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في ت���ة ل�اء ق��ة معان  ��حلة األساس�ة العل�الل درجة م�ارسة معل�ي اللغة الع���ة

  م� وجهة ن��ه� ال�المل�هارات 

  سل��ان ع��ه ����ان 

  

  ��ال�ل

ه�ف� ه�ه ال�راسة ال�ع�ف على درجة م�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة العل�ا في ت���ة ل�اء ق��ة 

معان ل�هارات ال�الم م� وجهة ن��ه�، وت��ن م���ع ال�راسة م� ج��ع معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة االساس�ة 

أما ع��ة ال�راسة . معل�ا ومعل�ة) 230(�� بلغ ع�ده� م، ح2019العل�ا ال�ی� خالل الف�ل ال�راسي ال�اني للعام 

معل��معل�ة، ت� اخ��اره� �ال���قة الع��ائ�ة ال����ة، ول��ع معل�مات ال�راسة قام ال�اح� ) 85(فق� ت��ن� م�

فق�ة، وأ�ه�ت ن�ائج ال�راسة أن درجة م�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة ) 19(ب����� أداة ال�راسة م��نة م� 

  . األساس�ة العل�ا في ت���ة ل�اء ق��ة معان ل�هارات ال�الم م� وجهة ن��ه� ��ل �ان� ب�رجة ����ة 

  درجة ال��ارسة، معل�ي ال��حلة االساس�ة، مهارات ال�الم:ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

"The degree of the practice of teachers of Arabic language for the upper stage in 

the education of the KaabaMa'an Brigade for the skills of raising peace from 

their point of view"  

This study aims to identify the degree of the practice of Arabic language teachers for 

the higher basic stage in the education of the Kasbah Brigade of Maan peace skills 

from their point of view, and the study population of all teachers of Arabic language 

for the upper secondary stage who during the second semester of 2019, where the 

number of (230) teachers And a teacher. The sample of the study consisted of (85) 

male and female teachers, selected by a simple random method. To collect the study 

information, the researcher developed the study tool consisting of (19) items. The 

peace skills from their perspective as a whole were largely. 
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  مق�مة

أو  اق��اد�ةأو ج��ا��ة أو اس�اس�ة  س�اء اكان�في �ل ما ت���ه ال����عات ال����ة م� ضغ��ات م��لفة 

دی��ةأث�ت ���ل م�اش� على سل���ات األف�اد في م���عاته� وم� ه�ا دع� ال�اجة الى ال����� على مهارات 

ح�ى ی�� خل� ج�ل ���ل� مهارات ال��ار وال��امح وتق�ل اآلخ� و مهارات اص�ار االح�ام وات�اذ الق�ارت  ال�الم

ال�ائ�ة في ح�اته� و�ال�الي س��ع�� إ��ا�ا على ح�اته� وس���دها حالة م� األلفة وال���ة وال�عاون ب�� اف�اد 

  .م���عه�

ق ال�ل��ة، وال�قل�ل م� ال����ة في ال����ع، وز�ادة وت��� أه��ة ال�الم ل�ا له م� دور في حل خالفاته�  �ال��

ال��امح ب�� ال�اس مع �ع�ه� ال�ع� وخل� ال��وف ال��د�ة لل�الم، س�اء داخل الف�د نف�ه أو ال��اعات 

على ال����� ال��لي والعال�ي، ��ا أنها ت���ه� م� ز�ادة ات�اله� وتفاعله� مع األم� وال�ع�ب األخ��، 

أص�ح الع�ف والق�ل وال��م�� ال�اه�ة ال�ائ�ة واإل�الع على ال�قافات ال���لفة، إضافة إلى أنه �، وال��ار معه

، فال ��اد ��ل� أ� سل�ك م� الع�ف س�اء �ان لف�ي أو غ�� لف�ي، أص���ا نف�ق� إلى ال����عات ال����ةفي 

����عات اج��ا��ًا واق��اد�ًا مهارات ال�عامل مع �ع��ا ال�ع� ومع اآلخ���، وه�ا ی�ث� على اس�ق�ار ال

، م� ه�ا أص�ح ل�امًا عل��ًا تغ��� ه�ه ال�قافة ل�� األج�ال القادمة م� خالل ت�ف�� ت���ة وتعل�� ت�اع�ه�  وس�اس�ًا

  . )2008 23: إس�اع�ل،( على اك��اب ثقافة ال��امح وال�الم، �اإلضافة إلى مهارات ال�عاون ال�ولي

ال��وب وال��ارث وماخلف�ه م� دمار شامل س�اء �ال���ة �ة على ال�الم ���� ت� ال����� في األونة األخ�و 

، فال����عات اآلن تعاني م� خالل أن��ار األم�اض ال����ة، أو  ال�ف��ة، فق� أص�ح ال�الم م�ل�ًا م�ل�ًا وعال��ًا

، أو ال����عي أو ال�ولي، م� آثار الع�ف، س�اء الع�ف ال���ي، أو ��ا ع�ف�ه  ; و�ق�� �ال�الماألس��

�أنه إقامة عالقة ود�ة ب�� األن�ان وأخ�ه األن�ان، واألنف�اح على ال�قافات األخ��، "  )2010: 23( ال��ال

  .واإل�الع عل�ها، واح��امها ���� ی��ق� ال�الم ����ه ال�اخلي وال�ارجي 

ت��ل ل��ه ت�اه وسل�ك كل ما �����ها األف�اد م� ��� وات�اهات "�أنه ال�الم  )2008:12(إس�اع�ل وع�ف

أن ال�الم ی��ق� �ع� أن ت��د  )2006:43(و��� ق��. "إ��ابي ل�� اآلخ��� �ال�ح�ة، وال��اب�ة وال��اقة

  . ثقافة ال��ار وال�فاوض وال��اق�ة في تعامل�ا مع اآلخ���، ب�ًال م� ف�ض ال�أ� عل�ه� واس���ام الق�ة وال�ه�ی�

،  لح� على ال�المأجال�ی� اإلسالمي  أما : ت�ق�� ال�الم العال�ي لق�له تعالى  وسعى إلىسعادة ال����ة ج��عًا

�أیها ال�ی� أم��ا أدخل�ا في ال�ل� �افة : " ، وق�له تعالى )107: األن��اء، آ�ة" (وما أرسل�اك إال رح�ة للعال��� " 

ق ب�� ع��ي)  208: ال�ق�ة، آ�ة" (  أو أع��ي، وال أس�د أو  فال�سالة اإلسالم�ة ت�او� ب�� ال�����، فال ف�

�ا أیها ال�اس إنا خلق�اك� م� : " أب��، وال ذ�� أو أن�ى، فال���ع م� أب واح� وأم واح�ة، ��ا جاء ق�له تعالى 

، فال���ة م� جعل ) 13: ال���ات، آ�ة" (ذ�� وأن�ى وجعل�اك� شع��ًا و��ائل ل�عارف�ا إن أك�م�� ع�� هللا اتقاك� 

ل�ی� اإلسالمي أول م� ح� ، إضافة إلى أن ال�عارف وال�عاون ول�� الق�ال أو ال��ب  ال�اس شع��ًا و��ائل ه�
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على ال�الم ع��ما دخل صالح ال�ی� األی��ي إلى ب�� ال�ق�س ح�� أ�ه� ال��امح والعف� مع أهلها، وآم� 

لي، وم�قف آخ� س�ان ال��ی�ة على أرواحه�، ون�� ج��ه في أرجاء ال��ی�ة لل��اف�ة على أم� وأس�ق�ار األها

ع��ما أش��ى أهله إل�ه، ) س��ق��(ی�ل على س�احة ال�ی� اإلسالمي س�� ع�� ب� ع��الع��� ج��ه م� دو�له 

  ).45: 2007ال���،(وذل� ألنه� عق�وا اتفا��ة سالم مع ال�ل�فة ع�� ب� ال��اب 

لل��س�ات ال�عل���ة  أص�ح م� األه�اف األساس�ة م� ق�ل أف�اد ال����ع أن أك��اب مهارات ال�المك�ا 

ال�����ة، وذل� ل�����ه� ال�ق�ع في ال��اعات مع �ع�ه� ال�ع�، ول�عل ال����ع آم� م��ق�، �اإلضافة إلى 

ت���ة ش���ة ال��اب ���رة س��ة قادرة على الع�اء وال��اء وال�فاعل مع اآلخ��� ب�ًال م� اله�م 

)وال����� Daily, 2004 ;32 ).  

,Danesh)دان�� و���� 2006 على أن ���ن�ا م�ا���� مف���� ل�یه� الق�رة  أف�اد ال����عإلى ض�ورة م�اع�ة  (

مل، واإلت�ال، على ت��ل ال���ول�ة و�لع��ا دورًا إ��اب�ًا في ال����ع ال��لي والعال�ي، و���ل��ن مهارات ال�عا

اح��ام خ��ص�ة : هي أن م���ة ال��ن��� ح�دت الع�ی� م� مفا��� ال�الم و إضافة إلى . وال��ار�ة الفاعلة

ق ال�ل��ة، وال�فاع ع� ح��ة ال�ع���، وال���ع ال�قافي،  اآلخ���، و��ام�ه� دون ت����، وحل ال�الفات �ال��

 وت�اوز أخ�اء اآلخ��� دون تع�� وتق�ل آرائه� وت�ج�هه� و�قامة عالقات ود�ة ب�� األف�اد وال�ع�ب

Baker, 2010 )(.  

مهارة ال��ار، وتق�ل اآلخ�، وال�عا�ف مع : هي في ال���عات ال����ةف�هاال�اج� ت�  مهارات ال�الم وم� أب�ز

ق اآلخ���، ون��  ق اآلخ���، وال��اواة ب�� ال�ع�ب وال��اف�ة على حق� الق�ا�ا ال�اصة والعامة، وتفه� حق�

�ف��ة، أن مهارات ال�الم ق� ت��ن ش���ة ت�عل� �الف�د نف�ه لل��اف�ة على راح�ه الو���� الق�ل  .ال��وب 

وق� ت��ن اج��ا��ة ت�عل� �ال����ع ال�� ���� ��ه و����ة األت�ال وال��اصل معه، وق� ت��ن عال��ة ب�� 

,Gokce)ال�قافات ال��ع�دة و����ة ال�فاعل ب��ها  2006 ) .  

,Jing)أك�ه���غ م� أه� مهارات ال�الم، وه�ا ما��ع� ال��ار  أما 2007 في أن لل��ار دورًا فاعًال في حل  (

ال�الفات ب�� ال�اس وتغ�� م�اقفه� ات�اه �ع�ه� ال�ع�، و��عل األف�اد قابل�� ل��اجعة م�اقفه� وآرائه�، فال��ار 

�ع�ف �ل م�اور ب�جهة ال��� األخ�� م� أجل مع�فة ال���قة، و�ه�ف إلى إ��اد ال�فاه� ب�� ال�اس م� أجل 

  .ن في العالقات األج��ا��ة ال�� م� الع�ف والع�وا

أن ال��امح ه� ش�� أساسي لل�ل� ول��ق�� ثقافة ال�الم، ح�� أنه �ق�م �األع��اف ) 43: 2006(وأك� ال��اج 

ق العال��ة لل��� وال���ات األساس�ة لآلخ� مع ض�ورة اع��اف �ل ��ف ��قه في ح��ة اخ��ار  �ال�ق�

ف�ه، فال��امح �ع�ي تعا�� ال���ع �غ� ال��� ع� ج��ه ول�نه مع�ق�اته، والق��ل �أن ی���ع اآلخ� �ال�� ن

  .وع�قه ودی�ه �أم� وآمان 
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  :ن�أة وت��ر مفه�م ثقافة ال�الم 

) ال��ن���(ن�أ مفه�م ثقافة ال�الم ع� ال��ت�� ال�ولي ال�� عق�ته م���ة األم� ال����ة لل����ة والعل�م وال�قافة 

وانع�� تأث�� ال��ت�� في ت�ای� " ال�الم في عق�ل ال��� : " ت�� ع��ان  1989في ساحل العاج في ی�ل�� 

م ص�ر أول ق�ار م� ال����ة 1997ال�ولي، وفي عام  ت���ع ثقافة ال�الم �إع��ارها ه�فًا ��على إل�ه ال����ع

م هي ال��ة 2000، ��� ثقافة ال�الم، و�ان ی�� على أن س�ة RES/A/ 52/ 15العامة لألم� ال����ة رق� 

25/03م ص�ر ق�ار رق� 1998ن�ف��� عام  10ال�ول�ة ل�قافة ال�الم، ث� في  / RES/A س�����  13، ث� في

��نامج الع�ل ال�اص �العق� وال��ة ال�ول�ة ل�قافة ال�الم �ق�ار م� ال����ة العامة م، ت� اع��اد إعالن و 1999

/A/RESرق�    .)3: 2001ال����ة العامة لألم� ال����ة،( 5/243

تع�دت م�احل والدته ب�ع�د ال��ارس العل��ة بل وأك�� م� ذل� ب�ع�د ال�قافات اإلن�ان�ة، وعلى ال�غ� م� ك�ا 

تع��فات ثقافة ال�الم فه�اك اج�اع على س� م�احل م�ت بها ال��اغات العامة ل�فه�م األع��اف �ال�ع�د في 

  - :ال�الم وخاصة في ���ث ال�الم الع���ة 

ال�الم �إع��اره غا�ة لل��وب ���ارسة وسل�ك، وه� ���� على ال��اع والع�ف، س�اء ب�� : ال��حلة األولى * 

  ) .ال��وب األهل�ة(ال�ول أو داخل ال�ول ذاتها 

  .ر��ت على ال�الم �إع��اره ت�ازناً للق�� في إ�ار ال��ام ال�ولي : ال��حلة ال�ان�ة * 

  .هي ال�أك� على �ل م� ال�الم ال�ل�ي وال�الم اإل��ابي :ال��حلة ال�ال�ة * 

وهي م�اولة لل��� ب��  Feminist peaceهي تل� ال�ي ساد ف�ها مفه�م ن��� لل�الم : ال��حلة ال�ا�عة * 

ع�وان على األف�اد، م�ل م�ارسة الع�ف غ�� ال���� على ال��اء في ال��وب �األغ��اب و��� سائ� ص�ر ال

  .الع�ف ض� األش�اص 

ارت�� ال�الم ف�ها على ف��ة ال�الم مع ال���ة، �أع��ار أن ال��ارسات ال�أس�ال�ة ق� اع��ت : ال��حلة ال�ام�ة * 

  .اع��اء وح��ًا على ال���ة واألن�ان�ة 

  

ر��ت على ال�الم ال�اخلي لإلن�ان �إع��اره ی��� �ال��ورة �ال�الم على ال����� ال�لي، : ال��حلة ال�ادسة * 

و�ع�ي ذل� أن م�احل ت��ر مفا��� ال�الم اخ��ل� في ��ارة واح�ة ت���ل في األن�قال م� ال�فا��� ذات ال�ع� 

��ة إلى ال�فا��� اإل��اب�ة وم� ال�الم ال�ارجي إلى ال�الم ال�اح� إلى ال�فا��� ال��ع�دة األ�عاد وم� ال�فا��� ال�ل

  . )55: 2006ق��،( ال�اخلي وال�ارجي معًا 
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أن ه�ال� ع�ة أسال�� ووسائل ���� بها ت���ة مفا��� ال�الم ) 2017(وق� ب�� ال��اعلة و ع���ات والقاع�د

ي، ال�ي ت���ل في األ�فال وح�ى ال�عل�� ال�امعوال��امح في ال��اهج ال�راس�ة ���ل عام ب�ا�ة م� م�احل ر�اض 

وف�ها ی�� ال����� على مفا��� ال�الم م� خالل ا�هار دور ال�الم في ح�ا�ة : ال��ر وال�س�م واألش�ال

  ال����عات وت���� ��اعة ال��ب والع�ف 

  :وف� اع��اراتها ال����ة وم� أه�ها  تإلى ع�ة م�االال�الموتق�� مفا��� 

 - ال��� -الق�اعة  -العف� - ال��م -ال��اء -ال��اضع -األس�قامة - األمانة -ال��ق: � ال���م�ال ال�ل - 1

  .ال�ه�  - الع�م

 -ال�قة �ال�ف� -اح��ام اآلخ��� -م�اع�ة ال���اج - األی�ار -ال��ر�  -ال��اح�: م�ال ال�عاون ال��اعي - 2

ال�وح  -الع�ف على ال�غ�� - حال��ام -ال��امل االج��اعي -االصالح ب�� ال�اس -ال����ة -الع�ل

  ).32: �2010اس��،( األن��اء -ال��اض�ة

  -:ال�فا��� إلى ) 2013 76: ال�ع���،(وص�ف 

  .ك�� هللا واأل��ان �ا� وال�هاد في س��له : روح�ة وعقائ��ة  - 1

  .كالع�ل واألمانة وال��ق و�ك�ام ال��� وال�عاون : خل��ة  - 2

ق ا - 3   .ل�ص�ل إل�ها �إس���ام ال����ة وال�ف��� ال�اق� عقل�ة ت��ل �ال�ع���ة و��

  .كال�� وال��ه وض�� ال�ف� ع�� الغ�� : وج�ان�ة وانفعال�ة  - 4

  .ب� ال�ال�ی� وال��افل األج��اعي واالح�ان لل���ان : اج��ا��ة  - 5

  .ت��ل �الع�اص� ال�اد�ة �األع��اء �ال��� واألق��اد في األنفاق : ماد�ة  - 6

ق ال��الي و�دراك األت�اق في األش�اء واألع��اء �ال��ه� وال��افة العامة : ج�ال�ة  - 7   .ت��ل �ال��و

  ال�راسات ال�ا�قة

إلى مع�فة أث� ب�امج ال�المفي إك�اب �ل�ة أوغ��ا مفا��� وثقافة ) ,2010Naguma(ه�ف� دراسة ناج�ما  

ل��عي م� خالل ال�قا�الت وال�الح�ة ال�الم في ال��حلة األساس�ة، ول��ق�� ه�ف ال�راسة اع��� ال��هج ا

�ال�ًا و�ال�ة، وأ�ه�ت ال��ائج وج�د ) 30(وت�ل�ل ال�ثائ� و��� ال�راسات األج��ا��ة، وق� ت� إج�اء مقابلة مع 

أث� ل��نامج ال����ة لل�الم في إك�اب مهارات ال�الم ل�� ال�ل�ة، وتع�یل وجهة ن��ه� �ال���ل م� ال��ب إلى 

  .اهات إ��اب�ة ل�یه� ن�� مهارة ال��ار وال�فاوض ��س�لة لل�فاه� ب��ه� ال�ل�، وت���ل ات�
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دراسة لل��ف ع� دور ال���ف األكاد��ي في ال�امعة ) 2010(وأج�� �ل م� ال��اد� وأب� ق��� وم�اس�ه 

 32 الهاش��ة في تع��� ال����ة م� أجل ال�الم ب�� ال�الب، ول��ق�� ه�ف ال�راسة ت� ب�اء اس��انة تألف� م�

م��ارًا م�زعة على ثالثة م�االت هي ال�ع�فة ل�عل�� ال�الم، ومهارات ال�ف��� ال�ق��، وسل���ات ثقافة ال�الم، 

م��فًا م� اإلدار��� واألكاد���� في ال�امعة، وق� أ�ه�ت ال��ائج أن ) 49(��ق� ال�راسة على ع��ة م�لفة م� 

ردن ��ه��ن في تع��� ال����ة لل�الم ب�رجة م��س�ة، ��ا اإلدار��� واألكاد���� في ال�امعة الهاش��ة في األ

ق ف�د�ة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� ا�عاد ثقافة ال�الم وال����ة ال��ان�ة ال�ق�مة م�  أ�ه�ت ال��ائج وج�د ف�و

  .اإلدار��� واألكاد���� 

2012,(ب���ــا ســع� دراســة ســاك�ال وت�رن��لــ� وت�تــان           (Sagkal&Trunukl&ToTan  فــي ت���ــا إلــى

ال��ــف عــ� أثــ� ب�نــامج قــائ� علــى مهــارات ال�ــالمفي إك�ــاب �ــالب ال�ــف ال�ــام� األساســ�ة ل�هــارات ال�ــالم 

�ال�ا و�ال�ة، وت� تق���ه� إلى ) 281(وال�عا�ف، وق� اس���م ال��هج ش�ه ال�����ي وت� اخ��ار ع��ة م��نه م� 

مج تــ�ر��ي، وقــ� ت�صــل� ال��ــائج إلــى أن ه�ــاك أثــ�ًا م��ــ�ع��� ت�����ــة وضــا��ة مــ� خــالل إخ�ــاعه� إلــى ب�نــا

  . واض�ًا لل��نامج ال��ر��ي في ت���ة مهارات ال��ار وتق�ل اآلخ� وال�عا�ف مع الق�ا�ا ال�اصة والعامة

فق� سع� إلى ت���� وح�ات تعل���ة في ض�ء م���مة ال��� ال���ق�ا��ة ل���� ) 2014(أما دراسة ح�اد 

�ن�ة وأث�ها في ال��ار�ة ال��اس�ة وال��ن�ة ومهارات ال�الم ل�� �ال�ات ال��حلة األساس�ة ال����ة ال����ة وال�

العل�ا في األردن، وق� اع��� ال��هج ش�ه ال�����ي، م� خالل ت���� ال�راسة على م���ع��� أح�ه�ا ت�����ة بلغ 

� صف�ف ال�ام�، وال�اسع �ال�ة م) 125(�ال�ة، واألخ�� ضا��ة بلغ ع�د أف�ادها ) 122(ع�د أف�ادها 

ق ذات داللة إح�ائ�ة في اخ��ار مهارات ال�الم لل�ف ال�ام� في  والعاش�، وق� أ�ه�ت ال��ائج وج�د ف�و

ق ل�الح ال����عة ال������ة    .ال���اس ال�ع��، و�ان الف�

Sung & Lin, 2014(وأج�� س�غ ول��  ا��� دراسة في تای�ان ه�ف� إلى ال�ع�ف إلى م���� ت���� مف)  

العاش� : ت��ن� ع��ة ال�راسة م� ��� ال����ة ال����ة لل�ف�ف. ال�المفي ��� ال����ة ال����ة لل��حلة ال�ان��ة

ول��ق�� ه�ف ال�راسة، ت� ت���� ��اقة مالح�ة ت���� على مفا��� . وال�اد� ع�� وال�اني ع��

  .� ت���� مفا��� ال�الم�ان� م��ف�ةأ�ه�ت ن�ائج ال�راسة أن م��� . ال�الم�ت�ل�ل م���� ال��� ال�����ة

دراسة ه�ف� ال�ع�ف على درجة ت��ل �ل�ة جامعة ال��م�ك ل�هارات ) 2016(أج�� �ل م� ال��مان وع���ات

ال����ة لل�الم وعالق�ه�ا ب�ع� ال��غ��ات، ول��ق�� ه�ف ال�راسة ت� اع��اد ال��هج ال�صفي، ح�� ت� ب�اء 

ال�أك� م� ص�قها وث�اتها، وق� ت� ت���قها على ع��ة م� �ل�ة جامعة ال��م�ك مهارة، ت� ) 25(اس��انة تألف� م� 

�ال� و�ال�ة، وق� ) 500(م�� ی�رس�ن في ال��اقات األخ��ار�ة ال�ي ی�رسها ج��ع �ل�ة ال�امعة، بلغ ع�ده� 

��� ال��ائج ع�م أ�ه�ت ال��ائج أن درجة ت��ل �ل�ة جامعة ال��م�ك ل�هارات ال����ة لل�الم �ان� م�تفعة، ��ا ب

ق تع�� ل��غ�� م�ان ال���  ق ذات داللة إح�ائ�ة تع�� ل��غ��� ال��� وال�ل�ة، في ح�� �ه�ت ف�و وج�د ف�و

  .ول�الح س�ان الق�� 
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في إس�ان�ا )  Groves &Barone&Laina, 2016(وه�ف� ال�راسة ال�ي أج�تها ق�وف�، و �اروني، و ل��ا 

ت��ن� ع��ة . مفي ��� ال����ة ال��ن�ة ال�����مة في ال��حلة ال�ان��ةال�ع�ف إلى م���� ت���� مفا��� ال�ال

ول��ق�� . ال�راسة م� ��� ال����ة ال��ن�ة ال�����مة في ال�ف�ف ال�اسع والعاش� وال�اد� ع�� وال�اني ع��

�ق�ا��ة ه�ف ال�راسة، ت� اس���ام ت�ل�ل ال����� ال���ي على ت���� قائ�ة م� مفا��� ال�الم وال��ب وال��

أ�ه�ت ن�ائج ال�راسة أن م���� ت���� مفا��� ال���ق�ا��ة في ال��� ال�ق�رة . ال�����ة في ال��� ال�ق�رة

ك�ا و���� ال��ائج أن مفا��� ال�الم وال��ب في ��� ال����ة ال��ن�ة في . ت�اوح� ب�� م��ف� إلى م��س�

  .���ة ب�رجة م��ف�ةال�اسع والعاش� وال�اد� ع�� وال�اني ع�� �ان� م�: ال�ف�ف

دراسة ه�ف� إلى ب�اء أن��ذج ل�فا��� ت���ة ال�المل��� ) 2017(أج�� �ل م� ال��اعلة و ع���ات والقاع�د 

ال����ة ال����ة وال��ن�ة لل��حلة األساس�ة العل�ا في األردن، وت� ال�أك� م� ث�ات أداة ال��ل�ل م� خالل معادلة 

وال��ن�ة لل��حلة األساس�ة العل�ا، و�ع� ذل� ت�  ه�ل��ي، وفي ض�ئها ت� ت�ل�ل م���� ��� ال����ة ال����ة

ع�ض القائ�ة على م���عة م� ال������ م� أجل ت�ز�ع ال�فا��� ال��اس�ة ل�ل صف م� ال�ف�ف لغا�ة إع�اد 

م�ف�فة م�� وت�ا�ع ل�فا��� ت���ة ال�المل��� ال����ة ال����ة وال��ن�ة لل��حلة األساس�ة العل�ا، و�ع� ذل� ت� 

ن��ذج في ض�ء م�ف�فة ال��� وال��ا�ع، وق� أ�ه�ت ال��ائج أن أعلى ت�اف� ل�فا��� ت���ة ال�الم�ان إع�اد األ

في ��اب ال����ة ال����ة وال��ن�ة لل�ف العاش� األساس�ة، وأدناه ت�اف�ًا في ��اب ال����ة ال����ة وال��ن�ة لل�ف 

  .ال�ام� األساس�ة

�قة مـــ� ح�ـــ� ت�اولهـــا ل�هـــارات ال�ـــالم واه��ـــة ت�ـــ���ها فـــي ال��ـــاهج ت��ـــا�ه ال�راســـة ال�ال�ـــة مـــع ال�راســـات ال�ـــا

ال��رس�ة، أما أوجه اخ�الف ال�راسة ال�ال�ة ع�ا س�� م� ال�راسات �����في ال�ع�ف علـى درجـة م�ارسـة معل�ـي 

ة اللغـة الع���ـة لل��حلـة االساسـ�ة العل�ـا ل�هـارات ال�ـالم علـى وجـه ال��ـ�ص ضـ�ء آراء معل�ـي ت���ـة لـ�اء ق�ــ�

 .معان

  م��لة ال�راسة

ت��� ال����عات ال����ة في حالة م� الف�ضى ن���ة ع�امل م��لفة م�ها ال��اس�ة واالق��اد�ة واالج��ا��ة 

ال����� على مهارات ال�الم واك�ابها على عات� األن��ة ال�����ة في الق�ن ال�اد� والع����، وم� ه�ا وج� 

ق اإلن�ان، وتق�ل اآلخ���، وال�ع�د�ة  �الع�ل، ل���ع ع�اص� الع�ل�ة ال�عل���ة وال��اواة، وال���ق�ا��ة، وحق�

ال�قا��ة، ون�� ثقافة الع�ف، والل��ء إلى ال��ار وال�فاوض وال�عاون اإلن�اني، وذل� م� أجل إ��اد ج�ل قادر 

ال�ال�ة في  على ال�عامل مع ال��غ��ات ال��اس�ة واألج��ا��ة في ال�ق� ال�اض�، م� ه�ا ت��ز أه��ة ال�راسة

م�ارسة معل�ي اللغة الع���ة ل��حلة األساس�ة العل�ا في ل�اء ت���ة ق��ة معان ل�هارات ال��� ع� درجة 

  .�� وجهة ن��ه�ال�الم
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  أس�لة ال�راسة

ة ة اإلجا�ة ع� األس�لة اآلتّ�   :وت�اول ال�راسة ال�الّ�

  ؟ال�المدرجة م�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة في ت���ة ل�اء ق��ة معان ل�هارات ما  

  هل��ج�ف�وق�ات�اللةإح�ائ�ةع��م�ـ��ى�اللة)α = 0.05 ( درجـة م�ارسـة معل�ـي اللغـة الع���ـة لل��حلـة فـي

 ). ال���ة ،االج��اعيال��ع (في ض�ء م�غ��ات ال�الم ل�هارات  في ت���ة ل�اء ق��ة معان األساس�ة

  أه��ة الّ�راسة

 ،مهارات ت���ة ال�المت��� أه��ة ال�راسة ال�ال�ة في أنها ت�اول� م�ض�ع ت���� في غا�ة األه��ة وهي 

م� خالل مع�فة درجة م�ارسة ال�عل��� لها و��ان م�� انع�اساتها على ال�ل�ة م� خالل ال����� أث�اء ال��ر�� 

ت���� ال�ل�ة م� األف�ار على ض�ورة إك�ابه� مهارات ال��ار وحل ال���الت والق�رة على ات�اذ الق�ارات، و 

راسةكل�����ف��و����أن ةال��اعات اإلرهاب�ة وال����فت��ه�ها  ال�الة واله�امة ال�ي   :م���ائ�الّ�

 في �ل ما وت�و��ه� �ال�غ��ة ال�اجعة وزارة ال����ة وال�عل�� م� خالل ال�ع�ف على ن�ائج ه�ه ال�راسة ،

 . ت�ه�ه ال����عات ال����ة م� حالة الف�ضى وع�م االس�ق�ار

 راسات ال�اد راسة في ح�ود عل� ال�اح� م� الّ� درجة م�ارسة رة ال�ي ت�اول� م� ناح�ة أخ�� تع� ه�ه الّ�

 .معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة في ت���ة ل�اء ق��ة معان ل�هارات ال�الم

  العل� ال�عل�����لة را�ات وت��ع أه��ة ه�ه ال�راسة م� أه��ة الف�ة ال���ه�فة �ال�راسة، وه�.  

  راسة في ت�ج�ه �ع� ال�الح�ات ع�� ن�ائ�ها إلى أص�اب الق�ار والقائ��� على الع�ل�ة وق� تف�� ه�ه الّ�

 .عق� دورات وورش ع�ل في مهارات ت���ة ال�المال�عل���ة في ض�ورة 

  

  :أه�اف ال�راسة ال�ال�ة إلى

  درجة م�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة في ت���ة ل�اء ق��ة معان ال�ع�ف على درجة

 .ال�المارات ل�ه

  ق في ع�ف إلى الف�و درجة م�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة في ت���ة ل�اء ق��ة معان الّ�

  ).ال���ة، ال��ع االج��اعي(في ض�ء م�غ��ات ال�الم ل�هارات 

 

  ح�ود الّ�راسة

راسة : ح�ود ����ة -   .معانعلى معل�ي اللغة الع���ة في ت���ة ل�اء ق��ة اق���ته�هالّ�

راسة في م�اف�ة  ��ق�: ح�ود م�ان�ة -  .معانه�ه الّ�

راسة في الف�ل ال�راسي ال�اني للعام : ح�ود زمان�ة - ��201ق� ه�ه الّ� 9. 

راسة وم�� ص�قها وث�اتها: ح�ود م�ه��ة - راسة على أدوات الّ�  .�ق��� تع��� ن�ائج ه�ه الّ�
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   -:م��ل�ات ال�راسة وتع��فاتها اإلج�ائ�ة

 و�ق�ــ� بهــا اســ��ا�ة افــ�اد ع��ــة ال�راســة علــى أداة ال�راســة ال�ــي أعــ�ها ال�احــ� ألغــ�اض : درجــة ال��ارســة

 . ��� ت��له� ل�هارات ال�الم�ال�راسة وال�ي ���� 

 ــف : معل�ــي ال��حلــة االساســ�ة العل�ــا ــف ال�ــا�ع، ولغا�ــة ال�ّ راســ�ة مــ� ال�ّ وهــ� ج��ــع معل�ــي ال�ــف�ف الّ�

���ــة وال�علــ�� للف�ــل العاشــ� األساســي  ���ــة وال�علــ�� لــ�اء ق�ــ�ة معــان فــي وزارة الّ� العــامل�� فــي م�ی��ــة الّ�

اني  راسي الّ�  .م2019الّ�

 ال�اج� اك�ـــابها ل�عل�ـــي اللغــــة الع���ـــة وال�ـــي ســـ��ع�� علــــى ج�لــــة مـــ� ال�ـــل��اتوهـــي : ال�ـــالم مهـــارات

�ة األج�ــال ��ــ�رة إ��اب�ــة وتع�ــل علــى ت�ــه� فــي ت��ــ م�ارســاته� ال�عل���ــة وال��ات�ــة و�ــ�ل� مــ� شــأنها أن

ــي م�ــ��عه� وهــي  ثقافــة ال�ــ�ار و ال��ــامح  مهــاراتصــقل ش��ــ��ه� ل��ــ���ا مــ�ا���� صــال��� فــاعل�� ف

واح��ام اآلخ� والعف� ون�� ال���ف واإلرهاب وحل ال��اعات ب�� أفـ�اد ال����ـع ح�ـى ت��ـ�ل إلـى سـل���ات 

 .وم�ارسات

 ال���قة واإلج�اءات

  الّ�راسةم�ه��ة 

لة ���ض�ع  ا�قة، وال��اجع ذات ال�ّ راسات الّ� اس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي ال���ي �ال�ج�ع إلى الّ�

راسة واالجا�ة ع� أس�ل�ها راسة ال�ال�ة، لغ�ض ت�ق�� أه�اف الّ�   . الّ�

 م���ع الّ�راسة

راسة م� ج��ع  اللغة الع���ة في م�ارس ل�اء ق��ة معان�الل الف�ل ال�اني  معل�يت�ّ�ن م���ع الّ�

  .ا ومعل�ةمعل�ً ) 230(ح�� بلغ ع�ده�   2019 - 2018للعام ال�راسي 

  ع��ة الّ�راسة

راسة م�  راسة، ) 85(ت��ن� ع��ة الّ� ا ومعل�ة ج�� اخ��اره� �ال���قة الع��ائ�ة م� م���ع الّ� معلً�

راسةم� م%) 36.9(وه� ���ل�ن ما ن���ه    :ی��� ذل�)  1(، وج�ول��ل ���ع الّ�

  )1(ج�ول 

  خ�ائ� ع��ة الّ�راسة ح�� ال��غ��ات ال���غ�ا��ة 

 ال���ة ال����ة الع�د الف�ة ال��غ��

  ال��عاالج��اعي

 

 %58.82 50 ذ��

 %41.17 35 أن�ى

 %37.64 32 اقل��������ات  ال���ة
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 أك��م�������ات 
53 62.35% 

  : أداة ال�راسة

��ـ��ل ال�ـ�ء األول علـى . ل��ق�� أهـ�اف ال�راسـةقام ال�احـ� ب��ـ���أداة ال�راسـةوق� ت��نـ� مـ� جـ�أی�

ـــــــ�ات ال���ـــــــ�ة لل��ـــــــ������  فقـــــــ�ة ) 19(، وت�ـــــــ�ن ال�ـــــــ�ء ال�ـــــــاني مـــــــ� )ال�ـــــــ�ع االج��ـــــــاعي، ال��ـــــــ�ة(ال��غ�

ـــارات ال�ـــالم،و  العل�ـــا حلـــة األساســـ�ةل��اس�رجةم�ارســـة معل�ـــي اللغـــة الع���ـــة لل��  � اســـ���ام م��ـــاس ل��ـــ�ت تل�ه

 درجة م�ارسة معل�ـي اللغـة الع���ـة لل��حلـة األساسـ�ةلل��� على درجة) ك���ة، م��س�ة، ض��فة(ال�الثي ال��رج، 

  ).3(، وال����ة رق� )2(، وال���س�ة رق� )1(، ح�� أع��� اإلجا�ة ال���فة رق� ال�المل�هارات  العل�ا

اسـ���ام قام ال�احـ� �ال�ـالم���ـة لل��حلـة األساسـ�ة ل�هـارات درجةم�ارسـة معل�ـي اللغـة العولل��� على 

  :اآلتيال���ار 

ا على ع�د ال��ارات ) أدنى ���ة –أعلى ���ة = (م�� الف�ة   مق��ًم

  :و��ل� ���ح م��ار ال��� على ال��� اآلتي 0.66=3÷ 2=1-3= م�� الف�ة

  . فأك�� ب�رجة ����ة  - 2.33م� 

  .�س�ةدرجة م� 2.33أقل م�  – 1.67م� 

  . ب�رجة ض��فة 1.67أقل م� 

  

  ص�ق األداة 

راســة   ع�ضــها علـى م���عــه مـ� ال����ــ�� مـ� ذو� االخ��ــاص قـام ال�اح��لل��قـ� مــ� صـ�ق أداة الّ�

، و�لــ� مــ�ه� إبــ�اء الــ�أ� حــ�ل وضــ�ح صــ�اغ�ها، وســالم�ها اللغ��ــة، ومــ�� مالءمــة : مــ�� فــي ال��ــال الّ���ــ��

راسة   .ت����ها لغ�ض الّ�

راسة في ص�رتها األول�ة م�  وق� �ل� األداة في ض�ء آراء واق��احات فق�ة) 21(ت��ن� أداة الّ� ، ث� ُع

هائ�ة  ال�اح� آراء ال������ وتع��الته� ���ا ی��ل �الفق�ات  فق�ة وع�) 19(ال������ ل���ح في ص�رتها الّ�

راسة ح�� ج�� ح�ف فق�ات م��ابهة، أو ع�م ، م�ل مالءمة الفق�ة  داللة ص�ق �ا��ة ألغ�اض الّ� لل�����

  ).اض�� نف�ي ع�� م�اق�ة اآلخ���، أتعامل مع اآلخ��� �غ� ال��� ع� د�ان�ه�( ح�ف فق�ات م�ل 

  :ث�ات أداة ال�راسة

ـــ� مـــ� ث�ـــات أداة ال�راســـةتـــّ�  ـــى هـــي االخ��ـــار و�عـــادة االخ��ـــار؛ : اســـ���ام �ـــ��ق��� لل��ّق ال���قـــة األول

ح�ـ� تـ� فـي األولـى ت���ـ� أداة ال�راسـة علـى . معامـل ��ون�ـاخ ألفـا لفقـ�ات االسـ��انةوال���قة ال�ان�ة هـي ح�ـاب 

ق زم�ـي م�تـه أسـ��ع�� وتـ� ح�ـاب معامـل االرت�ـا� ) 25(الع��ة االس��ال��ة ال�الغ عـ�دها  م�ـ����ًا ل�ـ�ت�� �فـار

امـل ث�ـات االت�ـاق الـ�اخلي ك�ا ت� في ال���قة ال�ان�ـة ح�ـاب مع. ب�� ال����ق��) معامل ث�ات االس�ق�ار(ب��س�ن 

  .م� خالل معامل ألفا ��ون�اخ
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ن�ائج ث�ات أ�عاد الّ�راسة �أسل�ب ��ون�اخ ألفا وث�ات اإلعادة معامل ب��س�ن ألداة ال�راسة ): 2(ج�ول 

  للع��ة االس��ال��ة

 ال���اس

  االت�اق ال�اخلي

 ك�ون�اخ الفا

  ث�ات اإلعادة

 معامل ب��س�ن 

اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة العل�ا درجةم�ارسة معل�ي 

 ل�هارات ال�الم
0.91 0.93 

فــي حــ�� ) 0.91(أن ث�ــات االت�ــاق الــ�اخلي ��ون�ــاخ الفــا قــ� ت�اوحــ� لــألداة ال�ل�ــة ) 2(��هــ� ال�ــ�ول 

test)تـــ�اوح معامـــل ث�ـــات األداة �اســـ���ام ���قـــة االخ��ـــار و�عـــادة االخ��ـــار  - retest)  وذلـــ� )0.93(لل���ـــاس ،

ق  ، وال�ــي أ�هــ�ت وجــ�د ارت�ــا� عــاٍل بــ�� ال����ــ� األول وال����ــ� ال�ــاني و�فــار �اســ���ام معامــل ارت�ــا� ب��ســ�ن

زم�ــي أســ��ع�� عل�ــًا �ــان ال��ــ������ لــ� یــ�خل�ا ضــ�� ع��ــة ال�راســة، وفــي ضــ�ء دالالت ال�ــ�ق وال��ــات یــ�� 

  . ال�راسة ال�اح� أن ه�ه ال��ائج م�اس�ة لغا�ات ه�ه

  :ال�عال�ة اإلح�ائ�ة

لإلجا�ة ع� أس�لة ال�راسة ت� اس���ام أسال�� اإلح�اء ال�ص���� خالل ب�نامج ال�زمة اإلح�ائ�ة 

)SPSS (على ال��� اآلتي :  

  .لإلجا�ة ع� ال��ال األول ت� اس���ام ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة .1

لإلجا�ة ع� ال��ال ال�اني ت� اس���اج ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة ��ل� إج�اء اخ��ارات  .2

  . ال��ائي) ت(ت�ل�ل ال��ای� األحاد�، واخ��ار

  :ن�ائج ال�راسة

  : وال�� ّن� على: اإلجا�ة ع� ال��ال األول  

 ل�هارات ال�الم؟ العل�ا م�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ةدرجة ما     

ولإلجا�ة ع� ه�ا ال��ال، ت� اس���اج ال���س�ات ال��اب�ة، واالن��افات ال���ار�ة، ل�ق�ی�ات أف�اد 

، و�ان� ال��ائج ��ا درجةم�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة ل�هارات ت���ة ال�المع��ة ال�راسة على 

 ).3(في ج�ول 
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 ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة درجةم�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ةال���س�ات ): 3(ج�ول 

ا ح�� ال���س�ات ال��اب�ةال�المل�هارات  العل�ا ا ت�ازلً�   ��ت�ة ت�ت�ً�

 ال��االت ال�ق�
ال���س� 

 ال��ابي

االن��اف 

 ال���ار� 

  ال�ت�ة
 ال�رجة

1.   
اســ���م أســل�ب ال�ــ�ار أث�ــاء ال�عامــل مــع 

 ال�ل�ة
 ك���ة  14  557. 2.58

 ك���ة  16 634. 2.48  أش�ع ال�ل�ة على اح��ام اآلخ���   .2

 ك���ة  2 680. 2.44 أ��� م��أ العف� ع�� ال�ق�رة   .3

 ك���ة  18 710. 2.44 أساه� في ن�� ال���ة واأللفة ب�� ال�ل�ة   .4

 ك���ة  12 679. 2.43 أب�� لل�ل�ة أه��ة ال�عا�� مع اآلخ���   .5

6.   
ــة دور  ال�ــ�اعات وال��اعــات أوضــح لل�ل�

 في ه�م ال����عات ال����ة
 ك���ة  17 694. 2.43

7.   
ـــــة  ـــــف ��اف ـــــ� الع� ـــــى ن� ـــــة عل أشـــــ�ع ال�ل�

  أش�اله
 ك���ة  1 693. 2.42

8.   
أبــــــــــ�� لل�ل�ــــــــــة أه��ــــــــــة ال��ــــــــــامح فــــــــــي 

 ال����عات ال����ة
 ك���ة  13 660. 2.41

9.   
أح�ص على ن�� اإلرهاب وال��ـ�ف ��افـة 

  ص�ره
 ك���ة  15 671. 2.38

10.   
أشـ�ع ال�ل�ــة علــى اســ���ام اســل�ب ال�قــ� 

 ال��اء
 ك���ة  19 702. 2.38

11.   
ــــــابي  ــــــة م�ــــــا�� الف�ــــــ� االره ــــــ�� لل�ل� أب

  وال����ف على ال����عات ال����ة
 ك���ة  3 711. 2.35
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12.   
أســـاه� فـــي ال��اف�ـــة علـــى أمـــ� الـــ��� 

 وأس�ق�اره
 ك���ة  10 726. 2.35

 م��س�ة  5 759. 2.31 أس��ع ل�جهات ن�� ال�ل�ة واح��مها   .13

 م��س�ة  11 716. 2.31  أش�ع ال�ل�ة على ال�عاون ���ا ب��ه�   .14

15.   
أشــــــــ�ع ال�ل�ــــــــة علــــــــى ات�ــــــــاذ القــــــــ�ارات 

  العقالن�ة في ح�اته�
 م��س�ة  8 753. 2.28

16.   
أســاع� ال�ل�ــة علــى حــل ال��ــ�الت ال�ــي 

 ت�اجهه�
 م��س�ة  7 778. 2.27

 م��س�ة  9 757. 2.25 أم�ل� مهارة ال�فاوض مع اآلخ���   .17

18.   
أشــــــ�ع ال�ل�ــــــة علــــــى ضــــــ�ورة م�ـــــــار�ة 

 اآلخ��� أف�احه� وأح�انه�  
 م��س�ة  4 788. 2.22

2 أق�م ال��ح واإلرشاد لل�ل�ة في أ� وق�    .19 . 0  م��س�ة  6 716. 9

 ك���ة   479. 2.36 ال���س� العام  

الح� العام لفق�ات ال�ي ���� درجةم�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة  أن ال���س�) 3(م� ال��ول  ُ�

.(و�ان��اف م��ار� ) 2.36(العل�ا ل�هارات ال�الم م� وجهة ن��ه� بلغ   و���ـ� عـ�و ذلـ�و��رجة ���ـ�ة، ) 479

وال�ـي س��ـاه� فـي ن�ـ� ال���ـة وااللفـة فـي  الع�ل�ة ال�عل���ـة مهارات ال�المفي إدراك ال�عل��� أه��ة م�ارسة إلى

نفــ�س ال�ل�ــة و�ال�ــالي ســ��ع�� علــى ن�ــائج وم��جــات الع�ل�ــة ال�����ــة و�ــ�ل� علــى ســل��ات وم�ارســات ال�ل�ــة 

ــها  ــي ح�ــاته�، ح�ــ� ح�ــل� الفقــ�ة ال�ــي ن� ــة ف ــة(ال��م� ــع ال�ل� ــاء ال�عامــل م علــى ) اســ���م أســل�ب ال�ــ�ار أث�

أشــ�ع ال�ل�ــة علـــى (، ثــ� تالهــا فقــ�ة )0557(و�ــان��اف م��ـــار� ) 2.58(ي بلــغ ال��ت�ــة االولــى ����ســ� ح�ــاب

.(و�ـان��اف م��ـار� ) 2,48(على ال��ت�ـة ال�ان�ـة ����سـ� ح�ـابي بلـغ ) اح��ام اآلخ��� و���ـ� عـ�و ذلـ� ) 680

�ل على أن اس���ام اسل�ب ال��ار اث�اء ال�عامل مع ال�ل�ة ��اع� على تق�ل وجهات ن�� االخ��� و��ل� ال��

، وهـ�ا ��ـاه� فـي ت��ـ�ة ج�ـل حالة م� االح��ام ال���ادل ب�� ال�عل� وال�الـ� س���لال�عل�مة ����قة م���ة م�ا 

دراسـة و ، )2016( ع���ات وال�ـ�مانوق� اتفق� ه�ه ال����ة مع ن���ة دراسة  ���ل� مهارات األت�ال وال��اصل، 

أمـا فـي ).2010(�ة دراسـة ال�ـ�اد� وأبـ� قـ��� وم�اسـ�ة واخ�لف� مع ن�� .)2017(ال��اعلة وع���ات والقاع�د

 بلـغ ����سـ� ح�ـابي) أق�م ال��ح واإلرشاد لل�ل�ة في أ� وق�( ال�ي ت�� علىال��ت�ة األخ��ة فق� جاءت الفق�ة 
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.(، وان�ــ�اف م��ــار� )2.09( ال�عل�ــ�� ال ی�جــ� لــ�یه� ال�قــ� ال�ــافي ل�قــ���  و���ــ� عــ�و ذلــ� إلــى أن ، )716

  .واإلرشاد لل�ل�ة في أ� وق� ن���ة ال�هام و���عة األشغال ال�ي ت��ل إل�ه� م� ق�ل االدارة ال��رس�ةال��ح 

  : وال�� ّن� على: اإلجا�ة ع� ال��ال ال�اني

درجةم�ارسة معل�ي اللغة الع���ة في واقع ) α = 0.05(هل��ج�ف�وق�ات�اللةإح�ائ�ةع��م���ى�اللة 

  ). س��ات ال���ة، ال��ع االج��اعي(في ض�ء م�غ���  ت ال�الملل��حلة األساس�ة العل�ا ل�هارا

لإلجا�ة ع� ه�ا ال��ال ت� اس���اج ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة، و�ج�اء االخ��ارات 

  :  اإلح�ائ�ة ال��اس�ة، و��ا ه� م��� في اآلتي

  ال���: أوالً 

ال���ار�ة في واقع درجةم�ارسة معل�ي اللغة الع���ة ت� اس���اج ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات   

ال��ائي، و��ا ه� م��� ) ت(لل��حلة األساس�ة العل�ا ل�هارات ال�الم إلى م�غ�� ال��ع االج��اعي، ��ل� اخ��ار

  ):4(في ال��ول 

ذ��، (عي ال��ائي ح�ل م���� م�االت أداة ال�راسة ال�ئ���ة ح�� ال��ع االج��ا) ت(اخ��ار ): 4(ج�ول رق� 

  )أن�ى

 الع�د الف�ة ال���اس
ال���س� 

 ال��ابي

االن��اف 

 ال���ار� 
 ���ة ت

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

درجةم�ارسة معل�ي اللغة 

الع���ة لل��حلة األساس�ة 

 العل�ا ل�هارات ال�الم

45 ذ��  2.30  .541  

-1.208  0.230 

50 أن�ى  2.42  .414  

  

ق ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� ال�اللة ) 4(�الح� م� ال��ول    )ع�م وج�د ف�و <0.05 في (

واقع درجةم�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة العل�ا ل�هارات ال�الم في اس��ا�ات أف�اد ع��ة ال�راسة

ق ل�الح ف�ة  أك�� تعامًال  ، و���� ع�و ذل� إلى ان ال�عل���)ال���ر(إلى م�غ�� ال��ع االج��اعي و�ان� الف�و

ات على ال����� ح�� أن ل�یه� داف��ة وح�اس ل�ع�فة ما ���� ح�له� م� م����ات وت��ر وتفاعًال مع ال�ل�ة 

  .ال�اخلي وال�ارجي

  ال���ة: ثانً�ا
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ج�� اس���اج ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة لل����ات إلى م�غ�� ال���ة، ��ل� اخ��ار   

  ): 5(ه� م��� في ال��ول ال��ائي، و��ا ) ت(

 )5(ج�ول

  اخ��ارات ال��ائي ح�ل م���� م�االت أداة الّ�راسة ال�ئ���ة ح�� ال���ة

 الع�د الف�ة  ال���اس
ال���س� 

 ال��ابي

االن��اف 

 ال���ار� 
 ���ة ت

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

درجةم�ارسة معل�ي 

اللغة الع���ة لل��حلة 

األساس�ة العل�ا 

 ل�هارات ال�الم

 970. 3.18 32 أقل��������ات

- 2.654 . 011 
 خ�����ات فأك��

53 4.03 1.032 

ق ذات داللــة إح�ــائ�ة ع�ــ� م�ــ��� ال�اللــة) 5(�الحـ� مــ� ال�ــ�ول ال�ــ�ول  α<0.05)وجــ�د فــ�و فــي اســ��ا�ات (

راسة على م��اس درجةم�ارسة معل�ي اللغة الع���ة لل��حلة األساس�ة العل�ا ل�هـارات ال�ـالم و�انـ�  أف�اد ع��ة الّ�

ق ل�الح أك�� م� خ�ـ� سـ��ات، و���ـ� عـ�و ذلـ� الـى أن ال�عل�ـ�� ذو� ال��ـ�ة ال���لـة قـ� مـ�وا ���ـ�ات  الف�و

  . رفع مهارات ال�الم ل�یه� وت�ارب وم�ارسات ت����ة ساه��  ���ل ���� في

  :ال��ص�ات

  :أوصى ال�اح� ��ا یلي

  .ال�الممهارات  وورش ت�ر���ةلل�عل���في ض�ء عق� دوراتض�ورة   -

ال�عل��� وال�ل�ة �أه��ةمهارات ال�الم وم�ها ال���ة م� خالل تع���  االذاعة ال��رس�ةتفع�ل دور     -

  .وال��امح وال��ار

  .دراسة أخ�� م�ابهة م� وجهة ن�� ال�ل�ة أنف�ه� إج�اء  -
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  ال��اجع 

، رسالة د���راه غ�� م���رة م�ت��ات ال�الم االج��اعي في الق�آن ال����إس�اع�ل، ع�� ال�ح�� آدم ،  -

  ). 2008(جامعة ال����م، ال��دان، 

  ). 36(ص ) 2007(، )323(م�لة ال���ق�ل الع��ي، ع .  أ� سالمال��، سل��،   -

، رسالة ماج���� فاعل�ة أن��ة إث�ائ�ة في إك�اب �فل ال�وضة مفا��� ال�المال�ع���، رواد سع�،  -

  ).2013(غ�� م���رة، جامعه أم الق�� ، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، 

،: ،  م��ال�الم العال�ي واإلسالمق��، س��،  - ق   ).2006(القاه�ة، دار ال��و

ض�ء م���مة ال��� ال���غ�ا��ة ل���� ال����ة ال����ة  ت���� وح�ات تعل���ة فيح�اد، عالء،  -

وال��ن�ة وأث�ها في ال��ار�ة ال��اسة وال��ن�ة ومهارات ال�الم ل�� �ال�ات ل��حلة األساس�ة العل�ا 

  .132، 2014، أ��وحة د���راه غ�� م���رة، جامعة ال��م�ك، أر��،في األردن

ل�ة جامعة ال��م�ك ل�هارات ال����ة لل�الم وعالق�ها ال��مان، م���ة، ع���ات، هاني، درجة ت��ل � -

، )2(18، م�لة جامعة الق�س ال�ف��حة لأل��اث وال�راسات ال�����ة وال�ف��ةب�ع� ال��غ��ات، 

35-45،2016.  

ل��� ال����ة ال����ة ال�المال��اعلة، أح��، ع���ات، هاني، القاع�د، إب�ا���، ن��ذج مق��ح ل�فا���  -

، 216-207، )1(12، م�لة جامعة ال�ل�ل لل���ثوال��ن�ة لل��حلة األساس�ة العل�ا في األردن، 

2017. 

ح�اد، عال، ت���� وح�ات تعل���ة في ض�ء م���مة ال��� ال���غ�ا��ة ل���� ال����ة ال����ة وال��ی�ة  -

ا في األردن، رسالة ماج���� غ�� م���رة، جامعة وأث�ها في ال��ار�ة ال��اس�ة ل��حلة األساس�ة العل�

  .2014ال��م�ك،

، م�لة عل�م ال����ة، جامعة دمحم . ال��اج، دمحم - ال����ة على ال��ا��ة وق��ل اآلخ� في ال�عل�� ال�ان��

  .2006،  62 -51، )32(2ال�اصة ال��ا�، 

  .32، 2010دار وائل لل��� وال��ز�ع، : �اس��، نع�ة، ال����ة وال�الم، األردن -

أه�افها واس��ات���ات ت���قها، ال��ل�ة ال��ر�ة، وزارة ال����ة وال�عل��، م�لة ال�المال��ال، جه�ان،  -

ال�ل�ل اإلل���وني ) 2009(ال�ع�فة

=www.manhal.net/articles.php?action=show&id:العام 4453  21\7\2019 ،2010.  

افة ال�الم والالع�ف م� أجل أ�فال العال�، تق��� ال����ة العامة لألم� ال����ة، العق� ال�ول� ل�ق -

  .3، 2001أیل�ل،  13األم�� العام، ال�ورة ال�ادسة وال����ن، 

  المراجع األجنبیة
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