد سيد أحمد الها مى( ", )1600تطوير منهج عمم االجتماع فى ضوء
نموذج هنكز لتنمية عادات العقل ,ومهارة اتخاذ القرار لدى طبلب المرحمة الثانوية ".رسالة

دكتوراي ير من ورة  ,كمية التربية  ,جامعة حموان.

 -06دولت حرب (" ,)1602دور اإلدارة المدرسية فى ن ر ثقافة السبلم ,وتطبيقها فى المدارس
الثانوية األردني ة المنتسبة لمنظمة اليونسكو فى محافظة أربد".رسالة دكتوراة ير من ورة ,

جامعة اليرموك,أربد  ,األردن.

استخدام استراتيجية التفاوض فى تدريس مادة علم االجتماع لتنمية ثقافة السالم واتخاذ القرار.
 -00رافدة عمر الحريرى( , )1666إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل فى ضوء الجودة
ال اممة ,عمان  ,دار الفكر لمن ر والتوزي .

 -01زينب المنصور( ", )1604الذكاء وعبلقتم بمهارة اتخاذ القرار ,دراسة ميدانية عمى عينة من

طبلب جامعة دم ق , ".رسالة ماجستير ير من ورة  ,كمية التربية  ,جامعة دم ق ,قسم عمم

النفس التربوى.
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