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 على السالم  مستوى تضمني مفاهيم الرتبية

 يف كتب لغيت للصفوف األولية باململكة العربية السعودية

 :  مستخلص الدراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى تضمني مفاهيم الرتبيةة علةى السةيف       
كتب لغيت للصفوف األولية باململكة العربية السعودية، وتكون جمتمع الدراسة مة  كتةب   

كتاب الطالب( للصفوف األولية الثيفثةة باملرللةة اتبتداةيةة، واسةتاد  ال الة       لغيت )
املنهج الوصفي حتليل احملتوى   اإلجابة ع  تسةاالت  الدراسةة، ولاجابةة عة  ةسة لة      

ين غي تضمينها   كتب لغةيت  الدراسة قد  ال ال  قاةمة مبفاهيم الرتبية على السيف  اليت 
، واستاد  ال ال  بطاقة حتليل احملتةوى ةدا   العربية السعوديةللصفوف األولية باململكة 

( مفهوًما للرتبية علةى السةيف  ين غةي تضةمينها       ١٦للدراسة. وةسفر  الدراسة ع  )
. كمةا ةسةفر  النتةاةج ةن ةسة ة     كتب لغيت للصفوف األولية باململكة العربيةة السةعودية  

األول اتبتةداةي   كتب لغيت للصف   تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  ين غي تضمينها
( ، وبلغت ةس ة تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  ين غي تضةمينها    ٪٣٢.٨٧بلغت )

( ،بينمةا بلغةت ةسة ة التضةمني       ٪٤٢.٦الثاةي اتبتةداةي بلغةت )   كتب لغيت للصف
( ،وجاء  ةس ة التضمني   كافة كتب لغيت الصفوف ٪٤٥.٧الصف الثال  اتبتداةي )

كمةا  ةن م  ةكثر املفاهيم تضميًنا هي )احلب، والتعاون مع اآلخةري (  ( ،و٪٥١األولية )
 وجود مفاهيم مل يتم تضمينها وهي )عد  الكراهية، وتق ل الرةي(.ةسفر   الدراسة ع  

 
The level of inclusion of concepts of peace education in the 

books of my language for the primary grades in Saudi Arabia 
Saleh Rajaa Alharbi 

 
Abstract:  

The study aimed to identify the level of inclusion of the concepts 
of education on peace in the books of my language for the primary 
grades in Saudi Arabia, and the society of the study of the books of 
my language (student book) for the first three grades in the primary 
stage, the researcher used the descriptive method to analyze the 
content in answer to the questions of the study, Study Questions The 
researcher presented a list of concepts of peace education that should 
be included in my language books for the primary grades in Saudi 
Arabia. The study resulted in (16) concepts of peace education that 
should be included in my language books for primary grades in Saudi 
Arabia. The results also showed that the inclusion of the concepts of 
peace education should be included in the textbooks for the first grade 
(32.87%). The inclusion of concepts of peace education should be 
included in the books of my second grade language (42.6% (45.7%). 
The inclusion rate in all the books of the first grade language was 51% 
and the most common concepts were love and cooperation with 
others. The study also found concepts that were not included, Not 
hate, and accept opinion. 



521المجلد )12(  العـدد )3(  

�سالح بن رجاء احلربي

 
The level of inclusion of concepts of peace education in the 

books of my language for the primary grades in Saudi Arabia 
Saleh Rajaa Alharbi 

 
Abstract:  

The study aimed to identify the level of inclusion of the concepts 
of education on peace in the books of my language for the primary 
grades in Saudi Arabia, and the society of the study of the books of 
my language (student book) for the first three grades in the primary 
stage, the researcher used the descriptive method to analyze the 
content in answer to the questions of the study, Study Questions The 
researcher presented a list of concepts of peace education that should 
be included in my language books for the primary grades in Saudi 
Arabia. The study resulted in (16) concepts of peace education that 
should be included in my language books for primary grades in Saudi 
Arabia. The results also showed that the inclusion of the concepts of 
peace education should be included in the textbooks for the first grade 
(32.87%). The inclusion of concepts of peace education should be 
included in the books of my second grade language (42.6% (45.7%). 
The inclusion rate in all the books of the first grade language was 51% 
and the most common concepts were love and cooperation with 
others. The study also found concepts that were not included, Not 
hate, and accept opinion. 



م�ستوى ت�سمني مفاهيم الرتبية على ال�سالم ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 522

 : مقدمة الدراسة

نا ، وت ةلل مةا تسةتطيعه لفا عةا عليةه، وت      السيف  مطلب تسعى إليه مجيع الكاة
تنزع إىل ضده إت مكرهةع وبغية حتقيقه ولو بالقو ، وللا تعد اجلماعةا  والةدول الغةالي    
 والنفيس م  ةجل حتقيق السيف  واألم  هلا ولألجيال القادمة داخل منظومتها وخارجها. 

لِّ مسةوول عة  رعيةة    مفهوٌ  راٍق، وهدف ساٍ ، وغاية ة يلة، ُلقَّ على كوالسيف  
ةن يسعى إىل حتقيِقها والوصةول إليهةا واتسةتقرار فيهةا، مة  ةجةل        -اسرتعاه اهلل إياها 

بعةد   الرتبويون إىل حتقيِق مفهو  الرتبية م  ةجل السيف ، وللا سعى ،تعزيزها وترسياها
ٍٍ مة    بقةاع   ةن َقضَّت مضاجَعهم مشاهُد العنف والقسو  اليت يتعرَّض هلا اإلةساُن   كةث

هةل )الةوبٍان،   العامل؛ ةتيجةع للكراهيِة واتسةت داد ولةب السَّةيطر  وبسةن النفةو  واجل     
 (.ةه١٤٣٢

سعت الشراةع السماوية والثقافا  ال شرية إىل الةدعو  للسةيف ، وةشةره وتعزيةز     
قيمه ومفاهيمه بني ةفرادها صغاًرا وك اًرا، تقديًرا منها ألهميته واحلاجة إليه   كل وقت، 

      لك بالسيف  مع النفس ةولعا، ثم السيف  مع كل م  لوله م  مكوةا  ال ي ة.وبدة
 هلل والطاعة اخلٍ، إراد  رابن جيمعها عديد  معاٍن له اإلسيفمية الرتبية   والسيف 

 ةمساء م  اسم والسيف  واحمل ة، والنقاء، والطهار ، والصفح، والصلح، واحلق، والعدل،
 كصةنع  متعةدد   دتت  فيأخةل  املتحد  األمم عند السيف  ثقافة هو مف وةما احلسنى، اهلل

 والسةيف   والصراع، والنزاع والعنف احلرب ومنع السيف ، وبناء السيف ، ولفظ السيف ،
 وال ي ةةي واتقتصةةادي، الدبلوماسةةي، والسياسةةي واتجتمةةاعي، واألسةةري، الفةةردي،

 (.٨٤ ، ص ٢٠١٤)املواجد ، واملوا  ة، والرشايد ، 
حتقيةق اتةةدماو والتعةايح مبح ةة      ةظًرا ألةه م  ةولويةا  املوسسةا  الرتبويةة   و

وسيف  بني ةفراد اجملتمع؛ للا حترص   مستهدفاتها على إجياد ةسيج اجتماعي قاةم علةى  
اتلرتا  والتكريم بني ةفرادهةا، يوكةد فيهةا علةى اجلسةد الوالةد، واللحمةة اجملتمعيةة         

دعو إليه، وتعزز ممارستها داخلها لرًصا منها على تربيةة  الوالد ، وعليه تعل  قيمها، وت
 م  بداخلها على اتةدماو والتعاطف والرتالم والعيح بسيف .

والرتبية عملية هدفها تكيف الفرد مع ال ي ة احمليطة الط يعية واتجتماعية ع  طريق 
لعيح بسةعاد ،  تنمية استعداداته وترقية عقله وتعويده األخيفق والفضيلة، مبا يضم  له ا

فالسيف  والرتبية يلتقيان   الغاية وهةي السةعاد  و  الوسةيلة والةيت هةي تنميةة العقةل        
واتستعدادا ، وسواًء كان السيف  قيمة ةو م دة ةو ضرور  ةو خلقعا، فهو   كل ةلوالةه  
ي ين بناء ويصنع صناعة، وهو حباجة إىل الرتبية املتدرجةة واملنظمةة واملدروسةة، فالسةيف      
ي دة باإلةسان الفرد، فيف سيف  بدون مشاركة اإلةسان، فيفبد م  العمل على بناء اإلةسان 
املتمتع بالسيف  الداخلي القادر على ةشر السيف  والعدل بني الناس، وت يتحقق  لك إت 
م  خيفل الرتبية، فين غي ةن يربي الفرد على م ادئ معينة لتى يستطيع ةن يكون مسةاملعا  

ع اآلخري ، وهلا حيتاو إىل تربية الفرد على ةسس هةي مرتكةزا  وعناصةر    مع ةفسه وم
للوصةةول للسةةيف ، كالرتبيةةة علةةى التسةةامح والدحلقراطيةةة واحلريةةة املسةةوولة والةةوعي  
باملشكيف  احمليطة وكيفية للها وديًّا، والتدرب على  لك   مواقف عملية يوضةع فيهةا   

 (.٦٣  ص ٢٠١٠املتعلم. )ياسني، 
ش ة امل كر  على م ةادئ السةيف  واتلةرتا  واحمل ةة داخةل املوسسةا        ولكون التن

الرتبوية، واملوسسا  الداعمة هلا توتي مثارها بشكل جيد، وتص ح ممارسة عمليةة ينشةأ   
عليها الفرد، ويتشربها، وحلارسها   كل املواقف اليت يعيشها، ويص ح   املسةتق ل داعًيةا   

  وداعًما ومدافًعا عنها.
رس قيم ثقافة السيف  يتم   مرالل التنش ة اتجتماعية املاتلفة، وملا ولي  إن غ

كاةت تلك التنش ة تقو  بها عد  موسسا  اجتماعية خمتلفة م  بينها املدرسة، فقد تكون 
الفرصة ساحنة لتحقيق  لك م  خيفل املنهج املدرسي بعناصره املاتلفة، وةهةم الكتةاب   

ف لقيقةة ومصةطنعة، كمةا ةن جلماعةا  النشةا       وما حيويه م  معارف ومفاهيم ومواق
دوًرا   غرسها، لي  تركز هله اجلماعا  على ثيفثة ةبعةاد رةيسةة تةرت ن مةع بعضةها      
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بعيفقة معقد  هي املعرفة واملهارا  والقيم. فتطوير املهارا  يعتمد على قاعةد  معةارف   
ةةةه عنةدما تقةو     ميفةمة، واتثنان يعتمدان على قاعد  ةساسية مة  القةيم ،وهةلا يعةين     

مجاعا  النشا  املدرسةي ب لةور  القةيم املرت طةة بثقافةة السةيف  اتجتمةاعي وشةرلها         
لألعضاء واجلماعا  وتدري هم على املهارا  املرت طةة بتط يقهةا وممارسةتها مة  خةيفل      
األةشطة املاتلفة قد يودي  لك لتنمية السيف  اتجتماعي لدى طيفب املرللة اإلعدادية، 

إليها على كوةها م  ةهم مرالل التنش ة اتجتماعية ألةها تتميز بالنمو السةريع   اليت ينظر
املتواصل الةلي يرتتةب عليةه إلةداي تغةيٍا  كةثٍ    شاصةية الطةيفب )غ ةاري،          

 (.١٠٢ ، ص٢٠٠٤
ففةي   ،اجيب ةن يكةون التعلةيم اجتماعيً ة    ( ةةه ٢٠١١) Sampereويوكد سام ٍ

تةدريس مهةارا  العيفقةة    بالسةما    تبةد مة   ديد  جلاعرفة الوقت اللي ةكتسب فيه امل
لفهةم ثقافةة السةيف  وكيفيةة     التيفميل  ساعدتتنفيل ةةشطة تعليمية ؛ للا يستلز  والتعايح

تزويدهم بالقدرا  والدرايةة واملوقةف   يستلز    لني  م  خيفل املنهج املدرسي بناةها،
 (.٣٨)ص لتحقيق  لك وةهااللي حيتاج

لى موسساته تنمية ةفراد جمتمعه   جمال راعية ودعةم السةيف    وللا يعول اجملتمع ع
وقيمه م  ةجل احلفا  على ليوية اجملتمع وةمنه وسيفمته م  ةي مهددا  قد تطرة عليةه  

 ( ةةه جيب على موسسا  اجملتمع املاتلفة ةشةر وتنميةة   ٢٠١٣مستق لعا، وتوكد مربوك )
دى   السلوك اإلةساةي وم  ةهم هةله  ثقافة السيف ، واليت تهدف لتأسيس تغيٍ بعيد امل

املوسسا ، املوسسا  التعليمية لي  تستاد  ةدواتها املاتلفة اليت مة  بينهةا مجاعةا     
النشا  املدرسي   تثقيف الطيفب وإكسابهم املفاهيم املرت طة بثقافة السيف  اتجتمةاعي  

ة والعدالة وغٍها مة   مثل التسامح واحلوار اإلجيابي وق ول اآلخر واملس ولية اتجتماعي
القيم اليت توجه سلوك الطيفب لتى تصة ح هةله القةيم سةلوكاع يلتةز  بهةا الطةيفب          
تعاميفتهم   احليا  العامة بدت م  كوةها جمرد مفاهيم ةظرية، فثقافةة السةيف  هةي ثقافةة     
تعارض العنف وحتل املشكيف  مة  خةيفل احلةوار والتفةاوض وتضةم  ممارسةة كافةة        

 (.٥شاركة الكاملة   تطوير اجملتمع اإلةساةي )صاحلقوق وامل

 والرتويةج ومنل ةن ةاد  األمم املتحد  وموسساتها إىل ضرور  اتهتما  بالسيف ، 
له، وعقد املومترا  واللقاءا  لتفعيله م  ق ل الدول، فقد استجابت عدد م  دول العامل 

ثقافة السيف  ،ومة   لةك   وعقد  املومترا  العاملية، وةجر  الدراسا  م  ةجل تفعيل 
 ( ةن بلدان اتحتةاد األوروبةي ةطلقةت مشةروع الةثيفي      ٢٠١٣ما ةشار  إليه مربوك،)

  حتةت عنةوان ب باهةاه ثقافةة السةيف  ب والةلي يهةدف لوضةع         ٢٠٠٧-  ٢٠٠٦سنوا  
إسرتاتيجيا  تعليمية قاةمة على الظروف الدولية واإلقليمية وحتقق توازًةا   تطور بلدان 

  ةجريت دراسا  لالةة  ٢٠٠٧األوروبي بالتعاون مع اليوةسكو، للا خيفل عا  اتحتاد 
تستكشاف وتشجيع ةفضل املمارسا ، وتقديم إطار تصوري لظروف لجةر  الدراسةة   
واملناخ التعليمي واتجتماعي هاه ثقافة السيف ، ومت تغطيةة املوضةوع مة  خةيفل ةربعةة      

 : هي مستويا  م  دواةر الرتكيز،
 .ع بالسيف فصول تتمت  -١
 .مناخ مدرسي يسوده السيف   -٢
 .جمتمع حملي ينعم بالسيف   -٣
. ومازالت اجلهود مستمر    إطار ةشر وتنمية ثقافة السيف  دولة تتمتع بالسيف   -٤

 (٣٢)ص

 :  مشكلة الدراسة

تسعى الرتبية إىل إكساب مجلة م  القيم اليت ينشدها اجملتمع و  مقدمتها القيم اليت 
  والرتا  اآلخري  والتعايح والتسامح كوةها قيم ت حلك  ةن ينعم ترت ن باألم  والسيف

اجملتمع بدوةها، وللا يأتي التأكيد عليها   كل مرالل الرتبية سةواء للةنحء ةو للقةاةمني    
 على تربيته. 

 ( ةن الرتبية على السةيف  تةرت ن بةالقيم،    ٢٠١٢و   ا  السياق توكد لسوةة )
ساةي اليت تركز على عناصر عد  العنف وحتةرت  احلقةوق   واملواقف، وط يعة السلوك اإلة

األساسية لاةسان ولريا  اآلخري ، و لك بالتفاهم والتسامح والتماسك. ويرت ن ةشر 
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 والرتويةج ومنل ةن ةاد  األمم املتحد  وموسساتها إىل ضرور  اتهتما  بالسيف ، 
له، وعقد املومترا  واللقاءا  لتفعيله م  ق ل الدول، فقد استجابت عدد م  دول العامل 

ثقافة السيف  ،ومة   لةك   وعقد  املومترا  العاملية، وةجر  الدراسا  م  ةجل تفعيل 
 ( ةن بلدان اتحتةاد األوروبةي ةطلقةت مشةروع الةثيفي      ٢٠١٣ما ةشار  إليه مربوك،)

  حتةت عنةوان ب باهةاه ثقافةة السةيف  ب والةلي يهةدف لوضةع         ٢٠٠٧-  ٢٠٠٦سنوا  
إسرتاتيجيا  تعليمية قاةمة على الظروف الدولية واإلقليمية وحتقق توازًةا   تطور بلدان 

  ةجريت دراسا  لالةة  ٢٠٠٧األوروبي بالتعاون مع اليوةسكو، للا خيفل عا  اتحتاد 
تستكشاف وتشجيع ةفضل املمارسا ، وتقديم إطار تصوري لظروف لجةر  الدراسةة   
واملناخ التعليمي واتجتماعي هاه ثقافة السيف ، ومت تغطيةة املوضةوع مة  خةيفل ةربعةة      

 : هي مستويا  م  دواةر الرتكيز،
 .ع بالسيف فصول تتمت  -١
 .مناخ مدرسي يسوده السيف   -٢
 .جمتمع حملي ينعم بالسيف   -٣
. ومازالت اجلهود مستمر    إطار ةشر وتنمية ثقافة السيف  دولة تتمتع بالسيف   -٤

 (٣٢)ص

 :  مشكلة الدراسة

تسعى الرتبية إىل إكساب مجلة م  القيم اليت ينشدها اجملتمع و  مقدمتها القيم اليت 
  والرتا  اآلخري  والتعايح والتسامح كوةها قيم ت حلك  ةن ينعم ترت ن باألم  والسيف

اجملتمع بدوةها، وللا يأتي التأكيد عليها   كل مرالل الرتبية سةواء للةنحء ةو للقةاةمني    
 على تربيته. 

 ( ةن الرتبية على السةيف  تةرت ن بةالقيم،    ٢٠١٢و   ا  السياق توكد لسوةة )
ساةي اليت تركز على عناصر عد  العنف وحتةرت  احلقةوق   واملواقف، وط يعة السلوك اإلة

األساسية لاةسان ولريا  اآلخري ، و لك بالتفاهم والتسامح والتماسك. ويرت ن ةشر 
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ثقافة السيف  بالتنش ة بقيمها ومفاهيمها. وهي علمية جيب ةن ت دة منل الطفولة ويتضمنها 
ة والرتبوية، مبا    لك املعلوما  والقيم ةظا  القيم اليت حتتويها برامج التنش ة اتجتماعي

واملهارا  احلياتية، وةساليب التفاهم والتسامح والتماسك، وبناء العقل، ولقد كاةت هله 
القضية   مقدمة اهتماما  العديد م  املوسسا  الدولية واإلقليمية واحملليةة منةل مةد .    

  (.١٠٤)ص
مة  مقةررا  ومواقةف وبي ةا       وللا يلز  ةن يكون املنهج املدرسي ومةا حيتويةه  

ةن تكون راعية وداعمة للرتبية على السةيف ،   وةةشطة ومشاريع داخل املدرسة وخارجها
كي ينشأ التلميل   بي ة غنية مبمارسا  السيف  قولعا وفعلعا، فيرتبى عليها، وينشأ   كنفها 

ا ، فيتارو منها وهو حمب للسيف  ومسةامل ومتعةايح مةع مة  لولةه بكةل حم ةة والةرت        
 مكتسب للمعارف واملفاهيم واملهارا  احملققة هلا.

 ( ةةةه جيةب حتقيةق التةوازن بةني التعلةيم املعةر  والتعلةيم         ٢٠٠٨وترى جرار )
اتجتماعي والوجداةي، كوسيلة لتوعية األطفال والش اب باملوضةوعا  األساسةية الةيت    

ة جيب ةن تودي إىل تغةيٍ  تودي إىل الرتبية على السيف ، كما ةن اجلهود واألةشطة الرتبوي
فردي ومجاعي   تصرفا  وسلوك الطل ة، وتعهةد بالعمةل مة  ةجةل لقةوق اإلةسةان       

 (.٥٩والسيف  والتفاهم والتنمية )ص
املراجع لألدب الرتبوي العربي يلحظ ةن الدراسا  اليت ةجريت   جمةال الرتبيةة   

 ، ٢٠١٠اطمةة ةةلر،  على السيف  تتةزال قليلةة خصوًصةا   اللغةة العربيةة، وتوكةد )ف      
موضةوع السةيف .    –( ةدر  الدراسا  العلمية اليت تصد  هللا املوضوع احليوي ٥٠ص

ةص ح قضية بارز  هرى لوهلا  ومع تنامي اتهتما  مبوضوع السيف    السنوا  األخٍ 
الدراسا  وتعقد م  ةجلها املومترا  والندوا  الرتبوية، إت ةن املتابع ملا جيةري   هةلا   

ال ييفلظ النقص الواضح وقلة اتهتمةا  علةى مسةتوى العةامل العربةي واإلسةيفمي       اجمل
بصفة عامة ودول اخلليج على وجه اخلصوص قياًسا باجملتمعا  الغربية الةيت ةفاضةت     

 شتى.  والدراسا  ملوضوع السيف  م  جواةبال ح  

تكون حمققة الكتب املدرسية مبا حتتويها م  مفاهيم ومعارف وقيم ولقاةق تبد ةن 
ألهداف وغايا  اجملتمع والتياجاته ،و   مقدمتها الرتبية على السيف  وما يتضمنها مة   
مفاهيم وقيم ومهارا  ؛للا تبد ةن يكون احملتوى متوافقعا مع متطل ةا  األمة  والسةيف     

ه والتعايح اليت ينشدها اجملتمع احمللي والعاملي، داعًما هلا وداعًيا إليةه بنصوصةه ولواراتة   
 وصوره، ةابًلا للعنف والتعصب واحلرب وما يدعو هلا.

وتعترب املفاهيم الل نة األوىل   تسهيل إكساب املعرفة والعلم، ومنها ت دة عمليا  
التفكٍ، واستيعاب املعاةي وعليها ت نةى عمليةا  التط يةق، والةتعلم الةلاتي والتقةويم،       

والتلميل، وللا جاء اتهتما    إكسابها وعمليا  التحسني ال عدية اليت حيتاو إليه املعلم 
 وتنميتها. 

 :  ( عد  فواةد للمفاهيم، هي٢٠٠١ويورد السيد )
 تساعد الطيفب على التعامل بفعالية مع املشكيف  اتجتماعية. -
 تشجع على طر  األس لة  ا  العيفقة مبعلوما  ةو بياةا  معينة. -
تصةنيفها حتةت ةطةا  معينةة لتوضةيح      تعمل املفاهيم على تنظيم املعلوما  املت اينة و -

 العيفقا  املت ادلة وجعلها  ا  معنى.
تساعد على تنظةيم اخلةرب  العقليةة الةيت يةتم تشةكيلها لةول مفةاهيم حمةدد . )ص           -

 (١٠١-١٠٠ص

وتعترب كتب لغيت   الصفوف األوليةة مة  املقةررا  األساسةية   هةله املرللةة       
ارًةةا لنصوصةها ومسةتمًعا حلواراتهةا،     باللا ، ويقضي معها التلميةل سةاعا  طويلةة ق   

ومتفاعلعا مع ما تتضمنها م  ةلداي وقصص وصور، مط قعا ملا تنةادي مة  قةيم. وهةلا     
يتطلب ةن يكسب مقرر لغيت التلميل مجلة م  املفاهيم والقيم واملعارف اليت حيتاجها كةي  

لةق   ليةا    ينطلق   التفاعل مع م  لوله   الصف واملدرسة وم  ثم اجملتمع؛ كي ينط
متلوها الثقة واتعتزاز، مستمتًعا بكل ما   احليا  م  مجاليا ، ويأتي   مقدمتها مفةاهيم  
الرتبية على السيف  الةيت ةةاد  بةه الشةراةع السةماوية والثقافةا  واملوسسةا  العامليةة         
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تكون حمققة الكتب املدرسية مبا حتتويها م  مفاهيم ومعارف وقيم ولقاةق تبد ةن 
ألهداف وغايا  اجملتمع والتياجاته ،و   مقدمتها الرتبية على السيف  وما يتضمنها مة   
مفاهيم وقيم ومهارا  ؛للا تبد ةن يكون احملتوى متوافقعا مع متطل ةا  األمة  والسةيف     

ه والتعايح اليت ينشدها اجملتمع احمللي والعاملي، داعًما هلا وداعًيا إليةه بنصوصةه ولواراتة   
 وصوره، ةابًلا للعنف والتعصب واحلرب وما يدعو هلا.

وتعترب املفاهيم الل نة األوىل   تسهيل إكساب املعرفة والعلم، ومنها ت دة عمليا  
التفكٍ، واستيعاب املعاةي وعليها ت نةى عمليةا  التط يةق، والةتعلم الةلاتي والتقةويم،       

والتلميل، وللا جاء اتهتما    إكسابها وعمليا  التحسني ال عدية اليت حيتاو إليه املعلم 
 وتنميتها. 

 :  ( عد  فواةد للمفاهيم، هي٢٠٠١ويورد السيد )
 تساعد الطيفب على التعامل بفعالية مع املشكيف  اتجتماعية. -
 تشجع على طر  األس لة  ا  العيفقة مبعلوما  ةو بياةا  معينة. -
تصةنيفها حتةت ةطةا  معينةة لتوضةيح      تعمل املفاهيم على تنظيم املعلوما  املت اينة و -

 العيفقا  املت ادلة وجعلها  ا  معنى.
تساعد على تنظةيم اخلةرب  العقليةة الةيت يةتم تشةكيلها لةول مفةاهيم حمةدد . )ص           -

 (١٠١-١٠٠ص

وتعترب كتب لغيت   الصفوف األوليةة مة  املقةررا  األساسةية   هةله املرللةة       
ارًةةا لنصوصةها ومسةتمًعا حلواراتهةا،     باللا ، ويقضي معها التلميةل سةاعا  طويلةة ق   

ومتفاعلعا مع ما تتضمنها م  ةلداي وقصص وصور، مط قعا ملا تنةادي مة  قةيم. وهةلا     
يتطلب ةن يكسب مقرر لغيت التلميل مجلة م  املفاهيم والقيم واملعارف اليت حيتاجها كةي  

لةق   ليةا    ينطلق   التفاعل مع م  لوله   الصف واملدرسة وم  ثم اجملتمع؛ كي ينط
متلوها الثقة واتعتزاز، مستمتًعا بكل ما   احليا  م  مجاليا ، ويأتي   مقدمتها مفةاهيم  
الرتبية على السيف  الةيت ةةاد  بةه الشةراةع السةماوية والثقافةا  واملوسسةا  العامليةة         
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بأمجعها. وللا يت ادر سوال مهم ما مستوى تضمني هله املفاهيم   مقرر لغةيت للصةفوف   
 ولية   اململكة العربية السعودية؟ األ

وهلا السوال يتطلب إجراء دراسة علمية للكشف عة  مسةتوى تضةمني مفةاهيم     
الرتبية علةى السةيف    كتةب لغةيت للصةفوف األولويةة   اململكةة العربيةة السةعودية،          

لسةب علةم    -خصوًصا ةن ال ال  مل يقف على دراسة علميةة تناولةت هةله املشةكلة     
ةن ال ال  يلحةظ تنةامي بعةل السةلوكيا  املنافيةة للسةيف  واملفةاهيم         كما –ال ال  

املرت طة به. للا عز  ال ال  على إجراء دراسةة تهةدف للكشةف عة  مسةتوى تضةمني       
 مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت للصفوف األولوية   اململكة العربية السعودية.

 :  أسئلة الدراسة
 : رةيس التاليهيب الدراسة ع  السوال ال

ما مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السةيف    كتةب لغةيت للصةفوف األوليةة      
 : ويتفرع م  السوال الرةيس األس لة التالية، باململكة العربية السعودية

ما مفاهيم الرتبية على السيف  اليت ين غي تضمينها   كتب لغةيت للصةفوف األوليةة      -١
 باململكة العربية السعودية؟

مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتاب لغيت للصف األول اتبتداةي ما   -٢
 باململكة العربية السعودية؟

ما مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتاب لغيت للصف الثاةي اتبتداةي   -٣
 باململكة العربية السعودية؟

للصةف الثالة    ما مستوى تضةمني مفةاهيم الرتبيةة علةى السةيف    كتةاب لغةيت          -٤
 اتبتداةي باململكة العربية السعودية؟

ما مستوى تضمني مفاهيم الرتبيةة علةى السةيف    كتةب لغةيت للصةفوف األوليةة          -٥
 باململكة العربية السعودية؟

 : أهداف الدراسة
 : تهدف الدراسة احلالية إىل

ية مفاهيم الرتبية على السيف  اليت ين غي تضمينها   كتب لغيت للصفوف األول  -١
 باململكة العربية السعودية.

التعرف على مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت للصفوف   -٢
 األولية باململكة العربية السعودية.

 : أهمية الدراسة

ترتكز ةهميةة الدراسةة علةى ةتاةجهةا الةيت ستسةاعد مصةممي ومطةوري منةاهج          
يم الرتبيةة علةى السةيف  الةيت ين غةي      الصفوف األولية، ومعلميها   التعرف علةى مفةاه  

تعليمها لتيفميل الصفوف األولية، وتزودهم بتغلية راجعة ع  واقع مقرر لغيت للصفوف 
األولية، كما ستسهم مستق لعا   تعزيز ثقافة السيف  لدى تيفميل الصفوف األوليةة بصةفة   

ىل دراسا  علميةة  خاصة واملتعلمني بصفة عامة، كما سيتوقع ةن حتفز الدراسة ال الثني إ
 تقوحلية، هري ية ةخرى.

 :  حدود الدراسة
 : تقتصر الدراسة على احلدود التالية

 : احلدود املوضوعية
 مفاهيم الرتبية على السيف  احملدد    هله الدراسة .  -١
كتب لغيت للصفوف األولية   اململكة العربية السعودية، وتشمل كتاب الطالب   -٢

 لثاةي جلميع صفوف مرللة الصفوف األولية.للفصلني الدراسيني األول وا
 اململكة العربية السعودية.: احلدود املكاةية
 ه(. ١٤٣٩/١٤٤٠ط عة كتب لغيت للعا  الدراسي ): احلدود الزماةية
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 : أهداف الدراسة
 : تهدف الدراسة احلالية إىل

ية مفاهيم الرتبية على السيف  اليت ين غي تضمينها   كتب لغيت للصفوف األول  -١
 باململكة العربية السعودية.

التعرف على مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت للصفوف   -٢
 األولية باململكة العربية السعودية.

 : أهمية الدراسة

ترتكز ةهميةة الدراسةة علةى ةتاةجهةا الةيت ستسةاعد مصةممي ومطةوري منةاهج          
يم الرتبيةة علةى السةيف  الةيت ين غةي      الصفوف األولية، ومعلميها   التعرف علةى مفةاه  

تعليمها لتيفميل الصفوف األولية، وتزودهم بتغلية راجعة ع  واقع مقرر لغيت للصفوف 
األولية، كما ستسهم مستق لعا   تعزيز ثقافة السيف  لدى تيفميل الصفوف األوليةة بصةفة   

ىل دراسا  علميةة  خاصة واملتعلمني بصفة عامة، كما سيتوقع ةن حتفز الدراسة ال الثني إ
 تقوحلية، هري ية ةخرى.

 :  حدود الدراسة
 : تقتصر الدراسة على احلدود التالية

 : احلدود املوضوعية
 مفاهيم الرتبية على السيف  احملدد    هله الدراسة .  -١
كتب لغيت للصفوف األولية   اململكة العربية السعودية، وتشمل كتاب الطالب   -٢

 لثاةي جلميع صفوف مرللة الصفوف األولية.للفصلني الدراسيني األول وا
 اململكة العربية السعودية.: احلدود املكاةية
 ه(. ١٤٣٩/١٤٤٠ط عة كتب لغيت للعا  الدراسي ): احلدود الزماةية
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 مصطلحات الدراسة.
 : املفاهيم

ع ةار  عة  تصةورا  عقليةة  ا  ط يعةة مةتغٍ        :  ( بأةها١٩٩٠عرفها اللقاةي )
قا  بني األشياء واحلقةاةق واأللةداي واملواقةف، وتصةنف علةى      وتقو  على إجياد عيف

 (.١٤٨-١٤٧ةساس الصفا  املتشابهة بينها، وتصاغ   صور  لفظية )ص 
جمموعة م  األشياء ةو الرموز ةو احلةوادي  :  ( ةن املفهو  هو٢٠١١وةورد علي )

واليت حلكة    اخلاصة اليت مت هميعها مًعا على ةساس م  اخلصاةص ةو الصفا  املشرتكة،
املفاهيم املادية، : اإلشار  إليها برمز ةو اسم معني. وُتصنف املفاهيم   ةوعني رةيسني هما

 (.٣٥واملفاهيم اجملرد  ةو املعنوية )ص
 : السيف 

الصلح واملساملة وهو رسالة الشراةع السماوية ،وهو :  ( بأإةه١٩٧٩يعرفه مدكور )
عةي   ال قةاء ومسةو اإلةسةاةية مة  مسةتوى         ةفس الوقت تث يت حلةق اإلةسةان الط ي  

الولشية، ووسيلة لتوجيه اجلهود اإلةساةية حنو سعاد  ال شر ورفةاهيتهم، مبةا يكفةل هلةم     
األم  اتقتصادي والسياسي واتجتماعي. وهو اهاه يرمي إىل قطع دابر احلروب   كل 

اء واحمل ةةة الشةةعوب ورفةةع اجملتمةةع اإلةسةةاةي إىل مسةةتوى مثةةالي مةة  السةةيفمة واإلخةة  
 (.٥١٩)ص

 : الرتبية على السيف 
هةي الةيت   : ( مفاهيم الرتبية علةى السةيف  بأةهةا   ١٥ ، ص٢٠١٧يعرف اخلزاعلة )

تسهم   تنش ة األجيال بصور  إجيابية، وتعمل على صقل شاصيتهم ليص حوا مواطنني 
لقوق صاحلني فاعلني   جمتمعهم ،وهي مفاهيم التسامح، والتعايح والتكافل، والرتا  

اإلةسةةان، وةشةةر ثقافةةة احلةةوار، والةةرتا  اآلخةةر والعفةةو، واإللسةةان، وة ةةل التطةةرف  
واإلرهاب، ولةل الصةراعا ، واذةا  القةرارا  بةني ةفةراد اجملتمةع لتةى تتحةول إىل          

 سلوكيا  وممارسا . 

تصور عقلي ةو : هله الدراسة بأةها   ويعرف ال ال  مفاهيم الرتبية على السيف 
املفاهيم اليت مت التواصل إليها ةتيجةة مراجعةة    كة تتعلق بالسيف ، وتشمل هين لقيم مشرت

 األدب الرتبوي املتعلق بالرتبية على السيف  والتفاهم والتسامح وآراء الرتبويني    لك.
املرللة الدراسية النظامية األوىل م  املرللة اتبتداةية   التعليم : الصفوف األولية

 ا .العا ، ومدتها ثيفي سنو

 :  اإلطار النظري

 : ةهمية تعلم املفاهيم
  مقدما  العملية التعليميةة الةيت يسةتهدف بهةا التلميةل، وعليهةا        املفاهيمتأتي 

يعتمد   إكساب املعارف واملهارا ، كما تعترب ةساًسا ل ناء املنظومة التعليميةة للتيفميةل،   
ا ةن تعلمهةا يسةهل عمليةة    وةساًسا للتكامل وبناء العيفقا  بني املعةارف والعلةو ، كمة   

التعلم والتعليم، وجيعل استلكارها وفهمها سهلعا وبناء عمليا  التفكٍ العليا عليها ةمةًرا  
 يسٍا.

وتربز ةهمية تعلةم املفةاهيم بأةهةا ةسةاس العمليةة التعليميةة، وت تنفةك عة  ةي         
سٍ كثٍ م  عمليا  تأتي بعدها ؛وللا يوكد بروةر ةن تعلم املفاهيم تساعد على فهم وتف

األشياء اليت تثٍ اةت اههم   ال ي ة احمليطة بهم واليت حلك  ةن يتعلموها، وةةهةا تقلةل مة     
تعقد ال ي ة لي  إةها تصنف ما هو موجود   ال ي ة م  ةشياء ةو مواقف. وتقلل احلاجة 
إىل إعاد  التعلم عند مواجهة ةي مواقف جديد ، كةللك تسةاعد علةى التوجيةه والتن ةو      

لتاطين ألي ةشا ، باإلضافة إىل ةةها تسمح بالتنظيم والربن بني جمموعا  األلداي وا
 (.٦٨ ، ص ٢٠١١واألشياء )بطرس، 

 : فيما يلي وتعلمها املفاهيم  ( ةهمية١٩٨٨ويوسف ) و   ا  السياق حيدد سعاد ،
مهةا  لتعل سةهولة  ةكثر الدراسية املاد  جيعل الرةيسية املفاهيم ةو العلم ةساسيا  فهم  -١

 .واستيعابها
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تصور عقلي ةو : هله الدراسة بأةها   ويعرف ال ال  مفاهيم الرتبية على السيف 
املفاهيم اليت مت التواصل إليها ةتيجةة مراجعةة    كة تتعلق بالسيف ، وتشمل هين لقيم مشرت

 األدب الرتبوي املتعلق بالرتبية على السيف  والتفاهم والتسامح وآراء الرتبويني    لك.
املرللة الدراسية النظامية األوىل م  املرللة اتبتداةية   التعليم : الصفوف األولية

 ا .العا ، ومدتها ثيفي سنو

 :  اإلطار النظري

 : ةهمية تعلم املفاهيم
  مقدما  العملية التعليميةة الةيت يسةتهدف بهةا التلميةل، وعليهةا        املفاهيمتأتي 

يعتمد   إكساب املعارف واملهارا ، كما تعترب ةساًسا ل ناء املنظومة التعليميةة للتيفميةل،   
ا ةن تعلمهةا يسةهل عمليةة    وةساًسا للتكامل وبناء العيفقا  بني املعةارف والعلةو ، كمة   

التعلم والتعليم، وجيعل استلكارها وفهمها سهلعا وبناء عمليا  التفكٍ العليا عليها ةمةًرا  
 يسٍا.

وتربز ةهمية تعلةم املفةاهيم بأةهةا ةسةاس العمليةة التعليميةة، وت تنفةك عة  ةي         
سٍ كثٍ م  عمليا  تأتي بعدها ؛وللا يوكد بروةر ةن تعلم املفاهيم تساعد على فهم وتف

األشياء اليت تثٍ اةت اههم   ال ي ة احمليطة بهم واليت حلك  ةن يتعلموها، وةةهةا تقلةل مة     
تعقد ال ي ة لي  إةها تصنف ما هو موجود   ال ي ة م  ةشياء ةو مواقف. وتقلل احلاجة 
إىل إعاد  التعلم عند مواجهة ةي مواقف جديد ، كةللك تسةاعد علةى التوجيةه والتن ةو      

لتاطين ألي ةشا ، باإلضافة إىل ةةها تسمح بالتنظيم والربن بني جمموعا  األلداي وا
 (.٦٨ ، ص ٢٠١١واألشياء )بطرس، 

 : فيما يلي وتعلمها املفاهيم  ( ةهمية١٩٨٨ويوسف ) و   ا  السياق حيدد سعاد ،
مهةا  لتعل سةهولة  ةكثر الدراسية املاد  جيعل الرةيسية املفاهيم ةو العلم ةساسيا  فهم  -١

 .واستيعابها
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سوف  فإةها مفاهيمي هيكلي إطار   وتفصييفتها الدراسية املاد  جزةيا  تنظم مل ما  -٢
 .بسرعة ُتنسى

 ةثةره  واةتقةال  الةتعلم  فعاليةة  لزيةاد   الوليةد  األسةلوب  هةو  وامل ةادئ  املفاهيم فهم  -٣
 .اجلديد  للمواقف والظروف

بةني   الفجةو   تضييق ةمر علجي وفهمها الكربى املفاهيم ةو العلم بأساسيا  اتهتما   -٤
 .(٩٢-٩١ ممكًنا )ص اليفلقة واملعرفة للمتعلم السابقة املعرفة

 : ( إىل ما س ق٢٠٥ ، ص١٩٩٧، محيد  فاطمةوتضيف )
 جديةد   ةمثلةة  متييةز    يسةتادمه  مةنظم  معةر   ب ناء املتعلم وتزود املعلوما  ينظم  -١

 املعرفةة  مستويا  بني تكم  اليت الواسعة اهلو  ُتزيل وبللك عديد ؛ مواقف وتفسٍ
 .اوإدراكع افهًم ةكثر الدراسية املاد  جيعل مما وال سين؛ العليا

 العناصةر  إدراك علةى  القةدر   يعنةى  اتةتقةال  كةان  فةإ ا  ،التعلم ةثر اةتقال   يسهم  -٢
 لةه  اربطعة  الة عل  ب عضها وربطها خمتلفة  روف وحتت متنوعة، مواقف   املشرتكة
 عديةد   مواقف وتفسٍ جديد  ةمثلة متييز   املتعلم يساعد ماملفاهي تعلم فإن معنى؛
 .املعلم باملفهو  مرت طة

 املفهو  يتعلم لينما ألةه و لك اجلديد؛ التعلم إىل احلاجة اختزال على املتعلم يساعد  -٣
 .جديد تعلم إىل لاجة دون مر  كل   يط قه

 املعلمةني  إىل عةداه تت بةل  فحسةب  املةتعلم  علةى  املفةاهيم  تعلةم  فاةد  تقتصر ت كما  -٤
 : ألةها و لك املاتلفة املدرسية الكتب ومولفي املناهج وخمططي

 .وتطويره املدرسي املنهج حمتوى اختيار عملية ُتسهل  .ة 
 .املاتلفة الدراسية املواد لربن فعالة وسيلة تعد .ب 
 .املعر  التنظيم خيتل ةن دون جديد ، لقاةق واستيعاب بإضافة يسمح بشكل مرةة .و 

يس املفاهيم إىل جعل التعلم ةكثر متعةع وارتقاء وجعله تعلًما  ا معنى، ويهدف تدر
 ( ةن لتةدريس  ٢٠٠٨ويهدف إىل تط يق املفهو    سياقا  متعدد ، ويوكد ةبو شةري  ) 

 : املفاهيم مقاصد تربوية وفواةد متعدد ، منها

باحملسوسةا   اترتقاء مبستوى التفكٍ؛ فعندما ي دة اإلةسان تعلمه لألشياء فإةه ي ةدة    -١
اليت يدركها، وكلما صعد املتعلم   النمو اجلسدي فةإن قدراتةه اإلدراكيةة لألشةياء     
احمليطة به ت دو إليه مألوفة ولاجته إىل اختصةارها مبفةاهيم تصة ح ضةرور  ملحةة،      
وكلما صعد   النمو كلما مال إىل التجريد ةكثةر ،وبةللك يرتقةي املةتعلم مبسةتوى      

 تفكٍه حنو األعلى.
اد  م  اخلربا  السابقة   مواقف جديةد ؛ فمة  خةيفل تعلةم املةتعلم ملفهةو        اإلف  -٢

املثابر  اللي كان يودي به دوًما إىل الفوز والنجا    مواقةف سةابقة، وةصة ح مة      
 املوكد له ةن اتستمرار   املثابر  سيودي به إىل ةتيجة مرضية   مواقف جديد .

اهيم وذزينها    ه  املتعلم إىل اةتقاهلةا معةه   اةتقال ةثر التعلم؛ لي  يفيد تعلم املف  -٣
لني ةنقله إىل الصفوف األعلى ةو املرللةة الدراسةية التاليةة، وبةللك يسةهل عليةه       

 اتةدماو   صفوفه العليا.
تشكل مفاهيم جديد  ، فالعيح املستمر   عةا  حيتةاو إىل اسةتيعاب لكةل األلفةا         -٤

إىل تشةكل مفةاهيم ت نةى عليهةا مفةاهيم       واحلقاةق اليت تظهر وتستجد فيه مما يةودي 
 ةخرى مشتقة منها ةو متممة هلا.

تهي ة فرص التعلم اللاتي، فاملفاهيم اليت يتعلمها املتعلم   كل موقف تربوي حتفةزه    -٥
إىل ال ح  ع  مضامينها ودتتتها م  خيفل حبثه   مصادر املعرفة املتنوعة لولةه،  

 لم اللاتي.وبللك ةسهمت املفاهيم بتهي ة فرص التع
بناء منهاو تربوي تراكمي منفرد؛ لي  يستطيع كل متعلم ةن يشكل منهاو خةاص    -٦

به و لك م  خيفل تراكم املفاهيم ودتتتها    هنه وقدرته على ربن هله املفاهيم 
بعيفقا  ارت اطية تشكل   خيفصةتها مواضةيع فكريةة متنوعةة واهاهةا  تربويةة       

 خمتلفة.
لةى التحليةل والرتكيةب، فعمليةا  التحليةل والرتكيةب مة         تنمية القدر  العقلية ع  -٧

العمليا  العقلية العليا اليت تسهم   بناء قةدرا  املةتعلم العقليةة، وهةلا يةتم مة        
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باحملسوسةا   اترتقاء مبستوى التفكٍ؛ فعندما ي دة اإلةسان تعلمه لألشياء فإةه ي ةدة    -١
اليت يدركها، وكلما صعد املتعلم   النمو اجلسدي فةإن قدراتةه اإلدراكيةة لألشةياء     
احمليطة به ت دو إليه مألوفة ولاجته إىل اختصةارها مبفةاهيم تصة ح ضةرور  ملحةة،      
وكلما صعد   النمو كلما مال إىل التجريد ةكثةر ،وبةللك يرتقةي املةتعلم مبسةتوى      

 تفكٍه حنو األعلى.
اد  م  اخلربا  السابقة   مواقف جديةد ؛ فمة  خةيفل تعلةم املةتعلم ملفهةو        اإلف  -٢

املثابر  اللي كان يودي به دوًما إىل الفوز والنجا    مواقةف سةابقة، وةصة ح مة      
 املوكد له ةن اتستمرار   املثابر  سيودي به إىل ةتيجة مرضية   مواقف جديد .

اهيم وذزينها    ه  املتعلم إىل اةتقاهلةا معةه   اةتقال ةثر التعلم؛ لي  يفيد تعلم املف  -٣
لني ةنقله إىل الصفوف األعلى ةو املرللةة الدراسةية التاليةة، وبةللك يسةهل عليةه       

 اتةدماو   صفوفه العليا.
تشكل مفاهيم جديد  ، فالعيح املستمر   عةا  حيتةاو إىل اسةتيعاب لكةل األلفةا         -٤

إىل تشةكل مفةاهيم ت نةى عليهةا مفةاهيم       واحلقاةق اليت تظهر وتستجد فيه مما يةودي 
 ةخرى مشتقة منها ةو متممة هلا.

تهي ة فرص التعلم اللاتي، فاملفاهيم اليت يتعلمها املتعلم   كل موقف تربوي حتفةزه    -٥
إىل ال ح  ع  مضامينها ودتتتها م  خيفل حبثه   مصادر املعرفة املتنوعة لولةه،  

 لم اللاتي.وبللك ةسهمت املفاهيم بتهي ة فرص التع
بناء منهاو تربوي تراكمي منفرد؛ لي  يستطيع كل متعلم ةن يشكل منهاو خةاص    -٦

به و لك م  خيفل تراكم املفاهيم ودتتتها    هنه وقدرته على ربن هله املفاهيم 
بعيفقا  ارت اطية تشكل   خيفصةتها مواضةيع فكريةة متنوعةة واهاهةا  تربويةة       

 خمتلفة.
لةى التحليةل والرتكيةب، فعمليةا  التحليةل والرتكيةب مة         تنمية القدر  العقلية ع  -٧

العمليا  العقلية العليا اليت تسهم   بناء قةدرا  املةتعلم العقليةة، وهةلا يةتم مة        
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خيفل ربن األجزاء لتشكيل الكل، وهزةة الكل إىل ةجزاء، وهله العمليةة التعليميةة   
 (.٢٣٨-٢٣٧اليت تتشكل املفاهيم م  خيفهلا. )ص ص

تضةح ةهميةة هةدف تةدريس املفةاهيم   العمليةة التعليميةة، وضةرور          مما س ق ي
احلرص عليها، والسعي إىل التأكيد على إعطاةها ما تستحقه م  العناية والوقت واجلهةد،  
واختيار الطرق واإلسرتاتيجيا  املناس ة لتنميتها، وتدريب املعلمني على طةرق إكسةابها   

 وتنميتها. 
 : مفهو  السيف 

كثٍ  مرت طة بالرتبية على السيف ، منها ثقافة السةيف ، والتسةامح،   جاء  مفاهيم 
والقيم العاملية، والتعايح وغٍها، وهله املفاهيم جبملتها تدخل   داةةر  حتقيةق السةيف     
والتعايح سواء على املستوى اجملتمعي ةو العاملي، كما ةةها جمتمعة تهدف إىل الرتبية على 

جمموعة م  القيم ب: ( ثقافة السيف  بأةها٢٠  ص٢٠١٠عيد )السيف ؛ للا عرفت ةفيسة الس
واملواقف وةطا  السلوك وطرق احليا  اليت ترفل العنف ومتنةع ةشةوب املنازعةا  عة      

اد رةس ابها اجللرية حلل املشةاكل عة  طريةق احلةوار والتفةاوض بةني األفة        طريق معاجلة
 بواجلماعا  واألمم

 ٍ بجمموعةة مة  القةيم،    : لسةيف  بأةهةا   ( ثقافةة ا ٢٠١١) Sampereوعرف سةام 
رفل العنةف   كةل   و ،املواقف والسلوكيا  اليت تعكس الرتا  ليا  ال شر وكرامتهمو

العدالةة والتضةام  والتسةامح ، وكةللك التفةاهم بةني       وةشكاله واتلتزا  مب ادئ احلرية 
 (٢٩ب )صالشعوب واجلماعا  واألفراد

ب جمموعةة مة  األفعةال    : سيف  بأةها ( فقد عرفت مفاهيم ال٢٠١٥وةما الشناوي )
املرت طة بالسيف ، وما يتصل به م  معارف وقيم واهاهةا  متعلقةة مبسةاعد  اآلخةري ،     
اإلةصا ، والتسامح، اتةتماء التفاوض، والنظا ، احلوار، ورفل العنف، ويتم تعليمهةا  

تهمب لألطفال بصور  مقصود  ومنظمة ع  طريق جمموعة م  األةشطة الةيت تشة ع لاجةا   
 (. ٢٤٤)ص

وم  خيفل التعاريف السابقة يتضح ةن ال الثني تنةاولوا السةيف  بقيمةه ومعارفةه     
والسلوك الناتج عنها، وةن الرتبية عليه تستلز  ةن يتعرف التلميل على مجلة م  املفةاهيم،  
ويكتسب عدًدا م  القيم، وُيتوجها مبمارسا  سلوكية داعمة هلله ملعارف وقيم السةيف ،  

لى م دة التشارك فيها مع اآلخري . كما ركز  التعريفةا  السةابقة علةى بعةل     قاةمة ع
  املهارا  الداعمة للسيف  كن ل العنف والتفاهم والتفاوض ولل  املشكيف .

مفهةو   إىل ةن   (٢٠١٧)القةاهر     مركةز هةردو لةدعم التعة ٍ الرقمةي      وةشار 
 لسب ما قدمته ال حةوي  غلب م  الصياغا  والتطورمرالل على األمر  بست السيف  

 : األكادحلية
والنزاعا   تحقق إت    ل غياب احلربيفهم السيف  باعت اره ممارسة ت : املرللة األوىل

الفكةر    كاةت تلك الصراعا  داخلية ةو دولية، وتظةل تلةك   والصراعا  العنيفة سواًء
 .اة ةيًضصاهي الفكر  الشاةعة للسيف    ة هان الكثٍ م  العامة واخل

التةوازن   ركز  على السيف  كتوازن للقوى   إطار النظا  الدولي، هةلا : املرللة الثاةية
 ا ما يكون راجع إىل قةوى عسةكرية  ا  ثقةل بةني معسةكري  ةو راجةع للقةدرا        غالً 

 والعيفقا  اتقتصادية ما بني تكتلني دوليني.
احلةروب   يت نةى ة ةل  املرللةة الةيت ت نةت مفهةو  السةلم السةل  الةلي        : املرللة الثالثةة 

  .اجملتمعا  يعتمد على بناء وترسي  السلم   ثقافة يوالنزاعا ، والسلم اإلجيابي الل
 اتجتماعيةة  اليت ت نت مفهو  السةلم   العيفقةا   وا املرللة األكثر تطوًر: املرللة الرابعة

 وت نةت فكةر  ةن ت   فركز  على قضية العنف ضد املرة  كمهدد رةيس للسلم، الرةيسة،
 املرة . فاةد  للتفرقة بني وجود احلرب م  عدمها   لالة ممارسة العنف ضد

ومةا   ،بال ي ةة  مت الربن فيها بني السلم وبني عيفقة اإلةسةان  املرللة اليت: املرللة اخلامسة
 لل شرية. حلك  ةن هل ه املمارسا  الرةمسالية الولشية ضد ال ي ة م  دمار وتهديد
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وم  خيفل التعاريف السابقة يتضح ةن ال الثني تنةاولوا السةيف  بقيمةه ومعارفةه     
والسلوك الناتج عنها، وةن الرتبية عليه تستلز  ةن يتعرف التلميل على مجلة م  املفةاهيم،  
ويكتسب عدًدا م  القيم، وُيتوجها مبمارسا  سلوكية داعمة هلله ملعارف وقيم السةيف ،  

لى م دة التشارك فيها مع اآلخري . كما ركز  التعريفةا  السةابقة علةى بعةل     قاةمة ع
  املهارا  الداعمة للسيف  كن ل العنف والتفاهم والتفاوض ولل  املشكيف .

مفهةو   إىل ةن   (٢٠١٧)القةاهر     مركةز هةردو لةدعم التعة ٍ الرقمةي      وةشار 
 لسب ما قدمته ال حةوي  غلب م  الصياغا  والتطورمرالل على األمر  بست السيف  

 : األكادحلية
والنزاعا   تحقق إت    ل غياب احلربيفهم السيف  باعت اره ممارسة ت : املرللة األوىل

الفكةر    كاةت تلك الصراعا  داخلية ةو دولية، وتظةل تلةك   والصراعا  العنيفة سواًء
 .اة ةيًضصاهي الفكر  الشاةعة للسيف    ة هان الكثٍ م  العامة واخل

التةوازن   ركز  على السيف  كتوازن للقوى   إطار النظا  الدولي، هةلا : املرللة الثاةية
 ا ما يكون راجع إىل قةوى عسةكرية  ا  ثقةل بةني معسةكري  ةو راجةع للقةدرا        غالً 

 والعيفقا  اتقتصادية ما بني تكتلني دوليني.
احلةروب   يت نةى ة ةل  املرللةة الةيت ت نةت مفهةو  السةلم السةل  الةلي        : املرللة الثالثةة 

  .اجملتمعا  يعتمد على بناء وترسي  السلم   ثقافة يوالنزاعا ، والسلم اإلجيابي الل
 اتجتماعيةة  اليت ت نت مفهو  السةلم   العيفقةا   وا املرللة األكثر تطوًر: املرللة الرابعة

 وت نةت فكةر  ةن ت   فركز  على قضية العنف ضد املرة  كمهدد رةيس للسلم، الرةيسة،
 املرة . فاةد  للتفرقة بني وجود احلرب م  عدمها   لالة ممارسة العنف ضد

ومةا   ،بال ي ةة  مت الربن فيها بني السلم وبني عيفقة اإلةسةان  املرللة اليت: املرللة اخلامسة
 لل شرية. حلك  ةن هل ه املمارسا  الرةمسالية الولشية ضد ال ي ة م  دمار وتهديد
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 لاةسان بتحقيةق السةيف    يلت تلك املرللة عيفقة السيف  الداخلتناو: املرللة السادسة
وة ةل   انم لقوق اإلةسالرتكيز على دع ةتطور هلا املفهو  ليشمل ةهميالعا  والشامل، و

التمييزيةة   ا حاب الرةي واملمارسة وةص اءوالنس طفالكاألا  خمتلفة وجه ضد ف ف املالعن
 (٦)ص والعنصرية على اختيفف ةسسها.

رالل اليت تطور فيها مفهو  السيف  لتى وصل إىل املفهو  العا  والشامل وهله امل
ليوكد ضرور  السيف  وةةها لاجة ملحة للجميع؛ وللا لرصت موسسا  اجملتمةع علةى   

 ض طه ليكون مفهوًما عامليً ا حمققعا للعدالة والسيف  مراعًيا لكافة لقوق اإلةسان. 
  :امل ادئ األساسية للرتبية على السيف 

قامت الرتبية على السيف  على عد  م ةادئ لةدد  فيهةا املمارسةا  واملهةارا       
 ( ةن بيةان األمةم املتحةد     ٢٠٠٢املق ولة للتعايح مع اآلخري  بسةيف  .ويةلكر الع ةد )   

ترجم امل ادئ األساسية لثقافة السيف  م  لغةة الدبلوماسةية الدوليةة     ٢٠٠٠للسيف  سنة 
 : يا  اليومية على النحو التاليواهتمامها، إىل لغة سلوكيا  احل

  حتيز. ليا  وكرامة كل كاة  بشري بيف متييز وت ةي الرتا : الرتا  احليا  بكل ةةواعها  -١
 ةن ةمارس اليفعنف اإلجيابي رافًضا العنف بكل ةشكاله. : ة ل العنف  -٢
ةن ةشاطر الوقت واملال وةمةارس الكةر  والسةااء لوضةح لةد      : التشاطر والعطاء  -٣

 .الظلم والطغيان السياسي واتقتصاديليفستع اد و
ةن ةدافع ع  لرية التع ٍ والتنةوع الثقةا  مةوثرا اإلصةغاء     : اإلصغاء س ل التفاهم  -٤

 واحلوار داةماع وت ةةساق ةبًدا إىل التعصب والتشهٍ وة ل العنف.
 ةهميةة  يراعيةان ةن ةدعو إىل سلوك استهيفكي مس ول وإىل طةن إطةاةي   : صون كوك نا  -٥

 كل ةةواعها ويصوةان توازن املوارد الط يعية للكوكب.احليا  ب
ةن ةسهم   تنمية اجملتمع مبشاركة كل ف اته    ةل الةرتا  امل ةادئ    : تضام  متجدد  -٦

 (.٣٤)ص .الدحلقراطية لكي ة تكر مًعا ةشكالعا جديد  للتضام 

ويتضح م  امل ادئ ةعيفه ةةها تدعو إىل عد  قةيم اجتماعيةة ةصةيلة لثةت عليهةا      
راةع والثقافا ، ولقوق تشةاركية ضةرورية للتعةايح مةع اآلخةري ، وتأكيةد علةى        الش

 املسوولية الفردية واجملتمعية هاه ال ي ة اليت ةعيح فيها، وهاه كل ف ا  اجملتمع.
 : ةهداف وقيم الرتبية على السيف 

 : هي ،إلدى عشر  غاية ة على السيف   وةهداف الرتبي ( غايا  ٢٠٠٧خلص جاهني )
مية رو  التمسك بالقيم العاملية وةطا  السلوك الةيت تقةو  عليهةا ثقافةة السةيف ،      تن  -١

 وخصوًصا القيم اليت تلقى الق ول على الصعيد العاملي.
تنمية القدر  على تقدير احلرية وتعزيز املهارا  اليفزمة لتحدياتها وحتمل املسةوولية    -٢

 لل املشكيف  والسعي   بناء وتقدير قيمة اتلتزا  املدةي واملشاركة مع اآلخري   
 جمتمع عادل ومسامل ودحلقراطي. 

 تنمية القدر  على التواصل والتعاون مع اآلخري .  -٣
 تعزيز اهلوية الشاصية.   -٤
 تنمية القدر  على لل النزاعا  بوساةل ت عنفية.   -٥
تعزيز اتطم نان الداخلي   ةفوس املتعلمني حبي  ترتس  عندهم صفا  التسةامح    -٦

 العطاء والرفق. والرمحة و
تنمية القدر  لدى اإلةسان على اتختيار املسةتند إىل حتليةل األوضةاع الراهنةة و إىل       -٧

 رالية مستق لية منشود . 
 تعليم املواطنني الرتا  الرتاي الثقا  ومحاية ال ي ة.   -٨
 تعليم األفراد التوفيق واجلمع واتةسجا  بني القيم الفردية واجلماعية.   -٩

ساسي للجميع م  ةجةل حمةو األميةة متاًمةا ألن اجلهةل مة  ةهةم        توفٍ التعليم األ  -١٠
 ةس اب احلروب.

 (.٧١-٦٦تعزيز لقوق النساء، وبيان دوره َّ   تعزيز ثقافة السيف . )ص،   -١١

وييفلظ ةن هله الغايا  اةطلقت قيم جاء  بها الشةراةع السةماوية، ولرصةت    
ري ، والتعةايح معهةم، وةن   عليها كل الفطر السوية والسليمة، قيم تسهم   ق ول اآلخة 
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ويتضح م  امل ادئ ةعيفه ةةها تدعو إىل عد  قةيم اجتماعيةة ةصةيلة لثةت عليهةا      
راةع والثقافا ، ولقوق تشةاركية ضةرورية للتعةايح مةع اآلخةري ، وتأكيةد علةى        الش

 املسوولية الفردية واجملتمعية هاه ال ي ة اليت ةعيح فيها، وهاه كل ف ا  اجملتمع.
 : ةهداف وقيم الرتبية على السيف 

 : هي ،إلدى عشر  غاية ة على السيف   وةهداف الرتبي ( غايا  ٢٠٠٧خلص جاهني )
مية رو  التمسك بالقيم العاملية وةطا  السلوك الةيت تقةو  عليهةا ثقافةة السةيف ،      تن  -١

 وخصوًصا القيم اليت تلقى الق ول على الصعيد العاملي.
تنمية القدر  على تقدير احلرية وتعزيز املهارا  اليفزمة لتحدياتها وحتمل املسةوولية    -٢

 لل املشكيف  والسعي   بناء وتقدير قيمة اتلتزا  املدةي واملشاركة مع اآلخري   
 جمتمع عادل ومسامل ودحلقراطي. 

 تنمية القدر  على التواصل والتعاون مع اآلخري .  -٣
 تعزيز اهلوية الشاصية.   -٤
 تنمية القدر  على لل النزاعا  بوساةل ت عنفية.   -٥
تعزيز اتطم نان الداخلي   ةفوس املتعلمني حبي  ترتس  عندهم صفا  التسةامح    -٦

 العطاء والرفق. والرمحة و
تنمية القدر  لدى اإلةسان على اتختيار املسةتند إىل حتليةل األوضةاع الراهنةة و إىل       -٧

 رالية مستق لية منشود . 
 تعليم املواطنني الرتا  الرتاي الثقا  ومحاية ال ي ة.   -٨
 تعليم األفراد التوفيق واجلمع واتةسجا  بني القيم الفردية واجلماعية.   -٩

ساسي للجميع م  ةجةل حمةو األميةة متاًمةا ألن اجلهةل مة  ةهةم        توفٍ التعليم األ  -١٠
 ةس اب احلروب.

 (.٧١-٦٦تعزيز لقوق النساء، وبيان دوره َّ   تعزيز ثقافة السيف . )ص،   -١١

وييفلظ ةن هله الغايا  اةطلقت قيم جاء  بها الشةراةع السةماوية، ولرصةت    
ري ، والتعةايح معهةم، وةن   عليها كل الفطر السوية والسليمة، قيم تسهم   ق ول اآلخة 
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يكون املرء إجيابيً ا يألف ويولف مراعًيا حلقوق والواج ا  لكل م  يعيح معةه ةو لولةه   
 على هله األرض. 

 : بينما لدد  اليوةيسيف ةهداف ثقافة السيف  وفق اآلتي
 إكساب األطفال املهارا  اليفزمة حلل اخليففا  اليومية مثل مهارا  التواصل.   -١
ة لألطفال لكي يعيشوا هارب إجيابيةة غنيةة تعةزز إلساسةهم بةالرتا       إتالة الفرص  -٢

 اللا  والثقة بالنفس. 
متكني األطفال م  فهم الشعوب والثقافا  األخرى فهًما ةفضل م  ةجل التافيف   -٣

 ، ص ٢٠٠٢)الع ةد،   .م  املواقف التقليدية السل ية وتعزيز التنةوع والقةيم العامليةة   
٣٧.) 

ةةه حلك  النظر إىل ةن ةلد ةهةم ةهةداف ثقافةة السةيف        (٢٠١٤ويوكد مربوك، )
اتجتماعي حماولة تأسيس بي ة اجتماعية تضم اجملتمةع اإلةسةاةي العةاملي علةى التسةامح      
واتلةرتا  املت ةةادل والتقةدير واتسةةتفاد  مةة  التعدديةة الثقافيةةة، والتنةوع بةةني األفةةراد     

ساةية، وحتقيق تعايح إجيابي وسلمي بني واجلماعا  واألمم املاتلفة ليفرتقاء باحليا  اإلة
 (. ٣٧ةفراد اجملتمع ، وزياد  اتةتماء للجماعا  اليت يعيح بها اإلةسان واعتزازه بها )ص

 ( ةهمية مفهو  السيف  وضرورته حلمايةة  ٢٠١٥و   ا  السياق ترى الشناوي )
وكد علةى دور  اإلةسان؛ فالسيف  الداةم شر  ملمارسة اإلةسان لكل لقوقه وواج اته، وت

التعليم   بناء مفهو  السيف  واليفعنف، و لك ع  طريق تعليم األطفال ممارسة السةيف   
واليفعنف، كما جيب ةن تغرس   األطفال لكي يتعلموا م  خيفل هةله املفةاهيم كيةف    
يعيشون معا   وةا  وسةيف ، األمةر الةلي يسةهم   تعزيةز السةيف  واألمة  الةدوليني.         

 (٣٠٤)ص
 ( ةن الرتبية السيف  تقو  علةى جمموعةة مة  القةيم الةيت      ٢٠١٧زاعلة )ويوكد اخل

تسعى ال شرية لتحقيقها، وإن هله القيم تعد األساس   ةشر مفهو  السةيف  والتعريةف   
 : وهي مب ادةه،

تعترب م  ةهم لقوق اإلةسان اليت جيةب السةعي لتعزيزهةا، وغرسةها لةدى      : احلرية  -١
علةى اتختيةار   مجيةع منةالي احليةا  املاتلفةة،       األفراد، فهي متثل قدر  اإلةسةان  

وتشمل احلرية الفكرية والثقافية والدينية وغٍهةا. وجيةب ةن تكةون هةله احلريةا       
 ضم  لدود فيف تتجاوز احلق العا  ولق اآلخري . 

تعطي األفراد احلق   املشاركة بالعملية السياسية، فهي تسةعى إلرسةاء   : الدحلقراطية  -٢
 س األفراد؛ لي  إةهم شاركوا بصقل لكوماتهم.الطمأةينة   ةفو

ينصب مفهو  العدالة   اجلاةب القاةوةي، لي  إةةه يعةين بةاحلرص علةى     : العدالة  -٣
عد  التمييز واتحنياز ألي ةمر عند حماكمة األفراد، فيجب إخضةاع كافةة املةواطنني    

دهم وينمي لقواةني وةةظمة الدولة دون احنياز، األمر اللي يعزز ثقة األشااص ب يف
 األم  واتستقرار. 

ةهم املفاهيم األخيفقية اليت جيب ةن يتسةلح بهةا األفةراد، فهةي تةدعو إىل      : التسامح  -٤
تلمس األعلار لآلخةري  وتق ةل ةفكةارهم وثقافةاتهم، فهةي تنشةر التعةاطف بةني         

 األشااص؛ لتكوي  جمتمع يسوده الوةا .
كافة اجملات  وعد  املغةات    حتت الوسطية على اتعتدال  : الوسطية وة ل التطرف  -٥

  األفكار والسلوكيا ، فهي عكس التطرف الةلي يهةدف التقةد  واتسةتقرار       
 اجملتمع وينفر اآلخري  مما يولد الت اعد والعداو . 

وهي والد  م  امل ادئ اليت حترت  ةفكار اآلخري  وترفل است داد السلطة : الشورى  -٦
َعدُّ شكلعا م  ةشكال الدحلقراطية، وتعةود آثارهةا   باحلكم وتهميح آراء العامة، فهي ُت

 إجياًبا على اجملتمع واألفراد. 
ُتَعدُّ م  مكار  األخيفق، فاإلةسان األمني يصةون مةا خيةص غةٍه، وتعةرب      : األماةة  -٧

األماةة ع  لفظ لقوق اآلخري ، فكل  ي سلطة مومت  على رعيته، وبهلا يضةم   
 اجلميع لقوقهم.
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تعترب م  ةهم لقوق اإلةسان اليت جيةب السةعي لتعزيزهةا، وغرسةها لةدى      : احلرية  -١
علةى اتختيةار   مجيةع منةالي احليةا  املاتلفةة،       األفراد، فهي متثل قدر  اإلةسةان  

وتشمل احلرية الفكرية والثقافية والدينية وغٍهةا. وجيةب ةن تكةون هةله احلريةا       
 ضم  لدود فيف تتجاوز احلق العا  ولق اآلخري . 

تعطي األفراد احلق   املشاركة بالعملية السياسية، فهي تسةعى إلرسةاء   : الدحلقراطية  -٢
 س األفراد؛ لي  إةهم شاركوا بصقل لكوماتهم.الطمأةينة   ةفو

ينصب مفهو  العدالة   اجلاةب القاةوةي، لي  إةةه يعةين بةاحلرص علةى     : العدالة  -٣
عد  التمييز واتحنياز ألي ةمر عند حماكمة األفراد، فيجب إخضةاع كافةة املةواطنني    

دهم وينمي لقواةني وةةظمة الدولة دون احنياز، األمر اللي يعزز ثقة األشااص ب يف
 األم  واتستقرار. 

ةهم املفاهيم األخيفقية اليت جيب ةن يتسةلح بهةا األفةراد، فهةي تةدعو إىل      : التسامح  -٤
تلمس األعلار لآلخةري  وتق ةل ةفكةارهم وثقافةاتهم، فهةي تنشةر التعةاطف بةني         

 األشااص؛ لتكوي  جمتمع يسوده الوةا .
كافة اجملات  وعد  املغةات    حتت الوسطية على اتعتدال  : الوسطية وة ل التطرف  -٥

  األفكار والسلوكيا ، فهي عكس التطرف الةلي يهةدف التقةد  واتسةتقرار       
 اجملتمع وينفر اآلخري  مما يولد الت اعد والعداو . 

وهي والد  م  امل ادئ اليت حترت  ةفكار اآلخري  وترفل است داد السلطة : الشورى  -٦
َعدُّ شكلعا م  ةشكال الدحلقراطية، وتعةود آثارهةا   باحلكم وتهميح آراء العامة، فهي ُت

 إجياًبا على اجملتمع واألفراد. 
ُتَعدُّ م  مكار  األخيفق، فاإلةسان األمني يصةون مةا خيةص غةٍه، وتعةرب      : األماةة  -٧

األماةة ع  لفظ لقوق اآلخري ، فكل  ي سلطة مومت  على رعيته، وبهلا يضةم   
 اجلميع لقوقهم.
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ة وضرور  عظمةى، تتمثةل باحلاجةة لفهةم اآلخةري ، ومعرفةة       للحوار ةهمي: احلوار  -٨
معتقداتهم وةفكارهم، فهو ُيَعدُّ الوسيلة السةلمية األفضةل حلةل النزاعةا  وتعزيةز      

 التفاهم بني األفراد. 
لتحقيق األم  والسةيف  اجملتمعةي والةدولي جيةب اإلحلةان مب ةدة       : التكافل والتعايح  -٩

والتعاون   كافة جمات  احليا ، لي  إن بناء  التكافل وتق ل اآلخر والعمل يدا بيد،
العيفقا  اإلجيابية واتعرتاف باآلخري  م  ةهم ةشكال التعايح اليت جيب تدعيمها 

 وةشرها للحد م  العنف. 
، معتقةدا  تهدف العنصرية إىل التقليل م  شأن اآلخةري ، وتعظةيم   : ة ل العنصرية  -١٠

ع التفرقة والعداو  بني األفراد والدول، وةفكار معينة وهلا له ةثر سل  جليل   زر
وم  هلا املنطلق كان تبد م  وضع لد هلله الظاهر  وزياد  الوعي بهةا بتشةجيع   

 (.٢١-٢٠األفراد على رفضها وة لها. )ص 

وم  خيفل ما سة ق يتضةح ةن الرتبيةة علةى السةيف  تنطلةق مة  قةيم ين غةي ةن          
ناش ة، وةن تكسب م  خيفل مواقف تربوية ةستهدفها   الربامج الرتبوية اليت ةطرلها لل

  لقيقية ومصطنعة م  ةجل تعميق ةبعادها القيمية   ةفوس الناش ة.

 : تاري  الرتبية السيف 
الدعو  للسيف  بدة  منل ةن بدايا  ال شرية، كوةها لاجة ضةرورية كةي يعيشةوا    

  قدحلةة  ( إىل ةن فكر  السةلم فكةر  ٢٩ ، ص٢٠١٣على هله ال سيطة، وةشار  مربوك )
اهه إليها لكماء العصور الغابر  ومحل لواءها الفيفسفة منل القرن الثالة  ق ةل املةييفد،    
لني ةهابوا باإلةساةية ةن حترر ةفسها مما يفرق بني اإلةسان وةخيه اإلةسان، م  فةروق    
اللغا ، واألوطان، وةظروا إىل النةاس مجيًعةا كةأةهم ةسةر  والةد ، ةمةا ثقافةة السةيف          

  فقد  هر اتهتما  به   ةهاية احلرب ال ارد ، لي  ةص ح اهلدف اللي م  ةجله كمفهو
 شاركت األمم املتحد    عدد م  األةشطة اهلادفة إىل تعزيز ثقافة السيف .

( تاري  ١٨-١٦ ، ص ٢٠١٧( واخلزاعلة، )٥٤ ، ص٢٠٠٨وقد خلصت جرار )
 : الدعو  إىل الرتبية على السيف  وفق اآلتي

 القرار ةو التوصيا  خيه ومكاةهتار احلدي
 دعو  عص ة األمم

املتحد  إىل الرتبيةة  
  على السيف 

١٩٢٠  
ساهمت برامج عص ة األمم املتحةد    تطةوير تربيةة السةيف ،     
و لك بدعو  الدول إىل التوافةق، وفةل العةداو  فيمةا بينهةا،      

 وإسها  السيف    العملية الرتبوية
ةصةةةةةةةةةدر  
اليوةسكو ميثاقعةا  

للتعلةةةيم  دوليةةةاع
  ١٩٧٤ م  ةجل السيف 

عزز  به م ادئ السيف  ومقوماته وةهمية الربن بني مفاهيمةه،  
ولتحقيق ةتاةج إجيابية جيب الرتكيز على مفهو  التعلةيم ألجةل   
السيف ، ألةه يعد عمود األسةاس ل نةاء السةيف  وامتةداده بةني      

د ، الوال الرتبية ت تقتصر على ةفراد اجلماعا األجيال، وةن هله 
بل ةةها تشمل التعاون الدولي وتقليص اهلو  بةني الةدول الةيت    

 يسود عيفقاتها التوتر ةتيجة ملالفا  احلروب بكافة ةشكاهلا.
مومتر اليوةسةكو  
العةةةاملي بشةةةأن 
الرتبية م  ةجةل  

 ةزع السيف 

١٩٨٠  
 باريس

ةصدر هلا املومتر عدًدا م  امل ادئ املتعلقة بالرتبية م  ةجل ةزع 
وصفها مكوًةا ةساسيًّا م  مكوةا  الرتبية مة  ةجةل   السيف ، ب

التفاهم الدولي والسيف  العاملي. وقد ةوصى املومتر ةن التعليم   جمال 
ةزع السيف ، واللي يشكل عنصًرا ةساسيًّا م  عناصر الرتبية م  ةجل 

 . السيف  ةزع السيف  يتضم  التعليم لول ةهداف وآلية
مةةةومتر السةةةيف  
اللي عقةد مبقةر   

  ١٩٧٩ املنظمة

واقرتلت لينلاك فكةر  جةاةز  تقةدمها اليوةسةكو مة  ةجةل       
السيف . وتستهدف جاةز  اليوةسكو للرتبية مة  ةجةل السةيف ،    
تعزيز كل األةشطة الراميةة إىل بنةاء لصةون السةيف    عقةول      
ال شر، واليت ترمي إىل توعية الرةي العةا  وتع  ةة املشةاعر مة      

 يثاق التأسيسي ملنظمة األمم املتحد مستولية رو  املةجل السيف ، 
عقةةةةةةةةةةةد  
مشاورا  دولية 
بشأن الرتبية م  

 ةجل السيف 
١٩٨٢  

وجةةاء  التوصةةية اخلاصةةة بالرتبيةةة مةة  ةجةةل التفةةاهم، والتعةةاون،  
والسيف  على الصةعيد الةدولي، والرتبيةة   جمةال لقةوق اإلةسةان،       

  لليوةسةكو  ولرياته األساسية، تلك التوصية اليت ةصدرها املومتر العا
  دورته الثامنة عشةر ، و لةك لوضةع إسةرتاتيجية لتطةوير مشةروع       

 . تعليمي للرتبية، م  ةجل التفاهم الدولي والسيف  الدولي
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( تاري  ١٨-١٦ ، ص ٢٠١٧( واخلزاعلة، )٥٤ ، ص٢٠٠٨وقد خلصت جرار )
 : الدعو  إىل الرتبية على السيف  وفق اآلتي

 القرار ةو التوصيا  خيه ومكاةهتار احلدي
 دعو  عص ة األمم

املتحد  إىل الرتبيةة  
  على السيف 

١٩٢٠  
ساهمت برامج عص ة األمم املتحةد    تطةوير تربيةة السةيف ،     
و لك بدعو  الدول إىل التوافةق، وفةل العةداو  فيمةا بينهةا،      

 وإسها  السيف    العملية الرتبوية
ةصةةةةةةةةةدر  
اليوةسكو ميثاقعةا  

للتعلةةةيم  دوليةةةاع
  ١٩٧٤ م  ةجل السيف 

عزز  به م ادئ السيف  ومقوماته وةهمية الربن بني مفاهيمةه،  
ولتحقيق ةتاةج إجيابية جيب الرتكيز على مفهو  التعلةيم ألجةل   
السيف ، ألةه يعد عمود األسةاس ل نةاء السةيف  وامتةداده بةني      

د ، الوال الرتبية ت تقتصر على ةفراد اجلماعا األجيال، وةن هله 
بل ةةها تشمل التعاون الدولي وتقليص اهلو  بةني الةدول الةيت    

 يسود عيفقاتها التوتر ةتيجة ملالفا  احلروب بكافة ةشكاهلا.
مومتر اليوةسةكو  
العةةةاملي بشةةةأن 
الرتبية م  ةجةل  

 ةزع السيف 

١٩٨٠  
 باريس

ةصدر هلا املومتر عدًدا م  امل ادئ املتعلقة بالرتبية م  ةجل ةزع 
وصفها مكوًةا ةساسيًّا م  مكوةا  الرتبية مة  ةجةل   السيف ، ب

التفاهم الدولي والسيف  العاملي. وقد ةوصى املومتر ةن التعليم   جمال 
ةزع السيف ، واللي يشكل عنصًرا ةساسيًّا م  عناصر الرتبية م  ةجل 

 . السيف  ةزع السيف  يتضم  التعليم لول ةهداف وآلية
مةةةومتر السةةةيف  
اللي عقةد مبقةر   

  ١٩٧٩ املنظمة

واقرتلت لينلاك فكةر  جةاةز  تقةدمها اليوةسةكو مة  ةجةل       
السيف . وتستهدف جاةز  اليوةسكو للرتبية مة  ةجةل السةيف ،    
تعزيز كل األةشطة الراميةة إىل بنةاء لصةون السةيف    عقةول      
ال شر، واليت ترمي إىل توعية الرةي العةا  وتع  ةة املشةاعر مة      

 يثاق التأسيسي ملنظمة األمم املتحد مستولية رو  املةجل السيف ، 
عقةةةةةةةةةةةد  
مشاورا  دولية 
بشأن الرتبية م  

 ةجل السيف 
١٩٨٢  

وجةةاء  التوصةةية اخلاصةةة بالرتبيةةة مةة  ةجةةل التفةةاهم، والتعةةاون،  
والسيف  على الصةعيد الةدولي، والرتبيةة   جمةال لقةوق اإلةسةان،       

  لليوةسةكو  ولرياته األساسية، تلك التوصية اليت ةصدرها املومتر العا
  دورته الثامنة عشةر ، و لةك لوضةع إسةرتاتيجية لتطةوير مشةروع       

 . تعليمي للرتبية، م  ةجل التفاهم الدولي والسيف  الدولي
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 القرار ةو التوصيا  خيه ومكاةهتار احلدي
املةةةةومتر الةةةةدولي  
احلكومي بشأن الرتبيةة  
مةة  ةجةةل التفةةاهم، 

 والتعاون والسيف .

.١٩٨٣  

 لي  دعا إىل بلل اجلهود   الرتبية م  ةجل السيف  م  خيفل
الرتكيز على دور وةهمية ت ادل القيم الثقافية م  ةجل السةيف .  
وكللك العناية بتكثيف الربامج اإلطاةية، والدور الفعال للرتبية 

 السياسية لشعوب العامل م  ةجل السيف . 
مومتر السةيف     

  ١٩٨٩ عقول ال شر
ةوصى بضرور  قيا  اليوةسكو بتقديم العون واملساعد    بنةاء  

جديد  لول السةيف ، مة  خةيفل تطةوير ثقافةة السةيف        رالية 
 القاةمة على قيم عاملية.

ةصةةد  مجعيةةة  
األمةةم املتحةةد   
قراًرا جلعل سةنة  

هةةةةةةةي  ٢٠٠٠
السةةنة الدوليةةة  

 لثقافة السيف 

١٩٩٧  

و  ةهايةةة القةةرن العشةةري  زاد الةةوعي بتطةةوير السةةيف  ثقافةةة 
 وسلوكعا، فتجلى  لك بالعديد مة  اجلهةا  الةيت لثةت علةى     

تعزيز ودعم مفهو  تربية السةيف  وتطةويره. وقةد عةد  عةا       
العقد األول م  القرن احلادي والعشةري  مبثابةة العقةد     ١٩٩٨

 الدولي لثقافة السيف  واليفعنف م  ةجل ةطفال العامل.

إةشةةاء موسسةةة  
بهدف دعم السيف  بالدراسا  واألحباي واتسةتعاةة بالعمليةة     ٢٠٠٠ ثقافة السيف 

 (. ٢٠٠٦ تحقيق اهلدف املنشود )موسسة ثقافة السيف ،التعليمية ل
صةةةدر تقريةةةر  
موسسةةة ثقافةةة  

  ٢٠٠٤ السيف  

قدمته إىل قدمته إىل األمني العا  لألمم املتحةد ، وتضةم  هةلا    
منظمةة مة  مجيةع ةحنةاء العةامل       ٧٠٠التقرير معلوما  ةعةدتها  

دعت إىل تعزيز السيف ، وشجب العنف، والصراعا  بني دول 
  (.٢٠٠٦)موسسة ثقافة السيف ،  العامل

ما س ق يوكد لاجة الدول واجملتمعا  للسيف  هلا وملة  لوهلةا؛ ألةةه ت حلكة  ةن     
 به.  السيف  ساةًدا   كل مكان لتى ينعم اجلميعينعم بالسيف  جزًءا، بل تبد ةن يكون 

 : السيف دور املنظمة العاملية للرتبية والعلو  والثقافة اليوةسكو   الرتبية على 
  كألةد احللةول الةيت سةعت إليةه األمةم       ١٩٤٥جاء إةشاء منظمة اليوةسكو عا  

املتحد  للرتبية على السةيف  لتهي ةة الظةروف امليفةمةة للرتبيةة والسةيف  والةرتا  القةيم         
( فمنل ةن ٥٦ ، ص٢٠٠٨املشرتكة، ولقوق اإلةسان واتلرتا  املت ادل. ةورد  جرار )

لرتبية والعلو  والثقافة وغايتها هي إقرار السةيف  علةى كوكةب    تأسست املنظمة العاملية ل
األرض، وإقامة عامل ليعيح فيه ال شر وهم ينعمون باألم ، والعدالة، والرخاء. وقد ورد 
  دي اجة امليثاق التأسيسي لليوةسكو ب ةةه كان السلم امل ين على جمرد اتتفاقا  السياسية 

ي علةى دفةع شةعوب العةامل إىل اتلتةزا  بةه التزامةاع        واتقتصادية بني احلكوما  ت يقةو 
اجتماعيًّا ثابًتا خمتصًّا فالسلم احلقيق جيب ةن يقةو  علةى ةسةاس مة  التضةام  الفكةري       

 واملعنوي بني ال شر. 
العقد الدولي لثقافةة  (   ٤ ، ص ٢٠٠٨ولدد  اجلمعية العامة لألمم املتحد  )

اللي ةعدته اليوةسكو ويقد    ٢٠١٠- ٢٠٠١م  ةجل ةطفال العامل،  السيف  واليفعنف
ها اليوةسكو وساةر كياةا  األمةم املتحةد    بالتقرير حملة عامة ع  األةشطة اليت اضطلعت 

اإلجةراءا  املتاةل    ومشل  لةك  للرتويج لربةامج العمل املتعلق بثقافة السيف  وتنفيله، 
 : وهي لتعزيز ثقافة السيف  م  خيفل التعليم

عزيز التعليم اجليد النوعية باعت اره وسيلة ةساسية لتحضةٍ وةشةر   تعمل اليوةسكو لت  -١
املهارا  واملواقف اليفزمة لنزع فتيةل النزاعةا  احملتمةل ةشةوبها والكشةف عنهةا،       
وللدعو  بفعالية إىل إلةيفل ثقافةة السةيف  واليفعنةف مبةا يتماشةى وآفةاق لقةوق         

م للدول األعضاء   تنقةيح  اإلةسان املضم نة. و  هلا الصدد، تقد   اليوةسكو الدع
مضمون الكتب املدرسية واملةواد التعليميةة واملنةاهج الدراسةية لةديها، مةع مراعةا         
التعليم الرمسي وغٍ الرمسي، و  تدريب املدر سني. وتقد   ةيًضا املسةاعد  الفنيةة   

  وإطار العمل املتكامل بشأن ١٩٩٥لل لدان   تط يق صكوك معي نة مثل إعيفن عا  
بية م  ةجل السيف  ولقوق اإلةسان والدحلقراطية. وتقةد   املسةاعد  لل لةدان      الرت

وضع وحتسني األطر القاةوةية الوطنية اليت تشجع التعلةيم اجليةد النوعيةة، ومواءمةة     
اإلجراءا  وتنسيقها على الصعيد القطةري   إطةار إسةرتاتيجية اليوةسةكو لةدعم      

ل الشاملة، وم  خةيفل عمليةا  الربجمةة    التعليم على املستوى الوطين، وخطة العم
املشرتكة   منظومة األمم املتحد . وُتنفَ ل ةةشطة ُتستاَد  فيها تكنولوجيا املعلومةا   
واتتصات  كأدا  لتوسيع ةطاق إمكاةية التحصيل العلمي اجليد النوعية وخصوًصا 
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لرتبية والعلو  والثقافة وغايتها هي إقرار السةيف  علةى كوكةب    تأسست املنظمة العاملية ل
األرض، وإقامة عامل ليعيح فيه ال شر وهم ينعمون باألم ، والعدالة، والرخاء. وقد ورد 
  دي اجة امليثاق التأسيسي لليوةسكو ب ةةه كان السلم امل ين على جمرد اتتفاقا  السياسية 

ي علةى دفةع شةعوب العةامل إىل اتلتةزا  بةه التزامةاع        واتقتصادية بني احلكوما  ت يقةو 
اجتماعيًّا ثابًتا خمتصًّا فالسلم احلقيق جيب ةن يقةو  علةى ةسةاس مة  التضةام  الفكةري       

 واملعنوي بني ال شر. 
العقد الدولي لثقافةة  (   ٤ ، ص ٢٠٠٨ولدد  اجلمعية العامة لألمم املتحد  )

اللي ةعدته اليوةسكو ويقد    ٢٠١٠- ٢٠٠١م  ةجل ةطفال العامل،  السيف  واليفعنف
ها اليوةسكو وساةر كياةا  األمةم املتحةد    بالتقرير حملة عامة ع  األةشطة اليت اضطلعت 

اإلجةراءا  املتاةل    ومشل  لةك  للرتويج لربةامج العمل املتعلق بثقافة السيف  وتنفيله، 
 : وهي لتعزيز ثقافة السيف  م  خيفل التعليم

عزيز التعليم اجليد النوعية باعت اره وسيلة ةساسية لتحضةٍ وةشةر   تعمل اليوةسكو لت  -١
املهارا  واملواقف اليفزمة لنزع فتيةل النزاعةا  احملتمةل ةشةوبها والكشةف عنهةا،       
وللدعو  بفعالية إىل إلةيفل ثقافةة السةيف  واليفعنةف مبةا يتماشةى وآفةاق لقةوق         

م للدول األعضاء   تنقةيح  اإلةسان املضم نة. و  هلا الصدد، تقد   اليوةسكو الدع
مضمون الكتب املدرسية واملةواد التعليميةة واملنةاهج الدراسةية لةديها، مةع مراعةا         
التعليم الرمسي وغٍ الرمسي، و  تدريب املدر سني. وتقد   ةيًضا املسةاعد  الفنيةة   

  وإطار العمل املتكامل بشأن ١٩٩٥لل لدان   تط يق صكوك معي نة مثل إعيفن عا  
بية م  ةجل السيف  ولقوق اإلةسان والدحلقراطية. وتقةد   املسةاعد  لل لةدان      الرت

وضع وحتسني األطر القاةوةية الوطنية اليت تشجع التعلةيم اجليةد النوعيةة، ومواءمةة     
اإلجراءا  وتنسيقها على الصعيد القطةري   إطةار إسةرتاتيجية اليوةسةكو لةدعم      

ل الشاملة، وم  خةيفل عمليةا  الربجمةة    التعليم على املستوى الوطين، وخطة العم
املشرتكة   منظومة األمم املتحد . وُتنفَ ل ةةشطة ُتستاَد  فيها تكنولوجيا املعلومةا   
واتتصات  كأدا  لتوسيع ةطاق إمكاةية التحصيل العلمي اجليد النوعية وخصوًصا 
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لتياجةا   بالنس ة للفتيا  والنسةاء واملن ةو ي  والفقةراء واملهم شةني وةصةحاب ات     
اخلاصة، و لك   إطار عملية تعّلةم علةى مةدى احليةا . وجيةري ةيًضةا اتضةطيفع        
مبشاريع حبثية بالتعاون مع كراسي اليوةسكو اجلامعية واجلامعا  ومعاهةد ال حةوي   
بشأن مساةل  ا  صلة باحلصول على التعليم اجليةد وحتقيةق النجةا  فيةه. وُتكافةأ      

لتشجيع التعليم مة  ةجةل السةيف ، وجيةري مة        ةيًضا ةمثلة بارز  م  ةةشطة ةفل 
خيفل ش كة املدارس املتحةد  التابعةة لليوةسةكو تعمةيم ةفضةل املمارسةا  بشةأن        
التعليم م  ةجل السيف  والتثقيف   جمةال لقةوق اإلةسةان واملواَطنةة الدحلقراطيةة      

 والتعليم املتعدد الثقافا  والشامل وكللك التثقيف   جمال الرتاي.
نظمة منرًبا للم ادت  الفكرية اهلادفةة إىل تشةجيع احلةوار وال حة  ووضةع      توفر امل  -٢

القواعد واملعايٍ. وجيري دعم ت ادل املعلوما  م  خةيفل عقةد اجتماعةا  خةرباء     
تضم ةصحاب املصلحة الرةيسيني للنظر   املساةل  ا  الصلة بالعنف املدرسةي    

بالتعاون الوثيق مةع شةركاء مثةل     املدارس، والعقوبا  ال دةية. وتواصل اليوةسكو،
املرصد الدولي املعين بالعنف املدرسي، وفريق األمم املتحد  املشرتك بني الوكةات   
املعين بالعنف ضد األطفال، والرصةد الةدقيق لكيفيةة تنفيةل التوصةيا  الةوارد          

ج دراسة األمني العا  لألمم املتحد  بشأن العنف ضد األطفال، كما جيري تنفيل برام
لتغيٍ السلوك تسةتهدف املةدارس   املتجمعةا  الةيت تنةزع إىل اسةتادا  العنةف        
وتستاد    سياقها األعمال الدرامية والوساةل السمعية ال صةرية املتعةدد  لتعزيةز    

 ثقافة السيف  وإلداي تغيٍ إجيابي   السلوك لدى الش اب.
اللي  اعُتربوا ف ة  ا     اجتماًعا مهمً ا  ا صلة بالش اب٢٠٠٨ةظمت اليوةسكو     -٣

ةولوية   اتسرتاتيجية املتوسطة األجل للمنظمة. وُةظم هلا اتجتماع وهو م  الف ة 
الثامنة م  اتجتماعا  اليت ةظمت   املنامة بدولة ال حةري  ورّكةز علةى موضةوع     

مستق ل خاٍل م  التطةرف العنيةفب ،وتنةاول ةلةد ةهةم      : بالش اب على مفرتق طرق
( ممثل ع  اجملموعا  الش ابية ١٠٠رةيسة   يومنا هلا. وضم  ةكثر م  )التحديا  ال

ووساةل اإلعيف  واألوسا  األكادحلية وصاةعي القرار م  املنةاطق كافةةع، إضةافة إىل    

( لكومة شةاركوا   ت ةادل للاةربا  واملعةارف بطريقةة مل      ٥٠مراق ني م  لوالي)
ُةُهج مستند  إىل ةفضةل املمارسةا     يس ق هلا مثيل. وُعرضت ةيًضا   هلا اتجتماع

ملعاجلة العنف ومنع الش اب م  الوقوع   التطرف. وخلص املومتر اللي دا  يومني 
إىل باسةتنتاجا  املنامةةةب الةةيت لةةدد ،   عةةد  جمةةات  رةيسةةة   طليعتهةةا التعلةةيم  
والعمل، سلسلة م  الدروس والُنُهج العمليةة الةيت حلكة  تكرارهةا   العديةد مة        

 لدان واليت تستفيد م  ةفو  وساةل اإلعةيف . ولة   اجملتمعةون اليوةسةكو علةى      ال
مواصلة تقديم الدعم هلله امل ةادت  وتعمةيم املعلومةا  بشةأن خمتلةف امل ةادرا        
واملشاريع الناجحة. وتتوافر اآلن على موقع إلكرتوةي خمصص قاعد  بياةا  جلميةع  

 .http: //portal.unesco.org/en/ev.php-url: املشاريع اليت اختٍ  ملومتر ال حري 
جةل  استادا  تكنولوجيا املعلوما  واتتصات    املدارس لتعزيةز التعلةيم مة  ة     -٤

السيف  بشأن مساةل  ا  صلة باليف عنف والتسةامح والتفةاهم. فاليوةسةكو، علةى     
س يل املثال، تستاد  وساةل اإلعةيف    جمةالي تسةوية اخليففةا  وإدار  الشةوون      
العامة   اجملتمعا  احمللية للوصول إىل املدن الداخلية واألريةاف وسةاةر اجملتمعةا     

  للقا  العمل امل تكر  املتعدد  الوساةن للراغ ني احمللية املهم شة. وتقد  جمموعة م
  تعزيز مهاراتهم   استادا  تكنولوجيةا املعلومةا  واتتصةات  لةدعم تطةوير      
مهاراتهم الشاصية ومهارا  جمتمعاتهم احمللية، ويعرض   الوقت ةفسه بديلعا حليا  

نع اجلرحلة وإقامة تسودها اجلرحلة. وجيري تدريب ُمراسيف  اإل اعا  للمساعد    م
محيف  توعية يتم   سياقها توفٍ املشور  القاةوةية وتشجيع ضحايا العنةف املنزلةي   

 على اإلبيفغ عم ا يتعر ض  له م  عنف.
ةهةج  : اتسةتعداد للمدرسةة  “،م ادر  عاملية بعنوان  ٢٠٠٧ةطلقت اليوةسكو   عا    -٥

لفةة واملةردود ملسةاعد     ،تستهدف تنفيل ةةشةطة متناسة ة الك  ” م  الطفل وإىل الطفل
األطفال   ال لدان النامية علةى اتسةتعداد لةدخول املدرسةة. ومة  خةيفل الةنهج        
امللكور يشجَ ع ةطفال املدارس )غال ا عرب تزويدهم مبجموعا  خاصة مة  اللةواز    
املدرسية( على لفز إخةوتهم وةخةواتهم األصةغر سةنً ا   املنةزل، وبالتةالي تطةوير        
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( لكومة شةاركوا   ت ةادل للاةربا  واملعةارف بطريقةة مل      ٥٠مراق ني م  لوالي)
ُةُهج مستند  إىل ةفضةل املمارسةا     يس ق هلا مثيل. وُعرضت ةيًضا   هلا اتجتماع

ملعاجلة العنف ومنع الش اب م  الوقوع   التطرف. وخلص املومتر اللي دا  يومني 
إىل باسةتنتاجا  املنامةةةب الةةيت لةةدد ،   عةةد  جمةةات  رةيسةةة   طليعتهةةا التعلةةيم  
والعمل، سلسلة م  الدروس والُنُهج العمليةة الةيت حلكة  تكرارهةا   العديةد مة        

 لدان واليت تستفيد م  ةفو  وساةل اإلعةيف . ولة   اجملتمعةون اليوةسةكو علةى      ال
مواصلة تقديم الدعم هلله امل ةادت  وتعمةيم املعلومةا  بشةأن خمتلةف امل ةادرا        
واملشاريع الناجحة. وتتوافر اآلن على موقع إلكرتوةي خمصص قاعد  بياةا  جلميةع  

 .http: //portal.unesco.org/en/ev.php-url: املشاريع اليت اختٍ  ملومتر ال حري 
جةل  استادا  تكنولوجيا املعلوما  واتتصات    املدارس لتعزيةز التعلةيم مة  ة     -٤

السيف  بشأن مساةل  ا  صلة باليف عنف والتسةامح والتفةاهم. فاليوةسةكو، علةى     
س يل املثال، تستاد  وساةل اإلعةيف    جمةالي تسةوية اخليففةا  وإدار  الشةوون      
العامة   اجملتمعا  احمللية للوصول إىل املدن الداخلية واألريةاف وسةاةر اجملتمعةا     

  للقا  العمل امل تكر  املتعدد  الوساةن للراغ ني احمللية املهم شة. وتقد  جمموعة م
  تعزيز مهاراتهم   استادا  تكنولوجيةا املعلومةا  واتتصةات  لةدعم تطةوير      
مهاراتهم الشاصية ومهارا  جمتمعاتهم احمللية، ويعرض   الوقت ةفسه بديلعا حليا  

نع اجلرحلة وإقامة تسودها اجلرحلة. وجيري تدريب ُمراسيف  اإل اعا  للمساعد    م
محيف  توعية يتم   سياقها توفٍ املشور  القاةوةية وتشجيع ضحايا العنةف املنزلةي   

 على اإلبيفغ عم ا يتعر ض  له م  عنف.
ةهةج  : اتسةتعداد للمدرسةة  “،م ادر  عاملية بعنوان  ٢٠٠٧ةطلقت اليوةسكو   عا    -٥

لفةة واملةردود ملسةاعد     ،تستهدف تنفيل ةةشةطة متناسة ة الك  ” م  الطفل وإىل الطفل
األطفال   ال لدان النامية علةى اتسةتعداد لةدخول املدرسةة. ومة  خةيفل الةنهج        
امللكور يشجَ ع ةطفال املدارس )غال ا عرب تزويدهم مبجموعا  خاصة مة  اللةواز    
املدرسية( على لفز إخةوتهم وةخةواتهم األصةغر سةنً ا   املنةزل، وبالتةالي تطةوير        
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امل كر وتعزيز استعدادهم ليفلتحاق باملدرسة   الس  املناسة ة.   قدراتهم على التعلم
وجيري هريب هةلا الةنهج   إثيوبيةا وبةنغيفديح ومجهوريةة الكوةغةو الدحلقراطيةة        

 والصني وطاجيكستان واليم .
منظمة اليوةيسيف هي الوكالة الراةد  مل ادر  األمم املتحد  لتعليم ال نةا  وةماةتهةا،     -٦

مل ادر  لتضييق الفجو  بني اجلنسني   التعليم اتبتداةي والثاةوي وقد ُصم مت هله ا
 ، م  إجناز املرللة اتبتداةية وتةوفٍ  ٢٠١٥وكفالة متكني مجيع األطفال، حبلول عا  

بلةًدا   ٣٧فرص متساوية لل نا  والص يان للتحصيل العلمي جبميع مستوياته. ولدى 
ة الةلكر معةرتف بهةا رمسيًّةا. وتقةد       بلًدا شةراكة   امل ةادر  اآلةفة    ١٤١م  ةصل 

الشراكا  اإلقليمية الفاعلة هلله امل ادر  الدعم لألةشةطة القطريةة، وهةي   طليعةة     
 اجلها  اليت تقو  بإةتاو وتعميم املعارف والدروس املستالصة. 

باشر  اليوةيسيف، م  خيفل م ادر  إلغاء الرسو  املدرسية جهوًدا إللغةاء الرسةو      -٧
( بلًدا تقع غال يتها   إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، و   ٢٣)املدرسية   

بابوا غينيا اجلديد ، وبنغيفديح، وسرييفةكا، وهاييت، واليم  ودعم اجلهود امل لولةة  
  ٢٠٠٧  هلا اجملال. وُةجنز  لك   مومتر مهم ةظمته اليوةيسيف   لزيران/يوةيه 

ولي ورابطةة تطةوير التعلةيم   ةفريقيةا. وقةدمت        باماكو بالتعاون مع ال نك الةد 
( املشاركة   امل ادر  مقرتلا  للمضةي قةدًما   تنفيةلها اشةتملت     ٢٣ال لدان ال )

على تدابٍ فنية ومالية، ولدد  اتلتياجةا    جمةالي بنةاء القةدرا  وال حة .      
حتةول دون   وجنح املومتر   تعميق وتعزيز احلوار الةداةر لةول العواةةق املاليةة الةيت     

احلصول على التعليم، وتعزيز املطال ة بإلغاء الرسو  املدرسية   إطار لركةة بتةوفٍ   
، و لةةك ”تسةةريع تةةوفٍ التعلةةيم للجميةةع“التعلةةيم للجميةةعب والشةةراكة املتعلقةةة ب 

 كإسرتاتيجية ةساسية للتعجيل   توفٍ التعليم والوصول إىل املن و ي  واملهم شني.
ا لعمليا  اتعتداء على املدارس اليت ت تنفك تتزايد، ُوضةعت  و  ةفغاةستان وةظًر  -٨

إسرتاتيجية م تكر  ملعاجلة هله املسألة م  خيفل م ادر  باملدارس اجملتمعيةب اليت ركز  
فيها اليوةيسيف جهودها على بناء الثقة   مسةوولية اجملتمةع احمللةي عة  املةدارس.      

ر  بالعةود  إىل املدرسةةب   مشةال ةوغنةدا     وكان م  بني النتاةج اليت ترت ت على م اد
التمك  م  الوصول إىل األطفال مّم  هةم فةوق سة  اتلتحةاق باملدرسةة ودوةهةا،       
والتشديد على التياجا  األطفال، وخصوًصا ال نا  غٍ القادري  على اتلتحةاق  
باملدارس الثاةوية. و  جنوب السودان سجل اتلتحةاق باملةدارس اتبتداةيةة زيةاد      

لركة تعليم ال نا  بوم ادر  بالعود  إىل املدرسةب. وةد ى برةامج لتدريب “لاد  بفضل 
املدر سني بشكل عاجل، ُةفِ ل حتت إشراف اليوةسةكو واحلكومةة، إىل حتسةني ةوعيةة     
ال ي ة التعليمية وتوفٍ التعليم ع  طريق تدريب املدرسني ةفضل تدري ا، مبا    لةك  

 ان.  إقليم دارفور   السود
تعمل منظمة الصحة العاملية مع ال لدان لتعزيز قدراتها الوطنية على منع العنف، م    -٩

خيفل السياسا  والربامج اليت تعاجل األسة اب وعوامةل اخلطةر الكامنةة للعنةف،      
وذفل بالتالي وتٍ  وقوع ةعمال عنف جديد . وبدة  منظمة الصحة العامليةة،    

جيهي عاملي جديد ملنع العنف والوقاية مة     بتنفيل برةامج تو٢٠٠٧آب/ةغسطس 
، ُصمم مة  ةجةل بتوةمةةب املمةارس     VIP-MENTOR اإلصابا  النامجة عنه، املسمى

امل تدئ   جمال منع اإلصابا  النامجة ع  العنف مع خ ٍ ةكثر دراية   هلا اجملةال،  
 حبي  ينمي امل تدئ مهارا  خاصة م  خيفل التعاون املنظم فيما بينهما.

مية القدرا    جمال منع العنف اتسةتمرار   ةشةر وتط يةق املةنهج الدراسةي      تن  -١٠
-VIPالنمو جي اخلاص مبنع العنف والوقاية مة  اإلصةابا  النامجةة عنةه املسةمى      

TEACH    اللي تضطلع به منظمة الصحة العاملية، اللي وضعته املنظمةة باتشةرتاك
ية م  اإلصابا  النامجة عنه. وقةد  مع ش كة خرباء عامليني   جمال منع العنف والوقا

( بلًدا م  مجيع املنةاطق الةيت تعمةل فيهةا     ٧٠طلب هله املواد مدربون م  ةكثر م  )
  ةضيف إىل هةله املةواد التدري يةة    ٢٠٠٧منظمة الصحة العاملية، ومنل منتصف عا  

ة جمال جديد هو اإلعاقة وإعاد  التأهيل. وقد جنح عدد م  ال لدان   جهودها الرامي
إىل إدراو هله املواد رمسيا   املنهاو الدراسي للصةحة العامةة. كمةا ترمجةت هةله      
املواد إىل اللغا  الرمسية لألمم املتحد ، واستادمت   دورا  التدريب اإلقليمية. 
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ر  بالعةود  إىل املدرسةةب   مشةال ةوغنةدا     وكان م  بني النتاةج اليت ترت ت على م اد
التمك  م  الوصول إىل األطفال مّم  هةم فةوق سة  اتلتحةاق باملدرسةة ودوةهةا،       
والتشديد على التياجا  األطفال، وخصوًصا ال نا  غٍ القادري  على اتلتحةاق  
باملدارس الثاةوية. و  جنوب السودان سجل اتلتحةاق باملةدارس اتبتداةيةة زيةاد      

لركة تعليم ال نا  بوم ادر  بالعود  إىل املدرسةب. وةد ى برةامج لتدريب “لاد  بفضل 
املدر سني بشكل عاجل، ُةفِ ل حتت إشراف اليوةسةكو واحلكومةة، إىل حتسةني ةوعيةة     
ال ي ة التعليمية وتوفٍ التعليم ع  طريق تدريب املدرسني ةفضل تدري ا، مبا    لةك  

 ان.  إقليم دارفور   السود
تعمل منظمة الصحة العاملية مع ال لدان لتعزيز قدراتها الوطنية على منع العنف، م    -٩

خيفل السياسا  والربامج اليت تعاجل األسة اب وعوامةل اخلطةر الكامنةة للعنةف،      
وذفل بالتالي وتٍ  وقوع ةعمال عنف جديد . وبدة  منظمة الصحة العامليةة،    

جيهي عاملي جديد ملنع العنف والوقاية مة     بتنفيل برةامج تو٢٠٠٧آب/ةغسطس 
، ُصمم مة  ةجةل بتوةمةةب املمةارس     VIP-MENTOR اإلصابا  النامجة عنه، املسمى

امل تدئ   جمال منع اإلصابا  النامجة ع  العنف مع خ ٍ ةكثر دراية   هلا اجملةال،  
 حبي  ينمي امل تدئ مهارا  خاصة م  خيفل التعاون املنظم فيما بينهما.

مية القدرا    جمال منع العنف اتسةتمرار   ةشةر وتط يةق املةنهج الدراسةي      تن  -١٠
-VIPالنمو جي اخلاص مبنع العنف والوقاية مة  اإلصةابا  النامجةة عنةه املسةمى      

TEACH    اللي تضطلع به منظمة الصحة العاملية، اللي وضعته املنظمةة باتشةرتاك
ية م  اإلصابا  النامجة عنه. وقةد  مع ش كة خرباء عامليني   جمال منع العنف والوقا

( بلًدا م  مجيع املنةاطق الةيت تعمةل فيهةا     ٧٠طلب هله املواد مدربون م  ةكثر م  )
  ةضيف إىل هةله املةواد التدري يةة    ٢٠٠٧منظمة الصحة العاملية، ومنل منتصف عا  

ة جمال جديد هو اإلعاقة وإعاد  التأهيل. وقد جنح عدد م  ال لدان   جهودها الرامي
إىل إدراو هله املواد رمسيا   املنهاو الدراسي للصةحة العامةة. كمةا ترمجةت هةله      
املواد إىل اللغا  الرمسية لألمم املتحد ، واستادمت   دورا  التدريب اإلقليمية. 
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  ملساعد  ال لةدان  ٢٠٠٨وةصدر  منظمة الصحة العاملية ةدا  جديد    ةيار /مايو 
علةى العنةف، وهةي تةةوفر جمموعةة مولةد  مةة       علةى لسةاب التكةاليف املرتت ةةة    

التوصيا  بشأن تقدير التكاليف اتقتصادية امل اشر  وغٍ امل اشر  املتصةلة بةالعنف   
 بني األفراد والعنف اللاتي.

تعمل وكالة األمم املتحد  إلغاثة وتشغيل اليفج ني الفلسطينيني   الشرق األدةى   -١١
هلا م  املدرسني واملدرسني األواةةل وسةاةر   )األوةروا( على توعية العاملني التابعني 

األفراد العاملني   شتى امليادي  للرتويج ل بمدارس آمنة وحمفز ب ول بمدارس مراعية 
تلتياجا  الطفلب، وإللغاء العقوبة ال دةية   املدارس. وشةارك العةاملون   جمةال    

شةا  بشةأن مشةاركة    التعليم التابعون لألوةروا   اجلمهوريةة العربيةة السةورية   ة   
األطفال   صنع القرار،   لني ةظم املدرسةون األواةةل العةاملون   غةز  مةومتًرا      
بشأن إلغاء العقوبة ال دةية وتعزيز اليف عنف   املدارس. وةظمت معسكرا  صيفية 

( طفل م  غز ، جرى خيفهلا التشةديد علةى التواصةل بةني األفةراد،      ٢٥٠٠٠٠ل )
املنازعا  دون اللجوء إىل العنف، ومفةاهيم التسةامح    والعمل اجلماعي، وةهج لل

ولل املنازعا  بالطرق السلمية. وقدمت لألطفال عروض مسرلية عة  التسةامح   
والسيف    املدارس التابعة لألوةةروا   األردن وغةز  والضةفة الغربيةة، وُشةكلت      

اجلمالية لدى جمموعا    األردن ول نان واجلمهورية العربية السورية للرتويج للقيم 
األطفال وتعزيز رو  املود  والتعاون. والتفلةت مةدارس األوةةروا كافةة ب ب يةو       
السيف  العامليب بتنظيم ةةشطة يسَ ر  ةشر ثقافة السيف  وس ل التواصل غةٍ القاةمةة   

 على العنف.
للسنة الرابعة على التةوالي ةشةن مركةز األمةم املتحةد  اإلقليمةي للسةيف  وةةزع           -١٢

مية   ةمريكا اليفتينية ومنطقة ال حةر الكةاري  وجمموعةة مة  شةركاء      السيف  والتن
اجملتمع املدةي بقياد  موسسة تراةس ا رينسيا   تنظيم م ادر  بباساكاليسب، الةيت جيتمةع   

والقيم املدةية ” ثقافة السيف “  إطارها األطفال واليافعون م  مجيع ةحناء بٍو لتعزيز 
  .وقد ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٨ل ٍو، اللي التفل به   خيفل فعاليا  اليو  الوطين 

شارك   هلا املشروع  ي النطاق القومي كل م  سلطا  ال لديا  وممثلو وتيفميةل  
املناطق التعليمية. كما مشلةت ةةشةطة املركةز اإلقليمةي الراميةة إىل تعزيةز التوعيةة        

 بٍو   رعاية للقة بالسيف  اتشرتاك مع اليوةسكو ومركز األمم املتحد  لاعيف   
العمل الدولية الثاةية بشأن التثقيف بالسيف  والتنمية، اليت ةظمها معهد بٍو ليفرتقاء 

  ،وشةةارك فيهةةا مسةةوولون مةة  ٢٠٠٧جبةةود  التعلةةيم   تشةةري  األول /ةكتةةوبر 
اجملتمعا  احمللية ومعلمون م  مجيع ةحناء املنطقة، وكةان مة  شةأةها ةن ةسةهمت       

مشاركعا لوضع واستادا  ةدلةة عمليةة    ١٢٠٠يربو عدد ةعضاةها على تدعيم ش كة 
 للتثقيف   جمال السيف  والتنمية، وغٍ  لك م  مواد املناهج الدراسية لألطفال.

اإلجراءا  اليت اذلتها اليوةسكو سواء   حتقيق التعليم اجليةد واحلةوار وإشةراك    
ص علةى جماةيةة التعلةيم جلميةع     الش اب وتفعيةل التكنولوجيةا لتحقيةق السةيف ، واحلةر     

األطفال، وتعليم املرة  ما ينس ها، وةن يكةون للمدرسةة دور   معاجلةة قضةايا حميطهةا،      
والسعي إىل ةزع العنف، وجعل املدارس بي ة آمنة.. كةل هةله اإلجةراءا  كفيلةة إ ا مةا      

 ط قت بشكل جيد ةن توجد جمتمًعا يسوده السيف  جيل بعد جيل.

 : رتبية على السيف دور املدارس   ال
يسعى األفراد وكافة املوسسا  الرتبوية لرتبية ةفرادهةا علةى السةيف ، وتعلةيمهم     
املفاهيم املرت طة بها، ويسعون جلعلها ممارسةة عمليً ةا كةي حيققةوا األمة  والسةيف  هلةم،        

 ( إىل ةن ةهم ةهةداف السياسةية   ٢٠٠٨وجين وا اجملتمع وييف  العنف، وللا تشٍ جرار )
ة العاملية للرتبية والعلو  والثقافة تعزيز التعاون الدولي والسيف  م  خةيفل الرتبيةة   ملنظم

املدرسية، وقد ةص اإلعيفن العةاملي حلقةوق اإلةسةان علةى ةن التعلةيم جيةب ةن يةدعم        
التفاهم والتسامح، والصداقة، بني مجيع الشعوب واألجناس واألديان؛ فإن متتعنا مبستق ل 

زايد على جدية كل مواطين العامل، وشةعورهم باملسةوولية، إ  إن   مناسب يعتمد بشكل مت
لسهم مبا هو تةق وعادل، وحتليهم برو  التسامح، وإراداتهم   العيح بسيف    ةهايةة  



549المجلد )12(  العـدد )3(  

�سالح بن رجاء احلربي

شارك   هلا املشروع  ي النطاق القومي كل م  سلطا  ال لديا  وممثلو وتيفميةل  
املناطق التعليمية. كما مشلةت ةةشةطة املركةز اإلقليمةي الراميةة إىل تعزيةز التوعيةة        

 بٍو   رعاية للقة بالسيف  اتشرتاك مع اليوةسكو ومركز األمم املتحد  لاعيف   
العمل الدولية الثاةية بشأن التثقيف بالسيف  والتنمية، اليت ةظمها معهد بٍو ليفرتقاء 

  ،وشةةارك فيهةةا مسةةوولون مةة  ٢٠٠٧جبةةود  التعلةةيم   تشةةري  األول /ةكتةةوبر 
اجملتمعا  احمللية ومعلمون م  مجيع ةحناء املنطقة، وكةان مة  شةأةها ةن ةسةهمت       

مشاركعا لوضع واستادا  ةدلةة عمليةة    ١٢٠٠يربو عدد ةعضاةها على تدعيم ش كة 
 للتثقيف   جمال السيف  والتنمية، وغٍ  لك م  مواد املناهج الدراسية لألطفال.

اإلجراءا  اليت اذلتها اليوةسكو سواء   حتقيق التعليم اجليةد واحلةوار وإشةراك    
ص علةى جماةيةة التعلةيم جلميةع     الش اب وتفعيةل التكنولوجيةا لتحقيةق السةيف ، واحلةر     

األطفال، وتعليم املرة  ما ينس ها، وةن يكةون للمدرسةة دور   معاجلةة قضةايا حميطهةا،      
والسعي إىل ةزع العنف، وجعل املدارس بي ة آمنة.. كةل هةله اإلجةراءا  كفيلةة إ ا مةا      

 ط قت بشكل جيد ةن توجد جمتمًعا يسوده السيف  جيل بعد جيل.

 : رتبية على السيف دور املدارس   ال
يسعى األفراد وكافة املوسسا  الرتبوية لرتبية ةفرادهةا علةى السةيف ، وتعلةيمهم     
املفاهيم املرت طة بها، ويسعون جلعلها ممارسةة عمليً ةا كةي حيققةوا األمة  والسةيف  هلةم،        

 ( إىل ةن ةهم ةهةداف السياسةية   ٢٠٠٨وجين وا اجملتمع وييف  العنف، وللا تشٍ جرار )
ة العاملية للرتبية والعلو  والثقافة تعزيز التعاون الدولي والسيف  م  خةيفل الرتبيةة   ملنظم

املدرسية، وقد ةص اإلعيفن العةاملي حلقةوق اإلةسةان علةى ةن التعلةيم جيةب ةن يةدعم        
التفاهم والتسامح، والصداقة، بني مجيع الشعوب واألجناس واألديان؛ فإن متتعنا مبستق ل 

زايد على جدية كل مواطين العامل، وشةعورهم باملسةوولية، إ  إن   مناسب يعتمد بشكل مت
لسهم مبا هو تةق وعادل، وحتليهم برو  التسامح، وإراداتهم   العيح بسيف    ةهايةة  
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املطاف ةملنا الوليد   حتقيق جمتمع عادل، يسوده النظةا ، واإلبةداع والرتبيةة   ةوسةع     
 (٥٧. )صمعاةيها هي الس يل إىل مثل هلا اجملتمع

 ( إىل قيةا  جامعةا  بطةر  عةد  بةرامج للرتبيةة علةى        ٢٠١٣وةشار  مربوك )
  -: السيف  ومنها

  ةطلقت كلية ماةشيسرت   اةدياةا برةاجمعا لدراسا  السيف ، ثم ت عتها ١٩٤٨  سنة   -١
جامعة ميتشج  بعد  لك بثماةية ةعوا ، وساهمت هةله الةربامج   ةشةر دراسةا      

 السيف .
  قامت اليوةسكو بالرتويج ملشروعا  املدارس املشرتكة اليت تركز ١٩٥٣خيفل عا    -٢

 على دراسة قضايا العامل   املدارس.
كما تزايد  جهود ثقافةة السةيف  اسةتجابة للحةرب العامليةة األوىل والثاةيةة، ففةي          -٣

األربعينيا  بدة ال الثون بتحويل الرتكيز إىل ط يعة السيف  وإةشاء ذصص ةكةادحلي  
  ةصةدر  اليوةسةكو توصةية تةدعو إىل     ١٩٧٤وخةيفل عةا    ،   السيف هو دراسا

 .تو يف التعليم م  ةجل ةشر مفاهيم التسامح والتعاون
مت إةحء جامعة السيف  لكي توفر لل شرية موسسة دولية للتعلةيم   ١٩٨٠  ديسمرب   -٤

العالي ألغراض السيف ، وتعةزز رو  التفةاهم والتسةامح والتعةايح السةلمي بةني       
  بةٍو والةيت قةا      ١٩٨٦كان اصطيف  ثقافة السيف  ملهما مل ادر  التعليم ال شر، ف

 بها علماء م  خمتلف ةرجاء العامل.
تطور  ثقافة السيف  باملدارس اتبتداةية والثاةويةة ةتيجةة تنةامي العنةف املدرسةي،        -٥

: ولللك صدر اإلصدار األول م  كتاب دياةا ليف  ب تعليم األطفال   عصر العنةف 
  .١٩٩٥ ، و  ١٩٩٤لجرا  دراسية تنعم بالسيف  ب عا  بناء 

مما س ق يتضح لرص اجلامعا  على إةشةاء ذصصةا  ةكادحليةة تعنةى بالسةيف       
كما ةن املدارس سعت إىل تو يف  لةك     والرتبية عليه، م  خيفل تأهيل متاصصني،

  جميع.مناهجها الرتبوية، كل  لك م  ةجل ةزع فتيل العنف، وإجياد بي ة آمنة لل

وييفلظ ةن إسرتاتيجيا  التغٍ الرتبوي حنو ثقافة السيف  هد مكاةها الط يعةي    
املدارس واجلامعا ، وتأتي ةهمية  لك للرتبية م  ةجةل السةيف    ةن طةرق التةدريس     
والسياسا  التعليمية املستادمة   املدارس يلز  ةن هعل ةسس السيف  شغلها الشاغل، 

اليومية   املدارس قاةمة علةى قاعةد  مة  تلةك األسةس، حبية        وةن تكون املمارسا  
يسهل تعلمها م  ق ل الطيفب، وبالنس ة لطرق التدريس فإةه يلز  دعم وتعميم استادا  
اسرتاتيجيا  العمةل اجلمةاعي وطريقةة املشةروعا ، واحلةوار والنقةا  الةلي يتنةاول         

ية بني املعلةم واملةتعلم، ةمةا بالنسة ة     القضايا اخللقية، والتعليم القاةم على العيفقة اإلةساة
للسياسا  التعليمية فيلز  ةن ت ين ةطاطعا لديثةة   اإلدار  املدرسةية تقةو  علةى توسةيع      
قاعد  املشاركة   إدار  املدرسة حبي  تشمل املعلمني والتيفميل واآلبةاء واجملتمةع احمللةي    

 ( . ٦٧ ، ص٢٠٠٧ككل ) جاهني، 
( إىل ةهمية إكساب األطفال ثقافة السيف  ومةا  ١٠٦ ، ص ٢٠١٢وتشٍ لسوةة )

 : يرت ن بها م  مفاهيم، وهي
ةهمية مفاهيم ثقافة السيف  وةهمية إكسابها لألطفال   العمر امل كر كحلةول وقاةيةة     -١

 حتميهم م  الصراعا  املستق لية، وتكس هم مهارا  التعايح اإلجيابي   اجملتمع.
إلجيابية اليت تعمل علةى اسةتقراره، وتةرت ن بقيمةه     لاجة اجملتمع إىل تنمية املفاهيم ا  -٢

ومعايٍه، وتناسب خصاةص ةطفاله وةعمارهم، وحتقق طمولةا  جمةتمعهم بعيةًدا    
ع  الطرق املستورد  لتنمية هله املفاهيم بكل ما حتمل م  دعاوى للتغةيٍ املفةاج    

 اللي قد يودي إىل عشواةية التغيٍ، وطمس لل ناء القيمي اخلاص به.
م ثقافة السيف  وما يرت ن بها م  مفاهيم التسامح   وضع لل مستق لي تسه  -٣

 لتجنيب األطفال العنف والعدوان.
 ( بعةد  توصةيا  ركةز    جمملةها علةى ةن      ٢٠١٠ةوصت دراسة فاطمة ةلر)

تدريس السيف  لألطفال ين غي ةن ترتكةز علةى النةوالي اجلسةدية والعاطفيةة والفكريةة       
 : ا جاء فيهاوالرولية عند الطفل، ومم
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وييفلظ ةن إسرتاتيجيا  التغٍ الرتبوي حنو ثقافة السيف  هد مكاةها الط يعةي    
املدارس واجلامعا ، وتأتي ةهمية  لك للرتبية م  ةجةل السةيف    ةن طةرق التةدريس     
والسياسا  التعليمية املستادمة   املدارس يلز  ةن هعل ةسس السيف  شغلها الشاغل، 

اليومية   املدارس قاةمة علةى قاعةد  مة  تلةك األسةس، حبية        وةن تكون املمارسا  
يسهل تعلمها م  ق ل الطيفب، وبالنس ة لطرق التدريس فإةه يلز  دعم وتعميم استادا  
اسرتاتيجيا  العمةل اجلمةاعي وطريقةة املشةروعا ، واحلةوار والنقةا  الةلي يتنةاول         

ية بني املعلةم واملةتعلم، ةمةا بالنسة ة     القضايا اخللقية، والتعليم القاةم على العيفقة اإلةساة
للسياسا  التعليمية فيلز  ةن ت ين ةطاطعا لديثةة   اإلدار  املدرسةية تقةو  علةى توسةيع      
قاعد  املشاركة   إدار  املدرسة حبي  تشمل املعلمني والتيفميل واآلبةاء واجملتمةع احمللةي    

 ( . ٦٧ ، ص٢٠٠٧ككل ) جاهني، 
( إىل ةهمية إكساب األطفال ثقافة السيف  ومةا  ١٠٦ ، ص ٢٠١٢وتشٍ لسوةة )

 : يرت ن بها م  مفاهيم، وهي
ةهمية مفاهيم ثقافة السيف  وةهمية إكسابها لألطفال   العمر امل كر كحلةول وقاةيةة     -١

 حتميهم م  الصراعا  املستق لية، وتكس هم مهارا  التعايح اإلجيابي   اجملتمع.
إلجيابية اليت تعمل علةى اسةتقراره، وتةرت ن بقيمةه     لاجة اجملتمع إىل تنمية املفاهيم ا  -٢

ومعايٍه، وتناسب خصاةص ةطفاله وةعمارهم، وحتقق طمولةا  جمةتمعهم بعيةًدا    
ع  الطرق املستورد  لتنمية هله املفاهيم بكل ما حتمل م  دعاوى للتغةيٍ املفةاج    

 اللي قد يودي إىل عشواةية التغيٍ، وطمس لل ناء القيمي اخلاص به.
م ثقافة السيف  وما يرت ن بها م  مفاهيم التسامح   وضع لل مستق لي تسه  -٣

 لتجنيب األطفال العنف والعدوان.
 ( بعةد  توصةيا  ركةز    جمملةها علةى ةن      ٢٠١٠ةوصت دراسة فاطمة ةلر)

تدريس السيف  لألطفال ين غي ةن ترتكةز علةى النةوالي اجلسةدية والعاطفيةة والفكريةة       
 : ا جاء فيهاوالرولية عند الطفل، ومم
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تدريب وتعليم األطفال م ادئ السيف  ومفاهيمه م  خيفل املناهج والربامج الرتبوية   -١
اليت جيب ةن تكون بشكل مواقف عملية يتعايح فيها األطفال لغرس هله املفةاهيم؛  
للا فإةه م  الضروري دمج قيم السيف    املناهج التعليميةة، وةن تةدريب األطفةال    

قيمه جيب ةن يدخل كنشا  يومي   تعلم الطفةل، وحلكة  ةن   على م ادئ السيف  و
يتم  لك بتو يف حمتوى املنهج   تعريف األطفال على ةوجه التشةابه واتخةتيفف   
مع الثقافا  األخرى   بعةل األعةراف والتقاليةد واألخةيفق وامليفبةس واملأكةل       

تادا  األةشةطة  والفنون وغٍها، م  اآلداب ومجيع ةساليب احليا . باإلضافة إىل اس
 األخرى مثل الرسم واملوسيقى لتهي ة األطفال على فهم ثقافة اآلخر.

ضرور  تدريس التسامح   كل املرالل التعليمية وخاصة   مرللة الطفولة امل كر ،   -٢
فاألطفال يتعلمون م  خيفل هاربهم واةدماجهم فعليً ا   التعامةل مةع األشةااص    

كتهم الفعليةة جسةديًّا وعقليًّةا، و لةك   إطةار      واألشياء م  لوهلم، ويتطلب مشار
لةول السةيف     األةشطة املدرسةية والثقافيةة، كتمثيةل مسةرليا  تةدور مواضةيعها      

والتسامح والتمييز بني اجليد والسةيء والصةواب واخلطةأ، وإدراو هةلا النةوع مة        
 األةشطة ضم  الدروس اليومية.

ء مةنهج دراسةي غةين ومتنةوع. وحليةل      إجياد بي ة تربوية تنعم بالسيف  ،إضافة إىل بنةا   -٣
األطفال صغار الس    معظم األليان تكتساب املعلوما  اخلاصة بالسيف  بشةكل  
ةكثر فاعلية م  تلقيها ع  طريق التعليم. ويعمل هلا التوجه ليس فقن على ترسي  
 معنى السيف  بل ةيًضا إىل حتويل الفصل الدراسي إىل بي ة تعليمية مساملة، يشعر فيهةا 

)ص،  األطفال باألمان وجيدون الدعم   لل الصراعا  بشكل متنةاغم ومتناسةق.  
٦٧-٦٥.) 

 : إسرتاتيجيا  وطرق الرتبية على السيف 
إىل ةن م  ةافلة القول ةن ةشٍ هنا إىل ةن إسرتاتيجيا    (٢٠١٠تشٍ فاطمة ةلر )

ط يعةي   املةدارس   التغٍ الرتبوية اليت تأخل بالرتبية م  ةجةل السةيف  يكةون مكاةهةا ال    
واحلجرا  الدراسية باستادا  طرق التدريس والسياسا  التعليميةة الةيت هعةل م ةادئ     

وتكون املمارسا  اليومية   املدارس قاةمة على قاعد  م  تلك  السيف  شغلها الشاغل،
يوتي هةلا الةنمن    ولتىامل ادئ حبي  يسهل تعلمها م  ق ل الطيفب. و  ةفس السياق، 

ة م  ةجل السيف ، برز  ةداءا  دوليةة عديةد  تةدعو إىل إدمةاو قةيم العةدل       م  الرتبي
والسيف    املناهج الرتبوية إلكساب املتعلمني املهارا  اليت متكنهم م  التعايح السلمي 

التفةاوض   لةل النزاعةا ، وإجيةاد      مثل مهةارا  احلةوار والتواصةل، والقةدر  علةى        بي تهم،
 (.٥٣)ص،  لسليمة وليس بالعنفاحللول للايففا  بالطرق ا

ومبا ةن الرتبية على السيف  مهمة بفضةل مةا سةتحققه مة  ةمة  وةمةان والةرتا         
وتعايح ألفراد اجملتمع للا فيف غرابة ةن تكون   مقدمة مستهدفا  التعليم، وةن الرتبيةة  
عليها تتطلب الدمج بني تنمية مفاهيم إكساب وقيم ومهارا  وممارسا  اجتماعية تعةزز  
الرتبية على السيف ، للا فعلى املعلمني ةن خيتاروا م  اإلسةرتاتيجيا  الةيت تتناسةب مةع     

 ( إىل بعل األةشطة املفيد  ٢٠٠٨التيفميل خصوًصا   الصفوف األولية، وتشٍ جرار )
واملعترب    املدارس العاملية لنشر السيف  كالرتاسل بةني التيفميةل   بةيفد خمتلفةة، وهةو      

شروعا  الرامية إىل حتسني معرفة الطيفب ب يفد غٍ بلدهم وتقديرهم هلةا.  ةشا  يفيد امل
ومسابقا  الرسم واإلةشاء اليت تشجيع التيفميل علةى تعميةق تفكٍهةم   موضةوعا      
حمدد . واملساهمة   األلعاب ومتاري  احملاكا    جمةال اإلدراك احلسةي   دعةم األسةس     

ض املةواد السةمعية وال صةرية    إلضافة إىل تنفيل عروالنفسية والفكرية للتفاهم الدولي. با
 . (٥٩)ص

 ( عدًدا م  طرق العمل لتعزيز ثقافةة السةيف    ٢٠١٢  السياق  اته ةورد الع د )
 : واليفعنف، وعلى صعيد التعليم الرمسي، ومنها األساليب الرتبوية اآلتية

علمةةني تةةدريب مةةو في وزار  التعلةةيم ومةةدربي معلميهةةا ومةةديري املةةدارس وامل   -١
واملنظما  غٍ احلكومية وقاد  الش اب على املضامني وطةرق التةدريس واملهةارا     
اليفزمة لتعزيز ثقافة السيف  واليفعنف، على ةن يتةيح هةلا التةدريب للك ةار إجيةاد      

 هعلةها طو ًجةا   السياسةا  واملمارسةا     ال ي ة اليت ت تعلةم السةيف  فحسةب، بةل ةيًضةا      
 اسة واملدارس وغٍها م  ةوسا  التعليم.املعتمد  داخل صفوف الدر
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وتكون املمارسا  اليومية   املدارس قاةمة على قاعد  م  تلك  السيف  شغلها الشاغل،
يوتي هةلا الةنمن    ولتىامل ادئ حبي  يسهل تعلمها م  ق ل الطيفب. و  ةفس السياق، 

ة م  ةجل السيف ، برز  ةداءا  دوليةة عديةد  تةدعو إىل إدمةاو قةيم العةدل       م  الرتبي
والسيف    املناهج الرتبوية إلكساب املتعلمني املهارا  اليت متكنهم م  التعايح السلمي 

التفةاوض   لةل النزاعةا ، وإجيةاد      مثل مهةارا  احلةوار والتواصةل، والقةدر  علةى        بي تهم،
 (.٥٣)ص،  لسليمة وليس بالعنفاحللول للايففا  بالطرق ا

ومبا ةن الرتبية على السيف  مهمة بفضةل مةا سةتحققه مة  ةمة  وةمةان والةرتا         
وتعايح ألفراد اجملتمع للا فيف غرابة ةن تكون   مقدمة مستهدفا  التعليم، وةن الرتبيةة  
عليها تتطلب الدمج بني تنمية مفاهيم إكساب وقيم ومهارا  وممارسا  اجتماعية تعةزز  
الرتبية على السيف ، للا فعلى املعلمني ةن خيتاروا م  اإلسةرتاتيجيا  الةيت تتناسةب مةع     

 ( إىل بعل األةشطة املفيد  ٢٠٠٨التيفميل خصوًصا   الصفوف األولية، وتشٍ جرار )
واملعترب    املدارس العاملية لنشر السيف  كالرتاسل بةني التيفميةل   بةيفد خمتلفةة، وهةو      

شروعا  الرامية إىل حتسني معرفة الطيفب ب يفد غٍ بلدهم وتقديرهم هلةا.  ةشا  يفيد امل
ومسابقا  الرسم واإلةشاء اليت تشجيع التيفميل علةى تعميةق تفكٍهةم   موضةوعا      
حمدد . واملساهمة   األلعاب ومتاري  احملاكا    جمةال اإلدراك احلسةي   دعةم األسةس     

ض املةواد السةمعية وال صةرية    إلضافة إىل تنفيل عروالنفسية والفكرية للتفاهم الدولي. با
 . (٥٩)ص

 ( عدًدا م  طرق العمل لتعزيز ثقافةة السةيف    ٢٠١٢  السياق  اته ةورد الع د )
 : واليفعنف، وعلى صعيد التعليم الرمسي، ومنها األساليب الرتبوية اآلتية

علمةةني تةةدريب مةةو في وزار  التعلةةيم ومةةدربي معلميهةةا ومةةديري املةةدارس وامل   -١
واملنظما  غٍ احلكومية وقاد  الش اب على املضامني وطةرق التةدريس واملهةارا     
اليفزمة لتعزيز ثقافة السيف  واليفعنف، على ةن يتةيح هةلا التةدريب للك ةار إجيةاد      

 هعلةها طو ًجةا   السياسةا  واملمارسةا     ال ي ة اليت ت تعلةم السةيف  فحسةب، بةل ةيًضةا      
 اسة واملدارس وغٍها م  ةوسا  التعليم.املعتمد  داخل صفوف الدر
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و لك م  ةجل تعزيةز التفةاهم    تنقيح مواد املناهج الدراسية، تسيما كتب التاري ،  -٢
املت ادل، وتقوية الوةا  اتجتماعي، وحمو األفكار املسة قة ةو األفكةار النمطيةة ضةد     

 بعل الف ا .
عنف ولقةوق اإلةسةان،   وضع مواد جديد    املناهج الدراسية تتناول السيف  واليف  -٣

 ليثما كان  لك مناسً ا للثقافة وبي ة التعلم.
إةتاو وةشر املواد التعليمية والكتب املدرسية عة  ثقافةة السةيف  ولقةوق اإلةسةان        -٤

 بهدف إجياد م ادئ توجيهية للمدرسني والعاملني   جمال التعليم.
ا  التعلم )األطفال، إتالة الفرصة جلميع ةفراد األوسا  املدرسية ةو غٍها م  ةوس  -٥

اآلباء، املدرسني، املديري ( للمشاركة   العمليا  الدحلقراطية تذا  القرار وتسيٍ 
 شوون احلكم حبسب ما يكون مناسً ا.

تعزيز التعدد اللغوي وتشجيع التعددية اللغوية مبا    لك حمو األمية ،والتعليم   -٦
 قوق األساسية م  لقوق اإلةسان.باللغة األ  واللغا  احمللية لألقليا  كألد احل

إةشاء ش كة تربن املوسسا  الوطنية واملنظما  غٍ احلكومية واملتاصصني   تعلم   -٧
الرتبية الوطنية و لك بغية إدماو خمتلف اجلهود املستادمة   التعليم بثقافة السيف  

 داخل إطار ةظري مشرتك.
ألةشطة التجري ية اليت تعزز تعزيز املشاريع الراةد  كإلدى س ل التنسيق وتشجيع ا  -٨

 التثقيف م  ةجل التفاهم والتعاون الدوليني.
تشجيع تقييم املشاريع املتعلقة بثقافة السيف  لتقييم ةثرها الفعلي على املعرفة   -٩

 واملهارا  واملواقف والقيم والتصرفا  لدى املستفيدي  منها.
 الرمسيةة لتعليميةة  وضع طرق التسوية السلمية للمنازعا  والعنةف   السةياقا  ا    -١٠

وغٍ الرمسية، فضلعا ع  اجملتمع ككل، حبي  تشمل النهج التقليدية حلل املنازعا  
والطرق اليت تأخل   اتعت ار املناخ السياسي احلالي وتقنيا  املعلومةا  اجلديةد    

 لي  ما كان  لك مناسً ا.

د معنةى ثقافةة   تعزيز الدور الفعال لألسر  واجملتمع احمللي   إطةار تعةاوةي لتحدية     -١١
 السيف  وكيفية تعزيزها   السياق احمللي.

اةتاو برامج تعليميةة خاصةة لألطفةال ضةحايا الصةراعا  العنيفةة مثةل اليتةامى           -١٢
وليفج ني واملشردي  ولتى األطفال اجملندي ، فضلعا عة  بةرامج خاصةة لألطفةال     

إليدز( ضحايا التهميح والتشرد واللي  يعاةون م  مرض ةقص املناعة املكتسب )ا
   ةرجاء عديد  م  العامل، ولتى   ال لدان املتقدمة.

اتعرتاف بأن مناهج تعزيز ثقافة السيف  واليفعنف قد ذتلف   جمتمعةا  ت متةر     -١٣
بصراعا  مسلحة، وجمتمعا  ينتشر فيهةا التعصةب ةو اتضةطراب املةدةي علةى      

 الصراعاةتهاء  ةطاق واسع، و  سياقا  الصراعا  املسلحة، و  جمتمعا  ما بعد
 (.٢٧-٢٥)ص 

 ( ةةه حلك  استادا  بعل إسرتاتيجيا  الةتعلم  ٢٠١٥وتضيف مرو  الشناوي )
لت سين مفاهيم السيف  لألطفال منها إسرتاتيجية لعب األدوار، التعلم باللعب، استادا  
إسرتاتيجية املشروع، األسلوب القصص، األةاشيد، التعلم التعاوةي و لك بإتالة الفرصة 

متعلمني تكتساب مفاهيم مثل التفاوض، والتعاون، والعمةل   جمموعةا ، وممارسةة    لل
( Bretherton et al, 2002, Obidike, 2015إسرتاتيجية لل النةزاع بةني األطفةال )    

 (.٣١٠)ص

 : الدراسات السابقة

( بدراسة   الوتيا  املتحد  وكندا وبريطاةيةا هةدفت   cook,2008قامت كوك )
  موقع تربية السيف    الكتب املقرر  املقدمة للطل ةة   املرللةة الثاةويةة    الكشف ع: إىل

م  خيفل مراجعة الكتب املقرر  املقدمة للطل ة   هله املرللة. وتكوةت عينةة الدراسةة   
م  كتب الرتبية الوطنيةة للمرللةة الثاةويةة املسةتادمة   الوتيةا  املتحةد  األمريكيةة        

ىل الدراسا  واألحبةاي املنشةور    اجملةيف  العلميةة احملكمةة.      وبريطاةيا وكندا، إضافة إ
ولتحقيق هدف الدراسة مت اسةتادا  حتليةل احملتةوى لية  كشةفت ةتةاةج الدراسةة ةن        
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د معنةى ثقافةة   تعزيز الدور الفعال لألسر  واجملتمع احمللي   إطةار تعةاوةي لتحدية     -١١
 السيف  وكيفية تعزيزها   السياق احمللي.

اةتاو برامج تعليميةة خاصةة لألطفةال ضةحايا الصةراعا  العنيفةة مثةل اليتةامى           -١٢
وليفج ني واملشردي  ولتى األطفال اجملندي ، فضلعا عة  بةرامج خاصةة لألطفةال     

إليدز( ضحايا التهميح والتشرد واللي  يعاةون م  مرض ةقص املناعة املكتسب )ا
   ةرجاء عديد  م  العامل، ولتى   ال لدان املتقدمة.

اتعرتاف بأن مناهج تعزيز ثقافة السيف  واليفعنف قد ذتلف   جمتمعةا  ت متةر     -١٣
بصراعا  مسلحة، وجمتمعا  ينتشر فيهةا التعصةب ةو اتضةطراب املةدةي علةى      

 الصراعاةتهاء  ةطاق واسع، و  سياقا  الصراعا  املسلحة، و  جمتمعا  ما بعد
 (.٢٧-٢٥)ص 

 ( ةةه حلك  استادا  بعل إسرتاتيجيا  الةتعلم  ٢٠١٥وتضيف مرو  الشناوي )
لت سين مفاهيم السيف  لألطفال منها إسرتاتيجية لعب األدوار، التعلم باللعب، استادا  
إسرتاتيجية املشروع، األسلوب القصص، األةاشيد، التعلم التعاوةي و لك بإتالة الفرصة 

متعلمني تكتساب مفاهيم مثل التفاوض، والتعاون، والعمةل   جمموعةا ، وممارسةة    لل
( Bretherton et al, 2002, Obidike, 2015إسرتاتيجية لل النةزاع بةني األطفةال )    

 (.٣١٠)ص

 : الدراسات السابقة

( بدراسة   الوتيا  املتحد  وكندا وبريطاةيةا هةدفت   cook,2008قامت كوك )
  موقع تربية السيف    الكتب املقرر  املقدمة للطل ةة   املرللةة الثاةويةة    الكشف ع: إىل

م  خيفل مراجعة الكتب املقرر  املقدمة للطل ة   هله املرللة. وتكوةت عينةة الدراسةة   
م  كتب الرتبية الوطنيةة للمرللةة الثاةويةة املسةتادمة   الوتيةا  املتحةد  األمريكيةة        

ىل الدراسا  واألحبةاي املنشةور    اجملةيف  العلميةة احملكمةة.      وبريطاةيا وكندا، إضافة إ
ولتحقيق هدف الدراسة مت اسةتادا  حتليةل احملتةوى لية  كشةفت ةتةاةج الدراسةة ةن        
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مستوى تضم  مفاهيم تربية السةيف    الكتةب املقةرر  يتنةاقص مةع مةرور الوقةت، و        
بية السيف    الكتب املقرر  لدوي تغٍ واضح   مستوى التعامل مع الرتبية العاملية وتر

املقدمة   املرللة الثاةوية للطل ة   الدول الثيفي املشاركة   الدراسة احلالية. وةشةار   
النتاةج إىل اخنفاض مستوى تضمني تربية السيف    كتب الرتبية العاملية مبا يودي إىل ةتاةج 

 ول الثيفي.سل ية على مفاهيم الرتبية العاملية وتربية السيف    الد
الكشف ع  مةدى تضةمني مفةاهيم ثقافةة     : ( إىل٢٠٠٩سعت دراسة ةبو الشي  )

السيف  والقيم اإلةساةية )العاملية( املشرتكة   كتب الرتبية اتجتماعية والوطنية   املرللة 
األساسية   األردن، وتألفت العينة مة  كتةب الرتبيةة اتجتماعيةة والوطنيةة للصةفوف       

الثالةة ، والرابةةع األساسةةي. واسةةتادمت اإلسةةت يان كةةأدا  للقيةةاس.  األول، والثةةاةي،
وة هر  النتاةج وجود ت اي  واسع بني توزيع تلك املفاهيم بني الكتب األربعة مًعا وبني 
كل مفرد  منها، وت ني ةن تلك املفاهيم والقيم مل يك  منظًما وخمططعا له، بل جاء  تلةك  

ي  ضمنت دون خطة تربوية حمدد  مس قعا. وتضمنت املفاهيم والقيم م عثر  وعشواةية ل
كتب الرتبية اتجتماعية والوطنية   املرللة األساسةية   األردن مفةاهيم ثقافةة السةيف      

كالرتا  إةساةية اإلةسان، والةرتا  لريةة الةرةي    : والقيم اإلةساةية العاملية املشرتكة اآلتية
تعةرتاف حبقةوق اآلخةري  والرتامهةا،     والتع ٍ، والةرتا  لريةة العقيةد  والدياةةة، وا    

واتلتزا  بالواج ا  والقيا  بها، واتةفتا  على الثقافةا  العامليةة، والتكافةل والتعةاون     
ومساعد  اآلخري ، واحلوار والرتا  الرةي اآلخر والرغ ة واحلرص على العيح املشرتك 

كاله، والنظةر   بسيف  ورفل الظلم واتست داد، ومناهضة التمييز والتعصةب بكافةة ةشة   
لآلخري  بالرتا . وةكد  النتاةج ةن مدى تضمني مفاهيم ثقافة السيف  والقيم اإلةساةية 
العاملية املشرتكة   كتب الرتبية اتجتماعية والوطنيةة   املرللةة األساسةية   األردن ت    

 ذتلف باختيفف مستوى صفوفها األول والثاةي والثال  والرابع.
الكشف ع  م ةادئ  :  ( دراسة هدفت إىل٢٠١٠ اس ةلر )وةجر  فاطمة بنت ع

السيف  لدى األطفال   دولة الكويت بغرض الوقوف على مدى معةرفتهم واسةتيعابهم   
التسةةامح، التعةةاون، احلريةةة، : لةة عل املفةةاهيم األساسةةية عةة  السةةيف  بأبعةةاده األربعةةة

طفال هلله املفاهيم واملساوا . كما تسعى الدراسة للكشف ع  الفروق   مدى معرفة األ
النوع واحملافظة، والفصةل الدراسةي. ولتحقيةق هةدف الدراسةة      : وفق متغٍا  الدراسة

( بنًدا تقيس م ادئ السيف . وقد ةسفر  النتةاةج  ٣٠صممت ال الثة إست اةة مكوةة م  )
هناك إىل وجود فروق دالة إلصاةًيا   م ادئ السيف  األربعة لصاحل اإلةاي؛ لي  تة ني  

ةاي ةكثر تساحمعا وإحلاًةا باحلرية، وةكثر وعًيا بثقافة السيف  مة  الةلكور، كمةا تشةٍ     ةن اإل
النتاةج إىل وجود فروق بني الطيفب والطال ا    م ادئ السيف  وفقعا للصةف الدراسةي   
اللي ينتمون إليه، كما ةسفر  الدراسة ع  فروق دالة إلصاةًيا بني احملافظا    م ةادئ  

لصاحل ةطفال حمافظةة األمحةدي لية  كةاةوا ةكثةر تسةاحمعا وةكثةر إحلاًةةا         السيف  األربعة 
  باملساوا  وباحلرية وثقافة السيف  ع  باقي احملافظا .

 يقةد   مةا  مضةمون  علةى  التعةرف :  ( إىل٢٠١٠وهدفت دراسة ةفيسةة السةعيد )  
 ي ةة اهل تصدرها اليت السيف  ثقافة سلسلة   ممثلة األطفال قصص   السيف  ع  لألطفال

املنهج  ال الثة القصص، واستادمت هله مضمون حتليلم  خيفل  ليفستعيفما  العامة
  سلسلة بالثقافة لغة السيف  ب اليت  تهسة وعينالدراجمتمع  الوصفي   حتليل احملتوى، ومثل

كتي ةاع حيتةوي كةل     (١١)وتتكةون مة     ٢٠٠٦ةصدرتها اهلي ة العامة ليفستعيفما  عةا   
 تصةميم  متو قصةة.  (٤١)  ةو ةكثةر وي لةع عةدد تلةك القصةص      كتيب على قصة والد

ة، وةسفر  الدراسةة  ساالدر حمل القصص مجيع على وتط يقها املضمون تحليلل ستمار إ
 مفهةو   جمملةها    تشةكل  مفةاهيم  تسعة على التو  سةاالدر موضوع القصص ةن ع 

: فرعيةة  مفةاهيم  ةةربعة  ويضةم ، التفةاهم  س يل احلوار: هي املفاهيم وتلك السيف ، ثقافة
 ومفهةو  . اجملتمةع  ادرةفة  بةني  واأل ، األب بةني  األخةو ،  بةني  واألبناء، اآلباء بني احلوار

 ومفهةو   العفةو  ومبعنةى  اآلخةر،  ق ةول  مبعنةى  التسةامح : فرعيان مفهومان وله، التسامح
 بةني و مصةر،    واملسةيحيني  املسةلمني  بةني  التعةايح : فرعية مفاهيم ةربعة وله، التعايح

 متجيةد  ومفهةو  ، العةامل  ةطفال وبني العربي، الوط  ةطفال بنيو والسودان، مصر ةطفال
 واملعتةدي  دمةار،  واحلةرب ، بنةاء  السيف  وهما: فرعيان مفهومان وله العنف وة ل السيف 

 ل ي ةة، ا ةظافةة : فرعيةان  مفهومةان  ولةه  ال ي ةة  على احلفا  ومفهو ، باعتداةه ةفسه يو ي
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طفال هلله املفاهيم واملساوا . كما تسعى الدراسة للكشف ع  الفروق   مدى معرفة األ
النوع واحملافظة، والفصةل الدراسةي. ولتحقيةق هةدف الدراسةة      : وفق متغٍا  الدراسة

( بنًدا تقيس م ادئ السيف . وقد ةسفر  النتةاةج  ٣٠صممت ال الثة إست اةة مكوةة م  )
هناك إىل وجود فروق دالة إلصاةًيا   م ادئ السيف  األربعة لصاحل اإلةاي؛ لي  تة ني  

ةاي ةكثر تساحمعا وإحلاًةا باحلرية، وةكثر وعًيا بثقافة السيف  مة  الةلكور، كمةا تشةٍ     ةن اإل
النتاةج إىل وجود فروق بني الطيفب والطال ا    م ادئ السيف  وفقعا للصةف الدراسةي   
اللي ينتمون إليه، كما ةسفر  الدراسة ع  فروق دالة إلصاةًيا بني احملافظا    م ةادئ  

لصاحل ةطفال حمافظةة األمحةدي لية  كةاةوا ةكثةر تسةاحمعا وةكثةر إحلاًةةا         السيف  األربعة 
  باملساوا  وباحلرية وثقافة السيف  ع  باقي احملافظا .

 يقةد   مةا  مضةمون  علةى  التعةرف :  ( إىل٢٠١٠وهدفت دراسة ةفيسةة السةعيد )  
 ي ةة اهل تصدرها اليت السيف  ثقافة سلسلة   ممثلة األطفال قصص   السيف  ع  لألطفال

املنهج  ال الثة القصص، واستادمت هله مضمون حتليلم  خيفل  ليفستعيفما  العامة
  سلسلة بالثقافة لغة السيف  ب اليت  تهسة وعينالدراجمتمع  الوصفي   حتليل احملتوى، ومثل

كتي ةاع حيتةوي كةل     (١١)وتتكةون مة     ٢٠٠٦ةصدرتها اهلي ة العامة ليفستعيفما  عةا   
 تصةميم  متو قصةة.  (٤١)  ةو ةكثةر وي لةع عةدد تلةك القصةص      كتيب على قصة والد

ة، وةسفر  الدراسةة  ساالدر حمل القصص مجيع على وتط يقها املضمون تحليلل ستمار إ
 مفهةو   جمملةها    تشةكل  مفةاهيم  تسعة على التو  سةاالدر موضوع القصص ةن ع 

: فرعيةة  مفةاهيم  ةةربعة  ويضةم ، التفةاهم  س يل احلوار: هي املفاهيم وتلك السيف ، ثقافة
 ومفهةو  . اجملتمةع  ادرةفة  بةني  واأل ، األب بةني  األخةو ،  بةني  واألبناء، اآلباء بني احلوار

 ومفهةو   العفةو  ومبعنةى  اآلخةر،  ق ةول  مبعنةى  التسةامح : فرعيان مفهومان وله، التسامح
 بةني و مصةر،    واملسةيحيني  املسةلمني  بةني  التعةايح : فرعية مفاهيم ةربعة وله، التعايح

 متجيةد  ومفهةو  ، العةامل  ةطفال وبني العربي، الوط  ةطفال بنيو والسودان، مصر ةطفال
 واملعتةدي  دمةار،  واحلةرب ، بنةاء  السيف  وهما: فرعيان مفهومان وله العنف وة ل السيف 

 ل ي ةة، ا ةظافةة : فرعيةان  مفهومةان  ولةه  ال ي ةة  على احلفا  ومفهو ، باعتداةه ةفسه يو ي
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   الرغ ةة  فرعية مفاهيم ثيفثة وله السيف  بناء مقوما  و ومفه، الكاةنا  ليا   اوالرت
 مفهومةان  ولةه  التضةام   ومفهةو  ، عةدل  بةدون  سةيف   ت قةو ،  بدونت سيف   السيف ،
 لقةوق  ومفهةو  ، تمعةي جم هدف حتقيق ةجل م  التضام  اتجتماعي، التكافل: فرعيان
 ة.طياالدحلقر مفهو واختيار  اإلةسان

التعرف على فاعلية ةةشطة إثراةية : إىلدراسة هدفت ( بةه١٤٣٤) السعيديقامت 
مفةاهيم السةيف  الةيت جيةب إكسةابها         إكساب طفل الروضة مفاهيم السةيف  ، وعلةى  

ولتحقيق ةهداف الدراسة مت استادا  املنهج ش ة التجةري ، علةى عينةة    .ألطفال الرياض
مة املقدسة بالفصل وطفلة م  رياض األطفال   العاصا طفلع (٤٦عشواةية بلع لجمها )

( ٢٣للمجموعة التجري ية ، و) اطفلع(٢٣متثلت   ) ه ، واليت ١٤٣٤الدراسي الثاةي لعا  
عة  تربيةة السةيف  ) ولةد       ايوميً ة  ابرةاجمع للمجموعة الضابطة، وقد ةعد  ال الثة اطفلع

 ةار  ا اختوةعد  ةيًض، الولد  سيف ( ، وةةشطة إثراةية ع  مفاهيم السيف  اليت تدرس  
م  صدقه وث اتةه،   بعد التأكد اوبعديً  اوقد مت تط يق اتخت ار ق لي .مفاهيم السيف  املصور

ةسةفر  الدراسةة عة     وعرفة دتلة الفروق بني اجملمةوعتني،  ( ملفيما استاد  اخت ار ) 
 التط يق بعةد  الفهم التلكر،مستوى توجد فروق  ا  دتلة إلصاةية عند : النتاةج التالية

و  ضوء ما توصلت إلية الدراسة م  ةتاةج قةدمت ال الثةة    ،موعة التجري يةلصاحل اجمل
دمج تربية السيف    املناهج التعليمية، واتسةتفاد  مة     م  التوصيا ؛ م  ةبرزها اعدًد

 . م  ةثر   زياد  دافعية التعلم لدى األطفال ثراةية   رياض األطفال ملا هلااألةشطة اإل
علةى   التعةرف : إىل هةدفت  ( بدراسة ٢٠١٤واض ة والرشايد  )وقا  املواجد  وامل

 اإلرهةاب  مفهو  وحتديد، ومعيقاتها، املتعدد  وةةواعها، املاتلفة ومفاهيمها السيف  ثقافة
 اإلسةيفمية  الرتبيةة  ةظةر  وجهةة ه، من الوقاية ووساةل، وةةواعه وخماطره ودوافعه ومساته
. وثقافتةه  السةيف   مفاهيم حتليل   الوصفي املنهج الدراسة   واستاد . املتحد  واألمم

   وجةل،  عةز  اهلل ألمةر ا امتثالعة  اآلخةري   ثقافة على اتةفتا  بضرور  الدراسة وتوصي
 واملقاومةة،  اإلرهةاب  بةني  والتفريةق  واألمةم،  الشةعوب  بةني  والتعاون التعارف ضرور 
 تتحقةق  حبي  اإلرهاب  اهر  م  واحلد السيف ، فرض   املتحد  األمم جهود وتوليد

 وتق ةل  والتسةامح،  السةيف ،  ثقافةة  ةشر على تقو  عاملية ثقافة ممارسة خيفل م  العدالة،
 .عنصرية ةو متييز دون اآلخر

التعةرف علةى مةدى كفايةة     :  ( هةدفت إىل ٢٠١٦و  دراسة ةجرها بامبا وةمحد )
  التعلةيم   منهج الرتبية الوطنية   املرللةة اتبتداةيةة   هسةيد مفةاهيم ثقافةة السةيف       

اتبتداةي، واستاد  ال ال  منهج حتليل احملتوى، وخلصت الدراسة إىل ةن جل مفةاهيم  
ثقافة السيف    منهج الرتبية الوطنية   التعليم اتبتداةي متوافر  بدرجة ما بني املتوسطة 

 واملنافضة   جمال األهداف واحملتوى واألةشطة.
بناء طو و ملفةاهيم تربيةة السةيف  لكتةب     :  ( إىل٢٠١٧وهدفت دراسة اخلزاعلة )

الرتبية الوطنية واملدةية للمرللةة األساسةية العليةا بةاألردن. واسةتاد  ال الة  املةنهج        
ولتحقيق هلا اهلدف جرى إعداد قاةمة مبفاهيم تربية السيف ، ومت  الوصفي حتليل احملتوى،

العليا، وة هر  النتةاةج ةن   حتليل حمتوى كتب الرتبية الوطنية واملدةية للمرللة األساسية
ةعلى ةس ة توافر ملفاهيم تربية السيف  كان   كتاب الرتبية الوطنية واملدةية للصف العاشر 
األساسي، وةدةاها توافًرا   كتةب الرتبيةة الوطنيةة واملدةيةة للصةف الثةام  األساسةي،        

دى والتتةابع  وتوصلت الدراسة إىل طو و ملفاهيم تربية السيف  اشتمل على مصةفوفة املة  
والنتاجا  التعليمية ومصادر التعلم، وطراةق التدريس احلديثة، وإسةرتاتيجيا  التقةويم   

 ال ديل. 
دعةم مشةكلة   : وقد استفاد ال ال  م  الدراسا  السابقة   جواةةب عةد  منهةا   

دراسته ال حثية، وكتابة اإلطار النظري، والتعرف على الدراسا  السابقة، واتطيفع على 
ا فيما خيص التعرف على مفاهيم الرتبية على السيف ، كما استفاد مة  ةدواتهةا     ةتاةجه

  بناء ةدوا  الدراسة احلالية، وم  ثم   تفسٍ ةتاةجها.
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 وتق ةل  والتسةامح،  السةيف ،  ثقافةة  ةشر على تقو  عاملية ثقافة ممارسة خيفل م  العدالة،
 .عنصرية ةو متييز دون اآلخر

التعةرف علةى مةدى كفايةة     :  ( هةدفت إىل ٢٠١٦و  دراسة ةجرها بامبا وةمحد )
  التعلةيم   منهج الرتبية الوطنية   املرللةة اتبتداةيةة   هسةيد مفةاهيم ثقافةة السةيف       

اتبتداةي، واستاد  ال ال  منهج حتليل احملتوى، وخلصت الدراسة إىل ةن جل مفةاهيم  
ثقافة السيف    منهج الرتبية الوطنية   التعليم اتبتداةي متوافر  بدرجة ما بني املتوسطة 

 واملنافضة   جمال األهداف واحملتوى واألةشطة.
بناء طو و ملفةاهيم تربيةة السةيف  لكتةب     :  ( إىل٢٠١٧وهدفت دراسة اخلزاعلة )

الرتبية الوطنية واملدةية للمرللةة األساسةية العليةا بةاألردن. واسةتاد  ال الة  املةنهج        
ولتحقيق هلا اهلدف جرى إعداد قاةمة مبفاهيم تربية السيف ، ومت  الوصفي حتليل احملتوى،

العليا، وة هر  النتةاةج ةن   حتليل حمتوى كتب الرتبية الوطنية واملدةية للمرللة األساسية
ةعلى ةس ة توافر ملفاهيم تربية السيف  كان   كتاب الرتبية الوطنية واملدةية للصف العاشر 
األساسي، وةدةاها توافًرا   كتةب الرتبيةة الوطنيةة واملدةيةة للصةف الثةام  األساسةي،        

دى والتتةابع  وتوصلت الدراسة إىل طو و ملفاهيم تربية السيف  اشتمل على مصةفوفة املة  
والنتاجا  التعليمية ومصادر التعلم، وطراةق التدريس احلديثة، وإسةرتاتيجيا  التقةويم   

 ال ديل. 
دعةم مشةكلة   : وقد استفاد ال ال  م  الدراسا  السابقة   جواةةب عةد  منهةا   

دراسته ال حثية، وكتابة اإلطار النظري، والتعرف على الدراسا  السابقة، واتطيفع على 
ا فيما خيص التعرف على مفاهيم الرتبية على السيف ، كما استفاد مة  ةدواتهةا     ةتاةجه

  بناء ةدوا  الدراسة احلالية، وم  ثم   تفسٍ ةتاةجها.
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 : منهجية الدراسة وإجراءاتها

 .منهج الدراسة
ات ع ال ال  املنهج الوصفي املسحي، حلصر مفاهيم الرتبية : املسحي املنهج الوصفي - ة

   وحتكيمها م  ق ل اخلرباء واملاتصني.على السيف
 املةنهج الوصةفي  استاد  ال ال    هله الدراسة : )حتليل احملتوى( املنهج الوصفي - ب

؛ ألةةه حيقةق ةهةداف الدراسةة، لية       لغيت للصفوف األوليةة حمتوى كتب  حليلتل
يساعد على وصةف ومجةع ال ياةةا  املتعلقةة بأهةداف الدراسةة وحتليلةها، و لةك         

مفةاهيم الرتبيةة علةى    مبستوى تضمني استنتاجا  واستدتت  ترت ن للوصول إىل 
  .لغيت للصفوف األوليةكتب    السيف 

 وعينته. جمتمع الدراسة
)كتةاب الطالةب(، ط عةةة   . يتكةون جمتمةع الدراسةة مةة  لغةيت للصةفوف األوليةةة     

 اململكةة  مجيع كتب لغةيت للصةفوف األوليةة     ال ال  بتحليل ( قا  ةه١٤٤٠-١٤٣٩)
للحكم علةى مةدى   ( كتب بواقع كتابني لكل سنة دراسية، ٦وعددها )، السعودية ربيةالع

اجملتمةع   الدراسةة مشلةت مجيةع    فةإن  وبالتالي، مفاهيم الرتبية على السيف اشتماهلا على 
 .دراسي صف لكل كتابني مبعدل

 وإجراءا  تط يقها. الدراسة  اوةد

 : قا  ال ال  باإلجراءا  التالية
كتب لغيت للصفوف    تضمينها ين غي مفاهيم الرتبية على السيف  اليتقاةمة : ةوتع
قا  ال ال  بإعداد قاةمة مبفاهيم الرتبية على السيف   .السعودية العربية اململكة األولية  

القاةمةة بةالرجوع إىل    مة   اهلةدف  اليت ين غي إكسابها لطل ة الصفوف األولية، ومت حتديد
األولية مبفاهيم  الصور  وقا  ال ال  بإعداد .القاةمة بناء ية  املراجع والدراسا  الرتبو

 .الرتبية على السيف 

وقا  ال ال  بعرض قاةمة مفاهيم الرتبيةة علةى السةيف  بصةورتها األوليةة علةى       
( حمكًما م  اخلرباء واملاتصني باملناهج وطرق التدريس وتعليم الصةفوف األوليةة،   ١٥)

ةتماء، والصياغة وال ناء، ومناس تها للصفوف األولية. و لك بهدف حتكيمها م  لي  ات
احملكمني، وبللك ةصة حت القاةمةة بصةورتها     ملحو ا  ضوء   القاةمة وقد مت تعديل

 ( مفهوًما. ١٦النهاةية )
التالية  جراءا ال ال  اإل ، وات عبطاقة حتليلصمم ال ال  : بطاقة التحليل: ثاةًيا

 ةدواتهةا الرجوع إىل الدراسةا  السةابقة، ومراجعةة    ب دراسة(التحليل )ةدا  ال بطاقةل ناء 
 بطاقة التحليل.ال ال   وةعد. الدراسة   بطاقة التحليل لتحديد ما حتتاجه

 : ولد  التحليل
اعتمد  هله الدراسة على الكلمةة كولةد  لتحليةل حمتةوى كتةب لغةيت و لةك        

 ملناس تها هلدف الدراسة احلالية، وف ة التحليل هي الفقر .
 : إجراءا  التحليل

 : متت عمليا  التحليل وفق اآلتي
 قراء  مجيع حمتوى كتب لغيت للصفوف األولية قراء  ةولية فالصة.  -١
 الوقوف على كل مفهو  صريح ةو ضمين يتضم  على الرتبية على السيف .  -٢
 لصر عدد مرا  تكرار املفهو  الصريح ةو الضمين.  -٣

 : ث ا ال
 الدراسة قا  ال ال  باختيار عينة عشواةية متثلةت  للتأكد م  ث ا  ةدا  التحليل  

 مع بال  آخرإعاد  التحليل  م  خيفللقياس ث ا  التحليل ( م  جمتمع الدراسة ٪١٠)
ثم  ،وإجراءاته ،ال الثان ق ل الشروع   التحليل ليفتفاق على ةسس التحليل التقىلي  

وقوف على النتةاةج الةيت توصةل    ينفرد كل منهما بتحليل احملتوى املطلوب، ثم يلتقيان لل
لقيةاس ث ةا  حتليةل     (Holsti)وقد استاد  ال ال  معادلةة هولسةيت    إليها كل منهما.



561المجلد )12(  العـدد )3(  

�سالح بن رجاء احلربي

وقا  ال ال  بعرض قاةمة مفاهيم الرتبيةة علةى السةيف  بصةورتها األوليةة علةى       
( حمكًما م  اخلرباء واملاتصني باملناهج وطرق التدريس وتعليم الصةفوف األوليةة،   ١٥)

ةتماء، والصياغة وال ناء، ومناس تها للصفوف األولية. و لك بهدف حتكيمها م  لي  ات
احملكمني، وبللك ةصة حت القاةمةة بصةورتها     ملحو ا  ضوء   القاةمة وقد مت تعديل

 ( مفهوًما. ١٦النهاةية )
التالية  جراءا ال ال  اإل ، وات عبطاقة حتليلصمم ال ال  : بطاقة التحليل: ثاةًيا

 ةدواتهةا الرجوع إىل الدراسةا  السةابقة، ومراجعةة    ب دراسة(التحليل )ةدا  ال بطاقةل ناء 
 بطاقة التحليل.ال ال   وةعد. الدراسة   بطاقة التحليل لتحديد ما حتتاجه

 : ولد  التحليل
اعتمد  هله الدراسة على الكلمةة كولةد  لتحليةل حمتةوى كتةب لغةيت و لةك        

 ملناس تها هلدف الدراسة احلالية، وف ة التحليل هي الفقر .
 : إجراءا  التحليل

 : متت عمليا  التحليل وفق اآلتي
 قراء  مجيع حمتوى كتب لغيت للصفوف األولية قراء  ةولية فالصة.  -١
 الوقوف على كل مفهو  صريح ةو ضمين يتضم  على الرتبية على السيف .  -٢
 لصر عدد مرا  تكرار املفهو  الصريح ةو الضمين.  -٣

 : ث ا ال
 الدراسة قا  ال ال  باختيار عينة عشواةية متثلةت  للتأكد م  ث ا  ةدا  التحليل  

 مع بال  آخرإعاد  التحليل  م  خيفللقياس ث ا  التحليل ( م  جمتمع الدراسة ٪١٠)
ثم  ،وإجراءاته ،ال الثان ق ل الشروع   التحليل ليفتفاق على ةسس التحليل التقىلي  

وقوف على النتةاةج الةيت توصةل    ينفرد كل منهما بتحليل احملتوى املطلوب، ثم يلتقيان لل
لقيةاس ث ةا  حتليةل     (Holsti)وقد استاد  ال ال  معادلةة هولسةيت    إليها كل منهما.
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احملتوى، وهي تعين )معامل اتتفاق بةني ةتةاةج التحليةل مةرتني( ولية  جةاء  ةتةاةج        
 ( وهي قيمة جيد  حلك  الوثوق باألدا  عند التحليل. ٪.٧٤التحليلني مساوًيا للقيمة )

 .ألساليب اإللصاةية املستادمةا
  معاجلة ال ياةا  املتعلقة باإلجابة ع  ةس لة الدراسة األساليب  اد  ال ال است

 : اإللصاةية التالية
 معادلة هولسيت حلساب معامل االتفاق والتحقق من ثبات التحليل.  -1
 .أساليب اإلحصاء الوصفي البسيط، وهي التكرارات والنسب املئوية  -2

 : سة ومناقشتها وتفسريهانتائج الدرا

ما مفاهيم الرتبية على السيف  اليت ين غي تضمينها   كتب لغيت : إجابة السوال األول
 للصفوف األولية باململكة العربية السعودية؟

السةوال بعةد اتطةيفع علةى ةدبيةا  الدراسةة، وآراء احملكمةني         هلا ع  لاجابة
ة على السيف  اليت ين غي تضةمينها   كتةب   مفاهيم الرتبيواملاتصني و لك إلعداد قاةمة 

) : وهةي  على السةيف   لرتبية( مفهوًما ل١٦، وخلص ال ال  إىل )لغيت للصفوف األولية
، عةد  الكراهيةة   ،احلةب ، األمة   ،العةدل  ،النظةا  ، اتلرتا ، التسامح ،التفاهم، السيف 

، النزاعةا  لةل  ، الرتا  لقةوق اآلخةري   ، العنف رفل، احلوار، التعاون مع اآلخري 
 (.ة ل التعصب، وتق ل الرةي

ما مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت للصف : إجابة السوال الثاةي
 األول اتبتداةي باململكة العربية السعودية؟

قا  ال ال  بتحليل حمتوى الكتاب جبزةيه، ومت التساب التكرارا  والنسب امل وية 
 : ةج التحليل على النحو اآلتيلكل مفهو ، وقد جاء  ةتا

 ( مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  ١جدول رقم )
   كتب لغيت للصف األول اتبتداةي 

 املفهو   

الفصل الدراسي 
 عدد الفقرا  األول
(١٠١) 

الفصل الدراسي 
 عدد الفقرا  الثاةي
(١١٥) 

 الكتاب جبزةيه
عدد الفقرا  

(٢١٦) 

 % ك % ك % ك
 ٪١.٧٤ ٢ ٪١.٧٤ ٢ ٠ ٠  السيف  .١
 ٪٠.٨٩ ١ ٪٠.٨٩ ١ ٠ ٠ التفاهم   .٢
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التسامح  .٣
 ٪٦.٥ ١٤ ٪٧.٨ ٩ ٪٤.٩ ٥ اتلرتا   .٤
 ٪٦.١ ٧ ٪٦.١ ٧ ٠ ٠ النظا    .٥
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ العدل   .٦
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األم   .٧
 ٪٨.٣ ١٨ ٪٨.٦ ١٠ ٪٧.٩ ٨ احلب   .٨
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عد  الكراهية  .٩
 ٪٨.٨ ١٩ ٪١٠.٤ ١٢ ٪٦.٩ ٧ التعاون مع اآلخري   .١٠
 ٪٣.٧ ٨ ٪٤.٣ ٥ ٪٢.٩ ٣ احلوار  .١١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ رفل العنف  .١٢
 ٪٠.٩ ٢ ٪٠.٨٩ ١ ٪١ ١ الرتا  لقوق اآلخري   .١٣
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لل النزاعا   .١٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تق ل الرةي  .١٥
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ة ل التعصب  .١٦

 ٪٣٢.٨٧ ٧١ ٪٤٠.٨ ٤٧ ٪٢٣.٧٦ ٢٤ اجملموع

 : اآليتيتضح من اجلدول أعاله 
 (.٢١٦ةن عدد الفقرا    كتاب لغيت للصف األول اتبتداةي بلغت )  -١
كما يتضح م  اجلدول ةن مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  جاء  بنسة ة    -٢

 (   فقرا    كتاب لغيت للصف األول اتبتداةي.٪٣٢.٨٧)
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 املفهو   

الفصل الدراسي 
 عدد الفقرا  األول
(١٠١) 

الفصل الدراسي 
 عدد الفقرا  الثاةي
(١١٥) 

 الكتاب جبزةيه
عدد الفقرا  

(٢١٦) 

 % ك % ك % ك
 ٪١.٧٤ ٢ ٪١.٧٤ ٢ ٠ ٠  السيف  .١
 ٪٠.٨٩ ١ ٪٠.٨٩ ١ ٠ ٠ التفاهم   .٢
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التسامح  .٣
 ٪٦.٥ ١٤ ٪٧.٨ ٩ ٪٤.٩ ٥ اتلرتا   .٤
 ٪٦.١ ٧ ٪٦.١ ٧ ٠ ٠ النظا    .٥
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ العدل   .٦
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األم   .٧
 ٪٨.٣ ١٨ ٪٨.٦ ١٠ ٪٧.٩ ٨ احلب   .٨
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عد  الكراهية  .٩
 ٪٨.٨ ١٩ ٪١٠.٤ ١٢ ٪٦.٩ ٧ التعاون مع اآلخري   .١٠
 ٪٣.٧ ٨ ٪٤.٣ ٥ ٪٢.٩ ٣ احلوار  .١١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ رفل العنف  .١٢
 ٪٠.٩ ٢ ٪٠.٨٩ ١ ٪١ ١ الرتا  لقوق اآلخري   .١٣
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لل النزاعا   .١٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تق ل الرةي  .١٥
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ة ل التعصب  .١٦

 ٪٣٢.٨٧ ٧١ ٪٤٠.٨ ٤٧ ٪٢٣.٧٦ ٢٤ اجملموع

 : اآليتيتضح من اجلدول أعاله 
 (.٢١٦ةن عدد الفقرا    كتاب لغيت للصف األول اتبتداةي بلغت )  -١
كما يتضح م  اجلدول ةن مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  جاء  بنسة ة    -٢

 (   فقرا    كتاب لغيت للصف األول اتبتداةي.٪٣٢.٨٧)
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مين يتضح ةن هناك س عة مفاهيم مل يتم تضمينها ت بشةكل صةريح وت بشةكل ضة      -٣
، تق ةل الةرةي  ، لل النزاعا ، رفل العنف، عد  الكراهية، األم  ل،العد) : وهي

 (.ة ل التعصبو
جاء مفهو  التعاون مع اآلخري  ةكثر املفاهيم تضميًنا بشكل صريح وضةمين بنسة ة     -٤

 (.٪٦.٥(، ثم اتلرتا  بنس ة )٪٨.٣(، ثم احلب بنس ة )٪٨.٨)
اهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت ما مستوى تضمني مف: إجابة السوال الثال 

 للصف الثاةي اتبتداةي باململكة العربية السعودية؟
قا  ال ال  بتحليل حمتوى الكتاب جبزةيه، ومت التساب التكرارا  والنسب امل وية 

 : لكل مفهو ، وقد جاء  ةتاةج التحليل على النحو اآلتي
 السيف   ( مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على٢جدول رقم )

   كتب لغيت للصف الثاةي اتبتداةي 

 املفهو   

الفصل الدراسي 
عدد الفقرا   األول

(١٣٤) 

الفصل الدراسي 
عدد الفقرا   الثاةي

(١٦٤) 

 الكتاب جبزةيه
عدد الفقرا  

(٢٩٨) 
 % ك % ك % ك

 ٪١.٧ ٥ ٪٢.٤ ٤ ٪٠.٧ ١ السيف   .١
 ٪١.٣ ٤ ٪١.٢ ٢ ٪١.٤ ٢ التفاهم   .٢
 ٪٣.٤ ١٠ ٪٤.٢ ٧ ٪٢.٢ ٣ التسامح  .٣
 ٪٥.٧ ١٧ ٪٤.٢ ٧ ٪٧.٥ ١٠ اتلرتا   .٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ النظا    .٥
 ٪٠.٣ ١ ٠ ٠ ٪٠.٧ ١ العدل   .٦
 ٪٠.٣ ١ ٪٠.٦ ١ ٠ ٠ األم   .٧
 ٪١١ ٣٣ ٪٥.٤ ٩ ٪١٨ ٢٤ احلب   .٨
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عد  الكراهية  .٩

 ٪٦ ١٨ ٪٦ ١٠ ٪٦ ٨ التعاون مع اآلخري   .١٠

 املفهو   

الفصل الدراسي 
عدد الفقرا   األول

(١٣٤) 

الفصل الدراسي 
عدد الفقرا   الثاةي

(١٦٤) 

 الكتاب جبزةيه
عدد الفقرا  

(٢٩٨) 
 % ك % ك % ك

 ٪٧.٧ ٢٣ ٪٨.٥ ١٤ ٪٧ ٩ احلوار  .١١
 ٪٢.٣ ٧ ٪٢.٤ ٤ ٪٢.٢ ٣ لعنفرفل ا  .١٢
 ٪٢.٣ ٧ ٪١.٨ ٣ ٪١٠ ٤ الرتا  لقوق اآلخري   .١٣
 ٪٠.٣ ١ ٪٠.٦ ١ ٠ ٠ لل النزاعا   .١٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تق ل الرةي  .١٥
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ة ل التعصب  .١٦

 ٪٤٢.٦ ١٢٧ ٪٣٧.٨ ٦٢ ٪٤٨.٥ ٦٥ اجملموع

 : يتضح م  اجلدول ةعيفه اآلتي
 (.٢٩٨اتبتداةي بلغت ) ةن عدد الفقرا    كتاب لغيت للصف الثاةي  -١
(   فقةرا     ٪٤٢.٦مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  جاء  بنسة ة )   -٢

 كتاب لغيت للصف الثاةي اتبتداةي.
يتضح ةن هناك ةربعة مفاهيم مل يتم تضمينها ت بشةكل صةريح وت بشةكل ضةمين       -٣

 (.ة ل التعصب، تق ل الرةي، الكراهية عد ، النظا ) : وهي
(، ثةم  ٪١١احلب ةكثر املفاهيم تضميًنا بشكل صةريح وضةمين بنسة ة )    جاء مفهو   -٤

 (.٪٦(، ثم التعاون مع اآلخري  بنس ة )٪٧.٧احلوار بنس ة )
ما مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت للصف : إجابة السوال الرابع

 الثال  اتبتداةي باململكة العربية السعودية؟
حمتةوى كتةاب لغةيت للصةف الثالة  اتبتةداةي جبزةيةه، ومت        قا  ال ال  بتحليةل  

التساب التكرارا  والنسب امل وية لكل مفهو ، وقد جاء  ةتاةج التحليل على النحةو  
 : اآلتي
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 املفهو   

الفصل الدراسي 
عدد الفقرا   األول

(١٣٤) 

الفصل الدراسي 
عدد الفقرا   الثاةي

(١٦٤) 

 الكتاب جبزةيه
عدد الفقرا  

(٢٩٨) 
 % ك % ك % ك

 ٪٧.٧ ٢٣ ٪٨.٥ ١٤ ٪٧ ٩ احلوار  .١١
 ٪٢.٣ ٧ ٪٢.٤ ٤ ٪٢.٢ ٣ لعنفرفل ا  .١٢
 ٪٢.٣ ٧ ٪١.٨ ٣ ٪١٠ ٤ الرتا  لقوق اآلخري   .١٣
 ٪٠.٣ ١ ٪٠.٦ ١ ٠ ٠ لل النزاعا   .١٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تق ل الرةي  .١٥
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ة ل التعصب  .١٦

 ٪٤٢.٦ ١٢٧ ٪٣٧.٨ ٦٢ ٪٤٨.٥ ٦٥ اجملموع

 : يتضح م  اجلدول ةعيفه اآلتي
 (.٢٩٨اتبتداةي بلغت ) ةن عدد الفقرا    كتاب لغيت للصف الثاةي  -١
(   فقةرا     ٪٤٢.٦مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  جاء  بنسة ة )   -٢

 كتاب لغيت للصف الثاةي اتبتداةي.
يتضح ةن هناك ةربعة مفاهيم مل يتم تضمينها ت بشةكل صةريح وت بشةكل ضةمين       -٣

 (.ة ل التعصب، تق ل الرةي، الكراهية عد ، النظا ) : وهي
(، ثةم  ٪١١احلب ةكثر املفاهيم تضميًنا بشكل صةريح وضةمين بنسة ة )    جاء مفهو   -٤

 (.٪٦(، ثم التعاون مع اآلخري  بنس ة )٪٧.٧احلوار بنس ة )
ما مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت للصف : إجابة السوال الرابع

 الثال  اتبتداةي باململكة العربية السعودية؟
حمتةوى كتةاب لغةيت للصةف الثالة  اتبتةداةي جبزةيةه، ومت        قا  ال ال  بتحليةل  

التساب التكرارا  والنسب امل وية لكل مفهو ، وقد جاء  ةتاةج التحليل على النحةو  
 : اآلتي
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 ( مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  ٣جدول رقم )
   كتب لغيت للصف الثال  اتبتداةي 

 املفهو   

الفصل الدراسي 
لفقرا  عدد ا األول
(١٦٥) 

الفصل الدراسي 
عدد الفقرا   الثاةي
(١٨٥) 

 الكتاب جبزةيه
عدد الفقرا  

(٣٥٠) 
 % ك % ك % ك

 ٪٢ ٧ ٪٢.٧ ٥ ٪١.٢ ٢ السيف   .١
 ٪٠.٢ ١ ٠ ٠ ٪٠.٦ ١ التفاهم   .٢
 ٪٢.٣ ٨ ٪١.٦ ٣ ٪٣ ٥ التسامح  .٣
 ٪٦.٧ ٢٣ ٪٨.٦ ١٦ ٪٤.٢ ٧ اتلرتا   .٤
 ٪٢ ٧ ٪٠.٥ ١ ٪٣.٦ ٦ النظا    .٥
 ٪٩ ٣ ٪١.١ ٢ ٪٠.٦ ١ العدل   .٦
 ٪٣.٤ ١٢ ٪٢.٢ ٤ ٪٤.٨ ٨ األم   .٧
 ٪٨ ٢٨ ٪٦.٥ ١٢ ٪١٠ ١٦ احلب   .٨
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عد  الكراهية  .٩
 ٪١٢ ٤٢ ٪٨ ١٥ ٪١٦ ٢٧ التعاون مع اآلخري   .١٠
 ٪٤.٦ ١٦ ٪٢.٧ ٥ ٪٦.٦ ١١ احلوار  .١١
 ٪٠.٦ ٢ ٠ ٠ ٪١.٢ ٢ رفل العنف  .١٢
 ١٠ ١٠ ٪٢.٧ ٥ ٪٣ ٥ الرتا  لقوق اآلخري   .١٣
 ٪٢.٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نزاعا لل ال  .١٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تق ل الرةي  .١٥
 ٪٠.٣ ١ ٪٠.٥ ١ ٠ ٠ ة ل التعصب  .١٦

 ٪٤٥.٧ ١٦٠ ٪٣٧ ٦٩ ٪٥٥ ٩١ اجملموع

 : يتضح م  اجلدول ةعيفه اآلتي
 (.٣٥٠ةن عدد الفقرا    كتاب لغيت للصف الثال  اتبتداةي بلغت )  -١

(   فقةرا     ٪٤٥.٧مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  جةاء  بنسة ة )    -٢
 كتاب لغيت للصف الثال  اتبتداةي.

: يتضح ةن هناك مفهومني مل يتم تضمينها ت بشكل صريح وت بشكل ضةمين وهةي    -٣
 عد  الكراهية، تق ل الرةي(.)

جاء مفهو  التعاون مع اآلخري  ةكثر املفاهيم تضميًنا بشكل صريح وضةمين بنسة ة     -٤
 (.٪٦.٧بنس ة ) (، ثم اتلرتا ٪٨(، ثم احلب بنس ة )٪١٢)

ما مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت : إجابة السوال اخلامس
 للصفوف األولية باململكة العربية السعودية؟

قا  ال ال  حبساب حتليل حمتوى كتب لغيت للصفوف األولية للمرللةة اتبتداةيةة   
كةل مفهةو ، وقةد جةاء      ( كتب، ومت التساب التكرارا  والنسب امل وية ل٦وعددها )

 : ةتاةج التحليل على النحو اآلتي
 ( مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت للصفوف األولية٤جدول رقم )

 املفهو   

كتب الصف 
 اتبتداةي األول
(١٦٥) 

كتب الصف 
 تبتداةياالثاةي 
(١٨٥) 

كتب الصف 
 الثال  اتبتداةي

(٣٥٠) 

الفقرا     جمموع
  الستة الكتب

(٧٠٠) 
 ٪ ك ك ك ك

 ٪٢ ١٤ ٧ ٥ ٢ السيف   .١
 ٪٠.٨٥ ٦ ١ ٤ ١ التفاهم   .٢
 ٪٢.٧٥ ١٨ ٨ ١٠ ٠ التسامح  .٣
 ٪٧.٧ ٥٤ ٢٣ ١٧ ١٤ اتلرتا   .٤
 ٪٢ ١٤ ٧ ٠ ٧ النظا    .٥
 ٪٠.٥٧ ٤ ٣ ١ ٠ العدل   .٦
 ٪١.٨٥ ١٣ ١٢ ١ ٠ األم   .٧
 ٪١١.٢٨ ٧٩ ٢٨ ٣٣ ١٨ احلب   .٨
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عد  الكراهية  .٩
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(   فقةرا     ٪٤٥.٧مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف  جةاء  بنسة ة )    -٢
 كتاب لغيت للصف الثال  اتبتداةي.

: يتضح ةن هناك مفهومني مل يتم تضمينها ت بشكل صريح وت بشكل ضةمين وهةي    -٣
 عد  الكراهية، تق ل الرةي(.)

جاء مفهو  التعاون مع اآلخري  ةكثر املفاهيم تضميًنا بشكل صريح وضةمين بنسة ة     -٤
 (.٪٦.٧بنس ة ) (، ثم اتلرتا ٪٨(، ثم احلب بنس ة )٪١٢)

ما مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت : إجابة السوال اخلامس
 للصفوف األولية باململكة العربية السعودية؟

قا  ال ال  حبساب حتليل حمتوى كتب لغيت للصفوف األولية للمرللةة اتبتداةيةة   
كةل مفهةو ، وقةد جةاء      ( كتب، ومت التساب التكرارا  والنسب امل وية ل٦وعددها )

 : ةتاةج التحليل على النحو اآلتي
 ( مستوى تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت للصفوف األولية٤جدول رقم )

 املفهو   

كتب الصف 
 اتبتداةي األول
(١٦٥) 

كتب الصف 
 تبتداةياالثاةي 
(١٨٥) 

كتب الصف 
 الثال  اتبتداةي

(٣٥٠) 

الفقرا     جمموع
  الستة الكتب

(٧٠٠) 
 ٪ ك ك ك ك

 ٪٢ ١٤ ٧ ٥ ٢ السيف   .١
 ٪٠.٨٥ ٦ ١ ٤ ١ التفاهم   .٢
 ٪٢.٧٥ ١٨ ٨ ١٠ ٠ التسامح  .٣
 ٪٧.٧ ٥٤ ٢٣ ١٧ ١٤ اتلرتا   .٤
 ٪٢ ١٤ ٧ ٠ ٧ النظا    .٥
 ٪٠.٥٧ ٤ ٣ ١ ٠ العدل   .٦
 ٪١.٨٥ ١٣ ١٢ ١ ٠ األم   .٧
 ٪١١.٢٨ ٧٩ ٢٨ ٣٣ ١٨ احلب   .٨
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عد  الكراهية  .٩
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 املفهو   

كتب الصف 
 اتبتداةي األول
(١٦٥) 

كتب الصف 
 تبتداةياالثاةي 
(١٨٥) 

كتب الصف 
 الثال  اتبتداةي

(٣٥٠) 

الفقرا     جمموع
  الستة الكتب

(٧٠٠) 
 ٪ ك ك ك ك

 ٪١١.٢٨ ٧٩ ٤٢ ١٨ ١٩ ن مع اآلخري التعاو  .١٠
 ٪٦.٧ ٤٧ ١٦ ٢٣ ٨ احلوار  .١١
 ٪١.٢٨ ٩ ٢ ٧ ٠ رفل العنف  .١٢
 ٪٢.٧١ ١٩ ١٠ ٧ ٢ الرتا  لقوق اآلخري   .١٣
 ٪٠.١٤ ١ ٠ ١ ٠ لل النزاعا   .١٤
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تق ل الرةي  .١٥
 ٪٠.١٤ ١ ١ ٠ ٠ ة ل التعصب  .١٦

 ٪٥١ ٣٥٨ ١٦٠ ١٢٧ ٧١ اجملموع

ى تضمني مفاهيم الرتبية على السةيف    كتةب   يلحظ م  اجلدول ةعيفه ةن مستو
(   فقرا    كتب لغيت للصةفوف األوليةة.   ٪٥١لغيت للصفوف األولية جاء  بنس ة )

ويتضح م  اجلدول ةعةيفه ةن مة  ةكثةر املفةاهيم تضةميًنا هةي )احلةب، والتعةاون مةع          
هيةة،  اآلخري ( كما يتضح م  اجلدول وجود مفاهيم مل يتم تضةمينها وهةي )عةد  الكرا   

 وتق ل الرةي(.

 :  التوصيات واملقرتحات
اتستفاد  م  قاةمة مفاهيم الرتبية على السيف  اليت خرجت بهةا الدراسةة. وتوجيةه      -١

 املعلمني باتستفاد  القاةمة   األةشطة اإلثراةية للكتب.
مراجعة تضمني مفاهيم الرتبية على السيف    كتب لغيت، وتضمينها مبا يتناسب مةع    -٢

 فهو  واحلاجة إلية.ةهمية امل
 تطوير كتب لغيت للصفوف األولية مبا يتناسب مع الرتبية على السيف .  -٣
إجراء دراسا  مماثلة لكتب لغيت   الصفوف العليا، وكلا بقية الكتب، و  املرللة   -٤

 املتوسطة والثاةوية.
 إجراء دراسا  تطويرية لتطوير املقررا    ضوء مفاهيم الرتبية على السيف .   -٥

 :  عـــراجامل
 ( ١٩٧٩إبراهيم مدكور)  :. معجم العلو  اتجتماعية. اهلي ة املصرية العامة للكتاب، القاهر  
 ( ٢٠٠٥جاهني، مجال ب  لامد)  : .١٢٢تربية السيف  اهدافها وإسرتاتيجيا  حتقيقها. جملة املعرفة .

 .٧١-٦٦ص ص 
 ( ٢٠٠٨جرار، ةماةي غزي :) اطية، لقوق اإلةسان. دار واةل الرتبية السياسية السيف ، الدحلقر

 للنشر. األردن.
 (  ٢٠٠٨اجلمعية العامة لألمم املتحد)  : العقد الدولي لثقافة السيف  واليفعنف م  ةجل ةطفال

   الدور  الثالثة والستون.٢٠١٠-٢٠٠١العامل، 
  ١٠٤ ص ٤٨ وتنمية التسامح. جملة الطفولة العربية.األطفال :  (٢٠١٢)٠لسوةة، ةمل بنت حممد. 
 (  ٢٠١٠السعيد، ةفيسة بنت صيف  الدي)  : دراسة حتليلية ملكوةا  ثقافة السيف    قصص

األطفال اليت تصدرها اهلي ة العامة ليفستعيفما ، املقدمة للطفل املصري. رسالة ماجستٍ غٍ 
 منشور . معهد الدراسا  العليا للطفولة. جامعة عني مشس. 

 ( ،٢٠١٥الشناوي، مرو  حممود)  :ور معلمة الروضة   تعزيز مفاهيم السيف  لدى ةطفال د
 .٢٩٥-٢٤٤. ص٩٩ع-٣٢الروضة، الرتبية املعاصر ، رابطة الرتبية احلديثة، س

 م  ٢٠١٠- ٢٠٠١العقد الدولي لثقافة السيف  واليفعنف ألطفال العامل : الع د، عاطف عدلي  
والتنمية اجمللس العربي للطفولة  واقع وثاةق وتقارير األمم املتحد  ومنظماتها. جملة الطفولة

 . ٨. ٢والتنمية.
 ( ٢٠٠٤حممةةد سةةيفمة غ ةةاري)  :  ةدوار اتخصةةاةي اتجتمةةاعي   اجملةةال املدرسةةي. دار املعرفةةة

 اجلامعية. األزريطة.
 ( ٢٠٠١حممد عز  ع د املوجود)  :    التعليم وثقافة السيف  )ثقافة السيف  والقضةايا العربيةة( مكت ةة

 زايد للتنسيق واملتابعة، ةبو   .   اإلسكندرية، مركز
 ( ٢٠١٧مركز هردو لدعم التع ٍ الرقمي)  : دعو  إىل السيف  ع  ثقافة السيف  واليفعنف والتسامح

 .http: //hrdoegypt.org/wp- 9%81.pdf   ومفاهيم ةخرى، القاهر 
 ( ٢٠١٠ةلر، فاطمة ع اس)  :امس م ادئ السيف  لدى طيفب وطال ا  الصفني الرابع واخل

 .٧٠-٣٣.٤٩اتبتداةي بدولة الكويت. جملة العلو  اإلةساةية.
 ( ١٤٣٢الويربان، ماجد ب  حممد)الرتبية م  ةجل السيف . موقع ش كة األلوكة.: ه 

https: //www.alukah.net/social/0/35302/ 
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 :  عـــراجامل
 ( ١٩٧٩إبراهيم مدكور)  :. معجم العلو  اتجتماعية. اهلي ة املصرية العامة للكتاب، القاهر  
 ( ٢٠٠٥جاهني، مجال ب  لامد)  : .١٢٢تربية السيف  اهدافها وإسرتاتيجيا  حتقيقها. جملة املعرفة .

 .٧١-٦٦ص ص 
 ( ٢٠٠٨جرار، ةماةي غزي :) اطية، لقوق اإلةسان. دار واةل الرتبية السياسية السيف ، الدحلقر

 للنشر. األردن.
 (  ٢٠٠٨اجلمعية العامة لألمم املتحد)  : العقد الدولي لثقافة السيف  واليفعنف م  ةجل ةطفال

   الدور  الثالثة والستون.٢٠١٠-٢٠٠١العامل، 
  ١٠٤ ص ٤٨ وتنمية التسامح. جملة الطفولة العربية.األطفال :  (٢٠١٢)٠لسوةة، ةمل بنت حممد. 
 (  ٢٠١٠السعيد، ةفيسة بنت صيف  الدي)  : دراسة حتليلية ملكوةا  ثقافة السيف    قصص

األطفال اليت تصدرها اهلي ة العامة ليفستعيفما ، املقدمة للطفل املصري. رسالة ماجستٍ غٍ 
 منشور . معهد الدراسا  العليا للطفولة. جامعة عني مشس. 

 ( ،٢٠١٥الشناوي، مرو  حممود)  :ور معلمة الروضة   تعزيز مفاهيم السيف  لدى ةطفال د
 .٢٩٥-٢٤٤. ص٩٩ع-٣٢الروضة، الرتبية املعاصر ، رابطة الرتبية احلديثة، س

 م  ٢٠١٠- ٢٠٠١العقد الدولي لثقافة السيف  واليفعنف ألطفال العامل : الع د، عاطف عدلي  
والتنمية اجمللس العربي للطفولة  واقع وثاةق وتقارير األمم املتحد  ومنظماتها. جملة الطفولة

 . ٨. ٢والتنمية.
 ( ٢٠٠٤حممةةد سةةيفمة غ ةةاري)  :  ةدوار اتخصةةاةي اتجتمةةاعي   اجملةةال املدرسةةي. دار املعرفةةة

 اجلامعية. األزريطة.
 ( ٢٠٠١حممد عز  ع د املوجود)  :    التعليم وثقافة السيف  )ثقافة السيف  والقضةايا العربيةة( مكت ةة

 زايد للتنسيق واملتابعة، ةبو   .   اإلسكندرية، مركز
 ( ٢٠١٧مركز هردو لدعم التع ٍ الرقمي)  : دعو  إىل السيف  ع  ثقافة السيف  واليفعنف والتسامح

 .http: //hrdoegypt.org/wp- 9%81.pdf   ومفاهيم ةخرى، القاهر 
 ( ٢٠١٠ةلر، فاطمة ع اس)  :امس م ادئ السيف  لدى طيفب وطال ا  الصفني الرابع واخل

 .٧٠-٣٣.٤٩اتبتداةي بدولة الكويت. جملة العلو  اإلةساةية.
 ( ١٤٣٢الويربان، ماجد ب  حممد)الرتبية م  ةجل السيف . موقع ش كة األلوكة.: ه 

https: //www.alukah.net/social/0/35302/ 
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 ثقافة السيف  والوقاية م  اإلرهاب م  :  (٢٠١٤ضا والرشايد ، حممد )املواجد ، بكر واملوا  ة، ر
 .١٠٨-٨٤منظور الرتبية اإلسيفمية واألمم املتحد . جامعة عمار ثلجي. ص ص 

 ( ١٤٣٤السعيدي، رواد ب  سعد)فاعلية ةةشطة إثراةية   إكساب طفل الروضة مفاهيم السيف . : ه
 مكة.: القرى رسالة ماجستٍ. كلية الرتبية. جامعة ة 

 ( ٢٠١٧اخلزاعلة، ةمحد)  : طو و مقرت  ملفاهيم تربية السيف  لكتب الرتبية الوطنية واملدةية للمرللة
 األردن.: األساسية العليا باألردن. رسالة دكتوره غٍ منشور . جامعة الٍموك

 ( ٢٠٠٨ةبو شري ، شاهر .) املعتز للنشر والتوزيع: سرتاتيجيا  التدريس، عَمان: إ . 
 ( ، ١٩٩٧فاطمة إبراهيم محيد)  :ةهدافها، حمتوياتها، اسرتاتيجيا  تدريسها، : املواد اتجتماعية

 مكت ة النهضة املصرية.: القاهر 
   العلم. دار: مناهج الدراسا  اتجتماعية، بٍو  : (١٩٩٠ةمحد؛ إبراهيم، ع داهلل )سعاد ، جود 
 ( ٢٠١١بطرس، لافظ بطرس)  :دار : لمية والرياضية لطفل الروضة، عَمانتنمية املفاهيم الع

 املسٍ  للنشر والتوزيع.
 ( ١٩٩٠اللقاةي، ةمحد لسني)  :مكت ة الثقافة. : ةساليب تدريس الدراسا  اتجتماعية. عمان 
 ( ٢٠١١علي، حممد السيد)  :دار املسٍ .: موسوعة املصطلحا  الرتبوية، عَمان 
 ( ٢٠١١علي، حممد السيد)  :دار املسٍ .: لحا  الرتبوية، عَمانموسوعة املصط 
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