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ملخص: 

هدفت الدرا�سة احلالية التعرف اىل درجة متثل طلبة جامعة 
املتغريات،  ببع�س  وعالقتهما  لل�سالم  الرتبية  ملهارات  الريموك 
ولتحقيق هدف الدرا�سة مت اعتماد املنهج الو�سفي، حيث مت بناء 
ا�ستبانة تاألفت من )25( مهارة، مت التاأكد من �سدقها وثباتها، 
وقد مت تطبيقها على عينة من طلبة جامعة الريموك ممن يدر�سون 
يف امل�ساقات الختيارية التي يدر�سها جميع طلبة اجلامعة، بلغ 
عددهم )500( طالب وطالبة، وقد اأظهرت النتائج اأن درجة متثل 
مرتفعة  كانت  لل�سالم  الرتبية  ملهارات  الريموك  جامعة  طلبة 
 ،)0.22( معياري  وبانحراف   )2.48( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط 
تعزى  اإح�سائية  ذات دللة  فروق  النتائج عدم وجود  بينت  كما 
ملتغري  تعزى  فروق  ظهرت  حني  يف  والكلية،  اجلن�س  ملتغريي 

مكان ال�سكن ول�سالح �سكان القرى. 
الكلمات املفتاحية: )درجة متثل، مهارات الرتبية لل�سالم، 

طلبة جامعة الريموك( 

The Degree of representing Education for Peace 
Skills Among Yarmouk University Students in 

Light of Some Variables. 

Abstract: 

This study aims at investegating the degee 
of represents for yarmouk University students for 
education skills for peace in the light of some of the 
variables. 

To achive these purposes, the desciptive 
approach was adopted where the researchers built 
a questionnaire consisted of (25) skills, after we 
confirmed validity and reliability, the questionnaire 
was distributed on a random sample which consisted 
of (500) students who registered in the elective 
courses. The study revealed that the representation 
degree of education for peace, skills was high. 
No significant differences were found in students 
represention due to their gender and collage. 
However, significant differences were found due to 
place of residence in favor of village's residence. 

Key words: (Degree of Represntation, 
Education for Peace Skills, Yarmouk University, 
Students). 
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مقدمة: 
يف  ال�سائدة  الظاهرة  والتدمري  والقتل  العنف  اأ�سبح  لقد 
جمتمعاتنا يف خمتلف جمالت احلياة، فال يكاد يخلو اأي �سلوك 
اإىل  نفتقر  اأ�سبحنا  لفظي،  غري  اأو  لفظي  كان  �سواء  العنف  من 
يوؤثر  وهذا  الآخرين،  ومع  البع�س  بع�سنا  مع  التعامل  مهارات 
على ا�ستقرار املجتمعات اجتماعيًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا، من هنا 
القادمة من  الأجيال  لدى  الثقافة  تغيري هذه  لزاما علينا  اأ�سبح 
خالل توفري تربية وتعليم ت�ساعدهم على اكت�ساب ثقافة الت�سامح 

وال�سالم، بال�سافة اىل مهارات التعاون الدويل. 
�سامل  دمار  من  خلفته  وما  والكوارث  احلروب  وب�سبب 
�سواء بالبنية التحتية، اأو بالأمرا�س النف�سية، اأو بالآثار اجل�سمية 
املختلفة، فقد اأ�سبح ال�سالم مطلبًا حمليا وعامليًا، فاملجتمعات 
الآن تعاين من اآثار العنف، �سواء العنف ال�سخ�سي، اأو الأ�رصي، اأو 
اإحالل  ال�سيحات ب�رصورة  الدويل، من هنا تعالت  اأو  املجتمعي 

ال�سالم مبختلف اأ�سكاله. 
ودية  عالقة  اإقامة  باأنه   :)1( يعرفه  كما  بال�سالم  ويق�سد 
الأخرى،  الثقافات  على  والنفتاح  الن�سان،  واأخيه  الن�سان  بني 
والطالع عليها، واحرتامها بحيث يتحقق ال�سالم ب�سقيه الداخلي 

واخلارجي. 
اأما )2(: فتعرفه باأنه كل ما يكت�سبهالأفراد من قيم واجتاهات 
كالرحمة،  الآخرين  لدى  ايجابي  و�سلوك  جتاه  لديه  ت�سكل 
واملثابرة، وال�سداقة. اأما )3(: فريى اأن ال�سالم يتحقق بعد اأن ت�سود 
ثقافة احلوار والتفاو�س واملناق�سة يف تعاملنا مع الآخرين، بدل 
اأما الباحثان  من فر�س الراأي عليهم، وا�ستخدام القوة والتهديد. 
القيم اليجابّية  لل�سالم هي جمموعة  الرتبية  اأن مهارات  فريون 
وجتاه  انف�سهم  اجتاه  الطلبة  لدى  ايجابي  �سلوك  ت�سكل  التي 

الآخرين نحو معتقداتهم واآرائهم. 
الرتبية  اأن  حيث  ال�سالم  على  ال�سالمي  الدين  حث  وقد 
ال�سالمية تهدف اإىل �سعادة الب�رصية جميعًا، وت�سعى اإىل حتقيق 
ال�سالم العاملي لقوله تعاىل: {وما اأر�صلناك اإل رحمة للعاملني} 
ادخلوا  امنوا  الذين  {ياأيها  107(، وقوله تعاىل:  اآية:  )الأنبياء، 
يف ال�صلم كافة} البقرة )208( فالر�سالة الإ�سالمية ت�ساوي بني 
اجلن�سني، فال فرق بني عربي اأو اأعجمي، ول اأ�سود اأو اأبي�س، ول 
اأم واحدة، كما جاء قوله  و  اأب واحد  اأنثى، فاجلميع من  اأو  ذكر 
وجعلناكم  واأنثى  ذكر  من  خلقنكم  اإنا  النا�س  اآيها  {يا  تعاىل: 
اتقاكم} احلجرات  اهلل  اأكرمكم عند  اإّن  لتعارفوا  �صعوبا وقبائل 
التعارف  هو  وقبائل  �سعوبا  النا�س  جعل  من  فاحلكمة   )13(

والتعاون ولي�س القتال اأو احلرب )4(. 
دخل  عندما  ال�سالم  على  حث  من  اأول  ال�سالمي  والدين 
�سالح الدين الأيوبي اإىل بيت املقد�س حيث اأظهر الت�سامح والعفو 
يف  جي�سه  ون�رص  اأرواحهم،  على  املدينة  �سكان  واآمن  اأهلها،  مع 
وموقف  الأهايل،  وا�ستقرار  اأمن  على  للمحافظة  املدينة،  اأرجاء 

اآخر يدل على �سماحة الدين ال�سالمي �سحب عمر بن عبد العزيز 
اإليه، وذلك لأنهم  جي�سه من دويله )�سمرقند( عندما ا�ستكى اأهله 

عقدوا اتفاقية �سالم مع اخلليفة عمر بن اخلطاب )5(. 
ويرى ترك�س )6(: اأن اكت�ساب ال�سباب مهارات ال�سالم اأ�سبح 
وذلك  الرتبوية،  التعليمية  للموؤ�س�سات  الأ�سا�سية  الأهداف  من 
وجلعل  بب�س،  بع�سهم  مع  ال�رصاعات  يف  الوقوع  لتجنيبهم 
ال�سباب  �سخ�سية  تنمية  اإىل  بالإ�سافة  م�ستقر،  اآمن  املجتمع 
الآخرين  والتفاعل مع  والبناء  العطاء  قادرة على  �سوية  ب�سورة 

بدًل من الهدم والتخريب. 
وتوؤكد جرار )7(: اأن من الأمور الأ�سا�سية التي تقع على عاتق 
ال�سباب  اإك�ساب  والع�رصين،  احلادي  القرن  يف  الرتبوية  الأنظمة 
والديقراطية،  وامل�ساواة،  كالعدل،  الأ�سا�سية  ال�سالم  مفاهيم 
وحقوق الإن�سان، وتقبل الآخرين، والتعددية الثقافية، ونبذ ثقافة 
العنف، واللجوء اإىل احلوار والتفاو�س والتعاون الإن�ساين، وذلك 
ال�سيا�سية  التعامل مع املتغريات  اإيجاد جيل قادر على  اأجل  من 

والجتماعية يف الوقت احلا�رص. 
اأن  على  ال�سباب  م�ساعدة  �رصورة  اإىل   )8( ناريان  وي�سري 
امل�سوؤولية  حتمل  على  القدرة  لديهم  مفكرين  مواطنني  يكونوا 
ويتلكون  والعاملي،  املحلي  املجتمع  يف  ايجابيًا  دوراً  ويلعبوا 
وي�سري  كما  الفاعلة.  وامل�ساركة  والت�سال،  التعامل،  مهارات 
املدين )9( اإىل اأن منظمة اليون�سكو حددت العديد من مفاهيم ال�سالم 
وحل  متييز،  دون  وكرامتهم  الآخرين،  خ�سو�سية  احرتام  وهي: 
والتنوع  التعبري،  والدفاع عن حرية  ال�سلمية،  بالطرق  اخلالفات 
اآرائهم  وتقبل  تع�سب  دون  الآخرين  اأخطاء  وجتاوز  الثقايف، 

وتوجيههم واإقامة عالقات ودية بني الأفراد وال�سعوب. 
اما �ساجكال وتورنوكلو وتوتان )10( فريون اأن اأهم مهارات 
ال�سالم الواجب اإك�سابها للطلبة هي: مهارة احلوار، وتقبل الآخر، 
والتعاطف مع الق�سايا اخلا�سة والعامة، وتفهم حقوق الآخرين، 
ونبذ  الآخرين،  حقوق  على  واملحافظة  ال�سعوب  بني  وامل�ساواة 

احلروب. 
يت�سح لنا مما �سبق اأن مهارات ال�سالم قد تكون �سخ�سية 
تكون  وقد  النف�سية،  راحته  على  للمحافظة  نف�سه  بالفرد  تتعلق 
الت�سال  وكيفية  فيه  يعي�س  الذي  باملجتمع  تتعلق  اجتماعية 
والتوا�سل معه، وقد تكون عاملية بني الثقافات املتعددة وكيفية 

التفاعل بينها. 
)11( و  يوؤكده  ال�سالم، وهذا ما  اأهم مهارات  ويعد احلوار من 
)12( يف اأن للحوار دوراً فاعاًل يف حل اخلالفات بني النا�س وتغري 

البع�س، ويجعل الأفراد قابلني ملراجعة  مواقفهم اجتاه بع�سهم 
مواقفهم واآرائهم، فاحلوار يعرف كل حماور بوجهة النظر الأخرى 
النا�س  التفاهم بني  اإيجاد  اإىل  اأجل معرفة احلقيقة، ويهدف  من 

من اأجل احلد من العنف والعدوان يف العالقات الجتماعية. 
لل�سلم  اأ�سا�سي  الت�سامح هو �رصط  اأن  )13( فيعترب  القباج  اأما 
باحلقوق  بالعرتاف  يقوم  اإّنه  حيث  ال�سالم،  ثقافة  ولتحقيق 
العاملية لل�سخ�س واحلريات الآ�سا�سية لالأخر مع �رصورة اعرتاف 
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باأن يتمتع  كل طرف بحقه يف حرية اختيار معتقداته، والقبول 
الآخر باحلق نف�سه، فالت�سامح يعني تعاي�س اجلميع بغ�س النظر 

عن جن�سه ولونه وعرقه ودينه باأمن واأمان. 
وقد اهتم العديد من الباحثني يف مهارات الرتبية لل�سالم، 
املهارات  زيادة  اإىل   )14(  )1996( تيلمان  درا�سة  هدفت  فقد 
منهج  تدري�س  خالل  من  ال�سالم  مبهارات  املتعلقة  الجتماعية 
عينة  على  الدرا�سة  طبقت  الثاين،  ال�سف  لطالب  ال�سالم  تعليم 
املتنوعة  املدار�س  اإحدى  من  وطالبة  طالب   )135( من  موؤلفة 
الطلبة  اأن  املعلمني  مع  القبلية  املقابالت  اأظهرت  وقد  عرقيا، 
يف  لغتهم  واأن  ال�سن،  وكبار  وزمالءهم  املعلمني  يحرتمون  ل 
التعامل مع بع�سهم البع�س هي لغة العنف وال�رصب والقتل، بعد 
)32( ا�سبوعًا، املت�سمن حل  ذلك مت تطبيق قيم ال�سالم عليهم ملدة 
والنمذجة،  الأدوار،  ولعب  الأن�سطة،  �سلميًا من خالل  امل�ساكالت 
والقيام  وال�سالم،  ال�رصاع  مو�سوعات  حول  ق�س�س  ون�رص 
بامل�ساريع، واملناق�سة اجلماعية، وقد اأظهرت النتائج اأن )80%( 
من الطلبة حدث لديهم تعديل يف �سلوكياتهم فيما تتعلق باحرتام 
مع  التعامل  يف  لغتهم  حت�سنت  وقد  والأقران،  والكبار  املعلمني 
بع�سهم، واأ�سبح لديهم لغة احلوار والتفاهم، كما اأظهرت النتائج 
م�ساكالتهم  حل  على  قادرين  اأ�سبحوا  الطلبة  من   )70%( اأن 
ب�سورة م�ستقلة، واأن منهج تعليم ال�سالم اأك�سب الطلبة القدرة على 

حل املنازعات �سلميا. 
بينما �سعت درا�سة ناجوما )15( )2010( اإىل معرفة اأثر برامج 
تربية ال�سالم يف اإك�ساب طلبة اأوغندا مفاهيم وثقافة ال�سالم يف 
املرحلة الأ�سا�سية، ولتحقيق هدف الدرا�سة اأعتمد املنهج النوعي 
من خالل املقابالت واملالحظة وحتليل الوثائق وكتب الدرا�سات 
الجتماعية، وقد مت اإجراء مقابلة مع )30( طالبا وطالبة، واأظهرت 
مهارات  اإك�ساب  يف  لل�سالم  الرتبية  لربنامج  اأثر  وجود  النتائج 
احلرب  من  بالتحول  نظرهم  وجهة  وتعديل  الطلبة،  لدى  ال�سالم 
احلوار  مهارة  نحو  لديهم  ايجابية  اجتاهات  وت�سكيل  ال�سلم،  اإىل 

والتفاو�س كو�سيلة للتفاهم بينهم. 
واأجرى كل من ال�سمادي واأبو قدي�س وحما�سنه )2010( 
)16( درا�سة للك�سف عن دور امل�رصف الأاديي يف اجلامعة الها�سمية 

هدف  ولتحقيق  الطالب،  بني  ال�سالم  اأجل  من  الرتبية  تعزيز  يف 
)32( معيارا موزعة على ثالثة  الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة تاألفت من 
النقدي،  التفكري  ال�سالم، ومهارات  لتعليم  املعرفة  جمالت وهي 
من  موؤلفة  عينة  على  الدرا�سة  طبقت  ال�سالم،  ثقافة  و�سلوكيات 
اأظهرت  وقد  اجلامعة،  يف  والأكاديني  الإداريني  من  )49( موظفا 

يف  الها�سمية  اجلامعة  يف  والأكاديني  الإداريني  اأن  النتائج 
لل�سالم بدرجة متو�سطة، كما  الرتبية  الردن ي�سهمون يف تعزيز 
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فردية  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت 
الإداريني  من  املقدمة  ال�سكانية  والرتبية  ال�سالم  ثقافة  اابعاد 

والأكاديني. 
بينما هدفت درا�سة �ساجكال وتورنوكلو وتوتان )2012( 
)17( اىل الك�سف عن الآثار املرتتبة عن تطبيق برنامج تعليمي من 

ال�ساد�س  ال�سف  التعاطف لدى طلبة  ال�سالم على م�ستويات  اأجل 

يف اأزمري الرتكية، وقد اعتمد املنهج �سبه التجريبي، حيث طبقت 
الدرا�سة على عينة موؤلفة من )281( طالبا وطالبة مت تق�سيمهم 
اىل جمموعتني: اإاأحداهما جتريبية طبق عليها برنامج التعليم من 
وقد  التقليدية،  بالطريقة  در�ست  �سابطة،  والأخرى  ال�سالم،  اأجل 
طبق عليهم مقيا�س التعاطف، قبليًا وبعديًا، وقد اأظهرت النتائج 
اأن هنالك اأثراً اإيجابيًا لربنامج الرتبية من اأجل ال�سالم يف زيادة 

التعاطف لدى طلبة املجموعة التجريبية. 
اإىل تطوير وحدات  )18( فقد �سعت  اأما درا�سة حداد )2014( 
الرتبية  ملبحث  الديقراطية  القيم  منظومة  �سوء  يف  تعليمية 
واملدنية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  يف  واأثرها  واملدنية  الوطنية 
ومهارات ال�سالم لدى طالبات املرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن 
وقد اعتمد املنهج �سبه التجريبي، من خالل تطبيق الدرا�سة على 
طالبة،   )122( اأفرادها  عدد  بلغ  جتريبية  احدهما  جمموعتني 
�سفوف  من  طالبة   )125( اأفرادها  عدد  بلغ  �سابطة  والأخرى 
الثامن، والتا�سع، والعا�رص، وقد اأظهرت النتائج وجود فروق ذات 
يف  الثامن  لل�سف  ال�سالم  مهارات  اختبار  يف  اح�سائية  دللة 

املقيا�س البعدي، وكان الفرق ل�سالح املجموعة التجريبية. 
ويف الع�رص احلايل نعي�س يف فو�سى خالقه نتيجة لويالت 
والطائفية  والعن�رصية،  والقليمية،  الداخلية،  والفنت  احلروب، 
بحاجة  نحن  هنا  من  الجتماعي،  بالن�سيج  تفتك  اأن  تكاد  التي 
ما�سة اإىل خلق ثقافة �سالم قائمة على التفاهم والعدل وامل�ساواة 
والديقراطية واحرتام حقوق الن�سان. حيث يرى كل من )19( )20( اأن 
والتدمري  القتل  من  للتخل�س  وذلك  ملحة،  حاجة  اأ�سبح  ال�سالم 
مفاهيم  اإحالل  يتطلب  وهذا  اأبنائها،  وت�رصيد  ال�سعوب  ودمار 
والألفة  كالت�سامح  العامل  اأفراد  جميع  لدى  املتعددة  ال�سالم 

واملحبة والتعاون بني الب�رص. 
ال�سالم للطلبة كما ي�سري )21(  اإك�ساب مهارات  اأهمية  وتكمن 
اإىل اأن هذه املهارات متكنهم من حل خالفاتهم بالطرق ال�سلمية، 
النا�س  الت�سامح بني  وزيادة  املجتمع،  اجلرية يف  والتقليل من 
مع بع�سهم ببع�س وخلق الظروف املوؤدية اإىل ال�سالم، �سواء داخل 
كما  العاملي،  و  املحلي  امل�ستوى  على  اجلماعات  اأو  نف�سه  الفرد 
وال�سعوب  الأمم  مع  وتفاعلهم  ات�سالهم  زيادة  من  متكنهم  اأنها 

الأخرى، واحلوار معهم، والإطالع على الثقافات املختلفة. 
يف  الدرا�سات  من  �سبق  ما  مع  احلالية  الدرا�سة  تت�سابه 
الدرا�صة  اإختلف  اأوجه  اأما  ال�سالم،  مهارات  ملو�سوع  تناولها 

احلالية عن ما �صبق فيكمن بالتي: 
تتناول هذه الدرا�سة درجة متثل طلبة جامعة الريموك  ●

ملهارات الرتبية لل�سالم. 
متثل  ● درجة  بني  العالقة  عن  احلالية  الدرا�سة  ك�سف 

الطلبة ومكان ال�سكن واجلن�س والكلية. 
لكل ما �سبق فاإن هذه الدرا�سة تعد الأوىل من نوعها، ومل 
ا�سافة  تعد  لذا  بها،  القيام  يف  ال�سابقني  الباحثني  من  اأي  يقم 

نوعية على الدرا�سات ال�سابقة. 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها

اأ�سبح العنف اجلامعي ظاهرة خطرية تهدد اأمن اجلامعات 
خطراً  وي�سكل  فيها،  التعليمية  امل�سرية  على  ويوؤثر  وا�ستقرارها، 
يهدد حياة الطلبة، وت�سري )زايدة، 2008( )22( اإىل اأن عدد امل�ساجرات 
اجلامعية يف الأردن بلغ عام 1995 – 2007 )765( م�ساجرة 
الوطنية  )احلملة  تقرير  ويف  اأ�سبوع،  كل  م�ساجرة  يعادل  ما  اأي 
امل�ساجرات  عدد  اأن  اإىل  اأ�سار   )2014 اخلام�س،  الطلبة  حلقوق 
اجلامعية من عام 2010 – 2012 بلغ )152( م�ساجرة، اأما عام 
العنف اجلامعي فيه اإىل  بلغ  حيث  امل�ساجرات  عام  فهو   2013
اأعلى حد، حيث �سجلت )96( م�ساجرة، وهذا موؤ�رص خطري ي�سري اإىل اأن 
العنف اأ�سبح ال�سمة ال�سائدة لدى �سباب اجلامعات، من هنا �سعر 
لذا جاءت هذه  القائم يف اجلامعات؛  الو�سع  الباحثان بخطورة 
الريموك ملهارات  للك�سف عن درجة متثل طلبة جامعة  الدرا�سة 

الرتبية لل�سالم، وعالقتها ببع�س املتغريات. 
حتاول الدرا�صة احلالية الإجابة عن ال�صئلة التالية: 

ما درجة متثل طلبة جامعة الريموك ملهارات الرتبية  ●
لل�سالم من وجهة نظرهم، 

وهل تختلف درجة متثل طلبة جامعة الريموك ملهارات  ●
الرتبية لل�سالم باختالف اجلن�س، مكان ال�سكن، الكلية؟ 

أهمية الدراسة

تكمن اأهمية الدرا�صة احلالية بالآتي: 

تناول مو�سوع متجدد يف ال�ساحة العاملية وميدان الرتبية . 1
وهو مهارات الرتبية لل�سالم. 

اجلامعات . 2 اإدارة  الدرا�سة  هذه  نتائج  من  ي�ستفيد  اأن  يكن 
اإىل درجة متثل طلبة اجلامعة ملهارات  من خالل تعرفهم 
امل�ساقات  و�سع  يكن  �سوئها  يف  والتي  لل�سالم،  الرتبية 

الدرا�سية املنا�سبة. 
تعد هذه الدرا�سة من اأوائل الدرا�سات يف حدود علم الباحثني . 3

التي تتناول مهارات الرتبية لل�سالم يف الأردن. 

التعريفات االجرائية

ويق�سد بها معرفة طلبة جامعة الريموك  ◄ درجة متثل: 
مع  التفاعل  يف  لل�سالم  وممار�ستها  واإدراكها  الرتبية  ملهارات 
بع�سهم ببع�س. وتقا�س يف هذه الدرا�سة من خالل الدرجة التي 

يحققها الطالب على مقيا�س التمثل املعد يف هذه الدرا�سة. 
الطلبة  ◄ جميع  بهم  ويق�سد  الريموك:  جامعة  طلبة 

الذين يدر�سون �سمن امل�ساقات الختيارية يف اجلامعة لكل من 
م�ساقات )املهارات احلياتية، ومفاهيم اأ�سا�سية يف الرتبية( للعام 

الدرا�سي 2014/ 2015م. 
الإيجابية  ◄ القيم  بها  ويق�سد  لل�صلم:  الرتبية  مهارات 

وجتاه  اأنف�سهم  جتاه  الطلبة  لدى  اإيجابي  �سلوك  ت�سكل  التي 
الآخرين نحو معتقداتهم واآرائهم مثل )مهارة احلوار، والتفاو�س، 
الآخرين،  وتقبل  والت�سامح،  ال�سداقات،  وت�سكيل  والقناع، 

والتعددية الثقافية والعرقية والدينية( 
ومكان  ◄ والكلية  اجلن�س  بها  ويق�سد  املتغريات:  بع�س 

الرتبية  مبهارات  املتغريات  هذه  عالقة  على  للتعرف  ال�سكن، 
لل�سالم لدى الطلبة. 

حمددات الدراسة

تتحدد نتائج الدرا�صة احلالية يف الآتي: 

يدر�سون  - الذين  الطلبة  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�سار 
يف  الرتبية(  يف  اأ�سا�سية  مفاهيم  حياتية،  )مهارات  م�ساقات 
جامعة الريموك يف الأردن للعام اجلامعي 2014/ 2015م يف 

الف�سل الدرا�سي الثاين ومن جميع التخ�س�سات. 
الدرا�سة  - اأداة  �سدق  �سوء  يف  الدرا�سة  نتائج  تتحدد 

وثباتها. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهجية الدراسة 

هذه  اأهداف  لتحقيق  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  اعتمد 
الدرا�سة ملنا�سبته مو�سوعها. 

جمتمع الدراسة

در�سوا  الذين  الطلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تاألف 
م�ساقات مهارات حيايته ومفاهيم اأ�سا�سية يف الرتبية يف العام 
عددهم  والبالغ  الريموك  جامعة  يف   2015  /2014 الدرا�سي 

)780( طالبا وطالبة من خمتلف التخ�س�سات. 

عينة الدراسة

ممن  وطالبة  طالبا   )500( من  الدرا�سة  عينة  تاألفت 
يف  اأ�سا�سية  ومفاهيم  حياتية،  مهارات  م�ساقات  يف  يدر�سون 
اختيارهم  مت  وقد   .2015  /2014 الدرا�سي  العام  يف  الرتبية 
)�سعب(  ف�سول  باختيار  املتمثلة  الب�سيطة  الع�سوائية  بالطريقة 
وفقًا  الدرا�سة  عينة  لأفراد  و�سفًا  يلي  وفيما  كاملة،  درا�سية 
للمتغريات: اجلن�س، الكلية، مكان ال�سكن، كما يف اجلدول رقم )1(. 
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جدول رقم )1( 
توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة 

الن�صبة املئويةالعددالفئةاملتغري

اجلن�س

16432.8ذكر 

33667.2اأنثى

500100.0املجموع

الكلية

31262.4اإن�سانية

18837.6علمية

500100.0املجموع

مكان ال�سكن

24949.8قرية

25150.2مدينة

500100.0املجموع

أداة الدراسة 

درجة  لقيا�س  اأداة  تطوير  مت  فقد  الدرا�سة  هدف  لتحقيق 
متثل طلبة جامعة الريموك ملهارات الرتبية لل�سالم وفق اخلطوات 

التية: 
Ú  والدرا�سات ال�سابق،  الرتبوي  الأدب  اإىل  الرجوع  مت 

احلياتية  واملهارات  لل�سالم  الرتبية  مبهارات  املتعلقة  ال�سابقة 
)25(، وحداد  )24(، بركات  العناقرة   ،)23( اأبو ح�سي�س  والجتماعية، مثل: 

.)Tilman، )27 ،)26(

Ú  ما " �سوؤال مفتوح على طلبة اجلامعة ون�سه  مت طرح 
مهارات الرتبية لل�سالم من وجهة نظرك كطالب جامعي"؟ 

Ú  يف �سوء ما �سبق مت التو�سل اإىل اأداة الدرا�سة ب�سورتها
الأولية واملوؤلفة من )25( مهارة من مهارات الرتبية لل�سالم.

صدق األداة 

اأع�ساء  من  املحكمني  من  جمموعة  على  الأداة  عر�س  مت 
ذوي  من  الريموك  جامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  التدري�س  هيئة 
واأ�سول  والإدارة  التدري�س  واأ�ساليب  املناهج  التخ�س�سات: 
ومالحظاتهم  اآرائهم  على  للتعرف  حمكمًا،   )11( وعددهم  الرتبية 
مالحظات  اأي  واإبداء  الدرا�سة  من  للهدف  الأداة  حتقيق  ومدى 
على  والتعديل  والإ�سافة  احلذف  حيث  من  منا�سبة  يرونها 
فقرات الأداة، وبعد التحكيم والأخذ مبالحظات املحكمني والتي 
كانت مالحظات لغوية وتعديل يف ال�سياغة، اأ�سبحت الأداة يف 
�سورتها النهائية موؤلفة من )25( مهارة وفق تدرج ثالثي: مرتفعة 
 )1  ،2  ،3( التوايل  على  درجات  واأعطيت  و�سعيفة،  ومتو�سطة 
 - 1( الآتي: من  املقيا�س  اعتماد  التمثل مت  وللحكم على درجة 
 )2.33  –  1.67( ومن  �سعيفة،  التمثل  درجة  اعتربت   )166
درجة اعتربت درجة التمثل متو�سطة ومن )2.34 – 3( اعتربت 

درجة التمثل مرتفعة.

معيار تصحيح االداة: 

مت اعتماد املعيار التايل للحكم على املتو�سطات احل�سابية 
لفقرات الأداة

Ú .مرتفع اإذا كان املتو�سط )3،67( اأو اكرث
Ú .)3،66 - 2،33( متو�سط اإذا تراوح املتو�سط بني
Ú .)2،33( متدٍن اإذا كان املتو�سط اأقل من

ثبات األداة: 

الأداة مت تطبيقها على عينة من جمتمع  للتاأكد من ثبات 
وقد مت   ،)30( اأفرادها  عدد  بلغ  الدرا�سة  عينة  ومن خارج  الدرا�سة، 
ا�ستطالعية،  عينة  على   )R- test( الإعادة  ثبات  معادلة  تطبيق 
تطبيق  لأغرا�س  مقبول  ذلك  ويعد  وبلغ معامل الثبات )0.93(، 

الدرا�سة.

إجراءات الدراسة: 

لتنفيذ الدرا�صة مت القيام بالآتي: 
Ú .حتديد م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها
Ú .بناء اأداة الدرا�سة والتاأكد من �سدقها وثباتها
Ú  الدرا�سة من طلبة جامعة الريموك، حيث اختيار عينة 

ومفاهيم  حياتية  )مهارات  الختيارية  امل�ساقات  اختيار  مت 
اأ�سا�سية يف الرتبية( وامل�ستملة على طلبة من جميع التخ�س�سات.

Ú  اأحد من  الدرا�سة  عينة  على  الدرا�سة  اأداة  توزيع  مت 
الباحثني، ومت ال�رصح للطلبة عن اأهداف الدرا�سة و�رصورة الإجابة 

بدقة، واأن النتائج لن ت�ستخدم اإل لإغرا�س البحث العلمي.
Ú  )SPSS( برامج  على  واإدخالها  البيانات  جمع  مت 

وحتليلها اإح�سائيا.
Ú  التو�سيات وتقدمي  وتف�سريها  النتائج  اإىل  التو�سل  مت 

املنا�سبة.

متغريات الدراسة

Ú  :املتغريات امل�ستقلة
اجلن�س وله فئتان: ذكر، اأنثى. -
الكلية ولها فئتان: علمية واإن�سانية. -
مكان ال�سكن وله فئتان: مدينة، وقرية. -
Ú  جامعة طلبة  متثل  درجة  فهو  التابع  املتغري  اأما 

الريموك ملهارات الرتبية لل�سالم.

املعاجلة اإلحصائية

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية، اأما ال�سوؤال الثاين فقد مت ا�ستخدام اختبار 

)ت(.
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عرض النتائج
الإجابة عن ا�سئلة الدرا�سة:  ◄

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للفقرات التي تقي�س درجة متثل طلبة جامعة 
الريموك ملهارات الرتبية لل�سالم من وجهة نظرهم، وفيما يلي عر�س النتائج: 

جدول )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الفراد عينة الدراسة مرتبة تنازليًا

الدرجةالرتبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقرةالرقم

مرتفعة2.760.461 اأتعامل مع الآخرين بكل ود واحرتام.1

مرتفعة2.730.492 اأُبدي وجهة نظري باأدب واحرتام.2

مرتفعة2.690.533اأحرتم حقوق الأقليات الأخرى.3

مرتفعة2.680.524 اأحرتم وجهات نظر الآخرين.4

مرتفعة2.660.575 اأتعامل مع الآخرين بغ�س النظر عن ديانتهم.5

مرتفعة2.630.576 اأكون م�سوؤوًل عن ت�رصفاتي اأمام الآخرين.6

مرتفعة2.620.547 اأحافظ على نظافة البيئة لأنها ملك للجميع.7

مرتفعة2.620.597اأ�سعر بالثقة بالنف�س اأثناء تعاملي مع الآخرين.8

مرتفعة2.620.577 اأ�ستخدم حريتي ب�سكل ل ي�رص بالآخرين.9

مرتفعة2.600.5510 اأ�سعى اإىل م�ساعدة الآخرين كباراً و�سغاراً.10

مرتفعة2.590.5611اأتقبل وجهات النظر الأخرى.11

مرتفعة2.540.6112األتزم بالنظام يف الأعمال التي اأقوم بها.12

مرتفعة2.510.5413اأقنع الآخرين بوجهة نظري.13

مرتفعة2.480.6114اأتعاون مع الآخرين يف حل م�سكالتهم.14

مرتفعة2.470.6015لدي القدرة على اتخاذ القرار يف املواقف التي تتطلب ذلك.15

مرتفعة2.470.5815اأ�ستخدم احلوار يف حل م�سكالتي.16

مرتفعة2.440.6217 اأفكر يف كل عمل قبل القيام به.17

مرتفعة2.380.6818 اأ�سعى اإىل تعرف الثقافات الأخرى لفهمها.18

مرتفعة2.350.6919اأكون �سداقات ب�سهولة.19

متو�سطة2.330.6820اأ�سامح الآخرين يف حالة اإ�ساءتهم يل.20

متو�سطة2.310.6621 اأفاو�س الآخرين يف حالة الختالف يف وجهة النظر.21

متو�سطة2.220.7322 اأ�سارك الآخرين يف اأعيادهم.22

متو�سطة2.220.6622 اأ�سارك الآخرين يف منا�سباتهم الجتماعية.23

متو�سطة2.170.6724 اأبتعد عن اجلدل يف مناق�ستي الآخرين.24

متو�سطة1.970.8125 اأكون �سادقات مع اأفراد من دول اأخرى عرب و�سائل الت�سال املتعدد.25

مرتفعة2.480.22املتو�صط العام

يظهر من اجلدول )2( اأن املتو�سط العام للفقرات التي تقي�س درجة متثل طلبة جامعة الريموك ملهارات الرتبية لل�سالم من وجهة 
اأثناء درا�ستهم يف املدر�سة، حيث  نظرهم بلغ )2.48( وبدرجة مرتفعة.وقد يعود �سبب ذلك اإىل اكت�ساب هذه املهارات �سمن املنهاج 
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اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اجلدول  من  يظهر 
عند م�ستوى الدللة )0.05( يف درجة متثل طلبة جامعة الريموك 
ملهارات الرتبية لل�سالم تبعًا ملتغري الكلية مل ت�سل قيمة )t( اإىل 
اأن  اإىل  ذلك  �سبب  يعود  )0.05(.وقد  الإح�سائية  الدللة  م�ستوى 
والإن�سانية  العلمية  بالتخ�س�سات  �سواء  واإناثًا،  ذكوراً  الطلبة 
النظام  نف�س  على  تتلمذوا  و  املدر�سة  يف  املناهج  نف�س  در�سوا 

التعليمي، لذا مل يظهر اأي فروق تعزى ملتغريي اجلن�س اأو الكلية.
جدول )5( 

نتائج قيم )t( للكشف عن الفروق درجة تمثل طلبة جامعة اليرموك لمهارات التربية للسام 
باختاف مكان السكن

املتو�صطات العددالفئة
احل�صابية

انحرافات 
الدللة قيمة )t( املعيارية

الإح�صائية

2492.500.21قرية
2.0900.037

2512.460.23مدينة

عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اجلدول  من  يظهر 
الريموك  جامعة  طلبة  متثل  درجة  يف   )0.05( الدللة  م�ستوى 
ملهارات الرتبية لل�سالم تبعًا ملتغري مكان ال�سكن ول�سالح )قرية( 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   ،)2.50( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط 
 )t( )2.090( قيمة  بلغت  حيث   ،)2.46( )مدينة(  ال�سكن  ملكان 
ذلك  �سبب  يعود  )0.03(.وقد  الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند 
والتقاليد،  بالعادات  متم�سكني  زالوا  ما  القرى  اأهايل  اأن  اإىل 
ويحرتمون بع�سهم بع�سا، ويتعاونون، ويتعاطفون، وي�ساعدون 
بع�سهم بع�سا اأكرث من اأهايل املدينة، اأو قد يعود �سبب ذلك اإىل 
الروابط  و�سعف  املدينة  يف  املوجود  والختالط  النفتاح  اأن 
ي�ساركون  اأو  ي�ساعدون  اأبنائها ل  داخلها، جعل من  الجتماعية 
بع�سهم بع�سا كونهم ل جتمعهم رابطة القرابة اأو الدم بعك�س اأهل 
اأقل من  القرية، لذا جاءت درجة متثلهم ملهارات الرتبية ال�سالم 

اأهل القرى.

التوصيات 

بناء على نتائج الدرا�صة يو�صي الباحثان بالآتي: 

�رصورة تعزيز مهارات الرتبية لل�سالم املتعلقة بالت�سامح . 1
الديني، وتكوين �سداقات من دول اأخرى لدى طلبة اجلامعة 

ومن ديانات اأخرى.
و�سع م�ساقات جامعية اختيارية يكون الرتكيز فيها على . 2

احلوار والتفاو�س واحرتام الآخرين والت�سامح.
ظاهرة . 3 على  للق�ساء  اجلامعة  يف  العقوبات  نظام  تفعيل 

العنف اجلامعي يف اجلامعات.
اإجراء مزيد من الدرا�سات يوؤخذ فيها راأي طلبة املدار�س يف . 4

متثيلهم ملهارات الرتبية لل�سالم.

العلمي  التطور  تواكب  اأ�سبحت  الدرا�سية  املناهج  جميع  اإّن 
والتكنولوجي والجتاهات احلديثة من حيث ت�سمينها ملهارات 
واإبداء  الآراء،  واحرتام  الأخر،  والراأي  الراأي  تقبل  مثل:  ال�سالم، 
وجهة النظر، واحلوار، والتفاو�س، وتكوين ال�سداقات، بالإ�سافة 
والإبداعي،  الناقد  كالتفكري  املختلفة  املهارات  من  العديد  اإىل 
القيام  قبل  بال�سيء  التفكري  من  الطالب  يكن  الذي  والتاأملي 
به.وقد يعود �سبب ذلك اأي�سًا اإىل اأن النظام التعليمي يف الأردن 
التي  التعليم  ديقراطية  على  يركز  اأ�سبح  العايل  اأم  العام  �سواء 
املجتمع،  ويف  املحا�رصة  داخل  فاعل  عن�رص  الطالب  جتعل 
البناء،  كالنقد  املتنوعة  املهارات  من  العديد  اإك�سابه  خالل  من 
وحقوق  الأخرى،  الثفاقات  على  والنفتاح  الآخرين،  واحرتام 
الطلبة يتلكون مهارات  الأمر جعل من  الإن�سان وغري ذلك، هذا 

لل�سالم بدرجة مرتفعة.
جامعة  ◄ طلبة  متثل  درجة  تختلف  هل  الثاين:  ال�سوؤال 

الريموك ملهارات الرتبية لل�صلم باختلف اجلن�س، مكان ال�صكن، 
الريموك ملهارات  الكلية؟ هل تختلف درجة متثل طلبة جامعة 

الرتبية لل�صلم باختلف اجلن�س؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، 
والنحرافات املعيارية لقيا�س درجة متثل طلبة جامعة الريموك 
حتليل  تطبيق  ومت  اجلن�س،  باختالف  لل�سالم  الرتبية  ملهارات 
ككل  لالأداة  امل�ستقلة  للعينات   )Independent Samples Test(
للك�سف عن الفروق يف درجة متثل طلبة جامعة الريموك ملهارات 
الرتبية لل�سالم باختالف اجلن�س، الكلية ، مكان ال�سكن وفيما يلي 

عر�س النتائج: 
جدول )3( 

نتائج قيم )t( للكشف عن الفروق درجة تمثل طلبة جامعة اليرموك لمهارات التربية للسام 
باختاف الجنس

املتو�صطات العددالفئة
احل�صابية

انحرافات 
الدللة قيمة )t( املعيارية

الإح�صائية

1642.470.25ذكر
0.481 -0.631

3362.490.21اأنثى

اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اجلدول  من  يظهر 
عند م�ستوى الدللة )0.05( يف درجة متثل طلبة جامعة الريموك 
ملهارات الرتبية لل�سالم تبعًا ملتغري اجلن�س حيث مل ت�سل قيمة 

)t( اإىل م�ستوى الدللة الإح�سائية )0.05(.
جدول )4( 

نتائج قيم )t( للكشف عن الفروق درجة تمثل طلبة جامعة اليرموك لمهارات التربية للسام 
باختاف الكلية

املتو�صطات العددالفئة
احل�صابية

انحرافات 
الدللة قيمة )t( املعيارية

الإح�صائية

3122.480.22اإن�سانية
0.029 -0.977

1882.480.22علمية
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