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يهــدف البحــث إلــى تحديــد مكونــات ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى مناهــج الحلقــة األولــى مــن التعليــم 

األساســي، ولتحقيــق ذلــك الهــدف اختــارت الباحثــة مادتــي الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي فــي كل مــن 

ــل  ــلوب تحلي ــي بأس ــي التحليل ــج الوصف ــُتخدم المنه ــل(، واس ــة للتحلي ــا عين ــادس )باعتباره ــن األول والس الصفي

ــة الســام ومكوناتهــا المتفرعــة عــن كل بعــد منهــا والواجــب  ــب إعــداد قائمــة بأبعــاد ثقاف ــوى وهــذا تطل المحت

ــا،  ــا وثباته ــن صدقه ــد م ــد التأك ــل بع ــتخدامها أداة للتحلي ــى، واس ــة األول ــج الحلق ــوى مناه ــي محت ــا ف توافره

وأســفرت النتائــج عمــا يأتــي:  

بالنســبة لمحتــوى منهــاج الدراســات االجتماعيــة: تضمــن محتــوى هــذا المنهــاج ثقافــة الســام بنســبة   

مئويــة قدرهــا )55.51%( للصــف األول، ونســبة )43.11%( للصــف الســادس، وقــد جــاء ترتيــب األبعــاد 

الرئيســة لثقافــة الســام متماثــاً فــي كا الصفيــن.

 البعد الذاتي.. 1

البعد االجتماعي. 2

البعد السياسي. . 3

بالنســبة لمحتــوى منهــاج العربيــة لغتــي: تضمــن محتــوى هــذا المنهــاج ثقافــة الســام بنســبة مئويــة   

قدرهــا )19.27%( للصــف األول، ونســبة )17.47%( للصــف الســادس، وقــد جــاء ترتيــب األبعــاد 

ــن األول والســادس األساســيين.  ــي كل مــن الصفي ــاً ف ــة الســام مختلف الرئيســة لثقاف

تركــز تكــرارات وحــدات التحليــل فــي الكتــب عينــة التحليــل علــى مكونــات بحــد ذاتهــا دون المكونات   

األخــرى، مثــل: االنتمــاء والصحــة والمســؤولية البيئيــة والتطــوع والتواصــل مــع اآلخرين.  

لــم يتضمــن محتــوى المناهــج )عينــة التحليــل( كاً مــن التســامح والســام واألمــن الدولييــن وحــق   

الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، وفــض النــزاع، والتضامــن بيــن الحضــارات ومنــع العنــف وإدانــة اإلرهــاب 

ومحاربــة العنصريــة وحــل الخافــات والمســاءلة والتواضــع واالنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى 

اقترحــت الباحثــة اعتمــاد قائمــة مكونــات ثقافــة الســام المعــدة فــي البحــث الحالــي فــي تقويــم المناهــج   

وتطويرهــا بمــا يســهم فــي ترميــم النقــص وتافــي األخطــاء وتفعيــل دور المناهــج التربويــة فــي تعزيــز ثقافــة 

السام. 

الكلمات المفتاحية: ثقافة السام، المناهج، الحلقة األولى، التعليم األساسي
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ABSTRACT

The research aims to identify the components of the culture of peace 
available in the content of the curricula of the first episode of basic education. 
To achieve that goal the subjects of social and Arabic studies were selected in 
both the first and sixth grades, (as a sample for analysis(, and the descriptive 
analytical method was used in the manner of analysis of the content and this 
required the preparation of a list of the dimensions of the culture of peace and 
its components branching from each dimension, and used as an analysis tool.

The results were as follows:  
  For the content of the Social Studies Curriculum: The content of this 

curriculum contained a culture of peace by a percentage of )55.51%( For the 
first grade, the ratio )43.11%( For sixth grade.  The main dimensions of the 
culture of peace were arranged in both rows, 1-self-dimension, 2-social 
dimension 3- political dimension. 
  For the content of the Arabic language curriculum: the content of this 

curriculum contained a culture of peace by a percentage of )19.27%( For the 
first grade, the ratio )17.47%( For sixth grade.  The order of the main 
dimensions of the culture of peace was different in both the first and sixth 
grades. 
  The repetitions of analysis units in the analysis sample books focus on 

components such as: belonging, health, environmental responsibility, 
volunteering and communication with others.  
  The content of the curriculum )analysis sample( did not include tolerance, 

international peace, security, and the right of peoples to self-determination, 
conflict resolution, and solidarity among civilizations, prevention of violence, 
condemnation of terrorism, fight against racism, resolution of differences, 
accountability, humility and openness to other cultures 
  The researcher suggested adopting the list of components of the culture 

of peace prepared in the current research in the evaluation and development 
of the curriculum in order to contribute to the restoration of shortage and 
avoidance of mistakes to activate the role of educational curricula in 
promoting the culture of peace. 

Keywords: Culture of Peace, Curriculum, Episode 1, Basic Education 
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يعــد العصــر الحالــي عصــر التحــوالت والتغيــرات الكبــرى فــي البنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 

واالتصــاالت، عصــر العنــف والصراعــات والحــروب عصــر يمثــل فيــه الناشــئة أفضــل اســتثمار لتكويــن مجتمــع 

متماســك يســوده الســام وينبــذ العنــف والتطــرف والتعصــب. 

وتــدرك األمــم المتحــدة بــأن إنقــاذ األجيــال المقبلــة مــن ويــات الحــرب يحتــاج إلــى التحــول نحــو ثقافــة 

ــن  ــل االجتماعيي ــر عــن التفاعــل والتكاف ــات تعب ــم واتجاهــات وتصرف ــي تتشــكل مــن قي ــف، الت الســام والاعن

ــامح  ــان والتس ــوق اإلنس ــع حق ــة وجمي ــة والديمقراطي ــة والعدال ــادئ الحري ــن مب ــاس م ــى أس ــتوحيهما عل وتس

والتضامــن، وتنبــذ العنــف، وتســعى إلــى منــع نشــوب المنازعــات عــن طريــق معالجــة أســبابها الجذريــة، وحــل 

ــع الحقــوق، وســبل المشــاركة  ــة لجمي ــال الممارســة الكامل ــاوض، وتضمــن لهــذه األجي المشــاكل بالحــوار والتف

التامــة فــي عمليــة التنميــة لمجتمعاتهــا، وقــد دعــت األمــم المتحــدة إلــى ترويــج ثقافــة الســام التــي تقــوم علــى 

ــة  ــان والديمقراطي ــوق اإلنس ــرام حق ــاس احت ــى أس ــدة وعل ــم المتح ــاق األم ــي ميث ــة ف ــادئ المكرس ــاس المب أس

والتســامح، وإلــى ترويــج التنميــة والتثقيــف مــن أجــل الســام، والتدفــق الحــر للمعلومــات، ومشــاركة أكبــر للمــرأة 

بوصــف ذلــك نهجــاً أساســياً لمنــع العنــف والنزاعــات، وإلــى بــذل الجهــود الراميــة إلــى تهيئــة ظــروف الســام 

ــده. وتوطي

وفــي العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين ارتفعــت األصــوات التــي تنــادي بتعزيــز ودعــم ثقافــة الســام، 

وكانــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــد أصــدرت فــي 20 نوفمبــر 1997 قرارهــا باعتبــار ســنة 2000 هــي 

»الســنة الدوليــة لثقافــة الســام«، كمــا تبنــت فــي 10 نوفمبــر 1998 قرارهــا باعتبــار العقــد األول مــن القــرن 

الجديــد )2001 – 2010( هــو« العقــد الدولــي لثقافــة الســام والاعنــف مــن أجــل أطفــال العالــم«. 

  وفــي 6 أكتوبــر 1999 أصــدرت الجمعيــة العامــة إعــان ثقافــة الســام، الــذي اعتبــروه مرشــداً عامــاً 

للحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي لدعــم وتعزيــز ثقافــة الســام، وقــد اتســعت الدعــوة لتعزيــز 

ثقافــة الســام لتشــمل كل دول العالــم، بمــا فــي ذلــك الحكومــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وكافــة المنظمــات 

والهيئــات ذات العاقــة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة.

ــة )اليونســكو( دوراً مهمــا ً فــي تبنــي موضوعــات  ــم والثقاف ــة والعل ولعبــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربي

الســام وثقافــة الســام فــي مؤتمراتهــا العامــة وفــي برامجهــا وأنشــطتها الدوريــة، وذلــك انطاقــاً مــن ديباجــة 

ميثــاق اليونســكو التــي نصــت علــى » إذا كانــت الحــروب تبــدأ فــي عقــول النــاس ففــي عقــول النــاس أيضــاً يجــب 

أن تبــدأ عمليــة بنــاء الســام«.

1- مقدمة:
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وهنــا يأتــي التعليــم فــي مقدمــة األســاليب والوســائل التــي تســهم فــي تحقيــق مــا ســبق، ســواء مــن خــال 

الممارســات التعليميــة وتدريــب المعلــم أو مــن خــال المناهــج الدراســية واألنشــطة الصفيــة والاصفيــة، أو مــن 

خــال طرائــق التدريــس وأســاليب التقويــم. 

وتبــرز المناهــج الدراســية باعتبارهــا المحــرك الرئيــس لعمليــة التعليــم والحامــل الحقيقي لجميــع المرتكزات 

ــن  ــن بي ــى م ــة األول ــي المرتب ــي ف ــي تأت ــك فه ــن، وبذل ــدى المتعلمي ــة الســام ل ــة لترســيخ ثقاف واألســس الازم

العناصــر واألدوات الرئيســة التــي تســتخدمها النظــم التربويــة لتحقيــق األهــداف التــي تســعى إليهــا، خاصــة فيمــا 

يتعلــق باكتســاب المتعلميــن لقيــم ومفاهيــم ومبــادئ الســام.

ويتطلــب ذلــك أن تتبنــى المناهــج التربويــة رســالة واضحــة تتمثــل بتربيــة اإلنســان علــى الســام بحيــث 

نصــل إلــى تغيــر فــي أفــكار األجيــال القادمــة وأفعالهــا بهــدف تمكينهــا مــن نبــذ العنــف كوســيلة لحــل الصــراع 

والنــزاع. 

وتعــد األحــداث التــي مــرت بهــا ســورية منــذ عــام 2011 وحتــى اآلن ومــا صاحبهــا مــن تغيــرات مجتمعيــة 

مــن أهــم التحــوالت التــي شــهدها المجتمــع الســوري والتــي تســتحق أن نخطــط لهــا مــن أجــل إعــداد المواطــن 

الســوري وتكوينــه بحيــث يكــون قــادراً علــى فهــم المشــاكل العالميــة، وممتلــكاً للمهــارات الازمــة لحــل النزاعــات 

بشــكل بّنــاء، ومــدركاً المعاييــر العالميــة لحقــوق اإلنســان وملتزمــاً بهــا، داعمــاً للمســاواة بيــن الجنســين، ومحترماً 

التنــوع الثقافــي، وال يمكــن تحقيــق هــذا النــوع مــن التعلــم إال مــن خــال تربيــة متواصلــة ومنتظمــة ومقصــودة 

مــن أجــل الســام. 

ويعــد دمــج ثقافــة الســام فــي نســيج المناهــج التربويــة الحــل األمثــل لتزويــد المتعلميــن بــاألدوات الازمــة 

لمواجهــة التحديــات والعيــش بأمــان وســام فــي مجتمعهــم، بحيــث تعــد المعرفــة والقيــم والمهــارات التــي يتعلمهــا 

ــد  ــي الجه ــية ف ــل األساس ــن العوام ــن م ــم مواطني ــاة باعتباره ــى الحي ــم ال ــل معه ــة وتنتق ــي المدرس ــذ ف التامي

المشــترك للمجتمــع المدنــي والحكومــة والمنظمــة الدوليــة الســاعي لتحقيــق ثقافــة الســام. 

ــاً  وتــرى الباحثــة أّن تبنــي معيــاراً محــدداً لدمــج ثقافــة الســام فــي محتــوى المناهــج الدراســية يعــد مطلب

ــي  ــك يأت ــاً مــن ذل ــع الســوري، وانطاق ــي شــهدها المجتم ــد األحــداث الت ــر بع ــه بشــكل كبي ــد أهميت ملحــاً تتزاي

البحــث الحالــي فــي محاولــة لوضــع معيــار لتضميــن ثقافــة الســام فــي محتــوى المناهــج الدراســية، ثــم الكشــف 

ــدى  ــد م ــا وتحدي ــل محتواه ــن خــال تحلي ــة الســام م ــز ثقاف ــي تعزي ــية المطــورة ف ــج الدراس عــن دور المناه

تضميــن مكونــات تلــك الثقافــة فيهــا. 
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تتمثــل أولويــات السياســة التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي المســاهمة بتوفيــر مســتقبل ســلمي 

ومزدهــر للبــاد، مــن خــال تطويــر معــارف المتعلميــن ومهاراتهــم واتجاهاتهــم بطريقــة شــاملة تنمــي الجوانــب 

الشــخصية لديهــم، وتعــزز قيــم المواطنــة وتطلعــات العيــش بســام، وتواجــه تحديــات الحاضــر بوصفــه بوابــة 

المســتقبل لبنــاء عالــم أكثــر ترابطــاً. 

ــة، ونــص بشــكل  ــي التربي ــم الواجــب تعزيزهــا ف ــى فكــرة القي ــد وجــه الدســتور الســوري الضــوء عل وق

واضــح علــى الواجبــات األساســية المترتبــة علــى المواطنيــن، مؤكــداً أنــه يجــب علــى كل مواطــن ســوري أن 

يســهم فــي:

تعزيز االنسجام وروح األخوة المشتركة واحترام التنوع الثقافي.

تأكيد دور المرأة وحقوقها المجتمعية المتضمنة المساواة والعدالة.  

تقدير التراث الغني في ثقافتنا والحفاظ عليه.   

حماية بيئتنا الطبيعية وتحسينها.  

تشجيع البحث العلمي.  

نبذ العنف والتطرف.  

التميز في جميع مجاالت النشاط الفردي والجماعي.  

وأكد الدستور على أربع قيم عالمية هي: 

العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.  

حرية األفكار والتعبير واالعتقاد واإليمان والعبادة.  

تكافؤ الفرص والعدالة في التحفيز.  

المساواة وضمان كرامة الفرد ووحدة الوطن وسامته.   

ــعور  ــم الصــدق والش ــيما قي ــذات والس ــع ال ــح م ــي تصال ــش ف ــو للعي ــي تدع ــم الت ــتور القي ــن الدس وتضم

بالمســؤولية واإلخــاص والمحبــة والســام واحتــرام اآلخريــن. )وزارة التربيــة، 2016). 

ومــن جهــة أخــرى فقــد أظهــر تقريــر لألمــم المتحــدة )العقــد الدولــي لثقافــة الســام والاعنــف مــن أجــل 

أطفــال العالــم 2001- 2010،   1999، ص3-6( التــزام اليونســكو بتعزيــز ثقافــة الســام مــن خــال التعليــم 

فــي توســيع نطــاق مفهــوم نوعيــة التعليــم وهــو يتبــع نهجــاً مختلفــاُ هــو: المشــاريع التنفيذيــة، والدعــوة وإقامــة 

2- مشكلة البحث:
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الشــبكات والبحــوث، وزيــادة الوعــي العــام. 

وقــد ركــزت األنشــطة األخيــرة لليونســكو فــي مجــال وضــع كتــب مدرســية علــى رعايــة مجتمعــات للتعلــم 

يكــون فيهــا الســام وحقــوق اإلنســان والتســامح فــي صميــم المقــررات الدراســية. 

ــد  ــة ق ــة الســورية واإلطــار العــام للمناهــج التربوي ــة العربي ممــا ســبق يمكــن القــول إن دســتور الجمهوري

أكــدا علــى قيــم ثقافــة الســام ومفاهيمهــا الــازم إكســابها للمتعلميــن لتحقيــق مجتمــع ســالم وآمــن والوصــول إلــى 

عيــش مشــترك يحقــق المســاواة للجميــع وينبــذ العنــف والتطــرف. 

وهنــا يأتــي الســؤال: إلــى أي مــدى ُترجمــت تلــك األهــداف والسياســات فــي المناهــج الدراســية بعــد عمليــة 

تطويرهــا، خاصــة أن عمليــة تطويــر المناهــج قــد جــاءت فــي مرحلــة شــهد فيهــا المجتمــع الســوري مظاهــر عــدة 

لعــل أبرزهــا الحــرب والعنــف والقتــل والتخريــب، ومــع حتميــة تأثــر المتعلميــن بهــذه المظاهــر نفســياً وســلوكياً، 

تضاعفــت مســؤولية المناهــج فــي الحــد مــن هــذا التأثيــر أو معالجــة تبعاتــه والتوجــه بالمتعلميــن نحــو بنــاء الســام 

فــي عقولهــم وإحالــه مــكان العنــف والنزاعــات. 

وبالنظــر إلــى ازديــاد مظاهــر العنــف والنــزاع وعــدم األمــان فــي المجتمــع الســوري، ينبغــي البحــث عــن 

األســباب التــي أدت إلــى ذلــك للعمــل علــى إزالتهــا ومعالجتهــا جذريــاً، وبمــا أن المناهــج الدراســية هــي الركيــزة 

ــه األنظــار إليهــا للبحــث فيهــا  ــد مــن توجي الرئيســة ألي نظــام تربــوي وهــي الحامــل لمفاهيمــه وقيمــه كان الب

كإحــدى األســباب المحتملــة النتشــار ظواهــر العنــف والنــزاع فــي الواقــع الســوري، وهــذا ال يمكــن أن يتحقــق 

إال بدراســة علميــة دقيقــة لــدور تلــك المناهــج فــي تعزيــز ثقافــة الســام وإدراج مفاهيمهــا وقيمهــا فــي محتــوى 

تلــك المناهــج بمــا يــؤدي إلــى إكســابها للمتعلميــن وتعريفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم وأهميــة العيــش المشــترك ونبــذ 

العنــف والحــرب ووجــوب حــل النزاعــات. 

ــم  ــن التعلي ــى م ــة األول ــي الحلق ــة ف ــة العربي ــة واللغ ــات االجتماعي ــي الدراس ــة مادت ــن أهمي ــاً م وانطاق

ــاب  ــي اكتس ــر ف ــا الكبي ــم االجتماعــي ودورهم ــلوك المتعل ــي س ــر ف ــر المباش ــى التأثي ــا عل األساســي، وقدرتهم

المتعلميــن القيــم والمفاهيــم التــي تمكنهــم مــن العيــش بأمــان وســام، فقــد وقــع اختيــار الباحثــة عليهمــا باعتبارهمــا 

عينــة لتحليــل محتــوى كل منهمــا فــي الصفيــن األول والســادس، للحكــم مــن خــال نتائــج ذلــك علــى دور المناهــج 

الدراســية فــي تعزيــز ثقافــة الســام لــدى المتعلميــن. 

لذا يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي بالسؤال الرئيس اآلتي: 

ما مدى تضمين ثقافة السام في محتوى المناهج الدراسية في الحلقة األولى من التعليم األساسي؟ 
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3- أهمية البحث:

يكتسب البحث أهميته من نقاط عدة أبرزها:

ــذه    ــي ه ــن ف ــدى المتعلمي ــام ل ــة الس ــز ثقاف ــي تعزي ــية ف ــج الدراس ــي للمناه ــدور الحقيق ــف ال يكش

ــم.  ــا بلده ــر به ــي يم ــة الت ــة الخاص المرحل

ــة    ــات ثقاف ــم قائمــة بمكون ــة مــن خــال تقدي ــر المناهــج التربوي ــى تطوي ــن عل ــد القائمي يمكــن أن يفي

ــم األساســي.  ــى مــن التعلي ــة األول ــذة الحلق الســام المناســبة لتام

ــض    ــروب وف ــى الح ــام والقضــاء عل ــة الس ــم ثقاف ــة بتعمي ــة الراهن ــات المرحل ــة لمتطلب ــي تلبي يأت

النزاعــات. 

يفتــح المجــال أمــام دراســات أخــرى متعلقــة بالطرائــق واألنشــطة التعليميــة المناســبة لترســيخ ثقافــة   

الســام لــدى المتعلميــن وفــي مختلــف المراحــل الدراســية.

يكتســب أهميتــه مــن أهميــة المقترحــات التــي ســيصل إليهــا فــي ضــوء النتائــج والتــي يمكــن أن تســهم   

فــي تفعيــل دور المناهــج الدراســية فــي تعزيــز ثقافــة الســام لــدى المتعلميــن. 

1/4 تحديــد مكونــات ثقافــة الســام الواجــب توافرهــا فــي محتــوى المناهــج الدراســية المطــورة فــي ج.ع.س فــي 

ح1 مــن مرحلــة التعليــم األساســي. 

2/4 تحديــد مكونــات ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى كل مــن منهــاج الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي 

فــي كل مــن الصفيــن األول والســادس

3/4 تقديم مجموعة من المقترحات لتفعيل دور المناهج التربوية في تعزيز ثقافة السام لدى المتعلمين. 

تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يتنــاول أحداثــاً وظواهــر معينــة بالدراســة كمــا هــي دون التدخــل 

ــه أداًة  ــة وبصفت ــة العلمي ــاً يتســم بالمنهجي ــاره أســلوباً بحثي ــوى باعتب ــل المحت ــد اســُتخدم تحلي فــي مجرياتهــا، وق

موضوعيــًة ُتوصــل الباحثــة إلــى نتائــج كميــة محــددة.

4- أهداف  البحث:

5- منهج   البحث:
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اقتصر البحث على الحدود اآلتية:

ــد    ــخصي، البع ــد الش ــي، البع ــد االجتماع ــة: البع ــة اآلتي ــاد الثاث ــي األبع ــام ف ــة الس ــات ثقاف مكون

ــا.  ــت بإعداده ــي قام ــة الت ــي القائم ــة ف ــا الباحث ــا حددته ــك كم ــي، وذل السياس

محتــوى كل مــن كتــاب الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي لــكل مــن الصفيــن األول والســادس   

مــن الحلقــة األولــى فــي التعليــم األساســي.

7-مجتمع البحث وعينته:

ــم األساســي  ــى مــن التعلي ــة األول ــة فــي الحلق ــع المناهــج التربوي تكــون مجتمــع البحــث مــن محتــوى جمي

والممتــدة مــن الصــف األول وحتــى الصــف الســادس، واقتصــرت عينــة البحــث على محتــوى منهاجي الدراســات 

االجتماعيــة والعربيــة لغتــي فــي كل مــن الصفيــن األول والســادس األساســيين، علمــاً أن الباحثــة قامــت بتحليــل 

كل مــن الجزأيــن األول والثانــي لكتــاب العربيــة لغتــي لــكل مــن الصفيــن األول والســادس حرصــاً منهــا علــى 

موضوعيــة التحليــل وتكاملــه.

8- مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

المناهــج: هــي منظومــة متكاملــة مــن العمليــات التعليميــة التعلميــة التــي تقدمهــا المدرســة، وتشــمل المــواد 

الدراســية جميعهــا واألنشــطة الصفيــة والاصفيــة المتعلقــة بهــا، كمــا تتضمــن وصفــاً لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه 

البيئــة التعليميــة لتــؤدي دورهــا فــي تحقيــق غايــات المنهــاج، مــن بنــاء وتجهيــزات ووســائل تعليميــة وأســاليب 

تقويــم وإعــداد معلــم ومصــادر تعلــم وكتــب وأدلــة ومحتوياتهــا )مجــدالوي، 2007، 46). 

وُتعــرف إجرائيــاً بأنهــا المناهــج الدراســية المطــورة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والمطبقــة للمــرة 

األولــى فــي العــام الدراســي 2018/2017 فــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي، واقتصــرت فــي البحــث 

الحالــي علــى مناهــج )اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة للصفيــن األول والســادس(. 

ــة والتســليم  ــان والعافي ــى األم ــة مصــدر جــذره )ســلم( ويســتعمل بمعن ــة العربي ــي اللغ الســام: الســام ف

ــن  ــراءة م ــح والب ــام والصل ــليم واالستس ــامة، والتس ــام والس ــلم، والس ــي الس ــي تعن ــح، وه ــامة والصل والس

ــيط، 2004).  ــم الوس ــرى. )المعج ــة األخ ــي اإليجابي ــن المعان ــد م ــب والعدي ــن كل عي ــامة م ــوب والس العي

6- حدود  البحث:
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ــف والســلوك يعكــس  ــم والمواق ــن القي ــه: مجموعــة م ــم المتحــدة الســام بأن ــة لألم ــة العام ــّرف الجمعي تع

ــة  ــة والديمقراطي ــة والعدال ــادئ الحري ــى أســاس مب ــوم عل ــي تق ــى التفاعــل االجتماعــي والمشــاركة الت ــع إل ويدف

والتســامح والتضامــن وكل حقــوق اإلنســان التــي ترفــض العنــف، وتســعى إلــى منــع الصراعــات عــن طريــق 

معالجــة أســبابها الجذريــة لحــل المشــكات مــن خــال الحــوار والتفــاوض والتــي تكفــل الممارســة الكاملــة لجميــع 

الحقــوق وســبل المشــاركة الكاملــة فــي عمليــة تنميــة المجتمــع )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 1999). 

وتتبنى الباحثة التعريف السابق للسام. 

ثقافــة الســام: مجموعــة مــن القيــم والمواقــف والتقاليــد والعــادات وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحيــاة بحيــث 

تجســد فــي مجموعهــا تعبيــراً وطموحــاً إلــى: احتــرام الحيــاة واحتــرام البشــر وحقوقهــم، مــع رفــض العنــف بــكل 

ــر،  ــة التعبي ــي حري ــرد ف ــراف بحــق كل ف ــرأة، واالعت ــل والم ــاوية للرج ــوق المتس ــراف بالحق ــكاله، واالعت أش

واإلعــراب عــن الــرأي والحصــول علــى المعلومــات، والتمســك بمبــادئ الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة والتنميــة 

للجميــع والتســامح والتضامــن والتعدديــة، وقبــول االختافــات والتفاهــم بيــن األمــم، وبيــن الفئــات العرقيــة والدينية 

والثقافيــة وغيرهــا مــن الفئــات وبيــن األفــراد. )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 2000). 

ــم  ــن القي ــة م ــة الســام هــي: منظوم ــرى أن ثقاف ــذي ي ــف منصــور ال ــع تعري ــف الســابق م ــق التعري ويتف

والمبــادئ والمفاهيــم والتوجهــات والمواقــف والســلوكيات التــي تؤســس للســام بمعنــاه األشــمل واألمثــل، وتشــكل 

معــاً مضمونــه، وتعمــل علــى اســتثماره بمــا يســاعد علــى حمايتــه وإنمائــه واســتمراره. )منصــور، بــدون عــام(. 

وتعــّرف الباحثــة ثقافــة الســام إجرائيــاً بأنهــا: جميــع القيــم والمفاهيــم والمهــارات التــي تســهم فــي بنــاء الســام 

فــي عقــول متعلمــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي وســلوكهم، والواجــب توفرهــا فــي محتــوى المناهــج 

الدراســية فــي هــذه المرحلــة. 

قامــت الباحثــة باالطــاع علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع بحثهــا، وتســتعرض 

منهــا مــا يأتــي، وقــد قامــت بترتبيهــا زمنيــاً مــن األقــدم لألحــدث: 

ــة  ــج اللغ ــي مناه ــة ب: الحــرب والســام ف ــوت )McNaught, 2000( المعنون ــك ن ــة مي ــت دراس هدف

اإلنكليزيــة إلــى اإلجابــة عــن تســاؤل رئيســي وهــو: مــا الــدور الــذي يلعبــه منهــج اللغــة اإلنجليزيــة فــي خلــق 

ــام الباحــث بدراســة أدب الحــرب فــي  ــد ق ــاً، وق ــة تمجــُد العنــف وتجعــل مــن الحــرب أمــراً حتمي ومســاندة ثقاف

ــدا  ــر بكن ــدارس الكويك ــن م ــد م ــدا والعدي ــا بكن ــو العلي ــدارس أونتاري ــدرس بم ــي ُت ــة الت ــة اإلنكليزي ــج اللغ مناه

والواليــات المتحــدة األمريكيــة، ووجــد الباحــث أن أدب الحــرب مــن الناحيــة التاريخيــة كان يؤســس لمجموعــة 

9- دراسات سابقة:
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مــن األفــكار: الشــجاعة البطولــة، الوطنيــة، المجــد، الرجولــة، التضحيــة، وفــي ســياق هــذه األفــكار يقبــل الحــرب 

كأمــر حتمــي بــل يمجــده فــي أغلــب األحيــان. 

كمــا قــام كل مــن جونســون وجونســون )Johnson & Johnson, 2001) بدراســة تحليليــة هدفــت إلى 

تقديــم خمــس خطــوات لتدريــب الطــاب علــى أن يكونــوا مســاهمين في نشــر ثقافة الســام داخل وخارج المدرســة 

فــي أمريــكا مــن خــال خطــوات رئيســة هــي معرفــة مــا لــه ومــا عليــه، الحــل مــن خــال التفــاوض، التوســط 

فــي الصراعــات بيــن الزمــاء، وتلقــي التدريــب المســتمر، وإلثبــات صحــة تلــك الخطــوات قــام الباحثــان بتحليــل 

ع الطلبــة المشــاركون مــن  17 دراســة حــول فاعليــة التدريــب وحــل النزاعــات فــي ثمــان مــدارس مختلفــة، وتنــوَّ

ريــاض األطفــال وحتــى الصــف التاســع، وتــمَّ جمــع البيانــات الناتجــة مــن كل دراســة مــن ماحظــات ومقابــات 

وأشــكال تقريــر الصــراع والــردود الخطيــة والشــفوية لســيناريوهات الصــراع ولعــب الــدور، وأشــارت النتائــج 

إلــى أن الطــاب فــي حاجــة إلــى تعلــم اإلجــراءات الضروريــة لتســوية النزاعــات ومتابعــة ذلــك طــوال الســنة 

الدراســية وتطبيــق إجــراءات حــل النزاعــات فــي الصراعــات الفعليــة ونقــل اإلجــراءات إلــى خــارج المدرســة. 

ــال عــن الســام فــي قصــص  وهدفــت دراســة )الســعيد، 2010) التعــرف إلــى مضمــون مــا يقــدم لألطف

األطفــال ممثلــة فــي سلســلة ثقافــة الســام التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة لاســتعامات، واســتخدمت الدراســة منهج 

المســح اإلعامــي وأســلوب تحليــل المضمــون، وتوصلــت إلــى أن القصــص موضــوع الدراســة احتــوت علــى 

تســعة مفاهيــم تشــكل بمجملهــا مفهــوم ثقافــة الســام، وتلــك المفاهيــم هــي: الحــوار ســبيل التفاهــم، والتســامح، 

ــان  ــوق اإلنس ــن وحق ــام، والتضام ــاء الس ــات بن ــة ومقوم ــى البيئ ــاظ عل ــف والحف ــذ العن ــام ونب ــد الس وتمجي

ــة.  والديمقراطي

وقــد هدفــت دراســة )الســعيدي، 2013) إلــى تعــرف فاعليــة أنشــطة إثرائيــة فــي إكســاب طفــل الروضــة 

مفاهيــم الســام التــي يجــب إكســابها ألطفــال الروضــة، واســُتخدم المنهــج شــبه التجريبــي علــى عينــة عشــوائية 

بلــغ حجمهــا )46( طفــاً وطفلــة مــن ريــاض األطفــال، باســتخدام برنامــج يومــي عــن تربيــة الســام وأنشــطة 

إثرائيــة عــن مفاهيــم الســام التــي تــدرس فــي الوحــدة، واختبــار مفاهيــم الســام المصــور، وُطبــق االختبــار قبليــاً 

ــة  ــال المجموعــة التجريبي ــة فــي درجــات أطف ــة إحصائي ــاً وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات دالل وبعدي

والمجموعــة الضابطــة فــي القيــاس البعــدي الختبــار مفاهيــم الســام  لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وبنــاء علــى 

ذلــك أوصــت الدراســة بدمــج تربيــة الســام فــي المناهــج التعليميــة. 

بعــد اســتعراض عــدد مــن الدراســات ذات الصلــة بموضــوع البحــث الحالــي البــد مــن القــول إن البحــث 

الحالــي يتميــز عنهــا جميعهــا بتناولــه المناهــج المطــورة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وقيــام الباحثــة بتحليــل 

محتــوى كل مــن كتــب الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي للصفيــن األول والســادس األساســيين للكشــف عــن 
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دور تلــك المناهــج فــي تعزيــز ثقافــة الســام لــدى المتعلميــن مــن خــال محتواهــا، كمــا يتميــز البحــث الحالــي 

بقائمــة مكونــات ثقافــة الســام التــي تــم إعدادهــا والتــي تعــد قائمــة شــاملة لجميــع مكونــات ثقافــة الســام الواجــب 

توافرهــا فــي محتــوى مناهــج الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي. 

1/10 ثقافة السام:

تنــاول المفكــرون والباحثــون موضــوع ثقافــة الســام فــي مختلــف الجوانــب، فتنوعــت وتباينــت معالجاتهــم 

كاً حســب مجــال تخصصــه، األمــر الــذي ســاهم فــي إثــراء بحــوث ثقافــة الســام، فهنــاك مــن أكــد علــى أهميــة 

المســتوى الدولــي لثقافــة الســام وأولويتــه، فتنــاول الموضــوع تحــت عناويــن مختلفــة مثــل حــوار الحضــارات أو 

الديانــات والثقافــات، وهنــاك مــن ركــز علــى نبــذ العنــف فــي تنشــئة االطفــال والناشــئة، وتبنــى مفاهيــم التفاهــم 

ــات  ــات وصعــود األصولي ــارب المجتمعــات والثقاف ــرات تفرضهــا العولمــة وتق ــة تشــهد متغي والتعايــش فــي بيئ

ــى المفهــوم الشــامل  ــد أكــد عل ــذات، أمــا البعــض األخــر فق ــة فــي شــكل دفاعــي عــن ال ــات المحلي والخصوصي

والمتكامــل لثقافــة الســام وفــي مقدمتهــم منظمــة األمــم المتحــدة حيــث تبنــت الجمعيــة العامــة فيهــا إعــان ثقافــة 

الســام.

ــي اجتمــاع  ــاء الســام ف ــات بن ــي أدبي ــاً ف ــة والســام لتكــون مصطلحــاً حديث ــن كلمــة الثقاف ــط بي جــاء الرب

ــم  ــن ث ــي عــام 1992 وم ــاً ف ــح برنامجــاً متكام ــم تطــور ليصب ــي عــام 1989، ث ــاج ف اليونســكو بســاحل الع

ــدول  ــن ال ــه بي ــج تعاوني ــى 2001م ليشــمل برام ــي اســتراتيجية اليونســكو للســنوات 1996م ال ــه ف ــم تضمين ت

فــي التعليــم والثقافــة، حيــث هــدف البرنامــج إلــى نبــذ العنــف ونشــر مفاهيــم التعايــش الســلمي واحتــرام حقــوق 

اآلخريــن وحرياتهــم وتراثهــم ومفاهيمهــم تحــت شــعار ))التعليــم مــن أجــل الســام(( .)مؤسســة ثقافــة الســام، 

 .(2007

والهــدف مــن برنامــج الســام أن يعيــش العالــم بمختلــف ثقافاتــه فــي جــو مــن التســامح والوحــدة، وبالرغــم 

ــع  ــرة، المجتم ــل األس ــددات مث ــا مح ــم فيه ــدة تتحك ــذه الوح ــة إال أن ه ــدة الدولي ــة والوح ــعارات العولم ــن ش م

ــة  ــام والمحب ــوم الس ــر مفه ــي تطوي ــرة ف ــاهمة كبي ــان مس ــا، ولألدي ــة وغيره ــة والوطني ــات اإلثني والمجموع

ــا. ــامح وغيره ــر والتس والصب

فــت األمــم المتحــدة ثقافــة الســام بأنهــا مجموعــة القيــم والمواقــف والتقاليــد وأنمــاط الســلوك وأســاليب  وعرَّ

الحيــاة، التــي تســتند إلــى مــا يلــي:

10- اإلطار النظري:
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احترام الحياة وإنهاء العنف وترويج ممارسة الاعنف من خال التعليم والحوار والتعاون.  

االحتــرام الكامــل لمبــادئ الســيادة والســامة اإلقليميــة واالســتقال السياســي للــدول وعــدم التدخــل   

فــي المســائل التــي تعــد أساســاً ضمــن االختصــاص المحلــي ألي دولــة، وفقــاً لمبــادئ األمــم المتحــدة والقانــون 

الدولي.

االحترام الكامل لجميع حقوق االنسان والحريات األساسية وتعزيزها.  

االلتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية.  

بذل الجهود للوفاء باالحتياجات اإلنمائية والبيئية لألجيال الحاضرة والمقبلة.  

احترام وتعزيز الحق في التنمية.  

احترام وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.  

االعتراف بحق كل فرد في حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات.  

التمســك بمبــادئ الحريــة والعــدل والديمقراطيــة والتســامح والتضامــن والتعــاون والتعدديــة والتنــوع   

الثقافــي والحــوار والتفاهــم علــى مســتويات المجتمــع كافــة وفيمــا بيــن األمــم، وتدعمهــا بيئــة وطنيــة ودوليــة 

تمكينيــة تفضــي إلــى الســام. )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 1999). 

وفــي العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين ارتفعــت األصــوات التــي تنــادي بتعزيــز ودعــم ثقافــة الســام، 

وكانــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــد أصــدرت فــي 20 نوفمبــر 1997 قرارهــا باعتبــار ســنة 2000 هــي 

»الســنة الدوليــة لثقافــة الســام«، كمــا تبنــت فــي 10 نوفمبــر 1998 قرارهــا باعتبــار العقــد األول مــن القــرن 

الجديــد )2001 – 2010( هــو« العقــد الدولــي لثقافــة الســام والاعنــف مــن أجــل أطفــال العالــم«. 

ــاً  ــر مرشــداً عام ــذي اعتب ــة الســام، ال ــة إعــان ثقاف ــة العام ــر 1999 أصــدرت الجمعي ــي 6 أكتوب   وف

للحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي لدعــم وتعزيــز ثقافــة الســام، فقــد اتســعت الدعــوة لتعزيــز 

ثقافــة الســام لتشــمل كل دول العالــم بمــا فــي ذلــك الحكومــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي وكافــة المنظمــات 

ــة. ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــى المســتويات الوطني ــة عل ــات ذات العاق والهيئ

وتــرى األمــم المتحــدة أن تحقيــق تنميــة أوفــى لثقافــة الســام يرتبــط ارتباطــاً عضويــاً بأربعــة عشــر متطلبــاً 

ــي كاآلتي: وه

تشجيع تسوية الصراعات بالوسائل السلمية واالحترام المتبادل والتفاهم والتعاون على الصعيد الدولي.. 1

االمتثال لالتزامات الدولية المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي.. 2

تعزيز الديمقراطية والتنمية واالحترام لجميع حقوق االنسان والحريات األساسية والتقيد بها.. 3
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 تمكيــن النــاس علــى جميــع المســتويات مــن اكتســاب مهــارات الحــوار والتفــاوض وبنــاء توافــق بيــن اآلراء . 4

وحــل الخافــات بالوســائل الســلمية.

تعزيز المؤسسات الديمقراطية وكفالة المشاركة الكاملة في عملية التنمية.. 5

القضاء على الفقر واألمية وتقليل الفوارق داخل األمم وفيما بينها. . 6

العمل على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.. 7

ــدم المســاواة فــي . 8 ــى ق ــز ضــد المــرأة مــن خــال تمكينهــا وتمثيلهــا عل ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل

ــرارات. ــع الق ــع مســتويات صن جمي

كفالة احترام حقوق الطفل وتعزيزها وحمايتها.. 9

كفالة حرية تدفق المعلومات على جميع المستويات وتعزيز الوصول إليها.. 10

زيادة الشفافية والمساءلة.. 11

القضــاء علــى جميــع أشــكال العنصريــة والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن . 12

تعصــب.

تعزيــز التفاهــم والتســامح والتضامــن بيــن جميــع الحضــارات والشــعوب والثقافــات، مــع االهتمــام بوجــه . 13

خــاص باألقليــات الدينيــة واللغويــة.

التفعيــل الكامــل لحــق جميــع الشــعوب بمــا فيهــا تلــك التــي تعيــش فــي ظــل ســيطرة االحتــال أو غيرهــا . 14

ــم  ــاق األم ــي ميث ــر المكــرس ف ــر المصي ــي تقري ــي، ف ــال األجنب ــة أو االحت ــن أشــكال الســيطرة األجنبي م

المتحــدة والمجســد فــي العهــود واإلعانــات والقــرارات الصــادرة عنهــا. )الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 

(2000

ولهــذا أكــد إعــان ثقافــة الســام بأنــه مــن أجــل إحــراز تقــدم فــي تحقيــق تنميــة أوفــى لثقافــة الســام، فــإن 

ذلــك يتأتــى مــن خــال القيــم والمواقــف وأنمــاط الســلوك وأســاليب الحيــاة التــي تفضــي إلــى تعزيــز الســام بيــن 

األفــراد والجماعــات واألمــم.

2/10 المناهج المطورة في الجمهورية العربية السورية:

تبــرز رؤيــة المنهــاج الوطنــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي مجــال التربيــة علــى أنهــا: تحقيــق 

التنميــة األخاقيــة والمعرفيــة والجســدية واالجتماعيــة والجماليــة للمتعلميــن، وتعزيــز الــروح الوطنيــة والقيــم 

ــورية) وزارة  ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــي ف ــاج الوطن ــة للمنه ــداف العام ــن األه ــاة....... وم ــانية للحي اإلنس

ــة، 2016(:  التربي
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تحقيق الّنمو المتوازن للمتعلّمين حسياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً.  

االعتزاز بوطنه سورية وتأكيد الوالء له وترسيخ الوحدة الوطنية.  

تنمية مهارات التعلّم الذاتي.  

اكتساب المهارات التقنية وتوظيفها في حياته اليومية.  

اكتساب مهارات العمل وعاداته اإليجابية واحترام قيمة الوقت.  

تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الحفاظ على البيئة والممتلكات العاّمة.  

إكساب مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي الفّعال والعمل ضمن فريق.  

إدراك الحقوق والواجبات واحترام التنوع واالختاف  

وتعــد هــذه األهــداف مــن المقومــات األساســية لثقافــة الســام لــدى الناشــئة وإن لــم تكــن كافيــة بحــد ذاتهــا 

ــرف  ــرب والتط ــف والح ــذ العن ــى نب ــعى إل ــه ويس ــا وطن ــن بقضاي ــل مؤم ــان متكام ــاء إنس ــس لبن ــا تؤس لكنه

ــت نفســه.  ــانية بالوق ــم اإلنس ــة واألرض والقي ــدة الوطني ومتمســك بالوح

وتعمــل مادتــا اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة علــى بنــاء الشــخصية المتوازنــة للمتعلّــم المتكاملــة 

معرفيــاً ومهاريــاً وقيميــاً القــادرة علــى التفاعــل اإليجابــي مــع المجتمــع والحيــاة وتمكيــن المتعلّــم مــن االهتمــام 

ــة  ــي قضاياهــا العادل ــة وتبن ــز االنتمــاء للوطــن واألمــة العربي ــاة المجتمعــات وتعزي ــي حي ــرة ف ــا المؤث بالقضاي

والدفــاع عنهــا، ويمكــن تفصيــل أهــداف كل منهمــا علــى حــدة: 

3/10 أهداف الدراسات االجتماعية في الحلقة األولى من التعليم األساسي: تتحدد بما يأتي: 

ــاع عنهــا،  ــاألرض والحقــوق والدف ــة والتمســك ب ــة حــس المواطن ــة وتنمي ــة والقومي ــة الوطني ــد الهوي تأكي

وتنميــة الوعــي بأهميــة الوحــدة الوطنيــة وقبــول اآلخــر ونبــذ التعصــب بأشــكاله المختلفــة و تقديــر قيمــة العمــل 

ــرارات المســؤولة  ــر واتخــاذ الق ــارات التفكي ــة مه ــة وتنمي ــادرات الذاتي ــه وتشــجيع المب ــي كل مجاالت ــج ف المنت

والمبــادرة تجــاه القضايــا االجتماعيــة والســكانية والبيئيــة والصحيــة، وتنميــة الوعــي بحقــوق اإلنســان والقــدرة 

علــى ممارســة الحقــوق والواجبــات والمحافظــة علــى الممتلــكات العاّمــة والخاصــة والقــدرة علــى التعلـّـم الذاتــي 

ــي  ــات المعاصــرة ف ــة والتقني ــة المتنّوع ــف مصــادر المعرف ــي، وتوظي ــف االجتماع ــي والتكي ــل التطوع والعم

ــة، 2016).  ــة)وزارة التربي ــة المختلف المواقــف الحياتي

4/10 أهداف مادة اللغة العربية  في مرحلة التعليم األساسي:

تحددت في اإلطار العام للمناهج التربوية كاآلتي: )المرجع السابق، 2016(:

ــة إمــاًء ونحــواً وترقيمــاً    ــة وأحكامهــا الوظيفي ــن الناشــئة مــن امتــاك أساســيات اللغــة العربّي تمكي

ــاً. ــاً وإبداعّي ــر الســليم وظيفّي ــى التعبي ــى الفهــم الصحيــح والقــدرة عل ــة وصــوالً إل ودالل
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إكساب المتعلّمين المهارات اللغوية محادثة واستماعاً وقراءة وكتابة.  

ــزة    ــة ركي ــّد اللغ ــي تع ــاء الت ــة واالنتم ــم المواطن ــة وقي ــة العربّي ــة نحــو اللغ ــول اإليجابّي غــرس المي

ــا. أساســّية فيه

غرس الميول األدبية وصقلها وتنمية الذوق الجمالي وصوالً إلى اإلبداع واالبتكار.  

5/10  أساليب تعزيز ثقافة السام والاعنف في التعليم الرسمي

وقد حددها )مصطفى، 2009( بما يأتي: 

تدريــب موظفــي وزارة التربيــة والتعليــم والمعلميــن ومديــري المــدارس والمنظمــات غيــر الحكوميــة   

وقــادة الشــباب، علــى المضاميــن وطــرق التدريــس والمهــارات الازمــة لتعزيــز ثقافــة الســام والاعنــف.

إدخال مفاهيم ثقافة السام والاعنف في مواد المناهج الدراسية.  

إنتاج ونشر المواد التعليمية والكتب المدرسية عن ثقافة السام وحقوق االنسان.  

تعزيز المشاريع الرائدة كإحدى سبل التنسيق وتشجيع األنشطة التجريبية.  

وضع طرق التسوية السلمية للمنازعات والعنف في السياقات التعليمية الرسمية وغير الرسمية.  

ــد معنــى ثقافــة الســام    ــدور الفعــال لألســرة والمجتمــع المحلــي فــي إطــار تعاونــي لتحدي تعزيــز ال

ــة تعزيزهــا فــي الســياق المحلــي.  وكيفي

وتؤكــد الباحثــة فــي هــذا الســياق بــأن المؤسســات التعليميــة الرســمية تتحمــل كامــل المســؤولية فــي تعزيــز 

ثقافــة الســام لــدى األطفــال والناشــئة وباتباعهــا ألســاليب متعــددة، قــد يكــون المناهــج المدرســي أولهــا وأهمهــا، 

ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة األنشــطة الصفيــة والاصفيــة التــي تدعــم المعــارف وتصقــل المهــارات، إضافــة إلــى 

دور المنهــاج الخفــي وأســاليب فــض النزاعــات والخافــات بيــن الطلبــة فــي الباحــة أو داخــل الصــف. 

11- إجراءات  البحث:

1/11 إعداد قائمة مكونات ثقافة السام:

قامت الباحثة بإعدادها وفق الخطوات اآلتية:

االطــاع علــى األدب النظــري والتربــوي المتعلــق بثقافــة الســام مــن مقــاالت وأبحــاث ودراســات   

ومراجــع علميــة وتقاريــر منظمــة األمــم المتحــدة.

تحديــد أبعــاد مكونــات ثقافــة الســام بثاثــة أبعــاد هــي: البعــد السياســي، البعــد االجتماعــي، البعــد   

الذاتــي )الفــردي(. 

ــة    ــر الدق ــى معايي ــاداً عل ــابقة، اعتم ــاد الس ــن األبع ــد م ــي كل بع ــام ف ــة الس ــات ثقاف ــتقاق مكون اش
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ــي. ــم األساس ــن التعلي ــى م ــة األول ــذة الحلق ــبتها لتام ومناس

التأكــد مــن صــدق القائمــة بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المختصيــن فــي التربيــة لتحديــد ماءمتهــا   

وصحــة انتمــاء كل قيمــة للبعــد المحــدد فــي القائمــة، واالســتفادة مــن آرائهــم فــي إضافــة قيــم أخــرى. 

الصياغــة النهائيــة للقائمــة فــي ضــوء ماحظــات المحكميــن، حيــث تكونــت مــن ثاثــة أبعــاد هــي:   

البعــد االجتماعــي، البعــد الذاتــي أو الفــردي، البعــد السياســي. والجــدول اآلتــي يوضــح عــدد المكونــات فــي 

كل بعــد:  

جدول )1( وصف قائمة قيم المواطنة بشكلها النهائي

  والملحق )1( يوضح قائمة مكونات ثقافة السام بصورتها النهائية.

2/11 إجراءات التحليل:

1/2/11 تحديد الهدف من التحليل: 

يهــدف التحليــل إلــى تحديــد دور المناهــج التربويــة المطــورة فــي تعزيــز ثقافــة الســام فــي الحلقــة األولــى 

مــن التعليــم األساســي.

2/2/11 تحديد عينة التحليل ووصفها: 

تمثلــت عينــة التحليــل فــي محتــوى كتــب الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي لــكل مــن الصفيــن األول 

والســادس. 

3/2/11 تحديد وحدة التحليل: 

بعــد العــودة إلــى محتــوى مناهــج الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي واالطــاع عليــه، تــم اعتمــاد الفكــرة 

ــادة الدراســات  ــي م ــوع ف ــادة ألخــرى وتتن ــف مــن م ــة تختل ــرد بأشــكال مختلف ــد ت ــا ق ــاً أنه ــل علم كوحــدة تحلي

ــي،  ــص والســؤال والنشــاط والخريطــة والمشــروع والمخطــط الزمن ــن الصــورة والجــدول والن ــة بي االجتماعي

عدد المكوناتالبعدالرقم

12االجتماعي1

14الذاتي2

13السياسي3

39مج
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فــي حيــن تتنــوع فــي كتــب العربيــة لغتــي بيــن النــص )قــراءة أو نشــيد، والجملــة، والســؤال والصــورة والفقــرة 

والقاعــدة والمشــروع. 

4/2/11 تحديد فئات التحليل:

 وهــي أبعــاد ثقافــة الســام ومكوناتهــا الواجــب توافرهــا فــي محتــوى مناهــج الحلقــة األولــى مــن التعليــم 

األساســي والمتضمنــة فــي القائمــة التــي قامــت الباحثــة بإعدادهــا. 

5/2/11 إعداد أداة التحليل: 

تمثلــت أداة التحليــل بقائمــة مكونــات ثقافــة الســام الســالفة الذكــر ولكــن بعــد وضعهــا أمــام مقيــاس متــدرج 

مــن التكــرار والنســبة المئويــة.

6/2/11 تصميم استمارة التحليل على الشكل اآلتي:

جدول )2( استمارة التحليل

7/2/11 تحديد ضوابط عملية التحليل: 

خضعت عملية التحليل للضوابط اآلتية: 

تــم اســتثناء شــرح المفــردات )مــن معجــم الكلمــات الــواردة بجانــب كل نــص(، وتعليمــات التقويــم مــن   

كتــب العربيــة لغتــي مــن التحليــل.

تــم اعتبــار نصــوص )القــراءة والمحفوظــات( وحــدة تحليــل واحــدة إذا تضمنــت فكــرة واحــدة، علــى   

اعتبــار أن الفكــرة هــي وحــدة التحليــل مــع اختــاف أشــكال ورودهــا مــن كتــاب آلخــر. 

لم تدخل تعليمات تنفيذ المشاريع في التحليل ألنها توضيحية لكيفية القيام بالمشروع فقط.  

لم يدخل الجدول التقييمي في نهاية كل وحدة في التحليل.   

ــم( أو    ــرأ وأفه ــوان )اق ــت عن ــة وردت تح ــات االجتماعي ــب الدراس ــي كت ــص( ف ــل )ن ــدة التحلي وح

ــة(. ــة( أو )حال )قص

النسبة التكرار البعدالمكّونالصفحةوحدة التحليلالتسلسل
المئوية
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8/2/11 التأكد من صدق أداة التحليل:

بعرضهــا علــى المحكميــن إلبــداء آرائهــم فــي مــدى مناســبة األداة للهــدف المرجــو منهــا، كمــا تــم عــرض 

اســتمارة التحليــل علــى المحكميــن لكتابــة ماحظاتهــم حــول صاحيتهــا للتحليــل مــع أيــة تعديــات مقترحــة، وقــد 

وافــق الســادة المحكمــون علــى األداة مــع تعديــات بســيطة.

9/2/11 التأكد من ثبات التحليل:

للتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة باآلتي:

ــف األول    ــة للص ــات االجتماعي ــاج الدراس ــن منه ــوى كل م ــن محت ــوائية م ــة عش ــار عين ــم اختي ت

والعربيــة لغتــي الجــزء األول للصــف الســادس، ثــم اختيــر مــن كل منهمــا الوحــدة الثانيــة بطريقــة الســحب 

ــم اجتمعــت مــع  ــدروس، ث ــارة مــن ال ــة المخت ــوى العين ــل محت ــة بتحلي بالقرعــة )عشــوائياً(، وقامــت الباحث

محللَّيــن آخريــن ووضحــت لهمــا طريقــة التحليــل، ثــم قــام المحلــان كل علــى حــدة بإجــراء عمليــة التحليــل 

للعينــة المختــارة نفســها مــن الــدروس وفــق اســتمارة التحليــل المخصصــة لذلــك، ثــم أجــرت الباحثــة عمليــة 

التحليــل مــرة ثانيــة بعــد عشــرين يومــاً مــن التحليــل األول، ثــم قامــت بحســاب معامــل الثبــات وفــق معادلــة 

هولســتي:

          2*)C1.2( 

          C1+C2                                  

R: معامــل الثبــات            C1: عــدد وحــدات التحليــل األول     C2: عــدد وحــدات التحليــل الثانــي           

C1.2: عــدد وحــدات التحليــل التــي يتفــق عليهــا المحلــان.   )طعيمــة، 1987، 178).

وبعــد تطبيــق القانــون الســابق توصلــت الباحثــة إلــى نســب اتفــاق تعطــي الثقــة فــي ثبــات أداة التحليــل التــي 

ســيتم فــي ضوئهــا تحليــل المحتــوى.

10/2/11البدء بعملية التحليل وفق الخطوات اآلتية:

قــراءة كل مــا ورد فــي محتــوى كل كتــاب علــى حــدة قــراءة دقيقــة وواعيــة بهــدف التعــرف إلــى   

مكونــات ثقافــة الســام المتضمنــة فيــه.

البدء بعملية التحليل لتحديد مدى تضمين المحتوى لمكونات ثقافة السام.  

تجزئــة كل درس إلــى وحــدات التحليــل المعتمــدة فــي البحــث وحســب طبيعــة كل كتــاب مــن عينــة   

التحليــل.

تحديــد وحــدة التحليــل التــي تتضمــن إحــدى مكونــات ثقافــة الســام، ثــم تصنيفهــا إلــى البعــد الــذي   

تنتمــي إليــه.

R=
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حساب تكرارات وحدات التحليل التي تضمنت إحدى مكونات ثقافة السام.  

تفريــغ نتائــج التحليــل وتصنيفهــا وتحويلهــا إلــى جــداول تكراريــة ثــم إيجــاد النســب المئويــة حتــى   

يمكــن تفســيرها والتعليــق عليهــا.

عرض النتائج ومناقشتها.  

12-نتائج البحث:

النتائج المتعلقة بالهدف األول: 

ــوى المناهــج الدراســية المطــورة فــي ج.ع.س  ــة الســام الواجــب توافرهــا فــي محت ــات ثقاف ــد مكون تحدي

فــي ح1 مــن مرحلــة التعليــم األساســي. تمــت اإلجابــة عنــه فــي إجــراءات البحــث حيــث حــددت الباحثــة قائمــة 

باألبعــاد الرئيســة لثقافــة الســام ومكوناتهــا وهــي موضحــة بالملحــق )1).

النتائج المتعلقة بالهدف الثاني:

ــة  ــة والعربي ــاج الدراســات االجتماعي ــن منه ــوى كل م ــي محت ــرة ف ــة الســام المتواف ــات ثقاف ــد مكون تحدي

ــن األول والســادس ــن الصفي ــي كل م ــي ف لغت

قامــت الباحثــة بتحليــل محتــوى كل مــن كتابــي الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي لــكل مــن الصفيــن 

)األول والســادس( وفــق أداة التحليــل المعــدة لهــذا الغــرض، ثــم حســاب التكــرارات لــكل مكــّون ثــم لــكل بعــد مــن 

األبعــاد الرئيســة لثقافــة الســام مــن خــال حســاب مجمــوع تكــرارات المكونــات الفرعيــة التابعــة لــكل بعــد فــي 

محتــوى كل كتــاب، والجــدول التالــي يفصــل النتائــج فــي كل صــف وفــي كل مــادة علــى حــدة ومقارنــة بالمجمــوع 

الكلــي لوحــدات التحليــل المتضمنــة فــي الكتــاب ككل: 
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الصف السادس الصف األول

ت
ونا

مك
ال

عد
الب

مج لغة لغة عربية اجتماعية
654

مج لغة لغة عربية
اجتماعية
245

1136
فصل ثاني

550 فصل
5861408 فصل ثاني

758
فصل أول

650

مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا مئوية تكرا

2.44 16
نبذ الحرب

سي
سيا

 ال
عد

الب

0.07 1 0.13 1 1.68 11
الديمقراطية

0.76 5
احترام الشعوب

السام واألمن 
الدوليين

حق الشعوب في 
تقرير مصيرها

فض النزاع

التضامن بين 
الحضارات 
والشعوب

1.98 28 0.25 4 3.69 24 2.14 14 3.08 35 0.72 4 5.92 31 0.81 2 االنتماء

منع العنف

0.07 1 0.13 1 0.30 2 0.26 3 0.18 1 0.34 2 1.22 3
المحافظة على 
الممتلكات العامة

إدانة 
اإلرهاب

0.28 4 0.25 4
سيادة 
القانون

0.17 2 0.36 2
األمن 
واألمان

2.41 34 0.13 10 3.69 24 7.33 48 3.52 40 1.27 7 5.63 33 2.04 5   مج سياسي

جدول )3( التكرارات والنسب المئوية لمكونات ثقافة السام واألبعاد الرئيسة لها في محتوى عينة التحليل
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0.15 1 التسامح

عي
تما

الج
د ا

لبع
ا

مشاركة 
المرأة

1.37 9 المساواة

1.34 19 2.24 17 0.30 2 0.61 4 0.08 1 0.17 1 2.44 6 الحوار

حل الخافات

محاربة 
العنصرية

0.08 1 0.18 1 2.44 6 النظام

2.48 35 2.77 21 2.15 14 1.83 12 1.32 15 2.72 15 0.40 1 احترام اآلخر

العدالة

0.92 13 0.39 3 1.53 10 0.76 5 1.84 21 3.81 21 2.44 6
التعاون والتكافل 

االجتماعي

2.69 38 3.92 25 2 13 5.35 35 0.08 1 0.17 1 8.97 22
التواصل مع 

اآلخرين

0.85 12 1.58 12 1.37 9 2.90 33 4.36 24 1.53 9 1.22 3 التعايش

8.38 118 10.29 78 6.15 40 11.31 74 6.33 72 11.09 61 1.87 11 17.95 44 مج اجتماعي
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0.14 2 0.26 2 2.75 18 0.08 1 0.17 1 1.63 4 حقوق اإلنسان

تي
لذا

د ا
لبع

ا

الشفافية

0.21 3 0.39 3 1.07 7 حرية التعبير

0.49 7 0.79 6 0.15 1 0.88 10 0.36 1.36 8 اإلصغاء

4.11 58 1.18 9 7.53 49 3.97 26 التطوع

المساءلة

التواضع

0.76 5
المشاركة والتدفق 
الحر للمعلومات

0.78 11 0.92 7 0.61 4 10.39 68 2.37 27 4.90 0.40 1 المسؤولية البيئية

العفو

0.35 5 0.76 5 0.30 2 0.96 11 2 6.93 17 تقبل االختاف

االنفتاح على 
الثقافات األخرى

0.42 6 0.26 2 0.61 4 3.05 20 0.08 1 0.18 1 9.79 24 المسؤولية الذاتية

0.14 2 0.13 1 0.15 1 2.14 14 5.01 57 9.45 52 0.85 5 16.73 41 الصحة والسامة

6.67 94 3.95 30 9.84 64 24.46 160 9.41 107 16.90 93 2.38 14 35.51 87 مج اجتماعي

17.47 246 15.56 118 19.69 128 43.11 282 19.27 219 29.27 161 9.89 58 55.51 136

يستدل من الجدول السابق على النتائج اآلتية، وتعرضها الباحثة وفق اآلتي:



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 1422020

مكونات ثقافة السام في محتوى منهاج الدراسات االجتماعية. 1

1/1 الصــف األول: بلــغ مجمــوع وحــدات التحليــل فــي الكتــاب )245( وحــدة تحليــل، وتضمــن مكونــات 

ثقافــة الســام فــي محتــواه بتكــرار كلــي بلــغ )136( ونســبة مئويــة قدرهــا )55.51%(، توزعت هذه النســبة بين 

األبعــاد الثاثــة لمكونــات ثقافــة الســام، وقــد جــاء البعــد الذاتــي فــي المرتبــة األولــى بنســبة قدرهــا )%35.51(، 

ــبة  ــا بالنس ــبة )2.04%(، أم ــي بنس ــد السياس ــه البع ــا )17.95%(، يلي ــبة قدره ــي بنس ــد االجتماع ــه البع يلي

لترتيــب مكونــات ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى الكتــاب فنجــد أن المرتبــة األولــى كانــت لصالــح )الصحــة 

والســامة( بنســبة )16.73%(، وفــي المرتبــة الثانيــة )المســؤولية الذاتيــة( بنســبة )9.79%(، وفــي المرتبــة 

الثالثــة )التواصــل مــع اآلخريــن( بنســبة )8.97%(، أمــا فــي المرتبــة الرابعــة فقــد جــاء )تقبــل االختــاف( بنســبة 

)6.93%(، ويليهــا كل مــن: الحــوار والنظــام والتعــاون والتكافــل االجتماعــي وجميعهــا بنســبة )2.44%(، فــي 

حيــن لــم يتضمــن الكتــاب أي مــن: التســامح والمســاواة ونبــذ الحــرب والديمقراطيــة وســيادة القانــون والعدالــة 

والتواضــع والتطــوع واإلصغــاء و..... وكثيــر مــن المكونــات األخــرى التــي يوضحهــا الجــدول الســابق.

2/1 الصــف الســادس: بلــغ مجمــوع وحــدات التحليــل فــي الكتــاب )654( وحــدة تحليــل، وتضمــن 

مكونــات ثقافــة الســام فــي محتــواه بتكــرار كلــي بلــغ )282( ونســبة مئويــة قدرهــا )43.11%(، توزعــت هــذه 

النســبة بيــن األبعــاد الثاثــة لمكونــات ثقافــة الســام، وقــد جــاء البعــد الذاتــي فــي المرتبــة األولــى بنســبة قدرهــا 

)24.46%(، يليــه البعــد االجتماعــي بنســبة قدرهــا )11.31%(، يليــه البعــد السياســي بنســبة )7.33%(، أمــا 

بالنســبة لترتيــب مكونــات ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى الكتــاب فنجــد أن المرتبــة األولــى كانــت لصالــح 

)المســؤولية البيئيــة( بنســبة )10.39%(، وفــي المرتبــة الثانيــة )التواصــل مــع اآلخريــن( بنســبة )%5.35(، 

ــة(  ــد جــاء )المســؤولية الذاتي ــة الرابعــة فق ــي المرتب ــة )التطــوع( بنســبة )3.97%(، أمــا ف ــة الثالث ــي المرتب وف

بنســبة )3.05%(، ويليهــا )حقــوق اإلنســان( ثــم )نبــذ الحــرب( ثــم )الصحــة والســامة( ثــم )االنتمــاء( و)احتــرام 

اآلخــر( و)الديمقراطيــة( و)المســاواة(، فــي حيــن لــم يتضمــن الكتــاب أي مــن: التســامح وفــض النــزاع والســام 

واألمــن الدولييــن وإدانــة اإلرهــاب وســيادة القانــون ومنــع العنــف ومحاربــة العنصريــة واإلصغــاء والتواضــع 

والمســاءلة ..... وكثيــر مــن المكونــات األخــرى التــي يوضحهــا الجــدول الســابق. 

ياحــظ مــن النتائــج الســابقة أن محتــوى منهــاج الدراســات االجتماعيــة في كل مــن الصفين األول والســادس 

األساســيين قــد أســهم فــي تعزيــز مكونــات ثقافــة الســام مــن خــال توافرهــا فــي ذلــك المحتــوى بنســب تعــد كافيــة 

ألهــداف كا الصفيــن، وبمــا ينســجم مــع التوجهــات الرئيســة لمــادة الدراســات االجتماعيــة فــي الحلقــة األولــى 

مــن التعليــم األساســي التــي تؤكــد علــى تأكيــد الهويــة الوطنيــة والقوميــة والتمســك بــاألرض والحقــوق والدفــاع 
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ــا  ــادرة تجــاه القضاي ــة والمب ــادرات الذاتي ــة وتشــجيع المب ــذ التعصــب بأشــكاله المختلف ــول اآلخــر ونب ــا وقب عنه

ــى ممارســة الحقــوق  ــدرة عل ــوق اإلنســان والق ــة الوعــي بحق ــة، وتنمي ــة والصحي ــة والســكانية والبيئي االجتماعي

ــل التطوعــي،  ــي والعم ــم الذات ــى التعلّ ــدرة عل ــة والخاصــة والق ــكات العاّم ــى الممتل ــات والمحافظــة عل والواجب

والتكيــف االجتماعــي...... 

وقــد لوحــظ مــن نتائــج تحليــل محتــوى الكتابيــن أن تلــك األهــداف قــد ترجمــت فــي المحتــوى حيــث توافــرت 

مكونــات ثقافــة الســام بنســبة تفــوق نصــف وحــدات تحليــل الكتــاب )55.51%( فــي الصــف األول، وبنســبة 

تقــارب النصــف فــي محتــوى منهــاج الصــف الســادس )43.11%( وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى 

الدقــة فــي تأليــف محتــوى الكتــاب وبــذل أقصــى الجهــود ليحقــق األهــداف التــي رســمت لــه. 

وتماشــياً مــع مــا ســبق فقــد جــاء )البعــد الذاتــي( فــي المرتبــة األولــى وبنســبة مئويــة تفــوق البعديــن اآلخرين 

ــوان )ســامتي)  ــة بعن فــي كل مــن الصفيــن األول والســادس حيــث ُخصــص فــي الصــف الســادس وحــدة كامل

ــم علــى صحتــه،  وهــي تتبــع لمكــون )الصحــة والســامة فــي البعــد الذاتــي( ونوقــش فيهــا كيــف يحافــظ المتعل

ــي  ــة ووطن ــة البيئ ــق حماي ــي وطرائ ــع بيئت ــى مواضي ــة إل ــر إضاف ــب التنم ــى الســلوك المناســب لتجن ــة إل إضاف

ومناقشــة قضايــا مثــل االنتمــاء وأهميتــه فــي بنــاء المجتمــع وتطــوره وأهميــة المحافظــة علــى التــراث، وكل ذلــك 

يبــرر النســب الســابقة الموضحــة فــي الجــدول الســابق. 

ــر  ــم وتطوي ــزة للمتعل ــاء شــخصية متمي ــى بن ــي الصــف األول إل ــة ف ــات االجتماعي ــادة الدراس ــدف م وته

قدراتــه وتعزيــز عاقتــه بمحيطــه وســامته الشــخصية وتعرفــه إلــى البيئــة لينطلــق منهــا إلــى تعزيــز انتمائــه 

ــام  ــار الع ــة اإلط ــق وثيق ــتدامة وف ــة المس ــادئ التنمي ــه مب ــا فهم ــد به ــه يجس ــة لدي ــم أخاقي ــن قي ــي وتكوي الوطن

للمنهــاج الوطنــي. وقــد ترجمــت تلــك األهــداف فــي المحــور حيــث ُخصــص وحــدة كاملــة بعنــون )أنــا( يتعــرف 

ــى  ــة إل ــن، إضاف ــع اآلخري ــف ويتشــابه م ــف يختل ــه وكي ــق هدف ــف يحق ــه ومشــاعره وكي ــى ذات ــم إل ــا المتعل فيه

مواضيــع أخــرى مثــل )أنــا وأنــت( مــن الناحيــة االجتماعيــة وأهميــة مســاعدة اآلخريــن والتواصــل معهــم وآداب 

الحــوار، ووحــدة )ســامتي( و)مجتمعــي( و)بيئتــي( و )ووطنــي(، وهــذا كلــه يبــرر النســب المئويــة لمكونــات 

ــاب  ــف الكت ــي تألي ــة ف ــى الدق ــدل عل ــبة للصــف األول، وي ــاه بالنس ــدول أع ــي الج ــة ف ــام الموضح ــة الس ثقاف

ــى تحقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا.  والحــرص عل

وبالمقارنــة بيــن نتائــج تحليــل كل مــن الصفيــن األول والســادس يتضــح االنســجام والتوافــق فــي تلــك النتائــج 

ســواء مــا يتعلــق بنســبة توفــر مكونــات ثقافــة الســام فــي محتــوى الكتابيــن ككل، أو مــا يتعلــق بترتيــب األبعــاد 

الثاثــة أو بترتيــب المكونــات الفرعيــة لــكل بعــد مــن األبعــاد، وهــذا يؤكــد مراعــاة معيــار التــوازن والتتابــع فــي 
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تأليــف منهــاج الدراســات االجتماعيــة فــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي.

مكونات ثقافة السام في محتوى منهاج العربية لغتي:. 2

1/2 الصــف األول: بلــغ مجمــوع وحــدات التحليــل فــي محتــوى كتابــي العربيــة لغتــي فــي الفصليــن األول 

والثانــي ككل )1136( وحــدة تحليــل، وتضمنــا مكونــات ثقافــة الســام فــي محتواهمــا بتكــرار كلــي بلــغ )219) 

ونســبة مئويــة قدرهــا )19.27%(، توزعــت هــذه النســبة بيــن األبعــاد الثاثــة لمكونــات ثقافــة الســام، وقــد جــاء 

البعــد الذاتــي فــي المرتبــة األولــى بنســبة قدرهــا )9.41%(، يليــه البعــد االجتماعــي بنســبة قدرهــا )%6.33(، 

ــوى  ــي محت ــرة ف ــة الســام المتواف ــات ثقاف ــب مكون ــا بالنســبة لترتي ــد السياســي بنســبة )3.52%(، أم ــه البع يلي

الكتــاب، نجــد أن المرتبــة األولــى كانــت لصالــح )الصحــة والســامة( بنســبة )10.39%(، وفــي المرتبــة الثانيــة 

ــة الرابعــة  ــي المرتب ــا ف ــش( بنســبة )2.90%(، أم ــة )التعاي ــة الثالث ــي المرتب ــاء( بنســبة )3.08%(، وف )االنتم

فقــد جــاء )المســؤولية البيئيــة( بنســبة )2.37%(، ويليهــا )التعــاون والتكافــل االجتماعــي( ثــم )احتــرام اآلخــر( 

ــة  ــاواة ومحارب ــامح والمس ــن: التس ــاب أي م ــن الكت ــم يتضم ــن ل ــي حي ــاء( ف ــم )اإلصغ ــاف( ث ــل االخت ــم )تقب ث

العنصريــة والعدالــة وإدانــة اإلرهــاب ونبــذ الحــرب والديمقراطيــة واحتــرام الشــعوب والتطــوع والشــفافية وحريــة 

التعبيــر ..... وكثيــر مــن المكونــات األخــرى التــي يوضحهــا الجــدول الســابق. 

ــن  ــي الفصلي ــي ف ــة لغت ــي العربي ــوى كتاب ــي محت ــل ف ــغ مجمــوع وحــدات التحلي 2/2 الصــف الســادس: بل

األول والثانــي ككل )1408( وحــدة تحليــل، وتضمنــا مكونــات ثقافــة الســام فــي محتواهمــا بتكــرار كلــي بلــغ 

)246( ونســبة مئويــة قدرهــا )17.47%(، توزعــت هــذه النســبة بيــن األبعــاد الثاثــة لمكونــات ثقافــة الســام، 

ــة  ــي المرتب ــي ف ــد الذات ــه البع ــا )8.38%(، يلي ــى بنســبة قدره ــة األول ــي المرتب ــد االجتماعــي ف ــد جــاء البع وق

الثانيــة بنســبة قدرهــا )6.67%(، يليــه البعــد االجتماعــي بنســبة قدرهــا )6.33%(، يليــه البعــد السياســي بنســبة 

ــة  ــد أن المرتب ــاب فنج ــوى الكت ــي محت ــرة ف ــام المتواف ــة الس ــات ثقاف ــب مكون ــبة لترتي ــا بالنس )2.41%(، أم

ــن( بنســبة  ــة )التواصــل مــع اآلخري ــة الثاني ــي المرتب ــح )التطــوع(  بنســبة )%4.11(، وف ــت لصال ــى كان األول

ــاء  ــد ج ــة فق ــة الرابع ــي المرتب ــا ف ــبة )2.90%(، أم ــر( بنس ــرام اآلخ ــة )احت ــة الثالث ــي المرتب )2.69%(، وف

)االنتمــاء( بنســبة )1.98%(، ويليهــا )الحــوار( )التعــاون والتكافــل االجتماعــي( ثــم )التعايــش( ثــم )المســؤولية 

البيئيــة( ثــم )االصغــاء( فــي حيــن لــم يتضمــن الكتــاب أي مــن: التســامح والمســاواة ومحاربــة العنصريــة والعدالــة 

وإدانــة اإلرهــاب ونبــذ الحــرب واحتــرام الشــعوب والتواضــع والشــفافية واالنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى..... 

وكثيــر مــن المكونــات األخــرى التــي يوضحهــا الجــدول الســابق.

ــى مــن  ــة األول ــة فــي المرحل ــم اللغــة العربي ــى أهــداف تعلي ــد مــن العــودة إل ــج الســابقة ال ب ــر النتائ ولتبري

ــن  ــه م ــة لتمكين ــه اللغوي ــة ثروت ــة وتنمي ــارات اللغوي ــم المه ــى إكســاب المتعل ــدف إل ــث ته ــم األساســي حي التعلي
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االتصــال باآلخريــن بلغــة عربيــة ســليمة وتنميــة قدرتــه علــى فهــم مــا يســتمع إليــه وإبــداء الــرأي..... ولتحقيــق 

ــة والرياضــة  ــاء والمواطن ــي: )االنتم ــاً ه ــي الصــف األول مث ــية ف ــدات درس ــرت وح ــابقة اختي ــداف الس األه

ــا العلــوم والبيئــة والصحــة والتوعيــة وقيــم اجتماعيــة(، وتــم التركيــز فــي هــذه الوحــدة األخيــرة  والفنــون ودني

علــى مجموعــة مــن القيــم اإلنســانية مثــل المحبــة والتعــاون والطمــوح وتقبــل اآلخــر، وهــذا قــد يبــرر حصــول 

)الصحــة والســامة( و)االنتمــاء( و)التعايــش( و)المســؤولية البيئيــة( علــى النســب األعلــى مقارنــة بباقــي مكونات 

ثقافــة الســام المتوافــرة فــي محتــوى منهــاج الصــف األول )العربيــة لغتــي(، أمــا بالنســبة للصــف الســادس فقــد 

ــات)  ــة( و)مواهــب وهواي ــا العربي ــة واالنتمــاء( و)لغتن ــاب وحــدات دراســية مثل)المواطن ــوى الكت تضمــن محت

ــج  ــا(، وهــذا ال ينســجم مــع النتائ ــم مــن حولن ــي األوطــان( و)العال ــم والعمــل نبن ــة( و)بالعل ــات اجتماعي و)عاق

الســابقة التــي وضحــت أن مكــون )االنتمــاء( مثــاً قــد توفــر فــي محتــوى المنهــاج فــي الفصليــن األول والثانــي 

معــاً بتكــرار قــدره )28( ونســبة مئويــة مــن المجمــوع الكلــي بلغــت )1.98%(. وهــذا يشــير إلــى خلــل مــا فــي 

تأليــف الكتــاب بمــا ال ينســجم مــع األهــداف العامــة وعناويــن الوحــدات الدرســية. 

وبالمقارنــة بيــن محتــوى منهاجــي الصفيــن األول والســادس نجــد أنهمــا مختلفــان مــن ناحيــة التركيــز علــى 

األبعــاد الكليــة لمكونــات ثقافــة الســام، أو مــن ناحيــة النســب المئويــة لــكل مكــون مــن المكونــات الرئيســة لثقافــة 

الســام، وهــذا قــد يشــير إلــى نــوع مــن التكامــل بيــن المنهاجيــن وتغطيــة أكبــر قــدر ممكــن مــن القيــم والمفاهيــم 

والحقائــق والمهــارات المتعلقــة بثقافــة الســام، إال أنــه يلغــي معيــار )التتابــع( أو )التسلســل( فــي اكتســاب المتعلــم 

لمكــون مــا ويعيــق عمليــة تعلمــه بشــكل منطقــي متتابــع. 

علمــاً أن مــادة )العربيــة لغتــي( مــن المــواد المناســبة التــي يمكــن أن نســتفيد منهــا فــي تعزيــز ثقافــة الســام 

ــم  ــم وقي ــي تزخــر بمفاهي ــة الت ــار النصــوص الشــعرية أو النثري ــى اختي ــل عل ــن خــال العم ــن م ــدى المتعلمي ل

الســام وتســهم فــي اكتســاب المتعلميــن لهــا أو تبنيهــا فــي ســلوكهم اليومــي.

كمــا يســتدل مــن القيــم المتدنيــة لــكل مــن التكــرارات والنســب المئويــة لــكل مــن األبعــاد الرئيســة والمكونات 

الفرعيــة لثقافــة الســام، أن منهــاج العربيــة لغتــي فــي الصفيــن األول والســادس لــم يســهم مــن خــال محتــواه فــي 

تعزيــز ثقافــة الســام لــدى المتعلميــن فــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي. 

ــم يــرد فــي محتــوى أي مــن المناهــج التــي تــم تحليلهــا، وهــذا  وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن )التســامح( ل

يعــد نقطــة ضعــف فيهــا حيــث يكتســب )التســامح( كإحــدى مكونــات ثقافــة الســام أهميــة خاصــة فــي مرحلــة مــا 

بعــد الحــرب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وذلــك لــدوره فــي ترســيخ ثقافــة الســام وترجمتهــا علــى أرض 

الواقــع بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد. وتأمــل الباحثــة فــي هــذا الصــدد أن يكــون قــد تــم التركيــز عليــه فــي الصفــوف 
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األخــرى )التــي ال تقــع ضمــن عينــة البحــث التــي تــم تحليلهــا( باعتبــار أن المناهــج الدراســية هــي سلســلة متكاملــة 

مــن الصــف األول وحتــى الثالــث الثانــوي. 

في ضوء النتائج السابقة للبحث يمكن تقديم المقترحات اآلتية: 

ــم المناهــج وتطويرهــا    ــي تقوي ــي ف ــي البحــث الحال ــدة ف ــة الســام المع ــات ثقاف ــاد قائمــة مكون اعتم

ــن. ــدى المتعلمي ــة الســام ل ــز ثقاف ــي تعزي ــل دورهــا ف ــث يمكــن تفعي بحي

تضميــن المكونــات الفرعيــة لثقافــة الســام التــي أثبــت تحليــل المضمــون عــدم توفرهــا فــي محتــوى   

منهاجــي الدراســات االجتماعيــة والعربيــة لغتــي مثــل التســامح والمســاواة ونبــذ الحــرب و....

ــة التعليميــة كافــة مــن معلميــن    نشــر ثقافــة الســام مــن خــال التعليــم وباالســتعانة بعناصــر العملي

ــي و.... ــع محل ــن ومجتم ــج وإدارة ومتعلمي ومناه

إعــادة النظــر بمناهــج العربيــة لغتــي فــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي بحيــث يمكــن ترميــم   

النقــص أو الخلــل فــي التوافــق بيــن األهــداف والمحتــوى مــن ناحيــة، وبمــا يســهم فــي تفعيــل دورهــا فــي 

تعزيــز ثقافــة الســام ونشــرها بيــن المتعلميــن باعتبــار أن اللغــة هــي الحامــل األساســي للثقافــة بكافــة أشــكالها. 

إجــراء بحــث يهــدف لتحديــد تمكــن المعلــم مــن مكونــات ثقافــة الســام بمــا يســهم فــي نقلهــا لطلبتــه   

وللمجتمــع المحلــي.

إجــراء بحــث يهــدف لتحديــد دور مناهــج التعليــم الثانــوي فــي تعزيــز ثقافــة الســام لــدى طلبــة هــذه   

المرحلــة، مــن خــال تحليــل المحتــوى واســتطاع آراء المتعلميــن.

إشــراك المتعلميــن فــي أنشــطة صفيــة وال صفيــة تســهم فــي غــرس ثقافــة الســام لديهــم وتجســيدها   

فــي ســلوكهم. 
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