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درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا في تربية لواء قصبة معان
لمهارات السالم من وجهة نظرهم
سليمان عطيه كريشان
الملحض
هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا في تربية لواء قصبة
معان لمهارات السالم من وجهة نظرهم ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة العربية للمرحلة االساسية
العليا الذين خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 2019م ،حيث بلغ عددهم ( )230معلما ومعلمة .أما عينة الدراسة
فقد تكونت من( )85معلم ومعلمة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،ولجمع معلومات الدراسة قام الباحث
بتطوير أداة الدراسة مكونة من ( )19فقرة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة
األساسية العليا في تربية لواء قصبة معان لمهارات السالم من وجهة نظرهم ككل كانت بدرجة كبيرة .
الكلمات المفتاحية :درجة الممارسة ،معلمي المرحلة االساسية ،مهارات السالم
"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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مقدمة
في ظل ما تعيشه المجتمعات البشرية من ضغوطات مختلفة سواء اكانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو
دينية أثرت بشكل مباشر على سلوكيات األفراد في مجتمعاتهم ومن هنا دعت الحاجة الى التركيز على مهارات
السالم حتى يتم خلق جيل يمتلك مهارات الحوار والتسامح وتقبل اآلخر و مهارات اصدار االحكام واتخاذ القرارت
الصائبة في حياتهم وبالتالي ستنعكس إيجابا على حياتهم وستسودها حالة من األلفة والمحبة والتعاون بين افراد
مجتمعهم.
وتكمن أهمية السالم لما له من دور في حل خالفاتهم بالطرق السلمية ،والتقليل من الجريمة في المجتمع ،وزيادة
الت سامح بين الناس مع بعضهم البعض وخلق الظروف المؤدية للسالم ،سواء داخل الفرد نفسه أو الجماعات
على المستوى المحلي والعالمي ،كما أنها تمكنهم من زيادة اتصالهم وتفاعلهم مع األمم والشعوب األخرى،
والحوار معهم ،واإلطالع على الثقافات المختلفة ،إضافة إلى أنه أصبح العنف والقتل والتدمير الظاهرة السائدة
في المجتمعات البشرية ،فال يكاد يخلو أي سلوك من العنف سواء كان لفظي أو غير لفظي ،أصبحنا نفتقر إلى
مهارات التعامل مع بعضنا البعض ومع اآلخرين ،وهذا يؤثر على استقرار المجتمعات اجتماعياً واقتصادياً
وسياسياً ،من هنا أصبح لزاماً عليناً تغيير هذه الثقافة لدى األجيال القادمة من خالل توفير تربية وتعليم تساعدهم
على اكتساب ثقافة التسامح والسالم ،باإلضافة إلى مهارات التعاون الدولي( إسماعيل. )2008 23 :،
وتم التركيز في األونة األخيرة على السالم بسبب الحروب والكوارث وماخلفته من دمار شامل سواء بالبنية
التحتية ،أو من خالل أنتشار األمراض النفسية ،فقد أصبح السالم مطلباً محلياً وعالمياً ،فالمجتمعات اآلن تعاني
من آثار العنف ،سواء العنف الشخصي ،أو األسري ،أو المجتمعي أو الدولي ،ويقصد بالسالم ; كما عرفته
الجمال(  " )2010: 23بأنه إقامة عالقة ودية بين األنسان وأخيه األنسان ،واألنفتاح على الثقافات األخرى،
واإلطالع عليها ،واحترامها بحيث يتحقق السالم بشقيه الداخلي والخارجي .

وعرف إسماعيل( )2008:12السالم بأنه "كل ما يكتسبها األفراد من قيم واتجاهات تشكل لديه تجاه وسلوك
إيجابي لدى اآلخرين كالرحمة ،والمثابرة والصداقة" .ويرى قطب( )2006:43أن السالم يتحقق بعد أن تسود
ثقافة الحوار والتفاوض والمناقشة في تعاملنا مع اآلخرين ،بدالً من فرض الرأي عليهم واستخدام القوة والتهديد.
أما الدين اإلسالمي حث على السالم أجل سعادة البشرية جميعاً ،وسعى إلى تحقيق السالم العالمي لقوله تعالى
 " :وما أرسلناك إال رحمة للعالمين " (األنبياء ،آية ،)107 :وقوله تعالى  " :يأيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم
كافة " ( البقرة ،آية ) 208 :فالرسالة اإلسالمية تساوي بين الجنسين ،فال فرق بين عربي أو أعجمي ،وال أسود
أو أب يض ،وال ذكر أو أنثى ،فالجميع من أب واحد وأم واحدة ،كما جاء قوله تعالى  " :يا أيها الناس إنا خلقناكم
413

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق()4اجمللد (2021)7

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا اتقاكم " (الحجرات ،آية ،) 13 :فالحكمة من
جعل الناس شعوباً وقبائل هو التعارف والتعاون وليس القتال أو الحرب  ،إضافة إلى أن لدين اإلسالمي أول من
حث على السالم عندما دخل صالح الدين األيوبي إلى بيت المقدس حيث أظهر التسامح والعفو مع أهلها ،وآمن
سكان المدينة على أرواحهم ،ونشر جيشه في أرجاء المدينة للمحافظة على أمن وأستقرار األهالي ،وموقف آخر
يدل على سماحة الدين اإلسالمي سحب عمر بن عبدالعزيز جيشه من دويله (سمرقند) عندما أشتكى أهله إليه،
وذلك ألنهم عقدوا اتفاقية سالم مع الخليفة عمر بن الخطاب (الحصن.)45 :2007،
كما أن أكتساب مهارات السالم من قبل أفراد المجتمع أصبح من األهداف األساسية للمؤسسات التعليمية
التربوية ،وذلك لتجنيبهم الوقوع في الصراعات مع بعضهم البعض ،ولجعل المجتمع آمن مستقر ،باإلضافة إلى
تنمية شخصية الشباب بصورة سوية قادرة على العطاء والبناء والتفاعل مع اآلخرين بدالً من الهدم
والتخريب).(Daily,2004;32
ويشير دانيش ) (Danesh,2006إلى ضرورة مساعدة أفراد المجتمع على أن يكونوا مواطنين مفكرين لديهم
القدرة على تحمل المسؤولية ويلعبوا دو اًر إيجابياً في المجتمع المحلي والعالمي ،ويمتلكون مهارات التعامل،
واإلتصال ،والمشاركة الفاعلة .إضافة إلى أن منظمة اليونسكو حددت العديد من مفاهيم السالم وهي  :احترام
خصوصية اآلخرين ،وكرامتهم دون تمييز ،وحل الخالفات بالطرق السليمة ،والدفاع عن حرية التعبير ،والتنوع
الثقافي ،وتجاوز أخطاء اآلخرين دون تعصب وتقبل آرائهم وتوجيههم وإقامة عالقات ودية بين األفراد والشعوب
).)Baker,2010
ومن أبرز مهارات السالم الواجب توفرها في المجتعات البشرية هي :مهارة الحوار ،وتقبل اآلخر ،والتعاطف مع
القضايا الخاصة والعامة ،وتفهم حقوق اآلخرين ،والمساواة بين الشعوب والمحافظة على حقوق اآلخرين ،ونبذ
الحروب  .ويمكن القول أن مهارات السالم قد تكون شخصية تتعلق بالفرد نفسه للمحافظة على راحته النفسية،
وقد تكون اجتماعية تتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه وكيفية األتصال والتواصل معه ،وقد تكون عالمية بين
الثقافات المتعددة وكيفية التفاعل بينها ). (Gokce,2006
أما الحوار فيعد من أهم مهارات السالم ،وهذا ما أكده جينغ ) (Jing,2007في أن للحوار دو اًر فاعالً في حل
الخالفات بين الناس وتغير مواقفهم اتجاه بعضهم البعض ،ويجعل األفراد قابلين لمراجعة مواقفهم وآرائهم ،فالحوار
يعرف كل محاور بوجهة النظر األخرى من أجل معرفة الحقيقة ،ويهدف إلى إيجاد التفاهم بين الناس من أجل
الحد من العنف والعدوان في العالقات األجتماعية .
وأكد القباج ( )43 :2006أن التسامح هو شرط أساسي للسلم ولتحقيق ثقافة السالم ،حيث أنه يقوم باألعتراف
بالحقوق العالمية للشخص والحريات األساسية لآلخر مع ضرورة اعتراف كل طرف بحقه في حرية اختيار
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معتقداته ،والقبول بأن يتمتع اآلخر بالحق نفسه ،فالتسامح يعني تعايش الجميع بغض النظر عن جنسه ولونه
وعرقه ودينه بأمن وآمان .
نشأة وتطور مفهوم ثقافة السالم :
نشأ مفهوم ثقافة السالم عن المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
في ساحل العاج في يوليو  1989تحت عنوان  " :السالم في عقول البشر " وانعكس تأثير المؤتمر في تزايد
تشجيع ثقافة السالم بإعتبارها هدفاً يسعلى إليه المجتمع الدولي ،وفي عام 1997م صدر أول قرار من الجمعية
العامة لألمم المتحدة رقم  ،A/RES /52 /15يخص ثقافة السالم ،وكان ينص على أن سنة 2000م هي السنة
الدولية لثقافة السالم ،ثم في  10نوفمبر عام 1998م صدر قرار رقم  ،25/03/ RES/Aثم في  13سبتمبر
1999م ،تم اعتماد إعالن وبرنامج العمل الخاص بالعقد والسنة الدولية لثقافة السالم بقرار من الجمعية العامة
رقم  (A/RES/5/243الجمعية العامة لألمم المتحدة.)3 :2001،
كما تعددت مراحل والدته بتعدد المدارس العلمية بل وأكثر من ذلك بتعدد الثقافات اإلنسانية ،وعلى الرغم من
األعتراف بالتعدد في تعريفات ثقافة السالم فهناك اجماع على ست مراحل مرت بها الصياغات العامة لمفهوم
السالم وخاصة في بحوث السالم العربية -:
* المرحلة األولى  :السالم بإعتباره غاية للحروب كممارسة وسلوك ،وهو يطبق على الصراع والعنف ،سواء بين
الدول أو داخل الدول ذاتها (الحروب األهلية) .
* المرحلة الثانية  :ركزت على السالم بإعتباره توازناً للقوى في إطار النطام الدولي .
* المرحلة الثالثة :هي التأكد على كل من السالم السلبي والسالم اإليجابي .
* المرحلة الرابعة  :هي تلك التي ساد فيها مفهوم نسوي للسالم  Feminist peaceوهي محاولة للربط بين
العدوان على األفراد ،مثل ممارسة العنف غير المنظم على النساء في الحروب كاألغتصاب وبين سائر صور
العنف ضد األشخاص .
* المرحلة الخامسة  :ارتكز السالم فيها على فكرة السالم مع البيئة ،بأعتبار أن الممارسات الرأسمالية قد اعتدت
اعتداء وحشياً على البيئة واألنسانية .
* المرحلة السادسة  :ركزت على السالم الداخلي لإلنسان بإعتباره يربط بالضرورة بالسالم على المستوى الكلي،
ويعني ذلك أن مراحل تطور مفاهيم السالم اختزلت في عبارة واحدة تتمثل في األنتقال من المفاهيم ذات البعد
الواحد إلى المفاهيم المتعددة األبعاد ومن المفاهيم السلبية إلى المفاهيم اإليجابية ومن السالم الخارجي إلى السالم
الداخلي والخارجي معاً ( قطب.)55 :2006،
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وقد بين الخزاعلة و عبيدات والقاعود ( )2017أن هنالك عدة أساليب ووسائل يمكن بها تنمية مفاهيم السالم
والتسامح في المناهج الدراسية بشكل عام بداية من مراحل رياض األطفال وحتى التعليم الجامعي ،التي تتمثل في
الصور والرسوم واألشكال :وفيها يتم التركيز على مفاهيم السالم من خالل اظهار دور السالم في حماية
المجتمعات وتصوير بشاعة الحرب والعنف
وتقسم مفاهيم السالم إلى عدة مجاالت وفق اعتباراتها القيمية ومن أهمها :
 -1مجال الخلق الحسن :الصدق -األمانة -األستقامة -التواضع -الحياء -الكرم -العفو -القناعة  -الصبر-
العزم -الزهد .
 -2مجال التعاون الجماعي :التراحم -الشورى -األيثار -مساعدة المحتاج -احترام اآلخرين -الثقة بالنفس-
العدل -النصيحة -االصالح بين الناس -التكامل االجتماعي -التسامح -العطف على الصغير -الروح
الرياضية -األنتماء( ياسين.)32 :2010،
وصنف (السعيدي )2013 76 :،المفاهيم إلى -:
 -1روحية وعقائدية  :كحب هللا واأليمان باهلل والجهاد في سبيله .
 -2خلقية  :كالعدل واألمانة والصدق وإكرام الضيف والتعاون .
 -3عقلية تتصل بالمعرفية وطرق الوصول إليها كإستخدام التجربة والتفكير الناقد .
 -4وجدانية وانفعالية  :كالحب والكره وضبط النفس عند الغضب .
 -5اجتماعية  :بر الوالدين والتكافل األجتماعي واالحسان للجيران .
 -6مادية  :تتصل بالعناصر المادية كاألعتداء بالجسم واألقتصاد في األنفاق .
 -7جمالية  :تتصل بالتذوق الجمالي وإدراك األتساق في األشياء واألعتناء بالمظهر والنظافة العامة .
الدراسات السابقة
هدفت دراسة ناجوما ( )Naguma,2010إلى معرفة أثر برامج السالمفي إكساب طلبة أوغندا مفاهيم وثقافة
السالم في المرحلة األساسية ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد المنهج النوعي من خالل المقابالت والمالحظة
وتحليل الوثائق وكتب الدراسات األجتماعية ،وقد تم إجراء مقابلة مع ( )30طالباً وطالبة ،وأظهرت النتائج وجود
أثر لبرنامج التربية للسالم في إكساب مهارات السالم لدى الطلبة ،وتعديل وجهة نظرهم بالتحول من الحرب إلى
السلم ،وتشكيل اتجاهات إيجابية لديهم نحو مهارة الحوار والتفاوض كوسيلة للتفاهم بينهم .
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وأجرى كل من الصمادي وأبو قديس ومحاسنه ( )2010دراسة للكشف عن دور المشرف األكاديمي في الجامعة
الهاشمية في تعزيز التربية من أجل السالم بين الطالب ،ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء استبانة تألفت من 32
معيا اًر موزعة على ثالثة مجاالت هي المعرفة لتعليم السالم ،ومهارات التفكير النقدي ،وسلوكيات ثقافة السالم،
طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من ( )49موظفاً من اإلداريين واألكاديمين في الجامعة ،وقد أظهرت النتائج أن
اإلداريين واألكاديمين في الجامعة الهاشمية في األردن يسهمون في تعزيز التربية للسالم بدرجة متوسطة ،كما
أظهرت النتائج وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية بين ابعاد ثقافة السالم والتربية السكانية المقدمة من
اإلداريين واألكاديمين .
بينمااا سااعت د ارسااة ساااكجال وتورنوكلااو وتوتااان ( ,2012(Sagkal&Trunukl&ToTanفااي تركيااا إلااى
الكشف عن أثار برناامج قاائم علاى مهاارات الساالم فاي إكسااب طاالب الصاف الخاامس األساساية لمهاارات الساالم
والتعاطف ،وقد استخدم المنهج شبه التجريبي وتم اختيار عينة مكونه من ( )281طالبا وطالبة ،وتم تقسيمهم إلى
مجمااوعتين تجريبيااة وضااابطة ماان خااالل إخضاااعهم إلااى برنااامج تاادريبي ،وقااد توصاالت النتااائج إلااى أن هناااك أث ا اًر
واضحاً للبرنامج التدريبي في تنمية مهارات الحوار وتقبل اآلخر والتعاطف مع القضايا الخاصة والعامة.
أما دراسة حداد ( )2014فقد سعت إلى تطوير وحدات تعليمية في ضوء منظومة القيم الديمقراطية لمبحث
التربية الوطنية والمدنية وأثرها في المشاركة السياسية والمدنية ومهارات السالم لدى طالبات المرحلة األساسية
العليا في األردن ،وقد اعتمد المنهج شبه التجريبي ،من خالل تطبيق الدراسة على مجموعتين أحدهما تجريبية بلغ
عدد أفرادها ( )122طالبة ،واألخرى ضابطة بلغ عدد أفرادها ( )125طالبة من صفوف الثامن ،والتاسع
والعاشر ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار مهارات السالم للصف الثامن في
المقياس البعدي ،وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية .
وأجرى سنغ ولين (  )Sung & Lin, 2014دراسة في تايوان هدفت إلى التعرف إلى مستوى تضمين مفاهيم
السالمفي كتب التربية الوطنية للمرحلة الثانوية .تكونت عينة الدراسة من كتب التربية الوطنية للصفوف :العاشر
والحادي عشر والثاني عشر .ولتحقيق هدف الدراسة ،تم تطوير بطاقة مالحظة تحتوي على مفاهيم
السالموتحليل محتوى الكتب المتضمنة .أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تضمين مفاهيم السالمكانت منخفضة.
أجرى كل من الشرمان وعبيدات( )2016دراسة هدفت التعرف على درجة تمثل طلبة جامعة اليرموك لمهارات
التربية للسالم وعالقتهما ببعض المتغيرات ،ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي ،حيث تم بناء
استبانة تألفت من ( ) 25مهارة ،تم التأكد من صدقها وثباتها ،وقد تم تطبيقها على عينة من طلبة جامعة اليرموك
ممن يدرسون في المساقات األختيارية التي يدرسها جميع طلبة الجامعة ،بلغ عددهم ( )500طالب وطالبة ،وقد
أظهرت النتائج أن درجة تمثل طلبة جامعة اليرموك لمهارات التربية للسالم كانت مرتفعة ،كما بينت النتائج عدم

417

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق()4اجمللد (2021)7

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس والكلية ،في حين ظهرت فروق تعزى لمتغير مكان السكن
ولصالح سكان القرى.
وهدفت الدراسة التي أجرتها قروفز ،و باروني ،و لينا ( )Groves &Barone&Laina, 2016في إسبانيا
التعرف إلى مستوى تضمين مفاهيم السالمفي كتب التربية المدنية المستخدمة في المرحلة الثانوية .تكونت عينة
الدراسة من كتب التربية المدنية المستخدمة في الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر .ولتحقيق
هدف الدراسة ،تم استخدام تحليل المحتوى المبني على تطوير قائمة من مفاهيم السالم والحرب والديمقراطية
المتضمنة في الكتب المقررة .أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تضمين مفاهيم الديمقراطية في الكتب المقررة
تراوحت بين منخفض إلى متوسط .كما وبينت النتائج أن مفاهيم السالم والحرب في كتب التربية المدنية في
الصفوف :التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر كانت متضمنة بدرجة منخفضة.
أجرى كل من الخزاعلة و عبيدات والقاعود( )2017دراسة هدفت إلى بناء أنموذج لمفاهيم تربية السالم لكتب
التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا في األردن ،وتم التأكد من ثبات أداة التحليل من خالل معادلة
هولستي ،وفي ضوئها تم تحليل محتوى كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا ،وبعد ذلك تم
عرض القائمة على مجموعة من المحكمين من أجل توزيع المفاهيم المناسبة لكل صف من الصفوف لغاية إعداد
مصفوفة مدى وتتابع لمفاهيم تربية السالم لكتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا ،وبعد ذلك تم
إعداد األنموذج في ضوء مصفوفة المدى والتتابع ،وقد أظهرت النتائج أن أعلى توافر لمفاهيم تربية السالم كان
في كتاب التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر األساسية ،وأدناه تواف اًر في كتاب التربية الوطنية والمدنية للصف
الثامن األساسية.
تتشااابه الد ارسااة الحاليااة مااع الد ارسااات السااابقة ماان حيااث تناولهااا لمهااارات السااالم واهميااة تضاامينها فااي المناااهج
المدرسااية ،أمااا أوجااه اخااتالف الد ارسااة الحاليااة عمااا ساابق ماان الد ارسااات فاايكمن فااي التعاارف علااى درجااة ممارسااة
معلمي اللغة العربية للمرحلة االساساية العلياا لمهاارات الساالم علاى وجاه الخصاوص ضاوء آراء معلماي تربياة لاواء
قصبة معان.
مشكلة الدراسة
تعيش المجتمعات البشرية في حالة من الفوضى نتيجة عوامل مختلفة منها السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ومن هنا وجب على عاتق األنظمة التربوية في القرن الحادي والعشرين ،التركيز على مهارات السالم واكسابها
لجميع عناصر العملية التعليمية كالعدل ،والمساواة ،والديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،وتقبل اآلخرين ،والتعددية
الثقافية ،ونبذ ثقافة العنف ،واللجوء إلى الحوار والتفاوض والتعاون اإلنساني ،وذلك من أجل إيجاد جيل قادر
على التعامل مع المتغي ارت السياسية واألجتماعية في الوقت الحاضر ،من هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية في
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البحث عن درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لمرحلة األساسية العليا في لواء تربية قصبة معان لمهارات السالم
من وجهة نظرهم.
أسئلة الدراسة
الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتّية:
وتحاول الدراسة
ّ
ما درج ة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية في تربية لواء قصبة معان لمهارات السالم؟



هال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ( )α = 0.05فاي درجاة ممارساة معلماي اللغاة



العربية للمرحلة األساسية في تربية لواء قصبة معان لمهارات السالم فاي ضاوء متغيارات (الناوع االجتمااعي،
الخبرة).
الدراسة
أهمية ّ
تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تناولت موضوع تربوي في غاية األهمية وهي مهارات تربية السالم،
من خالل معرفة درجة ممارسة المعلمين لها وبيان مدى انعكاساتها على الطلبة من خالل التركيز أثناء التدريس
على ضرورة إكسابهم مهارات الحوار وحل المشكالت والقدرة على اتخاذ الق اررات ،وتحصين الطلبة من األفكار
الدراسة كل من:
الضالة والهدامة التي تنتهجها الجماعات اإلرهابية والمتطرفة ويمكن أن يستفيد من نتائج ّ


و ازرة التربية والتعليم من خالل التعرف على نتائج هذه الدراسة وتزويدهم بالتغذية الراجعة ،في ظل ما
تشهده المجتمعات البشرية من حالة الفوضى وعدم االستقرار.



الدراسات النادرة التي تناولت درجة ممارسة
الدراسة في حدود علم الباحث من ّ
من ناحية أخرى تعد هذه ّ



وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الفئة المستهدفة بالدراسة ،وهم المعلمين حملة رايات العلم .



الدراسة في توجيه بعض المالحظات عبر نتائجها إلى أصحاب القرار والقائمين على العملية
وقد تفيد هذه ّ

معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية في تربية لواء قصبة معان لمهارات السالم.

التعليمية في ضرورة عقد دورات وورش عمل في مهارات تربية السالم.

أهداف الدراسة الحالية إلى:


التعرف على درجة درج ة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية في تربية لواء قصبة معان
لمهارات السالم.



التّعرف إلى الفروق في درج ة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية في تربية لواء قصبة معان
لمهارات السالم في ضوء متغيرات (النوع االجتماعي ،الخبرة).

الدراسة
حدود ّ
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-

الدراسة على معلمي اللغة العربية في تربية لواء قصبة معان.
حدود بشرية :اقتصرت هذه ّ
الدراسة في محافظة معان.
حدود مكانية :طبقت هذه ّ

الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام .2019
حدود زمانية :طبقت هذه ّ
الدراسة ومدى صدقها وثباتها.
الدراسة على أدوات ّ
حدود منهجية :يقتصر تعميم نتائج هذه ّ

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية-:


درجااة الممارسااة :ويقصااد بهااا اسااتجابة اف اراد عينااة الد ارسااة علااى أداة الد ارسااة التااي أعاادها الباحااث ألغ اراض
الدراسة والتي قيست بمدى تمثلهم لمهارات السالم.



الصاف
معلمااي المرحلااة االساسااية العليااا :وهاام جميااع معلمااي الصاافوف ّ
الصاف السااابع ،ولغايااة ّ
الد ارسااية ماان ّ
العاشاار األساسااي العاااملين فااي مديريااة التّربيااة والتعلاايم ل اواء قصاابة معااان فااي و ازرة التّربيااة والتعلاايم للفصاال
الدراسي الثّاني 2019م.
ّ



مهااارات السااالم :وهااي جملااة ماان الساالوكات الواجااب اكسااابها لمعلمااي اللغااة العربيااة والتااي سااتنعكس علااى
ممارساااتهم التعليميااة والحياتيااة وكااذلك ماان شااأنها أن تسااهم فااي تنشاائة األجيااال بصااورة إيجابيااة وتعماال علااى
صااقل شخصاايتهم ليصاابحوا م اواطنين صااالحين فاااعلين فااي مجااتمعهم وهااي مهااارات التسااامح وثقافااة الح اوار
واحترام اآلخر والعفو ونبذ التطرف واإلرهاب وحل الصراعات بين أفاراد المجتماع حتاى تتحاول إلاى سالوكيات

وممارسات.

الطريقة واإلجراءات
الدراسة
منهجية ّ

الصلة بموضوع
استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي بالرجوع إلى ّ
السابقة ،والمراجع ذات ّ
الدراسات ّ
الدراسة واالجابة عن أسئلتها.
الدراسة الحالية ،لغرض تحقيق أهداف ّ
ّ
الدراسة
مجتمع ّ

الدراسة من جميع معلمي اللغة العربية في مدارس لواء قصبة معان خالل الفصل الثاني
تكون مجتمع ّ
ّ
معلما ومعلمة.
للعام الدراسي  2019 -2018حيث بلغ عددهم (ً )230

الدراسة
عينة ّ
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الدراسة،
الدراسة من ()85
معلما ومعلمة جرى اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع ّ
تكونت عينة ّ
ً
الدراسة ككل ،وجدول( )1يبين ذلك:
وهم يمثلون ما نسبته ( )%36.9من مجتمع ّ
جدول ()1
الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية
خصائص عينة ّ
المتغير

الفئة

العدد

النسبة المئوية

النوع االجتماعي

ذكر

50

58.82%

أنثى

35

41.17%

اقل من خمس سنوات

32

37.64%

أكثر من خمس سنوات

53

62.35%

الخبرة

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم أداة الدراسة وقد تكونت من جزأين .يشتمل الجزء األول على

المتغيارات الشخصاية للمساتجيبين (الناوع االجتمااعي ،الخبارة) ،وتكاون الجازء الثااني مان ( )19فقارة لقيااس درجاة

ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا لمهارات السالم ،وتم استخدام مقياس ليكرت الثالثاي التادرج،
(كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة) للحكم على درجة درجة ممارسة معلمي اللغة العربياة للمرحلاة األساساية العلياا لمهاارات

السالم ،حيث أعطيت اإلجابة الضعيفة رقم ( ،)1والمتوسطة رقم ( ،)2والكبيرة رقم (.)3

وللحكم على درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية لمهارات السالم قام الباحاث باساتخدام
المعيار اآلتي:
مقسوما على عدد الخيارات
مدى الفئة = (أعلى قيمة – أدنى قيمة)
ً
مدى الفئة =  0.66 =3÷ 2=1-3وبذلك يصبح معيار الحكم على النحو اآلتي:
من  - 2.33فأكثر بدرجة كبيرة.
من  – 1.67أقل من  2.33درجة متوسطة.
أقل من  1.67بدرجة ضعيفة.

صدق األداة

الدراسة قام الباحث بعرضها على مجموعه من المحكمين من ذوي االختصااص
للتحقق من صدق أداة ّ
فااي المجااال التّربااوي ،وطلااب ماانهم إبااداء الارأي حااول ماادى :وضااوح صااياغتها ،وسااالمتها اللغويااة ،وماادى مالءمااة
الدراسة.
تصميمها لغرض ّ
الدراسة في صورتها األولية من ( )21فقرة ،ثم ُعدلت األداة في ضوء آراء واقتراحات
وقد تكونت أداة ّ
النهائية ( )19فقرة وعد الباحث آراء المحكمين وتعديالتهم فيما يتصل بالفقرات
المحكمين لتصبح في صورتها ّ
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الدراسة حيث جرى حذف فقرات متشابهة ،أو عدم مالءمة الفقرة للمحتوى ،مثل
داللة صدق كافية ألغراض ّ

حذف فقرات مثل ( أتعامل مع اآلخرين بغض النظر عن ديانتهم ،اضبط نفسي عند مناقشة اآلخرين).
ثبات أداة الدراسة:

ت ا ّام اس ااتخدام طا اريقتين للتحّق ااق م اان ثب ااات أداة الد ارس ااة :الطريق ااة األول ااى ه ااي االختب ااار وإع ااادة االختب ااار
والطريقة الثانية هاي حسااب معامال كرونبااف ألفاا لفقارات االساتبانة .حياث تام فاي األولاى تطبياق أداة الد ارساة علاى
العينة االستطالعية البالغ عاددها ( )25مساتجيباً لمارتين بفاارق زمناي مدتاه أسابوعين وتام حسااب معامال االرتبااط
بيرسون (معامل ثبات االستقرار) بين التطبيقين .كما تم في الطريقة الثانياة حسااب معامال ثباات االتسااق الاداخلي
من خالل معامل ألفا كرونباف.

الدراسة بأسلوب كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة معامل بيرسون ألداة الدراسة
جدول ( :)2نتائج ثبات أبعاد ّ
للعينة االستطالعية
المقياس
درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا
لمهارات السالم

االتساق الداخلي

ثبات اإلعادة

كرونباف الفا

معامل بيرسون

0.91

0.93

يظهاار الجاادول ( )2أن ثبااات االتساااق الااداخلي كرونباااف الفااا قااد تراوحاات لااألداة الكليااة ( )0.91فااي حااين
ت اراوح معاماال ثبااات األداة باسااتخدام طريقااة االختبااار وإعااادة االختبااار ) (test-retestللمقياااس ( ،)0.93وذلااك
باسااتخدام معاماال ارتباااط بيرسااون ،والتااي أظهاارت وجااود ارتباااط عااال بااين التطبيااق األول والتطبيااق الثاااني وبفااارق
زمنااي أساابوعين علم ااً بااان المسااتجيبين لاام ياادخلوا ضاامن عينااة الد ارسااة ،وفااي ضااوء دالالت الصاادق والثبااات ياارى
الباحث أن هذه النتائج مناسبة لغايات هذه الدراسة.
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المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي من خالل برنامج الرزمة اإلحصائية
( )SPSSعلى النحو اآلتي:
 .1لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 .2لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كذلك إجراء اختبارات
تحليل التباين األحادي ،واختبار(ت) الثنائي.
نتائج الدراسة:
اإلجابة عن السؤال األول :والذي ّنص على:
ما درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا لمهارات السالم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أفراد
عينة الدراسة على درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية لمهارات تربية السالم ،وكانت النتائج كما
في جدول (.)3
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية
تيبا تناز ًليا حسب المتوسطات الحسابية
العليا لمهارات السالم مرتبة تر ً
المجاالت

الرقم

اسااتخدم أساالوب الحاوار أثناااء التعاماال مااع

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة

2.58

.557

14

كبيرة

.2

أشجع الطلبة على احترام اآلخرين

2.48

.634

16

كبيرة

.3

أطبق مبدأ العفو عند المقدرة

2.44

.680

2

كبيرة

.4

أساهم في نشر المحبة واأللفة بين الطلبة

2.44

.710

18

كبيرة

.5

أبين للطلبة أهمية التعايش مع اآلخرين

2.43

.679

12

كبيرة

.1

الطلبة
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أوضااح للطلبااة دور الص اراعات والن ازعااات

2.43

.694

17

كبيرة

2.42

.693

1

كبيرة

2.41

.660

13

كبيرة

2.38

.671

15

كبيرة

2.38

.702

19

كبيرة

2.35

.711

3

كبيرة

2.35

.726

10

كبيرة

 .13أستمع لوجهات نظر الطلبة واحترمها

2.31

.759

5

متوسطة

 .14أشجع الطلبة على التعاون فيما بينهم

2.31

.716

11

متوسطة

2.28

.753

8

متوسطة

2.27

.778

7

متوسطة

2.25

.757

9

متوسطة

2.22

.788

4

متوسطة

.6

.7

.8

.9

.11

.11

.12

.15

.16

في هدم المجتمعات البشرية
أش ا ااجع الطلب ا ااة عل ا ااى نب ا ااذ العن ا ااف بكاف ا ااة
أشكاله
أبا ا ا ا ااين للطلبا ا ا ا ااة أهميا ا ا ا ااة التسا ا ا ا ااامح فا ا ا ا ااي
المجتمعات البشرية
أحرص على نبذ اإلرهاب والتطارف بكافاة
صوره
أشاجع الطلبااة علااى اسااتخدام اساالوب النقااد
البناء
أبا ا ااين للطلبا ا ااة مخا ا اااطر الفكا ا اار االرها ا ااابي
والمتطرف على المجتمعات البشرية
أس اااهم ف ااي المحافظ ااة عل ااى أم اان ال ااوطن
وأستق ارره

أش ا ا ااجع الطلب ا ا ااة عل ا ا ااى اتخ ا ا اااذ الق ا ا ا ا اررات
العقالنية في حياتهم
أساااعد الطلبااة علااى حاال المشااكالت التااي
تواجههم

 .17أمتلك مهارة التفاوض مع اآلخرين
.18

أشا ا ااجع الطلبا ا ااة علا ا ااى ضا ا اارورة مشا ا اااركة
اآلخرين أفراحهم وأحزانهم
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 .19أقدم النصح واإلرشاد للطلبة في أي وقت
المتوسط العام

2.09

.716

2.36

.479

6

متوسطة
كبيرة

ُيالح ا ماان الجاادول ( )3أن المتوسااط العااام لفق ارات التااي قيساات درجااة ممارسااة معلمااي اللغااة العربيااة للمرحلااة

األساسية العليا لمهارات السالم من وجهة نظارهم بلاغ ( )2.36وباانحراف معيااري ( ).479وبدرجاة كبيارة ،ويمكان
عزو ذلك إلى إدراك المعلمين أهمية ممارسة مهارات السالم في العملياة التعليمياة والتاي ستسااهم فاي نشار المحباة
وااللفة في نفوس الطلبة وبالتالي ستنعكس على نتائج ومخرجات العملية التربوية وكذلك على سلوكات وممارسات
الطلبة اليومية في حياتهم ،حيث حصلت الفقرة التي نصها (استخدم أسلوب الحوار أثناء التعامل مع الطلبة) على
المرتبااة االولااى بمتوسااط حسااابي بلااغ ( )2.58وبااانحراف معياااري ( ،)0557ثاام تالهااا فق ارة (أشااجع الطلبااة علااى
احترام اآلخرين) على المرتباة الثانياة بمتوساط حساابي بلاغ ( )2,48وباانحراف معيااري ( ).680ويمكان عازو ذلاك
أن استخدام اسلوب الحوار اثناء التعامل مع الطلبة يساعد على تقبل وجهات نظر االخرين وكذلك الحصول على
المعلومة بطريقة منظمة مما سيشكل حالة من االحترام المتبادل بين المعلم والطالاب ،وهاذا يسااهم فاي تنشائة جيال
يمتلك مهارات األتصال والتواصل ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبيدات والشارمان ( ،)2016ود ارساة
الخزاعلااة وعبياادات والقاااعود ( .)2017واختلفاات مااع نتيجااة د ارسااة الصاامادي وأبااو قااديس ومحاساانة ( .)2010أمااا
في المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة التي تنص على (أقدم النصح واإلرشاد للطلبة في أي وقات) بمتوساط حساابي
بلغ ( ،)2.09وانحراف معياري ( ،).716ويمكن عزو ذلك إلى أن المعلمين ال يوجد لاديهم الوقات الكاافي لتقاديم
النصح واإلرشاد للطلبة في أي وقت نتيجة المهام وطبيعة األشغال التي توكل إليهم من قبل االدارة المدرسية.

اإلجابة عن السؤال الثاني :والذي ّنص على:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05في واقع درجة ممارسة معلمي
اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا لمهارات السالم في ضوء متغيري (النوع االجتماعي ،سنوات الخبرة).
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وإجراء االختبارات
اإلحصائية المناسبة ،وكما هو مبين في اآلتي:
أوالً :الجنس
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في واقع درجة ممارسة معلمي اللغة العربية
للمرحلة األساسية العليا لمهارات السالم إلى متغير النوع االجتماعي ،كذلك اختبار(ت) الثنائي ،وكما هو مبين
في الجدول (:)4
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جدول رقم ( :)4اختبار (ت) الثنائي حول مستوى مجاالت أداة الدراسة الرئيسية حسب النوع االجتماعي (ذكر،
أنثى)
الفئة

المقياس

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

درجة ممارسة معلمي اللغة
1.208-

العربية للمرحلة األساسية

0.230

العليا لمهارات السالم

يالح

من الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (<0.05في

استجابات أفراد عينة الدراسة في واقع درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا لمهارات السالم
إلى متغير النوع االجتماعي وكانت الفروق لصالح فئة (الذكور) ،ويمكن عزو ذلك إلى ان المعلمين أكثر تعامالً
وتفاعالً مع الطلبة حيث أن لديهم دافعية وحماس لمعرفة ما يجري حولهم من مستجدات وتطورات على المستوى
الداخلي والخارجي.
ثانيًا :الخبرة
جرى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحديات إلى متغير الخبرة ،كذلك اختبار
(ت) الثنائي ،وكما هو مبين في الجدول (:)5
جدول ()5
اختبارات الثنائي حول مستوى مجاالت أداة الدّراسة الرئيسية حسب الخبرة
المتوسط االنحراف
المقياس
قيمة ت
العدد
الفئة
المعياري
الحسابي
درجة ممارسة معلمي أقل من خمس سنوات
.970
3.18
32
اللغة العربية للمرحلة
األساسية العليا
لمهارات السالم

الداللة
اإلحصائية

خمس سنوات فأكثر
53
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4.03

1.032

-2.654
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يالحا مان الجادول الجادول ( )5وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة

)(α <0.05

الدراسة على مقياس درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا لمهارات
في استجابات أفراد عينة ّ
السالم وكانت الفروق لصالح أكثر من خمس سنوات ،ويمكن عازو ذلاك الاى أن المعلماين ذوي الخبارة الطويلاة قاد

مروا بخبرات وتجارب وممارسات تربوية ساهمت بشكل كبير في رفع مهارات السالم لديهم.
التوصيات:
أوصى الباحث بما يلي:
-

ضرورة عقد دورات وورش تدريبية للمعلمين في ضوء مهارات السالم .

-

تفعيل دور االذاعة المدرسية من خالل تعريف المعلمين والطلبة بأهمية مهارات السالم ومنها المحبة
والتسامح والحوار.

-

إجراء دراسة أخرى مشابهة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.
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