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This study aimed to reveal the perceptions of social studies teachers
about the obstacles facing coexistence education. The sample
consisted of (13) teachers who were selected as a focus group out
of (30) teachers who underwent a training program on coexistence
for (20) training hours, and the study data was obtained by means
of a semi-codified interview. The results of the qualitative analysis
showed that the obstacles associated with the student come on top
of the obstacles that hinder education on coexistence by (46.15%),
while the percentage of obstacles related to the surrounding
environment and obstacles related to the teacher himself was equal
by (26.92%) each. The study presented a set of proposals and
initiatives to integrate education on coexistence inside and outside
the school environment, such as school radio programs, school
theater, seminars, lectures, exhibitions for different communities,
training courses for teachers, and trips inside and outside the
Sultanate.
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تصورات معلمي الدراسي االجتماعية ملعوقات تعزيز العيش املشرتك عند طلبة احللقة الثانية من التعليم األساسي يف سلطنة
عمان

حوراء بنت حسن العجمية
سيف بن انصر املعمري

3

4

امللخص:

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن تصورات معلمي الدراسات االجتماعية حول املعوقات اليت تواجه
معلما ومعلمة اختريوا كمجموعة تركيز من بني ()30
الرتبية على العيش املشرتك ،تكونت العينة من (ً )13

معلماً ومعلم ًة خضعوا لربانمج تدرييب حول العيش املشرتك ملدة ( )20ساعة تدريبية ،وقد مت احلصول على
بياانت الدراسة بواسطة مقابلة شبه مقننة .وأظهرت نتائج التحليل النوعي إن املعوقات املرتبطة ابلطالب
أتيت على رأس املعوقات اليت تعوق الرتبية على العيش املشرتك بنسبة بلغت ( ،)%46.15بينما تساوت
نسبة املعوقات املرتبطة ابلبيئة احمليطة واملعوقات املرتبطة ابملعلم نفسه بنسبة ( )%26.92لكل منهما.
وقدمت الدراسة جمموعة من املقرتحات واملبادرات لدمج التعليم حول العيش املشرتك داخل البيئة املدرسية
وخارجها ،كربامج اإلذاعة املدرسية ،واملسرح املدرسي ،والندوات ،واحملاضرات ،وإقامة املعارض للجاليات
املختلفة ،والدورات التدريبية للمعلمني ،والرحالت داخل السلطنة وخارجها.
الكلمات املفتاحية :املعوقات ،املعلمني ،الدراسات االجتماعية ،العيش املشرتك.

املقدمة:
كان وما يزال موضوع العيش املشرتك من املواضيع املهمة اليت القت اهتمام على الصعيد السياسي واالقتصادي والديين،
اهتماما كبريًا ،بل هي الفكرة األساسية اليت شرعت من أجلها
كما أولتها القيادات السياسية والدينة واملفكرون على مر التاريخ
ً
َّاس إِ َّان اخلا ْقناا ُكم ِمن ذا اك ٍر اوأُنثاى او اج اعلْناا ُك ْم
القوانني السماوية واألرضية؛ وهي اهلدف األساسي من وجود البشرية قال تعاىل ا
{َي أايُّ اها الن ُ
اَّللا اعلِ ٌيم اخبِري}[احلجرات]13:
اَّللِ أاتْ اقا ُك ْم إِ َّن َّ
ند َّ
واب اوقاباائِ ال لِتا اع اارفُوا إِ َّن أا ْكارام ُك ْم عِ ا
ُشعُ ً

واليوم وأكثر من أي وقت مضي أصبحت احلالة أكثر حاج ًة إىل الرتبية على العيش املشرتك؛ فمعظم اجملتمعات متتاز ابلتنوع
ونظرا جلسامة األحداث املتالحقة يف العامل فمنذ هناية التسعينات ،ازدادت الصراعات داخل الدولة
والتعدد (حممدً .)2020 ،
الواحدة عن الصراعات بني الدول وتضاعف هذا الوضع ثالث مرات ،وغالبًا ما كانت تنجم هذه الصراعات عن االنقسامات العرقية
عبدي ( )Abdi, 2020فتزايدت احلاجة إىل تعزيز التعايش السلمي لتعزيز حياة منتجة وذات مغزى وجمتمعات مستدامة أنغو
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أن وجود معلمني مؤهلني وذوي مهارات كافية لتقدمي دروس حول التنوع والتماسك االجتماعي واالنسجام ،هو اجلوهر األساسي
لضمان الرتبية على العيش املشرتك.
وترى كزيز ( ) 2019إن الرتبية والتعليم من أبرز املواضيع الرتبوية اليت تساهم يف بناء الفرد يف اجملتمع ،ابعتباره أحد أهم
فرصا "الكتشاف اآلخرين" ،ملعرفة أن األشخاص
حمركات التنمية االجتماعية اليت تساعد الفرد واجملتمع؛ عليه جيب أن يوفر التعليم ً
املختلفني قد يتشاركون اهتمامات مشرتكة وجيب أن يعتمدوا على بعضهم البعض من أجل بقائهم كوميتسو( Komatsu,
.)2017
وعليه جيب أن يضطلع التعليم بدور أساسي يف مساعدة الطالب على العيش يف جمتمعات تسودها العدالة ،واحلرية ،واملساواة،
من خال ل الفهم الواعي واملمارسات واملهارات اليت تسهم يف حل التحدَيت الفكرية اليت تواجه القرن الواحد والعشرين (سيد،
.)2020
خصوصا
مشكلة الدراسة :يعد موضوع العيش املشرتك من املوضوعات الضرورية اليت كانت وال تزال موضع اهتمام كثري من الباحثني
ً

يف اجملال الرتبوي ملا يالحظونه من صراعات على مستوى املدرسة أو يف اجملتمع احمللي ،ومن خالل خربت الباحثة يف اجملال الرتبوي
عاما) الحظت خالهلا تنامي ظاهرة العنف والتعصب بني الطلبة وافتقار الكثري منهم املهارات حل املشكالت من
ألكثر من (ً 20
جانب وعزوف كثري من املعلمني عن الرتبية على العيش املشرتك .على هذا األساس جاءت هذه الدراسة لتكشف عن تصورات
معلمي الدراسات االجتماعية حول أهم املعوقات اليت تعوق العيش املشرتك وجتيب عن السؤال التايل:
ما تصورات معلمي الدراسي االجتماعية الذين خضعوا للربانمج التدرييب للمعوقات اليت واجهتهم أثناء تعزيز العيش املشرتك؟
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وتؤكد دراسة عبد احلسني ( )2020أن العامل جبميع مكوانته ومناهجه السياسية يسعى إىل تكريس ثقافة السالم والالعنف
والنزوع إىل التسامح والتعايش السلمي وهناك تكثيف للمعرفة بثقافة العيش املشرتك وإتقان مهارات حتصنهم يف مواجهة اخلالفات
واملشاكل واملواقف بصورة عملية وموضوعية.
وهذا الدور يقع على عاتق الرتبية ابلدرجة األوىل فالعملية التعليمية مبفهومها املعاصر عملية اجتماعية تستمد قيمتها وأهدافها
من واقع اجملتمع وأهدافه وتقدم احللول الوقائية لكثري من مشاكله وتسعى إىل إعداد جيل متكامل لتحقيق األهداف اليت يصبوا إليها
اجملتمع (الرفاعي.)2015 ،
وملا كان املعلم هو العصب الرئيس يف العملية التعليمية ويقع على عاتقه تربية طلبته على القيم وعلى رأسها قيم العيش املشرتك
لذا عمد العديد من الب احثني إىل تسليط الضوء على دور املعلم يف نشر ثقافة السالم وحل املشكالت فسلطت دراسة زمبياليس
ولوكايدس ) )Zembylas& Loukaidis. 2021الضوء على أتثري املمارسات العاطفية للمعلمني على مبادرات تعليم السالم
خصوصا عند تدريس القضاَي التارخيية اجلدلية واليت تشكل مواقف صعبة للمعلمني يف مناطق التوترات والصراع ،وأكدت دراسة
ً
( Navarro )2019على أمهية دور املعلم يف تعزيز التعايش السلمي يف املدارس .ويؤكد ) )Islam, et al., 2020على
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ويرى اجمليدل ( )2020إنه إذا أ ِ
ُحسن إدارة التنوع والتعامل معه ،حتول إىل ثروة فعلية ،تزيد من آفاق اجملتمع وروافده
اإلنسانية ،وال بد أن يقوم التعايش السلمي على قاعدة االعرتاف املتبادل حبق األفراد ابلوجود وحقهم ابالختالف وحقهم ابالحتفاظ
بلغتهم وثقافتهم وعاداهتم وشعائرهم والسعي لنشرها دون املساس حبق اآلخرين املختلفني ابلثقافة والدين (حلس واحلويل.)2020 ،
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أهداف الدراسة :وهدفت الدراسة إىل
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تصورات معلمي الدراسات االجتماعية ملعوقات تعزيز العيش املشرتك عند طلبة احللقة
الثانية من التعليم األساسي يف سلطنة عمان
وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية- :
 -1ما معوقات تعزيز العيش املشرتك عند طلبة احللقة الثانية املتصلة ابلطالب؟
 -2ما معوقات تعزيز العيش املشرتك عند طلبة احللقة الثانية املتصلة ابملعلم؟
 -3ما معوقات ما معوقات تعزيز العيش املشرتك عند طلبة احللقة الثانية املتصلة ببيئة التعلم؟
أمهية الدراسة:
أتيت أمهية هذا البحث بصلته الوثيقة حبياة األفراد واجلماعات وضرورة توفري األمن والعيش املشرتك بني الدول واجملموعات
حىت تستطيع الدول أن تنفك من الصراعات وتنطلق لتحقيق التنمية الشاملة ومواكبة العوملة واالنفتاح على العامل ،واالستفادة منه
دون الذوابن فيه ،كما ت رجع أمهية هذه الدراسة من الناحية العلمية (النظرية) كوهنا تسعى لتحليل أحد املوضوعات املهمة اليت هلا
مباشرا ابلواقع العريب واألحداث اجلارية والتحوالت السريعة اليت متر هبا املنطقة العربية من خالل الكشف عن فاعلية برانمج
أتثريًا ً
تدرييب قائم على أولوَيت األمم املتحدة يف تنمية وعي معلمي الدراسات االجتماعية ابلعيش املشرتك.
عرضا نظرًَي للرتبية على العيش املشرتك وأمهيته ودور معلم مادة الدراسات االجتماعية يف تفعيله من خالل
تقدم الدراسة ً
طرق التدريس واألنشطة املختلفة.

• تعترب هذه الدراسة بوابة جديدة للبحث الرتبوي؛ ميكن أن يطرقه طلبة الدراسات العليا املهتمون هبذا اجملال إما لتعزيز
النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،أو لبحث أبعاد أخرى.
اهتماما لدى صانعي
موضوعا ميكن أن يلقى
• األمهية العملية :وترجع أمهية هذه الدراسة من الناحية العملية إىل كوهنا تناقش
ً
ً
القرار يف املؤسسات الرتبوية وواضعي املناهج لتعزيز مفاهيم العيش املشرتك يف اجملتمع العماين.
منهج الدراسة :ملا كانت هذه الدراسة هتدف إىل الكشف عن تصورات معلمي الدراسي االجتماعية ملعوقات تعزيز العيش املشرتك
عند طلبة احللقة الثانية من التعليم األساسي يف سلطنة عمان االجتماعية كان املنهج الوصفي املسحي .ويعد هذا املنهج من
أكثر املناهج مناسبة هلذا النوع من الدراسات من وجهة نظر كثري من الباحثني.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي الدراسات االجتماعية للصفوف من ( )12-5مبدارس حمافظة مسقط والبالغ عددهم
( )504منهم ( )223ذوكر ،و ( )281إانث و( )241اتريخ )263( ،جغرافيا( .وزارة الرتبية والتعليم.)2020 ،
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عدد األفراد يف البحوث النوعية عادة حمدود مقارنة ابلعينة يف البحوث الكمية كما انه على الباحث أن خيتارهم بطريقة قصدية
مباشرا
وليست عشوائية (أبو مسرة والطيطي ،)2019،واستخدم البحث احلايل طريقة العينة القصدية أو الغرضية ،وهي ترتبط ارتباطًا ً

بتصميم البحث (القريين )2020 ،وهي تقوم على أساس توافر صفات حمددة يف مفردات العينة تكون نفس صفات جمتمع الدراسة
(احملمودي.)2019 ،

املشاركون يف هذه الدراسة هم عينة من معلمي الدراسات االجتماعية يف حمافظة مسقط من الذين خضعوا للربانمج التدرييب
يف العيش املشرتك والبلغ عددهم ( )30معلم ومعلمة وقد اختري من هذا اجملتمع عينة مكونة من ( )14معلم ومعلمة ،من املعلمني
كمجم وعة تركيز؛ ألن العياانت ذوات احلجم الصغري قد تكون ذات فائدة أكرب من ذوات احلجم الكبري وخاصة يف الدراسات اليت
تتطلب إجراءات تتم لعينات أكرب حجما (قندجلي )2019 ،وقد وقع االختيار عليهم بناءً على نتائج االختبار البعدي ملقياس
الوعي بعد حساب اإلرابعيات حبيث اختري ( )7من احلاصلني على أعلى الدراجات و( )7من احلاصلني على أقل الدرجات.
ونزوال عند رغبة أحد املعلمني واعتذاره عن إجراء املقابلة ألسباب خاصة ،أصبحت العينة
وتكونت العينة من ( )14معلم ومعلمة ً

( )13معلم ومعلمة .والشكل ( )9يوضح جمتمع الدراسة وعينتها .واجلدول يوضح رموز املشاركني ابملقابلة.

يعتمد البحث النوعي على العينات اليت جتتمع فيها اخلصائص املعينة اليت تساعد على جتميع بياانت الوفرية واليت حتقق
اهلدف الذي هتدف إليه الدراسة جيفن ( )Given, 2015ولذلك تعترب اإلجراءات اليت اختذت للوصول إىل املشاركني تندرج

ضمن إطار ال عينة القصدية ،حيث كان االفرتاض أن هؤالء األفراد قادرون على إعطاء معلومات ذات عالقة مبا تتم دراسته ،ملا كان

عدد األفراد يف البحوث النوعية عادة حمدود مقارنة ابلعينة يف البحوث الكمية كما انه على الباحث أن خيتارهم بطريقة قصدية
مباشرا
وليست عشوائية (أبو مسرة والطيطي ،)2019،واستخدم البحث احلايل طريقة العينة القصدية أو الغرضية ،وهي ترتبط ارتباطًا ً
بتصميم البحث (القريين )2020 ،وهي تقوم على أساس توافر صفات حمددة يف مفردات العينة تكون نفس صفات جمتمع الدراسة
(احملمودي.)2019 ،
املشاركون يف هذه الدراسة هم عينة من معلمي الدراسات االجتماعية يف حمافظة مسقط من الذين خضعوا للربانمج التدرييب
يف العيش املشرتك والبلغ عددهم ( )30معلم ومعلمة وقد اختري من هذا اجملتمع عينة مكونة من ( )14معلم ومعلمة ،من املعلمني
كمجموعة تركيز؛ ألن العياانت ذوات احلجم الصغري قد تكون ذات فائدة أكرب من ذوات احلجم الكبري وخاصة يف الدراسات اليت
تتطلب إجراءات تتم لعينات أكرب حجما (قندجلي )2019 ،وقد وقع االختيار عليهم بناءً على نتائج االختبار البعدي ملقياس

الوعي بعد حساب اإلرابعيات حبيث اختري ( )7من احلاصلني على أعلى الدراجات و( )7من احلاصلني على أقل الدرجات.
ونزوال عند رغبة أحد املعلمني واعتذاره عن إجراء املقابلة ألسباب خاصة ،أصبحت العينة
وتكونت العينة من ( )14معلم ومعلمة ً
( )13معلم ومعلمة .والشكل ( )9يوضح جمتمع الدراسة وعينتها .واجلدول يوضح رموز املشاركني ابملقابلة.
مصطلحات الدراسة:
العيش املشرتك :يقصد به التعايش السلمي مع اآلخر وخمالطته واالستفادة منه وإفادته والتعاون معه بكل األشكال املتاحة.
فيتحقق لإلنسان بذلك السالم الداخلي ويتحقق للمجتمع السالم االجتماعي ويتحقق للعامل السالم العاملي .وتعرفه الباحثة يف هذه
الدراسة على انه كل ما يشري إىل العيش ا ملشرتك الوارد يف الواثئق الرمسية ملنظمة الرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وكذلك كل ما
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يعتمد البحث النوعي على العينات اليت جتتمع فيها اخلصائص املعينة اليت تساعد على جتميع بياانت الوفرية واليت حتقق
اهلدف الذي هتدف إليه الدراسة جيفن ( )Given, 2015ولذلك تعترب اإلجراءات اليت اختذت للوصول إىل املشاركني تندرج
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ورد عن العيش املشرتك يف فلسفة التعليم الصادرة عن جملس التعليم لعام -2017كتب الدراسات االجتماعية من الصف اخلامس
إىل الصف العاشر.
جدول ()1

التكرارات والنسب املئوية لتصورات املعلمني حول املعوقات اليت تواجههم للرتبية على
العيش املشرتك املدرسية لتساهم يف الرتبية على العيش املشرتك
 ما تصورات معلمي الدراسات االجتماعية الذين خضعواللربانمج التدرييب حول املعوقات اليت واجهتهم يف أثناء التطبيق.
معوقات مرتبطة ابلطالب

الرموز
األفكار

5

التعصب العرقي والطائفي.

4

15.38

ضعف الوعي واملستوى

2

7.69

حب الظهور.

1

3.85

اجملموع

12

46.15

ضيق الوقت

2

7.69

أتثري األسرة

2

7.69

أتثري اإلعالم

2

7.69

طبيعة املنهج

1

3.85

اجملموع

7

26.92

التدريب

3

11.54

جتنب اخلوض مبوضوعات

2

7.69

كثرة مهام املعلم.

1

3.85

افتقار املعلم إىل التسامح
املذهيب أو الديين.

1

3.85

7

26.92

26

100

الدراسي.

معوقات مرتبطة ابلبيئة احمليطة

معوقات مرتبطة ابملعلم

الكايف.
جدلية.

عدم

اجملموع
جمموع املعوقات

تقبل

املئوية

19.23

اجلديدة.

عدم

التكرارات

النسبة

وجود

نالحظ من خالل حتليل نتائج إجاابت املشاركني حول املعوقات اليت واجهتهم يف أثناء تطبيقهم الرتبية على العيش املشرتك
أي معوق يف أثناء التطبيق ،فقد أرجعت املشاركة (/3إ/ج )6-5/13/ذلك لقدرهتا "على
أن ( )3مشاركني أجابوا أبهنم مل يواجهوا َّ

أيضا متفهمني ،ابعتبار أن التدريس قد أجنز يف نفس اجملتمع الذي أعيش
التعايش مع وسط إداري وتدريسي مناسب ،وأن الطالب ً
فيه" ،وبيَّنت أن الصعوبة الوحيدة اليت واجهتها هي انتقاهلا إىل بيئة جديدة .كما مل يواجه املشارك (/9ذ/ت )9-5/19/أي معوقات
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عدم تقبل األفكار الجديدة
التعصب العرقي والطائفي

%8
%42

%17

ضعف الوعي والمستوى
الدراسي
حب الظهور

%33

ابلنسبة إىل املعوقات املرتبطة ابلطالب فقد ركز املشاركون على أن بعض الطلبة متزمتون أبفكارهم ويرفضون األفكار اجلديدة،
وقد جاءت هذه الصعوبة يف مقدمة املعوقات بنسبة ( )%19.23وهي نسبة كبرية هلا مؤشر ِ
خطريٌ ال بد من االلتفات إليه ألن
خصوصا إذا كانت تؤثر سلبًا يف العيش املشرتك .وقد أشارت املشاركة
التعصب أو التمسك ابألفكار هو رأس كل بلية،
ً
(/1إ/ج )8-6/12/إىل أن هذا التزمت جيعل الطالب "ال حيرتم رأي اآلخرين ،وهنا أييت دور املعلم :كيف ميكن أن تكون فكرتك
صحيحة ،لكن يف املقابل نعطي فرصة لطالب آخر للتعبري عن الرأي" .وكذلك أشار املشارك (/3إ/ج )6-5/13/إىل أن املشكلة
أيضا .وترى (السكايف )2019 ،أن التشدُّد يف األفكار ينتج
تكمن يف "التشدد يف بعض األفكار و ُّ
التمسك هبا وتبنيها وتفعيلها و ً
من أحادية التفكري اليت تتمثل يف استبعاد اآلراء املختلفة وقمعها ،ما يولد سلوًكا عدوانيًّا ضد األفراد واجلماعات املختلفة .وأوصت
130

Issue: 6

معوقات مرتبطة ابلطالب.

Volume: 4

أيضا نتيجة لطبيعة اجملتمع
والسبب "توافر الظروف املالئمة يف عملية التعلم ،سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية أم بشرية ،وكذلك ً
العُماين.
أما بقية املشاركني فقد طرحوا جمموعة من املعوقات اليت قد تواجه املعلم عند الرتبية على العيش املشرتك .وبعد حتليل إجاابهتم
تبني أنه ابإلمكان تقسيمها إىل ثالثة حماور رئيسة ،وهي( :معوقات متعلقة ابلطالب نفسه ،معوقات متعلقة ابلبيئة احمليطة ،معوقات
متعلقة ابملعلم).
وترتيب املشكالت على هذا النحو يتفق مع النتائج اليت توصلت هلا دراسة (سورطي )2000 ،حيث أثبتت أن ترتيب
املشكالت اليت يعاين منها املعلم بسلطنة عمان بشكل عام تتمثل يف (املشكالت الطالبية ،مث املشكالت املتعلقة ابملنهج واملشكالت
اإلدارية واإلشرافية ،وأخريًا املشكالت املتعلقة مبهنة التدريس) .وابلرغم من إن دراسة سورطي تعد دراسة قدمية إذا ما قُرنت ابلدراسة
احلالية إال إننا نالحظ أن املعلم مازال يعاين من نفس املشكالت تقريبًا ،وهذه النقطة حتتاج إىل تدخل عالجي من قبل املسؤولني
لتفادي اآلاثر املرتتبة عليها .واالرتقاء ابملستوى التعليمي ابلصورة املنشودة.
وميكن مالحظة أن ( )%46.15من املعوقات املتعلقة ابلطالب نفسه ،فيما تساوت نسبة املعوقات املتعلقة ابملعلم وابلبيئة
احمليط بنسبة ( .)%26.29وتوضح األشكال ( )1،2،3نسب كل معوق من املعوقات.
لإلجابة عن السؤال األول :ما معوقات تعزيز العيش املشرتك عند طلبة احللقة الثانية املتصلة ابلطالب؟ مت حساب التكرارات
والنسب املئوية لوجهات نظر املعلمني والشكل ( )1يوضح ذلك
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دراسة (الدش ) 2019 ،بضرورة عمل متابعة مستمرة لطالب مدارس املرحلة الثانوية ،وذلك من أجل معرفة الطالب الذين قد
يكون لديهم مظاهر الفكر املتطرف ،وضرورة إشراف املعنيني على العملية التعليمية بتفعيل اسرتاتيجيات زَيدة الوعي األمين يف
مدارس التعليم الثانوي للحد من سلبيات االحنراف الفكري بني الطالب.
وأوضح أربعة مشاركني أن التعصب العرقي والطائفي يشكل عائ ًقا أمام الرتبية على العيش املشرتك ،فأشارت املشاركة (3
طبعا لديهن أفكار
/إ/ج )6-5/13/إىل أن التحفظ لبعض األشخاص مع غريهم يعين أنه يوجد طالبات من جنسيات خمتلفة عربية ً
مذهبية ،وعدم االقتناع ابآلخر وعدم ترك اآلخر يقتنع .ويالحظ هناك ربط بني التعصب الطائفي والعرقي ودور األسرة يف غرس
هذه األفكار السلبية .ونرى هذا الربط عند املشارك (/6إ/ت )7-6/12/بقوله" :هي اخللفية اخلاطئة اليت حيملها الطالب يف رأسه
عن بعض اجلنسيات أو بعض األعراق وصعوبة تغريها ،هناك صعوبة لتغيري بعض األفكار اخلاطئة اليت قدمها الطالب ،وابألخص
من خالل اجملتمع سواء أكان اجملتمع الصغري الذي هو األسرة أم اجملتمع األكرب فهذا حيتاج إىل جهد جهيد يف هذا اجلانب ،إضافة
مقتنعا ببعض األفكار يبقى هناك التأثري األكرب يف بعض اجلوانب.
إىل عدم تقبل بعض الطالب ،وأتثري األسرة حىت وإن كان الطالب ً
وتضيف املشاركة (/7إ/ت" )11-10/12/إن من أهم هذه املعوقات هي التصورات السابقة لدى الطالب ،خاصة
التصورات اخلاصة ابملذهبية والطائفية ،فيأيت الطالب على مذهب معني ...وليست قضية الطائفية فقط أو املذهبية أحيا ًان بعض
املعتقدات كيف أتعامل مع فالنة هي ذات لون خمتلف هي من جنسية خمتلفة أان أفضل عنها هذه األشياء تكون صعبة خاصة
لبعض الفئات اليت تكون قد أخذت تصورات سابقة من األسرة أو من البيت على وجود هذه التصورات اخلاطئة يف النظرة إىل
الناس" وترى (السكايف )2019 ،أن التعصب يتمثل يف املعتقدات املسبقة اليت حيملها الشخص عن اآلخرين من دون أن يدعمها
ابلقرائن واألدلة املثبتة ،تتكون نتيجة انغالق األفراد حول أنفسهم واالعتداد املفرط ابلذات ،أو اعتقادهم ابلتفوق البيولوجي يولد
إحساسا ابلتعصب الديين أو العرقي .ويؤكد علي وزمالؤه ( )2019أن التعصب هو هدر لكل معاين اإلنسانية ،وهو احنراف للفكر
ً
ينشأ نتيجة اجلهل ابألمور أو احلياد عن الرأي ،وقد يكون سبب الرتبية اخلاطئة وافتقاد احلوار بني اآلابء واألبناء يف األسرة .ويالحظ
هناك ربط بني التعصب العرقي والطائفي وبني دور األسرة يف هذه الظاهرة.
وأشار املشارك (/2ذ/ج )10-5/إىل قضية ضعف الوعي واملستوى الدراسي الذي أرجعه إىل أن هناك جمموعة كبرية من
الطالب من املعيدين أو من املدارس اخلاصة؛ ما جيعل بعض الطالب غري قادرين على استيعاب املفاهيم املتعلقة ابلعيش املشرتك
وجيعل املعلم يركز على إعطائهم املفاهيم األساسية دون التطرق إىل مواضيع أكثر تشعبًا ،وأكدت هذه املشكلة دراسة (سورطي،
 ،)2000وكذلك بينت دراسة الشنيف ( )2008ضعف اخللفية املعرفية والثقافية لدى التالميذ تعيق املعلم من استخدام الطرائق
احلديثة يف تدريس املواد االجتماعية وقد طبقت دراسته وقد حصل على هذه النتيجة من خالل استبانة استطلع فيها آراء ()315
معلماً وموجهاً  ,منهم ( )270معلماً ومعلمة  ,و ( )45موجهاً وموجهة موزعني على ( )19منطقة تعليمية .وأكدت دراسة
حسني ( )2007على أن ضعف الطلبة يف مادة التاريخ اإلسالمي يؤثر على فهم املادة من وجهة نظر معلميهم يف دراسة أجراها
على تضمنت ( )٢٢مدرسا ومدرسة وبواقع ( )١٢مدرسا و( )10مدرسة يف حمافظة النجف األشرف.
فيما أرجعت املشاركة (/8إ/ت )9-5/صعوبة االستيعاب إىل املرحلة العمرية ،إذ ترى أنه لدى الطالب الذين عمرهم أقل
من  15سنة صعوبة يف فهم هذه املواضيع ،أما يف مرحلة ما بعد األساسي فيكون أكثر قدرة على الفهم.
وعن املرحلة العمرية احلرجة تتحدث املشاركة (/1إ/ج )8-6/12/إن الطالب مير يف "الصف السابع والثامن مبرحلة املراهقة
وحياول أن يربز وجوده داخل الفصل الدراسي ولكن بشكل مغاير لقيم العيش املشرتك ،وتشعر به يعطي نق ًدا سلبيًّا بني الطلبة أو
حىت جتاه املعلم ،وهذه السلوكيات واردة يف الفصول الدراسية ،ويف الوقت نفسه حتيز لرأي ما أو حياول أن يظهر جملموعته أبنه
ِ
أثرا إجيابيًّا" .من هنا وجد بعض املشاركني أن هناك معوقات مرتبطة
األفضل .وهنا أييت دور املعلم وكيف ميكن أن نُ افعل دوره ليعطي ً
ابملعلم يوضحها الشكل).)2
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معوقات مرتبطة ابملعلم

معوقات متعلقة بالمعلم
%14
%43

%14
%29

عدم وجود التدريب الكافي
تجنب الخوض بموضوعات جدلية
كثرة مهام المعلم
افتقار المعلم إلى التسامح المذهبي أو الديني

نالحظ من خالل الشكل ( )2أن افتقار املعلم إىل التدريب الكايف على العيش املشرتك ميثل املعوق األكرب كما يرى املشارك
(/5ذ/ج .)6-5/13/ويؤكد املشارك (/13ذ/ج )9-5/4/أمهية التدريب بقوله" :قبل عن يتم تدرييب وأتهيلي يف الربانمج على
العيش املشرتك كنت ال أدرك كيف يتم توظيف العيش املشرتك يف الدراسات االجتماعية ،أو مبعىن :ما الطرائق واألساليب اليت ميكنين
استخدامها حىت أمني مفهوم العيش املشرتك لدى الطالب ،ولكن بعد التدريب والتأهيل أصبحت الرؤَي واضحة واألساليب والطرائق
ابتت واضحة ،فبدأت أطبق حال الطالب وأشرح هلم ما املقصود ابلعيش املشرتك.
مدرس ِ
وأثبتت دراسة (طعامنة )2018 ،اليت طبقت استبانة على ِ 200
وعمان يف األردن ،أثبتت
ومدرسة يف مدينيت إربد َّ
أن املعلم حيتاج إىل مزيد من التأهيل والتدريب على تعليم التسامح ومواجهة التطرف والعنف وإبرازمها ،ومتثلها يف نشاطاته الصفية
وغري الصفية.
معلما ومعلمة يف املدارس الثانوية مبنطقة الرَيض أن واقع
وأسفرت نتائج دراسة (الشهوان )2018 ،اليت طبقت على (ً )40

ما ميارسه املعلم من اسرتاتيجيات لدعم مبدأ الوسطية وتعزيز األمن الفكري ال يتالءم مع التحدَيت اليت تواجه اجملتمع اإلسالمي،
وعن حاجة املعلمني إىل منوذج عملي لدعم الوسطية وتعزيز األمن الفكري ،وأن معظم أفراد العينة حباجة إىل تعديل ملفهوم الوسطية
واألمن الفكري ،ووجود مشكلة يف وعي املعلمني ألمهية دعم الوسطية لدى طالهبم وتعزيز األمن الفكري لديهم ومعظم املعلمني
الذين يهتمون ابألمن الفكري ليس لديهم اسرتاتيجيات حمددة لدعمه بل يستخدمون اسرتاتيجيات ذاتية لدعم الوسطية وتعزيز األمن
الفكري ويفضلون وجود اسرتاتيجية واضحة املعامل لكي يبدعوا حتت مظلتها .وأكدت دراسة عسريي ( )2017أن ضعف توافر
برامج تدريبية لكل من املعلمني والطالب لتنمية القيم األخالقية يف اجملتمع املدرسي من أهم معوقات التنمية اخللقية عند الطلبة.
قد يكون ضعف تدريب بعض املعلمني وأتهيلهم جيعلهم يتحفظون عن اخلوض يف املوضوعات اجلدلية ليتجنبوا الدخول يف
املشكالت وأشار إىل هذه النقطة املشارك (/5ذ/ج )6-5/13/بقوله" :بعض اإلشكاالت اليت حتدث مثل احلرج من ذ ْكر بعض
املذاهب وبعض األمور السياسية اليت ال ميكن احلديث عنها كالدميقراطية" .وحيدد املشارك (/8إ/ت )9-5/الصعوبة اليت نواجهها
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"ابلنسبة إلينا حنن –العُمانيني -أول شيء من انحية قبلية ومن انحية مذهبية حىت يكون من انحية املناطق تستوي فيها واجد
مشكالت يف موضوع مواجهة الرتبية على العيش املشرتك ،وابلنسبة إىل الدول (مثل :بالد الشام ومصر )...فهذه املواضيع –يف
احلقيقة -يصعب احلديث عنها" .تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الربعاين )2015 ،اليت أثبتت أن معلمي الدراسات
االجتماعية يف سلطنة على الرغم من إمياهنم أبمهية تدريس القضاَي اجلدلية؛ فإهنم يتخوفون من اخلوض يف مسائل مل يقررها واضعو
املناهج وإدارة املدرسة وأولياء األمور.
بينما أرجعها املشارك (/2ذ/ج )10-5/إىل كثرة "الضغوطات األخرى ،كاألنشطة والزَيرات الصفية واملناوبة" على املعلم.
ويؤكد (الشريف )2018 ،أن كثرة األعباء التدريسية وزَيدة عدد الطلبة يف كل صف دراسي ال يوفر الوقت الكايف لتنمية القيم
إعدادا كافيًا لتنمية هذه اجلوانب ،ونظرهتم إىل الرتبية على أهنا حتصيل
واالجتاهات واجلوانب الوجدانية ،وكذلك عدم إعداد املعلم ً
معريف جيعلهم يهملون اجلانب الوجداين .لذا؛ أوصى بتطوير برامج إعداد املعلمني وعقد دورات تدريبية لتنمية اجلوانب الوجدانية
لدى املعلمني.
ويضيف عسريي ( )2017أن انشغال املعلم مبحتوى املنهج الدراسي أكثر من تنمية القيم األخالقية هو السبب وراء ضعف
االهتمام ابلرتبية على القيم املؤدية للعيش املشرتك.
طبعا -تكمن
بينما يرى املشارك (/8إ/ت )9-5/أن املعلم نفسه قد يفتقر إىل التسامح الديين أو املذهيب أو العرقي .وهنا – ً
املشكلة األساسية يف أن فاقد الشيء ال يعطيه -كما يقول علماء االجتماع -وابلتايل فإن دفة السفينة بيد املعلم ،فإذا كانت أفكاره
مسمومة ابلعنصرية أو الطائفية فبطبيعة احلال سيتحول الفصل إىل سالح يفتك ابجملتمع وقيمه دون أن يكون عليه رقيب .ويرى
بعيدا عن الغلو
الزهراين ( )2016أنه ال بد أن يكون املعلم قدوة حسنة لطالبه ،يف غرس العقيدة الصحيحة يف نفوس الطالب ً
التطرف ،وتغذية الطالب ابلعلم الصحيح مبا ينمي فكرهم ويصحح مسارهم .لكن لألسف الشديد يف بعض احلاالت مل يعد املعلم
و ُّ
القدوة احلسنة لطالبه كما كان من قبل فال حيقق املبادئ والقيم اليت ينادي هبا ويعلمها للطالب ،لذا على املعلم التزام القيم اخللقية
فكرًَّي وسلوكيًّا ،وأال جيعل املادة الدراسية حمور عالقته بطلبته (هبزادي.)2018 ،
لذا يرى طلحا ( )2018أن الرتبية على قيم (العدل واملساواة والتسامح والدميقراطية والكرامة والسلم واحلرية والقانون)،
تستلزم التكامل بني حمتوَيت املواد الدراسية وسلوكيات املعلمني ،فما يبنيه األول قد يهدمه اآلخر ،وال بد أن ترتبط هذه القيم
ابلواقع ،وأن تكون متزامنة مع تعليمها وتعلمها ،وذلك بتجسيد املعلم هلا سلوكيًا داخل الفصل الدراسي وخارجه.
دورا كبريًا يف
وكشف دريب ( )2018من خالل دراسة طبقت استبانة على (ً )١٥٨
مدرسا يف حمافظة النجف أن للمدرس ً
مواجهة حتدَيت اإلرهاب مبظاهره كافة والتعصب الديين والطائفي من خالل امتيازه بعدم التعصب الديين والطائفي وتوظيف أساليب
وطرائق التدريس اليت تعتمد على اجلمعيات التعاونية غري القائمة على التميز الطائفي ،ابإلضافة إىل ختصيص دقائق من الدرس حملاربة
الفكر اإلرهايب من خالل النصائح اليت يوجهها .ويؤكد علي وزمالؤه ( )2019ضرورة االهتمام إبعداد املعلم وتدريبه على الفكر
املستنري ،وحتصينه ضد أنصار التمدن والتحضر الذي خيالف قيم اجملتمع وعاداته ،وضد من ينتهج التدين الذي ينحرف حنو التشدد
والغلو.
ومن هنا يعد إجراء هذا النوع من الدراسات والربامج فرصة ملعاجلة جانب مهم ابلنسبة إىل احلاجات التدريبة للمعلمني.
لإلجابة عن السؤال الثالث :ما معوقات تعزيز العيش املشرتك عند طلبة احللقة الثانية املتصلة ابلبيئة احمليطة؟ مت حساب
التكرارات والنسب املئوية لوجهات نظر املعلمني والشكل ( )3يوضح ذلك
ومن جانب آخر ذهب بعض املشاركني إىل أن هناك معوقات مرتبطة ابلبيئة احمليطة تواجه الرتبية على العيش املشرتك ،تتضح
نسبها من خالل الشكل (.)3
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معوقات مرتبطة ابلبيئة احمليطة.
وجد سبعة مشاركني أن املعوقات تكمن يف البيئة احمليطة فتكون عائ ًقا دون حتقيق الرتبية على املشرتك ،وتؤكد الشريف
حتدَي دون تنمية
( )2018أن عدم مالءمة البيئة احمليطة ابلطلبة وعدم توافر اإلمكاانت والظروف املالئمة ملزاولة األنشطة تشكل ً
اجلوانب الوجدانية.
وتتمثل املعوقات من وجهة نظر املشاركني يف أتثري األُسرة ابعتبارها املنبت األول للطالب ومنها أيخذ قيمه وأخالقه وعاداته،
وبعض األسر تريب أبناءها على التزمت والتعصب أو الشعور ابلفوقية سواء أكان تعصبًا عرقيًّا أم دينيًّا ،وتذكر املشاركة
(/7إ/ت ) 11-10/12/أن هذه "التصورات سابقة من األسرة أو من البيت على وجود هذه التصورات اخلاطئة يف النظرة إىل
الناس" .ويرى طلحا ( )2018أن من بني القيم السلبية اليت ميكن أن تنقلها األسرة إىل أبنائها قيم عدم املساواة على مستوى الفكر
والسلوك ،وهنا أييت دور املدرسة لتنشئة األجيال اجتماعيًّا ،وتربية املتعلمني وفق املنظومة القيمية اليت يهدف إليها اجملتمع وهي وسيلة
اجملتمع يف محايته من الفوضى .وتؤكد دراسة (هبزادي )2018 ،أن األسرة فقدت وظائفها واقتصرت على اجلانب املادي ،أما الرتبية
والتهذيب وتنمية القيم فرتكت ملؤسسات أخرى.
يؤكد هذا الرأي نتائج دراسة (قشمر )2018 ،اليت أوضحت أن إخفاقات أساليب تربية اآلابء لألبناء أتيت يف مقدمة
األسباب املؤدية إىل إخفاقات األسرة الفلسطينية يف تربية أبنائها من وجهة نظر الطلبة ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية
ويرجعها إىل أن اإلملام أبساليب الرتبية السليمة يتوافر لدى املختصني ابلدرجة األوىل ،فيما يفتقر كثري من اآلابء إىل مثل هذه الثقافة
الرتبوية .وتفسر هبزادي ( ) 2018تراجع دور األسرة إىل الظروف االقتصادية اليت متر هبا بعض األسر وضغوط العمل وحاالت
الطالق الكثرية والتفكك األسري.
كما ترى مراد ( )2018أن األسر تؤسس للتعصب إما بصورة مباشرة عن طريق تلقني أطفاهلا أن يسلكوا سلوًكا معينًا وأن
يكونوا مفاهيم معينة حنو أفراد اجلماعات اليت ختتلف معهم ،وإما قد تعمل األسر على غرس التعصب عن طريق القدوة ،حيث يقلد
الطالب أابه يف التعصب لفئة أو مجاعة معينة.
وأوصت دراسة الصاحل ( )2018بعمل برامج توعوية ألسر الطالب لتعريفهم مباهية االحنراف الفكري ومظاهره ودور األسر
اجتاهه ،وإقامة ورش تدريبية يف مراكز االستشارات األُسرية لتدريب األسر على األساليب العالجية واملهارات املهنية .وأوصى القصاص
( )2018ابالهتمام بدور األسرة ودعمها فهي خط الدفاع األول ببثها قيم احملبة والتسامح واآلخاء.
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ولتوضيح دور اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي يرى املشارك (/2ذ/ج )10-5/أن بعض الطالب "يسمع فقط من
شبكات التواصل االجتماع ويقلد دون فهم" .ويضيف املشارك (/12ذ/ت )10-5/16/أن "توظيف اخلطاب اإلعالمي يف بعض
الدول يسهم يف نشر احلقد والبغضاء بني الشعوب وقد يتبناه بعض األشخاص.
ومن وجهة نظر العجمي ( ،)2017أتيت وسائل االتصال اجلماهريي يف مقدمة العوامل املؤدية إىل اإلخالل ابألمن الفكري،
ملا هلا من خاصية يف سرعة انتشار األفكار ووصوهلا إىل مجيع اجملتمعات ،واستغالل الشباب يف املراحل العمرية الصغرية لتنفيذ أعمال
إحلاحا إىل العمل على الوقاية من االحنراف الفكري بصوره املختلفة وذلك بتنبيه الطالب يف املدارس.
إرهابية ،وتكون احلاجة أكثر ً
ويؤكد علي وزمالؤه ( )2019أن االنفتاح الثقايف اإلعالمي والفضاء املعلومايت من وسائل اتصال وتواصل وشبكات إنرتنت أثرت
سلبًا يف الفرد إىل حد افتتانه ابألفكار الوافدة واملعتقدات اخلاطئة وحماولة تقليدها .وأوضحت نتائج دراسة (اخلليوي )2018 ،أن
أكرب التحدَيت اليت تواجه األمن الفكري لطالب التعليم العام هو حتدي مواجهة الفضاء اإللكرتوين املفتوح ،وتعدد التيارات الفكرية
املنحرفة ،وصعوبة ضبط عمليات التلقي .لذا أوصت دراسة القصاص ( )2018على االهتمام ابإلعالم ومؤسساته ابعتباره الرقيب
اجها للخطاب السياسي املتطرف.
واحملافظ على حلمة الشعب ومو ً
من جانب آخر ركز اثنان من املشاركني على أن ضيق الوقت ميثل عائ ًقا ومشكلة تواجه املعلمني ،توضحها املشاركة
(/1إ/ج ) 8-6/12/بقوهلا" :فمشكلة الوقت موجودة يف بعض املناهج مثل :منهج السادس املتشعب ،ومنهج العاشر الذي يضم
مواضيع عن املذاهب ،وهي مواضيع متوسعة ،ومنهج العاشر )3( :حصص يف األسبوع فيها ضغط كبري على املعلم ،فإذا أراد املعلم
موضوعا يف التسامح بني املذاهب ،ف إن ( )3حصص ال تكفي صراحة ،ففي النهاية هو يريد أن يستفيد الطالب من املادة
أن يعطي
ً
املفروضة مثل منهج العاشر الذي فيه مواضيع مهمة ومفتوحة حتتاج إىل وقت أكرب .كما أشار إىل قصر وقت احلصة ،مثل معوق
املشارك (/5ذ/ج .)6-5/13/ويف هذا اجملال اقرتحت دراسة (عبد الرحيم )2018 ،تقليص املنهاج إىل احلد الذي يتيح الفرصة
الزدَيد املعرفة والرتكيز عند الطالب.
ويوضح املشارك (/5ذ/ج )6-5/13/أن طبيعة املنهج يف حد ذاهتا قد تشكل عائ ًقا آخر بقوله :إن قيم العيش املشرتك
"قد تكون غري موجودة بشكل واضح يف مناهج الدراسات االجتماعية ،ويفرتض أن يفرد هلا مر ًبعا يف الدروس ،مثل" :ماذا سنتعلم
يف هذا الدرس" أو "تعلم يف هذا الدرس" يفرتض من األهداف -اليت تذكر أو يشار إليها يف األهداف العامة يف الوحدات -الرتكيز
على هذه القيم وإعداد طريقة جاهزة وتصور جاهز للمعلم يف كيفية تطبيق هذه القيم ،كذلك ميكن أن توضع يف دليل املعلم ويفرد
تصورا يف كيفية التطبيق ،وتكون منظمة وواضحة كأهنا حقيبة تعليمية".
لقيمة العيش املشرتك ً
من خالل آراء املشارك يتضح أنه على الرغم من طبيعة اجملتمع العُماين السلمية والظروف البشرية والطبيعية املناسبة والتفاهم
الذي يسود أبناء اجملتمع مما جيعل الرتبية على العيش املشرتك عملية ممكنة ،تبقى هناك جمموعة من املعوقات اليت قد تواجه الرتبية

على العيش املشرتك ،منها ما هو متعلق ابلطالب نفسه واملرحلة العمرية احلرجة اليت مير هبا يف مرحلة املراهقة اليت يالزمها حب
الظهور أو ال تشدد والتمسك ابآلراء وإن كانت خاطئة أو بعض الوالءات القبلية اليت قد تكون انجتة من الرتبية اخلاطئة يف حميط
األسرة ،ومن انحية أخرى إن عدم وجود هذه املواضيع يف املنهج بصورة مباشرة وحمددة قد جتعل املعلم يغفل عنها ،إما بسبب ضيق
الوقت وإما بسبب قلة التدريب والتأ هيل وضعف القدرة على توظيف املادة العلمية وإما اجلهل ابألساليب والطرائق املناسبة ،وإما
جتنبًا للخوض يف مواضيع قد تعرض املعلم ملساءلة إدارة املدرسة وأولياء األمور الذين -يف أحيان كثرية -يغفلون أمهية الرتبية على
هذه املواضيع أو يف أحيان أخرى قلة املشاغل أو الدورات اليت تساعد املعلم وتدربه على الرتبية على العيش املشرتك أو عدم التفات
املعلم إىل أمهية الرتبية على القيم ،وتركيزه على اجلوانب املعرفية .كل هذه املعوقات حتتاج إىل الرجوع إىل املسؤولني وواضعي املناهج
الدراسية حبيث يولون هذه املواضيع أمهية أكرب عند تصميم هم املناهج الدراسية ،ويضمنوهنا بصورة أكرب سواء أكان يف كتاب الطالب
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• إقامة دورات تدريبية ملعلمي الدراسات االجتماعية للرتبية على قيم العيش املشرتك.

• توعية معلمي الدراسات االجتماعية أبمهية الرتبية على العيش املشرتك يف نشر ثقافة التسامح واحلد من املشكالت الناجتة عن
التنوع العرقي واملذهيب والقبلي.
• زَيدة الزمن املخصص لألنشطة املدرسية اليت تساهم يف الرتبية على العيش املشرتك وتوجيه املعلمني املسؤولني عنها للرتكيز على
تنمية قيم العيش املشرتك.
• توفري اإلمكاانت املادية الالزمة لتنفيذ األنشطة اليت تنمي قيم العيش املشرتك كإقامة املعارض ،والرحالت ،والفعاليات اليت تعزز
تقبل التنوع الثقايف.
• وضع ضوابط للتطبيق ،واقرتاح بدائل لتحدَيت التنفيذ ،وتوفري الدعم والتدريب والتأهيل.
تقرتح الدراسة إجراء الدراسات املشاهبة:
• مدى تضمني قيم العيش املشرتك يف مقررات الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان.
• دور الرتبية على العيش املشرتك يف احلد من املشكالت النفسية للطلبة من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية.
• مدى تطبيق معلمي الدراسات االجتماعية لقيم العيش املشرتك من وجهة نظر مدراء املدارس واملشرفني الرتبويني.
• قياس مستوى ثقافة العيش املشرتك لدى الطالب املعلم ختصص دراسات اجتماعية.
• فاعلية برانمج تكاملي بني الدراسات االجتماعية واملهارات احلياتية والرتبية اإلسالمية واللغة اإلجنليزية يف الرتبية على العيش
املشرتك.
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من خالل األهداف واألنشطة واحملتوى الدراسي ،أم يف دليل املعلم .كذلك ،على املسؤولني يف دائرة التدريب إاتحة دورات تدريبية
تساعد املعلمني يف أثناء اخلدمة على تطوير مهاراهتم يف الرتبية على العيش املشرتك.
اهتماما أكرب من القائمني على أتهيل الكوادر التعليمية وتدريبها قبل اخلدمة،
ومن جانب آخر ال بد أن أيخذ هذا املوضوع
ً
حبيث يتخرج الطالب املعلم وهو على دراية كافية أبمهية الرتبية على العيش املشرتك وبطرائقه وأساليبه.
وعلى مؤسسات اجملتمع املدين واملساجد واجلمعيات اخلاصة ووسائل اإلعالم املختلفة أن تكثف جهودها يف تقدمي اإلرشاد
األسري املناسب لبيان القيم السليمة اليت دعا إليها اإلسالم كالتعاون والسالم والعدل واملساواة والرتبية على املناقشة واحلوار وغريها
من القيم األساسية للرتبية على العيش املشرتك.
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