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 تقديم:

بينا محمد رسلين، نهلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والم  الحمد 
يوم الدين،  إلى صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان  

 وبعد،،،

من مبدأ نشر ثقافة البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتشجيع الباحثين  نطالقا  فا
 ،ويةللمجتمع وخططه التنم الت العلمية المختلفة، خدمة  اتقديم البحوث في المج على

يجاد الحل تحريره، وفيه اب و ، يسرنا تقديم هذا الكتول المناسبة للمشكالت التي تواجههوا 
 إلى السادة الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر. نتقدم بجزيل االمتنان

 واهلل ولي التوفيق
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 كلمة رئيس المؤتمر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 محمد نبينا ينرسلوالم األنبياء م على خاتمالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، واصلي واسل
 وبعد،،،، آله وأصحابه والتابعين صلى اهلل عليه وسلم، وعلى

 :أيها السادة األفاضل، السيدات الُفضليات، األساتذة، الحضور الكريم، أحييكم بتحية اإلسالم
التربية  كليةلفاعليات المؤتمر العلمي الثاني  وأثمن حضوركم، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ية، لذي يأتي ضمن سلسلة ثقافية علموا الذي أسميناه بمؤتمر المعرفة، ،بجامعة الزاوية -ناصر–
 من خالل الُرؤية التي تتبناها؛ للنهوض، واالرتقاء بالعملية التَّعليمية والتَّربوية، وكل تنظمها الكلية

الل ورش من خ قافية والعلميةقد أسهمت الُكّلية في إثراء الحياة الثفما يتعلق بخدمة المجتمع، 
 .العمل والمؤتمرات التي نظمتها

القًا من واجبها التربوي، والتعليمي، والتثقيفي، تشرفت بعقد مؤتمرها العلمي الثاني، وانط
تحت  ،اإلسهام المعرفي لكليات التربية، ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العامبعنوان: 

 منها بالدور الذي يقع على عاتقإدراكًا  وذلكشعار: )التحديات المعرفية حاضرًا وُمستقباًل(، 
درس الطالب فحسب، بل هي مراكز أبحاث، ومنتديات مدارس تُ الكليات الجامعية، فهي ليست 

 معضالت، وبكوادرها تتواجد الحلول.طرح القضايا والثقافية علمية، فيها تُ 
لعام، ا وال شك إن الجميع يستشعر الخطر الذي يتهدد أبنائنا الطالب من رواد مدارس التعليم

سواء أكان من الناحية العليمة، وعدم مواكبة التطور التقني والتكنولوجي والمعلوماتي، أو كان من 
رأينا أن نعقد  ،من الكلية في مجلسها العلمي بهذه المخاطر واستشعاراً  الناحية السلوكية والتربوية.

 النقاط على الحروف. ويضع ،مؤتمر علمي يتناول هذه القضايا
 همم لتستنهض، علمية أوراق   ،ُتطرح على هذه الطاولة ،ألجل ما ذكرت ،أيها السادةفاليوم 

ها الرتباطها ونظراً ألهميت ،إصالح ما يمكن إصالحه نيحاولو  علهم ،المسؤولين في التربية والتعليم
 اقع.أن تجد طريقها للتطبيق على أرض الو  ، نأملالوثيق بالتحديات المعرفية حاضرًا ومستقبالً 

 الذين شرفونا بحضورهم من جامعات مختلفة، ،أتمنى التوفيق ألصحاب األوراق العلميةو 
النجاح  وللمؤتمرواإلفادة،  للحضور االستفادة -أيضاً – تحملهم مشاق السفر وأعبائه، وأتمنىو 

اثفت جهودها ، وتكُشكلت للمؤتمر، والتي شغلت من وقتها الكثير التي شاكرًا اللجانوالتوفيق، 
  محمد وعلى آله وأصحابه. على سيدنا، وفي الختام ُأصلي وُأسلم إنجاحهألجل 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 د. الهادي محمد سريط                                                              
 عميد كلية التربية ناصر  
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 كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر
 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
 بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد...

السيد الدكتور رئيس المؤتمر وعميد كلية التربية ناصر، السيد الدكتور رئيس اللجنة العلمية 
 للمؤتمر، السادة األساتذة الذين شرفونا بالمشاركة في هذا المؤتمر، الحضور الكريم. 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عمال ور والمشاركة في أيطيب لي ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا شاكرًا تحملكم مشقة الحض

 هذا المؤتمر، الذي نأمل أن يحقق بفضل مجهوداتكم ومشاركاتكم األهداف المنشودة.
السادة األفاضل، ال يخفى على حضراتكم األهداف التي أنشئت من أجلها كليات التربية، فهذه 

إطار  يالكليات في حقيقتها مؤسسات تربوية ال يمكن أن تؤدي دورها بالشكل المطلوب إال ف
منظومة تربوية متكاملة، يأتي في مقدمتها مؤسسات التعليم العام بشقيه األساسي والمتوسط، 
فالعالقة بين هذه الكليات ومؤسسات التعليم العام عالقة تكاملية، يكمل كاًل منهما اآلخر، لذلك 

مي، كذلك فإن عليفإن جودة مخرجات التعليم العام مرهونًا بمستوى خبرة كليات التربية ونظامها الت
الطالب الذين تؤهلهم كليات التربية هم في األساس من مخرجات التعليم العام، لهذا فإننا نجد إن 
هناك مشاركة وتداخل كبير وتأثير متبادل بينهما، وكما إن كليات التربية ليست معنية بتأهيل 

يلهم، هذه نظم عملية تأهالطالب مهنيًا فحسب، بل وبإنتاج المعرفة نفسها التي تقدم للطالب وت
 مؤسسة التربية والتعليم، وذلك من خالل الندوات العلمية والمؤتمرات -أيضاً –الوظيفة تشترك فيها 

التي في الغالب ما يقدمها أساتذة وخبراء كليات التربية، ألجل تنظيم هذه العالقة وتطيرها وتحسين 
 جاءت فكرة هذا المؤتمر.أداء كليات التربية لكي تكون في مستوى المسؤولية 

أيها الجمع الكريم، إن مهمة اإلعداد لهذا المؤتمر لم تكن سهلة، وما كان لهذا اإلنجاز أن 
يتحقق لوال االهتمام المباشر والرعاية المميزة التي أوالها السيد الدكتور: الهادي محمد سريط، عميد 

ة الزاوية، قدير، كما ونشكر السيد رئيس جامعالكلية، الذي نتقدم إليه بكل آيات االمتنان والشكر والت
والسيد الدكتور وكيل الشؤون العلمية بالجامعة، على تعاونهم في ســـبيل إنجاح هذا المؤتمر، كما 

 -أيضاً –أوجه الشكر لكل أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية للمؤتمر، والشكر موصول 
أكرر لكم جميعًا الترحاب جل إنجاح هذا المؤتمر. إلى كل من تقدم بالدعم المادي والمعنوي أل

        .وأتمنى لكم التوفيق والسداد
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 د. مسعود أحمد طرنبة
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 ؤتمر المعرفةم
نظرًا للتحوالت التي يشهدها التعليم الجامعي حاليًا، والتحديات التي تواجهها كليات التربية 

 نتيجة الثورة التكنولوجية، والطفرة المعلوماتية، والعولمة، والتحول المعرفي، وبناءحاضراً ومستقباًل، 
المجتمعات، وغيرها. فإن هذا المؤتمر بأبعاده المختلفة يمثل تحديًا معرفيًا يالمس المشكالت، 

 ،تهتنميو  ويركز على معرفة الدور الفعلي الذي ُتسهم به كليات التربية في مجاالت بناء المجتمع
 وتلبية احتياجات مؤسساته التعليمية العامة.

شكاالته ورها ا المطروحة، وتأكيدًا لحضوشعورًا من كلية التربية ناصر بأهمية هذه المسائل وا 
يمانًا منها بدور العلماء والباحثين األكاديمي ، وقيامها بدورها المتمثل في البحث العلمي، وا 

 اكبو تطوير أداء كليات التربية، لتثر فاعلية لوالمتخصصين في طرح حلول واقعية وعلمية أك
معرفي لكليات )اإلسهام ال: كيز في مؤتمرها العلمي الثانيتم التر  فقدمتغيرات العصر ومتطلباته، 

 .التربية، ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام(
 :رؤية المؤتمر 

فتح المجال ة البحث العلمي، و لتنشيط حرك ،ناصر –التي رسمتها كلية التربية تحقيق األهداف 
المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية، للتعامل مع المتغيرات المختلفة وتأثيراتها على البيئة  إلقامة

 التعليمية والمجتمعية.
  :رسالة المؤتمر 

تأتي رسالة المؤتمر منسجمة مع رؤيته في إتاحة الفرصة المناسبة لعقد مؤتمر علمي يجمع 
يات التربية، اإلسهام المعرفي لكللبحث في با عنيينء والمتخصصين والباحثين والمالعلماء والخبرا

نوات وتقديم الدراسات والبحوث العلمية، وفتح قودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام، 
ة منظمة ميالحوار والمناقشة حول متطلباتها وتحدياتها وأبعادها وأثارها، للوصول إلى سبل عل

 للتعامل معها. 
  :أهداف المؤتمر 
 تحقيق أهداف الكلية المتمثلة في إقامة المؤتمرات والندوات واستضافتها.  
 تشجيع البحث العلمي في مجال الدور المعرفي لكليات التربية. 
م بشؤون اإلسها نعنييماء والباحثين والخبراء والمإتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين العل 

 المعرفي لكليات التربية.
 تأكيد دور كليات التربية في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته. 
 تشخيص التحديات التي تواجه كليات التربية في ظل التطور المعرفي، والتقني. 
 اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المعرفية التي تواجه كليات التربية. 
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  الرئيسة للمؤتمر:المحاور والموضوعات 
 –التحديات التي تواجه العملية التعليمية بكليات التربية )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 البيئة الخارجية(. –التحول المعرفي نحو التَّعلم  –العولمة 
 الحافز ودوره في التحصيل العلمي لدى الطالب في كليات التربية. 
 ايير اختيار معلم المستقبل.سياسة القبول، واختبار القدرات، ومع 
 جودة مخرجات كليات التربية، ومواكبتها الحتياجات مؤسسات التعليم العام. 
 دور كليات التربية في التنمية المهنية للمعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة. 
سهامها في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته.   كليات التربية وا 
سهاماتها البحثية في تحديد احتياجات سوق العمل من   األقسام العلمية بكليات التربية، وا 

 مخرجاتها. 
 دافعية التعليم لدى المتعلمين بمرحلة التعليم العام. 
 مخرجات التعليم الثانوي والمستويات المعرفية والتحصيلية. 
 العملية التعليمية. فيالبيئة المدرسية وأثرها  
دئ التي ُتدرس في المؤسسات التعليمية، ودورها في اإلحساس بالمواطنة، وتعزيز القيم والمبا 

 السلم واألمن االجتماعي.
 السياسات التعليمية وأثرها في إنجاح العملية التعليمية. 
 ومدى نجاحه في العملية التعليمية بكليات التربية. نظام الفصل الدراسي 
 مية.المكتبات ودورها في نجاح العملية التعلي 
 األدوات واألليات التي تعمل على رضا الُمعلم وتحفيز دوره إلنجاح العملية التعليمية. 
 عالقة كليات التربية بالمناهج التعليمية، والمقررات الدراسية، بمؤسسات التعليم العام. 
 توظيف تقنيات المعرفة واستثمارها في مؤسساتنا التعليمية. 
 :شروط المشاركة 
 المؤتمر.االلتزام بمحاور  
 41بحجم  Simplified Arabicبخط  Windowsعلى نظام  Wordكتابة البحث ببرنامج  

 . 4.0للعناوين، وبمسافة  41للمتن، و
 CDصفحة، مرفقة بنسخة إلكترونية على قرص مدمج  52عدد صفحات البحث ال تتجاوز  

 ( للتقديم.Power Point) PPTوملف 
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اإلطار  على حتويكما ويمحتوى البحث يشتمل على ُملخصين باللغة العربية واإلنجليزية،  
النظري، ومشكلة البحث، وأهدافه، وتساؤالته، وأهميته، ومجاالته وحدوده، والتحليل، ومناقشة 

 . والمراجع النتائج، والتوصيات، والمصادر
 .  أن ال يكون البحث قد سبق نشره، أو عرض في مؤتمر علمي 
البحوث المقدمة للمؤتمر تخضع للتحكيم العلمي، ويتم إعالم المشارك بقبول بحثه بعد تحكيمه  

 مباشرة.
 إرسال السيرة الذاتية للمشارك الذي سيقدم المشاركة، ورقم هاتفه، وبريده اإللكتروني. 
 .اً دينار  420رسوم البحوث المقبولة للنشر في كتاب المؤتمر  
 م.5042أبريل  40ث كاملة أخر موعد الستالم البحو  
ُترسل البحوث على البريد اإللكتروني، أو االتصال المباشر بإدارة شؤون مكتب عميد كلية التربية  

 ناصر.
 :ما يوفره المؤتمر 
 اإلقامة، وحضور الجلسات العلمية للمؤتمر. 
 شهادة مشاركة في المؤتمر. 
 :عناوين مهمة 
 00542573200444الهاتف:  
 00542573200444الفاكس:  
 info.edunaser@zu.edu.lyالبريد اإللكتروني:  
 مكان انعقاد المؤتمر: بيت الثقافة بالزاوية. 
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 البيان الختامي للمؤتمر
التي يشهدها  نظرًا للتحوالتُتعد الجامعات بيوتًا للخبرة، وعاماًل أساسيًا للتنمية المجتمعية، و 

لثورة ليات التربية حاضرًا ومستقباًل، نتيجة االتي تواجهها كُ التعليم الجامعي حاليًا، والتحديات 
وشعورًا  .ولوجية، والطفرة المعلوماتية، والعولمة، والتحول المعرفي، وبناء المجتمعات، وغيرهاالتكنُ 
شكاالتها المطروحة، وتأكيدًا لحضورها األكاديمي،  بأهمية   ،لية التربية ناصرمن كُ  هذه المسائل وا 

يمانًا منها بدور العُ  ث  تمثل في البحها المُ ور  وقيامها بد خصصين في تلماء والباحثين والمُ العلمي، وا 
ات العصر تغير مُ  واكبليات التربية، لتأكثر فاعلية لتطوير أداء كُ  ،واقعية وعلمية طرح حلول  

رها م، عقدت الُكلية مؤتم5042بريل خ اليوم الخامس والعشرين من شهر إبتاريإنه ، فتطلباتهومُ 
اإلسهام المعرفي لكليات التربية، ودوره في تلبية بعنوان:  -مؤتمر المعرفة  -العلمي الثاني 

وُمستقباًل(، بمشاركة  تحت شعار )التحديات المعرفية حاضراً  ،احتياجات مؤسسات التعليم العام
وا حيث قام من مختلف الجامعات هتمينتخصصينُوالباحثينُوالمُ لماءُوالخبراءُوالمُ العُ  عديد

 تقديم دراساتهم وُبحوثهم العلمية، لمواجهة التحديات المعرفية التي تواجه التعليم بوجه عام.ب
 تين، اشتملت الجلسة األولى على افتتاحية المؤتمر وعرضوقد تضمن المؤتمر جلستين رئيس

عرض  مالثانية ت ؤتمر ومحاوره، وفي الجلسةخمس مداخالت بورقات بحثية دارت حول بنود الم
 ، وبعد المداخالت وعرض الورقاتحول الموضوع ذاته مداخالت بورقات بحثية دارت خمس

 البحثية يوصي المؤتمر بما يأتي:
 المعارف، وعيةن تحديد خالل من فاعليتها تحديد أجل من بكليات التربية، التعليم برامج تقويم .4

 عوقاتالم وتحديد والضعف، القوة مواطن وتشخيص حتويها،ت التي والمهارات واالتجاهات،
 .فيها واالبتكار التجديد عملية دون تحول التي

 ربط التخصصات العلمية وبرامجها التعليمية في كليات التربية بمتطلبات سوق العمل .5
 واحتياجاته.

 تحسين كفلي ، وتنمية مهاراتهم المهنية بمابكليات التربية عضاء هيئة التدريسأتطوير قدرات  .7
لحديث؛ مما ا يواكب التطور العلمي والتكنولوجيل ؛والتربوي والتدريسي العلمي أدائهم مستوى

 .تحسين وجودة الُمخرج التعليميهم في يس
 درات أعضاء هيئة التدريس الجامعيتطوير قُ و  بيلتدر متخصص  كزمر  أن تُنشئ الجامعة .1

 منها: ، نذُكرمجاالتال عديدفي  وتزويدهم بالخبرات والمهارات
 .الحديثةرائق وأساليب التدريس طُ  -
 رق التقويم.تنوع طُ  -
اد التعليمية وتصميم المو اتهاوأدو ميالتعامل مع تكنولوجيا التعلو اإللكترونيةاستخدام الوسائل  -

 ا، واالستفادة من خدماتها بكفاءة عالية.الداعمة له
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 .منوعةأنشطة لقاءات دورية و برامج و  وذلك بإقامة ،االتصال والتواصل الفعال -
 التقارير العلمية.و أنشطة البحث العلمي وكتابة البحوث  -
 توظيف تقنيات المعرفة في البحث والتعليم، وتسخير شبكة اإلنترنت للتواصل ونقل المعارف. -
 التربوية. ةاإلدارة والقياد -

صاالت ودعوة شركات االت اإللكتروني، علمبراء بأهمية التّ ين والخُ هتمتوعية المسؤولين والمُ  .2
توظيفه ، و في تطوير هذا المجال لإلسهام ،براء البرمجة وتكنولوجيا التعليم والمعلوماتوخُ 

 .في التنمية اً رئيس تكون عامالً و  بطريقة تعود بالنفع على الجميع
ضرورة ربط كليات الجامعة بمراكز تكنولوجيا المعلومات والمكتبات اإللكترونية لتوفير  .1

 اإللكترونية والوصول الحر للمعلومات واإلسهام في تنمية المجتمع المعرفي. المصادر
صفحات الرئيسة وربطها بال ،الداعمة للعملية التعلمية التقنية اإللكترونيةاالستفادة من تطبيقات  .3

 ة وكلياتها.للجامع
تنويعها و  العمل على إثارة دافعية الّتعلم لدى الُمتعلمين عن طريق تشجيعهم وتوفير الحوافز .2

 من قبل المؤسسة المعنية باإلدارة التعليمية.
بالصحة العامة لطالب جميع المراحل التعليمية، ودعمهم في سبيل تجاوز الصعوبات  العناية .9

 وتعيق تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. ،والعقبات التي تواجههم
 المدرسة ادفة داخلهاالهتمام بالجوانب الترفيهية والترويحية من خالل النشاطات التربوية ال .40

 .وخارجها
 وظيفت من والتحقق بالطالب، الخاصة واألكاديمية واالجتماعية، النفسية، االحتياجات إدراك .44

 دراتهم وتنميتها،ق من االستفادة بهدف ُمالئمة، تدريسية لمهارات التعليمية العملية على القائمين
 :خالل من

 .الطالب ونمو تعلم كيفية معرفة على بناء التعليمية االستراتيجيات تعديل -
 .للطلبة كريوالف واالجتماعي، الشخصي، التطور تدعم واستراتيجيات مناهج وتصميم تخطيط -
 .للطالب قد والمبدعالنا التفكير ودعم وتحفيز التعلم، تعزيز إلى تهدف تعلم بيئة خلق تشجيع -
 .الطالب وميول ومواهب، وقدرات، نظر، وجهات احترام -
المعلمين على األساليب التربوية المعاصرة عند التعامل مع الطالب، واإللمام  تدريب وتأهيل .45

 بخصائصهم النمائية والمعرفية للرفع من مستوى نشاطهم العلمي.
لتغطية  ذلك، و قنوات االتصال مع مؤسسات التعليم العام يعتوسيتعين على ُكليات التربية  .47

وتسخيرها  تاحةرص المُ كافة مستويات التعاون، وتعزيز المشاركة الفاعلة باالستفادة من الفُ 
 لتدريب المعلمين أثناء الخدمة.



 مؤتمر المعرفة
 ليات التربية، ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العامكاإلسهام المعرفي لبعنوان: 

 

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –جامعة الزاوية                              كلية التربية  8

حيث تصبح قادرة ، بالتربية العمليةبكليات التربية والمتعلقة علمين في تحديث برامج إعداد المُ  .41
التعليم  بمراحل وأصول تطبيقها ة العلميةالية والدرجعلى تخريج المعلم صاحب الثقافة الع

 .العام
تطبيق مفهوم الجودة في التعليم بكليات التربية، بما فيها جودة الطالب المعرفية والمهارية  .42

واألخالقية، لضمان تزويد المجتمع بأفراد واعين يتحلون بروح اإلدراك والمثابرة، مسئولين عن 
 جبهم، وااللتزام به تنفيذًا ومتابعة.أنفسهم ومجتمعهم، ومحافظين على أداء وا

ُتطوير نظام للحوافز تشجع الجامعة من خالله أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات  .41
 واستثمارهم بفاعلية إلجراء البحوث العلمية.

البيئة المعرفية في مؤسسات الجامعة التعليمية، ودعمها بأنظمة تعليمية قادرة على أن  تهيئة .43
 لمواكبة الثورة المعرفية والتقنية. الرئيس في التنميةتكون العامل 

معية االستفادة من مراكز الخبرات والبحوث الجاب أن تولى الجامعة اهتماماً كبيراً بعقد المؤتمرات .42
 ية.لمعالجة قضايا التنمية المجتمع ،واستثمار الطاقات والكفاءات والقدرات التي تتميز بها

 لتربية.بكليات ا لتربية العمليةة الفترة الزمنية لبرامج اإجراء دراسات للكشف عن فاعلي .49
 .ونشرها إدارة تكنولوجيا التعلم تصميم راسات لتحديد معاييرإجراء د .50
كنولوجيا تق التدريس التي يمكن استخدامها في بيئة ائطر إجراء دراسات تبحث في أساليب  .54

 الهاتف النقال.التعلم و 
ي العملية التعليمية فبإلى التعرف على مدى فاعلية التعلم النقال  هاهدف إجراء دراسات .55

 .المختلفة تخصصاتال
)الشراكات  الدعوة إلى عقد شراكات ذات قيمة مضافة عالية مع مراكز البحث العالمية .57

لبحث دنا في مجال ا، على أساس مبدأ الفائدة المتبادلة، بما يخول تعبئة قدرات بالالخارجية(
 .مؤسساتنا التعليمية فياألثر اإليجابي لهذه الشراكات العلمي، وتقوية 

 -واهلل ولي التوفيق-
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 بجامعة طرابلس  واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي
 "كلية التربية طرابلس "إنموذجا  

 أبوشاقورد. نعيمة المهدي                                                                          
 قسم علوم التعليمب أستاذ مشارك                                                                       

 طرابلس جامعة- كلية التربية طرابلس
 :لخصالم  

التدريسييييييييييية ألعتييييييييييياء هي ة التدريس بجامعة  األداءا البحث إلى التعرف على واقع ذهدف ه
"، من خالل اإلجابة على مجموعة من التسيييييييييييييييا   ، وقد جا  نكلية التربية طرابلس "إنمو ،طرابلس

لكلى وعييددهم اتمثييل مجتمع البحييث على جميع أعتيييييييييييييييياء هي يية التييدريس بكلييية التربييية طرابلس 
ة هي  ألعتييييييييياءعينة عشيييييييييوا ية بسييييييييييطة من المجتمع الكلى  اختياروقد تم  ،ا  ذ( أسيييييييييتا671يبلغ)
كان  األداة البحث، و  لهذاما تم اسييييييييتخدام المنه  الولييييييييمة التحليلة لمال مت  ك ،بالكلية سالتدري

استبيان تهدف لإلجابة على تسا    البحث ، أما حدود الدراسة فقد تمثل  فة  استمارةعبارة عن 
 7162–7167هي يية التييدريس القييارين بكلييية التربييية طرابلس )حييدود مكييانييية(، خريف  أعتيييييييييييييييياء

 ألداءاوأوليي  الباحثة ب ن تقوم الجامعة بتعزيز  ،التدريس )حدود بشييرية( )حدود زمنية( وأعتيياء
الوظيمة ألعتيييييييياء هي ة التدريس فيها، وأن توفر نظام حوافز تشييييييييجيعية، مادية ومعنوية، لما لها 

من  لك لما لها من ت ثيرذو  ،التدريسيييييية المرتمع األداءمن أثر إيجابة فة المحافظة على مسييييييتو  
، ألكاديمةاومساعدة عتو هي ة التدريس على ا رتقاء بجوانب شخليت  وأدا    النواحة النمسية،

وتيييرورة التركيز على الجوانب التطبيقية، واسيييتخدام تكنولوجيا المعلوما ، وا ختبارا  والمقاييس 
 واستخدام طرا ق التدريس الحديثة والتقويم.

 
Abstract: 

This research aimed at the recognition to the Teaching staff Members 

of the Faculty of education at the university of Tripoli, (sample). through 

the answer of   a number of questions . Research population included all 

the staff members of the faculty of education which consist of about 176 

teachers. A random sample from the whole sample who also selected. The 

descriptive analytical method who also used an it suits this type of research. 

Research Instrument who a questionnaire aimed at answering of research 

questions. whereas, study scope covered only regular staff members of the 

faculty of education Tripoli (place scope) and Autumn term (Time Scope). 

Teaching staff (Human scope). 



 كلية التربية طرابلس "إنموذجا " - بجامعة طرابلس واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي
 د. نعيمة المهدي أبوشاقور  
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The Researcher recommended that the university should support 

vocational performance of teaching staff and provide encouraging 

motivation system financial an well an moral motivations since there 

motivations have a positive impact in keeping the high level of 

performance of the teaching staff. Also the psychological impact and the 

assistance of teaching staff member to raise aspects of his personality and 

academic performance. Also the concentration upon the practical aspects 

and the use of information technology (It) and tests and measurements an 

well an using modern teaching method and evaluation. 

 :مقدمة
ألييييييييييبو تقدم الدول مرهون بما تمتلك  من معارف وتقانة متقدمة وثروة بشييييييييييرية متعلمة قادرة 

ثمار تعلى اإلبداع واإلنتاج والمنافسييييية وتحقيق أفتيييييل المعد   فة مجال التنمية البشيييييرية وا سييييي
وي والتة ت من بيي ن القطيياع الترب، ""فيياألمم العييارفيية هة األمم القوييية اإليجييابة للثروا  الطبيعييية،

 والتعليمة يشكل أحد األعمدة الر يسة فة تطور المجتمع.
إن دور ، لذلك فوخدمة المجتمع، والبحث العلمة ،وللجامعة ثالث وظا ف ر يسة هة: التعليم

المية ، وفة ظل المتغيرا  العحول تلك الوظا ف وبدرجا  متماوتةعتييييييييييو هي ة التدريس يتمركز 
وتحديا  العلير تحول دور عتيو هي ة التدريس من ناقل للمعرفة إلى متعلم ومتدرب  المتسيارعة

ومواكيييب دا م للتطورا  لينمو مهنييييا  وأكييياديمييييا  كة يتمكن من أداء دور  المعهود فة ظيييل هيييذ  
المتغيرا  وفة مختلف جوانب الحياة إذ أليييبح  مهام  تتعد  دور التعليم إلى البحث والتقلييية 

 .التربوي واإلرشادي وممارسة الدور
ذا كان عتيييييييييييو هي ة التدريس عنليييييييييييرا  فاعال  فة أداء الجامعة لمهامها، فإن أي خلل فة  وا 

تقرير التنمية  ، ويشيييردريسيية وعلى نوعية التعليم وجودت عملية إعداد  ينعكس سييلبا  على أدا   الت
التعليم  ة م شيييييييرا  جودة، إلى تدنليم الجامعة وأسييييييياليب التدريس في اإلنسيييييييانية العربية حول التع

، وكان تييييييييعف األداء ( وفقا  للمعايير المعمول بها%11)امعا  العربية إلى دون لد  غالبية الج
وعلى  ،(1)التدريسييييييية ألعتييييييياء هي ة التدريس أحد العوامل الر يسييييييية فة تدنى جودة التعليم العالة

إ  أنيي   فة العييالم العربة ، الرغم من الجهود الكبيرة التة تبييذل فة مجييال تطوير التعليم العييالة
مازال دون المسيييييييييييتو  المطلوب ، وأن العالم العربة يعانة من أزمة كبيرة فة مجال التعليم ، ألن 
اإللييييييييييييييالحا  التعليمية ركز  أغلبها على الجانب النظري "المقررا  والمناه "، بينما لم تولى 

  .(2)ب  وقدرات عناية بالطالب من ناحية ميول  ومواه
كما أن مسيييييتو  التعليم العالة ونوعيت ، ونجاا الجامعة فة تحقيق أهدافها، يتحدد من خالل   
نوعية أعتيييييييييياء هي ة التدريس، باعتبارهم قادة التعليم، ولهم دور كبير ومسيييييييييي ولية معقدة ومتعددة 

ريع، سييييييييييييييالجوانييب، فة نقييل التكنولوجيييا إلى بلييدانهم ليلحقوا بييالتقييدم العلمة والتطور التكنولوجة ال
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فا هتمام بتحسين األداء لد  عتو هي ة التدريس، يعد التماتة إلى الدور الهام لألستاذ الجامعة، 
 لغرض تحقيق مطالب  التربوية والعلمية.

، فنجد  باحثا ، وخبيرا  ومحكما  لما يقدم من نتاجا  ن أدوار عتييييييييييييييو هي ة التدريس متنوعةإ
اإلنسانة، ونجد  مشاركا  فة وتع القرارا  والمناه  علمية مبتكرة، لحل قتايا ومشاكل المجتمع 

ما  ومربيا  ومثال  أعلى الدراسييييييييييييييية داخل الجامعة، وغيرها فتييييييييييييييال  عن عملية التدريس، وكون  معل
 لطالب .

ومن األمور المهميية والتة لهييا األثر فة تحسييييييييييييييين نوعييية مخرجييا  التييدريس الجييامعة، هو 
عد ممهوم األداء التدريسة من المماهيم المهمة، والتة نال  نوعية األداء التدريسة وجودت ، لذلك ي

اهتمييام المعنيين فة الموقف التعليمة، ممييا أد  إلة ظهور الييدعوة إلى تبنى هييذا ا تجييا  القييا م 
 . (3)على الكمايا  لكون  يحسن فاعلية عتو هي ة التدريس ويحدث تغييرا  إيجابيا  فة أدا  

لتدريس ايعد األداء التدريسة جملة من أنماط السلوك التدريسة التة تلدر عن عتو هي ة 
خارجها، وتكون بمسيييييييييييتو  الكماية األدا ية التة يظهرها عتيييييييييييو هي ة  مفة قاعة الدرس أ سيييييييييييواء

 التدريس من أداءا  سلوكية أثناء تدريس  ألي مقرر بمستو  اإلتقان يمكن مالحظت  وقياس . 
اءا  لييد  بعض أعتيييييييييييييييياء هي يية التييدريس يرجع )على حييد علم البيياحثيية(  إلى دإن قليية األ

 عديد ممن تخرجوا من كليا ن هناك إعلمة أكثر من الجانب التربوي إذ التركيز على الجانب ال
اآلداب )كباحثين( ومن بعض  الكليا  العلمية قد تم تعيينهم ك عتييييييييياء هي ة تدريس بالجامعا ، 

واد التربوييية كطرا ق التييدريس، علم النمس، التقنيييا  التربوييية، التقويم وهم الييذين لم يييدرسييييييييييييييوا الم
والقياس، فعطاء عتيييييييييييييو هي ة التدريس وأدا   يليييييييييييييبو فعا   إذا ما تم ت هيل  جيدا ، ألن من أهم 
عوامل إنجاا العملية التعليمية، هو توفر األسيييييتاذ الكفء والم هل ت هيال  تربويا  جيدا  أو ، ونسيييييبة 

كييل مقرر عن الحييد  بيية إلى عتييييييييييييييو هي يية التييدريس ثييانيييا ، فكلمييا ازداد عييدد الطلبيية فةعييدد الطل
وعلى الجامعة أن تتييع شييروطا  خاليية لكل  الما دة العلمية المرجوة من . انخمتيي المسييموا ب ، 

من يلتحق بييالتييدريس فة الجييامعييا  منهييا: اجتييياز  للييدورا  التيي هيلييية التة تنمييذهييا الجييامعيية، وعيدم 
 . إذا شارك فيها واجتازها بنجاا  ترقيت  إ

 مشكلة البحث وتساؤالته:
بناء على ما ينشيييييييييييييييد  المجتمع وما ي مل تحقيق  يتشييييييييييييييكل دور عتييييييييييييييو هي ة التدريس فة 
الجامعا ، والتة تقوم رسييييييييييالتها على ثالث وظا ف ر يسيييييييييية هة: التعليم، البحث العلمة، وخدمة 
المجتمع، لذا فإن دور األسييييييييييتاذ الجامعة يتمركز حول تلك الوظا ف وبدرجا  متماوتة، وفة ظل 

متسييييييييارع وتحديات  المتنوعة تحول دور األسييييييييتاذ الجامعة من ناقل للمعرفة إلى التطور المعرفة ال
متعلم ومتييييدرب ومواكييييب دا م للتطورا  ليحقق النمو المهنة واألكيييياديمة ويتمكن من أداء دور  
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المناط إلي  فة ظل هذ  المتغيرا  وفة مختلف جوانب الحياة، وأي خلل فة عملية إعداد عتييييييو 
ذلك تنحلييييييييير ل، و دريسييييييييية وعلى نوعية التعليم وجودت سيييييييييلبا  على أدا   التهي ة التدريس ينعكس 

)ما واقع األداء التدريسيييييي ألعضييييياء هيئة التدريس  مشيييييييكلة البحث فة السييييييي ال الر يس التالة:
 ." أنموذجا"( –كلية التربية طرابلس –الجامعي بجامعة طرابلس

 ويتمرع عنها التسا    اآلتية:
ا   كلية التربية وفق مج –ألعتيييياء هي ة التدريس بجامعة طرابلس ما هو الواقع التدريسيييية  .6

 البحث؟
-علمةالهل توجد فروق ذا  د لة إحليييا ية  سيييتجابا  عينة البحث وفق متغيري )الم هل  .7

 (؟الخبرة سنوا 

 :أهمية البحث
 ةاء هي ة التدريس فتكمن أهمية هذا البحث فة تحديد  لواقع األداء التدريسيييييييييية لد  أعتيييييييييي     

 وي تة ذلك من خالل ما يلة: األساتذة،كلية التربية طرابلس من وجهة نظر ب جامعة طرابلس
، وتزويد مزيد من الدراسيييييييييييية والتقليييييييييييية عن ء أهمية ممهوم األداء التدريسيييييييييييية والحاجة إلجرا -

 .ا  فيها محدودة وتكاد تكون نادرةالمهتمين بالمجال بموتوعا  ُتعد الدراس
وهة  ،  التدريسيييييييية فة الجامعا  الليبيةمتمثلة فة أعتييييييياء الهي اأهمية الم ة المدروسييييييية وال -

 . والعنلر الماعل فة تحقيق أهدافهاأساس عمل الجامعا  
، والجامعا  ومراكز ليييناعة القرار ت مل الباحثة توفير معلوما  ألعتييياء الهي ا  التدريسيييية -

ين مستو  فة تحس تساعد، بحيث راجعة عن مستو  أدا هم التدريسة وأن تكون بمثابة تغذية
 .التعليم وتجويد 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى التعرف على: 

 بحث.كلية التربية وفق مجا   ال –الواقع التدريسة ألعتاء هي ة التدريس بجامعة طرابلس  -
 .(الخبرة سنوا -العلمةالمروق بين استجابا  عينة البحث وفق متغيري )الم هل  -

 :مصطلحات البحث
 هو ما يليييييييدر عن المرد من سيييييييلوك لمظة أو مهاري، وهو يسيييييييتند إلى خلمية معرفية  :األداء"

ووجدانية معينة، وهذا األداء يكون عادة على مسيييييييييييييتو  معين، يظهر من  قدرت  أو عدم قدرت  
 . (4)على أداء عمل معين"
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  ذا هاألداء: هو "المخرجا  واألهداف التة تسييييييييييييييعى المنظمة إلى تحقيقها خالل فترة محددة، و
الممهوم يدل على أن  يعكس كال  من األهداف والوسيييييييييييييييا ل الالزمة لتحقيقها، ويربط بين أوج  

 . (5)األنشطة باألهداف التة تسعى المنظمة إلى تحقيقها
  هو تنميذ المعلم للدرس وربط موتييييييييوع الدرس بالواقع ا جتماعة للطالب،  :التدريسييييييييةاألداء

واستخدام طرق تدريس متنوعة ووسا ل تعليمية مناسبة، وربط المادة العلمية بمشكال  الطالب 
 . (6)اليومية وتعميق معلوما  الدرس أكثر مما فة الكتاب المدرسة

 ى ا  واألنشطة التة يقوم بها المعلم بناء علوتعرف الباحثة األداء التدريسة ب ن : كل الممارس
 األهداف والمحتو  والطرا ق التدريسية المستخدمة والتقويم. 

  أو  حملة الدكتورا عتييييييييييييو هي ة التدريس فة الجامعة: كل من يقوم بالتدريس فة الجامعة من
 هم فة تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.الماجستير ويس

  التدريس فة الدراسييييييية الحالية، هو كل من يعمل بالتدريس من التعريف اإلجرا ة لعتيييييييو هي ة
األسيييياتذة بداية من مسيييياعد محاتيييير، محاتيييير، أسييييتاذ مسيييياعد، أسييييتاذ مشييييارك بكلية التربية 

 طرابلس.
 م سيييسيييا  علمية للتعليم التربوي تهدف إلعداد المعلمين وت هيلهم لممارسييية هة  :كليا  التربية

ري  م )األسييييياسييييية والثانوي( بليبيا بكماءة وفعالية، وبما يكمل تخمهنة التعليم لمراحل التعليم العا
جيل من المعلمين تتوافر لدي  الكماءا  والقدرا  المناسييييييييييييييبة لمواجهة متطلبا  العمل التربوي 

  .(7)يق األهداف التربوية المنشودةللبالد وتحق

 حدود الدراسة:
 .ليبيا-طرابلسامعة طرابلس كلية التربية الحدود المكانية: ج -
 الحدود البشرية: عينة من أعتاء هي ة التدريس القاريين بكلية التربية طرابلس. -
 م.7162 خريف-الثانةالحدود الزمنية: الملل الدراسة  -

 الدراسات السابقة:
براهيم ) الكندري،دراسيييييية  - ط األكاديمي ألعضيييياء هيئة تحليل النشييييابعنوان:  وكان ، (6991وا 

بيانا  وم شرا  عن مستويا  النشاط األكاديمة لد  أعتاء  ، وقد هدف  إلى توفيرالتدريس
هي ة التدريس بجامعة الكوي ، ومقارنة هذا النشيياط بين المجموعا  المختلمة من أعتيياء هي ة 

 ا، ومد  تباين هذ  األنشيطة بالنسيبة لهم ودرجة أفتيليتهدريس، وتحديد األنشيطة المهمة لهمالت
لة اشيييييتمل  على بيانا  أولية، وأسييييي  اسيييييتبانةراسييييية، تم بناء الدواهتمامهم بها. ولتحقيق أهداف 

ير الوق  ، وأسيييي لة لتقداللييييمية المتعلقة بالعبء التدريسييييةلتقدير الوق  المخليييين لألنشييييطة 
ينة على ع ا سييييتبانةالمسييييتخدم فة خدمة الجامعة والمجتمع، ونشيييياطا  أخري. وقد تم تطبيق 
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نتا   منها أن النشييياط األكاديمة لعتيييو  وتوليييل  إلى ،( عتيييو هي ة تدريس712مكونة من)
حث الب، و ثالثة مجا   أسييييييياسيييييييية هة التدريس هي ة التدريس فة جامعة الكوي  ينحلييييييير فة

 .(8)العلمة، وخدمة الجامعة والمجتمع، كما بين  أن أكثر من نلف الوق  مخلن للتدريس
التدريس في جامعة مدى ممارسييييية أعضييييياء هيئة بعنوان:  (6996دراسييييييية الخوالدة ومرعى ) -

ا ية وقد تم تطبيق قا مة الكمايا  األد، اليرموك للكفايات األدائية بالمهمة لوظائفهم األكاديمية
 :(9)( عتو هي ة تدريس. وتولل  الدراسة إلى نتا   منها16على عينة مكونة من )

 أن  يجب على عتو هي ة التدريس امتالك مهارا  البحث العلمة. 
 العلمية والميدانية.إجراء البحوث  
 تشخين جوانب القوة لتدعيمها، ونقاط التعف فة تعلم الطالب لعالجها. 
تقان اللغا  األجنبية إلى جانب العربية.   تطوير التمكير اإلبداعة، وا 

بعض مهام أعضاء هيئة التدريس وواقع أدائها كما يدركه بعنوان: ، (6992دراسة الشامة )  -
وهدف  إلى معرفة مهام أسيييييتاذ الجامعة ، الملك فيصيييل بااحسييياءالطالب واألعضييياء بجامعة 

وواقع أدا   من قبل أعتييياء هي ة التدريس بجامعة الملك فيليييل باإلحسييياء كما يدركها كل من 
من أعتيييييييييييياء هي ة التدريس مكونة  الطالب والطالبا  واألسيييييييييييياتذة. وشييييييييييييمل  الدراسيييييييييييية عينة

عتييييوا ، وعينة من الطلبة مكونة ( 779( عتييييوا  من المجتمع األلييييلة المكون من )671)من
 اسييييييييييييييتبييانيةوطور  ، ( طييالبييا  وطييالبيية6112( طييالبييا  وطييالبيية، من مجتمع مكون من )751)من

اشييييييييييتمل  على بعض المهام الموكولة ألسييييييييييتاذ الجامعة شييييييييييمل  ثالثة جوانب تتعلق بالمظهر 
م لألداء هبة وحمزهم على الدراسييية، وتوجيهالشيييخلييية والليييما  الشيييخليييية، والتعاون مع الطل

وتولل  الدراسة إلى أن األدوار المطلوبة من أعتاء هي ة التدريس بجامعة الملك ، التدريسة
 .(10)باإلحساء لم ت د بشكل كامل فة معظمهافيلل 

التخطيط لترقية األداء األكاديمي للتعليم العالي وتطوير البحث بعنوان: ، (7112دراسة شيت  ) -
 :(11)بعدة توليا  لترقية األداء األكاديمة للتعليم العالة منها ىأول، العلمي فيه

 التركيز على البحث العلمة، وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، إلى جانب أعمال التدريس. 
 توفير اإلمكانيا  المادية والعلمية والتقنية، فة الجامعا . 
 ترقيت  باألداء وتييييييييع شييييييييروط وموالييييييييما   ختيار عتييييييييو هي ة التدريس الجامعة، وربط 

 األكاديمة، من خالل البحوث العلمية المميزة.
 عدم تكليف عتو هي ة التدريس ب عباء إدارية. 
اإلفادة من تكنولوجيا المعلوما  الحديثة، فة ترقية األداء األكاديمة للتعليم العالة، وتطوير  

 البحث العلمة.
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الجامعي في ضييييوء الكفايات المهنية تقويم أداء األسييييتاذ بعنوان: ، (7112دراسيييييية الجبوري ) -
ء تقويم األداء التدريسة لعتو هي ة التدريس فة تو  ، وهدف  الدراسة إلىوالصفات الشخصية

وقد  ،ة الدراسا  العليا فة جامعة بابلالكمايا  المهنية والسما  الشخلية من وجهة نظر طلب
ونة من عدة مجا   مك ةاسيييييييييتباناسيييييييييتخدم الباحث المنه  الوليييييييييمة التحليلة إذ أعد الباحث 

( طالب وطالبة من الدراسيييييييييا  العليا وقد 611وتكون  عينة البحث من ) ،( فقرة27تيييييييييم  )
أظهر  نتا   البحث أن مجا   التخطيط للدرس وطرا ق التدريس والعالقا  اإلنسيييييييانية كان  

ية لبمستو  تعيف عند التدريسيين فة حين كان مجال المادة العلمية ومحور اللما  الشخ
 .(12)بمستو  جيد

تقويم أداء أعضييييييياء هيئة التدريس في الجامعة م  وجهة بعنوان: ، (7167دراسييييييييييية عزيز ) -
هدف  الدراسييييييييييييييية إلى بناء أداة لتقويم األداء  ،ميدانية في جامعة ديالي دراسييييييييية-الطلبةنظر 

التدريسية ألعتياء هي ة التدريس فة جامعة ديالة من وجهة نظر طلبة الدراسيا  العليا وتقويم 
أدا هم من خالل تلك األداة وقد استخدم الباحث المنه  الولمة التحليلة. أما عينة البحث فقد 

نسيييانية وقد توليييل  الدراسييية ( 1على ) ( طالبا  وطالبة موزعين75تكون  من ) كليا  علمية وا 
فة أداء التدريسييييييين من وجهة نظر  لنتا   من أهمها: تسيييييجيل تيييييعف واتيييييوإلى جملة من ا

الباحث هذا التييييييييييييييعف إلى  رجعة باسييييييييييييييتثناء بعض المقرا ، وقد أالطلبة وفة المجا   كاف
 .(13)داء التدريسةالظروف ا ستثنا ية التة تمر بها محافظة ديالة والذي انعكس على األ

نالحظ من خالل الدراسييييا  السييييابقة أن جميعها توافق  مع الدراسيييية الحالية من حيث الهدف 
الر يس منها وهة تقويم األداء التدريسيييية لألسييييتاذ الجامعة ومد  ممارسييييت  للكماءا  األدا ية، ما 

م األكاديمة للتعلي( والتة هدف  للتعرف على التخطيط لترقية األداء 7112عدا دراسييييييييييية شييييييييييييت  )
كما استخدم  جميع الدراسا  المنه  الولمة التحليلة سواء  الة وتطوير البحث العلمة في ،الع

ا سيييييتبيان أو بالتحليل النظري، واختلم  الدراسييييية الحالية مع بعض الدراسيييييا  من  أداةباسيييييتخدام 
ة، فة اء الهي ة التدريسيناحية المجتمع والعينة، حيث كان مجتمع وعينة الدراسة الحالية من أعت

حين كان  فة بعتيييييييها من الطالب. وتميز  الدراسييييييية الحالية عن الدراسيييييييا  السيييييييابقة فة تنوع 
 المجا   المستخدمة فة البحث والتة تكون  من ستة مجا  .

 :دب النظري للبحثاأل
 :مفهوم األداء التدريسي

تسيييييييييعى المنظمة إلى تحقيقها ( ب ن : "المخرجا  واألهداف التة 7117عرف  )عبد المحسييييييييين،  -
خالل فترة محييددة، وهييذا الممهوم يييدل على أنيي  يعكس كييل من األهييداف والوسييييييييييييييييا ييل الالزميية 

 . (14)لتحقيقها، ويربط بين أوج  األنشطة باألهداف التة تسعى المنظمة إلى تحقيقها"
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و ( ب ن : "ما يليييييييييييييييدر عن المرد من سييييييييييييييلوك لمظة أ6999وعرف  كال  من )اللقانة، الجمل،  -
مهاري، وهو يسييييييييييتند إلى خلمية معرفية ووجدانية معينة، وهذا األداء يكون عادة على مسييييييييييتو  

 . (15)معين، يظهر من  قدرت  أو عدم قدرت  على أداء عمل معين"
رس والمعبر عن  ب نشييييييييييطة : كل أنواع السييييييييييلوك اللييييييييييادر عن المدأما األداء التدريسيييييييييية فهو -

 .ربوية بما يحقق أهداف معدة سلما  ة والتتمكن  من أداء مهام  التعليميوممارسا  
( ب ن : "درجة قيام عتيييييييو هي ة التدريس بتنميذ المهام التعليمية التعلمية 7111عرف  )العمايرة،  -

وما يبذل  من ممارسيييييييييييييييا  وأنشييييييييييييييطة وسييييييييييييييلوكيا  تتعلق بمهام  المختلمة تعبيرا   ،ب  المناطة
 .(16)سلوكيا "

التعبير عن امتالك المدرس للمهارا  التدريسيييية تعبيرا   ( ب ن : "وسييييلة7112كما عرف  )المراء،  -
 .(17)سلوكيا "

ويختلف ممهوم األداء عن ممهوم الكماية المهنية للمعلم حيث أن الكماية هة القدرة أو المهارة 
تسمو لشخن ما أن يعمل شي ا  معينا ، أما األداء فهو إظهار المهارة بشكل يمكن مالحظت ،  التة

 الكماية عن طريق أداء عمل مهم.فاألداء إظهار 
( على أن "األداء التدريسة هو تنميذ المعلم للدرس وربط موتوع  6996ولقد أكد )بسيونة، 

ة مناسبة، بوسا ل تعليمي وا ستعانة، واستخدام طرا ق تدريس متنوعة، بالواقع ا جتماعة للطالب
ا  المدرس أكثر مما فة الكتاب وربط المادة العلمية بمشييييييييييييييكال  الطالب اليومية وتعميق معلوم

 .(18)المدرسة"

 األداء التدريسي لألستاذ الجامعي:
تشييير أدبيا  البحث العلمة إلى كون أن عملية إعداد األسييتاذ الجامعة تمثل ركيزة هامة فة 

ة فتطوير التعليم العالة، ويعد األداء التدريسة لعتو هي ة التدريس حجر الزاوية لتحقيق كماءت  
 .التدريس

يية فة فياعلوتعيد وظيمية التيدريس الجيامعة من أهم الوظيا ف التة ت ديهيا الجيامعيا  وأكثرهيا 
، إذ يتم تزويدهم بالمعارف التخليييليييية و ا تجاها  السيييلوكية اإليجابية إعداد الطالب للمسيييتقبل

عدادهم ليلييييييييييييييبحوا أعتيييييييييييييياء إيجابيين فة خدمة المجتمع،  والقيمية والمهارا  الالزمة لت هيلهم وا 
قياس تموق الجامعة يعتمد على امتالكها ألعتيييييييييييييياء هي ة تدريس م هلين ت هيال  عاليا ، وتتوفر فم

هم فة إنجاا العملية أكاديمة مال م وخدما  مناسبة تس جو يجادلهم جميع اإلمكانا  الالزمة، إل
 التعليمية التعلمية لتلبو قادرة على تلبية حاجا  المجتمع ومتطلبا  العلر الحالة.
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 ممعظ، ألنهييا الوظيميية الر يسيييييييييييييييية فة التييدريس الجييامعة غيياييية فة األهميييةعييد وظيميية كمييا ت
هة يمكنهم من مواج ل ر يس على إعداد الطلبة إعدادا  الجامعا  المرموقة فة العالم، إذ تركز بشك

 . (19)التحديا  الحاترة والمستقبلية بكل ما تحمل  من تطورا  علمية وتقنية
الجامعة دورا  را دا  فة إعداد وبناء مخرجا  التعليم الجامعة وي دي عتييييييييييييييو هي ة التدريس 

الييييييية أن خ ،ا تلبة حاجا  المجتمع ومتطلبات وت هيلها بما يتناسيييييييب مع متطلبا  العلييييييير كونه
 دة سيييييتماواالعلييييير الحالة يشيييييهد عملية تداخل بين القطاعا  المختلمة فة مجال تبادل الخبرا  

 .من التطور التكنولوجة الحديث
 الجهود المبذولة فة مجال تطوير التعليم العالة فة العالم العربة إ  أن  مازال من رغمالبو 

، ألن اإللييييييييييييالحا  التعليمية ة من أزمة كبيرة فة مجال التعليميعاندون المسييييييييييييتو  المطلوب، و 
 ة ميول من ناحي ، ولم تولى عناية بالطالبجانب النظري " المقررا  والمناه ركز  أكثرها على ال

 .ا ل تقويم الطلبة لكونها تقليدية، باإلتافة إلى عدم فاعلية وسومواهب  وقدرات 
إن مسييييييييييييييتو  التعليم العالة ونوعيت ، ونجاا الجامعة فة تحقيق أهدافها، يتحدد من خالل 
نوعية أعتييييياء هي ة التدريس، باعتبارهم قادة التعليم، وا هتمام بتحسيييييين األداء لد  عتيييييو هي ة 

 .ميةلهة إ  التمات  إلى الدور الكبير لألستاذ الجامعة لتحقيق مطالب  التربوية والعالتدريس، ما 
ومن األمور المهمييية التة لهيييا األثر البيييالغ فة تحسييييييييييييييين نوعيييية وجودة مخرجيييا  التيييدريس 
الجامعة، هة نوعية وجودة أداء األسييييييييييييتاذ الجامعة، لذا يعد عتييييييييييييو هي ة التدريس فة الجامعة 

تحقيق ثالث وظا ف مهمة، هة: التدريس، البحث، خدمة الجامعة والمجتمع العنليييييير المعال فة 
 .(20)اإلنسانة

إن أعتييييياء التدريس بكليا  التربية على وج  الخليييييون يعتمد عليهم فة تحسيييييين وتجويد 
مخرجا  كليا  التربية وهم الذين يعدون ألن يكونوا معلمين لمرحلة التعليم العام، والمتوسييط لذلك 

ة ألنهم يعدون المعلم وهو ركيزة أسييياسيييي ،نوا على مسيييتو  عال من الكمايا  األدا يةينبغة أن يكو 
 للعملية التعليمية بالمجتمع.

ذا كان  طبيعة العليييييييير الحالة قد فرتيييييييي  أدوارا  إتييييييييافية على األسييييييييتا ذ الجامعة تجا  وا 
فرتيي  أهمية التقويم المسييتمر ألدا   لمعرفة مد  نجاح  فة القيام  نمسيي  الوق  طالب ، فهة فة

بهذ  األدوار، فعملية تقويم أداء عتييييو هي ة التدريس تسيييياعد الجامعا  على تحقيق مجموعة من 
فة  ، وكذلكتخلم  فة عمل  بمعايير أو أوزان ملموسيييييييييييييييةاألهداف من بينها قياس مد  تقدم  أو 

ولتقييم  ،العمل وم هالت  العلمية وخليييا لييي  روري بين متطلبا الحكم على تحقيق التوازن التييي
األداء التدريسيييييي ألعضييييياء هيئة التدريس في الجامعات عامة وكليات التربية خاصييييية مبررات 

 يمك  إجمالها فيما يأتي:
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رشاد  لألهداف الع :أوال    .امة واألنشطة التعليمية المتعددةتوجي  عتو هي ة التدريس وا 
هم فة ، وطرا ق التدريس وتزويد  بتغذية راجعة تسييمد  ت ثير  فة المسيياقا  الدراسيييةمعرفة  ثانيا :
 .وتنويع أساليب  وزيادة فعاليت  ،وير أدا  تط

ليييالا  ثالثا : تحديد جوانب القوة والتيييعف لد  عتيييو هي ة التدريس بهدف تعزيز جوانب القوة وا 
 الجوانب التعيمة منها.

في  أن الغاية األسيياسييية من وراء معرفة واقع أعتيياء هي ة التدريس هو تقويمهم    شييكومما 
لغرض إعانتهم على التطوير الذاتة المستمر للولول إلى أعلى المستويا  فة أدا هم التدريسة، 
فالتقويم يعمل على تزويد عتييييييييو هي ة التدريس بمعلوما  عن مسييييييييتو  إنجاز  فة تييييييييوء المهام 

، كميييا أنييي  يوفر إلدارة الجيييامعييية فرن التعرف إلى هيييداف المطلوب تحقيقهييياة إليييي  واألالمنييياطييي
 . (21)الكماءا  المتوافرة واإلفادة منها فة تحقيق ر   الجامعة وأهدافها، وفة ترشيد القرارا 

ومن هنا تري الباحثة أن األداء التدريسييييييييييية ألعتييييييييييياء هي ة التدريس يعد عنليييييييييييرا  هاما  فة 
ة ا  عاموالقلييييييييييييييور فة هذا األداء يمثل أحد التحديا  التة تواج  الجامعالمنظومة األكاديمية، 

مد   للحكم على ا  ن األداء األكاديمة للمعلم الجامعة يعد محورا  ر يسييييإوكليا  التربية خاليييية إذ 
 .التة تقدمها الم سسا  التعليمية جودة الخدما 

التة أسيييييمى الرسيييييا   وأكبرها و إن الرسيييييالة التة ت ديها كليا  التربية دون غيرها تعتبر من 
وطموحات  فة   ترتبط بإعداد خريجين لمهنة التعليم والتة ترتبط بملييييييييييييييير المجتمع وتحقيق أمال

ومن هذا المنطلق من التييروري التمكير فة إعداد معلم المعلم إعدادا  تربويا   ،الحاتيير والمسييتقبل
 .ية من المهارا  األدا ية للتدريسلحيحا  وعلى درجة عال

ومن هنا تري الباحثة أن األداء التدريسييييييييييية ألعتييييييييييياء هي ة التدريس يعد عنليييييييييييرا  هاما  فة 
ة ا  عامالمنظومة األكاديمية، والقلييييييييييييييور فة هذا األداء يمثل أحد التحديا  التة تواج  الجامع

مد   للحكم على ا  ن األداء األكاديمة للمعلم الجامعة يعد محورا  ر يسييييإوكليا  التربية خاليييية إذ 
 ودة الخدما  التة تقدمها الم سسا  التعليمية.ج

 السبل الواجب اعتمادها لتحسي  األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس الجامعي:
اعتماد عتييو هي ة التدريس خطة دراسييية يقوم بتلييميمها لتدريس كل مادة من المواد الدراسييية  .6

التة يقوم بتدريسها تتتمن الهدف من تدريس المادة وممرداتها واألهداف السلوكية التة يسعى 
إلى تحقيقها إتييييافة إلى الغطاء الزمنة لتلك الممردا  واألسيييياليب والوسييييا ل المناسييييبة للتدريس 

سيييا ل قياس تحقيق األهداف وقا مة ب سيييماء المليييادر والمراجع األسييياسيييية لتلك المادة كذلك وو 
 تحديد بعض المقرا  اإلثرا ية.
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التنويع فة الموتيييييوعا  المرعية واألمثلة التة يقوم بتدريسيييييها أو حلها خالل المليييييل الدراسييييية  .7
 وعدم تكرار الممردة نمسها.

قويم لإلفادة منها فة تعزيز قدرة الطالب على تحليل على أحدث أسييييييياليب التدريس والت ا طالع .3
 المعرفة، وحتور بعض الدورا  الخالة ب ساليب التدريس فة مجال تخلل  العام.

على المسييييتحدثا  والمسييييتجدا  وعلى أحدث القتييييايا ثناء الخدمة "التعليم المسييييتمر "التدريب أ .2
 عليم الذاتة".المعالرة فة مجال تخلل  وعلى تطوير قدرات  الذاتية "الت

على الربط الموتيييوعة بين محتويا  المادة الدراسيييية التة يقوم بتدريسيييها وحاجا   أن يحرن .5
ذلك فة مقدمة الملييييييل الدراسيييييية باسييييييتيتيييييياا أهمية ومبررا  دراسيييييية  ويت تىالمجتمع والطلبة 
 .م بتدريسها وأهميتها لهمالمادة التة يقو 

جال تخليييلييي  الدقيق داخل المجتمع على إنشييياء عالقا  مع المتخليييليييين فة م أن يحرن .1
ء بما راعلى الجديد فة مجال اختليييييييالييييييي  وتبادل األفكار واآل ا طالعوخارج  ليسيييييييهل علي  

 .ينعكس إيجابا  على طلبت 
ة ما لهذا من فا د، لا  النقاشييييييية ذا  العالقة بتخلييييييلييييييهمطالب  إلى حتييييييور الحلق أن يوج  .7

 .علمية وتطبيقية
من خالل  الر يسييييية والتعميما  تخالن النتا   واألفكار والمبادئلطلبت  اسيييييتنتاج واسييييي أن يتيو .2

دار على أن يكون مقالحوار والمناقشيية اللييمية والقراءا  الخارجية وليس من خالل ا سييترجاع 
 . (22)المشاركة والنقاش اللمة محورا  من محاور التقويم ألداء الطالب

 عوامل عدة منها:ولزيادة فاعلية األداء التدريسي ينبغي مراعاة 
  التركيز على وتيييييييييوا ليييييييييو  عتيييييييييو هي ة التدريس وعدم السيييييييييرعة فة الحديث والتنويع فة

 .لاب الطالب بالملل وعدم ا نتبا درجا  اللو  حتى   ي
   ا هتمام بعملية ا تليييييال البشيييييري المباشييييير مع كل طالب فهة تسيييييهم فة شيييييد انتباههم إلى

 .ستاذهم وتحسين العالقة مع ل مع أموتوع المحاترة وشعورهم بالتوال
 ألن التوجييي  عكس ذليييك ي د  للحيييد من عمليييية التعلم أو وجوب احترام مشييييييييييييييييياعر الطلبييية ،

 .سحاب من الموقف التعليمة وعرقلت ا ن
  عطاء وق  من الراحة بين المحاتييييييييييرا  حتى يسييييييييييتطيع ا لتزام بإدارة الوق  بشييييييييييكل دقيق وا 

 .ةعادة نشاطهم فة المحاترة التاليالطالب است
  التركيز على توزيع درجا  المادة العلمية على أساس عدة عوامل متنوعة إذ من اللعب على

الطلبة تحقيق أهداف المقرر الدراسييييييييييية من خالل متطلب محدد يقرر  األسيييييييييييتاذ لغرض قياس 
 ر الدراسيييييييييية مثل ا ختبارلذلك ينبغة تنويع متطلبا  المقر  ،مد  فهمهم لموتييييييييييوعا  المادة
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 ،بتقديم موتييييييوع وعرتيييييي  أمام زمال   ، قيام الطالبالمشيييييياركة فة الحوار والنقاشالتحريري، 
بواجييييب ليييي  عالقييية  تقييييديم بحييييث أو تقرير أو ملخن عن أحييييد الموتييييييييييييييوعييييا  أو التكليف

 .بموتوعا  المادة
  ولزيادة فاعلية أداء عتيو هي ة التدريس ينبغة قيام  بتقويم أدا   التدريس باسيتمرار وا سيتمادة

ب إعادة هندسيييييية عمليا  التعلم إذ يتمركز هذا األسييييييلوب على مد  ت هيل األسييييييتاذ من أسييييييلو 
وتمكين  من إعادة تقويم عمليا  التدريس، ومد  قدرت  على إعطاء كل طالب دورا  أكبر فة 
عمليا  التعلم وفقا  لميول  وقدرات  ومد  إتاحة المرلييييية  سيييييتمادة الطلبة من بعتيييييهم البعض 

ما بينهم ومد  ا ستمادة من التقنيا  الحديثة فة تعزيز عمليا  التدريس، من خالل التماعل في
 .قق للطالب عن مستو  أداء أستاذهمالمتح توافر ملادر التعلم، ومد  الرتا ومد 

قمة ومراجعة ريس من و ولالرتقاء بمسييتو  األداء التدريسيية وا رتماع ب   بد لعتييو هي ة التد
اط لقوة ونقعارف المسيييييييييييتمرة، لتسييييييييييياعد  فة معرفة نقاط امن الخبرا  والم مجموعةتكسيييييييييييب  
 .فة أدا   التعف

 إجراءات البحث:
اسييييييتخدم  الباحثة المنه  الولييييييمة التحليلة، لمال مت  لطبيعة البحث، لتحليل ما منهج البحث: 

هو موجود على أرض الواقع بالوليييييييييييف الشيييييييييييامل، كذلك تمسيييييييييييير البيانا  والمعلوما  والحقا ق 
 البحث، فة تيييييييييييوء واقع األداء التدريسييييييييييية أعتييييييييييياء هي ة التدريس الجامعة بجامعةلموتيييييييييييوع 

 ".كلية التربية طرابلس "أنموذجا-طرابلس
، البالغ بجامعة طرابلس –شييمل جميع أعتيياء هي ة التدريس بكلية التربية طرابلس مجتمع البحث:

 ة ش ون أعتاء هيقار وفقا  لإلحلا يا  الرسمية من مكتب  ( عتو هي ة تدريس672عددهم )
 التدريس بالكلية.

( عتييييييييييو هي ة التدريس، وبنسييييييييييبة 91تم اختيار عينة عشييييييييييوا ية بسيييييييييييطة قوامها )عينة البحث: 
 ( من المجتمع الكلة، حيث تعتبر ممثلة لمجتمع البحث.52%)

امعة بكلية التربية بج –للكشييييييييف عن واقع األداء التدريسيييييييية ألعتيييييييياء هي ة التدريسأداة البحث: 
تم إعداد ا سييييييتبيان ك داة ر يسيييييية لجمع البيانا  بهدف اإلجابة على تسييييييا    البحث.  –طرابلس

وتم ذلك من خالل الرجوع للدراسا  السابقة واألدب النظري التة تناول  موتوع البحث، واشتمل 
 ( عبارا  لكل مجال، وهة كاآلتة:9( عبارة، تتمن )52ا ستبيان على ستة مجا   بواقع )
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 اة البحث )استمارة االستبيا (:اختبار أد
 أوال : الدراسة االستطالعية:

طبق  الباحثة  ،( ممردة من ممردا  مجتمع البحث71تكون  عينة البحث ا ستطالعية من )
للت كد من فهمهم لتعليماتها وتحديد زمن تطبيقها، وكذلك الت كد من لييييييييدق  ،عليهم مقياس البحث

 األداة، وثباتها، وكان  النتا   كما ي تة: 
 تم الت كد من لدق أداة البحث، حيث قام  الباحثة بإجراء ما ي تة: صدق أداة البحث: .1
فة مجال المناه   ()حكمينمجموعة من المُ  تم عرض ا سيييتبيان على تقدير صييدق المحتوى: .أ

وطرا ق التدريس، واإلدارة والتخطيط التربوي لمعرفة رأيهم حول ليييييييييييالحية ا سيييييييييييتبيان لتحقيق 
األهداف التة وتييييع  من أجلها، وقد أسييييمر  نتا   التحكيم على حلييييول المقرا  على درجة 

ة، (، وتبين من خالل ذلك أن معظم عبارا  ا سييييتبيان جيد%21اتماق بين المحكمين بنسييييبة )
 وتحمل لدقا  ظاهريا  جليا ، ومال مة للتطبيق على مجتمع البحث.

اخ( نبكرو اباسييتخدام معامل )ألم الداخلة التناسييق الثبا  بطريقة معامل قيم حسيياب تم الثبات: .ب
(Alpha –Cornpach) وهو ليييييييييييييييدق الدرجا  التجريبية  ي:الصيييييييييدق الذات كما تم قياس(

لالختبار بالنسييييييبة للدرجا  الحقيقية التة خلليييييي  من شييييييوا ب أخطاء القياس، يقاس اللييييييدق 
 ةف موتيييييييييييييحة كما النتا   وكان الذاتة بحسييييييييييييياب الجذر التربيعة لمعامل ثبا  ا ختبار(، 

 الجدول اآلتة:
 لالستبيا   الذاتيمعامل الثبات والصدق ةقيم (1جدول رقم )

 المجال م
عدد 

 العبارات

معامل الثبات                

 الكلي

 الصدق الذاتي

 الكلي

 9 مجال استراتيجيا  التدريس المعال 6

1.925 1.977 

 9 مجال التقويم 7
 9 مجال استخدام الوسا ل وتكنولوجيا التعليم 3
 9 مجال ا تلال المعال مع الطالب 2
 9 مجال أنشطة البحث العلمة 5
 9 مجال الممارسا  اإلدارية والقيادية 1

 
وأن اللدق الذاتة  (1.925للمقياس كان ) معامال  الثبا  أعال  أن الجدول من يتتو
 الثبا  من عالية تمتع المقياس بدرجة إلى تشير مرتمعة معامال  (، وهة1.977تراوا بين )

با  أداة وث لدق من  ت كد قد الباحثة تكون وبذلك األداة قابلة للتوزيع واللدق، وبهذا تكون
 س لت .أ واإلجابة على النتا   لتحليل بلحتها ولالحيتها تامة ثقة على يجعلها مما البحث
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 أساليب التحليل ااحصائي للبيانات: .2
 تييييم اسييييييييييييييييييتييييخيييييييدام نييييظيييييييام الييييتييييحييييلييييييييييييل بيييييييالييييرزم اإلحليييييييييييييييييييييا يييييييييييية لييييلييييعييييلييييوم ا جييييتييييمييييييياعيييييييييييية

SPSS Statistical Package For Social Sciences)):لمعالجة بيانا  البحث كما ي تة 
التة  والنسييييييييييييييبة الم وية للتكرار ،: لتحديد عدد التكرارا التوزيعات التكرارية والنسيييييييييبة المئوية .أ

منسييييييييوبا  إلى إجمالة التكرارا ، وذلك لتحديد األهمية النسييييييييبية لكل  ،تتحلييييييييل علي  كل إجابة
 إجابة وبيان.

عن كل فقرة، حول  المبحوثين: لتحديد درجة تمركز إجابا  المرجح المتوسيييييييييط الحسيييييييييابي .ب
درجا  المقياس: تم اسيييييييييييتخدام مقياس ليكر  الخماسييييييييييية لإلجابة على فقرا  هذا ا سيييييييييييتبيان 

ة(، ى حد ما(، )قليلوتنحليييير اإلجابا  وفق هذا المقياس فة: ي)كبيرة جدا(، )كبيرة(، )مهمة إل
 : ا تةالجدول  للمقرا  وفق  وتم تحديد أوزان ا ستجابا ،)قليلة جدا (

 يوضح أوزا  االستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي (2جدول )
 
 
 
 
 
 

وفق الجدول أعال  حيث إن  العينة وفق مقياس ليكر  الخماسيييييييييييييية وتم تحديد اتجاها  أفراد
(، وقد حسيييييب  طول المترة على أسييييياس أن 1.21( أي حوالة )2/5طول المترة المسيييييتخدمة هة )
( وقد حلييييييير  فيما بينها أربع مسيييييييافا ، والجدول 5-2-3-7-6أوزان ا سيييييييتجابا  الخمسييييييية )

 :يبين ذلك ا تة
 المتوسط المرجحتحديد االتجاهات وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب  (3جدول )

 الرأي المتوسط المرجح ت
 قليلة جدا   6.21إلى  6من  6
 قليلة 7.11إلى  6.21من   7
 متوسطة 3.21إلى  7.11من  3
 كبيرة 2.71إلى  3.21 2
 كبيرة جدا   5إلى  2.71 5

 الرأي الوز 
 كبيرة جدا   5
 كبيرة 2
 مهمة إلى حد ما 3
 قليلة 7
   أدري 6



 مؤتمر المعرفة
 مؤسسات التعليم العامليات التربية، ودوره في تلبية احتياجات كاإلسهام المعرفي لبعنوان: 

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –كلية التربية                       جامعة الزاوية       23

ابة، الحسيي : اسييتخدم لقياس تشييت  اإلجابا  ومد  انحرافها عن متوسييطهااالنحراف المعياري .ج
كان معنا  أن القيم مجتمعة حول متوسيييييطها الحسيييييابة، وبالتالة  ،وكلما كان ا نحراف ليييييغيرا

 فإن قيمة المتوسط تمثل إجمالة اإلجابا  تمثيال لادقا.
لتحديد نسييييييييييييييبة اتماق المحكمين على فقرا  أداة ( لنسيييييييييبة االتفاق: Cooperمعادلة كوبر ) .د

 عدم ا تماق( نسبة - %611. )نسبة ا تماق= البحث
 ها.محاور الداخلة بين عبارا  ا ستبانة و  : لقياس لدق ا تساقمعامل ارتباط بيرسو  .ه
 لمعرفة ثبا  أداة البحث. كرونباخ:اختبار ألفا .و

 عرض ومناقشة النتائج:ثانيا : 
 –ما هو الواقع التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلسااجابة ع  السؤال األول:  .6

 التربية طرابلس وفق مجاالت البحث؟كلية 
 وكان  كاآلتة:، ( عبارا 9، حيث اشتمل كل مجال على )مجا   البحث وتم  اإلجابة من خالل

 مجال استراتيجيات التدريس الفعال: .أ
التقدير، و التكرار والنسب الم وية والوسط المرجو وا نحراف المعياري والتباين وقد تم حساب 

 (.2الجدول رقم )وهة كما يوتحها 
( أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد  عينة البحث على 2ويتتو من الجدول )

 قليلة(.(، وكان  بدرجة تقدير كلية )1.221( وبلغ ا نحراف المعياري )7.67هذا المجال بلغ  )
ا بين م جوالعبارا  فة هذا المجال )قليلة( تراوا المتوسط المر  معظمحيث كان  درجة تقدير 

(، وقد 7.91( كان  بدرجة متوسطة بمتوسط مرجو )2العبارة رقم ) ( فيما عدا7.37 -6.29)
تعزي الباحثة السبب فة ذلك  عتماد أعتاء هي ة التدريس على استراتيجيا  التدريس التقليدية، 

ألداء اوعدم استخدام الطرق الحديثة والمعالة فة عملية التدريس، وهذا ما ينعكس سلبا  على 
( من جانب عدم أداء 6992التدريسة لهم. وتوافق  هذ  النتيجة مع نتيجة دراسة الشامة )

(، ودراسة 7112أعتاء هي ة التدريس لألدوار المطلوبة، كذلك مع نتيجة دراسة الجبوري )
 ( من جانب تعف استخدام طرا ق التدريس.7167عزيز )
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 مجال استراتيجيات التدريس الفعالاستجابة أفراد العينة في يوضح  (4جدول )

 
 مجال التقويم:  .ب

التقدير و التكرار والنسب الم وية والوسط المرجو وا نحراف المعياري والتباين وقد تم حساب 
 .(5وهة كما يوتحها الجدول رقم )

( أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد  عينة البحث على 5ويتتو من الجدول )
كلية )قليلة(.  (، وكان  بدرجة تقدير1.997( وبلغ ا نحراف المعياري )7.22هذا المجال بلغ  )

( على درجة تقدير )قليلة( تراوا المتوسط المرجو لها 9، 2، 2، 3، 7، 6حيث حاز  العبارا  )
( فكان  درجة تقديرها )متوسطة( بمتوسط مرجو 7، 1، 5(، أما العبارا  )7.56 -6.97ما بين)
 فة القاعا (، وقد يكون السبب فة ذلك األعداد الكبيرة للطالب 3.63 -7.13ما بين ) يتراوا

الدراسية مما ي ثر على قدرة أعتاء هي ة التدريس فة استخدم األساليب الحديثة فة عملية التقويم 

 العبارات ت ر.
 ك
% 

كبيرة 
 جدا

 كبيرة
إلى حد 

 ما
 قليلة

قليلة 
 جدا  

غير 
 مبين

 المجموع
% 

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 التقدير التباين

1 

أعمل على تخطيط 
وتصميم المادة 
العلمية التي أقوم 

 بتدريسها

 1992 69 1 1 0 16 51 27 ك

 
09739 

09546 

 

درجة 
 قليلة

% 2891 5391 1697 0 190 190 100 

2 
أمتلك مهارات عرض 
المادة العلمية بطرق 

 مرنة ومشوقة

 69 - 1 2 17 50 26 ك

1998 09794 09631 
درجة 
 قليلة

% 2791 5291 1797 291 190 - 100 

3 

استخدم مهارات 
وفنون في طرح 
 األسئلة خالل
 المحاضرات

 69 - - 1 20 44 31 ك

1991 09755 09570 
درجة 
 قليلة

% 3293 4598 2098 1 - - 100 

4 
عمل على تصميم أ

 الحقائب التدريسية

 69 3 19 11 21 31 11 ك
2996 19326 19759 

درجة 
 100 391 1998 1195 2199 3293 1195 % متوسطة

5 

استخدم طرق إثارة 
 أثناءالدافعية 

لتدريس إلثراء ا
 العملية التعليمية

 69 2 1 2 19 47 25 ك

2901 09810 09656 
درجة 
 قليلة

% 26 49 1998 291 190 291 100 

6 
أنجز المحاضرات في 
الوقت المحدد )إدارة 

 الوقت (

 69 - - 2 14 51 29 ك
1989 09724 09524 

درجة 
 قليلة

% 3092 5391 1496 291 - - 100 

7 

ملم بأساليب 
ية التواصل اللفظ

وغير اللفظية 
 وكفايات توظيفها

 69 1 - 1 22 45 27 ك

1997 09750 09563 
درجة 
 قليلة

% 2891 4699 2299 190 - 190 100 

8 
تخدام أساليب اس

 التعزيز نحو التعلم

 69 3 - 3 28 38 24 ك
2911 09827 09684 

درجة 
 قليلة

% 25 3996 2992 391 - 391 100 

9 
استخدم األساليب 
اإلبداعية أثناء 

 تدريس المحاضرات

 69 1 - 7 32 40 16 ك

2932 09841 09708 
درجة 
 قليلة

% 1697 4197 3393 793 - 190 100 

 017.8 01840 2112 الدرجة الكلية
درجة 
 قليلة
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واعتمادهم على ا ختبارا  التحريرية المعتادة دون تنويع أساليب التقويم، كذلك المترة الزمنية 
ذ  النتيجة لية. وتوافق  هالمحدودة فة نظام الملل الدراسة المستخدم فة النظام التعليمة فة الك

براهيم ) الكندريمع نتيجة دراسة  ( حيث أشار  إلى أكثر من نلف الوق  مخلن 6991وا 
اسة مع نتيجة در للتدريس مما ي ثر على المجا   األخر  لألداء التدريسة بشكل عام، كذلك 

 منهم. ( من جانب عدم أداء أعتاء هي ة التدريس لألدوار المطلوبة6992الشامة )
 

 مجال التقويماستجابة أفراد العينة في يوضح (5جدول )
 ر
 ت

 العبارات
 ك
% 

 كبيرة
 جدا

 كبيرة
 إلى
 حد ما

 قليلة
قليلة 
 جدا  

 غير
 مبين

 المجموع
% 

 المتوسط
 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 التقدير التباين

1 
ملم بمفهوم التقويم 
وما يتعلق به من 
 مجاالت ومعايير

 69 1 2 2 17 44 30 ك
1997 09881 09776 

درجة 
 100 1 291 291 1797 4598 3193 % قليلة

2 

أعمل على تحليل 
وتفسير نتائج 
الطالب بعد كل 

 امتحان

 69 2 2 3 23 43 23 ك

2913 09895 09801 
درجة 
 100 291 291 391 24 4498 24 % قليلة

3 

أقوم ببناء أنواع 
مختلفة من 
االختبارات 
 التحصيلية

 69 2 1 4 23 40 26 ك

2909 09888 09788 
درجة 
 100 291 1 492 24 4197 2791 % قليلة

4 
أعمل على إثراء 
دافعية الطلبة نحو 

 التقييم الذاتي

 69 - 1 3 28 46 18 ك
2920 09816 09666 

درجة 
 100 - 1 391 2992 4799 1898 % قليلة

5 
استخدم أساليب 

التقييم الحديثة مثل 
 البرتفوليو()

 69 2 21 9 36 17 11 ك
3913 19280 19639 

درجة 
 100 291 2199 994 3795 1797 1195 % متوسطة

6 
استعين بأسس 
تقويم البرامج 
 األكاديمية

 69 96 7 14 24 34 14 ك
2963 19140 19300 

درجة 
 100 100 793 1496 25 3594 1496 % متوسطة

7 
استخدم الطرق 

الحديثة في  العلمية
 التقويم الذاتي

 69 2 3 12 28 36 15 ك
2994 19013 19027 

درجة 
 100 291 391 1295 2992 3795 1596 % متوسطة

8 
استعين بأساليب 
 التغذية الراجعة

 69 4 3 14 25 35 15 ك
2951 19043 19088 

درجة 
 100 492 391 1496 26 3695 1596 % قليلة

9 

تكليف أعمل على 
الطالب بقراءات 
فردية وفق 
 اهتماماتهم

 69 1 2 7 33 32 21 ك

2934 09974 09949 
درجة 
 قليلة

% 2199 3393 3494 793 291 1 100 

 11004 01662 2144 الدرجة الكلية
درجة 
 قليلة

 
 مجال استخدام الوسائل وتكنولوجيا التعليم: .ج

لدرجة ا ستجابة لد  عينة البحث على  ( أن المتوسط المرجو الكلة1يتتو من الجدول )
(، وكان  بدرجة تقدير كلية 6.797( وبلغ ا نحراف المعياري )7.73هذا المجال بلغ  )

( على درجة تقدير )قليلة( بمتوسط مرجو يتراوا 2، 5، 7، 6)متوسطة(. حيث حاز  العبارا  )
ى درجة تقدير )متوسطة( ( عل9، 7، 1، 2، 3( فة حين حاز  العبارا  )7.51 -7.25ما بين )

(. وتعزي الباحثة السبب فة ذلك لقلة اإلمكانا  3.76 -7.76بمتوسط مرجو يتراوا ما بين )



 كلية التربية طرابلس "إنموذجا " - بجامعة طرابلس واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي
 د. نعيمة المهدي أبوشاقور  

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –كلية التربية                  جامعة الزاوية            26

من ناحية توفير األجهزة والتقنيا  التعليمية الحديثة فة الكلية، مما ي ثر سلبا  على أداء أعتاء 
حددة من على استخدام أنواع مالهي ة التدريسية، باإلتافة لعدم قدرة بعض أعتاء هي ة التدريس 

 أجهزة تكنولوجيا التعليم وقلة خبرتهم.
( فة ترورة توفير 7112وتوافق  نتيجة هذ  الدراسة مع توليا  دراسة منلور شيت  )

 اإلمكانيا  المادية والعلمية والتقنية فة الجامعا ، كذلك اإلفادة من تكنولوجيا المعلوما  الحديثة.
 

 مجال استخدام الوسائل وتكنولوجيا التعليماستجابة أفراد العينة في يوضح (6دول )ج
 ر
 ت

 العبارات
 ك
% 

 كبيرة
 جدا

 كبيرة
 إلى
 حد ما

 قليلة
 قليلة
 جدا  

 غير
 مبين

 المجموع
% 

 المتوسط
 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 التقدير التباين

1 
استخدم الحاسوب في 
تدريس البرامج 

 الدراسية

 69 4 18 14 30 14 16 ك
2949 19397 19951 

درجة 
 100 492 1898 1496 3193 1496 1697 % قليلة

2 

امتلك مهارات التعلم 
اإللكتروني باستخدام 
الحاسوب لتحليل 

 البحوث

 69 2 6 7 25 41 15 ك
2945 19054 19110 

درجة 
 قليلة

% 1596 4297 26 793 693 291 100 

. 
أتقن استخدام برامج 
الحزم اإلحصائية 

Spss 

 69 4 18 14 30 14 16 ك
3904 19342 19800 

درجة 
 100 492 1898 1496 3193 1496 1697 % متوسطة

4 
امتلك القدرة على 
تصميم المقررات 
 الدراسية االلكترونية

 69 1 18 10 24 26 17 ك
2985 19360 19850 

درجة 
 100 1 1898 1094 25 2791 1797 % متوسطة

5 

استخدم تقنيات 

 Powerالباروبونيت
Ppint  في إنجاز

وعرض المحاضرات 
 والبحوث في التدريس

 69 3 11 11 23 22 26 ك

2956 19331 19771 
درجة 
 قليلة

% 2791 2299 24 1195 1195 391 100 

9 
استخدم االنترنيت 
كوسيط للحوار مع 

 الطالب

 69 1 15 14 20 25 21 ك
2976 19374 19888 

درجة 
 100 1 1596 1496 2098 26 2199 % متوسطة

7 
أصمم مواقع التعليمية 

 على اإلنترنت

 69 5 28 8 21 23 11 ك
3921 19426 29034 

درجة 
 100 592 2992 893 2199 24 1195 % متوسطة

8 
استغل المكتبات 

الرقمية في التحضير 
 وتوفير المادة العلمية

 69 2 7 7 27 37 16 ك
2949 19095 19199 

درجة 
 100 291 793 793 2891 3895 1697 % قليلة

6 
اعمل على استخدام 

Data show 

 69 3 11 11 29 24 18 ك

2971 19247 19556 
درجة 
 100 391 1195 1195 3092 25 1898 % متوسطة

 11984 11262 .217 الدرجة الكلية
درجة 
 متوسطة

 
 مجال االتصال الفعال مع الطلبة: .د

( أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد  عينة البحث على 7يتتو من الجدول )
(، وكان  بدرجة تقدير كلية )قليلة(. 1.231( وبلغ ا نحراف المعياري )7.11هذا المجال بلغ  )

ن وا المتوسط المرجو ما بيحيث كان  درجة تقدير جميع العبارا  فة هذا المجال )قليلة( وترا
(، وقد تعزي الباحثة السبب فة ذلك ألن عدد الطالب الذين يتعامل معهم عتو 7.31 -6.22)

الهي ة التدريسية كثير، مما يقلل من طاقت  للبحث وا هتمام بجميع مشكال  الطالب، كذلك تحمظ 
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 عهم وفق وجهة نظر بعض أعتاء هي ة التدريس على التوالل مع الطالب أو إقامة عالقا  م
 الخالة.

( األدوار المطلوبة من أعتاء هي ة 6992توافق  نتيجة هذا البحث مع نتيجة دراسة الشامة )
( فة أن 7112التدريس بجامعة الملك فيلل باإلحساء لم ت د بشكل كامل، ودراسة الجبوري )

( فة تسجيل 7167)ة عزيز العالقا  اإلنسانية كان  بمستو  تعيف عند التدريسيين، ودراس
 فة أداء التدريسيين من وجهة نظر الطلبة وفة المجا   كافة. تعف واتو

 مجال االتصال الفعال مع الطلبةاستجابة أفراد العينة في يوضح  (7دول )ج
 العبارات ت

 ك
% 

كبيرة 
 جدا

 كبيرة
إلى 
 حد ما

 قليلة
قليلة 
 جدا

غير 
 مبين

 المجموع
% 

 المتوسط
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 التقدير التباين

1 
أتقن أساليب 
التأثير واإلقناع 

 العلمي

 69 2 1 2 19 44 28 ك
1998 09829 09688 

درجة 
 100 291 1 291 1998 4598 2992 % قليلة

2 

استخدم أساليب 
إدارة الحوار 
أثناء الحلقات 

 الدراسية

 69 1 1 2 21 44 27 ك

2901 09831 09691 
درجة 
 قليلة

% 2891 4598 2199 291 1 1 100 

. 
أتفهم المشكالت 
والصعوبات 
 الدراسية للطلبة

 69 2 - 2 17 39 36 ك

1984 09794 09630 
درجة 
 100 291 - 291 1797 4096 3795 % قليلة

4 

أمتلك مهارات 
التعامل مع الطلبة 
ذوي الحاجات 

 الخاصة

 69 10 4 5 26 29 22 ك
2930 19064 19131 

 درجة
 قليلة

% 2299 3092 2791 592 492 1094 100 

5 
أتفهم احتياجات 
الطلبة النفسية 

 والتعليمية

 69 6 1 4 18 38 29 ك
2900 09899 09809 

درجة 
 قليلة

% 3092 3996 1898 492 1 693 100 

9 

أرحب بلقاء 
الطالب خارج 
وقت المحاضرة 
)خالل الساعات 

 المكتبية(

 69 3 1 4 15 41 32 ك

1994 09882 09778 
درجة 
 قليلة

% 3393 4297 1596 492 1 391 100 

7 
أمتلك مهارات 

االتصال الجيد مع 
 اآلخرين

 69 2 - 5 11 47 31 ك
1989 09809 09655 

درجة 
 100 291 - 592 1195 49 3293 % قليلة

8 

استخدم الطريقة 
العلمية في 
التفكير لحل 
 المشكالت

 69 3 - 1 14 51 27 ك

1988 09689 09475 
درجة 
 100 391 - 1 1496 5391 2891 % قليلة

6 
أتقن طرح األفكار 
الجديدة بشكل 
 بسيط ومقبول

 69 4 - 1 18 46 27 ك
1992 09730 09533 

درجة 
 100 492 - 1 1898 4799 2891 % قليلة

 01710 018.9 2100 الدرجة الكلية
درجة 
 قليلة

 أنشطة البحث العلمي:مجال  .ه
( أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد  عينة البحث على 2يتتو من الجدول )

(، وكان  بدرجة تقدير كلية )قليلة(. 6.155( وبلغ ا نحراف المعياري )7.32هذا المجال بلغ  )
ين لمرجو ما بحيث كان  درجة تقدير أغلب العبارا  فة هذا المجال )قليلة( تراوا المتوسط ا

(، وقد 7.21( كان  بدرجة )متوسطة( بمتوسط مرجو )2( فيما عدا العبارة رقم )7.59 -7.62)
تعزي الباحثة السبب فة ذلك لتعف القابلية للتعلم الذاتة لد  عتو هي ة التدريس وتطوير 
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هم باألمور لقدرات  فة المجال العلمة البحثة واكتما   بممارسة المهنة كروتين معتاد، كذلك انشغا
الحياتية، وعدم تطرقهم لقتايا المجتمع وربطها ببرام  البحث العلمة خالة مع تعف الحوافز 

، ةيبية لما يستحدث من أساليب بحثيالتة تقدمها لهم الجامعة من خالل البرام  التدر  واإلمكانا 
براهيم ) الكندريوتوافق  هذ  النتيجة مع نتيجة دراسة  ( بتخلين أعتاء هي ة التدريس 6991وا 

( من جانب ترورة امتالك 6996أكثر من نلف وقتهم للتدريس، كذلك دراسة الخوالدة ومرعى )
( فة التركيز 7112توليا  دراسة منلور شيت  )التدريس مهارا  البحث العلمة، و  عتو هي ة

لى جانب أعمال التدريس ووتع شروط على البحث العلمة، وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، إ
وموالما   ختيار عتو هي ة التدريس الجامعة، وربط ترقيت  باألداء األكاديمة، من خالل 

 البحوث العلمية المميزة وتطوير البحث العلمة.
 مجال أنشطة البحث العلمياستجابة أفراد العينة في يوضح  (8دول )ج

 العبارات ت
 ك
% 

 كبيرة
 جدا

 كبيرة
 إلى
 حد ما

 قليلة
 قليلة
 جدا

 غير
 مبين

 المجموع
% 

 المتوسط
 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 التقدير التباين

1 

أشارك في عمل 
دراسات وأبحاثا  
علمية وتطبيقية 
داخل الجامعة 

 وخارجها

 69 3 2 13 25 29 24 ك

2935 19080 19166 
درجة 
 قليلة

% 25 3092 26 1395 291 391 100 

2 

مهارات أمتلك 
وفنيات طرق 
كتابة التقارير 
 والمقاالت البحثية

 69 3 - 9 28 33 23 ك

2925 09940 09884 
درجة 
 قليلة

% 24 3494 2992 994 - 391 100 

. 

استخدم الطرق 
والتقنيات الحديثة 
في إنجاز البحوث 

والرسائل 
 الجامعية

 69 6 2 7 23 36 22 ك

2923 09984 09967 
درجة 
 قليلة

% 2299 3795 24 793 291 693 100 

4 
 

امتلك القدرة على 
تنمية مهاراتي 

 البحثية

 69 3 - 2 27 39 25 ك
2923 09910 09829 

درجة 
 قليلة

% 26 4096 2891 291 - 391 100 

5 

استخدم عادة 
مهارات البحث 
التطبيقي في 
البحوث 
 والدراسات

 69 3 2 5 24 43 19 ك

2959 19111 19234 
درجة 
 قليلة

% 1998 4498 25 592 291 391 100 

9 
أعرف طرق إدارة 

مشروعات 
 األبحاث العلمية

 69 4 7 9 30 31 15 ك
2918 09961 09924 

درجة 
 100 492 793 994 3193 3293 1596 % قليلة

7 
أعمل على ربط 
البحوث بقضايا 

 المجتمع

 69 2 1 9 20 40 24 ك
2949 19187 19408 

درجة 
 100 291 1 994 2098 4197 25 % قليلة

8 

استخدم عمليات 
البحث والتحليل 
اإلحصائي 
باستعمال 
 الحاسوب

 69 5 6 14 19 32 20 ك

2980 19333 19777 
درجة 
 متوسطة

% 2098 3393 1998 1496 693 592 100 

6 

أمتلك المعرفة 
ببنوك المعطيات 

والشبكات 
اإلقليمية 
 والعالمية

 69 7 16 8 22 28 15 ك

2930 09987 09974 
درجة 
 قليلة

% 1596 2992 2299 893 1697 793 100 

 11126 11055 21.8 الدرجة الكلية
درجة 
 قليلة
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 مجال الممارسات اادارية والقيادية:  .و
 مجال الممارسات اادارية والقياديةاستجابة أفراد العينة في يوضح  (9جدول )

 العبارات ت
 ك
% 

 كبيرة
 جدا

 كبيرة
 إلى
 قليلة حد ما

 قليلة
 جدا

 غير
 مبين

 المجموع
% 

 المتوسط
 المرجح

 االنحراف
 المعياري

 التقدير التباين

1 

أحرص دائما  
على المشاركة 
بفعالية في 
اللجان 

والمجالس 
العلمية في 

القسم أو الكلية 
 أو الجامعة

 69 3 1 11 24 36 21 ك

2930 09987 09974 
درجة 
 قليلة

% 2199 3795 25 1195 1 391 100 

2 

أمتلك القدرة 
على اتخاذ 

القرارات بشكل 
دقيق 

 وموضوعي

 69 2 - 5 19 46 24 ك

2905 09821 09675 
درجة 
 100 291 - 592 1998 4799 25 % قليلة

. 

أطلع باستمرار 
على اللوائح 
واألنظمة 
والقوانين 
المتعلقة 

بالتعليم وما 
 يستجد عليها

 69 4 1 3 21 44 23 ك

2908 09842 09708 
درجة 
 100 492 1 391 2199 4598 24 % قليلة

4 

أعمل على 
إقامة عالقات 
إنسانية مع 
الطالب 
والزمالء 
 واإلدارة

 69 2 - 3 14 35 42 ك

1977 09822 09676 
درجة 
قليلة 
 100 291 - 391 1496 3695 4398 % جدا  

5 

أدخل 
المحاضرة في 
الموعد المحدد 
لشعوري 
بالمسؤولية 
 تجاه العمل

 69 4 - 3 13 31 45 ك

1972 09830 09688 
درجة 
قليلة 
 100 492 - 391 1395 3293 4699 % جدا  

9 

أمتلك القدرة 
والمهارة على 
إدارة وتنظيم 
الحوارات داخل 

المحاضرة 
 وخارجها

 69 2 2 4 16 36 36 ك

1994 09959 09921 
درجة 
 100 291 291 492 1697 3795 3795 % قليلة

7 

أستطيع كتابة 
المحاضر 
والتقارير 
 بمهارة كبيرة

 69 2 - 5 30 26 33 ك

2907 09942 09887 
درجة 
 100 291 - 592 3193 2791 3494 % قليلة

8 

أمتلك توازن 
في التحكم 

بردود األفعال 
للمواقف التي 
 أتعرض لها

 69 2 - 5 26 37 26 ك

 
2911 

09873 09763 
درجة 
 100 291 - 592 2791 3895 2791 % قليلة

6 

أعمل على 
الظهور دائما 
بمظهر الئق 
والتعامل 
باحترام مع 
 الطالب

 69 2 1 3 15 31 44 ك

1979 09902 09814 
درجة 
قليلة 
 100 291 1 391 1596 3293 4598 % جدا  

 01760 01889 1168 الدرجة الكلية
 درجة
 قليلة
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( أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد  عينة البحث على 9يتتو من الجدول )و 
وكان  بدرجة تقدير كلية  (،1.221( وبلغ ا نحراف المعياري )6.92هذا المجال بلغ  )

( على درجة تقدير )قليلة جدا ( بمتوسط مرجو يتراوا ما 9، 5، 2حاز  العبارا  )حيث ،)قليلة(
( على درجة تقدير )قليلة( 2، 7، 1، 3، 7، 6( فة حين حاز  العبارا  )6.79 -6.77)بين 

(. وتعزي الباحثة السبب فة ذلك ب ن معظم أعتاء 7.31 -6.92بمتوسط مرجو يتراوا ما بين )
هي ة التدريس قد يمتل مجال العمل التدريسة على المجال اإلداري، أو  عتقاد  ب ن هذا الجانب 

اختلالات  مما ي دي ب  لعدم القدرة على اتخاذ القرارا  اإلدارية أو إدارة األزما   ليس من تمن
دم ع والمعلوما  وغيرها. كذلك تعف اإلعداد من الجانب اإلداري ألعتاء هي ة التدريس بسبب

(، 6992) وتوافق  نتيجة هذ  الدراسة مع نتيجة دراسة الشامة، تقديم دورا  فة هذا المجال
( فة عدم 7112فة حين اختلم  مع تولية دراسة منلور شيت  ) ،(7112الجبوري ) ودراسة
 عتو هي ة التدريس ب عباء إدارية.تكليف 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية الستجابات عينة البحث وفق ااجابة ع  السؤال الثاني:  .2
 (؟سنوات الخبرة –ي )المؤهل العلمي متغير 

 المؤهل العلمي:  .أ
( المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية F  =63.926يتتو أن قيمة ) (61) رقممن الجدول 

( أي أن هناك فروق ذا  د لة إحلا ية بين متوسطا  الم هل ألعتاء %6عند مستو  الد لة )
هي ة التدريس فة درجة قياس أدا هم وللالو حملة الماجستير، حيث قدر أعتاء هي ة التدريس 

ي ة التدريس الحاملين لدرجة الماجستير ( وهة أقل من متوسط أعتاء ه6.27درجة الدكتورا  )
 (. وتعزي الباحثة ذلك للنشاط والدافعية نحو العمل وإلثبا  الذا  لديهم.7.56والبالغة )

 ( بي  استجابات عينة الدراسة WAY ANOVAنتائج تحليل التباي  األحادي )( 11دول )ج
 لمتغير المؤهل في مجاالت قياس األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس وفقا  

 المتوسط العدد المؤهل
االنحراف 
 المعياري

 Fقيمة 
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 5..38 78.1 35 دكتوراه
758..7 7 38333 

 1..38 1837 35 ماجستير

 
 سنوات الخبرة: .ب

( المحسوبة أكبر من قيمتها F)  =61.211يالحظ من جدول تحليل التباين السابق أن قيمة 
( مما %5(، وهة أقل من مستو  المعنوية )%6( أي )1.111الجدولية عند مستو  معنوية )

يعنة وجود فروق معنوية بين متوسطا  سنوا  الخبرة ومجا   قياس أداء أعتاء هي ة التدريس 
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(، 7.21 ة التدريس نحو )سنوا ، حيث بلغ متوسط استجابة أعتاء هي 5للالو ذو خبرة أقل من 
(، 7.12سنة بمتوسط ) 65-66(، ثم ذوي الخبرة 7.11سنوا  بلغ ) 61-5يليها ذوي الخبرة بين 

 . (7.12سنة، حيث بلغ  ) 65متجاوزة وأخيرا  ذوي متوسط الخبرة ألعتاء هي ة التدريس ال
تخدام تكنولوجيا على اس وتر  الباحثة أن السبب فة ذلك قد يعود لحداثة البرام  التعليمية والقدرة

ثبا التعليم أكثر من غيرهم، كذلك الرغبة فة البحث   وجودهم. وا 
 بي  استجابات عينة الدراسة  WAY ANOVA)نتائج تحليل التباي  األحادي )( 12دول )ج

 في مجاالت قياس األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس وفقا  لمتغير سنوات الخبرة
 المتوسط العدد سنوات الخبرة

االنحراف 
 المعياري

 Fقيمة 
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 38.71 18.3 .7 سنوات 3أقل من 

738311 5 38333(*) 
 38.57 1831 .1 سنوات 73 -3

 38.11 1873 13 سنة 77-73

 ...38 1833 13 سنة 73أكثر من 

 
 نتائج البحث:

يس مجال استراتيجيا  التدر واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة  .6
 كان  بدرجة تعيمة. المعال

درجة كان  بالتقويم مجال واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة  .7
 تعيمة.

تكنولوجيا ام الوسا ل و استخدمجال واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة  .3
 كان  بدرجة متوسطة.التعليم 

واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة مجال ا تلال المعال مع  .2
 كان  بدرجة تعيمة.الطالب 

ة أنشطة البحث العلممجال واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة  .5
 كان  بدرجة تعيمة.

القيادية الممارسا  اإلدارية و مجال داء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة واقع األ .1
 كان  بدرجة تعيمة.

هناك فروق ذا  د لة إحلا ية فة درجة األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس وفق توجد  .7
 متغير الم هل العلمة وللالو حملة الماجستير.

هناك فروق ذا  د لة إحلا ية فة درجة األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس وفق توجد  .2
، ثم سنوا  61-5يليها ذوي الخبرة بين سنوا  خبرة،  5متغير الخبرة، وللالو األقل من 

 سنة. 65، وأخيرا  ذوي متوسط الخبرة المتجاوزة ةسن 65-66ذوي الخبرة 
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 توصيات البحث:
وير قدرا  العالة لتط التعليم بم سسا  التدريس هي ة ألعتاء لمهنةا للتدريب مراكز إنشاء .6

 أعتاء هي ة التدريس الجامعة فة عدة مجا   منها:
طرا ق وأساليب التدريس الحديثة، وتزويدهم بالمهارا  التة تمكنهم من اختيار طرق التدريس  -

 المناسبة.
ترورة التقويم المستمر ألداء أعتاء الهي ة التدريسية ومتابعة أنشطة  تنوع طرق التقويم، -

 نموهم المهنة.
 .اإللكترونيةوخالة  استخدام الوسا ل وتكنولوجيا التعليم -
 ا تلال والتوالل المعال، وذلك بإقامة برام  ولقاءا  دورية وأنشطة منوعة. -
المشاركة مع الجامعا  العربية و وكتابة البحوث التقارير العلمية،  أنشطة البحث العلمة -

 واألجنبية فة تطوير الكماءا  المهنية.
 التربوية. اإلدارة والقيادية -
زيادة ا هتمام بإعداد عتو هي ة التدريس فة كليا  التربية إعدادا  متكامال، بما يتمق مع  .7

 معايير الجودة الشاملة.
 ودة. فق والحداثة وشروط الجوتع شروط ومعايير لقبول وترقية أعتاء هي ة التدريس تتوا .3
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 المراجع:

ييية تقرير التنمييية اإلنسيييييييييييييييان المكتييب اإلقليمة للييدول العربييية،( برنييام  األمم المتحييدة اإلنمييا ة، (1
 .32نعمان، ، م7113العربية لعام

بواب، الكمايا  المهنية الالزمة ألعتيييييييييياء هي ة التدريس الجامعة من وجهة نظر  رتييييييييييوان( (2
الطلبة، رسيييييييالة دكتورا  غير منشيييييييورة، جامعة سيييييييطيف، كلية العلوم اإلنسيييييييانية وا جتماعية، 

 .77، ن7162، الجزا ر
التعليم العالة فة ليبيا دراسيييييية مقارنة، الهي ة القومية للبحث العلمة،  ،أحمد المنيش، وآخرون( (3

 .2، ن6992طرابلس، 
التربوية المعروفة فة المناه   –معجم الملطلحا   ،، علة أحمد الجملةأحمد حسين اللقان( (4

 (.67ن ،6999القاهرة،  ،، عالم الكتب7وطرق التدريس، ط 
تقييم األداء، مييداخييل جييديييدة لعييالم جييديييد، دار المكر العربة،  ،توفيق محمييد عبييد المحسيييييييييييييين ((5

 .21، ن 7117اإلسكندرية، 
المداخل للدراسييييية بكليا  التربية دراسييييية تربوية، دار المعرفة الجامعية،  ،متولة ف اد بسييييييونة ((6

 .612ن، 6996اإلسكندرية، 
بليبيا،  معايير الجودة الشاملة، تطوير منظومة كليا  التربية فة توء شاقورو أب( نعيمة المهدي (7

 .22، ن7161، أطروحة دكتورا  غير منشورة، جامعة طرابلس
، علة محمد إبراهيم، تحليل النشيياط األكاديمة ألعتيياء هي ة التدريس يجاسييم يوسييف الكندر ( (8

،                6991، 61السيييييييييييييينيييية  ،32، العييييدد رسيييييييييييييييييياليييية الخلي  العربة مجليييية:، بجييييامعيييية الكوييييي 
 .77–37ن

محمد الخوالد ، توفيق مرعى، مد  ممارسيييييييييييييية أعتيييييييييييييياء هي ة التدريس فة جامعة اليرموك ( (9
، 71، العييدد اتحيياد الجييامعييا  العربييية :مجلييةللكمييايييا  األدا ييية المهميية لوظييا مهم األكيياديمييية، 

 .27-17ن-ن، 6996
إبراهيم عبد اهلل الشامة، بعض مهام أعتاء هي ة التدريس وواقع أدا ها كما يدرك  الطالب ( (10

، 1، العدد مركز البحوث بجامعة قطر :مجلةواألعتييييييياء بجامعة الملك فيليييييييل باإلحسييييييياء، 
 .635–616ن-ن ،6992

لبحث امنليييييييييور اللييييييييييد شييييييييييت ، التخطيط لترقية األداء األكاديمة للتعليم العالة وتطوير ( (11
العلمة فييي ، المنظميية اإلسييييييييييييييالمييية للتربييية والعلوم والثقييافيية واللجنيية الوطنييية للتربييية والثقييافية 

 .7112والعلوم، ليبيا، 
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تقويم أداء األسييييتاذ الجامعة فة تييييوء الكمايا  المهنية واللييييما   ،حسييييين محمد الجبوري( 12(
 .7112، 65لد ، المج7، جامعة بابل، العدد العلوم اإلنسانية :مجلةالشخلية، 

هاشييييييم جاسييييييم عزيز، تقويم أداء هي ة التدريس فة الجامعة من وجهة نظر الطلبة، دراسيييييية ( (13
 .673-613نن ، 7167 ،51، العدد المتو :مجلةميدانية فة جامعة ديالى، 

 .62نمرجع سابق، ،توفيق محمد عبد المحسن ((14
 .67نمرجع سابق، ،، علة أحمد الجملةأحمد حسين اللقان ((15
محمد حسن العمايرة، تقدير أعتاء هي ة التدريس بجامعة اإلسراء الخالة باألردن للمهام  ((16

ليييية ، كالعلوم التربويييية والنمسيييييييييييييييييية :مجليييةالتعليميييية المنييياطييية بهم من وجهييية نظر طلبتهم، 
 .613، ن7111، 36العدد  ،7التربيةالبحرين، مجلد 

إسييييييييييماعيل لييييييييييالو المرا، تقويم األداء التدريسيييييييييية اللمظة اللييييييييييمة لمعلمة مرحلة التعليم  ((17
األسيييييييييييياسيييييييييييية، وثيقة عمل مقدمة لم تمر النوعية فة التعليم الجامعة الملسييييييييييييطينة، جامعة 

 .7ن، 5/7/7112–3لمترة المنعقد خالل االقدس، 
 .612، نمرجع سابق،متولة ف اد بسيونة ((18
هاشييييييييم بكر حريري، إعادة الهندسيييييييية الكلية الشيييييييياملة لعمل الجامعة، مركز جوبير التبينة،  ((19

 .72ن ،7113البحوث التربوية والنمسية، جامعة أم القر ، 
علة سييييعيد الطارق، تقويم الطلبة ألداء أعتيييياء هي ة التدريس فة جامعة ليييينعاء وعالقت   ((20

ن  6992كلية التربية، ببعض المتغيرا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 
 .1،5ن

حسن شحات ، التعليم الجامعة والتقويم الجامعة بين النظرية والتطبيق، مكتبة الدار العربية  ((21
 .29، ن7116القاهرة،  ،للكتاب

لة المجليييييالا جرار،سيييييبل تحسيييييين جودة األداء لعتيييييو هي ة التدريس فة كليا  اآلداب،  (22(
 .91-29ن 7115األردنية، عمان ،الجامعة 12، العدد الثقافية
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 ليلى محمد علي مرح .د                       د. صالح رمضان علي إسماعيل                

 الخدمة االجتماعية أستاذ مساعد بقسم                   أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع  

 بجامعة طرابلس كلية التربية قصر بن غشير            غريانبجامعة  كلية اآلداب غريان     

                                                                  

 :لخصم  ال
فاءات القدرات والك تنميةفي  والضررررررررورية األسررررررراسررررررريةالمقومات  أحد البشررررررررية تعتبر التنمية

تمد  عليميةت هومن ثم فهي وسررررررررررريل والسرررررررررررلوكية  والعملية العلميةفي جوانبها المختلفة  اإلنسرررررررررررانية
 .من طاقته في العمل والمبادئ والقيم التي تزيد والنظرياتاإلنسان بالمعارف والمعلومات 

الخدمة االجتماعية كاسررررررررررررررتجابة لمجموعة من العوامل الملحة  وتتبن  كليات مهنة ظهرت 
الخدمة االجتماعية إعداد األخصرررررررررررررررا يين االجتماعيين نظريا وميدانيا باألسررررررررررررررلو  الذ  ي  لهم 

لخدمة ت االكتسررررررررا  الخبرف والمعرفة والمهارف لكي يسررررررررتطيعوا ممارسررررررررة أدوار م المهنية في مجاال
االجتماعية ويختلف دور األخصررررا ي االجتماعي عن دور المدره  فهو ال يتقيد بجدول المدرسررررة 
الرسرررمي  إنما عمله في معالجة القضرررايا والمشررركعت االجتماعية والنفسرررية وذير ا للتعميذ  داخل 

 و كذا.المدرسة وخارجها ومتابعتها باستمرار طول مدف العام الدراسي  والعام الذ  يليه 
رد م ما بمفإعينة لمساعدف األفراد والتعميذ إذا مفهوم الخدمة االجتماعية  و تقديم خدمات م 

والصررعوبات االجتماعية والنفسررية الخاصررة والتي تقف  تأو داخل جماعات ليتكيفوا عل  المشرراكع
أمامهم وت ثر في قيامهم بالمسررررا مة بمجهود فعال في الحياف وفي المجتمه  و ي كذلا تسرررراعد م 
حداي تاييرات مرذو  فيها في سررلوا التعميذ وتسرراعد م عل   عل  إشررباع حاجاتهم الضرررورية واث

ه مستوى بي ته االجتماعية التي يترت  عليها رف تحقيق أفضل تكيف يمكن لإلنسان مه نفسه ومه
جه محاولة لتحليل الصرررعوبات التي توا   و ذه الدراسرررةمعيشرررته من النواحي االجتماعية والسرررياسرررية
األدوار األسرررررررراسررررررررية المطلوبة من  إل  تحديد هدفتو  التربية العملية في مجال الخدمة االجتماعية
إعداد المعلمين قبل التخرج  واستعراض لبعض  ساتالطال  والتي يج  أن يدر  عليها في م س

  .التربية العملية لمهنة الخدمة االجتماعية )اإلعداد المهني( التجار  والبرامج في مجال
األ رررداف المرجوف فررردنررره البرررد من توافر  التررردريررر  الميرررداني يحققكي ومن أ م النترررا ج أنررره 

التعاون و   مراعاف الفروق الفردية بين الطلبةالبرنامج  و اإلمكانات البشررررررررية والمادية العزمة لنجا  
اعتبار و   المسررررررررررررررتمر بين القا مين عل  تخطيط وتنفيذ برامج التربية الميدانية واإلشررررررررررررررراف عليها

 .لألخصا ي االجتماعيجزءًا أساسيًا من مكونات اإلعداد التربو   التدري  الميداني
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Study Summary: 

   Human development is one of the basic and essential elements in the 

development of human capacities and competencies in its different 

scientific, practical and behavioral aspects. 

    The social service profession has emerged as a response to a number of 

pressing factors. The social service schools adopt the social and theoretical 

training of social workers in a way that enables them to acquire experience, 

knowledge and skills so that they can play their professional roles in the 

fields of social work. The role of the social worker differs from the role of 

the teacher, , But its work in addressing social and psychological issues and 

problems for students, inside and outside the school and follow up 

continuously throughout the school year, the next year and so on. 

     The research aims to identify the basic roles required of the student, 

which must be trained in the institutions of pre-graduation teachers, and a 

review of some experiences and programs in the field of practical education 

for the profession of social service (professional preparation) 

     The most important results are that in order for field training to achieve 

the desired objectives, it is necessary to have the human and material 

resources necessary for the success of the program, taking into account the 

individual differences among the students, the continuous cooperation 

between those who plan and implement the field education programs and 

supervise them.  

 مقدمة:
 الجوانرر  وتوظيفبررالاررة في إعررداد األخصررررررررررررررررا يين االجتمرراعيين  أ ميررة الميررداني للترردريرر 
ي داخل أروقة الجامعات ف الدراسرررررررررريةيتلقا ا   الء الطع  في الفصررررررررررول التي  النظريةوالمعارف 

كسررابهم الخبرف العملية فيالواقه اإلمبريقي   أل ميةاجان  الممارسررة وصررقل مهاراتهم كما له من  واث
في اكتشررررررررررراف الصرررررررررررعوبات والمعوقات التي تواجه ممارسررررررررررري الخدمة  االجتماعيةلطع  الخدمة 
 ؛االجتماعيةال  ناا بعض جوان  القصررررررررررررررور في إعداد طع  الخدمة إال أنه ال يز  االجتماعية 
 النظرية.في الجوان   أل ميتهاال تمام المكافئ  الميداني التدري  حيي لم يحظ

كليات التربية للطع  الذين يدرسرررررررون بها  االتربيررررررررررررررررررررررة العملية  ي ذلا البرنامج الذ  تعد و 
تمهيدًا لممارسرررررررررررتهم المهنية حسررررررررررر  تخصرررررررررررصررررررررررراتهم ومن خعلها يتم تزويد الطال  بالمعلومات 

ويشررررررررتمل  ذا البرنامج عل  عدد من   مسررررررررتقبعوالمهارات والقيم واالتجا ات العزمة له في أدا ه 
ل  الطا لمدرسة التطبيقية حيي ينخرطاألنشطة التي يجر  بعضها في الكلية وبعضها اآلخر في ا

متدر  ينفذ مجموعة من الفعاليات التي يسرررررررررررررتدعيها كدوره  ي د في الموقف الصرررررررررررررفي الحقيقي ل
الموقف حيي تكون  ذه الفعاليات تحت إشرررررررراف تعاوني بين الكلية والمداره التي يشررررررررف عليها 

 .مكت  الخدمات التعليمية لكل محلة أو بلدية
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 :الدراسة مشكلة
عد يحيي كمن مشرررررررررررررركلة الدراسرررررررررررررررة في تحديد أ م المعوقات التي تواجه التدري  الميداني ت

التدري  الميداني أو اإلعداد العملي حجر الزاوية في مهنة الخدمة االجتماعية لصررررررقل االسررررررتعداد 
الشرررررررخصررررررري واإلعداد األكاديمي لألخصرررررررا ي االجتماعي في مجال التفاعل الوظيفي والممارسرررررررة 

ةر ويعرف بأنه "العملية التي يتم عن طريقها ربط النظرية بالتطبيق من خعل ممارسة العملية للمهن
ميدانية تعتمد عل  أسررررررره علمية لتحقيق النمو المهني المرذو  لطال  الخدمة االجتماعية يعتبر 
اإلعداد العلمي والمهني لألخصا ي االجتماعي من ضرورات النهوض بالخدمة االجتماعية كمهنة 

تسررررعت القاعدف العلمية لها وبعد التايرات التي تعرض لها المجتمه الذ  عل   ذه المهنة بعد أن ا
مواكبة  ذه التايرات بتخريج أخصرررررررررا ي اجتماعي معد إعدادًا مهنيًا قويًا وسرررررررررليمًا وذلا بدكسرررررررررابه 
المعارف والمهارات واالتجا ات والعادات السررررررررلوكية التي تعتبر ضرررررررررورف لبناء شررررررررخصررررررررية مهنية 

 لة.متكام
الركن  يمثل الطال الطع   و يمثل برنامج التربية الميدانية أحد األبعاد المهمة لبرامج إعداد 

 .األساه في التربية الميدانية  لذا البد من اال تمام فيما يعترضه من مشكعت
ي   فمخرجاتها في نوعية البرامج المتبعة في الم سرررسرررات وطرق تطبيقها وتقييمتكمن مشررركلة 

  لمواطنةة كاالمختلف المسررررررررررتحدثةظل قضررررررررررايا التنوع الثقافي  وثقافة البحي  والتعامل مه المفا يم 
األخصرررررررررررررررا ي ومدى القدرف عل  تعزيز دور  والمصرررررررررررررررالحة وقيم التسرررررررررررررررام   والعولمة واالذترا 
التثقيف   و المسرررررررراعدف بطريقة علميةفي تنمية القيم والسررررررررلوا اإليجابي  وذره مفهوم  االجتماعي

سررررررررررلوا اليومي  وتعزيز قدرته عل  التعامل والتكيف مه الواقه التعليمي  وتعزيز اللمسررررررررررتدام في ا
ثقته بنفسررررررررررررررره  وتايير قناعته  وتعزيز إرادف الوعي لديه بما يمكنه من فهم ذاته واآلخر مما دفه 

 :ةت التاليبالتسا المشكلة الدراسة التي تمثلت  ةذيالص انالباحث
التررررردري  الميرررررداني بمجررررراالت الممارسرررررة العامرررررة فررررري الخدمرررررة االجتماعيرررررة مرررررا  ررررري معوقرررررات  .1

 ؟المرتبطرة برأداء طرع  التدري  الميداني في الم سسات االجتماعية
مررررررا  رررررري معوقرررررررررات الترررررردري  الميررررررداني بمجرررررراالت الممارسررررررة العامررررررة فرررررري الخدمررررررة االجتماعيررررررة  .2

المرتبطرررررررررررررررة برررررررررررررررأداء األخصا يين االجتماعيين في و شراف األكاديمي المرتبطررررررررررة بمهررررررررررارات اإل
 الم سسات االجتماعية؟

 بدور ا؟أقسام الخدمة االجتماعية مخرجات  تقوم  ل .3
 التربية بالجامعة؟  اتما الر ية المقترحة لتحسين التدري  الميداني بكلي .4

 ة:أهداف الدراس
 :تهدف  ذه الدراسة إل 

 الجامعية.األدوار األساسية المطلوبة من الطال  والتي يج  أن يدر  عليها في  تحديد .1
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عرض البرامج األكاديمية التي يتلقا ا الطال  خعل مرحلة دراسررته الجامعية والمتعلقة بالتدري   .2
 الميداني.

  الخدمة االجتماعية.قديم مقترحات لزيادف فاعلية م سسات ت .3
- مكت  الخدمة االجتماعية-األكاديمي  المشررررررررررررررف- تربيةل  دور كل من )كلية العالتعرف  .4

 .( في إعداد الطلبةالمنهج الدراسي
 أهمية الدراسة:

 في: تتمثل أ مية الدراسة
 .الصعوبات التي تواجه التربية العملية في مجال الخدمة االجتماعيةعل  التركيز  .1
التي  للمشررررررركعتبما يتماشررررررر  والتطورات المتسرررررررارعة  وتدريبهم الطال  إل  إعادف تأ يل الدعوف .2

 تتناولها مهنة الخدمة االجتماعية بالدراسة والععج. 
ربية مجال الخدمة االجتماعية في كلية التبتطوير برنامج التربية العملية وضررررره تصرررررور مقتر  ل .3

 .لألخصا ي االجتماعي في ضوء متطلبات اإلعداد المهني
 مصطلحات الدراسة:

 الخبرف الواقعية التي يمر بها الطلبة فترف التدري  الميداني بهدف إعطا هم   ي :الميدانية التربية
الفرصة لتطبيق المبادئ والمفا يم والنظريات التربوية تطبيقًا أدا يًا عل  نحو سلوكي في الميدان 

ي تمكنهم من لتا أساليبها من خعل تطويه طرا ق ما تتطلبه العملية التعليمية التعلمية التربوية
 الخبرات.ترجمة ما تعلموه خعل دراستهم في الجامعة مما يسهم في إكسابهم المزيد من 

 :لفني إليه عملية اإلشراف التربو  ا ذ  ُتسند و الشخص ال المشرف التربوي للتدريب الميداني
لخبرف في ا للطال  المعلم  وقد يكون أحد أعضاء الهي ة التدريسية في كلية التربية  أو ممن لديه

مجال اإلشراف التربو  ويتضمن إشرافه عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم ألنشطة الطال   
 .الم سسةومعحظته ألدا ه داخل 

 تكوين الشخصية المهنية لألخصا ي االجتماعي وذلا   و :اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي
كسابهم االتجا ات السليمة في مجال التفاعل الوظيفي وتزويده  بتعليم الطع  أساسيات المهنة واث
أيضا بالمعارف والخبرات والمهارات واالتجا ات التي تمكنه من ممارسة عمله الذ  يحتاج فيه 

 .إل  العلم والمهارف معاً 
 ية العملية في مهنة الخدمة االجتماعية:أهمية الترب

للتدري  الميداني أ مية خاصة لكل من المهنة والمشرفين والطع  والمجتمه  فالتدري   و النصف 
المكمل لتعلم الخدمة االجتماعية فمن خعل التدري  نستطيه أن نخّرج طعبا م  لين تأ يع سليما 

ة المهنة بكل كفاءف وفاعلية وذلا من خعل تقييم يملكون الخبرف والمهارف وقادرين عل  ممارس
الطع  من خعل الخبرات الحياتية والعملية  ومعرفة احتياجات المجتمه ومشكعته واحتياجاته 
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مكانياته وموارده والتخطيط العلمي لمقابلة  ذه المشكعت  والقضايا المهنية من خعل المهارات  واث
العمل عل  تطوير برامج تعليم الخدمة االجتماعية وفقًا لما التي يكتسبها األخصا ي االجتماعي و 

 يتضمن ارتباطها بالمجتمه واعتراف وتقبل المجتمه لها.
ملية من فرص توفره  ذه الع فيماتمثل يبالنسرربة للمشرررفين األكاديميين  أما عن أ مية التدري 

جيدف لعتصرررررال بالعالم الخارجي )الواقه( والتعرف عل  طبيعة المشررررركعت الموجودف في المجتمه  
داني لم سررررسررررات فدن التدري  الميوالمعوقات التي تواجه عملية الممارسررررة. وفيما يتعلق بمشرررررفي ا

 بالجامعات  واسرررررررتفادتهم أو هم في تواصرررررررلهم وتعاونهم مه كليات وأقسرررررررام الخدمة االجتماعيةيسررررررر
اكتسرررابهم لكل ما  و جديد في مجال التخصرررص  واالسرررتفادف من جهود الطع  في إنجاز بعض 
األعمال والمهام  كما يتي  التدري  الميداني لطع  الخدمة االجتماعية فرصا الكتسا  المهارات 

ا ل  مهررارات يمكن من خعلهرروالخبرات العمليررة الحقيقيررة من الميرردان  وتحويررل المعررارف النظريررة إ
حل مشكعت العمعء والمجتمه بما يتفق مه ثقافاتهم وقيمهم. وأخيرا فدن التدري  يسهم في خدمة 

 المجتمه من خعل دراسة المشكعت التي يواجهها دراسة علمية وتقديم الحلول المناسبة لها.
  بررالمعررارف والخبرات ويهرردف الترردريرر  الميررداني في الخرردمررة االجتمرراعيررة إل  تزويررد الطع

والمهارات العزمة لممارسرررررررررررة مهنة الخدمة االجتماعية  وذلا من خعل مسررررررررررراعدتهم عل  ترجمة 
األسررررررالي  النظرية التي حصررررررلوا عليها داخل قاعات الدره إل  أسررررررالي  تطبيقية تسررررررهم في حل 

ماعية ة االجتمشكعت العمعء والمجتمه واكتسا  معرفة مباشرف وفهم أعمق لشبكة خدمات الرعاي
ا والتوصرررررررل إل  تكامل المعارف والنظريات التي درسررررررره  في المجتمه المحلي الذ  يتم تدريبه فيه

الطال  وتطبيقها تطبيقا عمليا  وتنمية المهارات واألسررررالي  التي تسررررتخدم في الممارسررررة في إطار 
 مختلف طرق الخدمة االجتماعية ومجاالتها.
تحقيق التكامل بين داني في الخدمة االجتماعية  و يإذن الهدف األسررررررررررررررراسرررررررررررررري للتدري  الم

المعارف والمهارات والقيم المهنية واندماجها معًا في مفهوم الذات يدرا فيه الطال  نفسه كشخص 
مهني يتقن أسرررررالي  للممارسرررررة تتمشررررر  مه المعارف والمهارات والقيم التي تتميز بها مهنة الخدمة 

            :التدري  الميداني في الخدمة االجتماعية  و نستطيه القول أن  و االجتماعية
شرافيه.عملية تعليمية تقوم عل  أسه علمية وتربوية  -  واث
ن الهدف من  ذه العملية تحقيق النمو المهني والشخصي لطع  التدري  وذلا من خعل إ -

 إكسابهم الخبرات الميدانية والمهارات الفنية والسمات الشخصية.
ة تتم من خعل منهج تدريبي واض  بالنسبة لكل المشاركين فيها  يعرف كل فرد ن  ذه العمليإ -

 دوره ومس وليته تجاه  ذا العمل.
 .ن التدري  الميداني يستلزم وجود إشراف مستمر يضمن تحقيقه أل دافهإ -



 المؤسسات التعليمية )الصعوبات التي تواجه التدريب الميداني نموذجا(جودة مخرجات كليات التربية ومواكبتها الحتياجات 

 ليلى محمد علي مرح .د                                              د. صالح رمضان علي إسماعيل 

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –جامعة الزاوية                              كلية التربية  40

وبذلا يعتبر اإلعداد العلمي والمهني لألخصررا ي االجتماعي من ضرررورات النهوض بالخدمة 
كمهنة بعد أن اتسررررررررررررررعت القاعدف العلمية لها وبعد التايرات التي تعرض لها المجتمه  االجتماعية

الذ  عل   ذه المهنة مواكبة  ذه التايرات بتخريج أخصرررررررررررررررا ي اجتماعي معد إعدادًا مهنيًا قويًا 
وسليمًا وذلا بدكسابه المعارف والمهارات واالتجا ات والعادات السلوكية التي تعتبر ضرورف لبناء 

 صية مهنية متكاملة.شخ
 العملية: التربيةأهداف 

 :إل  اآلتيتهدف التربية العملية 
ف مية قدر تنو  باالنتماء إل   ذه المهنة الطال  وتقوية شعور الخدمة االجتماعيةالتهي ة لمهنة  -

 المدرسة.عل  المعحظة الهادفة داخل الطال  
 .هاوتطبيق سةلم سفي المواقف التعليمية الحقيقة با الطال  فهم المبادئ والنظريات التي درسها -
 ة.بالم سساكتسا  القدرف عل  التعامل والعمل مه مديرف المدرسة والمعلمات والجهاز اإلدار   -

( ومهارات تذليل الصعوبات التي دراسة  تشخيص  ععج) الخدمة االجتماعيةاكتسا  مهارات 
 .العمليةقد تعترضها أثناء التدري  في التربية 

 .دروتطوير ا  وتقبل توجيه اآلخرين برحابة ص القدراتتنمية القدرف عل  التقويم الذاتي  وفهم  -
 مجاالت الخدمة االجتماعية:

تعمل الخدمة االجتماعية بطرقها المتكاملة وأسررررررراليبها الفنية وعل  أسررررررراه أ دافها وفلسرررررررفتها 
لشبا  ا –الطفولة  –المجال األسر  ) منها:ومباد ها ومعايير ا األخعقية في كثير من المجاالت 

ويحي التر  –النفه  –العمالي  –الطبي  –المدره  –األحداي المنحرفين  –الريف  –المسرررنين  –
 إل  ذير ذلا من المجاالت. (السجون –

حداي تايرات إفي  ماهسررررررررررررررمن عملها في تلا المجاالت إل  اإلوتهدف الخدمة االجتماعية 
لجماعات والمجتمعات واألنظمة االجتماعية تسرررررررررررررراعد عل  تحقيق أفضررررررررررررررل مرذوبة في األفراد وا

تكييف ممكن لإلنسررران مه نفسررره ومه بي ته االجتماعية وذلا لتوفير أكبر قدر ممكن من السرررعادف 
وال يحقق ذلا الهدف إال عن طريق تحقيق الهدف العام للمهنة  أ  مهمتها في إحداي   لررررررررررررررررررررررررررررره

ترت  عليها رفه مسرررررررررتوى معيشرررررررررته من النواحي االقتصرررررررررادية التايرات لصرررررررررال  اإلنسررررررررران والتي ي
ويماره األخصررررررررررا يون االجتماعيون عملهم في تلا المجاالت في   (1)واالجتماعية والسررررررررررياسررررررررررية

 نوعين من الم سسات االجتماعية:
لممارسة الخدمة االجتماعية  م سسات اجتماعية قد تكون شيدت وأنش ت خصيصاً  النوع األول:

ها ومن أمثلتسات الخدمة االجتماعية األولية ويطلق عل  ذلا النوع من الم سسات " م س  فيها
م سسات رعاية األحداي المنحرفين  مكات  توجيه األسرف  الوحدات االجتماعية الريفية  مكات  

 الخدمة االجتماعية المدرسية. 
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اعية تلجأ إل  الخدمة االجتم الم سسات التي أنش ت ألذراض اجتماعية أخرى  لكنها :النوع الثاني
ومن   سسات الخدمة االجتماعية الثانويةلمساعدتها في تحقيق تلا األذراض  ويطلق عليها م  

 يحيانًا يماره نوع واحد من النشاط فألمستشفيات  والمصانه  والسجون. و أمثلتها المداره وا
عل  رعاية الشبا   أو  - مثعً  – ن يقتصر عمل الم سسةأالم سسة االجتماعية األولية  ك

األحداي المنحرفين  وأحيانًا أخرى يماره أكثر من نشاط في الم سسة االجتماعية الواحدف كرعاية 
 ومن أ م المجاالت التي تماره فيها مهنة الخدمة االجتماعية ما يلي:  (2)األسرف مثعً 

 المجال األسري:
ية. باعتبار ا نواف المجتمه ووحدته األساستهتم الخدمة االجتماعية بطرقها وأساليبها باألسرف 

اتهم ينعكه أثره عل  أفراد ا في حي وصيانتها خاصة أن أ  جهد يبذل لحماية وصيانة  ذه الوحدف
األسرية  أ  في تكيفهم مه تلا الجماعة  وأيضًا تكيفهم مه الجماعات األخرى التي ينتمون إليها 

 .(3)وذير ا  في المجتمه كجماعات العمل وجماعات الدراسة
 وي ثر المناخ العا لي عل   ي المجتمه  وأ م جماعاته األوليةفاألسرف  ي الخلية األول  ف

شخصية الطفل األساسية والتي تصاحبه حين يكبر طبقًا لرأ  الكثيرين من علماء النفه والتحليل 
رد احتياجاته لفالذ  يشبه منه ا عل  أن األسرف  ي المصدر األساه النفسي والط  النفه  فضعً 

إل  الح  واألمن والحنان والحماية  لذلا أضحت لها أ ميتها الكبرى وتتعرض األسرف للضعف 
نتيجة لتفككها كوحدف إنتاجية فتضعف الععقات االجتماعية بها  وتظهر بها بعض المشكعت مثل 

 ة األبناء وقدالخعفات الزوجية الحادف  أو  جر العا لي  أو الطعق  أو مشكعت خاصة بتربي
 حد ما.أو وفاف أحد الوالدين أو انحراف أ أحد أفراد العا لة تتعرض األسرف أحياناً لعنهيار بسب  وفاف

ويعمل األخصا ي االجتماعي مه األسرف ليساعد ا في التال  عل  مثل تلا المشكعت عندما 
مه أحد األبناء مستخدمًا تواجهها  فهو يتعامل مه ر  األسرف وزوجته  أو مه أحد الوالدين  أو 

عة كي يساعد ا عل  طريقة خدمة الفرد  ويتعامل مه األسرف ككل مستخدمًا طريقة خدمة الجما
ها وتقوية الععقات االجتماعية األولية المميزف لها. ويماره األخصا ي تكعالتال  عل  مش

ينها عل  لتنسيق فيما باالجتماعي طريقة تنظيم المجتمه لتدعيم الم سسات التي ترع  األسرف وا
المستويات المختلفة  كما أنه يقوم ببرامج لخدمة األسرف في مجتمه معين لمناقشة المشكعت األسرية 

 . (4)والتوعية بالوسا ل التي ت د  إل  تكوين حياف أسرية سليمة
 دور الخدمة االجتماعية في مكاتب التوجيه األسري:

 رد.وذلا بتطبيق مبادئ وأسالي  خدمة الف وععجها   الحاالت التي ترد للمكت دراسة وتشخيص 
  إثارف الوعي االجتماعي في البي ة بوسا ل األععم المختلفة عن المشكعت الخاصة باألسرف

 أسبابها بطرق مواجهة  ذه المشكعت.  والطفولة
 .تتبه الحاالت التي تم العمل معها لعطم نان معها عل  استمرار توافقها 
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  مين عل  الزواج توض  أ مية التخطيط األسر  في المجال دراسية لخدمة المقد  إعداد برامج
 فة.األطفال في مراحل النمو المختل تكعاعي وأسالي  التربية السليمة ومشاالقتصاد  واالجتم

 اً ويتبين دور األخصا ي االجتماعي من خعل الم سسات االجتماعية المعنية باألسرف كونه دور 
  ومساعدف أعضاء ماية األسرف وتوفير االزد ار لهاوكذلا ح  (5)في نفه الوقت اً وععجي اً وقا ي

ة ناجحة    والوصول إل  حياف اجتماعيت  يمكنهم تحقيق أقص  إشباع ذاتياألسرف لتنمية قدراتهم ح
سعاد ا ألنها الوحدف األساسية في كل نظام ألنها أساه   وكذلا العمل عل  تماسا األسرف واث

 .(6)ال المجتمه الص
 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الطفولة:

خارج  وثانيهما رعاية الطفل  تتضمن رعاية الطفولة جانبين: أولهما رعاية الطفل في أسرته
 أسرته.

حمايته صحيًا عن طريق التطعيم  وتوفير البرامج الصحية  رعاية الطفل داخل أسرتهوتتضمن 
ة وتقوم المكات  االستشارية التابعة للم سسات الخدم  لألسرفة وتوفير الدعم االقتصاد  المختلف

االجتماعية وم سسات رعاية الطفولة بدور في برامج تدري  األباء لرعاية األبناء وتوفير الجو 
 النفسي واالجتماعي المناس .

ريبًا فتتمثل في دور الحضانة بين سن الثالثة والسادسة تق لرعاية الطفل خارج األسرةأما بالنسبة 
من وراء الخدمة االجتماعية يكمن في استقبال الطفل ومساعدته عل  تكوين ععقات طبيعية 
واإلشراف عل  البرنامج اليومي واالتصال بأسره الطفل. وكذلا رعاية الطفل في أسرف بديلة ورعاية 

 الطفل في الم سسات االجتماعية ورعاية األطفال ضعاف العقول.
في مرحلة استقبال الطفل  اً ن دور األخصا ي االجتماعي أساسفي كل تلا الم سسات يكو 

داخل الم سسة إل  حين خروجه في الم سسة وعودته ألسرته واستعادته للروابط  ودهجو و 
 .(7)االجتماعية

 الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي:
يعمل األخصا ي االجتماعي في المجال المدرسي لمساعدف التعميذ والطع  عل  تحصيل 

 .(8)دروسهم وعل  اكتسا  مهارات وخبرات تفيد م في مستقبل حياتهم
فالمدرسة  ي امتداد لوظيفة األسرف في تنش ة األطفال فقد كانت األسرف في األزمنة الماضية 

لدولة مه تطور دأت الحياف ظهر تقسيم العمل والتخصص وبعقد اتقوم بكافة ما يلزم لبقا ها وبعد ت
الزمن في نزع بعض وظا ف األسرف وجعلها من اختصاصها وكان من بين  ذه الوظا ف وظيفة 
التعليم والتربية لذلا تعتبر المدرسة امتداد لوظيفة األسرف والبد للمدرسة لكي ت د  وظيفتها من 

ة يهدف إل  حل الصعوبات والمشكعت الفردية ويمكننا تلخيص تنظيم نوع من الخدمات االجتماعي
 اعية في المجال المدرسي فيما يلي:أ م أ داف الخدمة االجتم
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 .مساعدف الطع  عل  تحصيل دروسهم والوصول إل  أقص  استفادف من التعليم 
 .مساعدف الطع  عل  النمو والتاير واالعتماد عل  النفه 
 ععقات اجتماعية سليمة بين الطع  ببعضهم والعاملين بالمدرسة. إيجاد 
 .نبذ القيم واالتجا ات الضارف وبناء مجتمه بناء 
 من موارد  ى المجتمهدفادتها بما يتوفر لاث ل  تدعيمها و مساعدف المجتمه الذ  توجد به المدرسة ع

فادف المدرسة للمجتمه الذ  توجه به. مكانيات واث  واث
 بيت والمدرسة وبين المدرسين وأولياء األمور.فا م بين الإيجاد ترابط وت 

ويعمل األخصا ي االجتماعي في المدرسة مه التعميذ والطع  الذين يعانون من مشكعت 
تعوق تحصيلهم الدراسي  ويماره األخصا ي خدمة الفرد لمساعدف أ  طال  يعاني أ  مشكلة 

ذا لزم األمر يقوم األ خصا ي بتحويل الحاالت الصعبة إل  م سسات تعوق تحصيله الدراسي واث
 .(9)أخرى كالعيادات النفسية ومكات  التوجيه المهني

 جتماعية في مجال رعاية الشباب:الخدمة اال
يعمل األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية الشبا  لمساعدف الشبا  عل  أن يجتاز مراحل 
النمو المختلفة بنجا   وحت  يكتس  قدرات ومهارات واتجا ات تساعد م عل  أن يكونوا مواطنين 

 .(10)صالحين
وتهدف الخدمة االجتماعية لتنمية الرو  االجتماعية لدى الشبا  إلدراا مشاكله وظروفه 

كسابهم القدرف عل  التعاون والعمل الجماعي ومساعدتهم عل  ب اء القدرف نوشعوره بالمس ولية واث
والتحديات والتكيف مه التايرات المرذوبة وتقبل قيم وعادات  تكعلمواجهة الصعا  والمش

 .(11)المجتمه
 اً كثير فيد تر اإلمكانيات يمكنها أن تسفالمجتمعات النامية التي تواجه مشكعت التنمية مه قصو 

هم الشبا  في عدد من المشروعات ات الارض المزدوج  إذ يمكن أن يسمن برامج رعاية الشبا  ذ
كون ذات ت نفسه الوقتارات والمعارف المختلفة  وفي التي تساعده عل  اكتسا  الخبرات والمه

 طابه إنشا ي أو إنتاجي يفيد في برامج التنمية في ذلا المجتمه النامي.
ويزداد اال تمام برعاية الشبا  في المجتمعات التي تمر بتايرات ثقافية سريعة حت  ال يتعرض 
الشبا  لآلثار الضارف الناتجة عن تلا التايرات  وحت  يكتسبوا االتجا ات التي تتعءم مه المناخ 

    وخاصة في عصر العولمة حيي اختلطت األوراق وازدوجت المعايير وطا(12)الثقافي الجديد
االستهعا " ثقافة االستهعا " فأصب  الزمًا عل  األخصا ي االجتماعي إجراء البحوي العلمية 

 التي تساعد عل  تفهم مجتمه الشبا  ألنهم أكثر من يتأثر بالتاير.
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 كما أن الشبا  مستهدفين من قبل القنوات الفضا ية والبرامج الدعا ية التي تبنتها الشركات
 ". وأصب  من الضرور  أن تتم االتصاالت المنظمة بين الهي اتق االستهعاالعمعقة ليكونوا "سو 

والم سسات والمنظمات التي تعمل في مجال رعاية الشبا  عل  المستوى الوطني والقومي والعالمي 
 بادل بينها.لتبادل الخبرف والمعرفة وإليجاد التعاون المت

 التدريب الميداني( وفقا لطرق الخدمة االجتماعية:الدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي )طالب 
لألخصا ي االجتماعي دور أساسي في العمل مه األفراد باعتبار أن  دوره في عمله مه األفراد: -

األفراد  م الهدف األساسي الذ  يسع  األخصا ي إل  أن يتحقق لهم التكيف المناس  مه البي ة 
 التي يعيشون فيها.

الجماعات: يتحدد دور األخصا ي الذ  يعمل مه الجماعات في أنه الممكن دوره في عمله مه  -
دراا أ داف الم سسة التي  أو المساعد لها كي تنهض بنفسها وتنمو بأعضا ها من خعل فهم واث
تضمها كذلا مساعدف الجماعة في تحديد أذراضها وأ دافها كذلا صياذة نظمها الداخلية وفهم 

مكانياتها وعل  قد  ها وصعوباتها ومعاونتها في التال  عليها.تكعإدراا مشراتها واث
: لألخصا ي دور  ام في عمله مه المجتمعات من خعل الدراسة دوره في عمله مه المجتمعات -

والبحي االجتماعي وعن طريقهما يمكن التعرف عل  احتياجات المجتمه تمهيداً لمقابلتها ويعتمد 
االجتماعي المعروفة بالنسبة له كذلا التخطيط لخدمة األخصا ي في ذلا عل  خطوات البحي 

المجتمه باالستعانة بنتا ج البحوي االجتماعية وتحديد أولويات الخدمة في ضوء اإلمكانيات 
 .(13)التي يمكن إتاحتها

 تا ج العلوم اإلنسانيةظهرت الخدمة االجتماعية في العصر الحديي كمهنة تستند عل  ن
التي تحكم التاير في شت  المجاالت ومزجتها بأسالي  ومبادئ وطرق    تلا القوانينوقوانينها

بلورتها عبر تطور ا حت  أصبحت أسلوبا مميزا ومهنة جديدف أصبحت قادرف عل  إحداي التايرات 
المطلوبة في مجاالت األفراد والجماعات والمجتمعات والهدف العام للخدمة االجتماعية  و االرتقاء 

ف األفراد والجماعات والمجتمعات وتحقيق أكبر قدر ممكن من الععقات المستمر بمستوى حيا
من خعل  روالتوافق مه الظروف الخارجية لتحقيق اكبر قدر من الرفا ية  وتتم عمليات التايي

   وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمه. طرق الخدمة االجتماعية  كطريقة خدمة الفرد
ماعية إال أنها مرت بظروف وأطوار مختلفة استطاعت وبالرذم من حداثة مهنة الخدمة االجت

خعلها اكتسا  الخبرات والمهارات والقدرف عل  مساعدف المجتمه في مواجهة مشكعته والسعي نحو 
 التنمية االجتماعية واالقتصادية   وخعل جهود مهنة الخدمة االجتماعية وسعيها المستمر لمواكبة

ورذبتها األكيدف في تطوير علومها ومنا جها عن طريق استخدام   التطورات التي تعيشها المجتمعات
صبحت في أن تثبت كفاءتها وقدرتها عل  تحقيق أ دافها وأ ديثة نجحتالوسا ل البحثية والعلمية الح

جزاء أساسيا من نسيج المجتمه فتوسعت برامجها ومجاالتها ونجحت في الحصول عل  اعتراف 
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ط فكونت النقابات واالتحادات المهنية وبدأت تشارا في وضه وتخطي المجتمعات بخبراتها وفاعليتها
البرامج والسياسات االجتماعية وتزويد أصحا  القرار بمعلومات واقعية قا مة عل  دراسات علمية 

. وفي إطار ذلا ظهرت الممارسة العامة  حيي يقوم األساه النظر  (14)ومنا ج بحثية متطورف
أساسية م دا ا أن الكا ن اإلنساني يحاول بشكل مستمر أن يشبه للممارسة العامة عل  فكرف 

مختلفة حيي ه المجتمه بأنساقه ال  ويحقق التوازن في التفاعل متياجاته  وينمي خبراته ومهاراتهاح
نه في تفاعل مستمر معها ت ثر فيه ويتأثر بهاإ وفكرف   ن اإلنسان جزء من البي ة التي يعيش فيها واث

الممارسة العامة تقوم عل  مبدأ المفهوم االنتقا ي في التدخل المهني أ  إتاحة الفرصة لألخصا ي 
ن أسالي  ( مللعميل بمستوياته المختلفة )فرد  جماعة  مجتمهاالجتماعي ليختار ما يراه مناسبا 

مهنة مة االجتماعية كمهنية قا مة عل  المداخل والنظريات العلمية المختلفة المتوافرف لديه والخد
حديثة ظهرت وتبلورت في القرن العشرين ولكن جذور ا تمتد لتشمل تاريخ البشرية كلها  ولكن 

الثورف الصناعية وما صاحبها من مشكعت وظهور أنماط جديدف  بعد بتطور المجتمعات وخاصة
عقات د المجتمه إل  عمن الععقات وزيادف تعداد السكان. وانتقال صورف األولية المباشرف بين أفرا

ثانوية ذير مباشرف وتعقد المشكعت التي تقابل أفراد المجتمه كان لزاما وحتميًا ظهور  ذه المهنة 
وظهور المتخصصين فيها للعمل عل  تناول المشكعت بطرق علمية ومنهاج سليم وابتكار طرق 

قامت  لف نواحي حياته وقدوأسالي  تمكنها من أن تكون أكثر تجاوبًا والتقاء باإلنسان في مخت
 المهني والممارسة المهنية و ي: طرق للتعامل الخدمة االجتماعية عل  ثعي

 طريقة للعمل مه اإلنسان كفرد وأطلق عليها طريقة خدمة الفرد. الطريقة األول :
 طريقة للتعامل مه اإلنسان كعضو جماعة وأطلق عليها طريقة خدمة الجماعة. الطريقة الثانية:

  لمجتمها طريقة للتعامل مه اإلنسان كعضو في مجتمه وسميت بطريقة تنظيم يقة الثالثة:الطر 
 أخرى أ مها اإلدارف االجتماعية والبحي االجتماعي.  فباإلضافة إل  طرق مساعد

 مفهوم مهنة الخدمة االجتماعية:
 الحقا قخدمة مهنية تقوم علي أساه من   ي:فرند الندر الخدمة االجتماعية كما عرفها و 

العلمية والمهارف في مجال الععقات اإلنسانية لارض منها مساعدف األفراد كأفراد أو في جماعات 
علي تحقيق الرفا ية الشخصية واالجتماعية وتنمية قدراتهم علي توجيه ش ونهم بأنفسهم وتكون 
ا ممارسة  ذه الخدمة داخل م سسات اجتماعية متخصصة فيها أو داخل م سسات متصلة به

عرفها وليم  دسون 1221ام وفي ع  (15)حيي تصب  الخدمة االجتماعية معين لتلا الم سسات
خدمة فنية تتضمن علما ومهارف  لمساعدف الفرد عل  مقابلة احتياجاته في بي ته االجتماعية   :بأنها

ه حصول عل  أقصي ما تسم  بكما تتضمن مساعدته عل  إزالة العوا ق التي تمنه الفرد من ال
خدمة مهنية تقدم للناه بارض  :ويعرفها الكتا  السنو  للخدمة االجتماعية بأنها  (16)دراتهق

ععقات مرضية  ومستويات من المعيشة تتفق مه رذباتهم  إل لوصول لهم كأفراد وجماعات مساعدت
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 فالخدمة االجتماعية تعتمد في ممارستها العملية  (17)م وتنسجم مه تلا التي في المجتمهوقدراته
علي متخصصين يطلق عليهم اسم األخصا يين االجتماعيين  وتحتم طبيعة عمل الخدمة 

عقلية لامهارف الخبرف و القدرف و الذو   من األخصا يون في مجاالتها المختلفة أن يكون االجتماعية
 إليها. األ داف التي تسع  المهنة لهم بأن يكونوا قادرين عل  تحقيقنفسية تسم  الجسمية و الو 

 :تماعيةالهدف العام للخدمة االج
أن الخدمة االجتماعية منذ وجود ا في أحضان الرعاية لتأكيد عل   ذا الهدف العام نجد ل

وق عحقيقة أساسية و ي مساعد اإلنسان من المشكعت والتأزمات التي ت عل االجتماعية ت كد 
 دف  نسانية بالدرجة األولي ولهابأن مهنة الخدمة االجتماعية مهنة إ قدراته ومن  نا نستطيه القول

اد ر ينطلق منه المماره المهني في ممارسة أدوارف المهنية و و "االرتقاء المستمر بمستو  حياف األف
قدر ممكن من الععقات المرضية والتوافق مه الظروف  أكبر والجماعات والمجتمعات وتحقيق

 .(18)"جية لتحقيق أكبر قدر من الرفا يةالخار 
ه المهني المتخصص الخدمة االجتماعية  دف عام  نا البد أن نحدد من  و الممار وبما أن 

 ؟الذ  يعمل وفق لوا   وقوانين الخدمة االجتماعية
المماره المهني  و الشخص المعد إعدادا علميا وعمليا لممارسة مهنة الخدمة االجتماعية 

رتباطا ا خرباألة كع ما يرتبط لمهني والمهنوالمماره ا  من خعل كليات ومعا د عليا متخصصة
  .أ مية إعداد المماره المهني عل وثيقا ومن  دا المنطلق ت كد مهنة الخدمة االجتماعية 

 أهمية اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي:
البد وأن نقف بشكل مطلو  عند إعداد   موجز عن مفهوم الخدمة االجتماعيةبعد  ذا السرد ال

 تقديم الخدمة لمن يحتاجها سواء عل  صفاته ودوره الذ   و األساه فياألخصا ي االجتماعي 
 .بشكل فرد  أو جماعي أو م سسي

 :عداد المهني لألخصائي االجتماعيتحديد مفهوم اإل
يعتبر اإلعداد العلمي والمهني لألخصا ي االجتماعي من ضرورات النهوض بالخدمة 

 ية لها وبعد التايرات التي تعرض لها المجتمه الذ االجتماعية كمهنة بعد أن اتسعت القاعدف العلم
عل   ذه المهنة مواكبة  ذه التايرات بتخريج أخصا ي اجتماعي معد إعدادًا مهنيًا قويًا وسليمًا 
وذلا بدكسابه المعارف والمهارات واالتجا ات والعادات السلوكية التي تعتبر ضرورف لبناء شخصية 

 مهنية متكاملة.
تكوين الشخصية المهنية لألخصا ي هني لألخصا ي االجتماعي بأنه "المويعرف اإلعداد 

كسابهم االتجا ات السليمة في مجال التفاعل  االجتماعي وذلا بتعليم الطع  أساسيات المهنة واث
الوظيفي وتزويده أيضا بالمعارف والخبرات والمهارات واالتجا ات التي تمكنه من ممارسة عمله 
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 العملية التي تتضمن تزويد الطع " أنها تتضمن اكم  لم والمهارف معاً لعالذ  يحتاج فيه إل  ا
 .(19)بالحقا ق والنظريات والمهارات واالتجا ات الضرورية لممارسة مهنية تتسم بالكفاءف والفعالية"

 مفهوم األخصائي االجتماعي:
  جهدهو في علم ما وقصر عليه بحثه المعني اللاو  لعختصاصي  و الفرد الذ  تخصص 

ويعرف البعض األخصا ي االجتماعي بأنه الشخص   ي بمعني مزاول للحياف االجتماعيةواجتماع
لبعض ويعرفه ا  العمل في حقل الخدمات االجتماعيةالمعد إعدادا علميا وعمليا متخصصا الحتراف 

  له ومواصفات معنية ت والذ  يج  أن تتوفر فيه شروط  عدادا مهنياإبأنه الشخص المعد  األخر
خعل عرض  ذه المصطلحات ومن   للقيام بعمله بما يميزه من العاملين في الحقل االجتماعي

 وعملياً  اً نظري مهنياً  اً الشخص المهني الذ  تلقي إعداد وقول بأن األخصا ي االجتماعي  ال يمكن
تمد يشتمل وفقا لبرنامج مع  الليسانه مبه سواء علي مستو  البكالوريوه أفي معهد علمي معترف 

عل خ علي خلفية واسعة من المعارف والقيم والمهارات تسم  له بالتدخل في عدد من األنساق
اعية دمة االجتموتتضمن عملية اإلعداد المهني للمماره المهني للخ  عمله في المجال االجتماعي

يما يلي وف، (التدريب الميدانيو  ،اإلعداد النظريو  ،االستعداد المهني والشخصي) المحاور التالية:
 المحاور: هذهتوضي  ل

 االستعداد المهني والشخصي: :المحور األول
ويتم التحقق من ذلا باختيار الطع  الصالحين لممارسة المهنة من خعل إجراء االختيارات 

ا ص صالشخصية والمقابعت قبل االلتحاق بدراسة الخدمة االجتماعية للتأكد من توافر مجموعة الخ
والمقومات الشخصية التي ترتبط بقدرف األخصا ي االجتماعي عل  ممارسة عمله بنجا  وكفاءف 

داده عل  مدى استعوبخاصة أن فاعلية اإلعداد النظر  والعملي لطال  الخدمة االجتماعية تتوقف 
إل   ةوترجه أ مية توفر االستعداد المهني والشخصي لدراسة الخدمة االجتماعي  لممارسة المهنة

أنه ي د  إل  وجود الرذبة لدى الداره في خدمة الاير  ومساعدتهم عل  حل مشكعتهم باإلضافة 
ل  ويج  أن يتحل  الطا  ها والرضا عن العمل واإلخعص فيهإل  ح  المهنة وزيادف االنتماء إلي

 و ي:  المتقدم لدراسة الخدمة االجتماعية ببعض الخصا ص العزمة إلعداده مهنياً 
 حيي يج  أن يتصف الطال  باتزان الشخصية.  اتزان الشخصية -
تطابق نسبي بين الخصا ص المفروض أن يتحل  بها األخصا ي االجتماعي مه خصا ص  -

ه   ويج  عل  وجال  لتاير عنيف قد ال تحمد عقباهالطال  كي ال تتعرض شخصية الط
 الخصوص أن تتمش  قيم الطال  إل  حد كبير مه قيم المهنة.

الموقف  ويتضمن ذلا قدرف الطال  عل  تحليل قدرف عل  التفكير والتحليل والوصول إل  نتا ج ال -
 .ذ فكرف واضحة عن كل جوان  الموقفإل  عناصره ثم إعادف تركيبه مه أخ

 مه العمعء. إيجابيهالقابلية لتكوين ععقات مهنية  -
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باإلضافة إل  ذلا يج  أن عل  الذات  م التركيزالقدرف عل  ح  الاير أو ح  الموضوع وعد -
  طراً هني وال يقبل تعلم المهنة مضيتسم طال  الخدمة االجتماعية بالرذبة واالستعداد للعمل الم

 .كما يج  أن يكون واثقًا من نفسه  ويتصف بالمرونة
 اإلعداد النظري: :المحور الثاني

 :حولعية ببناء معرفي يتكامل ويتحقق من خعل تزويد طال  الخدمة االجتما
 النظريات التي تفسر اإلنسان في ععقته بالبي ة االجتماعية. -
 المجتمه. معارف حول مشكعت الفرد -
 المجتمه. معارف حول طبيعة الفرد -
 .اإليجابيوفن الععج وفن التأثير معارف حول فن التعامل إلحداي التايير  -
 معارف حول السياسة االجتماعية والثقافية وآثار ا. -
 الم سسات االجتماعية في المجتمه. التنظيم االجتماعي معارف حول دور  -

 ينتمة االجتماعية ينقسم إلى مجموعالبناء المعرفي الذي يكون إطار اإلعداد النظري لطالب الخد
 من المواد هي:

 تمل:تشو   : و ي التي ترتبط بالخدمة االجتماعية وطرقها المختلفةمجموعة المواد المهنية .1
الجماعة  طريقة تنظيم  : طريقة خدمة الفرد  طريقة خدمةاالجتماعية لطرق األساسية للخدمةا -

اسة ي  السالبحي في الخدمة االجتماعية  إدارف الم سسات االجتماعية الطرق المساعدف:  المجتمه
 .والتخطيط للرعاية االجتماعية

  المعاقين  المجال الطبي ورعاية المجال المدرسي ورعاية الشبا  :مجاالت الخدمة االجتماعية -
مجال   ف والطفولة  مجال الف ات الخاصة  مجال األسر العمالي وحماية البي ة من التلويالمجال 

 تنمية المجتمعات المستحدثة.
لما كانت الخدمة االجتماعية تعني باإلنسان في مشاكله بالجماعة  :مجموعة المواد التأسيسية .2

قسيمها فدن المواد التأسيسية يمكن ت  تنميته أو المجتمه المحلي المرادمفتقدف النضج االجتماعي 
 إل  مجموعات خمه عل  النحو التالي:

  ناعيعلم النفه الص علم النفه االجتماعي  وتشمل علم النفه العام  :مجموعة المواد النفسية -
 الصحة النفسية.

  اعيةالتنمية االجتم نثروبولوجياوتشمل علم االجتماع العام اال: مجموعة المواد السوسيولوجية -
 .علم االجتماع السياسي االجتماع الحضر    االجتماع الريفي

 .التنمية االقتصادية  وتشمل علم االقتصاد :مجموعة المواد االقتصادية -
 وتشمل الشريعة اإلسعمية والتشريعات الضمانية االجتماعية. :مجموعة المواد التشريعية -
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لرياضة ا ا ل االتصال وس  اإلنجليزيةالنصوص   وم السياسيةوتشمل العل :اد العامةمجموعة المو  -
 .اإلحصاء االجتماعي ظم المعلومات   نأو اإلحصاء

 (:لتدريب الميداني )اإلعداد العملياالمحور الثالث: 
يعد التدري  الميداني أو اإلعداد العملي حجر الزاوية في مهنة الخدمة االجتماعية لصقل 

واإلعداد األكاديمي لألخصا ي االجتماعي في مجال التفاعل الوظيفي االستعداد الشخصي 
والممارسة العملية للمهنةر ويعرف بأنه "العملية التي يتم عن طريقها ربط النظرية بالتطبيق من 
خعل ممارسة ميدانية تعتمد عل  أسه علمية لتحقيق النمو المهني المرذو  لطال  الخدمة 

 .(20)"اعيةاالجتم
 وامل اآلتية:الع إل ن أ مية األعداد المهني لألخصا ي االجتماعي وتدريبه يرجه لقول برأنستطيه ا

 عء.تنوع مشكعت العم   حساسة في حياف اإلنسان فضع عنحساسية المهنة وتناولها لجوان .1
من األ مية أن تحسن اختيار األخصا ي االجتماعي وتحسين أعداده حت  يمكنه أن ينج  في  .2

 العمعء باعتبار م بشرًا ال يج  أن يكونوا موضوعا للتجري  أو الممارسة الخطأ.العمل مه 
اإلعداد المهني أصب  ضرورف بعد أن اتسعت القاعدف العلمية للخدمة االجتماعية والتي يقوم  .3

لي الهواف المتطوعين وفاع عل عليها أسلو  تناول المشكعت وبالتالي أصب  من المتعذر 
 .خصا ي مهني معد إعدادا خاصا لذلاوأصب  من العزم وجود أ الخير القيام بهذا

أصب  من الضرور  اليوم إعداد األخصا ي المهني إعدادا خاصا حت  يمكنه متابعة القوانين  .4
 .(21)يوالتشريعات االجتماعية المتعحقة والتي تنظم العمل االجتماع

إلعداد المهني ولديه استعداد درجة عالية من ا عل لهذا ال بد أن يكون في ممارسة أداوره 
 .لتدري للتعليم وا

 صفات التي يجب أن يتصف بها طالب )األخصائي االجتماعي( التدريب الميداني:ال
شخصية األخصا ي االجتماعي دورًا  امًا في ممارسته لعمله المهني ألن  ذا العمل   د ت

مازال يتسم بطابه فني يعتمد في أدا ه عل  شخصيته المتكونة من خعل اكتسابه لقيم المهنة 
ة وعليه ينباي أن يتحل  األخصا ي االجتماعي بمجموع  اتها ومباد ها وفلسفتها وأ دافهاوأخعقي

 :والتي من أ مهات الشخصية والعقلية والمهنية العزمة لنجاحه في عمله من الصفا
يج  أن يكون مقبواًل لآلخرين ويكون مظهره مريحًا ويتسم بالهدوء وخاليًا من العا ات كما يج   -

أن يتصف باالعتدال وأن يكون مظهره يتناس  مه طبيعة البي ة والعمل والم سسة التي يعمل 
 بها.

بير نسبيًا من الذكاء العام باإلضافة إل  القدرات الخاصة كالقدرف عل  اإلبداع التزويد بقدر ك -
 واالبتكار ليتمكن من مواجهة العوا ق التي تصادفه في عمله والقدرف عل  التحليل وتقدير الموقف 
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المتايرف وأن يكون واسه االطعع   اإلقناع وسرعة مواجهة المواقف أن يكون لديه القدرف عل -
 لشخصية ولديه القدرف عل  تحمل المس ولية والقدرف عل  تقبل اآلخرين.وناضج ا

أن يكون حسن السمعة متحليًا بالنزا ة والترو  والخلق الكريم ن وأن يكون قادرًا عل  تكوين  -
ععقات اجتماعية سليمة ومتصًع بأحداي عصره م منًا بمهنته ومقدرًا أل داف مجتمعه 

 وموضوعيًا أثناء تعامله.
بمواقه القوف والضعف بالمجتمه وأن يكون عل  معرفة بالقيادف في المجتمه  لماً يكون مأن  -

 ومراكز م االجتماعية واتجا اتهم وسلوكهم.
أن يكون دا م االطعع فيما يتعلق بمهنة الخدمة االجتماعية ومصادر المعرفة األخرى الضرورية  -

 .متطورًا مه تطور المهنة وتقدمها لمهنته حت  يصب 
ا يتعامل معه ميتسم بالقدرف عل  االستفادف مما مر به من تجار  ويستخدمها ويستفيد منها في أن -

 .واإلخعص والمر  واالنطعق  والنشاط  من مواقف وأن يتسم بالمثابرف والفاعلية
الفهم الواعي للمشكعت الذاتية واالحتياجات الخاصة للمجتمه الذ  يتعامل معه وأن يشجه  -

عداد م لتحمل مس   الشبا  لقيادف  .وليات القيادف مستقبعً بعض المشروعات أو البرامج واث
أن يكون متمتعاً ببعض المهارات المرتبطة بأنواع األنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية والتقنية  -

 .ن يعاونهم في وضه وتنفيذ برامجهاالتي يمارسها الشبا  لكي يستطيه أ
ماعي كالمهارف في خدمة الفرد والجماعة وتنظيم المجتمه  وما أن يزود بالمهارات للعمل االجت -

 .إدراا وتطبيق لمباد ها وأساليبهاتتطلبه  ذه المهارات من 
: أ  الشعور بالابطة إزاء الذين يتعامل معهم وما يقدمه من خدمة تجاه المجتمه من ح  الناه -

 روق.جماعات وأفراد وان يسهر عل  راحة الجميه دونما أ  تمييز أو ف
الثقة بالنفه: و ي من أ م الصفات التي تمكنه من الشعور بالطمأنينة والهدوء وتجعله قادرًا  -

 (22)عل  مساعدف ومعاونة الجماعة وأعضا ها عل  تحقيق أ دافهم
 التدريب الميداني: نظام اإلشراف المهني على طالب

 أوال: هيئة التدريب:
ومشاركة فاعلة من جميه األعضاء المشاركين فيها نجا  العملية التدريبية ا تماما ليتطل  

)القسم المختص  ومشرف الكلية  ومشرف الم سسة  وطال  التدري ( فالتخطيط الجيد لمنا ج 
التدري   والتنفيذ السليم  والتعاون البناء بين القسم والم سسات  ومتابعة القسم المختص لعملية 

  يلهموتشك جتماعيةبناء طع  الخدمة االلم ثرف في ن أ م العوامل االتدري  الميداني تعتبر م
وينباي أن تتركز جهود األقسام المختصة في عمليات اختيار الم سسات المناسبة  والمشرفين 

لمهني عدف يتضمن اإلشراف ا  الم  لين  وتنظيم اللقاءات التمهيدية التي تعرف الطع  بالتدري 
 :كاالتيمستويات و ي 
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  األكاديمي من قبل الكلية:مس وليات المشرف 
المشرف األكاديمي يمثل حجر الزاوية في العملية التدريبية لما يتحمله من مس ولية كبيرف في 

 تحقيق  ذه العملية أل دافها  ويمكن أن نلخص أ م مس وليات مشرف األكاديمي في التالي:
كل فصل  ي  في بدايةحضور الدورات التمهيدية التي تعقد ا األقسام المختصة وم سسات التدر  -

دراسي لتعريف الطع  الجدد بالتدري  الميداني وأ دافه وأ ميته  وتوضي  أدوار ومس وليات 
 جميه المشاركين في  ذه العملية.

زيارف الم سسة والتعرف عل  مدير ا واألخصا يين االجتماعيين فيها واالتفاق معهم عل  برنامج  -
 أو خطة التدري  الميداني.

 سسة طوال المدف المقررف لكل مجموعة من مجموعات التدري  أسبوعيا لممارسة بالم هدو جو  -
النشاط اإلشرافي عل  الطع   ومعحظتهم أثناء أدا هم لمس ولياتهم التدريبية في الم سسة  

 ومعحظة ععقاتهم بالعمعء والزمعء وبمشرف الم سسة.
ته عل  االستفادف إل  أقص  حد ممكن عقد االجتماعات اإلشرافية الفردية مه كل طال  لمساعد -

من التدري   وتزويده بالتعليمات والمعلومات والتوجيهات التي تسهم في أداءه لدوره المهني في 
 الم سسة  ومراجعة سجعته.

الجماعية مه طع  التدري  بهدف استعراض ما قام به الطع   عقد االجتماعات اإلشرافية -
 خعل األسبوع ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تعرض طريقهم.

عقد االجتماعات التتبعيه مه مشرف الم سسة كلما لزم األمر بهدف متابعة تنفيذ الخطة حس   -
  المشورف في جميه الجوانما  و متفق عليه  ومناقشة التعديعت الضرورية  وتبادل الرأ  و 

 ذات الصلة بالعملية التدريبية.
تقويم األداء المهني للطع  في نهاية الفصل الدراسي وتقديم نتا ج التقويم للكلية أو القسم  -

 المختص.
 :مس وليات مشرف الم سسة  

ا أن األخصا يين االجتماعيين الذين يشرفون عل  طلبة التدري  الميداني  م عنصر ال ش
جدا في نجا  التدري   ويقه عل  عاتقهم مس ولية كبيرف في متابعة الطع  وتوجيههم وتزويد م مهم 

 بالخبرات والمهارات العزمة.
 اإلشراف الم سسي: 

ويتواله األخصا يون االجتماعيون بالم سسات االجتماعية لإلشراف عل  النمو المهني للطال  
 :ص مهمة   الء المشرفين في التاليلخأثناء قيامه بالمس وليات المسندف إليه وتت

 دري  الميداني.االشتراا مه مشرف الكلية في بلورف خطة الت -
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جراءاتها  وتوفير الجو النفسي المع م لهم الذ   - تعريف الطع  بالم سسة وأ دافها وسياستها واث
 .ةيساعد م عل  أداء عملهم المهني بصورف صحيح

 جتماعي بالم سسة بشكل تفصيلي.االشر  المهام التي يقوم بها األخصا ي  -
 .ف التعليمية للتدري  الميدانيإتاحة الفرصة للطع  لممارسة العمل المهني في ضوء األ دا -
اإلشراف اليومي والمتابعة المباشرف لما يقوم به الطع  من أعمال وأنشطة  وتزويد م بالتعليمات  -

 .يهات العزمةوالتوج
فردية مه كل طال  وتوجيهه حس  الحاجة ومساعدته في التال  عل   عقد اجتماعات إشرافية -

دا ه ونموه   ومتابعة أالصعوبات التي تعيق استفادته من الخبرات التعليمية  ومراجعة سجعته
 المهني.

إتاحة الفرصة للطع  لعشتراا في عمليات التخطيط وتنفيذ البرامج والمناسبات العامة وتقويمها   -
 .م سسةالبحوي الميدانية التي تقوم بها ال واالشتراا في

 المشاركة في تقويم أداء الطع  وفق المعايير والضوابط المهنية المتفق عليها مه مشرف الكلية. -
  : مس وليات طال  التدري 

بما أن الطال   و المستفيد األول من العملية التدريبية فدن من الضرور  مساعدته إل  أقص  
 منها  و ذا ال يتحقق إال من خعل مساعدته أوال عل  إدراا أ مية التدري  حد ممكن لعستفادف

الجوان   لمس وليات في  ومعرفة مس ولياته تجاه  ذا العمل. ويمكن لنا أن نلخص أ م  ذه اهوفهم
 التالية:

تدري  لحضور االجتماع أو اللقاء التمهيد  الذ  يعقده القسم المختص لتعريف الطع  بأ داف ا -
 الميداني وأ ميته.

 دافه وطموحاته وميوله وقدراته.اختيار مجال التدري  والم سسة بما يتعءم مه أ  -
   تحقيقه من خعل  ذه العملية.صياذة العقد التدريبي الذ  يوض  ما يريد الطال -
حضور اللقاء التمهيد  الذ  تعقده الم سسة للتعريف بالم سسة وأ دافها وخدماتها ودور  -

 .الجتماعي فيهاااألخصا ي 
 .حددفالم االنتظام في الحضور إل  الم سسة جميه األيام المخصصة للتدري  وفي المواعيد -
 .ل الصحي العمل عل  إنجاز جميه األعمال واألنشطة والمهام المهنية بالشك -
 منها قدر اإلمكان.حضور االجتماعات اإلشرافية الفردية منها والجماعية واالستفادف  -
رات   واالستعانة بخبستفادف إل  أقص  حد ممكن من الفرص التدريبية المتاحةالعمل عل  اال -

 المشرفين.
جراءات الم س -  سة وسياساتها وعدم مخالفتها.االلتزام بأنظمة وقواعد واث
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 :: مالحظة وتوجيه الطالب أثناء قيامهم بأنشطة التدريب الميدانيا  ثاني
طريقها قياه الطال  ونموه المهني تعتبر ن مجموعة من المعايير يمكن عن و يضه المشرف

 ذه األداف من أ م أدوات اإلشراف عل  وجه اإلطعق وذلا لما توفره  ذه األداف من فرص جيدف 
للمشرفين لمراقبة الطع  أثناء تأديتهم لألنشطة المهنية ومعرفة جوان  القوف والضعف في أدا هم 

  بصفة مستمرف مه الطع حضورمن المشرفين الطل  المهني. ومن جان  آخر فدن  ذه األداف تت
لتزويد م بالتوجيهات واإلرشادات والتعليمات والمعلومات التي تعينهم عل  معرفة ما إذا كانوا قد 
قاموا بأداء النشاط بشكل سليم أم ال  وتوضي  جوان  القصور والضعف وكيفية التخلص منها  

 ومعرفة جوان  القوف لتدعيمها.
 :م طالب التدريب الميدانيتقيي :ا  ثالث

يهدف تقويم طع  التدري  الميداني إل  رصد وتتبه حركة النمو المهني للطع  خعل الفصل 
التدريبي وبالتالي قياه مدى تقدم الطع  في التدري  وتقويم فعالية برامج التدري  في تحقيق 
أ دافه في إكسا  الطع  المعارف والخبرات والمهارات والسمات التي ت  لهم لممارسة مهنة 

دمة االجتماعية وتختلف معايير التقويم التي تعتمد عليها األقسام العلمية في تقويم أداء طعبها الخ
 .(23)في مادف التدري  الميداني  إال أنها تتفق عل  نموذج تقويم طع  التدري  الميداني
 القيم والمهارات التي يجب على الطالب أن يكتسبها من خالل التدريب الميداني:

 فية أساسية.مهارات معر  -
 .القدرف عل  إدراا مفهوم الذات لدى الفرد() مهارات تحليلية: -
 .وتقييم العمل واألداء(  مهارات تقيميه: )القدرف عل  تقييم النتا ج -
 .: )انتقاء المهارات سواء المقابلة أو المعحظة(مهارات انتقا ية -
 تزيارا  الحاالت من استبيانصة في دراسة : )ممارسة المهارات واألدوات الخامهارات مهنية -

المعحظة وتطبيق المبادئ المهنية في المواقف التي يتعرض لها الطال    التسجيل  ميدانية
 المتدر (.

 ماعية المدرسية وتقوم على:ركائز فلسفة الخدمة االجت
 .اإليمان بقيمة الطال  واحترامه -
 .يمان بالفروق الفردية بين الطع اإل -
 .ه في حدود القيم المجتمعيةفي ممارسة حريتاإليمان بحق الطال   -
 .مصيره مه عدم اإلضرار بحق الاير حق الطال  في تقرير -
جلة األثر في دفه ع أكبر اإليمان بان الطع  يمتلكون طاقات وقدرات إذا ما أستثمر ا كان لها -

 .اإلنتاج
 اإليمان بان شخصية الطال  تحكمها معطيات الوراثة وظروف البي ة.  -
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 .االجتماعية وعدم التمييز للطال اإليمان بالعدالة  -
 .جميه مشاكله أ  كانت تلا الظروف محاولة الوقوف بجانبه إل  أن يقوم بحل -
 .(24)الي  الخدمة االجتماعية األساسيةاستخدام أس -

ن ع تقوم الخدمة االجتماعية بمعاونة المدرسة عل  أداء رسالتها التعليمية والتربوية والقوميةو 
طريق تهي ة مجال الفرد والخدمات الفردية والجماعة والمجتمعية المحيطة بالطع  والبي ة المحيطة 
أيضا ومنها تساعد الطع  عل  مواجهه مشكعتهم الفردية والمتنوعة وتمكنهم من االنضمام إل  

رات بجماعات متعددف ويمكنهم عن طريقنا تنمية  وايتهم المختلفة وتدعيم ععقتهم واكتسا  خ
 .تجار  جديدفو 

لا بتدعيم الععقة بين المدرسة والمجتمه المحل  عن طريق كما تقوم الخدمة االجتماعية كذ
اللجان التنفيذية لعتحاد االشتراكي العربي واالتحادات الطعبية ومجله اآلباء والمعلمين 

ق المواطنة تحقيالخدمة االجتماعية عل   ومركز الخدمة العامة وتعمل ومشروعات خدمة البي ة
 .(25)الصالحة ودعم المجتمه

 :اني لطلبة قسم الخدمة االجتماعيةتصور مقترح لدعم برامج التدريب الميد
حيي   متعلقة بمشكعت اإلنسان المتايرفالخدمة االجتماعية مهنة دينامية متطورف و  نظرًا ألن

يجاد الممارسة المهنية في عدف مجاالت مستحدثة  ويمكن للمماره المهني في يمكنها التدخل واث
هو يستخدم ف حصل عليها أثناء إعداده وتدريبه  الخدمة االجتماعية استخدام القواعد المعرفية التي

اسية الجتماعية والسيمعارفه المختلفة بالشخصية اإلنسانية والمواقف االجتماعية والنظريات ا
ء من خعل إعداده المهني  ويعتمد   كما يستخدم المهارات وأسالي  العمل مه العمعواالقتصادية

في عمله عل  مجموعة من القواعد والمبادئ التي ترتبط في جزء منها بالممارسة وفي الجزء اآلخر 
( مجتمه –جماعة  –فرد ا كله لفهم العمعء. ومشكعتهم )بقيم المهنة وأخعقها  و و يستخدم ذل

ت الحلول المناسبة لمشكعلمتمثلة في وضه والوصول إل  األ داف المبتااف من ممارسة المهنة وا
شباع حاجاتهم باستخدام منا ج البحي االجتماعي واألسالي  اإلدارية واستخدام المعارف العمعء   واث

والنظريات التي تنتمي إل  عدد كبير من فروع العلم لتحقيق العدالة االجتماعية واألمن االجتماعي 
 .االجتماعية والوصول إل  الرفا ية

 ءا األخصا يون االجتماعيون فدنهم يعتبرون مس وليتهم األول   ي مساعدف عمع هم في ضو أم
   ومعطيات المجتمه عامة ذلا ألن أدوار م ال يمكن أن تنفصلوظيفة الم سسة التي يعملون بها

  يةرف الخدمة االجتماع( ولذلا نجد أن تعاعن المحتوى االجتماعي للمجتمه )اإلطار الثقافي العام
مقتر  لدعم برامج التدري  التصور الوفيما يلي   (26)قد تطورت تبعا لهذا المحتوى االجتماعي العام 

 الميداني:
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 :أهداف التصور المقترح 
  .يهدف التصور المقتر  بالدرجة األول  إل  دعم برامج التدري  الميداني -
 التعليمية.يهدف التصور المقتر  لتطوير أداء األخصا ي االجتماعي في الم سسات  -
ة االجتماعي العمل عل  تطوير الخدمات والبرامج التي يتم تقديمها من خعل مكات  الخدمة -

 .بالم سسات التعليمية
  التي يستند عليها التصور المقترحالفلسفة: 

 :ل  فلسفة مهنة الخدمة االجتماعيةيعتمد التصور المقتر  ع
 .اإلنسان وحقه أن يعيش حياف كريمةاإليمان بكرامة  -
 .(المتبادل بين الوحدات اإلنسان )الفرد  الجماعة  المجتمه االعتماد -
 :مجال ممارسة التصور المقترح من وجهة نظر الخدمة االجتماعية 
 مجال الم سسات التعليمية. -
 :األدوات التي يعتمد عليها التصور المقترح 

 :التي يعتمد عليها التصور المتقر المعارف والنظريات العلمية 
 .متصلة بنظريات الخدمة االجتماعيةمعارف  -
 .اعد األساسية للخدمات االجتماعيةمعارف متصلة بالقو  -
 .في المنظمات واألنساق االجتماعيةمعارف متصلة بنظريات السلوا  -
  وكذلا تفاعل يرف  وديناميات السلوا اإلنسانيمعارف خاصة بنظريات الجماعة الصا -

 .المجتمهأسالي  التدخل المهني مه الجماعات و 
 .والفنية ألفراد المجتمه وقياداتهمعارف خاصة بالمشورف المهنية  -
 .مل مه المجتمهمعارف متصلة بدعداد القادف للع -
 .صلة باإلدارف واالقتصاد والسياسةالنظريات العلمية المت -
 .خعقية والثقافية ألفراد المجتمهمعارف متصلة بالنواحي القيمية واأل -
جراء البحويمعارف متصلة باألسالي   -  .(27)الفنية للتخطيط االجتماعي واث

سير الفعل وتمكن نظريات الخدمة االجتماعية األخصا ي االجتماعي من العمل عل  تف
ه م  واالستفادف من كل اإلمكانيات المتوفرف في كل من الفرد والجماعة والمجتاإلنساني تفسيرا علميا

ير   والتحكم في المتايرات السالبة وتقر التنميةالستثمار ا في تقديم المساعدف  ودعم مشروعات 
للممارسة  ات مداخل علميةالعوامل اإليجابية في عملية التفاعل االجتماعي  حيي تعتبر  ذه النظري

   والتدخل المهني في مهنة الخدمة االجتماعية.المهنية
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 :نتائج الدراسة
 : و االجتماعية الخدمة في الميداني التدري  .1

شرافية وتربوية علمية أسه عل  تقوم تعليمية عملية -  .واث
 خعل من وذلا التدري  لطع  والشخصي المهني النمو تحقيق العملية  ذه من الهدف نإ -

 .الشخصية والسمات الفنية والمهارات الميدانية الخبرات إكسابهم
 كل يعرف فيها  المشاركين لكل بالنسبة واض  تدريبي منهج خعل من تتم العملية  ذه أن -

 .العمل  ذا تجاه ومس وليته دوره فرد
 .أل دافه تحقيقه يضمن مستمر إشراف وجود يستلزم الميداني التدري  أن -
يهدف التدري  الميداني في الخدمة االجتماعية إل  تزويد الطع  بالمعارف والخبرات  .2

م عل  ترجمة والمهارات العزمة لممارسة مهنة الخدمة االجتماعية  وذلا من خعل مساعدته
األسالي  النظرية التي حصلوا عليها داخل قاعات الدره إل  أسالي  تطبيقية تسهم في حل 

 .مشكعت العمعء والمجتمه
نجا  العملية التدريبية ا تماما ومشاركة فاعلة من جميه األعضاء المشاركين فيها ليتطل   .3

ا ج التدري ( فالتخطيط الجيد لمن)القسم المختص  ومشرف الكلية  ومشرف الم سسة  وطال  
التدري   والتنفيذ السليم  والتعاون البناء بين القسم والم سسات  ومتابعة القسم المختص لعملية 
 .التدري  الميداني تعتبر من أ م العوامل الم ثرف في تشكيل وبناء طع  الخدمة االجتماعية

االنتماء إل  ب الطال  وتقوية شعور جتماعيةالخدمة االالتهي ة لمهنة إل  تهدف التربية العملية  .4
 المدرسة.عل  المعحظة الهادفة داخل ف الطال  تنمية قدر   ذه المهنة

ركن ليمثل الطال  االطع   و يمثل برنامج التربية الميدانية أحد األبعاد المهمة لبرامج إعداد  .1
 .من مشكعت  لذا البد من اال تمام فيما يعترضه األساه في التربية الميدانية

ات األ داف المرجوف فدنه البد من توافر اإلمكان التدري  الميداني يحققكي ومن أ م النتا ج أنه  .6
عاون المستمر الت  و مراعاف الفروق الفردية بين الطلبة  و البرنامجالبشرية والمادية العزمة لنجا  

التدري  تبار اع  و عليها بين القا مين عل  تخطيط وتنفيذ برامج التربية الميدانية واإلشراف
 .لألخصا ي االجتماعيجزءًا أساسيًا من مكونات اإلعداد التربو   الميداني

يهدف تقويم طع  التدري  الميداني إل  رصد وتتبه حركة النمو المهني للطع  خعل الفصل  .7
حقيق ت التدريبي وبالتالي قياه مدى تقدم الطع  في التدري  وتقويم فعالية برامج التدري  في

أ دافه في إكسا  الطع  المعارف والخبرات والمهارات والسمات التي ت  لهم لممارسة مهنة 
 .الخدمة االجتماعية
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 توصيات ومقترحات الدراسة:

 .يةلتربية الميدانية بكليات التربإجراء دراسات للكشف عن فاعلية الفترف الزمنية لبرامج ا .1

التدري  الميداني الطععهم باستمرار عل  كل ما  و اال تمام بعقد دورات تدريبية لمشرفي  .2
 .جديد في التربية الميدانية بما ينعكه أثره عل  أسلو  إشرافهم عل  الطلبة

اال تمام األكاديمي بمشرفي التدري  الميداني إلعداد أخصا ي اجتماعي ناج   والتقييم  .3
قررات ررات المنا ج في مالمستمر لبرامج التدري  الميداني وتطويره بحيي يتم تضمين مق

التدري  الميداني والتركيز عليها أثناء فترف اإلعداد  وعقد ندوات ولقاءات مه كل الفاعلين في 
برامج التدري  الميداني من أجل وضه اإلطار العام للفكر الذ  سوف ينطلقون منه في عملية 

 .التدري 
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 :المراجع

له  طراب الجامعة الليبية   :( سيد أبوبكر حسنين  مقدمة في الخدمة االجتماعية  منشورات(1
 232  ص1273ليبيا  

 .234( سيد أبوبكر حسنين  المرجه السابق  ص(2
المكت  الجامعي  منشورات: مصطف  أحمد  تطبيقات في مجاالت الخدمة االجتماعية  محمد ((3

 .21ت  ص   بدوناإلسكندريةالحديي  
 .236  صبقا( سيد أبوبكر حسنين  مرجه س(4
 .22  صبقامرجه س ( محمد مصطف  أحمد (5
ز   الوطنية  بناادار الكت  منشورات: ( أحمد محمد اضبيعة  الرعاية االجتماعية في ليبيا  (6

 . 24  ص2007
 .31المرجه السابق  صأحمد محمد اضبيعة  ( (7
 .236  صبقامرجه س  ( سيد أبوبكر حسنين(8
 .237  صبقامرجه س  ( سيد أبوبكر حسنين(9

 .243بق  صامرجه س  سيد أبوبكر حسنين ((10
 .122  صبقا( محمد مصطف  أحمد  مرجه س(11
 .244  صبقاسيد أبوبكر حسنين  مرجه س ((12
  المجاالت -منا ج الممارسة -ريخيةاحمد مصطفي خاطر  الخدمة االجتماعية نظرف تا( (13

 .164ص  1226  اإلسكندرية  المكت  الجامعي الحدييمنشورات:   2ط
  واألسرف  الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مه الفرد وآخرونحسين حسن سليمان  ( (14

 .11  ص2001بيروت    الم سسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيهدار مجد  :منشورات
يدف في قضايا الرعاية محروه محمود خليفة  ممارسة الخدمة االجتماعية قراءف جد( (15

 .162  ص1222اإلسكندرية   : دار المعرفة الجامعية   منشوراتاالجتماعية
: دار ات  منشور والتطبيقية ها النظريةالمبروا محمد الارياني  الخدمة االجتماعية وأساليب( (16

  .22  ص2002  القا رف قباء الحديثة 
: المكت    منشوراتة االجتماعية من المنظور المعاصرعل  الدين السيد محمد  الخدم( 17)

  .114  ص2000  القا رف الجامعي الحديي 
  بلهطرا  منشورات: الجامعة الليبية  سيد أبوبكر حسانين  مقدمة في الخدمة االجتماعية( 18)

 .176  ص1273
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 : المكت  الجامعي الحديي منشورات الخدمة االجتماعية  أسهمحمد سيد فهمي   (19)
 .31  ص1221  اإلسكندرية

اليتا  فدار  :منشورات  والتقويم في طريقة العمل مه الجماعات اإلشرافمحمد علي الخضر  ( (20
 .163ص  1226  مالطا

  1222  اإلسكندرية المكت  الجامعي الحديي   الخدمة االجتماعية أسهمحمد سيد فهمي  ( (21
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 التحديات التي تواِجه ُمعلِّمِي الجغرافيا في مدارس التعليم األساسي
 ليبيا-ببلدية الزاوية الجنوب 

 
 أ. مصطفى ساسي حسين                 د. مصطفى عبدالسالم الشيباني            د. بشير علي بلعيد دخان   
أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا               محاضر بقسم الجغرافيا                 محاضر بقسم الجغرافيا   

 الزاويةامعة كلية التربية ناصر بج       الزاوية ة ناصر بجامعةكلية التربي      الزاوية كلية التربية ناصر بجامعة
 

 الُملخص:
 التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا في مدارسعلى أبرز هدفت هذه الدراسةةةةة الى الت عر  

ن نجاح الُمعلم في تحقيق أهدا  العملية سةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةي ببلدية الزاوية الجنو   اذ امرحلة التعليم األ
سةةةةةةةةتبانة الباحثون بإعداد ا التعليمية يتحقق بالحد من هذه التحديات  ولتحقيق أهدا  الدراسةةةةةةةةة  ام

)الجنس   شةةةةةةةخصةةةةةةةيةالبيانات ال هاتضةةةةةةةمنت علق بالُمعلم والعملية التعليميةالُمتغيرات التي تت تناولت
ي(  كما الوضةةا اتجتماعو الدرجة الوظيفية  و الخبرة التدريسةةية  و المؤهل العلمي  و النوع  و العمر  و 

التي  صةةةةةعوباتجمل العر  على مُ من شةةةةةانها التمحاور ( سةةةةةؤتع توزعت على عدة 67) تضةةةةةمنت
ات مثل معو التي تُ  الدراسةةةةةة الى رصةةةةةد عددال من ا شةةةةةكاتتدراسةةةةةة  و د انتهت يواجهها مجتما ال

برزهةا  عةدم ربط الجةانة  النظرق لمقرر الجغرافيةا بةالعملي حقيقيةة يواجههةا ُمعلمو الجغرافيةا  من أ
ائل ى دورات تدريبية  وندرة وجود الوسالميداني  وعدم حصول نسبة كبيرة من ُمعلمي الجغرافيا عل

والتقنيات التعليمية بالمدارس  وعدم توفر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واتتصةةةةةةةةةةةةاتت  وأيضةةةةةةةةةةةةاع 
كالمرافق   غير مناسةةةةةةةةةةبة ا دارة التعليمية على درجات رضةةةةةةةةةةاالُمقدمة من الخدمات حازت بعض 

  بنى المدرسيوالم  تقارير التوجيه التربوقو   وأعداد التالميذ بالفصل المدرسي  الخدمية بالمدرسة
وء ومالئمة المناهج للتطبيق والتنفيذ  وفي ضةةة  ومكان تقديم الخدمة التعليمية  سةةةيةادر والفصةةةول ال

م الباحثون مجموعة من التوصةةةةيات والُمقترحات التي ُيمكن النتائج التي توصةةةةلت اليها الدراسةةةةة  د  
سةةةةةاسةةةةةي  غرافيا بمرحلة التعليم األالتي تواجه ُمعلمي الجأن ُتسةةةةةهم في التخفي  من حدة التحديات 

حتى يتمكن المعلمون من تعزيز أدائهم التدريسةةةةةةةةةةي بشةةةةةةةةةةكل أفضةةةةةةةةةةل دون مواجهة صةةةةةةةةةةعوبات أو 
اشةةةةةكاتت تق  حائالع أمام تدريس مقرر الجغرافيا ورفا المسةةةةةتو  التعليمي للطال  بمرحلة التعليم 

 األساسي.  
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Abstract: 

The main purposes of this study is to know exactly the main difficulties 

that face the geography teachers at the basic schools in Al-Zawia South 

municipality. 

So, the success of the teachers depend on achieving the main aims of 

teaching and learning process which can over come these obstacles. 

To achieve the main goals of this study, the researchers have conducted 

questionnaires in order to get the perfect results of the study. 

The questionnaires contained many changes related to the teachers and 

also concern with the teaching and learning process deal with the 

geography curriculum. 

The researcher also set personal information about teachers deal with 

their ages ,educational qualifications ,gender, experience  and so on ,this 

was done because ,it can help the researcher to get enough information and 

results of the study. 

The questionnaires included (76) items contain different factors. The 

researcher distributed the questionnaires in order to know the challenges 

and difficulties encountered the geography teachers at the basic schools. 

The results of the study come to the following findings: 

-One of the most important factor, that there is no relationship between 

the theoretical part of the geography curriculum to the practical part  

-There is also no well-trained and qualified teachers. 

It is also found that teachers do not use modern educational aids and 

have enough knowledge to deal with them. There is also no application of 

information technology and communication. 

-The performance of the schools administration lead to the deterioration 

of learning and teaching process, in addition to the schools 

environment. 

Based on the results of the study, the researchers recommend and 

suggest that: 

-Prepare good qualified geography teachers with highly training courses. 

-solving all the issues that hinder the learning and teaching process. 

-Pay intensive efforts to prepare the students to learn effectively. 
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 قدمة:المُ 
ان العالم اليوم يشةةةةةةةةةةةةةةهد تحوتت جوهرية في كافة الميادين  نتيجة التطور المسةةةةةةةةةةةةةةتمر وتجدد 

والتكنولوجيةةةا  وأن التنميةةةة بوجةةةه عةةةام ترتبط ارتبةةةاطةةةاع وثيقةةاع  المعةةةار  في مختل  مجةةةاتت العلوم
ر بمةةا خة التعليميةةة تختل  من بلةةد الى  بةةالتعليم وهنةةا يؤدق الُمعلم دوراع محوريةةاع  وبمةةا أن األنظمةة

يتناس  ما خصوصية هذا البلد أو ذاك وفق القواعد العامة التي ينبغي مراعاتها من  بل الجميا  
وصةةةةةةةةةل ُمعلمي الجغرافيا اسةةةةةةةةةتثمار كل ما ت يمية جديدة تفرض تحدياع يتطل  منتعلن بلورة بيئة فإ

تجدات العلمية لتواك  الُمتغيرات والُمسةةةةةةةةةةةةةة  اليه التقدم العلمي والتقني  وتوظيفه في البيئة التعليمية
تمد عليه عوالتقنية المتسارعة  فالُمعلم هو أساس البناء في العملية التعليمية والتربوية  وسنداع  وياع ت

الُمجتمعات ا نسةةةانية في تقديم معار  علمية مناسةةةبة يسةةةتطيا الطال  من خاللها التعلم بسةةةهولة 
العامل الحاسم في أق اصالحات تهد  الى تحسين نوعية التعليم  ومما ت  -أيضاع –ويسر  وهو 

ه  وأن ءتؤثر على أداالتي  الصةةةةةةةةةةةةةعوبات س التي يمتهنها تواجهها عديدفيه أن مهنة التدريشةةةةةةةةةةةةةك 
تحقيق كل ما من شةةةةانه أن ُيقلل من أثارها السةةةةلبية التي  العمل على كشةةةةفها ُيعد خطوة أولى تجاه

  د تعيق نجاح العملية التعليمية.
تت اتل  مجومرتبطة بمخ  ت شةةةةةةةةةةةةك أن العملية التعليمية مسةةةةةةةةةةةةالة بالغة األهمية للعالم كلهو 

هي  فالمجتمعات القوية غيرها  جتماعية أما أم الحياة  سةةواء أكانت سةةياسةةية أم ا تصةةادية أم دينية
تحسين و  ليموتطوير العلم والتع تنمية مواردها البشرية في اهتمامهاالتي تستوع  المعرفة وينص  

المنافسةةةةةةةةةةةةةةةة بينها تتو   على ما تمتلكه القو  العاملة في تلك المجتمعات من ف جودة التدريس 
  بالضرورة أن يمتلك األفراد مهارات ُتمكنهم من مهارات تتفق وخصائص العصر الحالي  مما أد
 الحياة والعمل في مجتما عصر العلم والمعرفة.

محوراع أسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةياع ومهماع في كثير من المجاتت التي تجعله خصةةةةةةةةةباع  ويشةةةةةةةةةكل علم الجغرافيا
    وتحقيقه األهدا  التعليمية والتربوية بمنهجه تتصةةةةةةةةةةةةةةةالهلألنشةةةةةةةةةةةةةةطة العلمية والعملية والتطبيقية

نمية حسةةةةةةه في ت -أيضةةةةةةا  –لطال   كما أنه ُيسةةةةةةهم المباشةةةةةةر بالبيئة والحياة اليومية التي يعيشةةةةةةها ا
جاتت مالحياة  وتضم الجغرافيا  مات مختلفة في شتى جوان الوطني  وتوفر  واعد بيانات ومعلو 

 بين العلوم التطبيقية وا نسانية.حلقة اتصال  شاسعة غير محدودة فهي
قيقية التي ُتمثل اشةةكاليات ح هذا البحث للتعر  على بعض الصةةعوبات هنا تاتي أهميةومن 

 -ابتداءع –ليم   ما التسةةةلعينة من ُمعلمي الجغرافيا الذين يعايشةةةون وا ا العملية التعليمية بمدارسةةةهم
جهود تُبذل لرصةةةةةةدها والتخفي  من حدتها ورفا كفاءة النظام التعليمي ومكوناته بمرحلة  هناك بان

لدعامة ة وتنمية المهارات  وهي اكتسا  المعرفا من أجل  ساسي  كونها البداية الحقيقيةالتعليم األ
عليها مراحل التعليم األخر  في تحقيق أهدافها على الوجه المطلو   فبناء  األسةةةةةةاسةةةةةةية التي تقوم

 تحقيق النهضة الشاملة. مي أساسي جيد هو الخطوة األولى نحونظام تعلي
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يةةات التي تواجةةه ُمعلمي الجغرافيةةا  وأمالع في توفير بيئةةة تعليميةةة للتعر  على بعض التحةةدو 
الصةةةةةةةةةةةةةةعوبات عند تدريسةةةةةةةةةةةةةةهم للمقررات ن من خاللها مجابهة عديد على  در من الكفاءة يتمكنو 

 بغرض اسةةةةةةتشةةةةةةرا  وع من جوان  عديدةتم دراسةةةةةةة الموضةةةةةةفية بمرحلة التعليم األسةةةةةةاسةةةةةةي  الجغرا
ي تؤثر على العمليةةة التعليميةةة  ومواكبةةة التطورات الت ا شةةةةةةةةةةةةةةكةةاتت تطلعةةات ايجةةابيةةة للحةةد من

ومواجهة التحديات  ووضةةةةا تصةةةةورات مختلفة ُتسةةةةهم في تلبية احتياجات العملية التعليمية  والر ي 
 بالمستو  التعليمي وتحقيق التميز والتقدم.

 مشكلة الدراسة:
ه كفاءة الُمعلم و درتت يخلو أق نظام تعليمي من مشةةكالتال مهما بلم من درجات التقدم  وأن 

ه ونةةةات النظةةةام التعليمي وعمليةةةاتةةةعلى أداء وظيفتةةةه يتو   على مةةةد  الترابط والتفةةةاعةةةل بين مك
واألنشةةةةةةطة والعمليات المتعلقة بها  فالُنظم المتقدمة الناجحة  المكونات متعددة المسةةةةةةارات ومتنوعة

ي مي حتى ت تسةةةةةةتفحل فالتي تحد من درجة نجاح نظامها التعلي الصةةةةةةعوبات ُتسةةةةةةارع الى دراسةةةةةةة
ذا أردنا لنظامنا التعليمي النجاح حد منجسةةةم هذا النظام فت علينا  ج ي كفاءته وُتضةةةع   درته  وا 

عه المؤسةةةةةةسةةةةةةة التعليمية وفي بيئتها المحلية  ومو  فيأن نبدأ بالُمعلم  كونه عنصةةةةةةراع مهماع وفاعالع 
 الحجم.متباينة المصدر ومتنوعة  ستمرار مشكالتهذا يجعله يواجه با

 جابة على التسةةةةةةةةةةاؤتت اتحاول بالبحث في بعض هذه التحديات  و  الدراسةةةةةةةةةةة هذه وتسةةةةةةةةةةعى
 التالية   

ما هي الخصةةةةةةةةةةةةةةةائص الديموغرافية وات تصةةةةةةةةةةةةةةةادية والمهنية لُمعلمي الجغرافيا بمدارس التعليم  .1
 األساسي في بلدية الزاوية الجنو ؟

 والخدمات التي توفرها مدارسهم؟هل يوجد اختال  بين تقييم ُمعلمي الجغرافيا للمهام  .2
ما هي درجات رضةةةةةةةا ُمعلمي الجغرافيا  وهل تتاثر درجات رضةةةةةةةاهم باختال  خصةةةةةةةائصةةةةةةةهم  .3

 الديموغرافية  وات تصادية  والمهنية  وما يتوفر بمدارسهم من مهام وخدمات؟
لتي ا تجابات عينة الدراسةةة حول الصةةعوباتبين متوسةةطات اسةة هل توجد فروق دالة احصةةائياع  .4

 .(الجنس  والمؤهل العلمي  وسنوات الخبرةجه ُمعلمي الجغرافيا ُتعز  لمتغيرات )توا
ا هي   وموتحد من نشةةةةةةةةاطهم التدريسةةةةةةةةي التي يواجهها ُمعلمي الجغرافيا أهم التحدياتما هي  .5

 ؟ الحد من تفا م حدة هذه ا شكاتتأهم التدابير التي يمكن أن ُتسهم في 
 أهداف الدراسة:

  هذه الدراسة الى تحقيق األهدا  األتية يسعى الباحثون في
 الخصةةةةةةةةةةةةةةةائص الةديموغرافيةة وات تصةةةةةةةةةةةةةةةاديةة والمهنيةة لُمعلمي الجغرافيةا بمرحلةة التعليم  تحليةل

 األساسي في بلدية الزاوية الجنو .
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 ي رفد لإلسةهام ف وتوفرها مؤسةسةات التعليم األسةاسةي ام والخدمات التي تُقدمهاحجم المه رصةد
 ُمعلمي الجغرافيا بمتطلبات واحتياجات تعليم مقرراتهم التدريسية.

  تقييم درجة رضةةةةةةةةةةةةةةةا ُمعلمي الجغرافيا للعديد من المتغيرات التي لها عال ة مباشةةةةةةةةةةةةةةرة بالعملية
 التعليمية.

  تواجه ُمعلمي الجغرافيا بمدارس التعليم األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي فيالتي تحديد التحديات األكثر الحاحاع و 
 بلدية الزاوية الجنو . 

 هم عطةةائ منوتطور  الجغرافيةةا ا تراح مجموعةةة من التةةدابير التي  ةةد تسةةةةةةةةةةةةةةهم في دعم ُمعلمي
 .مما يعود عليهم وعلى طالبهم بالمنفعة وتحسنه  التعليمي

 أهمية الدراسة:
ادراك الباحثين بان توفر المعلومات األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةية عن ُمعلمي  الدراسةةةةةةةةةةة في تكمن أهمية هذه

 تطلعات ققحاتخاذ القرار الرشةةةةةةيد الذق يُ الجغرافيا ُيعد أسةةةةةةاسةةةةةةاع وركيزة للتخطيط العلمي السةةةةةةليم  و 
م من لهُ  هفيما ُيقدم  أو عدمه الوظيفي عكس مسةةةةةةةةةةةةةةتو  رضةةةةةةةةةةةةةةةاهموي ورغباتهم  ُمعلمي الجغرافيا

يطمحون و تعليم مقرراتهم التدريسةةةية   ُتسةةةهم في الرفا من مسةةةتو  متطلبات واحتياجاتو امكانيات 
حاضةةةةةةراع ومسةةةةةةتقبالع  مما يسةةةةةةتلزم اسةةةةةةتخدام أسةةةةةةالي   التي يواجهونهالتحديات ا مجابهةمن خاللها 

واسةةةةةتراتيجيات جديدة في التعليم  ينتج عنها مخرجات تعليمية تتماشةةةةةى ومتطلبات عصةةةةةر التقنية  
ع القرار التعليمي اين والقائمين على سياسات التعليم وصن  التربويطين للُمخطهذه التصورات س تُقدم 

 .من خالل توصيات الدراسة للعمل على تحقيق ما أمكن منها والتربوق 

 :دراسةحدود ال
فقد التزمت الدراسةةةةةةةةةة  معينة د حدو  عند علمية دراسةةةةةةةةةة كل تق  أن الطبيعي من كان لما

 بالحدود التالية 
 دراسةةةةة موضةةةةوع التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا في  على قتصةةةةرت الموضةةةةوعية  الحدود

 مدارس التعليم األساسي ببلدية الزاوية الجنو .
 خل المدارس التي تقا دا تقتصةةةةةر هذه الدراسةةةةةة على ُمعلمي مادة الجغرافيا في المكانية  الحدود

  والبةةةالم مسةةةةةةةةةةةةةةةةةاحتهةةةا حوالي 2116نطةةةاق الحةةةدود ا داريةةةة لبلةةةديةةةة الزاويةةةة الجنو  لسةةةةةةةةةةةةةةنةةةة
  عند احداثيات المو ا والوا عة بمنطقة الزاوية في الشةةةةةةةةةةةةةةمال الغربي من ليبيا ( 2كم374.67)

 شر اعةالفلكي بين دائرتي عرض)              ( شماتع  وبين خطي طول)            ( 
 العةةةةام تم جما بيةةةةانةةةةات الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة في الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةي األول من الزمنيةةةةة  الحةةةةدود 

 .(2118-2116)يةةةةةةةةةةةةالدراس

27 32 16 32 30 12 47 12 
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جراءاتها:ال يةمنهج  دراسة وا 
  وتقويم ظاهرة معينة ركز على وصةةةةةةةة ي وذلك ألنه  المنهج الوصةةةةةةةةفي اتبعت هذه الدراسةةةةةةةةة

مما يسةةةةاعد على فهم ودراسةةةةة المشةةةةكالت   بهد  الحصةةةةول على معلومات كافية ود يقة وتحليلها
والظواهر التي تتصةةةةةةةةةةةةةةةل بالمعلم وموا فه و رائه ووجهات نظره  و د اعتمدت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة على 

 يسةةةةتهد  اكتشةةةةا  الوضةةةةا هألن  لمنهج الوصةةةةفيا أسةةةةالي أفضةةةةل  الذق ُيعدالمسةةةةحي  األسةةةةلو 
 للحصةةةةول على معلومات وبيانات أصةةةةلية لوصةةةةفها وتحليلها وتفسةةةةيرها المدروسةةةةةالي للظاهرة الح

باسةةتخدام بعض وكذلك اسةةتخدم الباحثون األسةةلو  الكمي ا حصةةائي   (1)ووضةةا خطط لتحسةةينها
 عطاء صةةةةةةةورة واضةةةةةةةحة عن   ا حصةةةةةةةائية في تحليل البيانات والمعلومات ومعالجتهااألسةةةةةةةالي  

 وص  الظاهرة كمياع.

 وعينتها:مجتمع الدراسة 
بلدية بيتكون مجتما الدراسةةةةةةة من جميا ُمعلمي الجغرافيا في مؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم األسةةةةةةاسةةةةةةي 

  (2)(2118-2116( معلماع في الفصل الدراسي األول للعام)41) الزاوية الجنو   و د بلم عددهم
 هنسةةةبشةةةكلت   ( اسةةةتبانة34) سةةةتردة التي كانت صةةةالحة للتحليل بلم عددهاات أن اتسةةةتبانات المُ 

مدارس بمجموع أوراق اتسةةةةةةةتبيان التي تم توزيعها على ُمعلمي الجغرافيا ( من %85)عالية بلغت 
يوضةةةةةةةةةةةةر عدد اتسةةةةةةةةةةةةتمارات التي تم  (1)حقالُملالتعليم األسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةي في بلدية الزاوية الجنو   و 

 .استرجاعها وكانت ُمكتملة وصالحة للتحليل

 :دراسةأداة ال
 المعلومات عن أفراد العينة  ألنها تحقق  دراع اسةةةةتخدم الباحثون اتسةةةةتبانة كاداة رئيسةةةةة لجما 

مثلة في مت من الموضةةةةةوعية العلمية بعيداع عن التحيز  و د تضةةةةةمنت اتسةةةةةتبانة بيانات شةةةةةخصةةةةةية
الخبرة التدريسةةةةةةةةةةية  و المؤهل العلمي  و النوع  و العمر  و )الجنس   خصةةةةةةةةةةائص عينة الدراسةةةةةةةةةةة مثل 

من محاور ( سةةةةةةؤتع توزعت على عدة 67الوضةةةةةةا اتجتماعي(  كما تضةةةةةةمنت)و رجة الوظيفية  الدو 
دئية   و د تم اعداد الصةةةةةورة المبعلمي الجغرافيامُ  واجهتالتي  جمل التحدياتشةةةةةانها التعر  على مُ 

لعبارات اسةةةةتمارة اتسةةةةتبيان بعد اتطالع على العديد من المراجا العلمية  والدراسةةةةات السةةةةابقة في 
عرض أداة جما البيانات مجال موضةةةةةةةةةةةوع البحث  واسةةةةةةةةةةةتخدم الباحثون صةةةةةةةةةةةدق المحكمين وهو  

حكمين المتخصةةةةةةصةةةةةةين في موضةةةةةةوع البحث بصةةةةةةفة خاصةةةةةةة وطرق األولية على مجموعة من المُ 
اغة  الشكل  والصي برأيهم في األداء من جوان  عديدة منها االبحث بصفة عامة  وذلك حتى يدلو 

اذ تم عرض  .(3)أو األسةةةةةةئلة  ومد  مناسةةةةةةبتها للموضةةةةةةوع المراد  ياسةةةةةةه والترتي   وسةةةةةةالمة البنود
ذوق الخبرة  من اسةةةةةةةةةةةةةةتمةةارة اتسةةةةةةةةةةةةةةتبيةةان على عةةدد من المحكمين من أعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئةةة التةةدريس

واتختصةةةةاص  وذلك للتاكد من مد  مالئمة عبارات اتسةةةةتبيان لعينة البحث  وأن العبارات تقيس 
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ظات المالح محاور البحث  و د أشار الُمحكمون الى عديد ما وضعت لقياسه  وتجي  على أسئلة
وات تراحةةات  و ةةد  خةةذ البةةاحثون بةةترائهم ومقترحةةاتهم واسةةةةةةةةةةةةةةتبعةةدت بعض الفقرات غير المرتبطةةة 

صةةةالحة  لتصةةةبر بعد ذلك  بالموضةةةوع  ومن ثم التوصةةةل الى الصةةةورة النهائية تسةةةتمارة اتسةةةتبيان
 .للتطبيق الميداني

ث الثبات  فقد تم التحقق منه  بل توزيا اتسةةةةتبيان على أفراد العينة  حي وفيما يتعلق باختبار
أفراد من مجتما البحث  واعتمد في ذلك  (6ا على عينة اسةةةةةةةةتطالعية  وامها )تم اختبارها بتوزيعه

أيام بين التوزيا األول والثاني  وكانت اجاباتهم متطابقة  (11طريقة اعادة اتختبار بفارق ) على
 ين مما عزز من ثبات اتستبانة.في الحالت

 الدراسات السابقة: 
 غير مباشةةةةر  ومن بين لقد نال هذا الموضةةةةوع اهتمام عديد الباحثين سةةةةواء بشةةةةكل مباشةةةةر أم

 الدراسات التي تندرج في اطار الموضوع نذكر اآلتي  
المتحدة جغرافية التعليم في الواليات ( تناولت موضةةةةةةةوع  1766دراسةةةةةةةة  ام بها كأآلن باكليرك ) -

توصةةةةل من خاللها أن للتحصةةةةيل التعليمي عال ة بالجنس ومسةةةةتو  الدخل والهجرة   األمريكية،
يل التعليمي بين الجنو  و الغر   وأن للتحصةةةةةةةةةةةةةةيل  وتحظ أن هناك اختالفات في التحصةةةةةةةةةةةةةة
التعليمي عال ة ما توزيا السةةةود  وأن للهجرة والبيئة العائلية والتزامات الدولة عال ة بالتحصةةةيل 

 .(4)لتعليميا
ُمشكالت الُمعلمين في سلطنة ُعمان وعالقتها ( بعنوان  2111دراسة  ام بها كيزيد سورطيك ) -

كالت ن هي المشةةةةت التي ُيعاني منها الُمعلمو أن أهم المشةةةةكال   توصةةةةلت الىببعض الُمتغيرات
ة  وبينت سةةةةةالطالبية والمشةةةةةكالت المتعلقة بالمناهج الدراسةةةةةية وا دارة وا شةةةةةرا  التربوق والمدر 

عدم وجود فروق ذات دتلة احصائية بين متوسطات المشكالت للمعلمين ُتعز  لمتغير الجنس 
توجد فروق ذات دتلة احصةةةائية بين متوسةةةطات  لخبرة والتخصةةةص العلمي  في حينوسةةةنوات ا

 .(5)المشكالت ُتعز  الى المؤهل العلمي
  أظهرت التعليمية لشعبية الزاويةالوظيفة  ( حول 2117دراسة  ام بها كمصطفى خل  اهللك ) -

أن توزيا مدارس التعليم األسةةةةةاسةةةةةي ت ياخذ في اتعتبار المسةةةةةافات المناسةةةةةبة لتوزيا المدارس  
المدارس أبدو عدم  من ُمديرق %14العشةةةةةةةةةةةةةةوائي  وأن نسةةةةةةةةةةةةةةبة وأنه توزيعها متجما يتجه نحو 

 .(6)رسهمرضاهم على سير العملية التعليمية بسب  تحديات عديدة تعانيها مدا
أثر استتتتتخدام الخراإلط ارلكترونية من ه( بعنوان  1431دراسةةةةةةة أجراها كمسةةةةةةعود الشةةةةةةهرانيك ) -

خالل الشتتتتتتتتبكة العنكبوتية في تدريس مادة الجغرافيا علط تحاتتتتتتتتيل طالب الاتتتتتتتتف الثاني 
وتوصلت الدراسة الى أن استخدام أدوات وأسالي   المتوسط بمحافظة بيشة واتجاهاتهم نحوها،
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لكتروني في تعليم وتعلم الجغرافيا ُيعد أحد الكفايات األساسية لمعلم الجغرافيا  وأوصت التعلم ا 
 .    (7)بضرورة استثمار هذه التقنيات وتيسير استخدامها في تدريس المقررات الجغرافية

التحديات التي تواجه (  بعنوان  2116دراسةةةةةةةةةة  امت بها كميسةةةةةةةةةون المجالي  وفاطمة العالمك ) -
و د أظهرت الدراسةةةةةةة أن من  الحاستتتتوب في المدارس الحكومية والخااتتتتة في األردن،ُمعلمي 

أبرز التحديات التي تواجه معلمي الحاسو  وتحد من  درتهم ضع   درة الطلبة على استخدام 
الحاسةةةةةةةةةةو   وعدم المام المعلمين ببرمجياته  وعدم وجود انسةةةةةةةةةةجام بين محتو  المقرر والخلفية 

 . (8)الطال   و لة األجهزة في معمل الحاسو  السابقة التي يمتلكها
كفايات معلم التربية الخااتتتة في (  تحت عنوان 2118دراسةةةةةة  امت بها كهنادق القحطانيك ) -

 رة رفا  وأوصت بضرو توظيف ُمستحدثات تكنولوجيا التعليم عبر وساإلل التواال االجتماعي
على اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام كافة أشةةةةةةةةةةةةةةكال التكنولوجيا ومواكبة تطورها  ودعمهم كفايات الُمعلمين وتدريبهم
ث نها أصةةةبحت لغة العصةةةر الحديلتواصةةةل اتجتماعي المختلفة  حيث اوتوظيفها عبر وسةةةائل ا

التي تسةةمر للمعلم بتبادل الخبرات وتمكنه من التعامل ما المعلومات وما طالبه داخل الفصةةل 
 .(9)وخارجه بشكل أسرع وأفضل

  :التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافياالمحور األول: 
نظراع للتطورات المعرفية التي يشةةةةةةةةةةةةةةهدها عالم المعرفة اليوم  فقد ظهرت تحديات عديدة أثرت 
على العملية التعليمية  وأصةةةبحت تفرض على ُنظم التعليم أن تعمل ضةةةمنها وبذل الُجهد والتجديد 

ين يق أهدا  العملية التعليمية  فدولة الصةةالمسةةتمر حتى يتسةةنى لها النجاح في أداء مهامها وتحق
لعالم  التعليمية في ا عدد من الطال  الدارسةةةةةةين بمؤسةةةةةةسةةةةةةاتها على سةةةةةةبيل المثال التي لديها أكبر

لكي تتجاوز عديد التحديات والصةةعا  في عصةةر بات ُيعر  بعصةةر المعرفة  وتتحول من دولة و 
 في التعليم وتطوير ُ دراته  واسةةةةةةةةةةةةةةتحداث تبد لها من اتسةةةةةةةةةةةةةةتثمار رأت بان فقيرة الى دولة غنية 

ن أن  يام الحكومة بواجباتها تجاه الُمعلمي -أيضةةةةةاع – منظومة تعليم ُتلبي احتياجات العصةةةةةر  ورأت
ن ا جراءات م ُيسةةةةةةةهم في أن ُيصةةةةةةةبر الُمعلم أكثر تعلقاع بمهنته وحباع لها  ولذلك اتخذت سةةةةةةةلسةةةةةةةلةع 

و  ر أوضةةاع الُمعلم  وزيادة دخله  وتحسةةين مسةةتالسةةياسةةية  والتشةةريعية القانونية  تضةةمنت تصةةحي
معيشةةةةةةةةته وظرو  عمله  وتعزيز مكانته اتجتماعية  ما ا شةةةةةةةةرا  المتواصةةةةةةةةل على تطبيق هذه 

 .(10)ا جراءات  و د كان ثمرة هذه ا جراءات تقدم الصين ونجاحها
انفجاراع معرفياع غير مسةةةةةةبوق بحيث ت يكاد يمر يوم دون أن ُتعلن وسةةةةةةائل نشةةةةةةر  اليوم عيشن

ملة جُ  تواجه فئة كبيرة من ُمعلمي الجغرافيا يدة  وأصبحتالمعلومات عن اكتشافات واختراعات جد
من  تلةةوجع التي تؤثر في سةةةةةةةةةةةةةةير العمليةةة التعليميةةة وتحول دون تحقيق أهةةدافهةةا  من التحةةديةةات

 ي  وهمعمله في مجال والتطورات العلميةعلى التجديدات  نو المعلم ن يق األهمية ضةةةةةةةةةةةةةةرورة أ
 أبرزها ما يلي  ترتبط بجوان  عدة
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ُيعد ُمعلم الجغرافيا أحد العناصةةةةةةةةةةةةةةر الفاعلة في العملية التعليمية والتربوية  استتتتتتتتتتعداد الُمعلم:  -
مهنة التعليم  المعرو  أنواستعداده و ابليته لمهنة التعليم من العوامل التي تؤثر في مهنته  ومن 

تحتاج الى اتسةةتقرار النفسةةي والمادق واتجتماعي لمن يمارسةةها  اضةةافة الى توفر الو ت الكافي 
للُمعلم حتى يتمكن من القيام بالواجبات والمسئوليات المكل  بها  وأن تحقيق أق نجاح في مجال 

فية التي لتدريسةةةةية ومهارته المعر تخصةةةةصةةةةه ُمرتبط بعدة عوامل منها اسةةةةتعداداته المهنية و دراته ا
وعلى عاتقه تقا مسةةةةةةةةةةئولية تحويل األفكار والرؤ  التجديدية التي  ُيطبقها أثناء عمله التدريسةةةةةةةةةةي 

ي سياساته الى نواتج تعليمية تتمثل ف ى هذا النظام وواضعو خططه وراسمويطرحها القائمون عل
الطلبة  فمن مهامه التعامل ما  (11)صورة معار  ومهارات واتجاهات تتبد  في سلوك المتعلمين

عن  وهو المسةةةةةةةةؤول وتنظيم الصةةةةةةةة  والمحافظة على عدم اضةةةةةةةةاعة الو ت المخصةةةةةةةةص للدرس 
التخطيط للدروس والمنفذ لها  لتزويد الُمتعلمين بالخبرات والُقدرات التي تسةةةةةةةةةةةاعدهم على اترتقاء 

ابي المعاصةةةةةةةرة والتعامل ا يج بالتعليم  والنجاح في الحياة العملية والعلمية  ومواجهة المشةةةةةةةكالت
للمعرفة بل أصةةةبر له دور فعال ومسةةةؤولية كبيرة فرضةةةتها عليه عملية  فالمعلم لم يعد نا الع  معها 

عة ولتحقيق أهدا  العملية التعليمية يتحتم على ُمعلمي الجغرافيا متاب التغيير واتبتكار المعرفي 
من تطورات  لمواجهة التحديات  الُمسةةةةةةةةةةةةةةتجدات وا حاطة بما ُيسةةةةةةةةةةةةةةتجد في ميدان التخصةةةةةةةةةةةةةةص

المعاصةةةةةةةةةةةةرة أو ا شةةةةةةةةةةةةكاتت أو كل ما من شةةةةةةةةةةةةانه أن ُيعيق الُمعلمين ويحول بينهم وبين تحقيق 
 .(12)األهدا  التعليمية أثناء تدريسهم المقررات الُمسندة اليهم

التعليم األساسي الركيزة األولى التي ترتكز عليها مراحل  مرحلة ُتعد مدارس: المؤسسة التعليمية -
ا ترسمه راد المجتما من خالل مالتعليم األخر   وأهم المؤسسات التي تهتم بالتاثير في سلوك أف

 بمةةا تحويةةه من تنظيمةةات وهي منبا التنميةةة البشةةةةةةةةةةةةةةريةةةا دارة التعليميةةة من خطط وأهةةدا    لهم
ية الفصةةةةل بين المدرسةةةةة وعناصةةةةر العملية التعليم ة بمكانبو الصةةةةعمكانية للعملية التعليمية  ومن 

 فبقةةدر مةةا يتوفر بهةةا من امكةةانيةةات ممثلةةة في  (13)األخر  وذلةةك لمةةا بينهةةا من عال ةةات متبةةادلةةة
مو ا كذلك و  الموارد التعليمية  والوسةةةةةةةةةةائل ا لكترونية  والتقنيات المتقدمة  وشةةةةةةةةةةبكة المعلوماتية 

وحجمه  والفصةةةةةةةةول الدراسةةةةةةةةية ومد  مالئمتها للدراسةةةةةةةةة  وغر  البناء المدرسةةةةةةةةي وخصةةةةةةةةائصةةةةةةةةه 
الُمختبرات والمعامل العلمية  والمكتبة  وغر  النشةةةةةةةةةةةةةةاط وا دارة والتنظيم  وملحقاتها من المرافق 

بقدر ما تتهيا لها ُفرص انجاح العملية التعليمية     والخدمات واألنشةةةةةةةةطة الرياضةةةةةةةةية والترويحية 
 عدادهم للحياة العملية والعلمية. امل لطالبها وا  النمو المتك والُمضي ُ دماع نحو تحقيق

ي مباشةةةرة الدراسةةة يمثل أحد أهم جوان  العملية التعليمية وعال ة الُمعلم بالمنهج المنهج الدراستتي: -
من الضةةةةةةةةرورق أن يكون الُمعلم متفهماع لهذا المنهج وراضةةةةةةةةياع عنه ومتفاعالع معه و ادراع و وية لذا 

  لُمسةةةتمر في أداء المعلم  وفيا  المرسةةةومة له  وذلك سةةةيسةةةاعد على اترتقاء اعلى تحقيق األهد
يساعد على تطوير المحتو  نفسه وتعديله واترتقاء بجودته  و د يواجه المعلم بعض نفسه  الو ت
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ُيضةةع  دافعيته نحو تدريسةةه  ككثرة األخطاء العلمية أو اللغوية التي يقا  اع الصةةعوبات تمثل تحدي
الكتا  المدرسةةةةةي  وسةةةةةوء اخراجه وطباعته وحجمه  وعدم وضةةةةةوح الوسةةةةةائل التعليمية  فيها مؤلفو

  فيه  وعدم مواكبته لما ُيستجد من تطورات وابتكارات  وغير ذلك.   
ُيعد الطال  محور العملية التعليمية وغايتها والمسةةةةةتهد  منها بغرض اعداده للمشةةةةةاركة  الطالب: -

كانت أ الحالي يتسةةم بالتغيرات المسةةتمرة والتطورات المتزايدة سةةواءالعصةةر ف في الحياة المجتمعية 
أصةةةةةةبر لزاماع على الطال  أن يتعامل ما هذه الُمتغيرات والتطورات باعتباره  فقد عالمياع  محلياع أم

وهو بحاجة الى اكتسةةةةا  مهارات تمكنه  الدعامة األسةةةةاسةةةةية التي يقوم عليها ا صةةةةالح والتجديد 
ن اهتمام الُمعلم بالتحصيل العلمي للطال  وبمعالجة السلوكيات ا  قدم العلمي  و من التكي  ما الت

ي حددها وبالتالي ُيحقق المعلم األهدا  الت  التي تصدر عنهم يؤثر ايجاباع في تحصيلهم الدراسي
 لتنمية شخصية الُمتعلمين وبناء  دراتهم.

اع المدرسةةةةةةةةةة فقط  بل ُتعد األسةةةةةةةةةرة طرفان نجاح العملية التعليمية ت ُيعتبر مسةةةةةةةةةؤولية  ولي األمر: -
أسةةةةةاسةةةةةياع للر ي بالمسةةةةةتو  التعليمي  اذ أصةةةةةبحت مطالبات أولياء األمور ترتفا عالية مطالبة بما 
يتو عون من المدارس أن تُنميه في أبنائهم من مهارات وموا   بما يتناسةةةةةةةةة  وعصةةةةةةةةةرنا الحالي  

 ها من أولياء األمور والمجتما. وهذا يتطل  ارساء عال ات  وية بين المدرسة ومن هم خارج

 تقنياتهاو  ان القدرة على توظي  طرائق وأسةةةةةالي  التدريس الحديثة الوستتتاإلل والتقنيات التعليمية: -
  (14)كناع أسةةةةةاسةةةةةياع من أركان العملية التعليمية ينبغي اتهتمام بها وتفعيلها في التعليم والتعلمُيعد رُ 

كثير ذ ادرة على تنفيأجيال مهنية   ُملحة ألجل ايجادلتدريس اصةةبر ضةةرورة وأن اسةةتخدامها في ا
ي الدراسةةةةةةةةةةةةةةية الت من أكثر المقررات المقررات الجغرافية من المهام لخدمة العلم والمجتما. وُتعد

لخرائط ا والتقنيات الحديثة في تدريسةةةةةةةةةةها  فهي توفر امكانية عرض الوسةةةةةةةةةةائل اسةةةةةةةةةةتخدام تتطل 
فة لة التي يتطل  اعدادها و تاع طويالع وجهداع كبيراع وتكوالمجسةةةةمات وغيرها من المتطلبات الدراسةةةةي

هم في تبسةةةةةةةيط الحقائق ومحاكاة المعار  والمعلومات التي يتعذر مادية عالية  فاسةةةةةةةتخدامها ُيسةةةةةةة
 مشاهدتها مباشرة  وأيضاع توضير كثير من المعلومات والمفاهيم الجغرافية.

اتتصةةةةةاتت والمعلومات في عصةةةةةرنا الحالي  تُقدم تكنولوجيا تكنولوجيا االتاتتتتاالت والمعلومات: -
داع في رفد وُتسهم بشكل كبير ج لتحديات العملية التعليمية لتساعد على التصدق  اضافات جديدة
  وتفرض ضةةةغوطاع لجعل الدراسةةةة هادفة ومرتبطة بالوا ا في الو ت نفسةةةه   وتعزيزهالتعليم والت علم

من التواصةةةةل تتحد  فكرة المدرسةةةةة التقليدية كمو ا كما ُتمكن التكنولوجيا من  يام أشةةةةكال جديدة 
ديثة في اذ أصبر تطبيق التقنيات واألسالي  التكنولوجية الحيتم التعليم داخل فصولها التدريسية  

ن اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدامهةةا يؤدق الى توفير الو ةةت يةةة من أهم متطلبةةات المرحلةةة الحةةاليةةة  وا  البرامج التعليم
لم الجغرافيا أن يتعامل ما هذه التكنولوجيا  وأن يوظ  والجهد والمال  وصةةةةةةةةةةةةةةةار لزاماع على ُمع

المعلومات في أداء مهامه بد ة وُيسةةةةةةةةةةةةةاعد ُطالبه على توظيفها واتسةةةةةةةةةةةةةتفادة منها  وتمكينهم من 
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التكي  ما كافة الُمسةةةةةتحدثات التكنولوجية  ومنها  شةةةةةبكات المعلومات الدولية)ا نترنت(  التعليم 
كنولوجيا اتتصةةةةةةةةاتت والمعلومات أصةةةةةةةةبحت ضةةةةةةةةرورة لرفا كفاءة عن بعد  التعلم ا لكتروني  فت

ها قرراتمادة منها بشةةةكل كبير في تدريس الجغرافيا ألن ومسةةةتو  العملية التعليمية  ويمكن اتسةةةتف
شرية بما يحدث في المجتما من ظواهر مختلفة بات التكنولوجية الحديثة  و بالتطور  تتاثر الدراسية

ق دفالتكنولوجيا من العوامل الحاسةةةةةةةةةةةمة في  طا الصةةةةةةةةةةةلة بين النمو ات تصةةةةةةةةةةةاكانت أم طبيعية  
ينبغي التقدم نحو التكنولوجيا األفضةةةةةةةةةةةةةةةل بالقفز على مراحل  واسةةةةةةةةةةةةةةتخدام الموارد الطبيعية  عليه

 .(15)التطور التكنولوجي بدتع من التقدم التدريجي

م ن عمل الُمعلوبما أ ية ُيعد تدري  الُعنصةةةةةةةةةر البشةةةةةةةةةرق من أهم ا صةةةةةةةةةالحات التعليم التدريب: -
هو معني بضةةةةةةةةةةةرورة تحديث معارفه ومهارته وأسةةةةةةةةةةةالي  فكثير من التحديات والُمتطلبات  ُيالزمه 

ليات تغيرات المتنوعة والسةةةةريعة عن طريق عماسةةةةتجابة للمسةةةةتجدات والمُ   تدريسةةةةه واسةةةةتراتيجياته
طار الوسةةةةائط في العملية التعليمية  في ا عديدالتدري  المسةةةةتمر  ليكتسةةةة  القدرة على اسةةةةتخدام 

الى  التي تهد  مجموعة البرامج والدورات الطويلة أو القصةةةةةةةةةةةةةةيرة والبعثات الداخلية أو الخارجية
من خالل تزويةةةده بةةةالمعةةةار  والمفةةةاهيم والمهةةةارات  وتجةةةديةةةدهةةةا  كفةةةايةةةات الُمعلم رفا وتحسةةةةةةةةةةةةةةين

حداث تغيير في سلوكه يؤدق الواتتجاهات ا يجابية  ومساعدته على التقدم والنمو ا ى لمهني  وا 
فالمعلم أصةةةةةةةةةةبر مسةةةةةةةةةةؤوتع عن تنمية مهاراته   (16)تحقيق أغراض وأهدا  المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةة التعليمية

الشخصية والمهنية وبحاجة دائمة لتطوير معلوماته  واتطالع على الجديد في مجال ت خصصه  
مكن أن ن التدريس الفع ال القوق ت يُ ا ت عُلم المسةةةةةةةةةةةةةةتمر ألداء مهنته  اذفاترتقاء بكفاءته يلزمه ال

يتحقق دون اعداد رصةةةةةةةةةةةةين ومسةةةةةةةةةةةةتمر  وذلك يتطل  تصةةةةةةةةةةةةميم برامج تاهيل الُمعلمين وتطويرها 
وتنفيذها وتقويمها لتحقيق أ صةةةى اسةةةتفادة ممكنة  وتحسةةةين مخرجات المؤسةةةسةةةات التعليمية وحل 

يم لم تعد ها في التربية والتعلفالمداخل التقليدية المتعار  عليمشةةةةةةةكالتها وضةةةةةةةمان اسةةةةةةةتمراريتها  
تصةةةةلر لطال  سةةةةيتعامل ما عصةةةةر مختل  وتقنيات جديدة لها مشةةةةكالتها  و ضةةةةاياها وتحدياتها 

 .(17)المتباينة
تتمثل في عدم  درة المدرسة على تامين اتحتياجات األساسية و  ضعف ارمكانيات في المدرسة: -

التي تكفل نجاح العملية التدريسية  ابتداءع من الوسائل التعليمية التي ُتعين على عرض الدروس  
انتقاتع الى التقنيات الحديثة التي تختزل الو ت والجهد والمال  وتسةةةةةةةةةهل عملية عرض المعلومات 

لم يحتةاج الى ادخةال الوسةةةةةةةةةةةةةةةائةل واألدوات التعليميةة الجةديةدة والُمفيةدة في وبةذلةك فةالُمعوالحقةائق  
ترسيخ المعلومات لد  الطال   والتي أصبحت جزءاع أساسياع يتوفر بالمؤسسة التعليمية الحديثة  

رؤية والفيديو ل  والكمبيوتر  وأجهزة العرض ( ا نترنتشةةةةةةةةةةةةةةبكة المعلومات الدولية) كاسةةةةةةةةةةةةةةتخدام
دعم المعلومات التي تجذ  انتباه الطال   كما يمكن للمدارس أن تاخذ طالبها الفيديوهات التي ت

ا  و د هنية عند موا عها الجغرافية التي تواجد فيفي رحالت تعليمية تدريبية لشةةةةةةةةةرح الدروس الميدا



 ليبيا-ببلدية الزاوية الجنوب  التعليم األساسيالتحديات التي تواِجه ُمعلِّميِ الجغرافيا في مدارس 
  د. بشير علي بلعيد دخان            د. مصطفى عبدالسالم الشيباني          أ. مصطفى ساسي حسين   

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –جامعة الزاوية                              كلية التربية  71

أشةةارت الدراسةةات الى أن أنظمة التعليم والتدري  والمؤسةةسةةات التي تقوم بوضةةعها سةةتكون بمنزلة 
 .(18)حاسمة بالنسبة للمجتما بنية تحتية

بيئة الص  دوراع ُمهماع في نجاح العملية التعليمية  وذلك بما يتوفر بها من  تؤدق البيإلة الافية: -
المرافق والُمعدات األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية للتدريس ممثالع في نوعية المقاعد  واللوحات والوسةةةةةةةةائل التعليمية  

ضةةةاءته ا يحدث من الُمتطلبات  فكل م وغيرها وأجهزة العرض  وحجم الفصةةةل ونظافته وتهويته وا 
داخل بيئة الصةةةةة  يوثر سةةةةةلباع أو ايجاباع في التدريس وتحقيق أهدافه  وُيسةةةةةهم في ضةةةةةمان فاعلية 
التعليم المدرسةةةةي  وكيفية تفاعل المعلمين والدارسةةةةين في  اعة التدريس وجودة اسةةةةتخدامهم للمواد 

بلدان أكبر من الناتج المحلي ا جمالي في الالتعليمية  ولذلك يحظى ا نفاق على التعليم بنسةةةةةةبة 
 .(19)الغنية التي حققت بالفعل أهدا  التعليم

لةةذق ا وُتعةةد جميا هةةذه التحةةديةةات وغيرهةةا من المعو ةةات التي تحول دون تحقيق الةةدور الُمهم
 زيادة  دراتهمو  ُمتعلمينلد  ال العلمي مستو  التحصيل من رفابال من خالله همعلم  وُيسالمُ  يؤديه

 .تتناس  ما متطلبات المجتمان أجل الحصول على كفاءات م  وخبراتهم وبناء شخصياتهم

  الستبياناالمحور الثاني: تحليل البيانات المتعلقة بنتاإلج استمارة: 
يتضةةةةةةةةةةةةةةمن هذا المحور بيانات ومعلومات ُتعد على  در كبير من األهمية في تحليل الظاهرة 
 يد الدراسةةة  والتعر  على أراء ُمعلمي الجغرافيا والتحديات التي تواجه مهنتهم وأنشةةطة مدارسةةهم  

 ةعرض النتائج التي تم التوصةةل اليها من الدراسةةجمعة نومن خالل تحليل البيانات ا حصةةائية المُ 
  الميدانية  وذلك على النحو اآلتي

 :البيانات الشخايةالمتغيرات البحثية المتعلقة بأواًل: 
ان معرفةةةة التركيةةة  النوعي للمعلمين لةةةه أهميةةةة كبيرة في مجةةةال التخطيط التعليمي   :النوع .1

لقد عليمية  و على سير العملية الت فاختال  الخصائص الفسيولوجية بين النوعين يفرض  يوداع 
من اجمالي  %64نسةةةةةةةةةةبة  ناث  اذ يمثلونهم من ا  ُمعلمي الجغرافياعظم بينت النتائج أن مُ 

من  %27 تهمنسةةةةةةةةب الذكور حيث لم تتجاوز ة يمثلهاالبا يالنسةةةةةةةةبة مفردات عينة الدراسةةةةةةةةة  و 
ونرجر سةةةةب  انخفاض نسةةةةبة الُمعلمين الذكور في مهنة التعليم بوجه   مفردات عينة الدراسةةةةة

د كبير من خريجي الثةةانويةةات العةةامةةة الةةذكور بةةالكليةةات التطبيقيةةة والمعةةاهةةد عةةام تلتحةةاق عةةد
عةةد تُ  ن بكليةةات التربيةةة والتي في عةةادةالمهنيةةة  خالفةةاع لإلنةةاث الالتي يلتحق عةةدد كبير منه

( يوضر التوزيا النسبي 1) والشكل البياني ر م عمل لمخرجاتها مؤسسات التعليم العام سوق 
 .لممعحس  جنس ال للمعلمين
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 نوعال متغير حسب للمعلمين( التوزيع النسبي 1شكل)

 .تحليل بيانات استمارة اتستبيانالمصدر  
مي العل ؤهلهمن  تبين أن الذين مُمعلميلل مؤهل العلميمن خالل دراسةةةةةةةةةةةةةةةة ال :ميالعل ؤهلالم .2

من اجمالي مفردات عينة الدراسةةةةةة   %53 اذ يشةةةةةكلون جامعي يمثلون النسةةةةةبة األكبر تعليم 
  عالي دبلومو  %15 خاص دبلوم  و %21 دبلوم متوسةةةةةةةطبينما نسةةةةةةةبة الذين تحصةةةةةةةلوا على 

  الُمعلمين الحاصةةةةةلين ارتفاع نسةةةةةبةومن خالل هذه البيانات تبين   %3ودراسةةةةةات عليا   7%
وهذا  ة من اجمالي مفردات عينة الدراسةة %75 بلم نحوت اذ فما فوق عالي دبلوممؤهل على 

الذق و  لُمعلمي مرحلة التعليم األسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةي  عن المسةةةةةةةةةةةةةتو  التعليمي اع جابييا اع عطي انطباعيُ 
 .التعليم بالمنطقةجاباع بمد  تطور يسينعكس ا

من المستو  التعليمي وسنوات الخبرة  و  -غالباع  – درجة الوظيفيةال عكست :الدرجة الوظيفية .3
 درجات (11-7خالل تحليل البيانات تبين أن الُمعلمين الذين درجاتهم الوظيفية تتراوح بين )

ض عنها نها تنخفاذ ا فما فوق علمين الذين مؤهلهم التعليمي عالال نسةةةةةةةةةةةةةةبة المُ تكاد تتوافق ما 
 بلغتنسةةةةةةةةةةبة ت عينة الدراسةةةةةةةةةةة بالعدد األكبر من مفردايشةةةةةةةةةةكلون  درجات فقط  وهم 7بنحو 
 %7والنسبة المتبقية   %32 نسبة (8-6لذين درجاتهم الوظيفية تتراوح بين )وشكل ا  57%

  وتوزيا الةةةدرجةةةات الوظيفيةةةة على هةةةذا (12-11درجةةةاتهم الوظيفيةةةة تتراوح بين )هي للةةةذين 
سةةةةنوات بمؤهالت علمية عالية  أو أنهم أمضةةةةو هم  عينة الدراسةةةةةيدل على أن  مؤشةةةةر النحو

هم في الحصةةةةةةةةةول على أراء ُتعطي  يمة أكبر لنتائج ( سةةةةةةةةةنوات  وهو ما يسةةةةةةةةة11خبرة تفوق )
 الدراسة.

عاماع( 44-35تتراوح بين ) ممفردات عينة الدراسةةةةةةةةةةةة أعماره أغل أظهرت النتائج أن  مر:العُ  .4
  وان توزيا %32عاماع( بنسبة 34-25  يليهم ممن أعمارهم تتراوح بين )%44 بلغت بنسبة

 (عةةةةامةةةةاع  44)واألكبر من  (عةةةةامةةةةاع  25)في الفئتين العمريتين األ ةةةةل من  الُمعلمينأعمةةةةار 
من اجمالي مفردات عينة  %24  %1منخفضةةةةةةةةةةة  حيث سةةةةةةةةةةجلت نسةةةةةةةةةةبتيهما على التوالي  

جماتع فان أكثر من ثالثة أرباع عينة الدراسةةةةةةةةة أعمارهم لم تتجاوز ) الدراسةةةةةةةةة  سةةةةةةةةنة(   44وا 

26%

74%

الذكور

االناث
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أن أعمار عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ت زالت تسةةةةةةةةةةةةةةمر ببذل مزيد من الجهد  النتائج تبينيل هذه فبتحل
( يوضةةةةةةةر التوزيا النسةةةةةةةبي للفئات العمرية 2والشةةةةةةةكل البياني ر م) والعطاء المعرفي والتربوق 

 .ُمعلمينلل
 التوزيع النسبي للمعلمين حسب الفإلة الُعمرية (2شكل)

 .تحليل بيانات استمارة اتستبيانالمصدر      
أظهرت النتائج أن معظم مفردات عينة الدراسةةةةةةةةةة من المتزوجين بنسةةةةةةةةةبة  الحالة االجتماعية: .5

من اجمالي مفردات  %18النسةةةةةةةبة المتبقية  يشةةةةةةةكلون غير المتزوجين ُمعلمين  بينما ال82%
 بيانيال الشةةةةةةةكلو  مما يدلنا على أن أغلبية عينة الدراسةةةةةةةة من فئة المتزوجين  عينة الدراسةةةةةةةة 

 ين بين النسبتين.االتب يوضر (3ر م)
 التوزيع النسبي للمعلمين حسب الحالة االجتماعية (3) شكل

 .تحليل بيانات استمارة اتستبيانالمصدر  
ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةالذق يتضةةمن اجابات مفردات عينة الدراسةة( 1الجدول ر م ) تشةةير بيانات حجم األستترة: .6

اوح أسرهم يتر  عدد أفراد الذين مفردات عينة الدراسة من أغل حول عدد أفراد األسرة  الى أن 

32%

44%

24%

عاما  34إلى 25من 

عاما  44إلى 35من 

عاما  فأكبر45

82%

18%

متزوج

غير متزوج
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  8-7)رهم يتراوح بينسةةةةةةةةةيليهم ممن حجم أ با ل م  ثُ %38نسةةةةةةةةةبة ويمثلون أفراد(  5-3بين )
 أفراد( 7)أفراد أسرهم عن أثنين وتزيد على   والنسبة البا ية للذين يقل عدد%32أفراد( بنسبة 

هذه النتائج أن أكثر    ويتبين منعينة الدراسةةة من اجمالي %3  %27فكانت على التوالي  
( يزيد معدل أسةرهم عن سةتة أفراد  وهذا المعدل ُيعد مرتفعُا اذ %35من ُثلثي عينة الدراسةة )

 يفرض  يوداع وأعباءع اضافية على الُمعلمين أربا  األسر كبيرة الحجم.
 ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب حجم األسرة1جدول )

 النسبة التكرار األسرةعدد أفراد 
 26% 9 فا ل 2من 

 38% 13 أفراد 5 الىأفراد  3من 
 32% 11 أفراد 8 الىأفراد  7من 

 3% 1 أفراد فاكثر 7من 
 100% 34 المجموع

 .تحليل بيانات استمارة اتستبيانالمصدر          
الوظيفة  الُمعلم في عد سةةةةةةةنوات الخبرة انعكاسةةةةةةةاع للفترة الزمنية التي  ضةةةةةةةاهاتُ  :ستتتتنوات الخبرة .7

التعليميةةة  ومن خالل تحليةةل البيةةانةةات تبين أن الُمعلمين الةةذين سةةةةةةةةةةةةةةنوات خبرتهم تتراوح بين 
من اجمالي عينة الدراسة  والذين تتراوح  %57سنة( ُيشكلون النسبة األكبر بلغت  11-21)

 31وتبلم نسةةةةبة الذين سةةةةنوات خبرتهم أكثر من   %7سةةةةنة(  31-21سةةةةنوات خبرتهم بين )
( 11رتهم أ ل من )ويشةةةةةةةكل الذين خب  من اجمالي مفردات عينة الدراسةةةةةةةة %7سةةةةةةةنة حوالي 

أفراد العينة  لى أن معظمن النتائج الُمشةةةةةةار اليها تدل ع  وبوجه عام فإ%27سةةةةةةنوات نسةةةةةةبة 
 لديهم خبرة كافية في العمل.

ردات عينة مفأن معظم  تحليل بيانات اسةةةتمارة اتسةةةتبيان لقد أظهرت نتائج :ُمرتب الشتتهريال .8
  %85 لغتب بنسةةةةةةةبة (اع دينار  777-711الذين يتقاضةةةةةةةون مرتبات تتراوح بين )الدراسةةةةةةةة من 

 %15 والتي بلغت النسبة المتبقية دينار( 711-311شكل الذين مرتباتهم تتراوح بين ) بينما
  في حين أنه لم تسةةةجل البيانات أق حاتت تتقاضةةةى مرتبات دون عينة الدراسةةةة من اجمالي

م مسةةةتو  نها ت تكفل لهعلمين منخفضةةةة بحيث االمُ  عتبر مرتباتو أكثر  وبشةةةكل عام تُ ذلك أ
 .بمجتمعهم الفئات المهنية األخر بعض معقوتع من العيش بالمقارنة ب
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 :المتغيرات البحثية المتعلقة بوظيفة الُمعلمينًا: ثاني
 تمارس مهن ووظائ  أخرق الىهل بسؤال أفراد عينة الدراسة  :تعدد المهن والوظاإلف وَتغيرها .1

ت  ياُمعلمي الجغرافعظم أن مُ  تبين ؟ وهل سةةةةةةةةبق لك أن غيرت وظيفتك؟جان  مهنة التدريس
 هم وجاءت النسةةةةةةة تف  ولم يسةةةةةةةبق لهم أن غيروا وظييمارسةةةةةةةون مهنة أخر  ما مهنة التدريس

   في حين شةةةةةةةةةةةةةةكةةل عةةدد الةةذين%71  و%74 المئويةةة في ذلةةك بةةالتوالي على النحو التةةالي 
ر  هم وانتقلوا من مهن أختف  والذين غيروا وظييمارسةةةون مهن أخر  الى جان  مهنة التدريس

الي  التي جاءت بالتوالي على النحو التو  الى مهنة التدريس النسةةةةةةةةةةةةةة  المئوية القليلة المتبقية 
 عينة الدراسة. مفردات من اجمالي %7  و7%

قيق النتائج المرجوة منه في العملية ان نجاح الُمعلم في تح الدور األستتتتتاستتتتتي في المدرستتتتتة: .2
 به داخل المدرسةةةةةة  اذ يؤكد معظم التدريسةةةةةية يرجا بالدرجة األولى للدور األسةةةةةاس الذق يقوم

تقريباع   %76أفراد عينة الدراسة أن دورهم األساسي الذق يقومون به هو )معلم فعلي(  بنسبة 
من  %3بنسةةةةةةةةةةةةةةبةةة بلغةةت حوالي  معلم احتيةةاط()في حين أفةةاد عةةدد  ليةةل منهم بقيةةامهم بةةدور 

 اجمالي مفردات عينة الدراسة.
افة كُيعد الطال  محور العملية التعليمية  فهو المسةةةةةةةةةةتفيد المباشةةةةةةةةةةر من الجهود  عدد الطالب: .3

التي يقدمها من أجله القائمون على العملية التعليمية  و د تبين من خالل الدراسةةةةةةةةةةةةةةة الميدانية 
جغرافيا بتعليمهم في المدرسةةةةةةةةةةةةةةة الواحدة يتباين بين ُمعلم أن عدد الطال  الذين يقوم معلمو ال

( يوضةةةةةةةةةةةةر توزيا مفردات عينة الدراسةةةةةةةةةةةةة حسةةةةةةةةةةةة  عدد الطال  الذين 2و خر  والجدول ر م)
 يدرسونهم.
 ( توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد الطالب الذين يقومون بتدريسهم2جدول )

 النسبة التكرار لطالبل يةعددالفإلة ال
 15% 5 فا لطال   21من 

 47% 16 طال  41طال  الى  21من 
 31% 10 طال  71طال  الى  41من 

 7% 2 طال  فاكثر 71من 
 100% 33 المجموع

 .تحليل بيانات استمارة اتستبيانالمصدر       
  المراحل التعليمية التي ُيدرسونها( تبين أن نس)بسؤال عينة الدراسة حول  المرحلة التعليمية: .4

على مراحةل التعليم األسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةي )اتبتةدائي وا عةدادق( متقةاربةة جةداع وتكةاد تكون توزيعهم 
درسةةةةةةةةةةةون الطال  في مرحلة التعليم ا عدادق ومرحلتي التعليم متسةةةةةةةةةةةاوية  اذ سةةةةةةةةةةةجل الذين يُ 

الدراسةةةةة لكل  من اجمالي عينة %35اتبتدائي وا عدادق معاع نسةةةةبتين متسةةةةاويتين تماماع عند 
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 فسةةةةجلت لتعليم اتبتدائي فقط ليالع نسةةةةبة الذين ُيدرسةةةةون في مرحلة ا منهما  في حين تراجعت
هي لمن يقوم  %3  والنسةةةةةةةةةةةةبة المتبقية والتي تبلم من اجمالي مفردات عينة الدراسةةةةةةةةةةةةة 26%

 .بدور ُمعلم احتياط
تُقدم الفصةةةول الوظيفة األسةةةاسةةةية في المدرسةةةة  حيث المقر الرئيس  عدد الفاتتول التدريستتية: .5

العملية التعليمية  و د أتضةةةةةةةةر أن ما يقُر  من ثالثة أرباع عينة الدراسةةةةةةةةة  للطال  وحيث تتم
ل(  ونسبة فصو  4-3)يدرسون فصوتع متوسط أعدادها يتراوح بين  %63بنسبة بلغت حوالي 

علمي من اجمالي مُ  %7ن فا ل  والنسةةةةةةبة المتبقية والتي تُقدر بحوالي يدرسةةةةةةون فصةةةةةةلي 18%
 ر.فصول فاكث (5الجغرافيا يدرسون )

مفردات عينة الدراسةةةةةة بنسةةةةةبة  تبين من خالل الدراسةةةةةة أن معظم عدد الحاتتتص األستتتبوعية: .6
حصص(  ونسبة  ليلة تبلم  8-5متوسط عدد الحصص التي يدرسونها يتراوح بين )  و 82%
والتي تُقدر  حصةةةةةةص(  والنسةةةةةةبة المتبقية 4ت يتجاوز عدد الحصةةةةةةص التي يدرسةةةةةةونها ) 7%

 حصص أسبوعياع. (7يفوق عدد حصصها ) %12 بنحو
قتنعون تماماع باهمية م %74ي الجغرافيا تبلم حوالي نسةةةةةةبة كبيرة جداع من ُمعلم هناك التدريب: .7

بة ضةةةةةئيلة نسةةةةة وزيادة طا تهم ا نتاجية  بينما هناك التدري  أثناء الخدمة لرفا مسةةةةةتو  أدائهم
تمعين نسةةةةةبة شةةةةةكلوا مج ودورتين و د جداع منهم أفادوا بانهم تلقوا دورات تدريبة تتراوح بين دورة

سةةةةةب  عدم حصةةةةةولهم عن دورات  لدراسةةةةةة  وبالسةةةةةؤال حولمن اجمالي مفردات عينة ا 12%
بقية ليلة المتبانها لم ُتطل  منهم  في حين أفادت النسةةبة الق %71تدريبة أفاد معظمهم بنسةةبة 

أثناء  ا فالتدري كافي لتلقي دورات تدريبية  وبهذبعدم اتهتمام وعدم وجود و ت  %7وهي 
ا هم فيه  وتتم بصةةةةةةةةةةةةةورة تعاونية جماعية ُتسةةةةةةةةةةةةةالخدمة يج  أن يكون عملية ُمنظمة ومخططة

ي )الُمعلم( تنمية مهنية مسةةةتمرة فلتنمية معار  ومهارة   الجهات المسةةةؤولة والُمعلمين أنفسةةةهم
كسةةةةةةةةةةةةةةةابه المعرفة باحدث تخصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةه وتوجهات مجتمعه  وتطوير  ُ  دراته التدريسةةةةةةةةةةةةةةية  وا 

شةةةرية يسةةةتمد أهميته من ارتباطه بعنصةةةر الموارد الب نشةةةاط التدري   فراتيجيات التعليميةاتسةةةت
 .(20)عتبر العنصر الحاسم في العملية ا نتاجيةالذق يُ 

 حن اسةةةتخدام الوسةةةائل التعليمية وتنوعها من العوامل التي ُتسةةةهم في انجاا الوستتاإلل التعليمية: .8
من ُمعلمي الجغرافيا بتوفر جميا أنواع الوسةةةةةةةةةةةةةةةائل  العملية التعليمية  وحول ذلك لم يذكر أق

فقط بوجود عددال كبير من  %7التعليمية بمدارسةةةةةةةةةةةةةةهم  أفادت نسةةةةةةةةةةةةةةبة  ليلة منهم تبلم حوالي 
في حين أفادت   ليل منها  أفادت بوجود عددال  %51الوسةةةةائل التعليمية في مدارسةةةةهم  ونسةةةةبة 

لوسةةةائل التعليمية أصةةةالع في مدارسةةةهم  بعدم وجود ا %44النسةةةبة المتبقية والتي تُقدر بحوالي 
ة رتفاع النسبتين األخيرتين تنخفض نسبة ُمعلمي الجغرافيا الذين يستعينون بالوسائل التعليماوب

  وسةةةةةةةةةةةةجلت نسةةةةةةةةةةةةبة ُمعلمي الجغرافيا الذين %21دائماع في تدريسةةةةةةةةةةةةهم لطالبهم اذ لم تتجاوز 
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سةةةةةبة المتبقية والتي تُقدر بحوالي   والن%61يسةةةةةتعينون بالوسةةةةةائل التعليمية بين الحين واآلخر 
من اجمالي مفردات عينة الدراسةةةةةةةةةةةةة أفادوا بانهم ت يسةةةةةةةةةةةةتعينون بالوسةةةةةةةةةةةةائل التعليمة في  8%

تدريسةةةةةةةهم لطالبهم  وفي ضةةةةةةةوء هذه النتائج با مكان رفا نسةةةةةةةبة الذين يسةةةةةةةتخدمون الوسةةةةةةةائل 
 فرت في مؤسساتهم التعليمية.و التعليمة بشكل دائم ومستمر فيما لو ت

بسةةؤال مفردات عينة الدراسةةة عن مد  اسةةتخدامهم لوسةةائل  لوجيا المعلومات واالتااالت:تكنو  .9
لتقنية دائماع ا التقنية وربط التعليم بتكنولوجيا المعلومات  تبين أن ت أحد منهم يسةةةةتخدم وسةةةةائل

فقط هم الذين يسةةةةةتخدمونها بين حين و خر  والنسةةةةةبة المتبقية  %41  وأن نسةةةةةبة في التدريس
ت يستخدمون وسائل التقنية في التعليم  وفي الو ت نفسه أفاد عدد  %57قدر بحوالي والتي ت

كبير من ُمعلمي الجغرافيا بضةةةةةةةةةةرورة ربط التعليم بتكنولوجيا المعلومات  بنسةةةةةةةةةةبة بلغت حوالي 
أفادوا بان ت علم لهم باهمية ربط التعليم بتكنولوجيا المعلومات  ونسةةبة  %21  ونسةةبة 63%
ضةةةةرورة ذلك  ويمكن أن ُيعز  سةةةةب  انخفاض نسةةةةبة اسةةةةتخدام وسةةةةائل التقنية ت يرون ب 7%

ة اتلتحاق ر لهم فرصاع منهم لم تُتكبير  اع الى أن عدد ت لد  عينة الدراسة؛وتكنولوجيا المعلوما
لاللتحاق بها  لمينبالدورات التدريبية التي على ا دارة التعليمية ضةةةةةةةةةرورة ا امتها  وتنظيم الُمع

وتزويدهم بالخبرات واتتجاهات التي تسةةةةةةاعدهم على نجاح  تهم في هذا الجان اءللرفا من كف
 .العملية التعليمية  ومواجهة ُمشكالت وتحديات المستقبل

والتواصةةةةل ما  هتمام بالطال ان اتحل المشتتتكالت الطالبية والتوااتتتل مع أولياء األمور:  .11
يعبر   أولياء أمورهم ومشةةةاركتهم دعم المدرسةةةة وتعليم أبنائهم وحل المشةةةكالت التي تعترضةةةهم

عن الدور التكاملي وا حساس بالمسؤولية المشتركة بينهم في مجمل العال ات داخل المدرسة 
 بانهم من عينة الدراسةةةةةةة أفادوا فقط %32واتعتزاز بها  و د دلت بيانات الدراسةةةةةةة أن نسةةةةةةبة 

  %57يولون اهتمامُا دائمُا بالطال  وتوجيههم ومصةةةةةةةةةةةةةةالحهم وحل مشةةةةةةةةةةةةةةكالتهم  وأن حوالي 
ت تهتم  %7  ونسةةةةةةبة  ليلة بلغت اع من اتهتمامنوعانهم يمنحون المشةةةةةةكالت الطالبية أفادوا ب

بحل المشةةةكالت الطالبية  وهذه النسةةةبة األخيرة جاءت  ريبة جداع منها نسةةةبة الذين أفادوا بعدم 
من اجمالي مفردات الدراسة  وتضاعفت  %7تواصلهم ما أولياء أمور الطال  والتي شكلت 

ن ين يتواصةةلون بين حيللذين يتواصةةلون دائماع ما أولياء أمور الطال   وسةةجل الذ %12الى 
و خر ما أولياء األمور ومشةةةةةةةةةةةةةةاركتهم دعم المدرسةةةةةةةةةةةةةةة وتعليم أبنائهم وحل المشةةةةةةةةةةةةةةكالت التي 

 من اجمالي مفردات عينة الدراسة. %82حوالي  المتبقية والتي بلغت نسبةالتعترضهم 
تبين من خالل تحليل بيانات اسةةةتمارة اتسةةةتبيان أن ت أحد  قضتتاء أوقات الفراب بالمدرستتة: .11

غل  أن أ ت فراغه بمكتبة المدرسةةةةةةةةة  اذ يبدون مفردات عينة الدراسةةةةةةةةة أفاد بانه يقضةةةةةةةةي و م
ن وجدت فإنها تفتقر الى أبسةةةةةةةةةةةط مقوما تبة ت المكالمدارس ت توجد بها مكتبات مدرسةةةةةةةةةةةية  وا 

أفاد أكثر من نصةةةةة  عينة الدراسةةةةةة بنسةةةةةبة بلغت . كما ودوريات  وغيرها المدرسةةةةةية من كت 
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مدارسةةةةةةةةةهم   يرقما مد %7ون و ت فراغهم ما زمالئهم  ونسةةةةةةةةةبة بانهم يقضةةةةةةةةة %53حوالي 
ت يوجد لديهم  همن مفردات عينة الدراسة أفادوا بان %41والنسبة المتبقية والتي تُقدر بحوالي 

واء سةةةةةةةةةةةة لكثرة األعمال التي يقومون بهاو ت فراغ يقضةةةةةةةةةةةةونه في مدارسةةةةةةةةةةةةهم وربما يعود ذلك 
اسةةةةةةةة ن ت أحد من مفردات عينة الدر ائج يمكن القول اوبتحليل هذه النتبالمدرسةةةةةةةة أو ببيوتهم  

همية م تفعيل المكتبات المدرسية أليقضي و ت فراغه في مكتبة المدرسة  وهذا يشير الى عد
 دافعةةةاع للمعلمين والطال  الى القراءةالةةةدور الةةةذق تؤديةةةه في العمليةةةة التعليميةةةة  فهي تمثةةةل 

 المعار  الجديدة.والثقافة والتزود ب
ُتعد المدرسةةةة المؤسةةةسةةةة التعليمية التي يسةةةتند اليها مدرستتة ودرجة الضتتوضتتاء بها: موقع ال .12

عدادهم للمسةةةةتقبل  وبذلك فمو ا المدرسةةةةة ودرجة  المجتما بصةةةةورة أسةةةةاسةةةةية في تعليم أبنائه وا 
الضةةةوضةةةاء بها أحد المقومات األسةةةاسةةةية التي ُتسةةةهم في انجاح العملية التعليمية  و د أفاد ما 

 %7مناسةةةةةبة  ونسةةةةةبة  الدراسةةةةةة بان مدارسةةةةةهم تقا في أماكندات عينة من مفر  %71نسةةةةةبته 
وبسةةؤالهم عن الضةةوضةةاء بمدارسةةهم أفاد ُثلث النسةةبة ن موا ا مدارسةةهم غير مناسةةبة  أفادوا با

من اجمالي عينة الدراسةةةةةة بان مدارسةةةةةهم تعاني من درجة ضةةةةةوضةةةةةاء  %3األخيرة أق حوالي 
أفادوا بعدم  %27متوسطة  والنسبة المتبقية درجة الضوضاء بمدارسهم  %61عالية  ونسبة 

ن معظم المدارس تحتل مو عاع مناسةةةباع بمدارسةةةهم  ويمكن القول بشةةةكل عام اوجود ضةةةوضةةةاء 
وأن الضةةةوضةةةاء وما ُتحدثه من مضةةةايقات غير  هل على ُمعلمي الجغرافيا الوصةةةول اليها؛يسةةة

 . متهموسال الطال  بالمدارسشكل خطراع كبيراع على صحة مرغو  فيها ت ت
ين تبإلط المدرستتة والرةبة في االنتقال منها:  من المستتكن وستتيلة الذهاب وزمن الواتتول .13

يسةةةةةةةةةةةةتخدمون  %75من خالل تحليل البيانات أن ما يقُر  من ُثلثي عينة الدراسةةةةةةةةةةةةة بنسةةةةةةةةةةةةبة 
يشغلها الذين يذهبون الى  %35سياراتهم الخاصة في الذها  الى مدارسهم  والنسبة المتبقية 

سةةةةةيراع على األ دام  وهو ما يؤكد  ر  سةةةةةكن هذه العينة من مدارسةةةةةها  فكلما كانت مدارسةةةةةهم 
المدرسةةةةةةةة  ريبة كلما سةةةةةةةهلت عملية الذها  اليها والعودة منها و لت نفقات التنقل  وهذا ُيعلل 

من مفردات  %76نسبة ف ارتفاع نسبة الذين ت يستغر ون زمناع طويالع للوصول الى مدارسهم 
 د يقة للوصةةةةول الى مدارسةةةةهم  والنسةةةةبة القليلة المتبقية (21 يتجاوزون زمن )نة الدراسةةةةة تعي

( د يقةةة  41-21عينةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةةةةةةتغرق زمنةةُا يتراوح بين ) من اجمةةالي %3والتي تبلم 
والةةةةةذين  (%76)توافقتةةةةةا تمةةةةةامةةةةةاع على التوالي ما الةةةةةذين ت يرغبون والنسةةةةةةةةةةةةةةبتين األخيرتين

عامالع  ُتعد هم  فسةةةةةةةةرعة زمن الوصةةةةةةةةول الى المدرسةةةةةةةةةفي اتنتقال من مدارسةةةةةةةة (%3)يرغبون
 في العمل والبقاء بالمدرسة. مشجعاع على اتستمرار
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  :لمدارسهمالمتغيرات البحثية المتعلقة بتقييم ُمعلمي الجغرافيا ًا: ثالث
ى درجةةات تقييم ُمعلمي الجغرافيةةا ( يمكن أن نتعر  عل3) من خالل بيةةانةةات الجةةدول ر م

 المتغيرات التي تتعلق بمدارسهم. لعديد
 ( درجات تقييم ُمعلمي الجغرافيا لمدارسهم3جدول )
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 14 0.61 2.47 لتحقيق تقدم المدرسة تتعاون مع اإلدارة 1

 10 0.57 2.71 تمثل إدارة المدرسة قدوة باالنضباط في العمل 2

 18 0.73 2.15 يتوفر بالمدرسة المناخ التعليمي المناسب الذي يساعد على اإلبداع واالبتكار 3

 13 0.55 2.47 تحرص إدارة المدرسة على خدمتكم وتزويدكم بجميع متطلبات المقرر الدراسي 4

 24 0.43 1.15 يتوفر بالمدرسة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال 5

 25 0.40 1.12 تنظم المدرسة رحالت علمية سنوية لربط الجانب النظري من المقرر بالميداني 6

 20 0.76 1.79 تطلب منك المدرسة القيام ببعض المهام إلى جانب وظيفتك كمعلم 7

 19 0.91 2.15 المدرسة المعلمين على االلتحاق بدورات تدريبية لرفع الكفاءةتشجع  8

 6 0.51 2.82 توزع إدارة المدرسة المقررات على معلمي الجغرافيا بصورة عادلة 9

 4 0.35 2.85 تقدم إدارة المدرسة مالحظاتها وتوجيهاتها بطريقة مقبولة 10

 3 0.32 2.88 ُتقدر إدارة المدرسة ظروف الُمعلمين 11

 5 0.43 2.85 تعدل إدارة المدرسة في تعاملها مع المعلمين 12

 1 0.24 2.94 يتم توزيع جداول االمتحانات بصورة مناسبة 13

 11 0.59 2.65 تولي إدارة المدرسة المعلمين الجادين في عملهم بأهمية كبيرة 14

 21 0.74 1.50 وجود الحوافز المادية والمعنوية المشجعة للمعلمين. 15

 17 0.69 2.44 يتوفر بالمدرسة بيئة تعليمية تعين المعلم على أداء رسالته 16

 15 0.65 2.47 تعمل المدرسة على تلبية احتياجات المعلم المهنية. 17

 2 0.28 2.91 ُتسهم إدارة المدرسة في حل مشكالت المعلمين مع الطالب وأولياء األمور 18

 8 0.49 2.76 التعليمية على تطوير وتحسين جودة وفاعلية التعليمتحرص اإلدارة  19

 23 0.69 1.41 يوجد بالمدرسة الخرائط والتصاميم الجغرافية 20

 16 0.78 2.47 الفصول الدراسية مناسبة للدراسة 21

 22 0.77 1.44 ُيسمع ضجيج الشارع داخل الفصل 22

 9 0.56 2.74 وعدالة بين المعلمينتطبق المدرسة اللوائح والقوانين بمساواة  23

 12 0.6 2.56 تشرك إدارة المدرسة المعلمين في اتخاذ القرارات 24

 7 0.42 2.76 اإلدارة المدرسية تتفاعل باستمرار وتميز مع جميع المعلمين 25

 .تحليل بيانات استمارة اتستبيانالمصدر  

الُمعلمين لبعض الُمتغيرات التي ( درجات تقييم 3توضةةةةةةةةةةةةةر بيانات الجدول السةةةةةةةةةةةةةابق ر م )
"البيتتانتتات المتعلقتتة بقيتتاس درجتتة تقييم ُمعلمي الجغرافيتتا  تتعلق بمةةةدارسةةةةةةةةةةةةةةهم  ووفقةةةاع  جمةةةالي

نالحظ أن اتتجاه العام  جابات مفردات عينة الدراسةةةةةة تتجه الى فئة )موافق الى حد  لمدارستتتهم"
أن  يمة الوسةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةابي المرجر  (T-test)الثالثي  اذ أظهر اختبار وفق مقياس ليكرت  ما(
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معةامل  بلغةت  يمةةكمةا   (1.57) ةدره  وبةانحرا  معيةارق درجةات  3من  (2.33) العةام  ةد بلم
( على أن اتجاهات أفراد %65تجانس واتفاق بنسةةةةةةةبة ) وجود(  مما يشةةةةةةةير الى %25اتختال  )

( 3الجدول السابق )ر م   ومن خالل(الى حدال ما في اتجاه )موافق كانت فقراتالالعينة حول جميا 
 العبارات تتباين درجات تقييمها وترتيبها  نذكر أهمها في اآلتي  يتبين أن هناك عديد

جاء في المرتبة األولى تقييم عبارة )يتم توزيا جداول اتمتحانات بصورة مناسبة( اذ حازت على  -
(  2.74جر )المتوسط الحسابي المر أكثر العبارات اتفا اع بين أفراد عينة الدراسة  حيث بلغت  يمة 

(  وهذا يدل على اتفاق الُمعلمين على  بول األلية التي يتم من خاللها 1.24وبانحرا  معيارق )
 توزيا جداول اتمتحانات بالمدارس وأنها تاتي في الغال  موافقة لرغباتهم.

ا الطال  ت الُمعلمين مجاء في المرتبة الثانية تقييم عبارة )ُتسهم ادارة المدرسة في حل مشكال -
وبانحرا  معيارق   (2.71 يمة المتوسط الحسابي المرجر ) تحيُث بلغوأولياء األمور( 

بانهم يولون  أفادوا %71 من المعلمين بلغت   و د دلت النتائج السابقة أن نسبة كبيرة(1.28)
بانهم يتواصلون  %74بلغت  مام  وكذلك بينت نسبة أكبر بقليلمن اتهت اع نوعالمشكالت الطالبية 

 دائماع وبين حين و خر ما أولياء أمور الطال .
يمة المتوسط   تحيُث بلغ عبارة )تُقدر ادارة المدرسة ظرو  الُمعلمين( جاءت في المرتبة الثالثة -

دوراع كبيراع في أداء    وهذا عامل يؤدق(1.32وبانحرا  معيارق )  (2.88الحسابي المرجر )
 المعلمين لمهامهم.

حيُث  (تقدم ادارة المدرسة مالحظاتها وتوجيهاتها بطريقة مقبولةعبارة )في المرتبة الرابعة  جاءت -
في المرتبة   ويليها (1.35وبانحرا  معيارق )  (2.85 يمة المتوسط الحسابي المرجر ) تبلغ

لحسابي ا يمة المتوسط  ت( حيُث بلغتعدل ادارة المدرسة في تعاملها ما الُمعلمينالخامسة عبارة )
 .(1.43وبانحرا  معيارق )  (2.85المرجر )

جاءت العبارات األ ل رتباع لد  مفردات عينة الدراسة عبارة )يوجد بالمدرسة الخرائط والتصاميم  -
( وبانحرا  1.41بمتوسط حسابي مرجر )الجغرافية( اذ جاءت في المرتبة الثالثة والعشرين 

من مفردات  %44النتائج السابقة من أن ما نسبته   وهذا يؤكد ما توصلت اليه (1.77معيارق)
عينة الدراسة جاءت اجاباتهم بعدم وجود الوسائل التعليمة في مدارسهم  وتخلفت عنها عبارة 
)يتوفر بالمدرسة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ووسائل اتتصال( اذ جاءت في المرتبة الرابعة 

ا المتاخر هذا   وترتيبه(1.43حرا  معيارق)وبان  (1.15رجر )بمتوسط حسابي مُ  والعشرين
  وكان كما ُذكر أنفاع  من مفردات عينة الدراسة %57عدم استخدام تطبيقاتها عند يمكن أن ُيعلل 

األ ل تقييماع عبارة )تُنظم المدرسة رحالت علمية سنوية لربط الجان  النظرق من المقرر الدراسي 
لغت ب بمتوسط حسابي مرجر بة الخامسة والعشرين بالميداني( اذ جاءت هذه الفقرة في المرت
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  ومن الطبيعي أن هذه العوائق تؤدق الى وجود (1.41وبانحرا  معيارق)  (1.12)  يمته
 تحديات أمام ُمعلمي الجغرافيا تحول دون تحقيق نتاجاتهم المرجوة من تدريس مقرر الجغرافيا.

صالر درجات تقييم مفردات عينة الدراسة لومن النتائج السابقة ُيمكن القول بوجود ارتفاع في 
سهام ا دارة في حل المشكالت بالمدرسة  وتقديرها لظرو   )توزيا جداول اتمتحانات  وا 
الُمعلمين(  أما )تنظيم الرحالت العلمية  وتوفر تطبيقات التكنولوجيا  ووجود الخرائط والتصاميم 

اع ل على أن اتهتمام بها يكاد يكون ضعيفالجغرافية( فإنها سجلت درجات تقييم منخفضة  ما يد
 جداع عند ا دارة التعليمة.

المتحصل عليها لتحديد العال ة بين ُمعلمي مادة الجغرافيا  من خالل النتائج ا حصائيةو 
م (  تOne Sided T-test) اختبار ومدارسهم من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة  باستخدام

( ليدل على وجود فرق معنوق  1.15أساس مستو  معنوية أ ل من )حسا  معنوية اتختبار على 
ذا كان مستو  المعنوية أكبر من )   وجاءت النتائج ( دل ذلك على عدم وجود فرق معنوق1.15وا 
(  Sig=0.000) مستو  الدتلة المحسوبةحيث بلغت  يمة بانه توجد فروق ذات دتلة احصائية 
وجود عال ة بين معلمي الجغرافيا  مما يشير الى (1.15دة )وهي أصغر من مستو  الدتلة المعتم

وعلى هذا   عينة الدراسة من وجهة نظرالمطلو  توفره  رسهم  ات أنها ليست متوفرة بالمستو ومدا
ن ُمعلمي الجغرافيا يرون أن بعض الخدمات التي تزخر بها المدارس وتقدمها لمعلمي يمكن القول ا

 مية.من العملية التعلي األهدا  المرجوة ا يشكل تحدياع أمام تحقيقالجغرافيا يشوبها النقص مم
 :المتغيرات البحثية المتعلقة بتقييم درجة رضا ُمعلمي الجغرافيا: رابعاً 

تجةدر ا شةةةةةةةةةةةةةةةارة الى أن رضةةةةةةةةةةةةةةةا الُمعلم عن العمليةة التعليميةة ُيعةد تقييمةاع حقيقيةاع عن أهم 
القبول  التي حازت على أعلى درجات العبارات( تتضةةةةةةةةةةةةةةر 4) من بيانات الجدول ر مو مجاتتها  

 واألخر  التي حازت على درجات منخفضة وغير مناسبة.  والرضا
 ( درجة رضا ُمعلمي الجغرافيا عن بعض المتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمية4جدول )

سل
سل
لت
ا

 

 العبارة

ط 
س
تو
لم
ا

ح
ج
مر
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ال
ب
تي
تر

 

 3 0.85 2.50 كمعلمالرضا عن العمل  1

 1 0.66 2.74 القناعة بالعمل 2

 51 1.00 2.00 الراحة في المدرسة 3

 51 0.88 1.85 المبنى المدرسي 4

 51 0.90 1.88 الفصول المدرسية 5

 15 0.75 1.71 المرافق الخدمية بالمدرسة 6

 5 0.90 2.35 الطريق المؤدي للمدرسة مناسب 7

 11 0.81 1.59 اإلدارة التعليميةالمقدمة من  اتالخدم 8

 5 0.9 2.35 الزيارات التي يقوم بها التوجيه التربوي مفيدة 9
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سل
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 51 0.98 2.09 سهولة التواصل والتعامل مع التوجيه التربوي 10

 13 0.92 2.09 قرريقدم التوجيه التربوي المستجدات الخاصة بالم 11

 51 0.91 1.85 تقارير التوجيه التربوي مطابقة للواقع 12

 6 0.82 2.29 لمقرريكفي عدد الحصص لدراسة ا 13

 1 0.94 2.24 مفردات الكتاب متسلسلة 14

 1 0.96 2.21 الدروس في الكتاب ُمتدرجة 15

 2 0.78 2.53 توجد اختبارات في نهاية كل وحدة بالكتاب 16

 4 0.88 2.47 في الكتاب مناسب للقراءة ونوعه الخط محج 17

 51 0.94 2.15 الكتاب من األخطاء المطبعيةيخلو  18

 1 0.9 2.35 الغالف الخارجي للكتاب جذاب 19

 56 0.97 1.94 مكان تقديم الخدمة التعليمية 20

 8 0.97 2.24 القائمون على إدارة العمل بالمدرسة 21

 11 0.93 2.12 تطوير المقررات الدراسية وفق أسس علمية ومنهجيةيتم  22

 16 0.97 1.94 المناهج لعملية التطبيق والتنفيذمالئمة  23

 12 0.89 2.09 ب ونشاطهمالمناهج تزيد من فاعلية الطال 24

 20 0.94 1.76 سيادرالفصل القاعة ب طالبال دعد 25

 .تحليل بيانات استمارة اتستبيانالمصدر      

رضا ُمعلمي "البيانات المتعلقة بقياس درجة  جمالي  وفقاع ( و 4ر م ) من الجدول السابق
جمالي قد بلم المتوسط العام  ف "الجغرافيا عن بعض المتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمية

عينة   جابات العام اتتجاه أق أن  (1.28) دره  انحرا  معيارق( وب2.13) اجابات عينة الدراسة
( وفق مقياس ليكرت الثالثي وهذا يدل الى أن هناك ما حدال الى مناسبة )درجة  ُيشير الى الدراسة

مما يشير الي  (%13لمعامل اتختال  بلغت  يمته ) التحليل ا حصائي أنو   رضا الى حد ما
البيانات المتعلقة  على أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول (%86تجانس واتفاق بنسبة ) وجود

قييمها ت يرشدناالعبارات  (  وهناك عديدما حدال الى  ةمناسبرضاهم كانت في اتجاه ) بقياس درجة
تاخذ  لتياوكذلك الدرجات    راء العينة على الدرجات المناسبة وغير المناسبة اتفاقلى وترتيبها ا

 ما يلي ( 4( ونستنتج من بيانات الجدول السابق )جدول ر مما مناس  لحدال  )أق اع محايد اع اتجاه
يث من ح شملت عالية(مناسبة بدرجة  رضا عالية  )أق حصلت على درجات أهم العبارات التي -

(  )القناعة بالعمل(  )توجد اختبارات في نهاية كل وحدة بالكتا  تي اآلعلى التوالي  األكثر تقييماع 
في الكتا  مناس  للقراءة(  )الزيارات التي يقوم  ونوعه الخطلرضا عن العمل كمعلم(  )حجم )ا

لتربوق مفيدة(  )الطريق المؤدق للمدرسة مناس (  )الغال  الخارجي للكتا  بها التوجيه ا
 ( 2.53(  )2.74) بمتوسطات حسابية(  يكفي عدد الحصص لدراسة المقررجذا (  )

 على التوالي.مرتبة تنازلياع ( 2.29(  )2.35) ( 2.35(  )2.35) ( 2.47(  )2.50)
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اسبة من)أنها حصلت على اتجاه درجات  أق درجات رضا متوسطة  حصلت على العبارات التي -
(  لةمفردات الكتا  متسلس) تي اآل تتمثل حس  األكثر تقييماع على التوالي في (حد ماالى 

اء يخلو الكتا  من األخط(  )الدروس في الكتا  متدرجة(  )القائمون على ادارة العمل بالمدرسة)
ية المناهج تزيد من فاعل(  )ة ومنهجيةتطوير المقررات الدراسية وفق أسس علمي(  )المطبعية

ل والتعامل )سهولة التواص ( يقدم التوجيه التربوق المستجدات الخاصة بالمادة(  )الطلبة ونشاطهم
(  2.21) ( 2.24(  )2.24)بمتوسطات حسابية جاءت على التوالي  ما التوجيه التربوق( 

 .ة تنازلياع   مرتب(2.11)  (2.09)  (2.09) ( 2.09(  )2.12) ( 2.15)
 (ةغير مناسب)أنها حصلت على اتجاه درجات  أقحصلت على اتجاه سلبي  العبارات التي -

 أعداد(  )المرافق الخدمية بالمدرسة(  )المقدمة من ا دارة التعليمية)الخدمات  تي شملت اآل
(  المدرسيةول الفص(  )المبنى المدرسي(  )تقارير التوجيه التربوق(  )التالميذ بالفصل المدرسي

(  1.57))مالئمة المناهج للتطبيق والتنفيذ( بمتوسطات حسابية  ( مكان تقديم الخدمة التعليمية)
 على التوالي  مرتبة (1.74(  )1.74) ( 1.88(  )1.85) ( 1.85(  )1.67) ( 1.61)

 .تصاعدياع 
ضا ت ر ارتفاع في درجاوجود  الى تشير النتائج المتعلقة بهذا المحور ويمكن القول ان

ا عن الرض(  )وجود اختبارات في نهاية كل وحدة بالكتا (  )الُمعلمين لصالر  )القناعة بالعمل
لتوالي تنازلياع اذ استحوذت با ( اتستفادة من الزيارات التي يقوم بها التوجيه التربوق(  )العمل كمعلم

قدمة الخدمات المُ ) ن عنعلى المرات  األربعة األولى  وتخلفت عنها كثيراع درجات رضا الُمعلمي
تحصلت  اذ (أعداد التالميذ بالفصل المدرسي) ( المرافق الخدمية بالمدرسة) ( من ا دارة التعليمية

على درجات رضا منخفضة أق )غير مناسبة( جاءت على التوالي في مرات  متدنية من الدرجة 
األدنى الى األعلى  وهي من أبرز العوامل التي تمثل تحديات تحول دون تحقيق نتاجات ُمعلمي 

 الجغرافيا بدرجة مرضية.
ينة ين درجة رضا مفردات عالُمتحصل عليها لتحديد العال ة ب من خالل النتائج ا حصائيةو 

م (  تOne Sided T-test) اختبار الدراسة والمتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمية   باستخدام
( ليدل على وجود فرق معنوق  1.15حسا  معنوية اتختبار على أساس مستو  معنوية أ ل من )

ذا كان مستو  المعنوية أكبر من )   وجاءت النتائج رق معنوق( دل ذلك على عدم وجود ف1.15وا 
(  Sig=0.000) مستو  الدتلة المحسوبةحيث بلغت  يمة بانه توجد فروق ذات دتلة احصائية  

وجود عال ة بين مفردات عينة  مما يشير الى (1.15وهي أصغر من مستو  الدتلة المعتمدة )
 ية التعليمية.الدراسة والمتغيرات التي تتعلق بالعمل
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فروق ا حصائية بين درجة رضا ُمعلمي الجغرافيا  ومتغير الجنس  والمؤهل و د أمكن  ياس ال
(  5( تختبار الفروق كما يوضحها الجدول ر م)Tالعلمي  وسنوات الخبرة  وجاءت نتائج اختبار )

 وتمت اتختبارات على النحو التالي 
م استخدام ( تالجنسما المتغير المستقل ) درجة رضا المعلمبين  ا حصائيةتختبار الفروق  -

وسط الحسابي  جابات مت( أن ال5من الجدول ) المستقلتين  ونالحظللعينتين  (T)اختبار 
وسط متأن ال أق(  2.21بلم ) ا ناثوسط الحسابي  جابات متال أما( 1.73) بلم  دالذكور 

دتلة لمستو  ابالنظر الى  يمة و   وسط الحسابي للذكورمتمن الكبر كان أ لإلناثالحسابي 
  (1.15) يأعلى من مستو  الدتلة المعتمدة للدراسة وه التي جاءت( 1.127) المحسوبة

صائية ت توجد فرو ات ذات دتلة احانه  وبناء عليه نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على
 حول تقييم درجة رضا معلمي الجغرافيا عينة الدراسة تعود لمتغير الجنس.

( تم لمؤهل العلمياما المتغير المستقل )درجة رضا المعلم بين  ا حصائيةالفروق  معرفةل -
( أن 5نالحظ من الجدول )( و One Way ANOVAاألحادق )اين باستخدام اختبار الت

المتوسط الحسابي  جابات فئة  أما(  2.24)  د بلم( دبلوم خاصالمتوسط الحسابي لفئة )
 فئةو  ( 2.13) بلم( دبلوم عاليلفئة ) ( بينما المتوسط الحسابي2.14( بلم )دبلوم متوسط)

 لمب( دراسات علياالمتوسط الحسابي لفئة )   وأخيراع (2.14بلم ) د( فقجامعي) المؤهل العلمي
لة  يمة مستو  الدت متقاربة فانلفئات لالمتوسط الحسابي  يم  أن حيث نالحظو   (2.28)

  وبناء عليه (1.15)أكبر من مستو  الدتلة المعتمدة للدراسة وهو  وهي( 1.426المحسوبة )
ة حول تقييم يت توجد فرو ات ذات دتلة احصائ هنقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أن

 الجغرافيا عينة الدراسة تعود للمؤهل العلمي. درجة رضا معلمي
م ر المستقل )سنوات الخبرة( تما المتغيدرجة رضا المعلم بين  ا حصائيةتختبار الفروق  -

( أن المتوسط الحسابي 5نالحظ من الجدول )( و ANOVAاألحادق )اين باستخدام اختبار الت
فئة الالمتوسط الحسابي  جابات  أما(  2.11( كان )سنوات فا ل 11من ) سنوات الخبرة لفئة
( سنة 31الى  21من لفئة )ل( بينما المتوسط الحسابي 2.12بلم ) د( فقةسن 21 الى 11)من 
كان  قدسنة فاكثر( ف 31)من  سنوات الخبرة المتوسط الحسابي لفئة وأخيراع  ( 2.11كان )

و  وبالنظر الى  يمة مستمتقاربة  لفئات لالمتوسط الحسابي  يم  أن حيث نالحظ  (2.54)
  (1.15)أكبر من مستو  الدتلة المعتمدة للدراسة وهو  وهي( 1.711الدتلة المحسوبة )

صائية ت توجد فرو ات ذات دتلة اح هبناء عليه نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنو 
 حول تقييم درجة رضا معلمي مادة الجغرافيا عينة الدراسة تعود لسنوات الخبرة.
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يتبين من هذه النتائج أن التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا ت تتاثر عند مستو  
لجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة  وذلك ألن معظم المعلمين يعملون ( بمتغيرات ا1.15دتلة)

 في نفس البيئة  وتتوفر لهم ظرو  متشابهة لمزاولة مهنتهم التدريسية بمدارسهم.
 لدرجة رضا المعلمين لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرةT اختبارنتاإلج  (5جدول)

مستوى الداللة  المتوسط الحسابي البيان المتغير
 المعتمد

مستوى الداللة 
 المحسوبة

س
لجن

ا
 

 1.73 ذكر

1.15 

1.127 
 2.21 ىأنث

مي
العل

هل 
مؤ
ال

 

 2.24 دبلوم خاص

0.427 
 2.14 دبلوم متوسط
 2.13 دبلوم عالي
 2.14 جامعي

 2.28 دراسات عليا

خبرة
ت ال

سنوا
 

 2.11 سنوات فا ل 11من 

0.600 
 2.12 ةسن 21 الى 11من 
 2.11 سنة 31الى  21من

 2.54 سنة فاكثر 31من 
 .(Tتحليل اختبار )المصدر      

 لدراسة وتواياتهاالعامة ل المحور الثالث: الخاتمة والنتاإلج: 
 :الخاتمة 

تحقيق  جغرافيا وتحول دونهدفت هذه الدراسة الى معرفة أهم التحديات التي يواجهها ُمعلمو ال
المرجوة من تدريس مقرر الجغرافيا بمرحلة التعليم األساسي في بلدية الزاوية الجنو    األهدا 

اسة ديات من وجهة نظر عينة الدر ومن خالل القراءة التحليلية لنتائج الدراسة تبين أن أبرز التح
عدم ربط الجان  النظرق بالعملي التطبيقي الميداني  وعدم حصول نسبة كبيرة منهم على  هي
نولوجيا درة وجود الوسائل والتقنيات التعليمية  وعدم توفر تطبيقات تكت تدريبية لرفا الكفاءة  ونُ دورا

مرافق وال  الُمقدمة من ا دارة التعليميةالخدمات المعلومات واتتصاتت بمدارسهم  وأيضاع حازت 
  بنى المدرسيوالم  التربوقوتقارير التوجيه   وأعداد التالميذ بالفصل المدرسي  الخدمية بالمدرسة
لى درجات للتطبيق والتنفيذ  عومالئمة المناهج   ومكان تقديم الخدمة التعليمية  والفصول المدرسية

ن كغير مناسبة  وفي ضوء ُمجمل النتائج التي توصلت اليها الدراسة تم طرح توصيات ُيم رضا
في اعداد جيل ُمتعلم ومواك   ا شكاتت ومعالجتها  مما ُيسهم من خاللها التخفي  من حدة
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للتغيرات المعرفية الحديثة  بحيث يوظ  المهارات المكتسبة في حياته اليومية مما ينعكس بالتالي 
 على تطور المجتما.

 :النتاإلج 
 وفي ضوء ما تقدم يمكن ايجاز أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة فيما يلي 

أظهرت نتائج دراسة خصائص الُمعلمين ارتفاع نسبة النوع لصالر الُمعلمات اذ بلغت نسبيهم  -
من اجمالي مفردات عينة الدراسة  وأن الفئة الُعمرية األكثِر تكراراع هي للمعلمين  %64حوالي 

من اجمالي عينة الدراسة   %67سنة  اذ بلغت نسبتهم حوالي  (44)الذين تقل أعمارهم عن 
  وأن ما يفوق ثلث عدد %82بلغت نسبة المتزوجين من مفردات عينة الدراسة حوالي هذا و 

أفراد  وأن نسبة الحاصلين على  (7)تزيد عدد أفراد أسرهم عن  %35غت المتزوجين بنسبة بل
ت عينة سنوات خبرتهم تقل عن من اجمالي مفردا %85  وحوالي %75مؤهالت جامعية بلغت 

 سنة. (21)
أن ُمعلمي الجغرافيا الذين يستخدمون الوسائل التعليمة بشكل دائم يشكلون نسبة  أوضحت النتائج -

من اجمالي ُمفردات عينة الدراسة  %44و د أفاد حوالي   %21ضة اذ لم تتجاوز نسبتهم منخف
 .ا بوجود عدد  ليل منهاأفادو  %51بعدم وجود الوسائل التعليمية في مدارسهم  وأن حوالي 

 أحد من الُمعلمين يستخدم تكنولوجيا المعلومات واتتصاتت في عملية تعليم دلت النتائج أنه ت -
  %41مقرر الجغرافيا بشكل دائم  وأن الذين يستخدمونها بين حين وأخر بلغت نسبتهم حوالي 
 %57وشكل الذين ت يستخدمون وسائل التقنية في التعليم العدد األكبر اذ بلغت نسبتهم حوالي 

الدراسة  وبالرغم من ارتفاع نسبة الذين ت يستخدمون التقنية في التعليم بينت من اجمالي عينة 
من اجمالي عينة الدراسة يرون بضرورة ربط التعليم بتكنولوجيا  %64النتائج بان نسبة 

 المعلومات.
ده و جيقضي جزءاع من و ت فراغه أثناء و  لم تسجل الدراسة أن أحداع من الُمعلمين  د أفاد بانه -

 رسة في مكتبتها.بالمد
بينت النتائج أن الُمعلمين الذين يولون المشكالت الطالبية أهمية بالغة يشكلون نسبة  ليلة بلغت  -

 فقط من اجمالي مفردات عينة الدراسة.  %32حوالي 
حظي توزيا جداول اتمتحانات برضا بالم األهمية اذ استحوذ على الترتي  األول في تقييم  -

 الدراسة. معدتت الرضا لد  عينة
أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة الذين لم يتحصلوا على دورات تدريبية  لرفا الكفاءة في مجال  -

من اجمالي عينة الدراسة  ونسبة الذين  %88وظيفتهم  حيث وصلت هذه النسبة الى حوالي 
   وأن نسبة كبيرة من%12بلغت  وح بين دورة تدريبة واحدة ودورتينتلقوا دورات تدريبية تترا
ُيعللون سب  عدم حصولهم على دوراتال تدريبية لرفا الكفاءة الى  %71الُمعلمين بلغت حوالي 
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أن الجهات المعنية با دارة التعليمية لم تطل  منهم ذلك  ولم توفره لهم  في الو ت الذق يتفق 
نة من اجمالي عي %74فيه ُمعظم الُمعلمين باهمية التدري  لرفا الكفاءة وبنسبة بلغت حوالي 

 الدراسة.
( نحو درجة الرضا عن 1.15تبين وجود فروق ذات دتلة احصائية عند مستو  الدتلة ) -

المتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمة  مما يشير الى وجود عال ة بين مفردات عينة الدراسة 
  الدتلة و تتبين بان ت توجد فروق ذات دتلة احصائية عند مسمتغيرات العملية التعليمية  كما و 

عن متغيرات العملية التعليمية تعود لمتغير الجنس  والمؤهل العلمي   نفسه نحو درجة الرضا
 وسنوات الخبرة.

 :التوايات 
بناءع على اجابات أفراد العينة الُمستهدفة وما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج  نوجز 

 توصياتنا في اآلتي 
 لصنا حياة أفضل ألفراد المجتما  فالبد من التخطيط الجيدان التعليم أحد الُمتغيرات األساسية  -

له  والتشديد على األولوية اتستراتيجية للتعليم  واعتماد استراتيجية مناسبة لتطوير النظم التعليمية 
 التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. ية الحديثة  وتحقق أهدا لكي تواك  التطورات العلم

يجاد حوافر تدفا بالُمعلمين الى بذل المزيد العناية الخاصة بالت - عليم األساسي وتطوير بنيته  وا 
 من الجهد  نجاح العملية التعليمية.

تنظيم دورات تدريبية وتصميم برامجها لرفا كفاءة المعلمين وتطوير  دراتهم ومهاراتهم  بما يتوافق  -
 لى أدائهم وتطوره.  لما لذلك من فوائد تنعكس عهوخصائص ما متطلبات العصر الحالي

تحديث الُكت  الجغرافية بحيث تواك  التطورات المعرفية المعاصرة واستخدام الطرق والوسائل  -
 التقنية والتكنولوجية الحديثة. 

ضرورة ريط المناهج الدراسية بالتجار  والخبرات الميدانية  مما يؤكد على أهمية الجان   -
 الفصول والمراحل الدراسية.التطبيقي في تعليم مقرر الجغرافيا لمختل  

توفير الوسائل التعليمية الالزمة للُمعلمين بصفة عامة ولمعلمي الجغرافيا بصفة خاصة  وتوطين  -
 من انجازات هائلة بنشرها العلم والثقافة والمعلومات.المعلومات لما حققته تكنولوجيا 

عينهم على ية المختلفة التي تالعمل على توفير التدري  الميداني  كسا  الطال  المهارات المهن -
 ممارسة دورهم المهني في بيئة عملهم ومجتمعهم.

تهيئة الظرو  المالئمة للعملية التعليمية بتوفير بيئة تعليمية مالئمة وذات كفاءة وفاعلية  -
 عاليتين  يتوفر بها كافة الُمتطلبات الالزمة للحد من التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا.

 الزمة  يجادهم وتوفير المتطلبات الوضاع المعيشية للمعلمين  بالعمل على رفا مرتباتتحسين األ -
 بيئة تعليمية مالئمة لممارسة مهنتهم با تدار وُتحفزهم على ا بداع واتبتكار.
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زيادة فاعلية الدور الذق تقوم به الجامعات في اعداد ُمعلم الجغرافيا أكاديمياع ومهنياع  وتمكينه  -
ر  والعلوم والمهارات التي تعينه في تعليم الُطال  الذين يعدون على درجة كبيرة من من المعا

 األهمية لمستقبل البالد.
ان التطلا الى مستقبل أفضل يفرض العناية بالبيئة التعليمية  وتحقيق متطلباتها األساسية   -

 وتطوير المصادر البشرية التي تعمل خاللها لمواجهة هذه التحديات.
 رحات:الُمقت 

 في ضوء ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات  يقترح الباحثون ما يلي 
اجراء دراسات تهد  الى تقويم وتطوير محتو  مناهج الجغرافيا لمرحلة التعليم األساسي في  -

 ضوء المعايير الدولية والقومية واتتجاهات العالمية الحديثة.
 ا كفاءةلرف وتنظيم دورات وتصميم برامجهاالتدريبية اجراء دراسات مسحية لتحديد الحاجات  -

 .خصائصهو  ما متطلبات العصر الحالي وتطوير  دراتهم ومهاراتهم  بما يتوافقُمعلمي الجغرافيا 
 اجراء دراسات للكش  عن احتياجات مدارس التعليم األساسي  والت عُر  على خصائص الُمعلمين -

وما يطرأ عليها من تغيرات ُتعد من األمور الضرورية  العمرية  والصحية  والسكنية  وغيرها 
التي تعتمد عليها البرامج التخطيطية الحالية والمستقبلية لإليفاء بمتطلبات مؤسسات التعليم 
األساسي من ُمدرسي المواد في مختل  الُشع   وتساعد أيضاع في تقدير حجم الحاجة مستقبالع  

 علم.وتحديد حجم الضغط الذق سيقا على المُ 
دارتها  لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية لُمعلمي الجغرافيا  - توفير مصادر متنوعة للمعرفة وا 

في أق و ت وفي أق مكان  باستخدام التقنيات الحديثة  وتوفير المناخ المناس  لالستفادة 
 القصو  منها.
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 الستمارات االستبيان علط أفراد عينة الدراسة عددي( التوزيع ال1) ملحق
 بمدارس التعليم األساسي ببلدية الزاوية الجنوب 

 المدرسةأسم  ت
 استمارات االستبيان

الاالحة  الموزعة
 الفاقد للتحليل

 0 2 2 شهداء امداكم 1
 0 2 2 شهداء ليبيا 2
 0 1 1 امداكم الشمالية 3
 0 2 2 شلغودة أساسي 4
 0 2 2 الذي جلدة  5
 0 2 2 شيخ الشهداء 6
 1 2 3 بئر الغنم الغربية 7
 0 2 2 البشائر 8
 0 2 2 بئر امداكم 9
 0 2 2 التحدق أساسي 10
 0 2 2 الوحدة العربية 11
 0 2 2 شلغودة الجديدة 12
 1 2 3 ناصر 13
 0 3 3 فجر الحرية 14
 1 3 4 بئر الغنم الجديدة 15
 1 3 4 شهداء القنة 16
 2 0 2 الربيا العربي 14

 6 34 40 المجموع
 .2118 الميدانية الدراسةالمصدر                 
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 المراجع:

  2007  مكتبة األنجلو المصرية  القاهرة  منهجية البحث العلمي  محمود توفيق محمود ((1
 .41ص

لفصل احصائية ُمعلمي الجغرافيا في ا مكت  مرا بة الخدمات التعليمية ببلدية الزاوية الجنو   ((2
 .2118-2116الدراسي األول للعام 

عداد البحوث كتابة في ارشادق دليل العلمي البحث ومراحل  واعد النصر  أبو مدحت ((3  رسائل وا 
 .183ص  2004    القاهرةالنيل مجموعة والدكتوراه  الماجستير

( أآلن باكلير  جغرافية التعليم في الوتيات المتحدة األمريكية   راءات في الجغرافية اتجتماعية (4
ه  1416مكتبة الطال  الجامعي  مكة المكرمة  ير  علي عبداهلل الصنيا  التطبيقية  تحر 

 .172  171ص ص
لة  مركز مج  الُمتغيرات مشكالت المعلمين في سلطنة ُعمان وعال تها ببعض  يزيد سورطي (5(

 .243  215ص ص  2000  18العدد  البحوث التربوية 
جغرافية الوظيفة التعليمية في شعبية الزاوية دراسة في ال  مصطفى عبدالسالم الشيباني خل  اهلل ((6

  188  ص ص2117)رسالة ماجستير غير منشورة(  كلية اآلدا   جامعة الزاوية   التطبيقية 
189. 

مسعود محمد تومان الشهراني  أثر استخدام الخرائط ا لكترونية من خالل الشبكة العنكبوتية  ((7
في تدريس مادة الجغرافيا على تحصيل طال  الص  الثاني المتوسط بمحافظة بيشة 
واتجاهاتهم نحوها  )أطروحة دكتوراه غير منشورة(  كلية التربية  جامعة أم القر   السعودية  

 .158ه  ص1431
ميسون أحمد المجالي  وفاطمة عبداهلل العالم  التحديات التي تواجه ُمعلمي الحاسو  في  ((8

  22جامعة بور سعيد  العدد مجلة  كلية التربية  المدارس الحكومية والخاصة في األردن 
 .138ص  2116يونيو

ولوجيا التعليم نكفايات معلم التربية الخاصة في توظي  مستحدثات تك  هنادق حسين القحطاني ((9
 مجلة  الجامعة ا سالمية للدراسات التربوية والنفسية  عبر وسائل التواصل اتجتماعي

 .101  100ص ص  2018مارس
  العبيكان للنشر  مليار انسان  ترجمة  أييمن أرمنازق 1.3توفير التعليم لة   لي تنكينم( (10

 .52  47صص   2111  السعودية
  2116جديدة  ا سكندرية  ادارة الفصل وتنمية المعلم  دار الجامعة ال  صفاء عبد العزيز( (11

 .216ص
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 مجلة ( محمد عبدالرحمن الديحان  مشكالت التدريس لد  ُمعلم الص  األول اتبتدائي  12(
 .24ه  ص1421  61  الرياض  السنة العشرون  العددرسالة الخليج العربي

التعليم في حاضرة الدمام  )أطروحة دكتوراه غير منشورة(  ( ُهد  محمد حمد العبدان  جغرافية (13
 .213  212  ص ص1777كلية اآلدا  للبنات بالدمام  السعودية  

  شبكة 16/11/2117عبدالمقصود سالم جعفر  تحديات تواجه مدرسة المستقبل   ((14
  Https://www.new-educ.com                                   المعلومات الدولية  
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 الثانوية المرحلة طالب بالدافعية للتعلم لدى النفسي وعالقته الضغط
 ترهونة –بمنطقة القصيعة  

 محمد رمضان سرارد.                                                                         
 قسم التربية وعلم النفسبأستاذ مساعد                                                                         

 جامعة الزيتونة –كلية التربية                                                                         
 

 :لخصم  ال
الضةةةةةةةةسوة النفسةةةةةةةةية لد  ةوي المرحلة ال انوية تهدف الدراسةةةةةةةةة رل  التعرف عل  مسةةةةةةةةتو  

والدافعية  النفسةةةية الضةةةسوة بين االرتباةية العوقة ةبيعة من التحققبمنةقة القصةةةيعة بترةونة  و 
( 831وقد أجريت الدراسة عل  عينة مكونة من ) لتخصص العلمي.وا الجنس يوفقًا لمتسير  للتعلم
سةةةةتخدم الباحم المنهو الوصةةةةفي لكون  أنسةةةةي وا ة من التخصةةةةصةةةةين العلمي وا دبي وةالب اً ةالب

لبوازدة  دالحق عبستخدم مقياس الضسوة النفسية لذه الدراسات  ولدراسة متسيراتها االمناةو لم ل ة
 م مسةةةةةتو لديه الدراسةةةةةة أن عينة ومقياس الدافعية للتعلم ليوسةةةةةف قةامي  وتوصةةةةةلت نتا جها رل 

أن معامل االرتباة بين الضةةةةةةةةسة النفسةةةةةةةي و (  (0,05ضةةةةةةةةسة نفسةةةةةةةةي مرتفة  عند مسةةةةةةةةتو  داللة 
(  مما يعن  (0,01( وةي قيمة دالة رحصةةةةةةةا يًا عند مسةةةةةةةتو  -0,45) بنحو والدافعية للتعلم يقدر

ن  النفسةةةةةةي والدافعية للتعلم  أي اوجود عوقة ارتباةي  سةةةةةةالبة ذات داللة رحصةةةةةةا ية بين الضةةةةةةسة 
 عوقة جودو علم  كذلك توصةةةلت رل  كلما أرتفة مسةةةتو  الضةةةسة النفسةةةي  انخفضةةةت الدافعية للت

عينة الدراسةةةة. حيم أن   الةوي لد  الدافعية للتعلم وأبعاد النفسةةةي الضةةةسة بين سةةةالبة ارتباةي 
 فروق وجود كلما أرتفة مسةةةةتو  الضةةةةسة النفسةةةةي انخفضةةةةت الدافعية للتعلم  أيضةةةةًا توصةةةةلت رل 

  كما بينت اإلنام لصةةةةةةال وكانت  الجنس متسيرل عز ت الدافعية للتعلم في رحصةةةةةةا ية داللة ذات
 ا دبي في مسةةةةةةةتو  الدافعية للتعلم عدم وجود فروق دالة رحصةةةةةةةا يًا بين التخصةةةةةةةصةةةةةةةين العلمي و 

 وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات والمقترحات. 
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Abstract 

    The study aims to Identify the level of psychological stress among 

secondary school students in Al-Qasayah area in Tarhouna, and verify the 

nature of the correlation between the psychological pressure and 

motivation of learning according to gender and scientific specialization. 

    The study was conducted on a sample of (138) students of scientific and 

literary specialization. The researcher used the descriptive method as the 

most suitable curriculum for such studies. 

    To study the variables, (0.45 -), which is a statistically significant value 

at (0.01), which means that there is a negative correlation Of statistical 

significance between the psychological pressure and motivation to learn, 

that is, the higher the level Wei psychological stress, decreased motivation 

to learn, also found a negative correlation between psychological stress and 

motivation dimensions of learning in the sample study students. 

    The higher the level of psychological pressure, the lower the motivation 

to learn. There were also statistically significant differences in the 

motivation for learning due to the gender variable and were in favor of 

females, and there were no statistically significant differences between the 

scientific and literary specialization in the level of motivation for learning. 

The study reached a number of recommendations and proposals. 

 مقدمة:
الحدي ة التي حظيت باةتمام الباح ين  العلميةات عو الموضةة موضةةوا الضةةسة النفسةةي من يعد

والمختصةةةةةةةةةةةةةين في مجال التربية وعلم النفس  باعتبار أن الضةةةةةةةةةةةةةسوة النفسةةةةةةةةةةةةةية التي يتعر  لها 
مصةةادرةا  واء كانتاليومية  سةة ت تؤ ر عل  جواني حيات  ومجتمع  وترتبة بأحدام حيا  اإلنسةةان

وما   خارجية  وتتم ل في الضةةةةسوة ا سةةةةرية والدراسةةةةية واالقتصةةةةادية واالجتماعية مذاتية داخلية أ
والضةةةةةةةةسوة النفسةةةةةةةةية مرتبةة بأحدام الحياة من  .يترتي عنها من أزمات مختلفة نفسةةةةةةةةية وانفعالية

رار التعر  لها  وقد تفر  البي ة ضةةةةةةةةسوةًا تفوق قدرة الفرد عل  تحملها  وتهدد تحقيق خول تك
شةةةةةةةةةةةةباا دوافع  ور بات    تأ يرات سةةةةةةةةةةةةلبية تؤدي رل  حالة من التوتر واالضةةةةةةةةةةةةةراي  ولهاأةداف  وا 

لكفاءة من خول نقص ا  النفسةةي  كما أن التعر  للضةةسوة يؤ ر عل  الوظا ف والقدرات العقلية
المجتمة المهمة   ف اتويتعر  الةوي كأحد   (1)تدةور الذاكرة وزيادة معدل ا خةاءالمعرفية و 

 تفوق التي قد المتعددة والمتراكمة  الدراسةةةةةةةةةةةةةةية ا عباء نتيجة واإلحباة رل  حاالت من التوتر
النفسةةية التي  للضةةسوة المؤسةةسةةة التعليمية مصةةدراً  من ا حيان  وتم ل وقدراتهم في ك ير ةاقاتهم

التعليمية  التي تعد  وتكون سةةببًا مؤ رًا في العملية وسةةلوكية  نفسةةية أفعال ردود تولد شةةأنها أنمن 
البي ية المحيةة   والظروف وبالدافعية للتعلم  -والمعرفية العقلية -الذاتية تفاعل العوامل محصةةةةلة

عامًو  النفسةةةةةةةي ةسويشةةةةةةةكل ذلك تحديًا كبيرًا للقا مين عل  العملية التربوية والتعليمية. ويعد الضةةةةةةة
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 ينعكس ا مر الذي النفسةةية  الصةةحة اختول رل  ويؤدي لد  الةالي  النفسةةي التوافق مؤ رًا في
 ظاةرالم رحد  النفسةةةةةةةي للةالي الضةةةةةةةسة للتعلم. ويم ل الةموح والدافعية مسةةةةةةةتو  سةةةةةةةلبًا عل 

 التي تلك وخاصة عديد اآل ار عنها تترتي مختلفة  وأوقات مواقف في لها يتعر  التي ةتيالحيا
 واالستذكار الشرح الوزم لمتابعة الجهد وبذل االنتباه مواصلة عل  قدرة أقل وتجعل   ةاقات  تبدد

 الةالي عوقة اضةراي رل  كما تؤدي الدراسي  التحصيل مستو  عل  ينعكس قد اوةذ الجيد 
 اً آ ار  تترك أن يمكن التي أبرز العوامل من النفسةةةةةةةي الضةةةةةةةسة بذلك ويعد ومعلمي   زمو   مة

من  الةوي لد  اآل ار ةذه الجماعة  وتتضةةة م أ الفرد مسةةةتو  عل  سةةةواء اإلنسةةةان عل  خةيرة
 مسةةتو  ارتفاا يؤدي كما والصةةراا  الشةةعور بالتوتر و التركيز  وصةةعوبة باليأس الشةةعور خول

 واالجتماعية والصةةةةةةحية ا سةةةةةةرية جواني حيات  في الةالي توافق سةةةةةةوء النفسةةةةةةي رل  الضةةةةةةسة
  .(2)الدراسي وتحصيل  أدا   عل  وينعكس سلباً  واالنفعالية 

 : الدراسة مشكلة
مرحلة الدراسة ال انوية من أةم المراحل العمرية التي يمر بها الفرد  حيم يقابلها نما يًا  تعتبر

 ويصةةةةةةةاحبها عدد من التسيرات يمر بها  التي الحسةةةةةةةاسةةةةةةةة المراحل من المراةقة التي تعد مرحلة
ا دوار  لتسير نتيجة تصةةاحبها التي النفسةةية يميزةا تعدد الضةةسوة ما الفسةةيولوجية والمعرفية  وأةم

 في يظهر الذي النفسي واالجتماعي البعد رل  أةمية اريكسون أشار وقد بشكل متوحق وسرية 
رل   الضةةةةسوة النفسةةةةية  رل  تؤدي التي العوامل أةم من الهوية أزمة واعتبر أن المراةقة  مرحلة

ليبيا خول  شةةةةةةةةةةةهدت جاني ضةةةةةةةةةةةسوة الحياة اليومية التي تفرضةةةةةةةةةةةها ظروف البي ة المحيةة. وقد
وتةورات ةامة  اجتماعية واقتصةةةادية وسةةةياسةةةية وأمنية  ألقت بظولها  تسيرات الماضةةةية السةةةنوات

عل  مجاالت الحياة المختلفة  وخلقت بي ة ملي ة باالحباةات والصةةةةةةةةةةةةةةراعات والتوترات  أدت رل  
الضةةةةةةةةةةةةةةسة النفسةةةةةةةةةةةةةةي ينعكس في عدم  قة ا فراد فتحقيق أةدافهم وةموحاتهم   عنا فراد  عجز

 التحصةةةةةةةيلتدني مما يؤدي رل  ضةةةةةةةعف ا داء و   وعدم رضةةةةةةةاةم عنها ونقص الدافعية  بأنفسةةةةةةةهم
 مجال  من ةاماً ًا   مؤسةةةةةسةةةةةات المجتمة  التي تشةةةةةكل جزءةي رحد الدراسةةةةةي  وبما أن المدرسةةةةةة

 تم ل نفسةةةةةةةية وما تسةةةةةةةبب  من آ ار الضةةةةةةةا ةةالةوي  ونظرًا لألحدام  في  يعيش الذي البي ي
فقد جاءت فكرة القيام بهذه  تشةةةةةعرةم بعدم القدرة عل  مواجهتها  وتهديد وضةةةةةسوة خةر مصةةةةةادر

ا مالدراسةةة  والتي تحاول معرفة انعكاسةةات الصةةراا في ليبيا وأ اره عل  ةوي المرحلة ال انوية  و 
الي عل  التركيز واالنتباه  وحدوم اضةرابات في التفكير والتذكر  قدرة الة قد تسبب  من ضعف

لدراسات ا حصيل الدراسي  وقد أشارت نتا و عديديؤدي رل  نقص الدافعية وتدني مستو  التمما 
  عل  وجود (4) (8999لحازمي )ا  ودراسةةةةةةةةةةة (3) (8991والبحوم العلمية م ل دراسةةةةةةةةةةة ا ميري )

سةةةةةةةةةةتو  نعكس بدوره عل  مافسةةةةةةةةةةية ونقص الدافعية للتعلم الذي بين الضةةةةةةةةةةسوة الن ةعوقة ارتباةي
 النفسةةةية بين الضةةةسوة العوقة التحصةةةيل الدراسةةةي. لذا فرن الدراسةةةة الحالية تسةةةع  لبحم ةبيعة
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أةةةةةدافهم  تحقيقلأدا هم  عل  تةةةةأ يرةةةةةا ةوي المرحلةةةةة ال ةةةةانويةةةةة  ومةةةةد  لةةةةد  والةةةةدافعيةةةةة للتعلم
 :وةو ل اإلجابة عل  التساؤل الر يسخووةموحاتهم  وذلك من 

ما طبيعة العالقة بين الضغوط النفسية والدافعية للتعلم لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة 
  ترهونة؟ –القصيعة 

 وينب ق عن ةذا السؤال عدد من ا س لة الفرعية التالية:
 عة؟بمنةقة القصيلمرحلة ال انوية ما مستو  الضسوة النفسية التي يتعر  لها ةوي ا -
 ؟لتعلم لد  ةوي المرحلة ال انويةةل ةناك عوقة بين الضسوة النفسية والدافعية ل -
 رنام(؟ –لتعلم ترجة للجنس )ذكور ةل توجد فروق في الدافعية ل -
 علمي(؟ –جة للتخصص العلمي )أدبي ةل توجد فروق في الدافعية للتعلم تر  -

 :الدراسة أهمية
في العملية التعليمية فيما  المؤ رة العوامل رحد في أنها  النفسية الضسوة دراسة أةمية تكمن

 يلي:
 رجل السد وأساس التنمية المجتمعية. بالحالة النفسية للةالي باعتبارهاالةتمام  -
 تأ يراتها. عوجلوقا ية  استراتيجيةمحاولة تشخيص ا حدام المسببة للضسوة النفسية لوضة  -
 قدرات واستعدادات المتعلمين للرفة من مستو  أدا هم.توفير بي ة تعليمية تتناسي مة  -
 وضة أةداف واقعية قابلة للتةبيق.لربة الصلة بين الةالي والمدرسة والمجتمة المحية  -

 :الدراسة أهداف
 :يلي ما رل  الدراسة تهدف

 التعرف عل  مستو  الضسوة النفسية لد  ةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة. -
 .والدافعية للتعلم النفسية الضسوة بين االرتباةية العوقة ةبيعة من التحقق -
 .الجنس الدافعية للتعلم وفقًا لمتسير في الفروق معرفة -
 الدافعية للتعلم وفقًا للتخصص العلمي. في الفروق معرفة -

 فروض الدراسة:
 لنفسي.افي شدة الضسة مرتفعة مستويات من ةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة يعاني  -
 .راسةالد عينة لد  والدافعية للتعلم النفسي الضسة بين ارتباةية عوقة توجد -
 الدافعية للتعلم. وأبعاد النفسي الضسة بين ارتباةية عوقة توجد -
 .والذكور اإلنام بين الدافعية للتعلم مستو  في رحصا ية داللة ذات فروق توجد -
 .علمي( –العلمي )أدبي توجد فروق في الضسوة النفسية ترجة للتخصص  -
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 منهج الدراسة:
 الذيو   الذي يعد من أنسةةةي المناةو لم ل ةذه الدراسةةةات الوصةةةفي المنهو اسةةةتخدم الباحم

ا وفق الترام وتفسةةةةةةةةةةةةيرة تحليلها  م الواقة  في الموجودة والعوقات الظروف تحديد عل  يعتمد
 العلمي ونتا و الدراسات السابقة.

 الدراسات السابقة:
للتعرف على الضغط المدرسي وعالقته بسلوكيات ةدفت  (: وقد0282سميرة عبدي)دراسة  .1

  وقد أجريت الدراسة عل  عينة تكونت العنف والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية
وةالبة  واستخدمت الباح ة المنهو الوصف ومقياس الضسة النفسي  وتوصلت  اً ( ةالب363من )

ذات داللة رحصا ية بين الضسة النفسي والتحصيل الدراسي  كما  نتا جها رل  وجود عوقة
 .(5)توصلت رل  وجود فروق بين الذكور واإلنام في متسيرات الدراسة

للتعرف على مستوى شدة الضغط النفسي وعالقته ةدفت (: و 0288راسة عمر بن شليقة)د .2
ل  معرفة الفروق بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية رجة بين الجنسين في د  وا 

ًا ( ةالب90أجريت الدراسة عل  عينة تكونت من )وقد الضسة النفسي والتحصيل الدراسي  
ستخدم الباحم المنهو الوصفي  ومقياس الضسة النفسي ونتا و التحصيل الدراسي وةالبة  وا

  دلقياس متسيرات الدراسة  وتوصلت النتا و رل  وجود مستويات في شدة الضسة النفسي ل
ل  عدم وجود فروق في شدة الضسة النفسي بين الذكور واإلنام  .(6)عينة الدراسة  وا 

التعرف على تأثير الضغوط النفسية على (: والتي ةدفت رل  0282دراسة ةداية بن صال  )  .3
  وأجريت الدراسة عل  عينة التوافق المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة تلمسان

وةالبة بالمرحلة ال انوية  واستخدمت الباح ة مقياس الضسة النفسي  اً ةالب( 022مكونة من )
لضسة النفسي اسالبة بين  نتا جها رل  وجود عوقة ارتباةية ومقياس التوافق الدراسي  وتوصلت

كما توصلت رل  وجود فروق ذات داللة رحصا ية بين الذكور واإلنام في والتوافق الدراسي  
 . (7)بين التوافق الدراسي والتحصيل الدراسي جود عوقة ارتباةيةفق الدراسي  وو التوا

معرفة العالقة بين الضغوط النفسية ةدفت رل   (: وقد0286بلقاسم  حاج شتوان ) دراسة محمد .4
   وقد أجريتوأسباب الغياب المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة وهران الجزائرية

م ستخدة من التخصصين العلمي وا دبي  واوةالب اً ( ةالب802الدراسة عل  عينة تكونت من )
الباح ان استبيان الضسة النفسي واستبيان السياي المدرسي  وتوصلت نتا جهما رل  عدم وجود 
عوقة بين الضسة النفسي والسياي المدرسي  وكذلك رل  عدم وجود فروق ذات داللة رحصا ية 

 .(8)في الضسة النفسي تعز  لمتسير الجنس
عالقة الضغط النفسي بمستوى الطموح لدى طالب جامعة (: حول 0283دراسة ةناء صالحي ) .2

  وذلك من خول محاولة التعرف عل  وجود عوقة ذات داللة رحصا ية قاصدي مرباح بالجزائر
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بين الضسة النفسي ومستو  الةموح وفقًا لمتسيرات الجنس والتخصص والمستو  التعليمي  وقد 
وةالبة  واستخدمت الباح ة المنهو الوصفي  اً ( ةالب022عل  عينة مكونة من )أجريت الدراسة 

ومقياسي الضسة النفسي ومستو  الةموح  وتوصلت الدراسة رل  وجود عوقة ذات داللة 
رحصا ية بين الضسة النفسي ومستو  الةموح لد  عينة الدراسة  كما توصلت رل  عدم وجود 

 .(9)لمتسير الجنس  والتخصص والمستو  التعليميفروق في متسيرات الدراسة وفقًا 
لمعرفة العالقة بين الضغوط النفسية المدرسية (: التي ةدفت 0280دراسة مرزوق العمري ) .6

   والتحقق منواإلنجاز األكاديمي والصحة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية بالسعودية
ونت   وقد أجريت الدراسة عل  عينة تكوجود فروق في متسيرات الدراسة وفقًا للمستو  الدراسي

ستخدم الباحم مقياس الضسوة النفسية المدرسية  ( من ةوي المدارس ال انوية  وا303من )
 يةت نتا ج  رل  وجود عوقة ارتباةوتوصل، ومقياس اإلنجاز ا كاديمي ومقياس الصحة النفسية

كما  ز ا كاديمي لد  عينة الدراسة سالبة دالة رحصا يًا بين الضسوة النفسية المدرسية واإلنجا
توصلت رل  عدم وجود فروق ذات داللة رحصا يًا في كل من الضسوة النفسية المدرسية 
واإلنجاز ا كاديمي وفقًا لمتسير المستو  الدراسي  ووجدت الدراسة فروق ذات داللة رحصا ية 

 .(10)ي  انويل  الصف ال انفي الصحة النفسية بين ةوي الصف ا ول  انوي وال اني  انوي لصا
دراسة العالقة بين الضغوط النفسية ةدفت رلي و  (:0287دراسة علي زوابلية  عيس   ويني ) .7

لدراسة   وقد أجريت اوتقدير الذات لدى طالب السنة الرابعة من التعليم المتوسط بوالية الجلفة
ستخدم الباح ان مقياس الضسوة النفسية ومقياس ( ةالبًا وةالبة وقد ا62عل  عينة مكونة من )

تقدير الذات  وتوصلت النتا و رل  وجود عوقة ذات داللة رحصا ية بين الضسوة النفسية وتقدير 
 .(11)الذات لد  أفراد عينة الدراسة

 مفاهيم الدراسة:
 مفهوم الضغط النفسي:

 تايلور يعرف (Taylor) المؤلمة والمهددة ا حدام تقييم عملية بأنها: النفسةةةةةةةةةةية الضةةةةةةةةةةسوة 
تسيرات  وتتضةةةةةةةةةةمن ا حدام  لتلك ا سةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةية تحديد االسةةةةةةةةةةتجابات بهدف للتحدي والم يرة

  .(12)وسلوكية وانفعالية فسيولوجية
 الزاروس ريشةةةةةارد عرف ي (Richard Lazarus) تفوق والبي ة الفرد بين خاصةةةةةة عوقة : بأن 

 .(13)المحيةة بالبي ة الفرد تفاعل نتيجة رمكانيات  وتهدد سومت   وينشأ
 يعرضةةةةة  أو فا قة ويهدده متةلبات و أعباء الفرد عل  يضةةةةةة خارجي ظرف ن أ عل  ويؤكد 

 واستعدادات   قدرات  تفوق حدود متةلبات الفرد يواج  عندما يحدم أو بآخر  أو بشكل للخةر
  .(14)الخةرة بالم يرات رل  اإلحساس تؤدي التي النفسية العمليات رل  تشير النفسية فالضسوة
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  رعادة من نوعاً  تستلزم التي عن المتةلبات الناجمة والشدة بالتوتر المرتبةة الظروف تلكوةو 
 من كذلك الضةةةسوة تنتو ونفسةةةية  وقد جسةةةمية آ ار من ذلك عن ينتو وما الفرد  عند التوافق
 . (15)قوالقل والحرمان واإلحباة الصراا

 :بي ت  في الةالي التي تواج  والمعنوية المادية والعقبات الصعوبات تلك ويعرفها الباحم بأنها 
  ير ومتةلبات  فيصةةب  أةداف  تحقيق أمام عا قاً  تقف والتي وا سةةرية  والمدرسةةية االجتماعية

  .ةاقت  فوقت التي ا عباء تحمل عل  قادر
  لمجموعة تعرضةةةنتيجة  التوازن تحقيق عل  الةالي قدرة تعبر عن عدم النفسةةةية الضةةةسوةف
  (16)السةةةةليم والرشةةةةيد التوجي جد ي لم ما معها للتعامل سةةةةلبية ةرق عل  يعتمد فقد التأ يرات  من
 ضةةةةةةا ةة حياتية ومواقف  وأحدام وصةةةةةةعوبات عوا ق من حيات  في الفرد يواجه  ما كل فهي
 من بحالة الذي يشعره ا مر لها  المناسبة الحلول ريجاد عن ويعجز احتمالها  عل  ةاقت  تفوق

 النفسية. صحت  اعتول رل  ذلك يؤدي االرتياح  وقد وعدم اإلجهاد
 أسباب الضغوط النفسية:

 النفسية: األسباب .8
 وةي متعددة تتم ل في المخاوف وتوقة الخةر والشعور بالوحدة والعزلة رل  جاني: 

وةو أزمة نفسية تنشأ نتيجة وجود عوا ق تحول دون رشباا الفرد لدوافع  وحاجات   اإلحباط: .أ
اة من   ويعد اإلحبفي ا سباي وقدراتهم في المواجهةوتحقيق أةداف   وتختلف قدرة ا فراد 

 العوامل المباشرة التي تسبي الضسوة النفسية.
ستو  رتفة ماالفرد  وكلما زاد مستو  التوقة  وةو توقة حدوم أضرار قد تصيي  التهديد: .ب

 يمكن للفرد أن يتخذ رجراءات وقا ية لتفادي حدوم الخةر.وبالتالي الشعور بالتهديد  
ويقصد ب  التعار  الوشعوري بين ر بة  ريزية تةلي التفريق  وميل يعار  ذلك  الصراع: .ج

 فراد هة والمنافسة القوية بين اويقاوم   ويستخدم الصراا لوصف الحاالت التي تتسم بالمواج
وةو كذلك حالة انفعالية دافعية نافعة قوامها   (17)بهدف الحصول عل  مكسي مادي أو معنوي

الشعور بالحيرة والتردد والقلق  تصيي الفرد عندما تنازع  اتجاةات مختلفة ذات قو  متساوية 
 . (18)بشأن دوافع  وأةداف  التي يسع  إلشباعها

بآالم في المعدة  مصحوي والتوتر والخوف بالتوقة سار  ير  ام  عام شعور وةو القلق: .د
 ويمكن النفسي  الضسة تكون ويعد القلق من ا سباي التي  (19)وضيق في التنفس والصداا

 الفرد سلوك موحظة ةريق عن وأعراض  ومظاةره أسباب  من خول متابعة علي  التعرف
 وذلك من خول:   ومشاعره 

  اضةرابات الكوم.  -
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 مستو : )م ل الظاةرة  ير والتسيرات الفسيولوجية الرعشة م ل :الحركي للسلوك العام المظهر -
 م(.الد وضسة  التنفس النب   معدل)ل: م  الحشوية نشاة ا عضاء  (الهرمونات رفرازات

 للضسوةالمهيأة  العوامل من وصفاتها الشخصية اإلنسان سمات تعد :الشخصي االستعداد -
 في الحساسية المفرةة أو الشدة أو الحياة خبرات نقص أو المسؤولية تحمل والمتم لة في عدم

التفكير رل  جاني عدم الشعور  في الخاة ة ا نماة بع  وجود أو اآلخرين أخةاء رل  النظرة
 .االجتماعيبا من النفسي واالستقرار 

 الجسمية: األسباب .2
 ضةةةعفها ك يرًا من أو رفرازةا عل  يتوقف حيويًا  رذ تأ يراً  اإلنسةةةان في السدد مجموعة تؤ ر 

االنفعالية   واالستجابة والنشاة والذكاء اإلنساني فالنمو الفرد  عند والنفسية الجسمية  الخصا ص
ا فعال  ردود   ويؤدي اضةةةةةةةراي رفرازاتها رل  بع تكوينها في ةاماً  دوراً  السدد الصةةةةةةماء تلعي

 والتوتر واالضةةةةراي النفسةةةي واالكت اي با من اإلحسةةةاس عدم اإلحباة  الحزن م ل:  المرضةةةية
 تحصل نتيجة التي النفسية االضةرابات في يتم ل مهما دوراً  الورا ية للعوامل أن االنفعالي  كما

 . (20)رآلخ شخص من تختلف خارجي  وةي ضسة  ي التعر 
  :االجتماعية األسباب .3

والمجتمة المحية   ا سةةةرة مة الضةةةسوة النفسةةةية الناتجة عن تفاعل  من لك ير الفرد يتعر 
 لها  وتتم ل الضسوة من القيود والضوابة عل  سلوك   وتتةلي من  الخضوا اً عديدوالتي تضة 
 ا فراد نفسةةةةةةةةةةةةةةها عل  تفر  التي والعادات والتقاليد والقوانين القواعد في مجموا االجتماعية
  .(21)ويتةلي رتباعها وعدم الخروج عنها والجماعات 

 أنواع الضغوط النفسية:
 :رل  تأ يرةا لمدة تبعاً  النفسية الضسوة تقسيم يمكن

وسرية   مفاجئ بموقف مرتبةة وتكون تزول  م وجيزة لمدة بالفرد تحية التي وةي ة:مؤقت ضغوط -
 الفرد. عل  محدود أ ر الضسوة من النوا ولهذا

أو خةير   مزمن بمر  الفرد كرصابة نسبيًا  ةويلة لمدة بالفرد تحية التي وةي :دائمة ضغوط -
 :رل  كما يمكن تقسيم الضسوة حسي أ رةا  (22)واجتماعي صعي مادي وضة أو

 ول  استجابات والحي  كالفرح والنجاح ويتقبل  الفرد يعتر  ما كل ةيو  إيجابية: ضغوط -
 كالتنفس السرية وزيادة نبضات القلي.  فسيولوجية

سلبي عل   تأ ير سارة ويكون لها  ير وةي كل ما يعتر  الفرد من مواقف ة:سلبي ضغوط -
ذا الجسدية و  النفسية الصحة  من الناتجة عن  والخوف واإلحباة السضي مشاعر تركت ما وا 

ة عديد من االضةرابات النفسيعرا  الضسة التي تكون السبي في حينها تظهر أ حل  دون
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 النفس اجتماعية العوقات مختلف عن تتسبي ا بعاد متعددة نفسية ظاةرةفهي   (23)والجسدية
  .والمر  والقلق للتوتر مصدر أنها عل  ويدركها التلميذ معها يتفاعل التي البي ية والظروف

 :المدرسية النفسية الضغوط مظاهر
 :ما يليالةوي  لها يتعر  التي النفسية الضسوة مظاةر أةم من

  ام  خوف ويصاحبها فعلي  خةر تهديد نتيجة ومستمر شامل توتر حالة وةو القلق: .8
 أعراًضا وتتضمن الةلبة  عند شا عة ظاةرة النفسي القلق حالة وتعدة. بدني نفسية وأعرا 
 وا حوم وا رق   الوسواس والتفكير الحركة  وسرعة والبكاء والصراخ  التهيو  :منها مختلفة

 ألإلرادية.  والتقلصات التنفس  وصعوبات والس يان  والتعرف  الشهية  وفقدان المرعبة 
 يتضمن عدم نحو عل  مناسي  ير وقت في با حوم الفرد وةي انسماس اليقظة: أحالم .0

 السلبية  معاناة االنفعاالت من التخفيف التلميذ تمكن اليقظة أحوم رن. التركيز عل  القدرة
 فتظهر في الواقعية حيات  في رليها اإلشارة مجرد عن يعجز قد التي االةتمامات رل  والتةرق
 .االنةوق من يمنعها مةلق لكبت عرضة كانت عدوانية نزوات تخيوت 

 التسيي التلميذ فيها يتعمد التي الحالة بأن  المدرسة من الهري يعرف المدرسة: من الهرب .3
 ما وعادة المدرسة  في المس ولين أو ا بوين ودون موافقة قانوني عذر دون المدرسة عن

 . (24)ةالدرجات المدرسي بانخفا  المدرسة عن التسيي ك رة تقترن
 :النفسي الضغط أعراض

مة  تعايشوا وتكيفوا قد الناسمعظم ويوحظ أن  النفسي  والضسة بالتوتر تتسم الحياة اليومية
 الضةةةةةةسوة أن يعني ال وةذا  ال وعيهمتنسةةةةةةاي في  أنها أصةةةةةةبحت لدرجة اليومية الضةةةةةةسوةات

 من خول المباشةةةةةةرة  تأ يرات  يعاني فالك ير وشةةةةةةخصةةةةةةيت   اإلنسةةةةةةان في ذات تتراكم ال النفسةةةةةةية
 للضسة:  المتعددة ا عرا   ةم تصنيف يلي وفيما  (25)متعددة نفسية وعضوية وأعرا  عومات

 خفقان عصبي  سرعة واإلرةاق  ارتعاش التعي  والبلعوم الفم جفاف :الجسمية األعراض .8
 والجهاز الهضمي  ألم المعدة للتبول  اضةراي الحاجة مقابل رمساك  تردد في رسهال القلي 

 في زيادة الشهية  ألم العكس أو للةعام الشهية فقدان دوار الظهر  نوبات أسفل الرقبة  ألم
 كالعرق عصبية أخر  أعرا  تظهر قد ذلك رل  باإلضافة .الجسم عضوت الصدر وتشنو

 جلدية ا ةراف وأعرا  وبرودة واللجلجة  والحرارة واالرتجاف  بالبرودة واإلحسان الزا د 
اضةرابات النوم وا رق  وكوابيس  وةف  جلدي  رل  جاني جلدية التهابات شكل عل 

 .(26)ا حوم
 بالضيق رحساسات شكل عل  النفسي النفسية للضسة تظهر ا عرا  :النفسية األعراض  .0

 الصبر وفقدان االستقرار  وعدم النشاة  وفرة والتهيو  االةتمام  وفقدان والكآبة  والحزن 
  (27)الذات ومراقبة والسلبية واإلنهاك والتعي والخمول  والملل  الكوم  والسضي  وصعوبات
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 الذات  تقدير وانخفا  الحياة  والوحدة النفسية  عن الرضا وعدم والقلق  العدوانية  رل  جاني
 واإل ارة  االنفعال وسرعة االنفعالي  التعبير القدرة عل  وعدم واليأس  والتوتر  واإلحباة 

دمان المزاج  وتقلي ا داء  واالندفاعية  وانخفا  والعتاي  واللوم  والكحول.  المخدرةالمواد  وا 
 التركيز  في والصعوبة النسيان  في ا عرا  ةذه تتجل  :والذهنية الفكرية األعراض .3

 في الصعوبة أو ضعيفة وذاكرة التفكير  واالضةراي في القرارات  اتخاذ في والصعوبة
صدار ا خةاء عدد دوتزاي الفرد  عل  واحدة فكرة واستحواذ ا حدام  استرجاا   ير أحكام وا 
 . صا بة

 ونسيان باآلخرين  المبررة  ير ال قة عدم في تتم ل :االجتماعية بالعالقات الخاصة األعراض .3
 دفاعي واتجاه سلوك وتبني اآلخرين  من والتهكم والسخرية وجيزة  فترة قبل رلسا ها أو المواعيد

 تفاعل أي  آلي بشكل اآلخرين مة والتفاعل اآلخرين  وتجاةل اآلخرين  مة العوقات في
 .(28)االتصال في وصعوبات البرود يكتنف 

 النظريات المفسرة للضغوط النفسية: 
  (hans Selye): هانزسيلي نظرية .1

 عل  أساس الفرد يميز لعامل استجابة وةو مستقل   ير متسير الضسة أن النظرية تر 
 االستدالل يمكن االستجابات من معينة أنماة أو استجابة ةناك وأن الضا ةة  للبي ة استجابت 
 االستجابة أعرا  أن سيلي ويعتبر  ير سار  بي ي تأ ير تحت يقة الفرد أن منها عل 

 ةناك أن سيلي وافتر   (29)حيات و  دكيان الفر  عل  ةالمحافظ للضسة  ةدفها الفسيولوجية
 أعرا  عليها مصةل  أةلق للضسة الفرد استجابة تفسر أن يمكن ةامة مراحل  وم

 :ةيو   التكيف
 اإلنسان جسم في التكيف آليات حشد رل  الضسة حدوم يؤدي وفيها :اإلنذار مرحلة .أ

 .الضسة مواجهة في الدافعية عل  االستجابة للمساعدة
 المستمرة المقاومة اإلنسان جسم في التكيف آليات تحاول المرحلة ةذه وفي :المقاومة مرحلة .ب

 ةذه جدو  عدم حالة وفي للفرد  النفسي التوازن استعادة الضسوة  ومحاولة مواجهة في
 :ال ال ة المرحلة رل  الفرد ويصل  ير فاعلة المقاومة تصب  فعند ذ العمليات

 اإلنسان  جسم في التكيف آليات قو  افتنز اس يحدم المرحلة ةذه ففي :نهاكاإل  مرحلة .ج
 يؤدي ذلك فرن حدو   وباستمرار  نهاكاإل يحدم وبذلك عل  المقاومة قادرة  ير وتصب 

 .(30)الجسم أجهزة وتلف بع  والعجز ا مرا  رل 
 :(Spielberger)لسبيلبرجير  اإلدراكيةالنظرية  .2

 في النظرية تحليوت  والتهديد أ ناء الضسة مفهوميمباشر   ير بشكل سبيلبرجير تناول
 رل  يشير ا ول أن المفهوم فير  المفهومين  بين ميز متعددة دراسات وعبر القلق  اضةراي
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 يشير وال اني الخةر الموضوعي من ما بدرجة تتسم التي وا حوال الظروف في االختوف
 وير  للفرد  ذاتي ردراك خةير  أي أو ضا ة أن  عل  للموقف والتقدير الذاتي التفسير رل 
 كالكبت الدفاعية الوشعورية الميكانيزمات يستدعي والضسة الضسة  عن ناتو القلق أن

  الضا ة للظرف ردراك الفرد درجة بتفاوت القلق مستو  يتفاوت كما لتخفيف   والتبرير واإلنكار
دراك الضا ة بالموقف المتعلقة المتسيرات رل  النظرية ةذه وتشير  حدد وقد الفرد لها  وا 

  ةي: أبعاد  و ة خول من الضسوة مفهوم سبيلبرجير
 . جسمياً  أو نفسياً  ما خةراً  أو تهديداً  يحمل يبدأ بم ير وةو الضسة مصدر .أ

 .التهديد أو للم ير الفرد ردراك .ب
 بالتهديد.  المرتبة المناسي الفعل رد .ج

 انفعالية عملية فالقلق  (31)ل  ردراك الفرد ومد  الم ير شدة عل  الفعل ردة شدة يرتبة ةنا ومن
  من الضسوة ما لشكل فعل كرد تحدم التي السلوكية  المعرفية االستجابات تتابة عل  تشير
 الخةر من بدرجة سمتت التي البي ية  وا حوال الظروف في االختوفات رل  فيشير الضسة أما

 .(32)الموضوعي
 نظرية الزروس: .3

 ال الفرد أن ويعني  للضسوةاالستجابة  في المعرفي والتقييم اإلدراك عل  دور الزروس أكد
 عندما ينشأ الضسة أن ل   وير  تهديداً  يم ل ان  عل  الموقف أدرك رذا رال الضسة يستشعر
 تفوق البي ة متةلبات أن أي  البي يةبالمتةلبات  الوفاء عل  القدرة وعدم بالنقص الفرد يشعر

 نوعين حدد للحدم  وقد تقييم  عل  تتوقف الفرد استجابة أن رل  ويشير اوقدين . رمكانيات
 :ةما التقييم من

 .الخارجي العالم تقييم وةو :ا ولي التقييم
: ةي الموقف الفرد بها أنفسهم. وحدد  وم ةرق يقيم لألشخاص تقييم ويعني :ال انوي التقييم

يجابي معتدل-مرتبة   ير)  للموقف الفرد تقييم أن رل  الزاروس أشار وقد  (وسلبي ضار- وا 
 :ةي عديدة عوامل عل  يتوقف الحدم أو
  انوي معرفي تقييم -أولي  معرفي تقييم )بي ية( خارجية  )شخصي (داخلية ة:ضا ة حدامر 

 .سلوكية  -نفسية  –االستجابات: فسيولوجية  نوا
 الصحية. وحالت  الفرد يمتلكها التي والمهارات الذاتية القدرات م ل :شخصية عوامل 
 المهنية. أو الدراسية أو االجتماعية والمتةلبات التحديات م ل: الخارجية البي ة عوامل 
 ليس أن  وفولكمان الزاروس وير  :الفرد ب  يمر الذي بالموقف والمتعلقة المرتبةة العوامل 

 رل  أحياناً  تفضي قد الموجبة ولكن ا حدام سالبة  أحدا ا الضسة يتضمن أن بالضرورة
 ما حدا( مصةل  الفرد بالضسة رحساس رل  تؤدي التي ا حدام عل  ويةلق الضسة 
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 الزاروس يؤكد ولذا  متحديةأو  مهددة أنها عل  ردراكها يتم ا حدام ةذه  ن  )الضا ةة
 بالنسبة ضا ةاً  قد يكون ا حدام من حد اً  أن يعني مما اإلدراك  عل  للضسوة تفسيره في
 التقدير المعرفي الزاروس علي  يةلق ما وةذا آخر  لفرد بالنسبة ضا ةاً  يكون وال لفرد

 الفرد أن ويفسرةا. ويمكن استنتاج يدركها كما الضسوة أي الفرد  يخبرةا التي للضسوة
 :ةما بةريقتين الضسوة تقييم يستةية

 .ذات  للضسة المعرفي التقييم أي: للخةر باعم أو تهديد ن أ عل  للموقف الفرد تقدير 
 الحدم. أو الموقف مة تعامل  كيفية في وقدرات  إلمكانيات  وقياس  الفرد تقدير  

 كان تقييم  كلما شدة أك ر ويكون يزداد  بالضسوة الفرد رحساس بأن القول يمكن وعلي 
 الموقف مة التعامل في الفرد لقدرات  ردراك بمد  ذلك ويرتبة ل   تهديداً  يم ل أن  عل  للموقف
 .الضا ة

 نظرية موراي:  .4
بمحاوالت  تتعلق مباشرة دالالت لها التي البي ية بالموضوعات ترتبة الضسوة أن موراي ير 
 الجوةرية أو المؤ رة المحددات يم ل الضسة مفهوم وأن   حاجت  متةلبات إلشباا الفرد

 ةذا في موراي ويميز   معين ةدف رل  الفرد للوصول جهود تعوق البي ة أو في للسلوك
 باعتبارةا (Beta Stress) ضسوة بيتا رل  يشير حيم   الضسوة من نوعين بين الصدد
 ضسوة رل  وكذلك يشير   ويفسرةا الفرد يدركها كما البي ية الموضوعات داللة تم ل
 ة في الواق توجد كما البي ية الموضوعات خصا ص تم ل باعتبارةا  (Alpha Stress)ألفا
  البي ية الم يرات في يتم ل مستقل كمتسير الضسوة عل  ركزت قد النظرية ةذه أن تض وي

البي ة  بموضوعات مرتبةة وأنها  يبي  لموضوا خاصية أو صفة الضسوة أن بينت حيم
 .(33)ت احاجو  متةلبات إلشباا الفرد بمحاوالت متعلقة مباشرة دالالت لها يالت

 نظرية العوامل االجتماعية: .5
 االجتماعية بي ت  مة الفرد عوقة النفسي  أن الضسة تفسير في االجتماعية العوامل نظرية تر 
 والعزلة والومعن  الوضوح وعدم شعوره بالخسارة رل  بدوره يؤدي وةذا باال تراي تشعره قد

 من تنبة أ لبها في الفرد مشكوت نرحيم  .النفسي الضسة منًا جوانب تشكل ا مور وةذه
 وينتو الشخصية الخبرة في تؤ ر مباشرة االجتماعية البي ة فرن وةكذا اجتماعية  بي ية عوامل
 .(34)النفسي الضسة في سبًبا تكون مشكوت والبي ة الفرد بين التفاعل ةذا عن

 الدافعية للتعلم:
 وتعمل معين  ر  أو تحقيق ةدف نحو السلوك تحرك خارجية أو داخلية حالة الدافعية تعتبر    

 الدافعية مصةل  ويشيرد. المنشو  لتحقيق الهدف علي  والمواظبة السلوك استمرار عل  للمحافظة
 ةو والدافة  (35)التوازن رعادة أجل الفرد من تحرك التي والخارجية الداخلية الظروف مجموا رل 
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 االست ارة أشكال من شكوً  الدافة معين  ويعتبر ةدف للوصول رل  الفرد سلوك يحرك داخلي م ير
 تحد ها  ومفهوم التي والقلق التوتر رزالة رل  وتسع  والم ابرة  النشاة من نوعاً  تخلق التي الملحة
 الفرد حاجات رشباا ةي سيكولوجية داخلية  كحالة الدافة الحاجة  ووظيفة بمفهوم مرتبة الدافة

 . (36)توازن  عل  والمحافظة
 أنواع الدوافع:

 حسب النوع: .1
 للسذاء الحاجة للفرد  م ل الفسيولوجي بالجاني المرتبةة الفةرية الدوافة وةياألولية:  الدوافع 

 ضرورية  نها البقاء بدوافة السريزي  وتسم  البيولوجي ا ساس عل  ترتكز والتي والهواء
 . (37)وجوده واستمرار الفرد عل  بقاء للمحافظة

 االجتماعي والتةبية عملية التعلم خول التي تتسير المكتسبة وةي الدوافةالثانوية:  الدوافع 
  االجتماعية.  البي ة الفرد مة تفاعل نتيجة المدرسة  أو ا سرة في الفرد لها يتعر  التي

 حسب المصدر: .2
وةي التي تنبة من داخل الفرد ور بت  في القيام بالوظا ف من أجل تحقيق  الداخلية: الدوافع 

نجاز مختلف المهام للحصول عل  اللذة واإلشباا  وليس من أجل ال واي الذي يقدره  ذات   وا 
 ررادت .  بمح  بنشاةات للقيام تدفة الفرد التي القو  مجموا تم ل الداخلية اآلخرين  فالدافعية

 للقيام ب  وتؤدي الفرد  أداء بتوجي  يكون مصدرةا خارجي  فتقوم والتية: الخارجي الدوافع 
 عل  ال واي. وللحصول لنيل تقديرةم  اآلخرين  أجل من بل أجل ذات  من ليس بكافة ا عمال
 أهمية الدافعية: 

سلوك عل  مختلف المستويات ال قافية واالجتماعية   أي لتفسير ةاماً  عاموً  تعد الدافعية .8
 وةبيعة العوقات التي تربة الفرد باآلخرين.

تساعد عل  فهم الك ير من السلوكيات ومعرفة أسبابها وبواع ها مما يساعد في رحدام توازن  .0
 نفسي واجتماعي.

دين في و جقلية واالختوفات بين الةوي المو هم في تفسير الفروق الفردية في القدرات العتس .3
 والظروف المحيةة بهم. نفسها البي ة

 است ارة دافعية المتعلمين يولد لديهم اةتمامات تتعلق بممارسة نشاةات معرفية متعددة. .3
 وظائف الدافعية:

السلوك: حيم تقوم الدافعية بر ارة وتوجي  السلوك وتقديم الحوافز الوزمة والمحركة ل    است ارة .8
 .ةو المستو  المتوسة ريجابيةوأن أفضل مستو  من دافعية االست ارة لتحقيق نتا و 

  ة.نحو ةدف معين للقيام بالمهام المختلف الفرد وتوجيه السلوك: حيم تقوم بتحفيز  تنشية .0
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الفرد يقوم بمقارنة بين البي ة والهدف لمحاولة التقليل من التفاوت بينهما  تجعل : التوجي  .3
وبالتالي يسع  لتحقيق أةداف  من خول قيام  بنشاة معين مبني عل  معرفة  فهي تعمل عل  

 .ضة الخةة الوزمة لتحقيق ا ةدافالتخةية والتوجي   نماة السلوك اإلنساني وو 
 بالحاجة مدفوعاً  الةالي ةالما بقي السلوك استدامة عل  بالمحافظةالدافعية  تقوم: االستمرارية .3

 معرفية ممارسة نشاةات عل  يقبل وتجعل بذلك أك ر تحصيًو وأداًء   التعلم ويكون رل 
مداده نشاة  وت ير المتعلم عند الكامنة الةاقة بعم عل  تعمل كما .وحركية وعاةفية  وا 
 .والم ابرة والتعلم العلم ةلي زيادة بالر بة في بالشعور

 أسباب تدني الدافعية عند المتعلمين:
 أسباي دةلع المؤسسات التعليمية  عديد منفي  المتعلمين عند الدافعية تدني تنتشر ظاةرة

 :أةمها
 .التعلم ستمرارال مهم فهو عامل ،المتعلم قبل من والر بة للتعلم االستعداد توفر عدم .8
 .والتسيير للمتعلمين من خول البحم الفرصة رتاحة وعدم للمعلم السلبية الممارسة .0
  ر باتهم واستعداداتهم. من واالنةوق و اياتهم أةدافهم تحديد عل  المتعلمين قدرة عدم .3
 .التعلم عل  وتشجعهم التوميذ حماسة ت ير التي وال واي التعزيز أساليي رةمال .3
 الفرصة رتاحة وعدم ونشاة المتعلمين حيوية ت ير المعينة التي التعليمية الوسا ل استخدام عدم .2

 .النظر ووجهات اآلراء إلبداء لهم
 عن وتبتعد عل  اإللقاء تعتمد تدريس للتفكير  واستخدام ةرق الم يرة ا س لة استخدام رةمال .6

 .والعةاء وا خذ والنقد الحوار أسلوي
 النظريات المفسرة للدافعية للتعلم:

 أقص  الستسول داخلية است ارة حالة الدافعية أن النظرية ةذه تر  نظرية التحليل النفسي: .8
ذات   وتتضمن نظرية التحليل  وتحقيق المعرفة رل  دوافع  رشباا من أجل الفرد  وذلك ةاقات

 يقوم التي السلوكيات معظم يفسر الذي الوشعوري الدافة منها أساسية  مفاةيم النفسي عدة
سلوكهم  وراء تمكن التي الحقيقية الدوافة عل  التعرف عل  قادرين يكونون أن دون د ابها ا فر 

 خبرات أن تؤكد كما السلوك  يحكمان أساسيان دافعان والعدوان الجنس ويعتبر الكبت  بفعل
 المحكومان والسلوك الشخصية مظهر بأن  واللهيعرف  حيم  الدافعية عل  تؤ ر الةفولة
 للوصول المتعلم تحم حالة ةي للتعلم وتر  أن الدافعية  (38)للبقاء الضرورية الفيزيقية بالدوافة

 للدافعية أساسين مفهومين النظرية ةذه الفشل  وتتضمن في الوقوا لتجني والسعادة التكيف رل 
 يقوم الذي اللذة أو المتعة وتنشية السلوك  ومبدأ است ارة عل  يعمل الذي البدني االتزان ةما:

 مبدأ عل  الحصول أجل من للتعلم لدي  دافعية فالةاليالسعادة   عن والبحم ا لم بتجني
 مة وكذلك  والمعلمين والدي  ةرف من مة الدراسة يتوافق أن استةاا رذا ل  يقدم الذية  اللذ
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التعلم   عل  ومقدرت  بأةميت  خولها من يشعر لذة خاصة رل  يتحول المدرسة   م في زمو  
 النفسي التحليل نظرية تبدو التعلم. قد في الر بة عن فقدان الناجم ا لم عن نفس  ومن  م يبعد

 والتفسيرات المفاةيم من تقدم  فيما أن التدقيق  ير والتحصيل  بالتعلم الصلة بعيدة الدافعية في
 من وتمكن  ةوب   سلوك من المزيد عل  فهم المعلم تساعد وآليات  اإلنساني السلوك لتةور
 .(39)معهم فعالية أك ر تواصل تحقيق

 وتعمل وأداءه سلوك  تحرك المتعلم لد  داخلية بأنها حالة الدافعية عرفت : السلوكية النظرية .0
المدرسة سكينر  ةذه زعماء بين ومن معينة   اية أو ةدف تحقيق نحو وتوجيه  استمراره عل 

 وتقويتها  االستجابة ةذه رل  تعلم يؤدي االستجابة يكون الذي اإلشباا أن و ورندايك الذي ير 
 حيم الحرمان  بكمية مرتبة نشاة المتعلم أن كما االنزعاج. رل  اإلشباا عدم يؤدي حين في

 استجابة يلي الذي فالتعزيز كمية الحرمان  تخف  التي االستجابة تقوية رل  التعزيز يؤدي
زالة  انية  حدو ها احتمالية من يزيد ما  التي االستجابة حدوم احتمالية يزيد من مؤلم م ير وا 

 محددة داخلية عوامل أية الفترا  مبرر أي ةناك ليس لذلك الم ير  ةذا رزالة رل  أدت
 داخلية م يرات بفعل ا فراد لد  تنشأ الدافعية بأنها تر  النظرية ةذه أن يعني وةذا  للسلوك

 بافلوف يؤكد الم يرات. و لهذه استجابة نشاة أو سلوك الفرد عن يصدر بحيم أو خارجية 
 المرات في السلوك تكرار عدم أو تكرار تحدد التي ةي السلوك بناتو الفرد خبرات أن وسكينر
 دون لدي  ودوافة حاجات إلشباا ما بسلوك الفرد يقوم حيم ذاتيا ليصب  يتةور ربما الوحقة 

  . (40)خارجي تأ ير
 تمكن  بررادة حرة يتمتة عاقل  مخلوق البشري الكا ن بأن تؤكد ةذه النظرية :المعرفية النظرية .3

 عل  مفاةيم التفسيرات ةذه تؤكد لذلك في   ير ي الذي النحو عل  واعية قرارات اتخاذ من
 يزوده بدافعية للفرد العقلي النشاة الن والتوقة  والنية كالقصد مركزية بمتوسةات ارتباةا أك ر
 وينجم عادة كوسيلة  وليس ذات  في كساية السلوكي النشاة رل  وتشير في   متأصلة ذاتية
 الذي يوجد الم ير الوضة في للفرد المتوافرة الحسية والمدركات المعلومات معالجة عمليات عن
 ةي م و  االستةوا حي فظاةرة .الذاتي الضبة من عالية بدرجة الفرد يتمتة وبذلك في  
 حول معلومات تأمين يرمي رل   شكل قصد عل  تصورةا يمكن الذاتية الدافعية من نوا

 بفاعلتي  الشعور الفرد في ير ي حيم استكشافي  سلوك عبر فكرة أو حادم أو موضوا
 االستةوا حي يمكن اعتبار المعن  وبهذا السلوك  بهذا قيام  لد  الذاتي الضبة عل  وقدرت 
 التعلم في وأ ره ةذا الدافة ضرورة رل  الباح ين بع  أشار وقد ذاتيًا وأساسيًا  رنسانياً  دافعاً 

 االستجابة منهم  من ا ةفال وخاصة المتعلمين يمكن  ن  النفسية  والصحة واالبتكار
 المزيد في معرفة الر بة ربداء ومن  ريجابي نحو عل  والسامضة والسريبة الجديدة للعناصر

 القدرة ضرورة لتحسين أمور وةي واالستكشاف  البحم عل  الم ابرة ومن وبي تهم  أنفسهم عن
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 داخلية استمرار حالة نهابأ الدافعية تفسر المعرفية النظرية أن يعني وةذا  (41)التحصيل عل 
 رشباا اجل من في   يشارك تعليمي موقف أي في ةاقت  أقص  الستسول المتعلم تحرك

 البشري الكا ن أن مفاده بافترا  تسلم المعرفية فالنظرية ذات   تحقيق ومواصلة دوافع  للمعرفة
  .واقعية قرارات اتخاذ من تمكن  حرة بررادة يتمتة عاقل مخلوق

 بدراسات عوقتها حيم من الدافعية بتفسير اإلنسانية النظرية تعني :اإلنسانية النظرية .3
 االرتباةية للنظريتين بالنسبة ا مر ةو كما التعلم  بدراسات من عوقتها أك ر الشخصية
 نظريت  وضة الذي ماسلو ا مريكي العالم رل  النظرية ةذه معظم المفاةيم وتنسي والمعرفية 

 عل  النظرية ةذه علماء الدافعية  ويركز لدراسة المنظمة البداية نقةة تعتبر وةي الدافعية في
ور  والتة للنمو الذاتي والسعي واتخاذ القرارات االختيار عل  والقدرة للفرد الشخصية الحرية

  للحاجات تصنيًفا يتضمن ةرمي نحو تصنيفها عل  يمكن الدافعية أن ماسلو وقد أفتر 
قمت    في الجمالية الحاجات تقة بينما قاعدة التصنيف  في الفسيولوجية الحاجات تقة حيم
 رل  ا دن  المستو  من ترتقي حيم المتتالي للحاجات االرتقاء من نوعاً  ةناك أن أوض  وقد

 حاجة نحو التقدم يتحقق وال للفرد  بالنسبة سيادتهاأو  أةميتها درجة حسي ا عل  المستو 
 ا دن  المستو  في تقة التي الحاجات رشباا رال بعد  المدرج ةذا عل  أعل  مستو  من تقة

 منها.
 إجراءات الدراسة:

  مجتمع الدراسة:
يشمل و ( من ةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة بترةونة  831الدراسة من ) مجتمة تكون

ةوي السنة ال انية وال ال ة  انوي من التخصصين العلمي وا دبي  ومنةقة القصيعة ةي رحد  
  كم(32مناةق بلدية ترةونة  وتقة رل  الشرق من مدينة ترةونة  وتبعد عن مركز المدينة بحوالي )

ة  يمن المؤسسات التعليمية  منها  وم مدارس  انو  اً ويعمل معظم سكانها بالزراعة  وتضم عدد
تم خول ةذه الدراسة استخدم مدرستين واستبعاد واحدة لعدم وجود ةوي دارسين بالقسم ا دبي  

 :حسي الجنس والتخصص يوض  توزية أفراد عينة الدراسة (8رقم ) والجدول التالي
 ( يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس والتخصص1) جدول

 المدرسة
 اإلناث الذكور

 المجموع
 علمي أدبي علمي أدبي

 99 00 8 02 9 ثانوية القصيعة

 99 59 02 61 8 أحمد رفيق المهدوي

 762 71 82 63 71 المجموع

خول    وقد أجريت الدراسةبالكامل جتمة الدراسة  فقد قرر الباحم دراست ونظراً لصسر حجم م
 م(.0281-0287العام الدراسي )
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 عينة الدراسة االستطالعية:
( 02باختيار عينة للدراسة االستةوعية وذلك لتقنين أدوات الدراسة  وتكونت من )قام الباحم 

بةريقة  تم اختيارةم من التخصصين العلمي وا دبي ومن الجنسين الذكور واإلنام  وةالبة اً ةالب
 العينة العشوا ية البسيةة.

 أدوات الدراسة:
 النفسي الضغط مقياس:  

والذي يهدف رل  قياس الضسة النفسي لد  ةوي   لبوازدةصمم ةذا المقياس عبد الحق 
وقامت ةداية بن صال  برعادة تقنين  واستخدام  عل  عينة من ةوي المرحلة الجامعة  
محاور أساسية لتحديد مستو  الضسوة النفسية التي يعاني  (6)يشتمل المقياس عل  و  ال انوية.

ضسوة ال –الضسوة ا سرية  –االقتصادية  الضسوة –الضسوة الدراسية )منها الةوي وةي: 
 وقد وزعت الدرجات عل  كل الفقرات ( الضسوة االنفعالية –الضسوة االجتماعية  –الشخصية 

( درجة كحد أقص   وتعبر عن مستو  مرتفة من الضسة النفسي  بينما 812( رل  )2من )
 سة النفسي.مستو  منخف  للض ل ( ع92تشير الدرجة التي تقل عن المتوسة وةي )

قام الباحم برجراء بع  التعديوت الوزمة عل  المقياس من حيم رعادة  تقنين المقياس:
  فقد تم الديمو رافيةليتناسي مة عينة الدراسة وخصا صها   صيا ة فقرات  وأسلوي عرض 
 علمالمختصين في مجال التربية و  المحكمين من عينة عل  حساي صدق المقياس بعرض 

 تم وقد  رات ومد  مو متها لمتسيرات الدراسة الحاليةالفق محتو  صدق من لتأكدل النفس 
 ير رات العبا تعديلب ة توافق عالية بين المحكمين   م قام الباحمنسب نالت التي راتالفق اعتماد

عادة صيا تها بما يحقق ةدف الدراسة  وذلك باستخدام ةريقة كاندال  وتوصلت ال واضحة وا 
تمتة المقياس بدرجة عالية من الصدق  مما يمكن من االعتماد علي  في الحصول النتا و رل  

 يوض  النتا و: (0رقم ) عل  معلومات دقيقة لمتسيرات الدراسة والجدول التالي
 ( يبين نتائج اختبار الصدق وفق معادلة كاندال2) دولج

عدد 
 المحكمين

عدد 
 الفقرات

معامل 
 كاندال

 8كا
 المحسوبة

 8كا
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

5 61 0,25 73,6 26,17 9 0,01 

 

 عينة عل  تةبيق  خول من  النفسي وتجانس فقرات  الضسة مقياس  بات من التحقق تمكما 
 بعد لكل (chronback Alpha) الدراسة االستةوعية  وذلك باستخدام معامل ألفاكرومباخ

مما يدل عل  أن  (0,84)و  (0,58) نالمتحصل عليها ما بيوتراوحت القيم أبعاده   من
المقياس يتمتة بدرجة عالية من ال بات لكل بعد من أبعاده الفرعية والدرجة الكلية للمقياس مما 
 يدل عل  أن نتا ج  دقيقة يمكن االعتماد عليها لقياس متسيرات الدراسة رذا ما أعيد استخدام .
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قام الباحم بحساي معامل  بات المقياس بةريقة التجز ة النصفية  وذلك من خول تجز ة كما 
االختبار رل  نصفين متكاف ين   م حساي معامل االرتباة بينهما وذلك باستخدام معادلة سبيرمان 

دالة عل  وجود عوقة بين نصفي  (  وةي(0,80و (0,54)راوحت النتا و بين براون  وت
 ؤكد  بات  واالةم نان عل  نتا ج  عند استخدام  في الدراسة. المقياس مما ي

 للتعلم الدافعية مقياس: 
( عبارة 62الذي يتكون من ) (1989) عام للتعلم الدافعية مقياس بتصميمقةامي  يوسفقام 

( عبارة بعد رجماا المحكمين 36( ليستقر عل  )8990في صورت  ا ولية   م قام بتعديل  عام )
 المعرفي لجانب  ردراك المتعلم  ويهدف المقياس رل  صوحيت  لقياس الدافعية للتعلمعل  

حالة من  رل  للوصول ا داء لمواصلة ومعارف   وذلك أفكاره تحريك رل  يدفع  الذي والمحية
 :أبعاد ةي  ومرل   المقياس التوازن المعرفي  وينقسم

 – 0 -8)والمدرسين  ويضم الفقرات التالية:  الوالدين مة العوقة ةبيعة ب  ويقصدس: الحما 
3 – 2 – 7 – 9 – 82 – 02 – 08 – 02 – 01 – 38 – 30). 

 المتعلم اندماج المدرسي  ومد  بالعمل المتعلم تربة التي العوقة ةبيعة بها ويقصدة: الجماع 
 .(32 – 33 – 09 – 87 – 86 – 83 – 80 – 3)الدراسة  ويشمل:  في أقران  مة

 النشاةات جدية المتعلم  بشأن يبديها التي االعترافات شكل عل  تظهر التي ة:الفعالي 
 .(33–32–03–89–88–82)المةالي بها ويضم: والواجبات للقواعد المتعلم وامت ال المدرسية
 االرتباة معاموت حساي معاموت االرتباة بين فقرات  والدرجة الكلية للمقياس وتراوحتوقد تم 

 المقياس  بات ولحساي  (0.05)  مستو  رحصا يًا عند دالة كلها وكانت (0.76) و (0.12) بين
 حساي تمكما  (0.72).المقياس   بات معامل بلغ حيم التةبيقين بين االرتباة معامل حساي تم

خدم واست النصفية من خول تقسيم  رل  قسمين متساويين  التجز ة بةريقة المقياس  بات معامل
 .  مما يدل عل   بات المقياس0,79)) بلغ حيم لقياس معامل االرتباة ) الفاكرونباخ(معامل

 نتائج الدراسة:
 لةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة مستويات في شدة الضسة النفسي.الفرض األول: 

يبين النتا و  (2رقم )   والجدول التاليالتاليةاإلحصا ية  معالجةرجراء التم للتحقق من الفرضية 
 .التي تم التوصل رليها

 ( يوضح مستويات الضغط النفسي لدى عينة الدراسة5جدول )
 مستوى الداللة ح -د  8قيمة كا النسبة التكرار الضغط النفسي

ضغط نفسي منخفض 
 (92أقل من )

80 57,97 

ضغط نفسي مرتفع  0,05 698 6,26
 (92أكثر من )

91 40,57 

 99,99 658 المجموع
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ضسة نفسي مرتفة  وذلك من  م مستو لديه البحم يتض  من خول الجدول السابق أن عينة
(  وةذا يدل (0,05الجدولية عند مستو  داللة  0المحسوبة أكبر من كا 0خول حساي قيمة كا

جاءت و  عل  أن ةناك داللة رحصا ية الرتفاا مستويات شدة الضسة النفسي لد  عينة الدراسة.
ةذه النتيجة منسجمة مة فرضية الدراسة  وتتفق ةذه النتيجة مة نتا و بع  الدراسات السابقة م ل 

(. ويرجة 0286(  ودراسة )بلقاسم وشتوان 0288(  ودراسة )بن شليقة 0282دراسة )عبدي 
قاة عل  لعباء الدراسية المالباحم أسباي ذلك لك رة المةالي التي يحمل بها الةالي سواء كانت ا 

يا حاليًا  ها ليبنتيجة الظروف البي ية المحيةة والناتجة عن ا زمة الراةنة التي تمر ب عاتق  أم
عديد من ا زمات ا منية واالقتصادية والمالية واالجتماعية  والتي انعكست آ ارةا والمتم لة في 

عددة لدراسية ومةالبها المتعل  حياة المواةن بشكل عام  وعل  الةالي في ةذه المرحلة العمرية وا
 بشكل خاص. 
 . راسةالد عينة لد  والدافعية للتعلم النفسي الضسة بين ارتباةي  عوقة توجد الفرض الثاني:

يبين النتا و التي  (6رقم )   والجدول التاليمعامل ارتباة بيرسونتم استخدم للتحقق من الفرضية 
 تم التوصل رليها

 ارتباط بيرسون بين الضغط النفسي والدافعية للتعلم( يوضح نتائج معامل 6جدول )
 المتغيرات           

 مستوى الداللة الدافعية للتعلم الضغط النفسي االرتباط

 0,01 **-0,45 معامل االرتباط
يتض  من خول نتا و التحليل اإلحصا ي أن معامل االرتباة بين الضسة النفسي والدافعية 

(  مما يعن  وجود (0,01( وةي قيمة دالة رحصا يًا عند مستو  **-0,45) حواليللتعلم يقدر ب
عوقة ارتباةي  سالبة ذات داللة رحصا ية بين الضسة النفسي والدافعية للتعلم  بمعن  أن  كلما 

و دراسة )عبدي وتتفق ةذه النتيجة مة نتا أرتفة مستو  الضسة النفسي  انخفضت الدافعية للتعلم  
(  ودراسة )شتوان 0288(  واختلفت مة دراسة )بن شليقة 0282(  ودراسة )بن صال  0282
ويمكن تفسير ذلك أن للضسوة النفسية دورًا ةامًا في التأ ير عل  الدافعية للتعلم لد  (  0286

ةالي تعر  ال ذلك من خولصيتها  و ةوي المرحلة ال انوية نظرُا لةبيعة ةذه المرحلة وخصو 
وا سرية  تتعلق بالظروف المعيشية  للضسة النفسي من مصادر مختلفة سواء كانت ذاتية أو بي ية

القوانين ة و يوا منية التي تسود المجتمة الليبي خول اآلونة ا خيرة  رل  جاني البي ة المدرس
لي ن مصادر ضسة نفسي تتفاوت شدت  من ةاوما تشكل  م  والضوابة المنظمة للعملية التعليمية

 كالقلق النفسية باتااالضةر عديد من  ظهور  المدرك النفسي بالضسة الشعور حالة ترتبة خر  و 
 المالية المشكوتك  الضا ةة الحياة أحدام تترجم أخر  شروة توافر رل  جاني  واالكت اي

ي اإلنسان التفاعلي المنح  رلي  يشير ام وةذا  التعليمية الصعوباتوالصحية والظروف ا منية و 
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 الشخصية بالخصا ص تتأ ر خارجيال بالمحية فردة العوق أنالذي يؤكد Lazarus  روساز  ال عند
 الداخلية والبي ة المحيةة.

للتحقق من  الدافعية للتعلم. وأبعاد النفسي الضسة بين ارتباةي  عوقة توجد الثالث: الفرض
الفرضية  قام الباحم باحتساي معاموت االرتباة بين الضسة النفسي والدافعية للتعلم  والجدول 

 ( يوض  القيم المتحصل عليها:7التالي رقم )
 رتباط بين الضغط النفسي وأبعاد الدافعية للتعلماال  ت( يوضح نتائج معامال7) جدول

 األبعاد
 الفاعلية الجماعة الحماس

 معامل االرتباط معامل االرتباط االرتباط معامل
 **-0,44 **-0,40 **-0,34 الضغط النفسي

 ارتباةي  عوقة وجود والتي تؤكد  ل عليهاو حصي تم التالقيم ال السابقالجدول من خول ض  تي
 عينة الدراسة. بمعن  أن  كلما أرتفة الةوي لد  الدافعية للتعلم وأبعاد النفسي الضسة بين سالبة

اسات   وتتفق ةذه النتيجة مة نتا و بع  الدر مستو  الضسة النفسي انخفضت الدافعية للتعلم
من خول الدور   ويمكن تفسير العوقة بين الضسوة النفسية والدافعية للتعلم السابق اإلشارة لها 

ل  مواجهة عالهام والفًعال الذي تلعب  البي ة المحيةة بالةالي وما تمارس  من ضسة قد يفوق قدرت  
المستويين الذاتي والبي ي  مما يؤدي رل  عدم تمكن  من تنظيم  ا حدام السريعة والمتوحقة عل 

وتنسيق المعلومات ومعالجتها وتجهيزةا واكتسابها بةريقة ريجابية تساعده عل  التحكم والسيةرة 
  ال قة العالية ات تمنحعل  عملية التعلم والتحكم فيها  حيم أن التعلم يحتاج رل  وضة استراتيجي

 للنجاح واإلنجاز العلمي  وبالتالي تجنب  التوتر والقلق. 
قام  .والذكور اإلنام بين الدافعية للتعلم مستو  في رحصا ية داللة ذات فروق توجدرابع: ال الفرض

( يبين القيم التي تم 1الباحم بالتحقق من الفرضية بواسةة تحليل التباين  والجدول التالي رقم )
 الحصول عليها:

 الدافعية للتعلم في واإلناث الذكور بين ح تحليل التباينيوض (8) جدول

علم
 للت

عية
داف

ال
 

 (85) اإلناث (53) الذكور
المتوسط  الداللة ح -د  ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

37,41 9,11 42,35 7,81 4,52 198 0,01 

 رحصا ية داللة ذات فروق وجود يتض  السابق الجدولن خول النتا و اإلحصا ية الواردة بم
وتتفق ةذه النتيجة مة نتا و دراسة  .اإلنام لصال وكانت  الجنس متسيرل عز ت الدافعية للتعلم في

(  التي أكدت عل  ووجود 0286(  ودراسة )شتوان 0282(  ودراسة )بن صال  0282)عبدي
فروق بين الذكور واإلنام في الضسة النفسي والدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي  ويمكن تفسير 
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لم ن اةتمام اإلنام بالتعيم رلمجتمة الليبي  حذلك من خول الواقة االجتماعي والتعليمي في ا
واكتساي المعرفة وتحسين المستو  الدراسي وتفوةن أعل  من  لد  الذكور  والفروق بين الذكور 
واإلنام ةي نواتو تربية وتنش ة اجتماعية و قافية وقيود مجتمعية  تفر  عل  اإلنام االستقرار 

وف لخروج من البيت  في حين أن الظر وعدم الخروج وعدم تكليفهن بالمهام وا عمال التي تتةلي ا
قات التي تنمن المشكوت والمخ خروج لمساعدة ا سرة في حل ك يرالحالية تفر  عل  الذكور ال

ا زمات  كنقص السيولة وارتفاا ا سعار وندرة بع  السلة والخدمات كنقص  تواجهها حيم عديد
تت ة تلك الصعوبات  وةذا بدوره يشالوقود وانقةاا الكهرباء مما يتةلي السعي الح يم لمواجه

انتباه الةالي ويشسل  لك ير من الوقت خارج البيت ا مر الذي يؤ ر عل  دافعيت  للتعلم وبالتالي 
 تحصيل  الدراسي.  

وللتحقق . مي(عل –ترجة للتخصص العلمي )أدبي الدافعية للتعلم توجد فروق في  الفرض الخامس:
يبين النتا و التي تم  (9رقم )   والجدول التاليالتخصص بين التباينتحليل رجراء تم من الفرضية 
 :التوصل رليها
 الدافعية للتعلم في علمي( -التخصص )أدبي  بين ح تحليل التباينيوض (9) جدول

علم
 للت

عية
داف

ال
 

 (93) القسم العلمي (45) القسم األدبي
المتوسط  الداللة ح -د  ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

72,31 7,36 75,71 8,28 1,47 198 0,05 

أقل من قيمة )ت( المجدولة  (1,47)وةي   المحسوبة)ت( قيمة نأ يتبين( 9) الجدول خول من
  وةذا يعني عدم (0,05) مستو  عند دالة  ير وةي  (891) حرية درجة عند (1,86) وةي

فروق دالة رحصا يًا بين التخصصين العلمي وا دبي في مستو  الدافعية تحقق الفر  لعدم وجود 
وتفسر ةذه النتيجة بأن سبي عدم وجود اختوف في مستو  الدافعية للتعلم لد  عينة  للتعلم.

الدراسة ةو أن الدافعية للتعلم تتأ ر بالعوامل الذاتية المتم لة في العمليات العقلية كالذاكرة واإلدراك 
ر  رل  جاني القدرات الخاصة كالقدرة اللسوية والعددية  فقوة وضعف الذاكرة قد يرجة رل  والتفكي

أسباي  ير مباشرة  تؤدي رل  التأ ير عل  نفسية الةالي كالرضا عن التخصص الدراسي  أو 
الحصول عل  فرص عمل بعد التخرج في ظل الظروف التي تمر بها البلد وعدم وجود جدول 

زمة الحالية  مما يشكل مصادر ضسة نفسي قوي يحجي الرؤية  للمستقبل الواعد. زمني النتهاء ا 
 مة تساوي حجم وقوة ةذه الضسوة وتعميمها عل  معظم الةوي دون است ناء. 
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 التوصيات:
االةتمام بمصادر الضسوة النفسية  وذلك إلعداد برامو ررشادية لتجني اآل ار المترتبة عل   .8

 العملية التعليمية.
االةتمام بالصحة النفسية لةوي المراحل ال انوية من قبل ا سرة والمدرسة ودعمهم في سبيل  .0

 تجاوز والصعوبات والعقبات التي تواجههم وتحقيق أةدافهم وةموحاتهم.
عل  ا ساليي التربوية المعاصرة عند التعامل مة الةوي  واإللمام  وتدريبهم تأةيل المعلمين .3

 بخصا صهم النما ية والمعرفية للرفة من مستو  نشاةهم العلمي.
 لمدرسةا اشة التربوية الهادفة داخلاالةتمام بالجواني الترفيهية والترويحية من خول المن .3

 .وخارجها
 المقترحات:

الضسوة النفسية التي يتعر  لها ةوي المرحلة ال انوية  دراسات علمية معمقة حول  رجراء .8
 لتحديد حاجاتهم لإلرشاد والتوجي  النفسي والعلمي.

رنشاء مراكز تربوية ونفسية متخصصة داخل المدارس  لمساعدة الةوي في تشخيص  .0
 مشكوتهم ووضة الحلول الوزمة لها.

نفسي في مجال التوجي  واإلرشاد ال رعداد برامو وأنشةة علمية وترفيهية تحت رشراف مختصين .3
لمعالجة الصعوبات والمشكوت الناتجة عن الظروف البي ية والمجتمعية  مة مراعاة خصوصية 

 المجتمعات المحلية إلعادة دمو الةوي في مناشة الحياة المختلفة.
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 جودة مخرجات التعليم العالي في ليبيا
 

 د. فاطمة مفتاح فرج الفالح                                                              
 قسم التربية وعلم النفس أستاذ مساعد ب

 بنغازي جامعة- كلية اآلداب                                                             
 : لخصم  ال

هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ولق التعرا علق وايم ملرجات التعليم الجامع  ف  ليبيا  وما تعاني  م  
الوايم بالوصةةةةةةةا والتدليا لودبيات والدراسةةةةةةةات المتعلقة  باسةةةةةةةتقرا أزمات وكيفية مواجهتها  وذلك 

البادثة اسةةةةةةةةةةتراتيجية لضةةةةةةةةةةما  جود  هذ   وايتردتبالوضةةةةةةةةةةم الراه  لملرجات الجامعات الليبية  
الملرجات؛ للمسةةةةةةةةةةةةةةةاهمة ف  تدقيم التنمية المجتمعية. ووضةةةةةةةةةةةةةةدت النتا   أ  ملرجات التعليم 

 الجامع  ف  ليبيا تعان  م  األزمات التالية:
 لفام الدراس  )الرسوب والتسرب( ألعداد كبير  م  طلبة الجامعات الليبية.الهدر التعليم  واإل -
 البطالة التطبيقية لعدم توافم ملرجات الجامعة مم متطلبات سوم العما ف  ليبيا. -
الفعالية الزا فة للملرجات وضةةةةةةةةةةةةةةعا كفا تها وجودتها العلمية والمهنية وفم متطلبات سةةةةةةةةةةةةةةوم  -

   العما.
 

Abstract: 

The study aimed to identify the reality of the outputs of university 

education in Libya, and the crises it suffers and how to confront them, by 

extrapolating the reality by describing and analyzing the literature and 

studies of the reality of university outputs in Libya. The researcher 

proposed a strategy to ensure the quality of these outputs and to contribute 

to achieving community development. The university outputs suffer from 

the following: 

- Educational waste and the failure of the study of a large number of 

university students. 

- Applied unemployment for the incompatibility of the outputs of the 

university with the requirements of the labor market in Libya. 

- The false efficiency of the outputs and the weakness of efficiency and 

quality according to the requirements of the labor market.  
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 مقدمة:
 لالا م  وذلك الشةةةةةاملة  التنمية مرتكزات م  أهم العال  ولاصةةةةةة الجامع  التعليم يعتبر
الملتلفة  م  الكفا ات  المجتمم لمؤسسات والمهنية واألكاديمية الفنية الكوادر وعداد ف  مساهمت 

عداد المعرفة  تطوير ف  دور  ولق وضةةةةةةةةةةةةافة القادر  علق مواكبة التغيرات المدلية والعالمية   وا 
المجتمم. ديث يعد التعليم  لدمة أسةةةةةةةاليب وتطوير العلم  مجاالت البدث ف  المتلصةةةةةةةصةةةةةةةي 

  بنا  اإلنسةةةةا  للتعاما مم التقنيات الدديثة  والمتغيرات ف ًيا الجامع  والبدث العلم  رافًدا أسةةةةاسةةةة
 علق السادة الدولية واإليليمية. طرأت الت 

يجةةاداألكبر ف  بنةةا  نهضةةةةةةةةةةةةةةةة ليبيةةا  و  و  الجةةامعةةات الليبيةةة عليهةةا العةةب  ق جيةةا يةةادر عل ا 
اسةةةةةةةتيعاب المنجزات الدديثة  وربطها بوايم المجتمم وييم   لتزويد  باإلنسةةةةةةةا  الفعاا المرتفم ع  
مسةةةةةةةةتوة العادية  والمتسةةةةةةةةام  علق دد السةةةةةةةةوا   القادر علق تدما مسةةةةةةةةؤولية العما الوطن  ف  

مؤسةةةةسةةةةات  راد  و ا  أففها التعليم الجامع  ف  ليبيا يقوم بدور  علق أكما وج  اتجالمردلة المقبلة. 
  ة؟المسةةةةتدامف  دا مشةةةةكالت المجتمم الليب ؟ وأي  هو م  التنمية  وسةةةةهام ومجتمع ؟ وما مدة 

  وهذا يسةةةةةةةةةةةةةةتدع  ضةةةةةةةةةةةةةةرور  التعرا علق وايم التعليم الجامع  ف  ليبيا  وما تعاني  ملرجات  م
ا ع  ما نكشةةةةف  تنمية المجتمم ودا مشةةةةكالت   فعند ات سةةةةهاموأزمات تعليمية ومهنية  تدد م  

هذا الوايم سةةةةةةةةةةةةنمتلك رؤية واضةةةةةةةةةةةةدة المعالم ع  كيفية مواجهة ما ف  هذا الوايم م  مشةةةةةةةةةةةةكالت 
صةةةةةةةةةالح التعليم الجامع  ف  ليبيا  واسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةراا المسةةةةةةةةةتقبا ووأزمات  األمر الذي سةةةةةةةةةيقودنا ولق 
 والفاعلية. اإلنتاجيةلملرجات  لتكو  علق أكبر يدر م  

 مشكلة الدراسة:
الدراسةةةةةةة ف  اسةةةةةةتقرا  وايم ملرجات التعليم الجامع  ف  ليبيا  وما تعاني  م  تتمثا مشةةةةةةكلة 

أزمةةة تعليميةةة ومهنيةةة  والتعرا علق كيفيةةة مواجهتهةةا؛ كمدةةاولةةة لتدقيم فعةةاليةةة وكفةةا   ملرجةةات 
 هذ  داواوت  التعليم الجامع  ف  ليبيا  وتدقيم ضةةةةةةةةةةةةما  جودتها التعليمية والمهنية ف  مجتمعها

  بة علق التساؤالت التالية:إلجاا الدراسة
 ليبيا؟س: ما وايم ملرجات التعليم الجامع  ف  

 مواجهتها؟س: أي  تكم  أزمة ملرجات التعليم الجامع  ف  ليبيا؟ وكيا يتم 
 ليبيا؟س: كيا يتم ضما  جود  ملرجات التعليم الجامع  ف  

 الجامع  ف  ليبيا؟س: ما ه  االستراتيجية المقتردة لضما  جود  ملرجات التعليم 

 أهداف الدراسة: 
 الدراسة. مشكلة تساؤالت تهدا الدراسة ولق اإلجابة ع 
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 أهمية الدراسة:
تتمثةا أهميةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ف  أهميةة متغيراتهةا الت  تكم  ف  أهميةة التعليم الجةامع   وأهمية 

 التنميةةة مرتكزات م  أهم الجةةامع  ملرجةةاتةة  المتمثلةةة ف  الطةةالةةب الجةةامع   ديةةث يعةةد التعليم
 لمؤسةةةةةةةسةةةةةةةات والمهنية واألكاديمية الفنية الكوادر وعداد ف   ماهسةةةةةةةو لالا م  وذلك الشةةةةةةةاملة 
 دور  ولق وضةةافة الملتلفة  م  الكفا ات القادر  علق مواكبة التغيرات المدلية والعالمية  المجتمم

عداد المعرفة  تطوير ف   لدمة أسةةةةةاليب وتطوير العلم  مجاالت البدث ف  المتلصةةةةةصةةةةةي  وا 
الجامعات  أل  تقدم المجتمعات  ملرجاتفهناك داجة ضةةرورية لالرتقا  بمسةةتوة جود   المجتمم

 يعتمد علق كفاية ملرجاتها لنلبة متميز   بما يضم  توظيفها لمصلدة المجتمم وتنميت  وتطور .
 منهج الدراسة:

 لوماتالمع ف  جممه  الوصةةةةةةةةف  التدليل  لتدقيم أهداا الدراسةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتلدمت البادثة المن
والدراسةةةات ذات الصةةةلة المتعلقة بالتعليم الجامع  ف   األدبياتم  لالا االطالع علق  وتفسةةةيرها

ليبيا  وتقصةةةةةةةة  الوضةةةةةةةةم الراه  لملرجات  وما تعاني  م  أزمة  وكيفية معالجتها  وم  ثم وضةةةةةةةم 
ة يمقترح السةةةةةةةةةةةةةةتراتيجية لضةةةةةةةةةةةةةةما  جود  التعليم الجامع  ف  ليبيا  م  النادية التعليمية والتدريب

 تدقيم التنمية المجتمعية. ف  ماهسوالبدثية للمجتمم الليب   واإل
 اإلطار النظري للدراسة:

 واقع التعليم الجامعي في ليبيا وأزمة مخرجاته:
أصةةةةةةةةةةةب  م  المؤكد اليوم أ  ثرو  المجتمم ال تقاس بمقدار ما لدي  م  موارد طبيعية ومادية 

نما يضةةاا وليها الموارد البشةةرية أيضةةًا  أل  العنصةةر البشةةري هو أسةةاس النهضةةة و  لتطور افقط  وا 
المادي للمجتمعات. لذا  فإ  نجاح سةةةياسةةةات التنمية االيتصةةةادية واالجتماعية والسةةةياسةةةية والبي ية 
والتكنولوجية مرهو  بدسةةةةة  اسةةةةةتغالا واسةةةةةتثمار العنصةةةةةر البشةةةةةري ف  المجتمم. وكثيرًا ما ت عزة 

يات االعنصةةةةةةةةةةةةةةر البشةةةةةةةةةةةةةةري االهتمام الكاف  وتزويد  بالكف من هر  تللا المجتمعات ولق عدم ظا
والمعارا الضةةةةرورية واالتجاهات اإليجابية وتنمية مهارات  ويدرات  واسةةةةتثمارها ف  دا المشةةةةكالت 

مم تعد الجامعة مؤسةةسةةة علمية وتربوية تمد المجتو  ؛تعلقة بأبعاد التنمية ف  المجتمموالمعويات الم
ا  لالا اسةةتقر بما يدتاج  م  كوادر مؤهلة وذات كفا   علق كافة المسةةتويات  وم  المالدظ م  

 ليبيا يعانق العديد م  المشةةةةةةةةةاكا لعا م  ف ف  هذا المجاا و  التعليم الجامع   واألدبياتالوايم 
أبرزها: عدم االسةةةةةةةةةةةةةةتلدام األمثا للموارد المالية والعينية مما يؤثر علق الكفا   التعليمية  وعدم 

متادة   التلصةةةةةةةصةةةةةةةات الالربط بي  مناه  التعليم ومتطلبات البدث العلم   وضةةةةةةةعا العالية بي
للطلبة وادتياجات سةةوم العما المدل  والعالم   باإلضةةافة ولق الكثافة الطالبية وما يترتب عليها 

القدر  االسةةةةةةةةةتيعابية  وضةةةةةةةةةافة ولق عجز المعاما والمكتبات ع  القيام بدورها  ف م  أثار سةةةةةةةةةلبية 
 .(1)ة والبدثيةيتها باألعبا  التعليميوغياب الهياكا الوظيفية لويسام العلمية وعالالتعليم  والبدث   
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 لةالدال  للجامعات الليبية المشةةكلجنة دراسةةة وتقييم الوضةةم  أجرتهاوم  لالا الدراسةةة الت  
( م  يبا وزار  التعليم العال  والبدث العلم  ف  ليبيا  يتضةةةةةةةةةةةةةة  وجود مجموعة 2102 )سةةةةةةةةةةةةةةنة

مشةةكالت وتدديات ف  الجامعات الليبية  ومنها: ازدياد أعداد الطالب المنسةةبي  للجامعات بدرجة 
طالبًا( موزعي  علق جامعات  592243) ث يبلغ عددهمبأضةةةةةعاا دي االسةةةةةتيعابيةتفوم السةةةةةعة 
يسةةةةةةةةةةةمًا  0231) كلية( وعدد 041) جامعة علق مسةةةةةةةةةةةتوة ليبيا  وتشةةةةةةةةةةةما (02)غ ليبيا والت  تبل

تلصصيًا(  وهذا بدور  يقلا ويؤثر سلبًا علق مدة جود  اللدمات التعليمية المقدمة لهم  مم عدم 
توفر المعايير المطلوبة ف  المبان  التعليمية م  ياعات ومعاما لتسةةةةةةةةةةةتوعب هذ  األعداد الكبير ؛ 

 شةةةةكلة يصةةةةور بع وبالتال  يؤثر كا ذلك علق جود  ملرجات الجامعة وكفا تها. وضةةةةافة ولق م
المناه  الدراسةةية م  ديث مواكبتها لمتطلبات الجود  والتطورات العلمية وادتياجات سةةوم العما  

وجود يصةةور واضةة  ف  تجهيزات المكتبات م  ديث الكتب المنهجية والمرجعية والدوريات  أيضةةاً 
ت التعليمية المجاالالعلمية والتجهيزات التقنية  وضعا استلدام تقنية المعلومات واالتصاالت ف  

  هذا كما يوجد يصةةةةةور لدة بع  عناصةةةةةر الهي ة التدريسةةةةةية والعناصةةةةةر المسةةةةةاعد  م  واإلدارية
 .(2)ديث الكفا   واألدا  والعدد

وم  المالدظ أيضةةةةًا ما يعاني  التعليم الجامع  م  تغييب ألسةةةةاليب التلطيط العلم  السةةةةليم 
امع  وضةةةةةةةافًة ولق تقييد األسةةةةةةةتاذ الجللمعرفة المتطور . ف  وعداد المناه  التعليمية  وعدم مواكبتها 

  ف لإلسةةةةةةةةةةةةةةهامأبداع   مم نقص الوع  بمجموعة م  التوجيهات والتعليمات الت  تدد م  عطا   و 
تكوي  النموذج المتفرد للشةةةلصةةةية الدارسةةةة  العتماد الطالب الجامع  علق التلقي  والذاكر  الصةةةما   

لمية كونها بي ة ع  المنايشةةةةةةةةةةةةةةة وطرح األفكار  وعدم مواكبة الجديد هماا مهارات التفكير العليا ف ا  و 
 .(3)هم ف  تنمية وتطور مجتمعهمليس  يفتر  أ  تنم  وتلرج كوادر علمية ومهنية م  الشباب

فالتعليم الجامع  علق المسةةةةةةةةةةتوة العرب  والمدل  يدتاج ولق وعاد  النظر ف  السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات 
  وتتجاوز مسةةةةةتويات الموارد المتادة والهياكا المؤسةةةةةسةةةةةية  ومناه  الدراسةةةةةة التقليدية  واألسةةةةةاليب

لتدم  مضةةامي  وأنشةةطة تزود الطالب بالمعارا والمهارات الت  تمكنهم م  تدسةةي  نوعية الديا  
تكو  تطور مجتمعهم  ل مسةةةةةةؤوليةالت  يعيشةةةةةةونها  ويمندهم القدر  علق المشةةةةةةاركة الفعالة وتدما 

 .   (4)التعليمية الجامعية )تعليمية وبدثية( يصقا م  لاللها العقا والطايات والمواهب العملية
فعليًا ال  اركتهمومش الطلبة ديا  العامة تستدع  تفاعا  المستجدات التربوية الت  تتطلبها الو

 صةةةةةةةةوريًا ف  كا ما ي قدم لهم دالا دجرات الدراسةةةةةةةةة ف  جميم مرادا التعليم الملتلفة  م  لالا
نقاش ودوار علم  در وبنا   ولعا ذلك يسةةةةةةةةةةةةةةهم ف  تدفيزهم للدراسةةةةةةةةةةةةةةةة الجاد   ويدبب وليهم 

تهم االمشاركة ف  األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية  ويجذبهم لالنتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لمؤسس
 ز  أساس  م  العملية التربوية.ج ألنهمالتربويةةةةةة 
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وبالرغم م  النمو الكم  ف  عدد الجامعات ف  ليبيا  والزياد  ف  عدد طالبها وأسةةةةةةةةةةةةةةةاتذتها 
علق ذلك كل   فأ  نتا جها االيتصةةةةةةةةةادية واالجتماعية والثقافية والسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةية  واإلنفاموملرجاتها  

ب  عليةة   كمةةا ال تتفم وتطلعةةات المجتمم اللي واإلنفةةاموالتربويةةة ال تتفم مم دجم التزايةةد الكم  
  نها تعما بطريقة عشةةةةةةةةةةةوا ية ال ترجمو  با األصةةةةةةةةةةةعد وآمال  ف  تدقيم التنمية والتطور علق كا 

  وم  ثم كا  هناك نتا   سلبية للتوسم الكم  للجامعات الليبية غير (5)وأهدافها المددد  لفلسفتها
 المادية والكوادر البشرية وكفايتها.  اإلمكانياتملطط وفم مدة توفر معايير وشروط 

الجامعات العربية عامًة  والليبية  وكما تعتبر البطالة م  المشةةةةةةةةةةةةةةكالت الت  يواجهها لريج
التقرير االيتصةةةةةةةةةةةةةةادي العرب  لاصةةةةةةةةةةةةةةًة وف  تلصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات متعدد  علمية وأدبية  فقد أشةةةةةةةةةةةةةةار 

ولق أ  البطالة تعد أدد أهم التدديات الت  تواج  االيتصةةةةةةةةةةةةةةةاديات العربية ف   (6)(2103)المودد
هذ  المردلة  ولالا السةةةةةةةةةةنوات المقبلة نظرًا النعكاسةةةةةةةةةةاتها العقيمة علق األوضةةةةةةةةةةاع االيتصةةةةةةةةةةادية 

نةواالجتم البالد العربية  ( م  تزايد دجم البطالة ف 2113)اعية  وكا  يد دذر ف  تقرير  سةةةةةةةةةةةةةة
( منهم  والنقص الشديد %11)م  دجم السكا   ديث يمثا الشباب (%21-03)والذي تراوح بي 

نتاجية الموارد البشرية العربية المتمثلة ف  البطالة التطبيقية. ديث تواج  برام  التعليم  ف  كفا   وا 
الجامع  العربية بصةةةةةةةةةةةةةةفة عامة انتقادًا دادًا يتمثا ف  عدم يدرتها علق تلبية داجات ومتطلبات 

التنموية  ويصةةةةةةةةةةةورها ع  تصةةةةةةةةةةةميم برام  تنم  اإلبداع  وتثير دواع  التفكير واللياا مجتمعاتها 
 .(7)وذ ألفم كثير م  لريجيها ف  تأدية أعمالهم ف  ميدا  التطبيم والممارسةالعلم  عند طلبتها  

 %41.5وبالنسةةبة للبطالة علق مسةةتوة ليبيا م  لريج  التعليم العال  والجامعات بلغ نسةةبة 
لري (  مما يشةةةةةةةةةةةةةةير ولق عدم الربط بي  السةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةةات التعليمية  591211عدد )  وجمالم  

 .(8)واالدتياجات الوطنية م  القوة العاملة وسوم العما
  ايب وليمة  وكا  موبذلك تعددت مظاهر األزمة التعليمية بالتعليم الجامع ؛ مما أنت  عو 

جامعات مشةةةةةةةةةةةوهة ال تتوافر فيها أبسةةةةةةةةةةةط مقومات الديا  الجامعية؛ مما أدة ولق  وجودنتا   ذلك 
تدهور الوضةةةةةةةةةةةم العلم  للبرام  التعليمية الذي أدة بدور  ولق زياد  نسةةةةةةةةةةةبة البطالة ف  صةةةةةةةةةةةفوا 
لريج  الجامعات. وضةةةةةةافة ولق زياد  نسةةةةةةب الرسةةةةةةوب والتسةةةةةةرب  بترك الطالب لمقاعد الدراسةةةةةةة 

 .(9)وضافية وأعباً  ثقيلة أمواالً ب هدرًا تعليميًا يكلا الدولة بالجامعة  فهذ  ظواهر تسب
 أزمة مخرجات الجامعات الليبية:

ليم الجامع ؟ وكيا يتم   األمر يسةةةةةةةةةةةةةةتدع  معرفة أي  تكم  أزمة التعإولما سةةةةةةةةةةةةةةبم ذكر  ف
اسةةةةةةةةةات الدر  باسةةةةةةةةةتقرا م  لالا ولقا  الضةةةةةةةةةو  علق وايم التعليم الجامع  وملرجات   ف مواجهتها؟
رتها بدكم لبالسةةةةةةةةةةةةةةابقة علق وايم الجامعات الليبية  وم  لالا مالدظة البادثة للوايم  واألبداث

تسةةةةةةةةةتللص البادثة جوانب أزمة ملرجات النظام التعليم  الجامع  ف  ليبيا  ف  التعليم الجامع  
 جوانبها الثالثة  المتمثلة فيما يل :  ف طالبها  ديث تظهر واضدة وجليةالمتمثلة ف  
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 ة الهدر التعليمي: أزم .1
 رسةةةةوبهمو  تسةةةةرب أعداد ال يسةةةةتها  بها م  الطلبةلفام الدراسةةةة  المتمثلة ف  ت عد مشةةةةكلة اإل

ف  الكليات والجامعات  وددة التدديات الت  تواج  بنية النظام التعليم  الجامع   وما يترتب 
عليها م  هدر للقوة البشةةةةةةرية  وما يترتب علق ذلك م  لسةةةةةةار  ف  الموارد المالية للمجتمم  وما 

لمشةةكلة ا تسةةبب  للفرد واألسةةر  م  معانا  نفسةةية ومادية  ولذلك فالداجة ماسةةة جدًا ولق دراسةةة هذ 
   هذ  األزمة يد ترجم ولق مجموعة م  األسباب  منها:أزواياها الملتلفة  وترة البادثة م  

وجود فجو  كبير  بي  مقررات التعليم العام ومقررات التعليم الجامع   وعدم الربط والتكاما بي   .أ
 كا منهما بما تتضمن  م  معارا ومهارات ومفاهيم.  أنظمة

والمهن  ف  الجامعات؛ ما ينت  عن  تفايم  األكاديم لدمات اإلرشةةةاد غياب أو تدن  مسةةةتوة  .ب
 مشكالت الطالب الدراسية والسلوكية والمهنية.

صةةةةةةعوبة المقررات الدراسةةةةةةية  وعدم ارتباطها بالوايم الذي يعيشةةةةةة  الطالب الجامع ؛ مما يؤدي  .ج
 .األكاديم  ولفاي ولق 

 .كاها الطالب الجامع  ويدرات   مقارنة بالمقررات العمليةكثافة المقررات الدراسية النظرية الت  تثقا  .د
ضةةةةعا العالية بي  األسةةةةتاذ الجامع  والطالب؛ مما يضةةةةعا فرص التفاعا بينهما الذي يعزز  .ه

 التدصيا الدراس  للطالب.
  الت  ال تعترا بالطايات والكفا ات  وما تؤدي ولي  م  ولوا د  التعليم الجامع جمود سياسة  .و

 . واإلبداعر والوع  هدر ف  الفك
 أزمة البطالة التطبيقية: .2

تعتبر البطالة التطبيقية داللة م  دالالت الهدر التعليم   وه  تتمثا ف  عدم يدر  الطالب 
الجامع  علق ممارسةةةةةةةةة ما درسةةةةةةةة  نظريًا ف  ميدا  التلصةةةةةةةةص وتطبيق  ف  ديات  المهنية  وهذا 

ة تجعا لري  هذ  األزم للتطبيم؟يجعلنا نتسا ا ها ما يتم دراست  غير يابا للفهم؟ أم غير يابا 
 لتعليم الجامع  عاجزًا ع  ممارسة مهنت  الت  ا عد لها اكاديميًا؛ وهذا يد يرجم ولق أسباب منها:ا
الفصةةا الواضةة  بي  النظرية والممارسةةة  وعدم الربط بي  ما هو نظري وما هو عمل  تطبيق    .أ

 والمهنية. األكاديميةما ينت  عن  م  هدر لطايات الطالب 
راسةةةةةةية علق أر  الوايم  وب عدها عن   فيكتشةةةةةةا اللري  صةةةةةةعوبة تطبيم بع  المقررات الد .ب

 االلتالا والتناي  بي  ما درس   وما هو موجود ف  الوايم المهن .
 غلبة المقررات النظرية ف  مقابا المقررات العملية  مما يؤدي ولق عدم كفاية وعداد اللري  مهنيًا. .ج
تمام كمية كبير  م  المعلومات دو  االهاسةةةةةةتلدام أسةةةةةةاليب تدريس تقليدية تعتمد علق دفظ وتلقي   .د

 بكيفيتها وممارستها  وهذا عكس ما يدتاج  التأهيا المهن  م  بدث وتجريب وتدليا وتقويم.
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 أزمة الفعالية الزائفة: .3
تعتبر الفعالية الزا فة نوع م  الكفا   الذاتية المظهرية  أو االيتدار المصطنم  فه  شكا م  
أشةةةكاا األدا  السةةةطد  الذي يتلذ أيصةةةر السةةةبا  وأيسةةةر الوسةةةا ا لتدقيم األهداا بما فيها م  

وبالتال  تكو  الملرجات ليسةةةةةةةةةةةةت بالجود  والكفا   المطلوبة  .(10)عجلة وترال  ف  بذا المجهود
ف  سةةةةةوم العما وغير متوافقة مم متطلبات   ملرجات ضةةةةةعيفة المسةةةةةتوة العلم  والمهن   فيكو  
مصيرها البطالة المتزايد   أو البطالة التطبيقية ولاصة للتلصصات الت  ال تتناسب مم تطورات 
سةةةةةوم العما. تتشةةةةةكا هذ  األزمة لما تعان  من  التربية ف  مجتمعنا م  عناصةةةةةر سةةةةةلب وتعطيا 

 الطالب  م  لالا: لقدرات
عدم مراعا  لدقوم الطالب  ونف  لوجود  الذات  المتفرد واللتيار   م  لالا نظرتها وتعاملها  .أ

 مم المتعلم علق ون  ش   أو ريم يضاا للتعليم.
وما تسةعق ولي  التربية م  نسةل لشةلصةية المتعلم؛ ألنها ممارسةة تسةعق ولق التطابم والتجانس  .ب

وكونها تربية تكرار واسةةةةةةةةةةةةةتنسةةةةةةةةةةةةةام لوجياا؛ لذلك ه  ال ت لرج مبدعي   ال ولق التباي  والتميز 
ا وغير م دركة لوايعها ومشةةةةةةةةةكالت   يعتريهنوات  وملرجات تربوية غير ناضةةةةةةةةةةجة  ومبتكري   با 

 التلبط ف  القرارات  شلصية لياراتها مددود  وضيقة  أو مغلقة بلوا   معقد   وبقرارات متسرعة.
ضةةافة ألرة  بدو  األلذ ف  االعتبار ذاتية كا ييامها بإلغا  مقررات   .ج وتلصةةصةةات علمية  وا 

م  األسةةةةةةةةةةةةةةتاذ والطالب  وما لديهم م  ومكانيات ويدرات  وبدو  تدسةةةةةةةةةةةةةةةب إلمكانية التطبيم 
  الوايع   ومدة ما تدقق  م  فا د  علمية وعملية لهم.

 مواجهة األزمة وطرق معالجتها:
  تم تدديد أزمة ملرجات التعليم الجامع  الليب  بجوانبها الثالث البارز   ترة البادثة أبعد 

و  مواجهة هذ  األزمة تدتاج بشةةةةةةةةكا عام ولق وضةةةةةةةةم معايير تربوية لكا م  المدتوة التعليم   
ميم يجب أ  تكو  علي  ج الذيوعملية التدريس  وتقييم األدا  كموجهات تددد المسةةةةةةتوة النوع  

دار   ومناه   ومصةةادر تعليم وتعلم  وأسةةاليب مكونا ت العملية التعليمية  م  طالب  ومعلمي   وا 
 .وتجهيزات  اللتقويم  ومبان  

  المعايير تدقم مبدأ الجود  الشاملة ف  التعليم  والت  تشما مجالي  ر يسيي  هما القدر  إف 
لمعرفة فه  تقدم وطارًا للربط بي  ا المؤسةةةةةسةةةةةية  والفعالية التعليمية  وتدقم ملرجات عالية الجود 

ا  م  موايا الدي ف واسةةةةةةةةةةةةةةتلدامها  وت ظهر دمجًا بي  المفاهيم م  نادية  والقدر  علق توظيفها 
 .(11)ألرةنادية 

راد اً تمثا هدر  ةفاألزمة بجوانبها الثالث  ً  لكيا  الطالب وفكر   وتضةةةةةةةةةةةةةةاؤا ييمت  وعيًا وفكرًا وا 
  وجود  الذات  ل نسةةا كإوهذا يسةةتدع  تدرر التربية ف  نظرتها ومناهجها ووسةةا لها  بالنظر ولي  

بداعاً بديويت  ومبادرت  ودراكًا وتفسةةةةةةيرًا  ولدريت  ومرونت  تقويمًا    تفضةةةةةةياًل والتيارًا    واسةةةةةةتقالليتوا 
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ع  المسةةةةتمر   ف  السةةةةتقان و  وتمك   ونجاز تنفيذًا ومتابعة؛ مما يضةةةةم  كفا ت  وزياد   ومسةةةةؤوليت 
ند  ف  دةةاجةةة ولق تدوا تربوي ف  بلوغ اإلجةةاد  والمهةةار  وتلليصةةةةةةةةةةةةةةهةةا م  النمطيةةة والتكرار  ف

تجديدي ف  جامعاتنا ينقلنا م  هدر يوة الطالب  ولق تنمية يدرات  ودفظ دق  ف  الديا   ليصب  
  فعااًل  ويجابيًا  وهذ  م  أهم شروط التنمية ومشاريعها.

 في تحقيق التنمية الشاملة: ماهسجامعات في بناء اقتدار طالبها، واإلدور ال
اسةةةةةةتنادًا علق كا ما سةةةةةةبم نجد أ  سةةةةةةو  الملرجات التعليمية أددث فجو  بي  سةةةةةةوم العما 
ومسةةةةةةةةةةةةتوة التنمية م  نادية  وبي  ملرجات التعليم ونواتجها م  نادية ألرة  وبالتال  فإ  أكثر 

الجامعات الليبية هو عدم يدرتها علق توفير متطلبات التنمية المجتمعية  جوانب أزمة التعليم ف  
لبة رجاتها وكفايتها كنولتدقيم ذلك فالجامعات ف  داجة ضةةةةةةةةةةرورية لالرتقا  بمسةةةةةةةةةةتوة جود  مل

 هم ف  تدقيم التنمية المجتمعية. متميز  تس
اجه  لبيات  وما تو بالرغم مما يعاني  وايم مؤسسات التعليم العال  ولاصة الجامعات م  سو 

م  تدةةديةةات وال أ  يوة النمةةا  والتجةةدد الزالةةت موجود   وهةةذ  طبيعةةة الديةةا  كونهةةا متجةةدد  ف  
ن  البد للجامعات أ  تألذ باالتجا  ندو الجانب الديوي النما    إمتنوعة؛ وعلي  ف وأشةةةةةةكااموايم 

ميتها  تشةةةةةةةةاا الطايات وتنالذي يمثا الجهد المثابر ندو الوع  بهذ  التدديات والتصةةةةةةةةدي لها باك
لم تعد وظيفة الجامعات اتجا  مدلالتها التعليمية و . كافة المجاالت تدقيم جودتها ف  وبالتال 

هو تزويةةدهةةا بةةالمعةةارا والمهةةارات الت  تجعلهةةا يةةادر  ونةةاجدةةة ف  الديةةا   بةةا تجةةاوزت ذلةةك ولق 
 رفيةةة واالجتمةةاعيةةة والمهنيةةةالوصةةةةةةةةةةةةةةوا بهةةا ولق االيتةةدار والكفةةا   الكليةةة ف  جميم المجةةاالت المع

واأللاليية  للعبور بها م  الوايم بصعوبات  وتدديات  بتجاوز الروتي  التربوي التعليم  الذي يهدر 
الطايات  ولق مشةةةةةةروع بنا  االيتدار والكفا   الذاتية الت  تتالزم مم الكفا   المؤسةةةةةةسةةةةةةية للجامعة؛ 

ا القو  وااليتدار الراه  والمسةةةةةةةةةتقبل . وتتمث لضةةةةةةةةةما  تدقيم النمو المجتمع  وهذا ما يتطلب  عالم
 ف  الكفا ات التالية: مقومات االيتدار الذات 
 أواًل: الكفاءة النفسية:

ص نما  الطايات الديوية  وتتي  فر  أسةةةةاسوتتمثا ف  مقومات الصةةةةدة النفسةةةةية  الت  توفر 
أفضا الستغاللها  وتوفر القدر  علق التعاما مم التدديات والصعوبات  علق أسس م  الطمأنينة 

 . أزمات و  العصر الذي نعيش  قدر  علق التكيا مم تددياتوالثقة بالنفس  وتمندها القو  وال
 ثانيًا: الكفاءة المعرفية:  

بنا  النظم الذهنية المعرفية الت  ت مك  م  التعاما مم تسةةةةةةةةةةةةةةةارع  تمن  القدر  علق الت  وه 
وكثر  المعلومات وتدليلها ونقدها  وانتقا  المفيد والفاعا منها  وصةةةةةةةواًل للسةةةةةةةيطر  الذهنية المعرفية 
علق الوايم والتعاما مع   م  لالا كفا   توظيا الطايات الذهنية ف  مبادرات معرفية جري ة 
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لم التفكير التدليل  النقةةةةدي  واإليجةةةةاب  القةةةةادر علق تدويةةةةا التدةةةةديةةةةات وطمودةةةةة م  لالا تع
دمة   واسةةةةةتلدامها للاإلمكاناتفرص للتعلم  والتعاما مم البدا ا  واسةةةةةتكشةةةةةاا  ولقوالصةةةةةعوبات 

 الذات  والمجتمع . النما 
 ثالثًا: الكفاءة المهنية:

التعةةامةةا مم عةةالم العمةةا وه  امتالك يةةاعةةد  معرفيةةة مهنيةةة متينةةة  تجعةةا الفرد مةةاهرًا ف  
المتغير والسةةةةةةةةةةةةةريم  وتتمثا ف  المرونة المهنية ف  التكيا لالا الديا  المنتجة  ومجاا سةةةةةةةةةةةةةوم 

دالا  أصةةةةةةةةةةةةةةب العما الذي  يتطلب القدر  والجود   مما يتطلب االبتعاد ع  الروتي  الوظيف   وا 
 المتق  وجودت  العالية. بإنتاج مكان  الديناميكية التكيفية  ليتميز اإلنسا  

 رابعًا: الكفاءة االجتماعية:
الت  تتمثا ف  القدر  علق التواصا والتفاعا والمشاركة  وعلق القياد  الجماعية البنا    ه  و 

الت  تتسةةةةةةةةةةةةةةم بالمرونة ف  األلذ والعطا  والتعاو   والعما بروح جماعية تسةةةةةةةةةةةةةةم  باالنفتاح علق 
 ا ما تدتاج  الديا  الراهنة والمستقبلية.األلر  وعلق الثقافات األلرة  وهذ

 خامسًا: الكفاءة األخالقية:
ضةةةةرور  ملدة  ولاصةةةةة ف  عصةةةةر العولمة واالنفتاح علق العالم  وما  أصةةةةبدتهذ  الكفا   

دمل  هذا االنفتاح م  عناصةةر سةةلب إلنسةةانية اإلنسةةا   وما سةةاهم ف  انتشةةار  م  فسةةاد ألالي  
قيم مسةةألة ديوية ف  تد أصةةبدت  هذ الكفا   أواالدتياا  كما  ومهن  مثا: الرشةةو  والمدسةةوبية

اًل م    والقدر  المهارية  بداإلنتاج  واإلنجازالفعالية الصةةةةةةةةةةةةةةادية الت  تؤكد مفاهيم الجهد البنا   
 .(12)الرب  السريم  وايتناص الفرص  وسطدية األدا 

تلةةةك ه  مقومةةةات بنةةةا  االيتةةةدار الةةةذات  والمعرف  والمهن  واالجتمةةةاع  واأللالي   الةةةذي 
تتطلب  لطط التنمية البشةةةةةةةةةةةةةةرية ف  جامعاتنا ومجتمعنا الليب   وما يتطلب  التعاما مم عالم القو  
والجود  وااليتةةدار  ف  مواجهةةة عوامةةا الهةةدر لتدةةا مدلهةةا القةةدر  المهةةاريةةة الت  تتسةةةةةةةةةةةةةةم بةةالجود  

سةة  االلتيار وتفسةةيرًا وتقييمًا  ود ودراكاً لكفا   والفعالية  والت  م  لصةةا صةةها: اسةةتيفا  المعرفة وا
 .     اإلتقا بدكمة ووايعية  وارتفاع الهمة والدماس ف  األدا   وت مك  

تسةةةةعق الدوا جميعها لتدقيم أهدافها التنموية  الت  تتمثا ف  توفير معدالت مناسةةةةبة للنمو و 
وتقديم أفضةةةا اللدمات  م  النواد  التعليمية والثقافية والصةةةدية  وال يتأتق ذلك وال   االيتصةةةادي

ف  داا تضةةةةةةةةةةةافرت الجهود ندو تدقيم هذ  األهداا  ويكو  ذلك ع  طريم دور الجامعات ف  
فير والثقافية الم لقق علق عاتقها تو  االجتماعيةدراك عمليات التنمية  كونها م  أكثر المؤسةةةسةةةات 

نها تمثا المراكز أ  مجاالت التنمية الملتلفة  كما   المجتمم م  متلصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةي  فما يدتاج
األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةية للبدوث العلمية والتطبيقية الت  يصةةةةةةةةةةعب م  دونها ودداث أي تقدم ايتصةةةةةةةةةةادي أو 

 .(13)اجتماع  دقيق 
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وفضةةاًل ع  ذلك فإ  الجامعات تسةةهم ف  التنمية الشةةاملة بما تقدم  لمجتمعاتها م  ومكانات 
ولبرات للتعليم والتدريب المسةةةةةةةةةةةةةةتمر  فكلما ارتفعت نوعية التعليم وجودت  ارتفم مسةةةةةةةةةةةةةةتوة التنمية 

  .البشرية  ودفم الدركة االيتصادية واالجتماعية والسياسية والبي ية والتكنولوجية ولق األمام
الدراسةةةةةةةةات الت  بدثت ف  العالية بي  نوعية التعليم ومؤشةةةةةةةةرات التنمية  فلقد توصةةةةةةةةلت عديد

هتم بتطوير الدوا  ديث بدأت ت عديدفتت هذ  الدقيقة انتبا  وجود عالية ارتباطية يوية بينهما  ول
 نوعية تعليمها لضةةةةةةةةةةما  تنمية بشةةةةةةةةةةرية فعالة ويادر  علق تدقيم أهدافها الوطنية  لضةةةةةةةةةةما  جود 
التعليم العال  بالتزام  مم تنمية التعليم العام  م  لالا التركيز علق تنمية اإلبداع واالبتكار لدة 
المتعلمي   وتطوير أنظمتها التربوية بما يتال م مم التلطيط االسةةةةةةةةةةتراتيج  والسةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةة الوطنية 

صةةوا علق الد الشةةاملة الت  تسةةعق ولق تدقيم مسةةتوة متقدم ف  العالم  والتأكيد علق مدة أهمية
نوات  تربويةة ذات فعةاليةة ولصةةةةةةةةةةةةةةةا ص ويجةابيةة م  لالا منظومةة التربيةة والتعليم  وتنميةة الفرد 

  األمر (14)كرأس ماا بشةةةةةةري ال يمك  تعويضةةةةةة  باعتبار  القو  الفاعلة ف  تدقيم التنمية الشةةةةةةاملة
م  القو   اً الذي يتطلب بلور  رؤية ضةةةةةةم  اسةةةةةةتراتيجية تهدا ولق وعداد مواط  ليب  ليصةةةةةةب  جز 

االيتصةةةةةةةةةةةةادية الدافعة ف  ليبيا  وتوفير التعلم الذي يجعل  متكاما النمو  ومتواز  الشةةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةةية  
 ومشارك بفعالية ف  بنا  المجتمم. 

 استراتيجية مقترحة لضمان جودة الطالب الجامعي في ليبيا:
دتاج العال   وهذا يو  تدقيم جود  الطالب الجامع  يعتمد علق جود  التعليم العام والتعليم 

ولق وضم استراتيجية شاملة للتعليم ف  ليبيا  تراع  متطلبات التنمية مدليًا وعالميًا  بديث تشما 
جميم مرادةا التعليم بةدايةة م  التعليم العةام دتق التعليم الجةامع  والتقن  المهن ؛ ألنهةا منظومة 

تعليم الجامع  الذي يؤها مدلالت  متكاملة ومترابطة يمر بها الطالب. فم  أجا تطوير نظام ال
لتدقيم تطلعاتهم  وتلبية ادتياجات المجتمم الليب  والسةةةةةةةوم العالم ؛ البد م  ضةةةةةةةما  التماسةةةةةةةك 
والترابط بي  جميم مرادا التعليم  فمعالجة أوج  القصةةةةةةةةةةةةةةور ف  كا مردلة تعليم علق دد   م  

 امًة  والتعليم الجامع  لاصًة.غير المرج  أ  ت دس  بشكا أمثا أدا  يطاع التعليم العال  ع
و  القدر  علق اسةةةةةتشةةةةةراا المسةةةةةتقبا بفهم ووعق ودراسةةةةةات علمية  ومعرفة الوايم والمتغيرات 
والمؤثرات الجديد  سةةةةةواً  الداللية أو اللارجية المؤثر  في   وايتراح الدلوا النابعة م  وايعنا  وم  

 أفام جديد ؛ لوضةةعها أمام صةةانع  القرار السةةبيا للعبور ولق ه لالا رؤية لطة ليبيا الوطنية  
لوضةةةةةةةةةم سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات لمواجهة المسةةةةةةةةةتجدات العلمية والبي ية واالجتماعية والتنموية المتويعة بلطة 

 متكاملة.
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تدفظ   األولوياتيقتض  بلور  رؤية ضم  استراتيجية واضدة األهداا  مددد   ما سبمو  
ليم هذ  الرؤية وعداد اسةةةةتراتيجية لقطاع التع هدر الطايات والكفا ات ف  المجتمم  ويتطلب تدقيم

العال  تسةةةةةةةةةةةةةتند علق أسةةةةةةةةةةةةةس علمية ومنهجية تواز  بي  الوايم والطموح  تددد معالمها م  لالا 
نتا   ومشةةةةاريم وبرام  تسةةةةاعد علق السةةةةير بلطوات ثابتة ندو اسةةةةتشةةةةراا المسةةةةتقبا انطاليًا م  

 تراتيجية األهداا الت  تسةةةةةةةةةةةةعق ليبيا ولقالوايم لتدقيم رؤة المجتمم  علق أ  تراع  هذ  االسةةةةةةةةةةةة
  لاص  ويطاعات الدولة األلرة بشةةةةةةةةةةةةةةكاتدقيقها علق المدة الطويا ف  يطاع التربية والتعليم 

عام؛ لتعزيز التنمية البشرية واالجتماعية وااليتصادية والبي ية ف  ليبيا  كما يجب األلذ ف   بشكا
 يجية األكثر طمودًا هو تدويا ليبيا ولق دولةاالعتبار أ  يكو  الهدا الر يسةةةةةةةةةةةة  لهذ  االسةةةةةةةةةةةةترات

متقدمة يادر  علق اسةةةةةةةةةةتدامة تنميتها ف  جميم المجاالت  والشةةةةةةةةةةكا التال  يوضةةةةةةةةةة  أهمية الترابط 
 والتكاما بي  رؤية ليبيا الوطنية  واستراتيجيات التنمية ف  يطاعاتها الملتلفة:  

 العال .ستراتيجيات وزارات التعليم العام و ( الترابط والتكاما بي  رؤية ليبيا الوطنية وا0الشكا)
 وتقترح الباحثة مجموعة محاور الستراتيجية تضمن جودة الطالب الجامعي، وهي كما يلي:

 تدقيم جود  التعليم العام بداية م  الروضة دتق التعليم الثانوي. .0
 المتنوعة.موا مة مناه  التعليم العام مم مناه  التعليم العال   وادتياجات الطالب  .2
 تةعةزيز القةيةم الةديةنةية والةوطنيةة اللةيةبةيةة. .5
 تأمي  مسارات متنوعة للتعليم الجامع  والتقن  المهن . .9
 وضما  جودت . ودعم  التعليم والتدريب التقن  المهن  تعزيز  .3
 التعليمية.  وأنظمت تدقيم جود  التعليم الجامع  بمؤسسات  وبرامج   .1
 تطوير مهن  مستمر ومتواصا للقا مي  علق التعليم.  .2
 . ودعم  البدث العلم  النظري والتطبيق تعزيز  .1
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 :وتوصياتها نتائج الدراسة
 أواًل: النتائج:

اسةةةةةةةةتللصةةةةةةةةت البادثة م  لالا اسةةةةةةةةتقرا  الوايم الراه  لملرجات التعليم الجامع  ف  ليبيا  
 النتا   التالية: 

ها ماهسةةةةةةةةةةةوتعليمية ومهنية كبير   تدد م  تعان  ملرجات التعليم الجامع  ف  ليبيا م  أزمات  .0
 ف  تنمية المجتمم ودا مشكالت .

 تتمثا جوانب أزمة ملرجات التعليم الجامع  ف  ليبيا فيما يل : .2
لفام الدراسةةةةةةة  م  لالا الرسةةةةةةةوب والتسةةةةةةةرب ألعداد الهدر التعليم  الت  تتمثا ف  اإلأزمة  -

 ر  م  طلبة الجامعات الليبية.كبي
أزمة البطالة التطبيقية المتمثلة ف  زياد  نسةةةةةةةةةةةةةةبة البطالة لعدم توافم الملرجات مم متطلبات  -

سةةةةةةوم العما بليبيا  وعدم القدر  علق توظيا ما تم تعلم  ف  الجامعة ف  ميدا  التلصةةةةةةص 
 والمهنة.

أزمة الفعالية الزا فة المتمثلة ف  ضةةةةةةةعا مسةةةةةةةتوة الملرجات علق المسةةةةةةةتوة العلم  والمهن   -
 وبأيا كفا   والجود  المطلوبة ف  سوم العما ومتطلبات . 

 التوصيات:ثانيًا: 
م وايم ملرجةات التعلي اسةةةةةةةةةةةةةةتقرا بنةاً  علق النتةا   الت  توصةةةةةةةةةةةةةةلةت وليهةا البةادثةة م  لالا 

 ا يل :الجامع  ف  ليبيا  توص  بم
تقويم برام  التعليم الجةةةامع   م  أجةةةا تدةةةديةةةد فةةةاعليتهةةةا م  لالا تدةةةديةةةد نوعيةةةة المعةةةارا   .0

واالتجاهات  والمهارات الت  تدتويها  وتشةةةةةةةليص مواط  القو  والضةةةةةةةعا  وتدديد المعويات 
 الت  تدوا دو  عملية التجديد واالبتكار فيها. 

ملية لدة الطالب وزياد  كفا تهم األدا ية زياد  عدد السةةةةةةةةةةةةةةةاعات العملية لتنمية المهارات الع .2
 المهنية مستقباًل  والت  تنعكس بشكا ويجاب  علق الكفا   الكلية للجامعات.

 ربط التلصصات العلمية وبرامجها التعليمية بمتطلبات الوايم وادتياجات سوم العما. .5
توة أدا هم ي  مسةةةتطوير يدرات أعضةةةا  هي ة التدريس  وتنمية مهاراتهم المهنية بما يكفا تدسةةة .9

فم كفا   هم ف  ر تطور العلم  والتكنولوج ؛ مما يسةةةالعلم  والتدريسةةة  واإلرشةةةادي  ليواكب ال
 ملرجات الجامعة. 

 وضم لطة تربوية ذات أهداا أفقية وعمودية لضما  التعليم المتكاما والشاما للطالب. .3
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 طالب  والتدقم م  توظياودراك االدتياجات النفسةةةةية  واالجتماعية  واألكاديمية اللاصةةةةة بال .1
ية مال مة  بهدا االسةةةةةةةةةةةةةةتفاد  م  يدراتهم  القا مي  علق العملية التعليمية لمهارات تدريسةةةةةةةةةةةةةة

 وتنميتها  م  لالا:
 تعديا االستراتيجيات التعليمية بنا  علق معرفة كيفية تعلم ونمو الطالب. -
 ي للطلبة.والفكر تلطيط وتصميم مناه  واستراتيجيات تدعم التطور الشلص   واالجتماع    -
 الب.تعزيز التعلم  ودعم وتدفيز التفكير النايد والمبدع للط ولقبي ة تعلم تهدا  ويجادتشجيم  -
 ادترام وجهات نظر  ويدرات  ومواهب  وميوا الطالب. -
 الر يس علق أ  تكو  العاما تدرر الفكر التربوي بروئ تربوية جديد   وبأنظمة تعليمية يادر  .2

ف  التنمية  بمعنق المواجهة التربوية للهدر الشلص  والمؤسس  والمجتمع ؛ لتدرير األستاذ 
 والطالب وارتقا   بالفعالية والكفا    وبالتال  لتدقيم ايتدار  الذات  والمهن .  

تطبيم مفهوم الجود  ف  التعليم الجةةةةةامع   بمةةةةةا فيهةةةةةا جود  الطةةةةةالةةةةةب المعرفيةةةةةة والمهةةةةةاريةةةةة  .1
 واأللاليية.

م  القو   اً جز  يكونوابلور  رؤية وأهداا ضةةةةةةةم  اسةةةةةةةتراتيجية تهدا ولق وعداد مواطني  ليبيي   .4
 االيتصادية الدافعة ف  ليبيا.

 وموظفي  وفنيي ؛ وبالتال  وأسةةةةةةةاتذ مراعا  الدقوم اإلنسةةةةةةةانية لمواردها البشةةةةةةةرية م  طالب  .01
ثابري  نفسةةةةةةةةةةةةةةهمأ   مسةةةةةةةةةةةةةة ولي  ع  مراعا  دقوم المجتمم ف  تزويد  بأفراد واعيي  م دركي   م 

 ومجتمعهم  ومدافظي  علق أدا  واجبهم ندو   وااللتزام ب  تنفيذًا ومتابعة.

 
 المراجع:

 :دو نالتعليم العال  والتنمية ف  ليبيا نموذج اللط متعدد االلتوا ات    مصطفق عمر التير ((1
  بنغازي  الوطنية  الطبعة الثانيةدار الكتب  منشورات: التعليم العال  والتنمية ف  ليبيا 

 .52  ص2112
ر  التعليم وزا  منشورات: 2102لجنة دراسة وتقييم الوضم الدال  للجامعات ف  ليبيا  :تقرير ((2

  .2صليبيا  -العال  والبدث العلم 
المركز  :  منشورات2105 الزيارات االستطالعية علق الجامعات الليبية الدكومية :تقرير ((3

 .4ص  الوطن  لضما  جود  واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية
لية المجلة العلمية لكالجامعات المنشود  للقر  الدادي والعشري     مفتاح مدمد عبد العزيز (4(

 .05ص  0441  2  السنة الثانية  العددالمرج اآلداب والعلوم
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لتنمية ف  التعليم العال  وا :ندو  مشكالت التعليم العال  ف  ليبيا   عبد الرديم مدمد البدري ((5
 .094ص  2112  بنغازي  الوطنية  الطبعة الثانيةدار الكتب  منشورات: ليبيا 

صندوم النقد منشورات: مارات العربية المتدد     اإل2103 التقرير االيتصادي العرب  المودد ((6
 .0  صالعرب 

  ة التدريسية بالجامعاتادتياجات التنمية المهنية ألعضا  الهي  منق بنت دس  األسمر ((7
  2األوا  العدد   المجلدجامعة أم القرة للعلوم التربوية والنفسية :مجلةرؤية مستقبلية   السعودية
 .521  259ص ص  2114

-0419لالا الفتر  )  يليم الجبا األلضر بليبياوالبطالة ف   مقرد  الفرج مدمد يونس  (8(
 .01ص  2101  01المرج  العددكلية  العلوم والدراسات اإلنسانية  :مجلة  (2102

 .4ص  مرجم سابم  2105تقرير الزيارات االستطالعية علق الجامعات الليبية الدكومية  ((9
 افة والتنمية مؤتمر الثق الليب  ف  ظا ثقافة الوايم  اإلنسا ذاتية   فاطمة مفتاح فرج الفالح ((10

 .01ص  2102 يونيو 05/09 للفتر : البيضا    جامعة عمر الملتار
العلوم  :مجلةودار  الجود  ف  التعليم     أيم  مفتاح القماطو دسي  المبروك عطية   (11(

 .5  ص2101  02المرج  العددكلية   والدراسات اإلنسانية
 لعرب    المركز الثقاف  ادراسة تدليلية نفسية اجتماعية-المهدور اإلنسا   مصطفق دجازي ((12

 .504-503ص ص  2111  2الطبعةالدار البيضا : 
  تمد الدوار الم :صديفةدور الجامعات ف  تطوير وتنمية المجتمم    ساجد شري  المشعا  (13(

 .2112  0421العدد
اديم  البرنام  االكضبط الجود  ف  التعليم العال  وعاليت  بالتنمية    الليا الطراونة ((14

 للتغيير( )العلوم والتكنولوجيا: مدركات  اللامس عشر األردن العلم   لوسبوع
هي ة اعتماد مؤسسات التعليم    منشورات:  مدينة الدس  العلمية2101 مايو01/02:للفتر 
 .3ص  2101  العال 



 مؤتمر المعرفة
 ليات التربية، ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العامكاإلسهام المعرفي لبعنوان: 

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –كلية التربية                    جامعة الزاوية       131
 

 تصور مقترح لتوظيف تكنولوجيا التعلم النقال في التنمية المهنية
 ألعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات الليبية

 
 عطية أبو شاويش د. عبداهلل                                        د. خديجة عامر بن عثمان    

 محاضر بقسم العلوم التربوية                            محاضر بكلية التربية                     
 جامعة تونسكلية التربية                             جامعة صبراتة              كلية التربية     

 
 : لخصالم  

الويداف،  الت  تدديادا الجدامعداك وأكثر دا ةداعليدة ة  تعدد وييةدة التددريس الجدامع  من أ م 
ية أعضاء ن تنمإم بالمعار، والمااراك الالزمة  ةإعداد الطلبة للحياة المستقبلية من خالل تزويد 

 ام الذينة يفة التدريس مانيا وتطوير م واالحتةاي بام يعد من االحتياجاك المامة للمدسدددددددددسدددددددددة  
حالة  لىإعاتقام مسدددددددددفولية تنةيذ البرامة التربوية لتحقي  رسدددددددددالتاا وأ داةاا. وباالنتقال  ىلق  علي  

  ليبيا يمكن مالحية ما شددددادت  من توسددددا ة  إنشدددداء الجامعاك والكلياك بمختل، التخصددددصدددداك
وبدددالرمم من التطور الدددذل حدددد  للتعليم الجدددامع  ة  ليبيدددا والمتمثدددل ة  تطور أعدددداد الطال  

مدسددددددددددددسدددددددددددداك التعليم الجامع  لم تتمكن الجامعاك الليبية من االسددددددددددددت الل ا مثل والتوسددددددددددددا ة  
لتكنولوجياك المعلوماك واالتصددددددددددددداالك ة  التعليم الجامع  وة  التنمية المانية  عضددددددددددددداء  يفة 

لذا جاءك  ذه الدراسة واتبعك المناة الوصة  وكانك عينتاا   بالشكل المطلو  التدريس خاصة
وتجار  دولية  نيريا   إطارا  وعرضدك الدراسدة  ( 7102-7102)لعام الجامع  الجامعاك الليبية  ل

وكان من أ م   مجال التعلم النقال والتنمية المانية الخاصدددة بالايفاك التدريسدددية ة  الجامعاكة  
النتافة وضدددددددا تصدددددددور مقترم لتويي، التعلم النقال ة  عملية التنمية المانية لايفاك التدريس ة  

 يبية.الجامعاك الل
 

Abstract: 

The university teaching function is one of the most important functions 

that universities perform and are most effective in preparing students for 

future life through providing them with the necessary knowledge and skills. 

The development, development and retention of faculty members is an 

important requirement for the institution. The faculty members are 

responsible for implementing the programs. Education to achieve its 

mission and objectives. In spite of the development of university education 

in Libya, which is represented by the development of the number of 

students and the expansion of university education institutions, Libyan 

universities have not been able to make optimal use of information and 
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communication technologies in university education. The professional 

development of the faculty members especially so this study came and 

followed the descriptive approach and was appointed by the Libyan 

universities for the academic year (2017-2018). The study presented a 

theoretical framework and international experiences in mobile learning 

programs and professional development of the most important results were 

the development of a proposed vision for the use of mobile learning in the 

professional development of teaching staff in Libyan universities. 

 

 :قدمةالم  
تمثل الجامعة الركيزة ا سدددددددددداسددددددددددية لتحقي  التنمية بمسددددددددددتوياتاا المختلةة ة  أل مجتما مبدأ 

 بويةمن القيم التر  مجموعةمدسددددددددسددددددددة تربوية يقا على عاتقاا مرس  تمثلالمجتمعاك  ةمن ناحية 
  دعت أخرى  ومن ناحية رىا خوالمدسددددددددسدددددددداك التربوية  ا سددددددددر رللتوازل ة  ذلك ما دو  وتأكيد ا

قافمة لعلى العطاء ومواجاة التحدياك ا جيل واع وقادر   إيجادمدسددددددددسددددددددة تعليمية يقا على عاتقاا 
ة  إطار أداء تدريس متميز وقادر على التطور واالستمرارية   والمحتملة من خالل تعليم  وتثقية 

ء اومن ناحية ثالثة تمثل الجامعة أ م المدسددددددددددددددسددددددددددددددداك البحثية بما تةرزه من كوادر قادرة على أد
بالمدسددسدداك البحثية ا خرى  ومن ناحية رابعة تعد العالقة بين  مداخلاا أبالوياف، البحثية سددواء 

ة   نا حياة  بعض  واإلخةاقاك اإليجاب الجامعة والمجتما عالقة تكاملية من حي  التةاعل 
 إطدددددار من الحقو  والواجبددددداك والتوقعددددداك والطموحددددداك وال بدددددد من مواكبدددددة التطور التكنولوج 
واالستةادة من التجار  الدولية ة  التعليم الجامع  للناوض بواقا الجامعاك العربية عامة والليبية 

 خاصة ة  يل التحدياك المعرةية واالجتماعية و االقتصادية الت  تسود الوطن العرب  .
 مشكلة الدراسة:

 تجي  الدراسة على ا سفلة التالية:
 ومميزات  ومكونات  وتقنيات (؟ ما تكنولوجيا التعلم النقال )خصافص  .0
مددا أمراض اسددددددددددددددتخدددام الجددامعدداك لتكنولوجيددا التعلم النقددال؟ ومددا التجددار  العددالميددة ة   ددذا  .7

 المجال؟
 ما العقباك الت  تواج  االستةادة من التعلم النقال ة  الجامعاك الليبية؟ .3
 جامعاك الليبية؟ة  الما التصور المقترم لتويي، تكنولوجيا التعلم النقال ة  التنمية المانية  .4
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 أهداف الدراسة:
 . الكش، عن تكنولوجيا التعلم النقال والمةا يم المرتبطة ب 
  الكش، عن واقا استخدام الجامعاك الليبية لتكنولوجيا التعلم النقال والتجار  العالمية ة   ذا

 المجال.
  يبية.ة  الجامعاك اللتحديد العقباك والصعوباك الت  تحد من االستةادة من التعلم النقال 
 .وضا تصور مقترم لتويي، التعلم النقال ة  التنمية المانية ة  الجامعاك الليبية 

 أهمية الدراسة: 
 تكتس  الدراسة أ ميتاا من خالل يل :

  ،قد تةتح  ذه الدراسدددددددددددددددة مجاال  جديدا  للباحثين ة  مجال تكنولوجيا التعليم لدراسدددددددددددددددة تويي
 العال . ة  مجال التربية والتعليمقالة تكنولوجيا الاوات، الن

  تزويد القافمين على التعليم العال  ة  وزارة التربية والتعليم العال  الليبية بدراسدددددددددددددة واقعية عن
 تكنولوجيا التعلم النقال وتويية  كأداة مامة وةعالة ة  العملية التعليمية والتنمية المانية.

 يةية قال ة  الجامعاك الليبية لتوضددددددددديح كوضدددددددددا تصدددددددددور مقترم لتويي، تكنولوجيا التعلم الن
 الطلبة.و  الجامعاك وا كاديميين التعلم النقال من قبل كل منالتويي، الةعال لتكنولوجيا 

 ىتحي  لتدريسدددددددددددددية بالجامعاك الليبية  والتالتنمية المانية  عضددددددددددددداء الايفة ا تناولاا لمةاوم 
 با تمام  كبير  من ِقبل القافمين على برامة التعليم.

  الدراساك الت  تناولك التنمية المانية والتعلم النقال محليا. طليعةتعتبر الدراسة من 
 ند تطبي  برامة ع من نتافة  ذه الدراسددة قد يسددتةيد القافمون على التعليم ة  الجامعاك الليبية

 التنمية المانية الخاصة بأعضاء الايفاك التدريسية بالجامعاك الليبية.
 ن م ون والماتمون ببرامة التطوير المان  للمعلمينالباحثراسددددددددداك العليا و قد يسدددددددددتةيد طلبة الد

 .نتافة الدراسة
 منهج الدراسة:

لما كان الاد،  و وضا تصور مقترم لتويي، تكنولوجيا التعلم النقال ة  خارطة التواصل 
رس المناة الوصددددددددددة  التحليل  الذل يد ا  ةإن الباحثان اسددددددددددتخدمالليبيةاإللكترون  ة  الجامعاك 

 الواقا كما  و ليخرج بتصور لت يير  ذا الواقا نحو ا ةضل.
 :تتمثل حدود الدراسة الحالية في :الدراسة حدود
 المنشدددددورة  الدراسدددددة بمضدددددمون العالقة ذاك الدراسددددداكن عددا  من اثالباح يتناول :الل ول الحد

 .واإلنجليزيةبالعربية 
 اقتصرك الدراسة على وضا تصور مقترم بتويي، تكنولوجيا التعلم النقال :  حد الموضوعال

 لتنمية أعضاء الايفاك التدريسية بالجامعاك الليبية.
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 أجريك  ذه الدراسة على الايفاك التدريسية بالجامعاك الليبية.الحد البشرل : 
  اقتصرك الدراسة على الجامعاك الليبية. الحد المدسس : 
  م. 7102-7102ة  الةصل الدراس  ا ول من العام الجامع   الدراسة : طبقكالحد الزمن 

 مصطلحات الدراسة:
 و أحد مصددددطلحاك تكنولوجيا التعلم اإللكترون  الحديثة وتعن  تويي، أجازة  التعلم النقال: .1

االتصاالك الرقمية الالسلكية الص يرة ة  مجال التربية والتعليم بأشكال متعددة باالستناد إلى 
 نيرياك التربية وعلم النةس وموارد تكنولوجيا االتصاالك المتاحة.

ال ردية استشراةية وواقعية وعلمية قابلة للتنةيذ لتويي، تكنولوجيا التعلم النق التصور المقترح: .2
 ة  الجامعاك الليبية وذلك باالسددددددتناد إلى دراسددددددة الواقا وتحليل  ثم تحديد نقاط القوة وتعزيز ا

 ضع، وعالجاا.ال وتحديد نقاط
عداد م  وتستاد،  :التنمية المهنية .3 عملياك مدسسية منيمة لتدري  أعضاء  يفة التدريس وا 

تجدددديدددد أدافام المان  ورةا جودتددد  ة  مجددداالك التددددريس والبحددد  العلم  وخددددمدددة المجتما  
عة و إضدداةة إلى مسدداعدتام ة  النمو واالرتقاء بقدراتام ومااراتام الذاتية باسددتخدام أسددالي  متن
 .(1)لاا صةة الشمول والتكامل واالستمرارية والمرونة والتكي، ما مت يراك العصر وتحديات 

   كل مدسدددسددداك التعليم العال  المسدددجلة ة  وزارة التربية والتعليم العال   الجامعات الليبية: .4
 (.7102-7102الليبية للعام الجامع  )

 الدراسات السابقة
مراجعة مناجية حول التعلم  إلى دةك الدراسددددددة  (2112)بيكارج ميشيييييل  كاليسيييييج روجر  –

 (7102-7101)بين عام   ةريق  الت  تم نشدددددددددددددر ال ة  التعليم العال : المنيور اإلالمحمو 
حول التعليم المحمول ة  التعليم العال  ة  السدددددددديا  اإلةريق  السددددددددتكشددددددددا، التطبي  والتأثير 

قددل داخددل النتددافة أن التعلم المتن كيار أ المتنقلددة.المدددعوم بددالتكنولوجيدا والتحددديدداك ة  التعلم 
ن التعاون بين الطال  والمحاضددددددددددددددرين  ووةر مدسددددددددددددددسددددددددددددددداك التعليم العال  ة  إةريقيا زاد م

ة لتعلم ا صددددديل والممارسددددد  وتسدددددايل اامتةاعلوزيادة مشددددداركة الطال  و   االتصددددداالك البعيدة
  ت يير ة  منا ة المحاضدددددرين ة حد وقد   إلضددددداةة إلى تعزيز مجتمعاك التعلم  باالتأملية

تحدياك كبيرة ة  دمة التعلم المتنقل ة  مدسدددددسددددداك  وجود النتافة إلى كر اشدددددأكما  تدريس.ال
لى ا جازة صددددددددددددددول إ  وعدم الو ضددددددددددددددع، البنية التحتية التكنولوجية التعليم العال  ة  أةريقيا:

المواق، بين ء   وسدو حاضدرينية للتعلم المتنقل بين الم  ونقص المااراك التعليمالنقالة الحديثة
  وعدددددم تواة  ا جازة المحمولددددة ما أنيمددددة إدارة الجددددامعددددة عبر الطال  والمحدددداضددددددددددددددرين

بضدددرورة  وصدددكأو  كما كانك السدددياسددداك الالزمة لتوجي  تنةيذ التعلم المتنقل مةتقدة. اإلنترنك.
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ضدددددا تشدددددريعاك و المتعلقة بالتعلم النقال و  التدري  وتصدددددميم المنا ة والدعم والمتطلباك الةنية
 .(2)وخطط لتنييم  وتةعيل 

منذ أن أصددددبحك الدوراك الضددددخمة المةتوحة عبر  (2112ج وآخرون )ليون أوروتيادراسييية  –
  كان  ناك تطور مسددددددددددددددتمر ة  طريقة 7107( يا رة عالمية ة  عام MOOCsاإلنترنك )

كرسددددك مدسددددسدددداك التعليم العال  الت  تتبنى    ةقد( لااHEIsةام مدسددددسدددداك التعليم العال  )
  ةقط ة  حاالك قليلة مجموعة متنوعة من الموارد البشددددددرية لاذا المشددددددروع. MOOCدوراك 

   تم تخصدددددددديصة  جميا الحاالك ا خرى ا الدور.تم تعيين المويةين بشددددددددكل حصددددددددرل لاذ
تحتول  .مية أخرىومون بالةعل بماام تعليللمانيين الذين كانوا يق MOOCالماام ذاك الصلة 

  ة  جامعة إسدددبانية وجامعة بريطاني ذه المقالة على دراسدددة تجسدددد تجار   دالء المحترةين ة
أجريك المقابالك والدوراك الجماعية للتأكد من  .MOOCةيما يتعل  بمشددددددداركتام ة  دوراك 

  MOOCs  وة  آرافام حول دور ة على شبكة اإلنترنك ة  ممارستامتأثير الدوراك الضخم
يبدو أن النتافة تشدددددددير إلى أن المشددددددداركين لديام مواق، إيجابية تجاه دمة  ة  مدسدددددددسددددددداتام.

MOOCs ا لاددذا الناة التعليم  من ة  الجددامعددة ا جددديدد    على الرمم من أنام يطلبون ر دداندد 
 .(3)صانع  القرار االستراتيجيين ة  المدسساك

جي  توةير التو تقدم  ذه المقالة بحث ا اسددددددتكشدددددداةي ا ة   (2112وآخرون ) جدراسيييية أوين ها ل –
  وتسددددددددتخدم  رم (VPLD  وبرنامة التعلم والتطوير المان  االةتراضدددددددد  )االةتراضدددددددد  للتعليم

  مين(لمشددداركين )الموجاين والمعلعناصدددر القيمة للمسددداعدة ة  صددديامة النتافة بطريقة تبرز ا
ون من المعلمين وقادة التعليم ة  المدارس كان المشدددددددددددارك   وقدالقيمة المتصدددددددددددورة للعمل معا

 وقد على مبادئ اليوا ر  يعتمدون  دانيوزيلنب  Aotearoaاالبتدافية والثانوية والكورا ة  
  لحيةجالذاتية لةك ضدد ط جتجربتام االموجاون االةتراضدديون الدراسددة  اسددتخدم المدلةون ا ربعة

من خالل  .VPLD  ركزك على برنامة واالسدددددددددتةادة من بياناك دراسدددددددددة الحالة السدددددددددابقة الت
ا ضددمن القيود  ة  البيفة االةتراضددية كان الموجاون و   االعتماد على الةوافد  بينما تعمل أيضدد 

التعاون   ملدون التعبادية وناجام لإلجابة على ا سددددددفلة  قادرين على تكيي، مااراتام اإلرشدددددد
ا لوجدد   والتعدداط، الكددامددل  السددددددددددددددتجددابددة للتنوع بينريين ا  كي، يمكن للموجاين اليددا وجادد 

اك  بدداالةتراضدددددددددددددد   واالعترا،يدددعم تعزيز التةددا مدداك التعدداونيددة مددا الناة الددذلو  المتدددربين؟
الثقاةاك و وياك الذاك   والمشددددددددددددددداركة المحترمة ما الل اك و واسددددددددددددددتكشدددددددددددددددا، البروتوكوالك

ال أناا إ  جي  االةتراضدددددددددددددد  ة  قطاع المدارسوعلى الرمم من ارتباط النتافة بالتو  واآلخرين؟
 تشدددددير النتافة إلى أن وعموما   يما جوان  مثل ع ء العمل.  ال سدددددذاك صدددددلة بالتعليم العال 

 :الناة المتجاو  ثقاةيا والمرن لل اية للشددددددراكة اإلرشددددددادية يعن  أن المشدددددداركين شددددددعروا بأنام
  ءالديام شددعور قول با مل واالنتمكان و   شدداركوا ة  مبادراك حي  كان لام تأثير اجتماع 
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ك على زيادة   واالسدددددددددتراتيجياك الت  سددددددددداعدالوصدددددددددول إلى الناس  والمااراككان لام ح  و 
الوصدددددددددول إلى مسددددددددداراك التنمية المانية والشدددددددددخصدددددددددية كانك سدددددددددبل   و الحاةز وتحقي  الذاك

 .(4)متعددة
ال يزال تأثير أنشطة التطوير المان  المستادةة  (2112كريستولج وآخرون) دراسة روبرت. –

.  Powerاسددددددددددددددتخدمك  على إدراك المدرسددددددددددددددين للكةاءة الذاتية ما التعلم المتنقل مير كا، 
أداة اسدددددددددددتقصددددددددددداء مقياس حسي الةكر المتنقل للمدرسدددددددددددين لقياس آثار دورة التطوير  (2015)

تبح   .م المتنقل واال تمام ب المان  تحك عنوان التعلم المتنقل على ثقة المعلمين ما التعل
الدراسدددددددددددة الحالية ة  الت يراك ة  تصدددددددددددوراك الكةاءة الذاتية بين المشددددددددددداركين ة  دورة أخرى 

  والت  (ID4MLمةتوحة حول التعلم المحمول تسدددددددددددمى جالتصدددددددددددميم التعليم  للتعلم المتنقلج )
  Power  Bartoletti  &Kilgore) 7102يونيو  2مددددددايو إلى  4جرك ة  الةترة من 

الت   mTSESال رض من  ذه الدراسدددددددددددددة  و التحق  من موثوقية وصدددددددددددددحة أداة   (2015
  Gimbert (7104)و  Cristolو  Powerو  (Power (2015)  2015bطورتادددددددا 

تقدم  ذه  واسدددددددتكشدددددددا، االتجا اك ة  ت يراك الكةاءة الذاتية بين المشددددددداركين ا كثر تنوع ا .
توةر النتافة  .mTSESاناك الت  تم جمعاا باسددددتخدام أداة الورقة تقريرا عن نتافة تحليل البي

كما أناا توةر المزيد من الدعم  .ID4MLتعليقاك مةيدة حول تأثيراك المشددددددددددددددداركة ة  دورة 
ير  ذه النتافة تشدددددددددددددد كقياس لمةا يم الكةاءة الذاتية ما التعلم المحمول. mTSESلةافدة أداة 

خطيط وتقييم التدددددددريدددددد  التطوير المان  كددددددأداة للت mTSESإلى الةددددددافدددددددة المحتملددددددة من 
mLearning (5)للمعلمين. 

  تم تطوير نيام التعلم المتنقل للتطوير ة   ذه الدراسددة (2112دراسيية كيسييكينج وآخرون ) –
  وتم ةحص تصددددددددددددددوراك البح  العمل  القافم على التصددددددددددددددميمالمان  لألكاديميين من خالل 

مل  البح  العة  المرحلة ا ولى من  ذا  وخبراك ا كاديميين الذين يسدددددتخدمون  ذا النيام.
تعلم عن   تم تصميم نيام الة  المرحلة الثانية سدال البح .   تم تعري،القافم على التصميم

تطبي     وتم تطوير( كحل للمشددددددددكلةMARSبعد المسددددددددمى جدعم البح  ا كاديم  المتنقلج )
IOS .م   تم اختبار وتقيين الدراسددددددددددددددةة  المرحلة الثالثة م للاات، المحمول لاذا التصددددددددددددددميم

ة  نااية عملية  ية أسدددددددددددددددابيا.بانتيام من قبل ا كاديميين على مدى ثمان MARSتطبي  
وقد وجد أن احتياجاك التطوير المان  ا سدددددددداسددددددددية والاامة    انعكسددددددددك النتافة على.البح 

ولوحي أيضدددددا أن نيام التعليم عن بعد الذل  انك على مسدددددتوى البح  العلم .لألكاديميين ك
طور من أجددل التطوير المان  لألكدداديميين ةيمددا يتعل  بددالبحدد  العلم  كددان مالفمددا لل رض 

ترنك بكة اإلنأناا تخدم كمتعلم عبر شددددددددددد  الوصدددددددددددول إلي  والتكي، مع  وجذورهالعام والممكن 
وأن ا دواك المسدددددددددددددتخدمة ة  النيام كانك   كان مرضددددددددددددديا أن محتواه  ونيام دعم أكاديم 
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متنقلة سددتخدام التقنياك الباإلضدداةة إلى ذلك  لوحي أن ا كاديميين كانوا قادرين على ا مةيدة.
كمدددا قيدددل إن  دددذا النيدددام يمكن أن يقددددم مسددددددددددددددددا مددداك إيجدددابيدددة ة  التطوير المان    للتعلم

 .(6)لألكاديميين
و و  المتحرك ي عد تعلم السددددددددددددحابة عبر الاات،  (2114)وآخرون  دراسييييييية وانجج مينجوان –

من  ا  ثير كا جديد ا نسدددددبي ا يحمل ة  طيات  مةاوم   السدددددحابية مزية من التعلم المتنقل والحوسدددددبة 
حابية التعلم وسدددددددبة السدددددددتسددددددداعد الحو   ذ المسدددددددتقبليين ة  قطاعاك التعليما مل للتنمية والتنةي

اذه الورقة  و ل التركيز الرفيسو   لحوسدددددبة المتنقلةالت ل  على العقباك المتعلقة با ة المتنقل 
سددة حالة حول أ جريك درا اسددتكشددا، كيةية ت يير الحوسددبة السددحابية للتعلم المحمول التقليدل.
 .(7)استخدام موودل ة  السحابة عبر التعلم المتنقل ة  جامعة خليةة

مسدددددددددتوى التنمية المانية لدى تدريسدددددددد  معرةة ج إلى دةك  (2112ومهدي ) جدراسييييية حمود –
 نالباحثتا اسدددتخدمك ج. وقدجودة الشددداملة من وجاة نير مجامعة ب داد ة  ضدددوء مدشدددراك ال

( 411وقد طبقك على عينة تكونك من ) اسددددتبانةوقامتا بتصددددميم  التحليل  المناة الوصددددة  
غ اماا العلمية كاةة وبلكلياك ة  جامعة ب داد بأقسدددددددددد (2) تدريسدددددددددد  وتدريسددددددددددية وزعك على

  ثتانالباحوبناء  على اسددتجاباك العينة توصددلك  تدريسدديا   (0331المجتما ا صددل  للدراسددة )
 .(8)مستوى التنمية المانية قد تحق  بمستوى متوسط أن النتافة ا تية: إلى

 المبحث األول: التنمية المهنية:
  :التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريسأواًل: 
تعتمد الجامعاك على أعضدداء  يفة التدريس لضددمان جودة التعليم الجامع   ولذا ةإن تنمية و 

وجود الصدددددعوباك والتحدياك مثل قلة  من رممبالعملية تطوير  و  ةمااراتام أصدددددبحك أسددددداسدددددا   ي
ن أالمشدددداركة العلمية والبحثية  والدوراك التدريبية. والمشدددداركة ة  المدتمراك والندواك العلمية  إال 

تركيز اال تمام بالتنمية المانية لعضدددددددددددددو  يفة التدريس يزداد يوما  بعد يوم خاصدددددددددددددة ة  جامعاك 
  .(9)الوطن العرب 

لمدرسددددددددددددددين الجامعيين نيرا  لتعدد الوياف، ة  بانمية المانية الجامعاك والدول بالت ت عنىو 
  المعاصدددددرة وزيادة الطلالجامعة الحديثة  وتنوع ماام المحاضدددددرين  وانتشدددددار التحدياك العالمية 

ة المانية لتنميعلى التعليم والمشدددددددددددددكالك المانية الت  يواجااا التعليم الجامع   ةقد أصدددددددددددددبحك ا
حاةز لعضدددددو الايفة التدريسدددددية وللجامعة والمجتما ككل. ولقد اتسدددددمك أناا  كماضدددددرورة تربوية و 

نجلترا بتن مانية ةياا امة التنمية الوع بر تجار  الدول المتقدمة مثل الوالياك المتحدة ا مريكية وا 
: ارتباطاا المباشدددددددر بأ دا، التدريس والبح  العلم  والخدمة المجتمعية. يضدددددددا، إلى من حي 
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ذلك مرونتاا اإلدارية واسدددددددددتيعاباا كل المت يراك الت  تحد  ة  البيفة الجامعية واسدددددددددتجابتاا لاا 
  .(10)بالسرعة الممكنة

امل عناصدددددر ك يفة التدريس الجامعيين ت بنى على ت وتسدددددعى برامة التنمية المانية  عضددددداء
دارل يعمددل على التدددريدد  المسددددددددددددددتمر  عضدددددددددددددددداء  يفددة التدددريس ويقييم إمنادداجاددا  ووجود جادداز 

 احتياجاتام. 
  وااللتزام ةإن التنمية المانية  عضددداء  يفة التدريس تتطل  الجديةا التكامل  ذة  ضدددوء  و 
  .(11)ليتكامل التدري  ة  مجاالتاا على تةكير م وسلوكام منام

 إطارة  م تت أنأل عملية تنمية مانية ة  مجال التعليم البد  ةإن نيي وبحسددددد  اعتقاد الباحث
ومجددال التقنيدداك   مجددال النيمو   مجددال المنددا ة التعليميددة وعندداصددددددددددددددر ددا :ااددمنمجدداالك ال عددديددد

االعتمدداد  ثددلم  ومجددال النيم واإلدارة  وتكنولوجيددا االتصددددددددددددددددال  والتكنولوجيددا التربويددة والتعليميددة
 ومجال الشراكة المجتمعية والعالمية.  والجودة والمعايير

  :مفهوم التنمية المهنيةثانيًا: 
 عملياك تاد، إلى تطوير مااراك أعضدداءج :ة المانية  عضدداء  يفة التدريسيقصددد بالتنمي

اجاك حكةاءة وةعالية لسددددددددددد حاجاك الجامعة والمجتما  و  يفة التدريس وسددددددددددلوكام  لتكون أكثر 
والذل يقوم بتلك العملياك أو الجاود المقصدددودة    الجامعة   (12)أعضددداء  يفة التدريس أنةسدددام

أو الكلية أو مير ا من المدسددددددددددسدددددددددداك المانية لتنمية عضددددددددددو  يفة التدريس مانيا  بما يمكن  من 
 .(13)تحقي  أ دا، الجامعة وويافةاا

 :(14)ن القيام بمسؤولياته الثالثة وهيية المهنية تمكن التدريسي مفالتنم
مسدددددددددددددوليت  أمام نةسدددددددددددد  والت  تتطل  أن يحق  تقدما  ة  مجال  المعرة  وتحسددددددددددددين كةاءات   .0

 واالستمرار ة  ذلك.
اإلجادة ة  التدريس والبح  واإلدارة وخدمة   مسدددددددددددددوليت  أمام مدسددددددددددددسددددددددددددت  والت  تتطل  من .7

 المجتما. 
  .أن يستجي  لمشكالك المجتما  أمام المجتما والت  تتطل  منمسدوليت   .3

: عملياك مدسدددسدددية منيمة لتدري  أعضددداء التنمية المانية بأناا (15)(7112ب الحر )وعرةك 
عددداد م  وتسددددددددددددددتاددد، تجددديددد أدافام المان  ورةا جودتدد  ة  مجدداالك التدددريس   يفددة التدددريس وا 

مسددددددددددداعدتام ة  النمو واالرتقاء بقدراتام ومااراتام والبح  العلم  وخدمة المجتما  إضددددددددددداةة إلى 
كي، ما تالذاتية باسددددتخدام أسددددالي  متنوعة لاا صددددةة الشددددمول والتكامل واالسددددتمرارية والمرونة وال

 مت يراك العصر وتحديات .
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للتنمية المانية لعضدددو  يفة التدريس  (16)(7112سدددعيد سددداسددد و   7114ونير )الصددديرة  
رات  وزيادة ةاعليت  ة  التدريس والبح  العلم  وخدمة المجتما بما يحق  أناا: تنمية لماارات  وقد

ل  التواة  النةس  واالجتماع  من جاة وبما يضمن تطوير المجتما وتحقي  رداه المستقبلية بما 
 .يضطلا ب  أستاذ الجامعة من أدوار من جاة  أخرى

عملياك مدسسية تاد، لتحسين : أن التنمية المانية عبارة عن (17)(1471السالوسوأكدك )
وتنييماا وطراف   ةمااراك أعضددددددددددداء  يفة التدريس وسدددددددددددلوكام ة  مجال إعداد المواد الدراسدددددددددددي

تدريسدداا  واسددتخدام تكنولوجيا التعليم  والتقويم  والتدر  عل مااراك البح  العلم  واالسددتشدداراك 
مام التدريس. من خالل اال توالتدر  على بعض المااراك اإلدارية المتوقا إسددناد ا لعضددو  يفة 

ة : عملية شدددداملة ومسددددتمرة تزيد من مااراك عضددددو  يفاا الباحثان بأنااعرة الت  المانية بالتنمية
تأت  من و    سددددداسدددددية اآلتية: التنمية الذاتيةالتدريس وقدرات   وتحتول على مزية من العناصدددددر ا

ة ما تقدم  إدار    و  ط لاابت  لمانت   والتنمية المخطداخل عضددددددددددددددو  يفة التدريس ومدى مح
تأت    تدريجيةالجامعة لعضددددددددددو  يفة التدريس من دوراك وورش عمل وندواك ومير ا  والتنمية ال

   يةناصددددددددددددددر العملية التعليمية  والتنمية التكاملتةاعل ع   و  خالل الخبرة  والتنمية التةاعليةمن 
قليميو      وتعنى عالميا   والتنمية التحديثيةا  و ربط عضدددددددددددو  يفة التدريس ما ما يحيط  محليا  وا 

 كيةية التعامل ما كل ما  و جديد والقدرة على تطبيق  ة  مجال التخصص.ب

  :: مبررات التنمية المهنيةثالثاً 
 إن التنمية المانية من أ م متطلباك التعليم الجامع   ومن مبرراتاا: 

 تويي، تقنيدداك المعلومدداكالتطور التقن  وانعكدداسدددددددددددددددداتدد  على العمليددة التعليميددة  من حيدد   –
 . (18)د أثرك على نيم التعليم وأساليب واالتصال وتقنياك التعليم والتعلم. ةق

تحدل جودة النوعية ة  التعليم العال   ةتحقي  جودة النوعية ة  التعليم أصددددبح يشددددكل تحديا   –
 .ج  مسدول  مدسساك التعليم العال يوا

تدريس  ةتطور تقنياك االتصددددددددددددال  وتعدد الت ير الذل حصددددددددددددل على أدوار أعضدددددددددددداء  يفة ال –
 .(19)مصادر التعلم أديا إلى إحدا  ت ييراك من حي  وسافل نقل المعرةة

 : ةالعالم شاد منذ منتص، القرن العشرين تزايدا  ة  إنتاج المعرةة بأنواعاا. االنةجار المعرة  –
قبلية االحتياجاك المسددددتياور بعض القضددددايا ة  عملياك اإلعداد والتدري  مثل التأكيد على  –

مقابل االحتياجاك الحالية  والموضدددددددوعية مقابل الذاتية  والثباك االنةعال  مقابل عدم الثباك  
 واإلتقان مقابل العمومية  والتقييم العالم  مقابل معيار التقييم المحل .

وم لإنتدداج البحو  والدددراسدددددددددددددددداك النيريددة والتطبيقيددة ة  العلوم الطبيعيددة واإلحصددددددددددددددددافيددة والع –
 .(20)االجتماعية والتأكيد على انطالقاا من أحد  المعار، المكتسبة على مستوى العالم
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دراك العالقاك التبادلية ةيما بيناا  وشددددددددددددددمول ذلك ة  الحدود  – إدراك وحدة العلوم والمعار، وا 
 .(21)الموضوعية للعلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية

تجويد البنى ا سدددددددددددداسددددددددددددية المادية والتعلمية للتعليم العال  ة  المجاالك التدريسددددددددددددية والبحثية  –
 والمجتمعية. 

ية للكتابة ة  موضوع التنمية المانية لعضو الايفة التدريس إن  ذه المبرراك حةزك الباحثان
 لالستةادة من السب  العالم  ة   ذا المجال.

 :: أساليب التنمية المهنيةرابعاً 
 :تقا مسدددولية تنةيذ  ذه ا سددالي  على عضددو  يفة التدريس نةسدد   ومن  ذه  األساليب الذاتية

 لضع، لدي .القوة وا وجوان حو مانت  العلمية والتربوية تنمية االتجا اك اإليجابية ن :ا سالي 
 ما يلي: ساليب المهنية: من أهم األاألساليب المهنية 
 . والتعليم عن بعدالمؤتمرات والورشة التعليمية  –
 .: ورش العمل والحلقاك الدراسيةبرامج التعاون والتناصح بين ال مالء واألقران من خالل –
ويقصدددد باا إيةاد أعضددداء  يفة التدريس )المتدربين( إلى جامعاك  :البعثات )المنح الدراسييية( –

سالي  على ا أو مدسساك تعليمية  أو إلى مراكز أو معا د علمية أو بحثية متميزة  للتدري  
 واالتجا اك الحديثة ة  مجال علم  معين  حي  ال يمكن إدراك الخبرة إال ة  موقعاا. 

ويمكن أن يكون ذلك من خالل نيام االسدددددددددددتشددددددددددداراك ما الخبراء ة  مجال  :التدريب العملي –
من خارجاا لتقديم التدري  والنصدددددددددح  عضددددددددداء  يفة  مالتدريس سدددددددددواء من داخل الجامعة  أ

 إطار برامة التنمية المانية المستدامة.  التدريس ة 
يقوم  ذا ا سددددددددددلو  على تةعيل مشدددددددددداركة أعضدددددددددداء  يفة التدريس ة  القيام  :البحث العلمي –

اللجان المكلةة بتطوير برامة التنمية المانية الجامعية   إلى بحا  والدراساك أو االنضمام با
 .(22)ا برامة التنمية المانيةحي  تتيح لام التعديل  وانتقاد النيم الت  تقوم عليا

حديثة لمواكبة الت يراك ال :التدريب على اسييييتخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التدريس –
ومستجداك العصر  ما إطال  حرية استخداماا  عضاء  يفة التدريس ما ضرورة المراجعة 

ورد ا كما أ المانيةومن الوسددددددافل ا خرى للتنمية  المسددددددتمرة والتقويم المسددددددتمر السددددددتخداماا.
 :(23)ت البندرل اآل

 تلقى عادة سلسلة من المحاضراك الت  ت ط  موضوعاك تربوية مختلةة.  :المحاضراك 
اك مجموع علىة التدريسية قسم أعضاء الايف ذا ا سلو  ي من خالل :مجموعاك المناقشة 

 (. عضوا   71)ال تتجاوز عادة   ص يرة
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موضدددددددوع معين. وال يقتصدددددددر أمر  حولة  التحد   عضدددددددووةياا يشدددددددترك أكثر من  :الندوة 
كلياك بعض ا ساتذة من ال تطل  وجوداك على أساتذة التربية  إنما ياالشتراك ة   ذه الندو 

 ا خرى لتبادل الخبرة ما زمالفام. 
، كل عضدددو  يفة تدريس بأن يددل ماارة تدريسددية لة   ذا ا سدددلو  يك :التعليم المصددد ر 

:    صددددددادرثالثة م يتم تصددددددويره بالةيديو ثم تتم ت ذية عكسددددددية ل  منمعينة أمام زمالف . و 
 ا ستاذ المحاضر  والزمالء  وعضو  يفة التدريس نةس .

 وةي  يتدر  أعضاء الايفة التدريسية على استخدام الل اك. :مختبر الل ة 
وة   ذا ا سدددددددلو  يقوم كل أسدددددددتاذ ة  مجموعة يطرم نماذج تدريسدددددددية  :المواق، التعليمية 

 ومواق، عملية تحد  ة  حجرة الدراسدددددددددة  كما يقوم  و نةسددددددددد  ببعض أشدددددددددكال ا داء أمام
 ا ساتذة كنموذج يمكن االقتداء ب   ل  أ داة   ومحتواه  وأنشطت . زمالف 

  ستاذ الجامع  وتتم مناقشتاا.يتم طرم قضايا ومشكالك يواجااا ا  :الجلساك اإلرشادية 
يلتق  أعضدددددداء الايفة التدريسددددددية ما مدير الجامعة أو أحد النوا   ليناقشددددددوا  :اللقاء المةتوم 

 ضايا م.ق
 . وتنقسم إلى نوعين رحالك علمية ورحالك ترةياية :الرحالك 

 : مجاالت التنمية المهنية ساً خام
 :المان  لعضددددددو  يفة التدريس و   يرأ م المحاور الت  يمكن أن يشددددددملاا موضددددددوع التطو 

  التطوير التدريس   والمناج   والبحث   والتقن   والذات   واإلدارل  والتقويم.
و  يفة ة ة  التنمية المانية لعضشارة إلى أ م ثالثة مجاالك رفيسوة   ذه الدراسة سيتم اإل

 جتما(. العلم   وخدمة الم: )التدريس  والبح  تكامل منااج التعليم الجامع  و  التدريس وةياا 
الحقيقة الت  تأكدك ة  مقابل ذلك أن التدريس عملية معقدة لاا أصدددددددددددولاا العلمية : التدريس .1

ومادداراتاددا الةنيددة الت  يمكن التدددريدد  على معيماددا  إن لم يكن كلاددا  آخددذا  ة  االعتبددار مددا 
ومن ا سددددددددددددددالي  الةعالة الت  ترقى بالتدريس   (24)ةلدى الةرد من اسددددددددددددددتعداد للعملية التعليمي

 : (26)(7114وقمبر )  (25)(7111الجامع  لدى حسين وحنة  )
 ا عداد.  قليلةة ليكون التدريس ة  مجموعاك تقليل عدد الطلب –
تخةيض سدددددددداعاك التدريس ا سددددددددبوعية لتمكين ا سددددددددتاذ من إعداد مادت  وتحسددددددددين أسددددددددالي   –

 عرضاا. 
 در معرةة ووسافل تعليم اةتراض .ا مصا باعتبار متطورة  إدخال تكنولوجيا –
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التدري  على اسددتخدام حلقاك المناقشددة وبحو  السدديمنار وتجار  المعامل ودروس المشددامل  –
ومن خالل أعمال    Tutorialالنيرية والعملية  وتنمية التعلم الذات  بإشددددددددددددددرا، تدريسدددددددددددددد  

 ط وأقراص.   واالستعانة بمواد معلقة ة  شراف Travaux dirigesموجاة 
 منح عضو  يفة التدريس الحرية ا كاديمية والمانية ومنح  مساحة واسعة للتعبير عن رأي .  –
 التقويم المستمر لألداء التدريس  لعضوم  يفة التدريس.  –

والتنميددة المانيددة توةر للمدددرس تايفددة المندداع المالفم لعمليددة التعلم عبر أنشددددددددددددددطددة شددددددددددددددبكددة 
واتاا وأساليباا. لإلةادة من منيومة المعلوماك والبرمجياك لتعزيز المعلوماك وأنيمة التقنياك وأد

  وأنشطت . اإللكترون مبدأ الص، االةتراض  والتعليم 
يتندداول البحدد  العلم  إعددداد البحو  وأورا  العمددل والمشدددددددددددددددداركددة البحثيددة   :العلميالبحييث  .2

يالك من ميزانية وتسا والجامعة    المورد ا كبر والمنبا ا عيم  للبح  العلم  لما ترصده
وتطور الجدددامعددداك ومواكبتادددا للتقددددم العلم  والتكنولوج  ال يمكن أن يتم إال أذا   وتعزيزاك

أولك الجامعاك أ مية كبرى للبح  العلم    ن الجامعة تتضددددددددمن نخبة ا سدددددددداتذة الذين إذا 
ام بشددددددكل أسدددددداسدددددد  ة  تقدم لبح  العلم  ةإناا بال شددددددك سددددددو، تسددددددوجاك جاود م نحو ا

 : ل اآلت المجتما وتطوره. وتزداد أ مية البح  العلم  لألستاذ الجامع  من خال
اسددددددتخدام  مجاالك تحليل النشدددددداطاك الصددددددةية  وتسددددددجيل محاضددددددرة أو مناقشددددددة داخل مرةة  –

 الةصل على شريط للتدري  على مااراك التدريس. 
 لتعليم. تقديم اقتراحاك لتحسين العملية التدريسية واستخدام طراف  جديدة ة  ا –
تساعد معرةة ا ستاذ بخطواك البح  العلم  على تقييم ا داء من خالل بناء االستبياناك أو  –

 االختباراك وتحليل نتافجاا وتحديد مخرجاك التدريس. 
لى ع اطالع يسدددداعد البح  العلم  عضددددو  يفة التدريس على النمو المان  وذلك من خالل  –

 الدراساك وا بحا  الحديثة ة  مجال تخصص . 
إن المعرةة بأسدددددددددالي  البح  العلم  سدددددددددو، تسددددددددداعد على إجراء ا بحا  ودراسدددددددددة ا بحا   –

 وتعزز تنميددة البحدد   افجاددا وكددذلددك نقددد ا بحددا  العلميددةا خرى واإلةددادة مناددا وتطبي  نتدد
والندواك وورش العمل والدوراك  العلم  المشددددددددداركة ة  ا نشدددددددددطة العلمية: اللجان والمدتمراك

التدريبية  وتشدددددجا على إجراء البحو  والتقارير  وترشدددددد المدرسدددددين إلى اسدددددتخدام المصدددددادر 
والمراجا  واإلةادة من شددددددددددددددبكة المعلوماك. ويسددددددددددددددتعين المدرس با بحا  المحكمة  والكت  

لرسددافل لى اة  تحكيم ا بحا   ويشددر، ع منا ة البح  العلم   ويشدداركالمقررة  ة  ضددوء 
 وعمليات  العقلية.  ذاكرت د مناا ة  التدريس وتنشيط الجامعية  ويستةي

أن واقا تلبية االحتياجاك من أعضددددددددددددددداء  يفة  (27)(7102وقد أكدك خديجة بن عثمان )
التدريس بالجامعاك الليبية ال ينطول على معايير موضدددددوعية قياسدددددا باعتباراك المد ل الدراسددددد  
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وافية ة  عملية التعيين  ونتة عن ذلك تزايد معدالك التسددددددددر  من قبل والسددددددددن وكذا تبن  العشدددددددد
أداء  وانخةاضأعضددددددداء  يفة التدريس والجمود النسدددددددب  من أداء الجامعاك لوييةتاا التدريسدددددددية 

رة ميا  وييةة خدمة المجتما بصددو  إلى باإلضدداةةالجامعاك ةيما يتصددل بوييةة البح  العمل  
 شب  مطلقة.

إن عمل ا ساتذة ة  خدمة المجتما يتيح لام الةرصة الثمينة ة  أن يعيشوا  :خدمة المجتمع .3
مشددددددددددكالك مجتمعام ويوةقوا بين النيرية والواقا لتعديل منا جام وأسددددددددددالي  تعليمام وتعلمام 

  وسددددددديلة اةوتطوير ا  وتوجي  أبحاثام ودعماا بما يتناسددددددد  ما حاجاك مجتمعام  وبالتال  
ة  ويرى حسددددددددددددددين وحن  م وتعزيز انتمدددافام لوطنام وأمتامافالام لتحقي  ذاتام وقيددداس عطددد

ثل جال خدمة المجتما تتم( أن  ناك أسالي  لتةعيل جاود عضو  يفة التدريس ة  م7111)
 : (28)ةيما يل 

تماين التعليم الجامع  والسدددددددددع  إلى تقدير حاجاك المجتما وقطاعات  الصدددددددددناعية والتجارية  –
وربط ذلك بسددو  العمالة  والتأكد من مناسددبة التخصددصدداك المقترحة والمااراك المناسددبة إلى 

 المساقاك التدريسية. 
تم حي  يالمشددددددداركة ة  مجالس المدسدددددددسددددددداك الجامعية لزيادة الروابط بين الجامعة والمجتما  –

إشددراك بعض الكوادر القافمة على مدسددسدداك اإلنتاج مجالس إداراك الجامعاك وتقاسددم العوافد 
  مدرس الجامعالالمالية بين الجامعاك و ذه المدسددددسدددداك. وة  تنمية خدمة المجتما يشددددارك 

  ة امالطلبة ومجلس الطلبة ولجانة  أنشددددطة الخدمة االجتماعية  ويةعيل دور عمادة شدددددون 
 مشكالك االجتماعية.حل ال

ة ةياا اةة المجتمعيويشدددددددارك ة  المناسدددددددباك االجتماعية بالندواك والمحاضدددددددراك  لتنمية الثق
ة  ا نشددددطة الت  تسددددام ة  دور الجامعة ببناء مدسددددسدددداك المجتما وتباد الخبرة  كذلكويشددددارك 

 ة  والتعاون االجتماع  اإلرشددددددددددددادل للمدارس ويحرص على أن يسددددددددددددود جو التةا م والتسددددددددددددامح
 كاجاناك الشعبية الت  تحي  المناسبالجامعة والمدسساك االجتماعية ا خرى  ويشارك ة  المار 

 .والدينية الثقاةيةو االجتماعية 

 :التعلم النقال :المبحث الثاني
 :مفهوم التعلم النقالأواًل: 

 يرة؛ الصالتعلم النقال  و تويي، ا جازة الرقمية الالسلكية  (29)(7107عرةك )الشربين   
للقيام بوياف، تعليمية عديدة مثل االتصاالك الصوتية وخدماك إرسال الرسافل النصية القصيرة 

 واستقبالاا وعرضاا والبريد اإللكترون   وتصةح الوي .
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 :  منافع وأهمية التعلم النقال :ثانياً 
ا بحا  على أ مية التعلم النقال واالسددددددددددددددتةادة من  ة  العملية التعليمية مثل  عديد أكدك

 ة  النقاط التالية:  ويمكن إيجاز أ مية التعلم النقال (30)(7107دراسة )الشربين   
تاحة الوصول وساولت  للمتعلمين بما يسال التعلم من  .0 عم ا داء: من خالل تعزيز المعرةة وا 

نجاز الواجباك وحل االختباراك اإللكترونية ومير ا.خالل ب  المحاضراك   والمناقشاك وا 
مراعاة الةرو  الةردية: من خالل إدارة متطلباك المعرةة ةكل من المتعلمين يتعلم حس  قدرات   .7

 وميول .
والمعلم وبين   ةيما بينام وبين الطالو   الاتجا ين: يزداد التةاعل بين الط تعزيز التةاعل بين .3

 .معلمالمعلم وال
 التعلم.أداة التعليم الخاص: ةالتعليم يمكن ذول االحتياجاك الخاصة من  .4
 الت ل  على البعد الزمان  والمكان  والجسمان .تعلمين: و ذا يحل مشكلة التسر  و جذ  الم .2
 .تعزيز وتدعيم التعلم التشارك  والتعاون  .2
 .(31)بسرعة وكةاءة إدارة التعلم: حي  يمكن التحكم ة  عملية التعلم والتعلم من بعد .2
 .(32)ن التعلم النقال يوةر الوقكحي  إتوةير وقك التعليم:  .2

  خصائص التعلم النقال:ثالثًا: 
الخصددددددافص الت  تسددددددال إحدا  التعلم بحسدددددد  ما أورد ا كل من  عديديتميز التعلم النقال ب

  (35)( Ghazvini et.al, 2011 –Fatouhi  و)(34)(7104  و)مادل  (33)(7107)شربين   
 ومن  ذه الخصافص: (36)(Chen et.al, 2003و)
 التعليم ة  كل وقك ومكان: و ذا ما يسمى اإلتاحة وتخط  حواجز الزمان والمكان  .0
( WiFiالتواصل السريا ما شبكة المعلوماك الدولية: تتيح تكنولوجيا التعلم النقال خدمة ) .7

( ا شعة تحك الحمراء والبلوتو  للاوات، المحمولة بالدخول إلى االنترنك بسرعة ةافقة  IRو)
مكانية استقبال البياناك والملةاك وتخزيناا  وأكد )خميس   أن التعلم النقال متام  (37) (7100وا 

طوال الوقك  وة  أل مكان. حي  يمكن للمتعلم الوصول إلى المحتوى اإللكترون  والمواد 
لى خدماك الدعم والمساندة  التعل لى المعلم والمتعلمين اآلخرين  وا  يمية اإللكترونية  والندواك  وا 

 ة  أل وقك ومكان على مدار الساعة.
الحجم الص ير  دواك التعلم النقال: ي سال الحجم الص ير لاذه ا دواك عملية التنقل باا  .3

 .(38)والتعامل معاا
مواق، تعليمية علم جديدة  و بيفة ت وجدلتعلم النقال يةا :علمالتشاركية والتةاعلية ة  عملية الت .4

 .جديدة
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طورك ا جازة المتنقلة ك  يسال حملاا ة  أل مكان  ولذا يمكن للمتعلم أن يتعلم  لقد التنقل: .2
 ة  أل وقك ومكان  ويوةر التعلم المتنقل أربعة مجاالك للتنقل على النحو اآلت :

 بعيدا  عن قيود الةصول الدراسية والقاعاك ومير ا.التنقل ة  الةضاء المادل:  -
قنياك متعددة ت -ص ر حجماا رمم- ا جازة المتنقلةب   الةضاء التقن : حي  تتواةرالتنقل ة -

   واالتصاالك شبكة ويمناا بساولة  مثل: البلوتو   و  يمكن للمتعلم التنقل بيناا واالستةادة
   ومير ا.GPS  ونيام تحديد المواقا WiFiالالسلكية 

خر آ التنقل ة  الةضاء المةاوم : حي  ينتقل المتعلم من موضوع إلى آخر  ومن مةاوم إلى -
 ل.انقعلى اإلنترنك عبر  اتة  ال

التنقل ة  الةضاء االجتماع : إذ تتيح ا جازة المتنقلة للمتعلم أن يتعاون ما أقران  بساولة  -
ا  االجتماعية التعر، على من لام ا تمامات  نةساة  إنجاز ةروضام  كما تتيح ل  الشبكاك 

 د من . اأو من يمتلكون خبرة ة  مجال معين قد يستة
الحوار ة  بيفة التعلم النقال  و ا سددددددددددددددداس ةياا  وال أن  (39) (7100وقد أكد )خميس   

نما يشدددددددددمل   الو  الحوار بين المتعلمين. -أيضدددددددددا  –يقتصدددددددددر على الحوار بين المعلم والمتعلمين  وا 
نما تشمل أنشطة عديدة وةريدة  مثل:  تقتصر أنشطة التعلم النقال على الحوار  وا 

 االستكشا، والةحص. -
 المناقشة المتزامنة بالصوك والنصوص والتسجيل. -
 البناء: حي  يقوم المتعلمون ببناء النماذج  والمنتجاك التعليمية المتعددة. -
 والمنتجاك الرقمية. التشارك: حي  يتشارك المتعلمون ة  تبادل النماذج  -

 أجه ة وتقنيات التعلم النقال:رابعًا: 
 ,Sarker & Wells) ددة ومزايا ا المتنوعة ةقد عرةااالاوات، النقالة وبأجيالاا المتع .0

بأناا عبارة عن جااز كمبيوتر يقوم باستقبال البياناك من خالل لوحة من المةاتيح   (40)(2003
جراء عملياك حسابية ومنطقية  ويقوم بإخراج النتافة  ذاك الحجم الص ير  ثم يقوم بتخزين وا 
عبر شاشت  الص يرة  كما يقوم بإرسال االتصاالك وتلق  البياناك من مختل، أنحاء العالم 

 الالسلك   وتقدم الاوات، النقالة عدة خدماك مناا:وبطريقة الب  
  ز القيم وتعزي  اوتأكيدخدمة الرسافل القصيرة؛ والت  يمكن استخداماا ة  إثراء المةا يم

 واالتجا اك.
 ( خدمة التراسل بالحزم العامة للراديوGPRS:)  و   اختصار(General Packet Radio 

Service أو خدمة التراسل بالحزم العامة للراديو  و   مجموعة ( أل نيام حزمة الراديو العامة
(  و   تقدم خدماك  مثل: خدماك GMSمن الخدماك الرقمية الت  تقدم على شبكة من نوع )
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( SMSالرسافل الةورية  والبريد اإللكترون   وتصةح االنترنك  وخدمة الرسافل القصيرة )
 .(41)( ومير ا من الخدماكMMSوالمصورة )

 أنيمة تحق( ي  المواقا العالميةGPS:)  ترتبط الاوات، الذكية وا جيال الحديثة مناا با قمار
الصناعية بشكل كبير و تستطيا تحديد الموقا يستةاد مناا ة  تدريس مادة التاريخ والج راةيا 
والرياضياك و ندسة المثلثاك وتحديد القبلة عند الصالة )التربية السالمية( و ذه الخدمة ت ن  

 ال  عن ا طالس التاريخية والج راةية.الط
 :خدمة الوسافط المتعددة 
 ( و   اختصار لدMultimedia Message Service تشير  ذه الخدمة إلى إمكانية إرسال )

واستقبال الرسافل المصورة  أو الملةاك الصوتية  أو ملةاك الةيديو وكذلك الرسافل النصية 
 رسافل(  ةا  امتداد أو تطور لتقنية الSMSالقصيرة ) وبمحتوى أكبر مما  و علي  ة  الرسافل

 .بوج  عام
 (  خدمة الواWAP ةالوا  برنامة يحول صةحاك االنترنك المصممة للكمبيوتر ليجعلاا:)

ص يرة بشكل بناس  شاشاك الاوات، المحمولة أو ا جازة اإللكترونية المحمولة ا خرى. 
ل  ومما يقدم  االنترنك من خدماك ومعلوماك  ةيستةيد المستخدم للاات، من خاصية التجوا

لبريد واالستةادة من بقية خدماتاا المختلةة  مثل ا ااوتبادلا مر الذل يسال علي  نقل البياناك 
 اإللكترون   والشبكة العنكبوتية  ومجموعاك ا خبار  وخدماك المعلوماك المختلةة.

 : تبادل الملةاك التعليمية من أجازة إنشاء  ة   ذه الخدمة من يمكن استخدام خدمة البلوتو
يمكن استخداماا أيضا  للتواصل الالسلك  بين  كما شبكاك بين ا جازة ة  نطا  ضي  

 أدواك اإلدخال والحاسو  أو بين أدواك اإلخراج والحاسو   وكذلك إرسال التقويم الةورل
ةساراتام ح للطلبة بإرسال استتمكن المعلم من الحصول على الت ذية الراجعة وتسم حي   للطلبة

ن ويرسل اإلجابة إليام م  ثم يجي  المعلم على  ذه االستةساراك  إلى المعلم ة  أل وقك
 خالل الاوات، النقالة.

 :ة ةقط م اإلمكاناك الصوتي ناك بعض المواد الدراسية القليلة الت  يمكن استخدا خدمة الصوك
 .(42)اك والتاريخالمحمول ة  تعلماا مثل ا د  والل  اات،لل

  خدمة الجراةيك: تتميز الاوات، النقالة الحديثة بدرجة عالية جدا  من الوضوم وتسمح بعرض
ةقرة بةقرة وبضوء ساطا على الةقرة ويعر، ذلك بالعرض المرف  السريا المتتابا ويمكن 
استخدام  ذه الخاصية ة  تعليم أحكام التمرير والتشريح وقواميس الل ة وكذلك اعتماد أسلو  

 للع  من خالل تقديم العا  تعليمية لاا عالقة بالل ة.التعلم با
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احة يرة  تمسك على ر و   أجازة كمبيوتر ص أجه ة الكمبيوتر الشخصي الممسوك باليد:  .2
 :ك، اليد مناا

  الكمبيوتر شكل اللوحةTablets PC: كمبيوتر ص ير  لذا  و و شكل اللوحة  الكمبيوتر
تسمى أيضا  الكمبيوتراك اآللية المص رة  و   تعد تطورا   جازة الكمبيوتر المحمول  ويوجد 
من الكمبيوتراك اللوحة مصحوبة بلوحة مةاتيح يمكن ةصلاا أو طياا  وقد يوجد بدون لوحة 

 .(43)مةاتيح  ولذلك يوجد ا خير بشاشة حساسة قابلة للمس
  أجه ة الكمبيوتر( الكفيةPalm PC:) أجازة كمبيوتر تتميز بوجود شاشة كبيرة لتوةر   

مساحة أكبر لعرض البياناك بشكل يتقر  من بيفة العمل ة  أجازة الكمبيوتر المحمولة  ولكن 
يعا  علياا أناا أكبر حجما  وأثقل وزنا  من أجازة كمبيوتر الجي   كما أن بطاريتاا تبقى 

 .(44)ة بأجازة كمبيوتر الجي لةتراك قصيرة نسبيا  مقارن
 :أجه ة كمبيوتر الجيب ( أجازةPocket PC و   أجازة كمبيوتر تتميز بخةة الوزن وص ر )

 الحجم  وطول عمر البطارية.
إن مالبية أجازة المساعداك الرقمية لاا أداة ( PDAsأجه ة المساعدات الرقمية الشخصية ) .3

الشاشة؛ حي  تيار الحرو، وا رقام على شكل تشب  القلم تستخدماا إلدخال البياناك على 
شبي  لوحة المةاتيح  ويمثل النقر على تلك الحرو، الض ط على المةاتيح لوحة المةاتيح 
العادية ة  أجازة الكمبيوتر الشخصية  كما تسمح  ذه ا جازة أيضا  بكتابة المالحياك بخط 

اليد إلى نصوص  إلى جان  أن  اليد العادل  وبعض  ذه ا جازة تتيح إمكانية تحويل خط
بعض  ذه ا جازة تأت  برةقتاا لوحاك مةاتيح ص يرة مدمجة وبعضاا اآلخر يوةر إمكانية 
استخدام القلم بديال  للةأرة  حي  تتيح النقر على الرموز وتحريك أشرطة التمرير وما إلى ذلك. 

م إمكانية توصيل لوحة ومن ناحية أخرى توةر معيم أجازة المساعداك الرقمية ص يرة الحج
 .مةاتيح خارجية باا  وبعضاا يمتلك شاشاك على شكل أةق  أو على شكل راس 

كما أن نسبة كبيرة من المساعداك الرقمية الشخصية توةر إمكانية ترقية أنيمة التش يل  
ضاةة برامة جديدة  كما يمكن إضاةة مزيد من الذاكرة ووسافط التخزين  وتوصيلاا بشبكة محلي  ةوا 

 .سلكيا  أو السلكيا  وتوصيلاا أجازة مودم وطابعاك لوحاك مةاتيح ومير ا من الملحقاك

 أنظمة إدارة التعلم النقال:خامسًا: 
إن أنيمة إدارة التعليم المتنقل    بيفاك تعليمية اةتراضية من خالل برامة تطبيقية مصممة 

التعليم للطال  من خالل ا جازة على مستوى عال  من الجودة  و ذه ا نيمة تعمل على تقديم 
 النقالة  وةيما يل  إيجاز   م أنيمة إدارة التعليم المتنقل:
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  (:Blackboard Mobile learning, 2.0نظام بالكبورد للتعليم المتنقل ) .1
 و أحد أنيمة إدارة العملياك التعليمية للتعليم المتنقل ة  مدسساك التعليم العال   ويقوم 
بإيصال التعليم للطال  ومتابعتام  ويتيح الةرصة للمتعلمين للتواصل والتةاعل ةيما بينام أو 
ما أعضاء  يفة التدريس من خالل الةصول االةتراضية  أو مر، المحادثة أو البريد 

 الطالعان   أو مير ذلك من ا دواك المتاحة على النيام. كما أن  يسال على الطال  اإللكترو 
على محتوى المادة العلمية للمقرر الدراس  ة  أل وقك شاء وة  أل مكان كان  من خالل 
ا دواك المتنوعة الت  يدمناا  ومن جاة أخرى يوةر النيام أدواك وقوال  مخصصة تسال 

يس وضا محتوى مقرراتام ةياا  كما أناا تسال عليام إدارة ذلك على أعضاء  يفة التدر 
 .المحتوى بطريقة مرنة وبشكل ةعال

 (:Desire2 Learn Mobileنظام دي اير توليرن للتعليم المتنقل ) .2
 و نيام يتضمن مجموعة من التطبيقاك الخاصة بالتعليم المتنقل  ويسمح من خالل  لمدسساك 
التعليم العال  باستخدام  بيسر وساولة؛ كما يتيح للطال  سرعة الوصول إلى برامة التعلم ة  
أل وقك يشاءون وة  أل مكان كانوا. كما يسال االتصال والتعاون وانتقال المعلوماك بين 

يفة التدريس والطال   وبين الطال  أنةسام  ويمكن تحميل  ذا النيام على أجازة أعضاء  
الاوات، النقالة  مثل: اآلل ةون  واآلل بود تاتش  وجااز البالكبيرل  ومير ا من ا جازة 

 .النقالة
 (:Moodle Mobile Learning Ssytemنظام مودل للتعليم المتنقل ) .3

المصدر  وذا خصافص ةريدة  ومناا: خضوع  للتطوير والتعديل  ي عد  ذا النيام نياما  مةتوحا  
  و ذه ممن قبل مستخدمي  ذول الخبرة ة  التعامل مع  والمنتشرين ة  مختل، دول العال

من مدسساك التعليم العال  على المستوى العالم  إلى ا خذ باذا النيام   عددا  الخاصية دةعك 
 .واالستةادة من 

 تكنولوجيا التعلم النقال في الجامعات:مبررات توظيف 
إنشاء تكنولوجيا االتصال والحواسي  المساعدة والرقمية الص يرة بما تتم  من خدماك سب   .0

نجاز واجباتام  حل و  وتكليةاتاماإلشارة إلياا؛ مما يسمح للطلبة من مذاكرة دروسام وا 
دية زمان ومراعاة الةرو  الةر االختباراك وتبادل الملةاك والمعلوماك وتخط  حدود المكان وال

 ومير ا.
التنور التكنولوج  الذل يتمتا ب  الجيل الحال  من الطال  ة  العالم ومن خالل الواقا  .7

 التكنولوجيا.ةقد سبقوا أسالةام كثيرا  وتعمقوا ة   ذه 
 الحديثة.مسايرة االتجا اك العالمية التربوية  .3
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ى ا زماك ةا جازة النقالة يمكناا الت ل  عل إن التعليم سيصبح أكثر يسرا  وساولة وللجميا .4
 والكوار  والنزاعاك الت  تحول دون وصول الطلبة للجامعاك.

 الت ل  على ازدحام العقول. .2
 الت ل  على البعد المكان  والزمان . .2
 الت ل  على مشكلة نقص المختبراك وا جازة. .2
وم والتعليم مدعما  للتعليم المةت الت ل  على مشكلة التسر  الدراس  وكذلك يعد التعلم النقال .2

 عن بعد من خالل التقنياك الت  يمتلكاا.
عداد ونشر ددد العقلية على الجواالك والحواسي  الرقمية الص يرة والمساعدة  .1 سرعة التعامل وا 

 وكذلك قابلية تطوير ا وتعديلاا وكذلك التكلةة القليلة.

 الجامعات الليبية:العقبات التي تواجه تكنولوجيا التعلم النقال في 
 مجموعة من المعوقاك يلخصاا الباحثان ةيما يل :  (45)(7113حدد )خميس  

 وكثرة أعبافام والخو، من الةشل. لجالام بأ ميت  معوقاك متعلقة بالمعلمين: .0
تطوير سمح بالالروتين وال ت بعض اإلداراك تصر على معوقاك تتعل  باإلدارة التعليمية: .7

 المرونة.و 
 .الالزمة مكاناك المادية والبشريةتتعل  بالنيام التعليم : تتمثل بنقص التمويل واإلمعوقاك  .3
معوقاك مرتبطة بالمجتما: رةض بعض اآلباء  ن يستخدم أبنافام مستحدثاك تكنولوجية  .4

 حديثة.
ية جديدة أنماط تعليم ة ن إدخال أي ةإن الةكرة ربما تكون جيدة ومستحدثة لكن تطبيقاا صعب .2

يفة من تا من أةراد المجتما المحيط ةالبدالبد أن يصاحباا موافمة مجتمعية وقبول أكبر 
 المجتما وتوعيت  بثقاةت  الت  ترتبط بتلك التقنية.

 م الحال .التعلي ككالي مكن أن يقدم حلوال  سحرية لمش إن الاات، النقال والتعلم من خالل  ال .2
المشكالك الصحية  ياور بعضبشكل مستمر قد يددل إلى النقال  إن استخدام الاات، .2

 واالجتماعية.
 ولة اجتماعيا .مقبمير  سلوكياكعدم وجود ضوابط ومعايير الستخدام  تتيح ةرصة كبيرة لنمو  .2
 حجم الشاشة الص ير ة  الاوات، النقالة يجعل من الصع  ردية النصوص والتعامل معاا. .1

 شحن البطارية: .01
 ك ا جازة واختالةاا.كثرة موديال .00
 .كية والالسلكيةطوير الشبكاك السليتطل  تطبي  نموذج التعلم النقال بتأسيس بنية تحتية وت .07
 قلة التوصيل والتواة  بين بعض ا جازة. .03



 يبيةالتدريسية بالجامعات اللألعضاء الهيئات  تصور مقترح لتوظيف تكنولوجيا التعلم النقال في التنمية المهنية

 د. عبدهللا عطية أبو شاويش                                                    د. خديجة عامر بن عثمان

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –جامعة الزاوية                              كلية التربية  150

 صعوبة نقل الةيديو عبر الشبكاك النقالة. .04
 ددد التكنولوجية لدى جميا أطرا، العملية التعليمية. .02

( متطلباك 7113لقدد حددد )خميس  متطلبات توظيف التعلم النقال في التعليم الجامعي بليبيا: 
 :(46)ضرورية يمكن تلخيصاا ةيما يل 

مكانات   وةوافده  وأ داة   المعوقاك والتويي،. .0  دراسة مواصةاك التعلم النقال  خصافص   وا 
 تحد .االقتصادل والتعليم  ل  كمسدراسة جدوى تويي، التعلم النقال: وذلك للتأكد من العافد  .7
التخطيط الصحيح لتويي، التعلم النقال: بحي  يكون شامال  لجميا العوامل الت  تدثر ة   .3

التعلم النقال  كما يشمل وضا خطة لتطبيق  على مراحل متدرجة  وأن يتضمن إشراك المعلمين  
 التدريس.وأعضاء  يفة 

 نى تايفة بنية نيام التعليم الجامع  القافم.توةير المناع لتويي، التعلم النقال: بمع .4
 رصد التمويل الالزم لتويي، التعلم النقال من خالل الوزارة والشركاك والمدسساك الخارجية. .2
 توةير الكةاءاك البشرية الت  يحتاجاا تويي، التعلم النقال. .2
  من أماكن وأثا تيةتوةير المتطلباك المادية الالزمة لتويي، التعلم النقال: وتشمل البنية التح .2

 وتجايزاك  وكل ا جازة الالزمة للكلياك.
لى عيناك   ثم التجري  الموسا عبل تطبيق : تبدأ بالتجري  المص رتجري  التعلم النقال ق .2

 أكبر.
جراء التنةيذ على مراحل  .1 تطبي  التعلم النقال والتنةيذ المرحل : ويقصد ب  التأن  ة  التطبي  وا 

 سساك على ا كثر ة  المرحلة ا ولى  ثم التوسا تدريجيا .محددة  تبدأ بثال  مد 
التدري : ويشمل تدري  أةرد ةري  تطبي  التعلم النقال والقافمين على إدارت   والمعلمين وأعضاء  .01

 يفة التدريس الذين يستخدمون تكنولوجيا التعلم النقال ويويةوناا  وكذلك الطال  وأخصاف  
 مراكز الدعم الةن .

 ض الجامعات والدول في التعلم النقال:تجارب بع
  وم طب  ةري  البح  على كلية علالمدينة المنورةج المملكة العربية السعودية:  –جامعة طيبة

( مشروعا  رافدا  ة  تطوير البيفة التعليمية 7101)دسة الحاسباك خالل العام الجامع و ن
وعمادة التطوير الجامع  بالجامعة  باستخدام التعلم المتنقل  بدعم من عمادة البح  العلم  

ضمن دراسة أجرا ا الةري  بعنوان: تطوير بيفة التعليم اإللكترون  باستخدام تقنية التعلم المتنقل 
(Mobile Learning  من أجل تحسين البيفة التعليمية لدى الطال  جامعة طيبة. وقد طب )

م السلكية تحك اسم التعل كةالمشروع ة  مبنى كلية علوم و ندسة الحاسباك من خالل شب
( من داخل المبنى وخارج ؛ بحي  يتمكن الطال  من الوصول Mobile Learning)المتنقل
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السلكيا  إلى نيام التعليم اإللكترون  وخدماك أخرى من خالل ا جازة المتنقلة الت  يمتلكاا 
 .(47)مثل الاات، المتنقل  أو المحمول أو المساعداك الشخصية الرقمية ومير ا

 ( نسخة 7112)  الجامعة خالل العام الجامع ة طب  ةري  بح بريطانيا: –جامعة برنغهام
( أشار  على طال  مرحلة الماجستير العلوم  واستخدم 01)بية من منيم تعليم منتقل لمدةتجري

المنيم ة  تزويد الطال  بالمواد والرسافل المتعلقة بموضوعاك التعلم  والتقارير إضاةة إلى 
 ل التواصل والتعاون بين الطال  من جاة  وبينام وبين أستاذتام من جاة أخرى.تساي

 حي  استخدمك الرسافل القصيرة ة  تعليم أولفك الذين ال جنوب أفريقيا: –اجامعة بريتوري
يمكنام الحصول على ةرص التعلم بسب  اليرو، الج راةية  أو أولفك الذل ينتقلون بصةة 

 .(48)دافمة
  ( نموذجا  للتعليم المتنقل 7111)طبقك خالل العام الدراس أبو ظبي:  –كاليت التقنية العليا

يقوم على تويي، تقنياك الاات، المتنقل من الجيل الثال   ويتيح للطال  التعامل ما المادة 
عتاا سالراسية مستخدما  المزايا التقنية الت  تتيحاا تلك الاوات، المتنقلة  مثل سرعة التخزين و 

وكةاءة التش يل وأيضا  وضوم الصور والتصاميم العلمية والجداول والرسوم البيانية المعروضة 
( أل، طال  ة  كلياك التقنية العليا على 02)علمية  ويستةيد من النموذج حوال ة  المادة ال

 مستوى الدولة  وتمكن التقنية الجديدة الطال  من مشا دة عرض ح  للمحاضراك الدراسية 
 .ومناقشة المدرس  والتةاعل مع  إلكترونيا  من أل مكان

  متنقل اات، الالجامعة مشروع التعلم بواسطة البدأك البحرين:  –الجامعة العربية المفتوحة
ا ول تطوير محتوى  المشروع على محورين: تضمن ( اشتمل7112)خالل العام الدراس 

تعليم  تةاعل  قابل للتحميل على جااز الاات، المتنقل  مثل: الملخصاك والشرم وأسفلة 
التقييم الذات  والصوتياك والمرفياك  وعن  المحور اآلخر بتوةير خدماك الرسافل القصيرة 

 .الجامعةلطل  معلومة معينة كمعرةة الجدول الدراس   ومواعيد ا حدا  الجامعية  وأخبار 

 مدى استفادة الجامعات الليبية من تكنولوجيا التعلم النقال:
( بأن المدارس والجامعاك سو، تتبنى Sharples et.al, 2007)  (49)يرى شاربلز وآخرون

تقنية الاوات، النقالة ة  العملية التعليمية ة  السنواك القادمة ومثلما حد   نواع التقنياك السابقة 
لدول ا عديدة  العقد ا خير اتجاه  ويالحي التلةزيونية والحاسو  اآلل  ومير ا.كالدوافر 

والجامعاك إلى اعتماد أنيمة التعلم اإللكترون  بجميا أشكال  وأنواع  ومناا خدماك الاات، 
 النقال.
وحس  علم الباحثين مازالك تجربة الجامعاك الليبية محدودة جدا  ة  مجال الاات، النقال  
ا وطالباا إدارة الجامعة ومويةيابين االجتماع  و ر التعلم النقال ةقط على التواصل اإلدارل ويقتص
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اك انتااء العام الدراس  أو مناسب وأمن خالل الرسافل القصيرة لتحديد مواعيد االختباراك أو بدء 
يميين إلى ديلجأ بعض ا كاو وطنية أو إعالم الطال  بدرجت  الناافية ة  المساقاك الت  اجتاز ا. 

عرض ملةاك وأسفلة وتمارين إثرافية وعالجية على صةحاتام أو على الحواسي  داخل قاعاك 
المحاضراك لطلبتام لينسخاا الطال  ويحتةي باا على وسافط التخزين ثم تخزيناا ة  أجازتام  

يسيرا  من  ا  إال جزء مناا ت لسي   ال و ةردية وعشوافية مير منيمة  السلوكياكولكن ال تزال  ذه 
 الخدماك الت  تتيحاا أجازة التعلم النقال.

 

 التوصيات:
 ن ا جازة   ضرورة تبن  تكنولوجيا التعلم النقال بشكل رسم  ومنيم ة  الجامعاك الليبية .0

النقالة تتيح بيفاك آمنة ومير آمنة ةال بد من اإلسراع بتوييةاا بطريقة تعود بالنةا على 
 الجميا. 

اإلسراع ة  تدري  ا كاديميين والمدرسين على التعامل ما تكنولوجيا التعلم النقال وأدات   .7
 وتصميم المواد التعليمية الداعمة ل . 

 االستةادة من تجار  الدول والجامعاك.  .3
االستةادة من تطبيقاك ا جازة النقالة الداعمة للعملية التعلمية وربطاا بالصةحاك الرفيسة  .4

 تعر، على مدى نشاط الطلبة وا كاديميين خارج أسوار الجامعة. للجامعاك لل
ن استخدام إاك تكنولوجيا التعلم النقال حي  متابعة تقويم أداء الطلبة ا كاديميين عبر خدم .2

 لوحده ال يكة .  الموديل
بناء وحدة خاصة داخل وحدة باسم وحدة التعلم النقال تتبا لقسم التعلم اإللكترون  داخل  .2

ونية المقرراك اإللكتر  متابعتام وتصميمتبنى تدري  المستخدمين و تالجامعاك الليبية 
اءة لتةعيل التعلم النقال واالستةادة من خدماك بكة وتطوير ا ومستودعاك التعلم والدعم الةن 

 عالية. 
وعية المسدولين والماتمين والخبراء بأ مية التعلم النقال ودعوة شركاك االتصاالك وخبراء ت .2

 ة  تطوير  ذا المجال.  اماسباإلالبرمجة وتكنولوجيا التعليم والمعلوماك 

 

 

 



 مؤتمر المعرفة
 ليات التربية، ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العامكاإلسهام المعرفي لبعنوان: 

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –كلية التربية                    جامعة الزاوية       153
 

 : مقترحات الدراسة
دارة تكنولوجيا التعلم النقال دراساك لتحديد معايير تصميم إجراء .0  .ونشر ا وا 
ة  التواصل عبر  ةدراساك تاد، إلى التعر، على واقا استخدام ا جازة المحمولإجراء  .7

 الشبكاك االجتماعية. 
 إجراء دراساك بين خدماك الاات، النقال.  .3
التدريس الت  يمكن استخداماا ة  بيفة الاات،  وطراف  إجراء دراساك تبح  ة  أسالي  .4

 النقال. 
 امن ومير المتزامن عبر بيفة الاات، النقال. إجراء دراساك مقارنة بين التواصل المتز  .2
إجراء دراساك تجريبية تاد، إلى التعر، على مدى ةاعلية التعلم النقال ة  العملية التعليمية  .2

 ة  المساقاك المختلةة. 
 اجاك الخاصة وتعليم الكبار. تيحإجراء دراساك تاد، لتويي، التعلم النقال لذول اال .2

 

ع سات السابقة لوضتم التوصل إليها من خالل الدراسة الحالية والدرااألسس واالعتقادات التي 
 : التصور المقترح

 الطلبة أكثر اندماجا  من ا كاديميين ة  تكنولوجيا ا جازة النقالة.  .0
 الطلبة على استعداد الستخدام أجازة التعلم النقال ة  العملية التعليمية.  .7
يستخدمون ا جازة النقالة للتواصل االجتماع  والعالقاك العامة  والطلبة ونا كاديميون الليبي .3

 أكثر من استخدامام لاذه ا جازة ة  التعليم والتعلم. 
 ال توجد عالقة بين معدل الطال  واتجا   نحو ا جازة النقالة أو امتالك  لاا.  .4
 ا.ن والطلبة طبيعة بيفة ا جازة النقالة بمميزاتاا وعيوباو يدرك ا كاديمي .2
التواصل عبر شبكة اإلنترنك باستخدام تكنولوجيا االتصاالك وا جازة النقالة يرتبط بقدرة لاا  .2

آثار إيجابية على الذاكرة حي  أثبتك دراسة حديثة بأن حجم الشبكة االجتماعية للةرد م قاسة 
من من يبعدد ا صدقاء على الشبكة و ذا يرتبط بعالقة طردية بالمادة الرمادية ة  الجان  ا 

 كلما زادك المادة الرمادية وبالتال  اتسعك  الدماغ. ةكلما اتسعك دافرة المعار، على الشبكة
 .ذاكرت  وزادك قدراك الةرد على اإلدراك

نما    وسيلة  .2 ا جازة النقالة ال تمثل بديال  عن التواصل المباشر بين المدرس والطال  وا 
 للتواصل والتعلم. 
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يعتقد الباحثان أن التعلم النقال ليس قاعة دراسية تحك اإلدارة الكاملة للمعلم ةيمتزج استخدام  .2
المتعلمين لألجازة النقالة لألمراض التعليمية بأمراض أخرى وعلى المعلمين وا كاديميين 

 . الجانبيةتقبل  ذه الحقيقة والتعامل معاا بحكمة بعيدا  عن القوانين الصةية 
احثان أن دمة البرامة الت  تتبنا ا المدسساك التعليمية كبيفة التعلم اإللكترونية داخل يعتقد الب .1

وجد أن و   النتشار بين الطلبة وا كاديميينبيفة ا جازة النقالة ستواج  مرحلة صعبة قبل ا
 التطبيقاك الخارجية تعان  من ةترة صعبة قبل أن تنتشر انتشارا  واسعا  بين مستخدم  الشبكة. 

ن الصورة المعبرة خير من أل، كلمة. وممكن االستةادة من  ذه اآلراء ة  تةعيل خدماك إ .01
MMS  والشبكاك االجتماعية عبر خدماكWAP  ة  ا جازة النقالة والتراسل من خالل

GPRS (  ومثل البلوتوIR)( وكذلك التطبيقاك )الواتس أ  والةايبر ومير ا. 
 
 : تواصلتحديد أدواك ال: وضيح المخططت

 من الطال  إلى الطال   ومن الطال  إلى المعلم  ومن الطال  إلى إدارة الجامعة. : بالنسبة للطالب
 المعلم إلى الطال   ومن المعلم إلى إدارة الجامعة.  ومن معلم من معلم إلى : بالنسبة للمعلم

ومن إدارة الجامعة إلى بالنسبة إلدارة الجامعة إلى الطال   : بالنسبة إلدارة الجامعات الليبية
 وزارة التعليم العال  إلىجامعة إدارة ال نمعة إلى جامعاك الليبية أخرى  ومالمدرس  ومن إدارة الجا

 يفهاوتوظ مات الهاتف واألجه ة النقالةوذلك باستخدام وتوظيف خد إدارة الجودة إلىومن الجامعة 
ومن خاللاا الولوج للشبكة االجتماعية  WAPخدمة الوا  و  SMSالرسافل النصية القصير : مثل

نشاء  GPRS وكذلك خدماك الموديلوالصةحة الرسمية للجامعة والبريد اإللكترون  وكذلك  وا 
 شبكاك السلكية ة  مساحة ج راةية ص يرة.

يوص  الباحثان باإلرشاداك التالية الت  من شأناا تةعيل التعلم من : إرشادات توظيف التصور
ا جازة النقالة ة  العملية التعليمية ومن خالل تحليل محتوى الصةحاك الرسمية خالل تكنولوجيا 

ن كانك  ناك  حتى اآلنلليبية لم تتبنَّ التعلم النقال للجامعاك الليبية وجد الباحثان أن الجامعاك ا وا 
 محاوالك ةا  محدودة جدا  ومتواضعة وما زالك تعتمد على الرسافل النصية القصيرة الستخداماا

 عقد  ذه االختباراك نبدرجاك االختباراك وأماكة  أمراض العالقاك العامة واإلعالناك واإلعالم 
 .وتواريخاا

 : فادة من تكنولوجيا التعلم النقالولهذا يضع الباحثان بعض اإلرشادات لالست
 يج  أن يتناس  محتوى الرسالة والمعلومة ما أنيمة التعلم النقال والخدماك الت  يوةر ا.  .0
 يج  أن ي تَبنَّى التعلم النقال ة  إطار التعليم المدمة ةا جازة النقالة ليسك بديال  عن الجامعة.  .7
 يج  أن ي ستخدم التعلم النقال ة  مراعاة الةرو  الةردية.  .3
 يعتقد الباحثان أن  يج  أن تستخدم تكنولوجيا التعلم النقال ة  التعزيز بأنواع  وكذلك التقويم. .4
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  :مثلتدريسية تناس  بيفة التعلم النقال   وأسالي   افأن  ناك طر  يرى الباحثان .2
   التشاركية. افالطر )أ( 

  المتاح، التعليمية االةتراضية. ) ( 
    الخرافط الذ نية والخرافط المةا يمية اإللكترونية. )ج(
    طريقة حل المشكالك.)د( 
  طريقة اللعبة.  )ه(
     االةتراضية.الرحالك التعليمية )و( 
     طريقة المناقشة والحوار.)ز( 
 .  التعليم المعتمد على جانب  الدماغافطر )م( 
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 ( مخطط التصور المقترح لتوظيف تكنولوجيا التعلم النقال الجامعات الليبية.1شكل)
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 دافعية التعلم وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن
 

 صالح إمحمدأ. يوسف                    أبوسيف أحمد                    تجديده أ.     
 التربية وعلم النفس                           مساعد محاضر بقسم علم االجتماعمحاضر بقسم        

 جامعة بني وليد-التربية  كلية                        اإلسالمية الجامعة األسمريةكلية اآلداب ب
 
 :ـلخـصم  ال

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مستتتتتتتتتتتتتتتوم داالعية التعلم وعالغتها ببعى المت يرا  لدم 
ستتتتتتتتتا ال  ن اإلجابة على التالبحث كان البد م أهدافطلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن ولتحقيق 

 :التالية
 ؟بمدينة زليتن ما مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية 
 ؟داالعية للتعلم والقا لمت ير الجنسمستوم الهل توجد الروق الي  
 ؟االعية للتعلم والقا لمت ير التخصصهل توجد الروق الي مستوم الد 
 ؟علم والقا لمت ير التقدير الدراسيهل توجد الروق الي مستوم الداالعية للت 

وغد استخدم المنهج الوصفي، وتكون مجتمع البحث من طلبة المدارس الثانوية بالفرع ال ربي 
م( حيث بلغ عددهم 7102 –7102والعلمي للعام الدراستتتتتتتتتتتتتتي   األدبيزليتن بالقستتتتتتتتتتتتتتمين لمدينة 

( طالبا 007العينة   أالراد(. ثم اختيار عينة البحث بالطريقة العشتتتتتتتتتتتتتتوا ية الطبقية إذ بلغ 0001 
 جراءإ، كما غام الباحثان باالعتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد على مقياس الداالعية للتعلم  ليوستتتتتف القطامي( بعد وطالبة
 (spssباستتتتتتتتتتتخدام برنامج  اإلحصتتتتتتتتتتا ية  بما يتناستتتتتتتتتتب مع البي ة الليبية، وبعد المعالجة التعديال

 :توصل البحث إلى النتا ج التالية
 .الداالعية كان عاليًا نحو التعلم إن مستوم 
اليما يخص الداالعية للتعلم لصتتتتتتتتتتتتتتالح  واإلناثهناك الروق ذا  داللة إحصتتتتتتتتتتتتتتا ية بين الذكور  

 .هن أكثر داالعية للتعلم من الذكور اإلناثمما يبين أن  اإلناث
 .االعية للتعلم والقا لمت ير التخصصال توجد الروق ذا  داللة إحصا ية الي مستوم الد 
 .راسيعلم والقا لمت ير التقدير الدال توجد الروق ذا  داللة إحصا ية الي مستوم الداالعية للت 
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Abstract 

This research aims to identify the level of motivation of learning and 

its relation to some variables among secondary school students in Zliten, 

and to achieve the objectives of the research was to answer the following 

questions: 

- What is the level of learning motivation among high school students in 

Zliten? 

- Are there differences in the level of motivation for learning according 

to the gender variable (male-female)? 

- Are there differences in the level of motivation to learn according to 

the variable specialization (literary - scientific)? 

- Are there differences in the level of motivation to learn according to 

the variable of the academic estimate (high - low)? 

The descriptive approach has been used. The research community 

consists of secondary school students in the western branch of Zliten in the 

literary and scientific sections of the academic year (2017-2018).where the 

number of the population 1116 studen. The sample was selected by the 

stratified sample method. The sample was 112 students. The two 

researchers also relied on the motivation scale for learning (YOSAF 

ALKAMATI) after making adjustments to suit the Libyan environment. 

After the statistical processing using the program (SPSS) the search results 

in the following results: 

- The level of motivation was high towards learning. 

- There are statistically significant differences in the level of motivation 

for learning according to the gender variable (male - female). 

- There are not statistical differences in the level of motivation to learn 

according to the variable specialization (literary - scientific). 

- There are not statistically significant differences in the level of 

motivation for learning according to the variable of the academic 

estimate (high-low). 
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 مقدمة:
 ذلك ألن معرالة اإلنستتتتتتتتان لدواالع  تجعل  النفس،يحتل موضتتتتتتتتوع الدواالع أهمية كبير  الي علم 

الذي ي دي ب  إلى إغامة عالغا  إنستتتتانية أالضتتتتل بين   دواالع ستتتتلوك  يره من الناس الشتتتتيء يدرك
هذه المعرالة هي ضرورية أيضًا لكل من يشرف على جماعة من الناس  مجتمع ،وبين باغي أالراد 

ن  مة إلى معرالة دواالع تالميذه حتى يمكالمثاًل المعلم الي حاجة دا  ،ويوجههم ويحفزهم على العمل
 ذلك من إدراك غدراتهم واستعداداتهم بالتالي تعليمهم التعليم المثمر.   

ويرم الباحثان أن الداالعية للتعلم غد تكون من العوامل المهمة التي ت دي دورًا الاعاًل الي تعلم 
التميز، االستتتتتتتتتة والر بة الي التفوق و وزياد  ر بت  الي القيام بالعمل الدراستتتتتتتتتي والطمو  والمن ،المتعلم

حيث أن لها أهمية الي زياد  انتباه الطالب واندماج  الي األنشتتتتتطة التعلمية، كما أنها وستتتتتيلة ثابتة 
 وأكيد  للتنب  بالسلوك األكاديمي للطالب.

المجتتاال  والميتتادين التطبيقيتتة  ستتتتتتتتتتتتتتتتة التتداالعيتتة ن رًا ألهميتهتتا الي عتتديتتدويرجع االهتمتتام بتتدرا
 حيث تعد الدواالع من أهم العوامل التي تسهم الي ،المجال االغتصادي واإلداري والتربويوالعلمية ك

التتتتالتعلم النتتتتاجح هو التعلم القتتتتا م على دواالع الطالب  ،التربيتتتتة بوجتتتت  عتتتتام والتعلم بوجتتتت  ختتتتاص
 .(1 وحاجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية الي الحيا 

عمل من عناصر التدريس والسيما أنها ت ومما الشك الي  أن داالعية التعلم تعد عنصرًا أساسياً 
حيث  ،واإلسهام إلى درجة كبير  الي تحقيق األهداف المرجو  منها لدم المتعلم ،على زياد  الاعليتها

يرم البعى أنها من األسباب الر يسية الي وجود الفروق الفردية الي المستوم الدراسي للمتعلمين 
ًا ين إلى ضرور  تأكيد أن تكون الداالعية هدالًا تعليميوهذا ما دالع العديد من علماء النفس التربوي

 .(2 بحد ذاتها حتى يتسنى تحقيق التعلم المر وب لدم المتعلمين
 ويتفق الباحثان مع  السلطي( الي أن معرالة مستوم داالعية التعلم أمر بالغ األهمية بالنسبة

دورًا مهمًا الي عملية التعلم، حيث تجعل الطلبة ينهمكون الي   ديلعملية التعلم والتعليم وهي ت
الدراسا  الي مجال تربية  عديد كما أشار   بن ستي( إلى أن هناك. (3 نشاطا  تسهل التعلم

من إحدم  لتعلم وهذه األخير العالغة الوطيد  بين نجا  الطالب الي مساره الدراسي وعامل داالعيت  ل
( 0821دراسة الباحثة دويك   تعرض حيث  ،من الدراسا  اً كبير  اً التي ش ل  حيز   اوعضالمو 

ثر الي توصل  إلى أن الداالعية ت   وغدوذلك الي إطار ن رية األهداف،  تأثير الداالعية على التعلمل
تهدف إلى معرالة ال( 0881دراسة الطواب   أما ،هاواست الل اكتساب األطفال لمعرالة المهارا 

نتيجة الختالف مستويا  الداالعية للتعلم والذكاء ومن بين أهم  ،الفروق الي التحصيل الدراسي
النتا ج التي توصل  إليها وجود تحصيل جيد وأعلى لدم المراهقين ذوم الداالع المرتفع والعكس 

 . (4 صحيح
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ليها التي يجب التركيز عالمهمة  ا عو ن الداالعية للتعلم تعتبر من الموضتتتتتتتتتتتتتتويري الباحثان أ
ودراستها ومعرالة مستوياتها عند طالبنا ومن تم تعزيزها والحفا  عليها ألنها تعتبر بمثابة األساس 

يعتمد علي  نجا  وتفوق أي طالب الال تعلم جيد بدون داالعية ومن بين المت يرا  التي نود  الذي
 .ير الدراسي(، التقدالتخصص ،التركيز عليها الي هذا البحث مت ير  الجنس

مهم الي  ت يرعلمية من خالل تناول  لم إضتتتتاالةوانطالغًا مما ستتتتبق اللن البحث يستتتتعى لتقديم 
 وهو  داالعية التعلم(.العملية التربوية 
 مشكلة البحث:

  وتدالع  لمتعلما ربوية الهي القو  التي تساعدلنجا  العملية الت اً أساسي اً تعد الداالعية للتعلم شرط
التحصتتتتتيل الجيد وهي عامل أستتتتتاستتتتتي يمكن من خالل  تجستتتتتيد ما تم تعلم  الي الواغع، علي   على

ت ما عالقة دافعية التعلم بمتغيرا التالي: التستتتتتتتتتتتا ل الر يس هذا لبحث الييمكن تحديد مشتتتتتتتتتتتكلة ا
 الجنس والتخصص والتقدير الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن؟

 من اإلجابة على األس لة الفرعية التالية: كان البد   لر يسولإلجابة على التسا ل ا
 زليتن؟ دم طلبة المرحلة الثانوية بمدينةما مستوم داالعية التعلم ل .0
 هل توجد الروق ذا  داللة إحصا ية الي مستوي الداالعية للتعلم والقًا لمت ير الجنس؟ .7
  صلمت ير التخصتتتتتتتتتتت هل توجد الروق ذا  داللة إحصتتتتتتتتتتتا ية الي مستتتتتتتتتتتتوي الداالعية للتعلم والقاً  .3

 علمي(؟ ، أدبي
هل توجد الروق ذا  داللة إحصتتتتا ية الي مستتتتتوي الداالعية للتعلم والقًا لمت ير التقدير الدراستتتتي  .4

 منخفى(؟ ، مرتفع
 أهداف البحث:

 التعرف على مستوي داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن. 
 لبة حسب مت ير الجنس.الكشف عن الفروق الي الداالعية للتعلم لدم الط 
 الكشف عن الفروق الي الداالعية للتعلم لدم الطلبة حسب مت ير التخصص  أدبي، علمي(. 
الكشتتتتتتتتتف عن الفروق الي الداالعية للتعلم لدم الطلبة حستتتتتتتتتب مت ير التقدير الدراستتتتتتتتتي  مرتفع    

 منخفى(.
 أهمية البحث:

 داالعية التعلم. يتناول هذا البحث دراسة مت ير مهم الي العملية التربوية وهو 
 الي بناء المجتمع. لإلسهامنة يعول عليها كثيرًا يهتم هذا البحث بدراسة عي 
 تقدم نتا ج هذا البحث خلفية للمعلمين عن مستوي داالعية طالبهم. 
على ضتتتتتتتوء نتا ج البحث ستتتتتتتيقدم الباحثان بعى التوصتتتتتتتيا  إلى وزار  التربية والتعليم بمدينة  

 ور  اليما يخص غو  أو ضعف الداالعية للتعلم.زليتن خاصة لمحاولة توضيح الص
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  المعلم على هم الي مساعدغامة الدورا  التدريبية والتي تستفيد نتا ج البحث المس ولين على إ 
 داخل الم سسا  التعليمية. وتعزيزها الداالعية للتعليم إيجاد

 حدود البحث:
 طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن. حدود بشرية: 
 المدارس الثانوية بالفرع ال ربي بمدينة زليتن. :حدود مكانية 
 م. 7102-7102:العام الدراسي :حدود زمنية 

 مصطلحات البحث:
 :تعرف بأنها حالة داخلية تدالع الطالب إلى الموغف التعليمي والقيام  الدافعية للتعلــــــــــــــــــــــــــــــــم

 . (5 يتحقق التعليم كهدف للمتعلم حتىبنشاط موج  واالستمرار الي هذا النشاط 
 :مجموعتتتة  بتتتأنهتتتا: إجرا يتتتاً يعرف البتتتاحثتتتان التتتداالعيتتتة للتعلم  التعريف اإلجرائي لــدافعيــة التعلم

على القرا  مقياس الداالعية للمتعلم  إجاباتهمالدرجا  التي يحصتتتتتتتتتتتتتتل الطلبة عليها من خالل 
 المستخدم لتحقيق أهداف هذا البحث.

 الدراسات السابقة:
مســـتوا دافعية التعلم لدى طلبة الصـــف العاشـــر بعنوان:  (،7118  "اليصتتتتل الربيع"دراستتتتة   .0

العية التعرف على مستوي داإلى هدال  الدراسة ، األساسي باألردن وعالقته ببعض المتغيرات
التعلم لدم طلبة الصتتتف العاشتتتر األستتتاستتتي باألردن وعالغت  ببعى المت يرا ، واليما إذا كان 

ليم ومستتتتتتوم تع ف الجنس، ومستتتتتتوم التحصتتتتتيل   ومستتتتتتوم دخل األستتتتتر ،ذلك يختلف باختال
طالب  (701 وتكون  عينة الدراستتتتتتتتتتتتتتتة من ، ستتتتتتتتتتتتتتتار األكاديمي الذي ينوي اختيارهاألب والم

 :(6 وطالبة. وتوصل  الدراسة إلى
 أن مستوم الداالعية عند أالراد العينة كان كبيرا. 
 تفوق اإلناث عن الذكور الي مستوم الداالعية. 
الروق دالة إحصتتتتا يًا الي مستتتتتوم التعلم يعزم لمت ير مستتتتتوم التحصتتتتيل ولصتتتتالح ذوي  وجود 

 التحصيل المرتفع.
فعالية الذات وعالقتها بالدافعية للتعلم لدى تالميذ بعنوان:  ،(7101  "كلثوم العايب"دراستتتتتة   .7

غتها الالي عالغة العالية الذا  وع البحث هدال  الدراسة، المستوى الرابع من التعليم المتوسط
بالداالعية للتعلم لدم تالميذ المستتتتتتتتتوم الرابع من التعليم المتوستتتتتتتتط، وللتعرف على الفروق الي 
الداالعية للتعلم باختالف مستتتتتتتتويا  الشتتتتتتتعور بالفعالية الذاتية لدم تالميذ المستتتتتتتتوم الرابع من 

 ،اً ( ذكور 881( منهم  7012وتكونتتت  العينتتتة من  ، التعليم المتوستتتتتتتتتتتتتتط والق مت ير الجنس
 :(7 وتوصل  الدراسة إلى النتا ج التالية ،اً ( إناث0022و 
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تختلف درجة الداالعية باختالف مستتتتتتتتتتتتتتتويا  العالية الذا ، وغد جاء هذا االختالف لصتتتتتتتتتتتتتتالح  
 التالميذ ذوي العالية الذا  المرتفعة.

 هناك الروق بين الذكور واإلناث اليما يخص الداالعية للتعلم ولصالح اإلناث. 
الدافعية للتعلم وعالقتها بالتحصــــــي  بعنوان:  (،7102"  عبد الفتا و عبد الوهاب، "دراستتتتتتتتتتة   .3

هدال  هذه الدراستتة إلى الكشتتف عن العالغة بين الداالعية للتعلم والتحصتتيل الدراستتي ، الدراسي
تلميذا  27لدم عينة من تالميذ الستتتتتنة أولى ثانوي بمدينة الوادي. وتكون  عينة الدراستتتتتة من 

 :(8 االتي ىوتوصل  الدراسة إل، وتلميذ 
 وجود عالغة بين الداالعية للتعلم والتحصيل الدراسي. 
 ولىأوجود الروق دالة إحصتتا يًا الي التحصتتيل الدراستتي، والي الداالعية للتعلم بين تالميذ الستتنة  

 ثانوي حسب مت ير الجنس لصالح اإلناث.
 اإلطار النظرا:

 أواًل: الدافعية للتعلم:
 مفهوم الدافعية للتعلم:

 تعرف الداالعية بشكل عام على أنها حالة داخلية ت ثر على الفرد وتحرك سلوك  وتوجه .  
أمتا التداالعيتة للتعلم التعرف بتأنهتا "البحتث عن نشتتتتتتتتتتتتتتتاطتا  تعليميتة ذا  معنى مع أغتل طتاغتة 

  .(9 "لالستفاد  منها
ل وغتًا أطو وهذا ما أكده بن زيد( إلى أن من ستتتتتتتتتتتتتتما  التعلم الجيد أن ال يتطلب من المتعلم 

  .(10 مما يجب وال يتطلب من المتعلم جهدًا أكثر مما ينب ي
وتعرف التتداالعيتتة للتعلم أيضتتتتتتتتتتتتتتتًا بتتأنهتتا "حتتالتتة داخليتتة عنتتد المتعلم تتتدالعتت  إلى االنتبتتاه للموغف 

  .(11 التعليمي واإلغبال علي  بنشاط موج  واالستمرار الي هذا النشاط حتى يتحقق التعلم
 عناصر دافعية التعلم:

وهو من الدواالع الم ثر  على عوامل االنتباه الداخلية، حيث يجعل اإلنستتتتتان  االستتتتتتطالع:حب  .0
اه الجديد  و ير المألوالة ولدي  وجهة ذهنية لالنتب األشتتتتتياءالي حالة تهي  مستتتتتتمر لالنتباه إلى 

 . (12 إلى المواغف التعليمية
مهما  محدد  أو الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى أهداف  تنفيذويعني ذلك أن الفرد بلمكان   الكفاية الذاتية: .7

 معين ، بمعني أن يكون للمتعلم كفاية وغدر  ذاتي  للتعلم.
 التي يتعلمونها بلشراف مدرسيهم. ضوعا نى اتجاه الطلبة نحو بعى المو بمع االتجاه: .3
هي داالع داخلي نحو التعلم يرتبط بشكل كبير مع الكفاية الذاتية والفرد يشعر بالسعاد   الكفاية: .4

 ند نجاح  الي إنجاز المهما .ع
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حارب الملل مثير  تتقتضتتتتتتتتي توالير بي ة  المشتتتتتتتتاركة الفع الة ذكر  بالحاج( أن الدواالع الخارجية: .2
 يستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتا  التعلم أن تكون مرنتتة وغتتابلتتة للتطبيق، كمتتا أن للتحفيز المتتادوينب ي على ا

 .(13 .يوالمعنوي غيم  جيد  كداالع خارج
 الدافعية للتعلم: إثارةدور المعلم في 

تعتبر إثار  ميول المتعلمين نحو أداء معين واستخدام المناالسة بقدر مناسب بينهم من األمور 
المهمة لتحقيق األهداف التربوية مع مراعا  الفروق الفردية بين المتعلمين من حيث االستعدادا  

مكانيات  ال والقدرا  والسما  الشخصية، الداالع المتعلم ألداء مهام ال تتناسب مع شك أن  غدرت  وا 
 .(14 سوف يفشل ويشعر، باإلحباط نحو التعلم ومن تم عدم االستمرار الي الدراسة

وهو  جداً  اً مهم يختاره بحيث يضع الي اعتباره عامالً  الذيلذا على المعلم أن يراعي الهدف 
 الفروق الفردية(، ويجب على المعلم االهتمام بمبدأ التعزيز لما ل  من دور كبير الي تحسين مستوم 
المتعلمين وتشجيعهم على البذل والمثابر . وكذلك يجب على المعلمين مراعا  مبدأ المرونة أثناء 

استراتيجية التقيد بتقديم الدروس والتشجيع على المشاركة والحوار وطر  األس لة داخل الصف وعدم 
واحده طوال السنة الدراسية. ونستخلص مما سبق أن للمعلم دورًا أساسيًا الي إثار  الداالعية للمتعلمين 
وذلك من خالل مراعا  مبدأ الفروق الفردية والعمل على لف  انتباههم وتنمية ر بتهم للتحصيل 

 مية المرجو . ويرم الباحثان أنوالتفوق الكتساب المعرالة من أجل الوصول إلى األهداف التعلي
نما هي مهمة يشترك اليها كل من  مهمة توالير الداالعية ال تلقى على عاتق المدرسة الحسب وا 

 المدرسة والمنزل وبعى الم سسا  االجتماعية األخرم.
 وظائف الدافعية للتعلم:

 تساعد المتعلم على أن يستجيب لمواغف معين  ويهمل باغي المواغف. .0
 المتعلم على تحصيل المعرالة والمهارا  و يرها من األهداف.تساعد  .7
يوج  إلي  الفرد اهتمامات  من أجل  الذيتعمل الداالعية على تحديد مجال النشاط السلوكي  .3

 تحقيق أهداف وأ راى معينة الالسلوك بدون داالع يصبح سلوكًا عشوا يًا و ير هادف.
عاد  كذلك تعمل الداالعية على جمع الطاغة الالزمة إل .4 ى القيام بعمل من أجل إزالة التوتر وا 

 الجسم إلى االتزان السابق.
 . (15 كما تدالع الداالعية المتعلم على تكرار السلوك الناجح المعزز من غبل المعلم .2

 العوام  المؤثرة في الدافعية للتعلم:
 العوامل المرتبطة بالمعلم والبي ة الصفية. .0
 االجتماعي.العوامل المرتبطة باألسر  والمحيط  .7
 العوامل المرتبطة بالطالب نفس . .3
 .(16 المكاال ا  .4
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جراءاته:ثانيًا:   منهج البحث وا 
 استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمال مت  لطبيعة البحث الحالي.

 مجتمع البحث:
ددهم حيث بلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ ع زليتن، س الثانوية بالفرع ال ربي لمدينةتكون مجتمع البحث من المدار 

 يبن ذلك: (0رغم   وطالبة، والجدول التالي( طالب 0001 
 المدارس الثانوية بمنطقة الدراسة  (1جدو  )
 العدد الكلي نوع المدرسة المدرسة
 071 إناث االنتصار

 020 إناث سكينة بنت الحسين
 080 إناث الزهراء
 732 إناث الشهيدة
 82 ذكور الغويالت

 023 ذكور جابر بن حيان
 018 ذكور الجمعة المركزية

 1111 المجموع
 

 عينة البحث: 
( طالبة وطالبة، 007تم اختيار عينة ممثلة بطريقة عشتتتتتتتتتتتتتتوا ية طبقية، وغد بلغ حجم العينة  

 يوضح ذلك: (7رغم   وغد تم اختيارهم والق مت يرا  البحث، والجدول التالي
 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والتخصص والتقدير الدراسي  (2جدو  )
 النسبة العدد الصفة المتغير

 الجنس
 %32 47 ذكور
 %17 21 إناث

 %11 24 علمي التخصص
 %34 32 أدبي

 %48 22 مرتفع التقدير الدراسي
 %20 22 منخفى
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 أدوات البحث:
 يتكون هذا المقياس من، (17  (. يوسف القطاميتم تطبيق مقياس داالعية التعلم من إعداد 

ليبية غام الباحثان بلعاد  تقنين  على البي ة ال البي ة األردنية والجزا رية،وطبق على  ( القر ،31 
 للتأكد من صالحية المقياس للتطبيق.

 اإلحصائية المستخدمة في البحث: األساليب
للوصول إلى نتا ج ، و (SPSS)اإلحصا ية  الحزمة برنامج بيانا  البحث عن طريق تم تحليل

  :اإلحصا ية اآلتيةالبحث تم استخدام الوسا ل 
 .لحساب ثبا  المقياس ألفا كرونباخ معامل .0
 معامل جثمان. .7
 .الحسابي المتوسط .3
  .المعياري االنحراف .4
 .الوزن النسبي .2
   للعينة الواحد .  اختبار .1
    للعينتين. اختبار .2

 صدق وثبات المقياس:
( 31  ددهاعى عينة استطالعية بلغ تم حساب ثبا  وصدق مقياس البحث وذلك بتطبيق  عل

 طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن.
غام الباحثان بعرى المقياس على مجموعة من المحكمين، وذلك للتحقق من  الصدق الظاهرا:

غام الباحثان و  مضمون الفقرا ، الحكم على صيا ة الفقرا  ووضوحها ومال متها للبي ة الليبية،
 .األسلوبو ها والتي كان  تتمثل الي تعديال  بسيطة حول الل ة بلدخال التعديال  المتفق علي

تم التحقق من صدق المقياس باستخدام معامل الصدق الذاتي ومعامل جثمان  الصدق الذاتي:
، ومن أجل % 21، وبل   غيمة معامل جثمان %22للصدق، حيث بل   غيمة الصدق الذاتي 

 امل جثمان،ومع ،كرونباخ باستخدام أسلوب معادلة ألفا من ثبا  المقياس تم حساب الثبا  التحقق
والنتا ج مبينة الي الجدول ، للمعاملين على التوالي %28،%22حيث بل   غيمة معاملي الثبا  

 (3رغم  التالي 
 لمقياس البحث ثباتوال( نتائج مقاييس الصدق 3جدو  )

 الصدق معامالت معامالت الثبات
عدد 

 الفقرات
عدد 
 العينة

 الصدق الذاتي 1.221 معامل ألفا كرونباخ 1.222
31 31 

 معامل جثمان 1.282 معامل جثمان 1.281
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الثبا  مرتفعة ن غيم معامال  الصدق و ، أ(3تا ج المبينة الي الجدول رغم  علي  نالح  من النو 
أي أن  ،البحث تفي بمتطلبا الصدق و الثبا   من عالية درجة أن هناك وتشير إلىلمقياس البحث 

 مقياس البحث موثوق ب  ويعتمد علي  لقياس ال اهر  التي وضع من أجتلها.
 عرض النتائج وتفسيرها:

يتضمن هذا الجانب من البحث عرضا للنتا ج التي تم التوصل إليها استنادا إلى ما تم جمع  
 ا تضمن تفسيرًا للنتا ج كاالتي:من بيانا  على والق تسلسل تسا ال  البحث كم

 :اإلجابة على تساؤالت البحث
 ؟ة المرحلة الثانوية بمدينة زليتنطلبلدى  دافعية التعلم مستوى التساؤ  األو : ما 

الوزن و المعياري  واالنحراف الحسابي التسا ل تم استخراج الوسط هذا عن اإلجابة ل رى
 اس.على القرا  المقي داالعية التعلم الستجابا  أالراد عينة البحث لمقياس التا ي االختبارو  ،النسبي

وبانحراف معياري بلغ  011.8إن غيمة المتوسط الحسابي بل    ،(4  رغم بين  نتا ج جدول
 التا ي لعينةلبيان داللة الفروق استخدم االختبار . و 81وهو أعلى من المتوسط الفرضي  07.4

الداللة بل   ، وغيمة مستوم 80.012بار التا ي المحسوبة بل   واحد ، التبين إن غيمة االخت
لدم  داالعية التعلم وجود نسبة كبير  من وهذا يوضح 1.12هي اغل من مستوم المعنوية و  1.111

  (.7118متفقة مع دراسة اليصل الربيع وهذه النتيجة جاء  ، طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن
 الية نحو التعلم حيثداالعية ع حلة الثانوية بمدينة زليتن لديهمبأن طلبة المر  القول وعلي  يمكن

. ويعزو الباحثان سبب ارتفاع مستوم الداالعية للتعلم للعينة الكلية إلى % 20النسبي لها  الوزن بلغ
كما غد يكون  ،الي التشجيع والتحفيز وبالتالي زياد  الر بة والحماس للتعلم اإليجابيدور المعلم 

 السبب راجع لتشجيع األسر  والمحيط االجتماعي للطالب أو الطالبة.
 دافعية التعلم( نتائج مستوى 4جدو  )

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعيارا

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

.0001 91.105 20% 12.422 106.938 007 
 

 :لمتغير  وفقاً  ،فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للتعلم توجده   التساؤ  الثاني
 إناث(؟-الجنس)ذكو

إحصا يا  الروق دالة توجد لمعرالة ما إذا كان  إجراء اختبار " " ولإلجابة على هذا التسا ل تم
 ينةمب هي النتا ج كماو  تعزم لمت ير الجنس لدم طلبة المرحلة الثانوية الي مستوم داالعية التعلم

 (.2رغم  الجدول الي
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 التعلم حسب متغير الجنس " لدافعية( نتائج اختبار "ت5جدو  )
 قيمة االختبار مستوى الداللة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 العينة

 الجنس

1.132 1.959- 
 الذكور 42 103.639 12.627
 اإلناث 70 108.500 12.095

إحصا يا عند مستوم معنوية هي دالة ، و -1.959بين  النتا ج بأن غيمة اختبار " " بل   
 الروق دالة إحصا يا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية هذا يعني أن  توجدو  1.12

 ،(7118. وجاء  هذه النتيجة متفقة مع دراسة اليصل الربيع لصالح اإلناثتعزم لمت ير الجنس 
(، مما يشير إلى أن 7102 كذلك دراسة عبدالوهاب وعبدالفتا (، و 7101دراسة كلثوم العايب و 

  هذا يعزم إلى العامل الثقاالي للمجتمع الذيللتعلم مقارنة بمجموع  الذكور، و اإلناث أكثر داالعية 
الجتماعية أكثر ميالً إلثبا  مكانتهن ا ألنهن ل  دور العال جداً الي تشكيل الداالعية لدم عينة اإلناث،

هن أكثر  تن يمًا وضبطًا لعملية التعلم، والتفكير اليما سيقمن ب  من أعمال و  الجامعة،ل و الي المنز 
دخول إلى ضمن التتعلق بالمواد الدراسية الي سبيل الحصول على درجا  مرتفعة ومكانة جيد  لت

 مل.سوق الع ومن ثم إلى التعليم الجامعي، إلىالجامعة ولينتقلن من مرحلة التعليم الثانوي 
 :لمتغير وفقًا  فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للتعلم ه  توجد التساؤ  الثالث

 علمي(؟-)أدبيالتخصص
إحصا يا  الروق دالة توجد لمعرالة ما إذا كان  إجراء اختبار " " ولإلجابة على هذا التسا ل تم

 هي كما ا جوالنت تعزم لمت ير التخصص طلبة المرحلة الثانويةلدم  الي مستوم داالعية التعلم
 (.1رغم  الجدول الي مبينة

 لدافعية التعلم حسب متغير التخصص ( نتائج اختبار "ت"1جدو  )
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 العينة

 التخصص

1.732 1.194 
 أدبي 32 108.644 11.148
 علمي 24 105.791 13.166

 
إحصا يا عند مستوم معنوية هي  ير دالة و  1.194 نتا ج بأن غيمة اختبار " " بل  بين  ال

الروق دالة إحصا يا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة  هذا يعني أن  ال توجدو  1.12
 التخصص من لكل الدراسةطبيعة  إلى النتا ج هذه ترجع غد ، تعزم لمت ير التخصص الثانوية
 المواد لموضوعا  التام على الفهم تعتمد العلمي التخصص الطبيعة األدبي والتخصص العلمي
  الحف  على الطالب غياس غدر  على تعتمد األدبية التخصصا  الي الدراسة طبيعة بينما ،الدراسية

لذك نرم ان  ال يوجد الروق الي داالعية التعلم حسب ، و والتطبيق الفهم على تركيزها من اكثر
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بب إلى كون وربما يرجع الس ،التخصص اللكل تخصص داالعية للتعلم تعتمد على طبيعة التخصص
مجرد التحاغهم ب األهدافالطلبة الي كال التخصصين لديهم استعداد ور بة الي بلوغ النجا  وتحقيق 

 ى الن ر عن نوع التخصص.مسارهم التعليمي ب  إتمامبالدراسة وبالتالي 
 :التقدير  لمتغير وفقاً  حصائيا في مستوى الدافعية للتعلمفروق دالة إ ه  توجد التساؤ  الرابع

 منخفض(؟-الدراسي)مرتفع
الروق دالة إحصا يا  توجد لمعرالة ما إذا كان  إجراء اختبار " "ولإلجابة على هذا التسا ل تم 

 مبينة هي كما والنتا ج تعزم لمت ير التقدير المرحلة الثانويةلدم طلبة  الي مستوم داالعية التعلم
 (.2 مرغ الجدول الي

 لدافعية التعلم حسب متغير التقدير الدراسي ( نتائج اختبار "ت"7جدو  )
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 االختبار

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 العينة

التقدير 
 الدراسي

1.423 1.217 
 مرتفع 55 107.800 11.704
 منخفض 57 106.105 13.1281

 
إحصا يا عند مستوم هي  ير دالة ، و 1.217بين  النتا ج بأن غيمة اختبار " " بل   

الروق دالة إحصا يا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة  هذا يعني أن  ال توجدو  1.12معنوية 
 ،(7118وهذا ما توصل  إلي  دراسة اليصل الربيع  ،تعزم لمت ير التقدير الدراسي المرحلة الثانوية

ويفسر الباحثان عدم وجود الفروق إلى أن  غد توجد عوامل أخرم ت ثر الي مستوم الداالعية للتعلم 
طة بي ة المدرسية المحيوكذلك مستوم الطمو  وال ،كالذكاء والجو األسري والمستوم االغتصادي

 بالطالب. 
 :التوصيات والمقترحات

دم ل على مستوم داالعية التعلم العاليةالعمل على إغامة ورش عمل للمعلمين من أجل الحفا   -
 .الطلبة

 العمل على إثار  داالعية التعلم للمتعلمين وخاصة الذكور عن طريق تشجيعهم وتعزيز سلوكياتهم. -
 لمتعلمين.ا توالير الحواالز وتنويعها من غبل المدرسة واألسر  بسبب اختالف مستويا  الداالعية عند -
ق الي وجود الرو  أ هر االهتمام بالفروق الفردية بين المتعلمين وخاصة أن نتا ج البحث  -

 .مستوم الداالعية تعزم لمت ير الجنس
 .إجراء بحوث لمعرالة العوامل التي ت دي إلى الرالع من مستوم داالعية التعلم -
 ث.ومقارنتها بنتا ج هذا البح نفسها المرحلة الي مناطق أخرم داخل ليبيا علىإجراء بحوث  -
 .إجراء بحوث عن دور أداء المعلم الي الرالع من مستوم الداالعية للتعلم -
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 كليات التربية والتعليم العام شراكة وعالقة بين المتطلبات والمخرجات
         محمود محمد العامريد.                                                              
          قسم الرياضيات بمحاضر                                                               

 جامعة طرابلس - كلية التربية قصر بن غشير
 

 لخص:م  ال
يهدف البحث إلى إلقاء الضووووووووووووء نلى واحدا من ادتجا ات الحديةة والمعاصووووووووووورا الت  ت دم 

كليات التربية ومدارس التعليم العام( لما فيها من تطوير ورفع العملية التعليمية )الشووووووووووووووراكة بين 
التعليم ف  مدارس التعليم العام، وادسووووووتنادا من كقسووووووام كليات التربية ف  تقديم ال دمات التعليمية 

بما كتيح  تبع الباحث المنهج الوصن وا يم كالتدريب وادستشارات العلمية،وال برات ف  مجال التعل
 سات متعلقة بالدراسة.ودرا من كبحاث

 وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها:
 ك مية الشراكة التربوية بين كليات التربية والتعليم العام ف  الجوانب التعليمية والتربوية. -
تبنى الشراكة نلى مجمونة من المبادئ والمواصنات المحدودا لتحقيق ك داف مشتركة واحترام  -

 وجهات النظر.
 ن الرفع من كناءا المعلمين واإلداريين والمشرفين التربويين.تسهم الشراكة م -

 كما كوصت الدراسة لبعض التوصيات منها:
 شراف كليات التربية نلى المعلمين بالمدارس العامة ومتابعة األداء التعليم .إ -
ل وتدريب تأ يالتطوير برامج و ضرورا تطوير مستوى اإلنداد األكاديم  الت صص  والتربوي  -

 دورات والندوات العلمية.المعلمين من  الل ال
ادسووووووتنادا من مراكر ال برات والبحوث الجامعية واسووووووتةمار الطاقات والكناءات والقدرات، الت   -

   المدارس العامة.ف لتحقيق رسالة التعليم ،تتمير بها اإلدارات والجامعات وتوحيد ا
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Abstract 

     The study aims at shedding light on one of the sharp and contemporary 

trends that serve the educational process (partnership between the Faculties 

of Education and Public Education Schools) for the development and 

raising of education in general education schools, and benefiting from the 

departments of the faculties of education in providing educational services 

and experiences in the field of education, Scientific studies.  The study used 

a descriptive analytical method to review and analysis documents and 

contemporary studies which was made available from appendices and 

studies related to the study. 

The study reached some results including: 

- The importance of the educational partnership between the faculties of 

general education in educational and educational aspects. 

- The partnership is based on a set of principles and limited specifications 

to achieve common goals and respect for views. 

- The partnership contributes to raising the efficiency of teachers, 

administrators and educational supervisors. 

The study also recommended some recommendations, including: 

- Supervision of colleges of education on teachers in public schools and 

follow-up educational performance. 

- The need to develop the level of specialized academic and educational 

development. The development of rehabilitation programs and training 

of teachers through seminars and seminars. 

- To benefit from the centers of expertise and university research and to 

invest the energies, competencies and capacities that characterized the 

departments and universities and unite them to achieve the message of 

education in public schools. 
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 المقدمة:
  نلى ويقع ات،المجتمع م تلف ف  والتنمية التطوير كداا وكشووكاله مراحله بكافة التعليم يعتبر

 جديد تقبلمسوو إلى المتواضووع حاضوور  من المجتمع نقل شووأنها من الت  الضوورورية التغييرات ناتقه
ذا، المجتمع كفراد إليه يتوق متقّدم   ولها اصة،ال  ك دافها لها التعليم مراحل من مرحلة كل كانت وا 
  واحد سووووووووووقن ف  تعمل كن ينبغ  كلها التعليم مراحل فإن ال اصووووووووووة، التعليمية والتربوية قيمتها

  أنهشوو من المراحل  ذ  بين انقطاع وكي ،ةتبادلمواحدا تربطها نالقة وشووراكة متكاملة و  كمجمونة
  لسوووووولبيةا آةار  له وتكون كله، التعليم  لنظاما مشووووووكلة ف  المراحل األ رى وربما ف   يحدث كن

ة والتربويووة العمليووّة م رجووات نلى ة التع عالقووةو ووذا يعن  كن ال .التعليميووّ ليميوّة بين مراحوول العمليووّ
 مهم، بالتربوّية من بداية السووووووووووووووّلم التعليم  ف  التعليم العام إلى نهايته ف  التعليم الجامع  مطل

 .م رجاتهوجودا  ف  المجتمع ومعيار ضروري للحكم نلى مدى كناءا النظام التعليم 
الجامعات )  والتعليم العال (والةانوي األساس ) بين التعليم العام عالقة والشراكةوتعد قضية ال

اإلشوووكاليات الت  ت ةر بشوووكل مباشووور كو غير مباشووور ف   من القضوووايا الت  تطرد نديد (اتوالكلي
 ة  ذ ف  التربية والتعليم ك مي ال براء والمت صوووووووووووصوووووووووووين جل ىحيث ُير  التعليم،كال النونين من 

ليم العال  مسوووووو ولية التع كنغير كن الواقع ي كد  الم تلنة،بين مراحل التعليم  وضووووووروريتها العالقة
 له الشمول بشك والتعليم  إلصالد النظام التربوي ،لمبادراتاو  جميع اإلصالحات قع نلى ناتقهت

 ال برا التعليمية. يو من ذ ئة التدريسلما يحتويه من كنضاء  ي
ينبغ  نه كوةيقة كصودرتها اليونسوكو م  راع نلى كةير من الدراسوات والوةائق ومنها كما ككدت 

لذلك  كل،كالنظام التربوي  وليتناألي تصووووووور مسووووووتقبل  للتعليم وألي سووووووياسووووووة تربوية مالئمة كن 
كن تران  صوووووووووووووالت الترابط بينه وبين مراحل  كو العام ينبغ  ألي نملية إصوووووووووووووالد للتعليم العال 

 .األ رىالتعليم 
( لعامين كليات التربية والتعليم االعالقة والشوووووراكة ب) والشوووووراكات  ذ  العالقات ولعل من كبرر

ضرورا  ات التربيةف  كلي انةل  المتم العام والتعليم العال تتطّلب طبيعة العالقة بين التعليم حيت 
ت التعلمية والعلمية وادجتمانية، فم سوووووووووسوووووووووات التعليم التعاون بينهما لتحقيق مريد من المكتسوووووووووبا

، م العاميرات كبيرا ف  نمط التعليبما لديها من إمكانات نلمّية وبحةية قادرا نلى إحداث تأة العال 
يم ر مصوووووووووووووودراع رافداع للتعل، كما كن التعليم العام يعتبا اإلنسووووووووووووووان والمجتمعهه ل دمة قضووووووووووووووايوتوجي

 ممهمة تطوير وتجويد التعليم العا كما كن، ، ومجادع  صووووووووووووووباع لتطبيق األفكار والنظرياتالجامع 
، وكنه من كجل ذلك الغرض ينبغ  إقامة نوع من التنسووووووووويق    مسووووووووو ولية مشوووووووووتركة بين الطرفين

جداع إلى فحص  وملحة وذات ك مية  اصووووووووووووة ولهذا فالحاجة ماسووووووووووووة، نهماوالتعاون المسووووووووووووتمر بي
ات تحقيق ، والوقوف نلى معوقت التعليم العام والتعليم العال واستقصاء آفاق التعاون بين م سسا

 .ذلك التكامل والتعاون
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  ، ومن ك م  ذالتعليم العام وف   ذا السوووووووووووووياق تتنوع كشوووووووووووووكال العالقة بين الجامعات وقطاع
ادستشارات، التطبيق العمل  وتطوير البرامج والمقررات الدراسية، ويتضمن ذلك مشاركة  ائلالوس

ف  ورش نمل كو م تمرات والريارات العلمية لتطوير البرامج والمقررات  كليات التربية  اصوووووووووووووووة
قامة الدورات المشوووووتركة والت التعليم العام وذلك لربط  ذ  المنا ج مع بعضوووووها،الدراسوووووية ف   يم علوا 
ونقد دورات تدريبية قصوووووووووويرا ومتوسووووووووووطة وطويلة األجل، وتبادل ال براء وغير ا. كما  المسووووووووووتمر،

إجراء مشوواريع وكبحاث تطبيقية مشووتركة بين الطرفين بهدف نقل المعرفة  إلىتحتاج العالقة بينهما 
لبحةية المجهودات او  ف  التعليم العام، إلى التطبيق العمل  الكلياتمن كقسووووووووام ومعامل وم تبرات 

قيوام منظموات األنمال  إلىللطالب، وتمةيول منظموات األنموال ف  مجوالس الجوامعوة، إضوووووووووووووووافوة 
 بتمويل بعض األنشطة والنعاليات العلمية والطالبية والمجتمعية ف  الجامعات. 

 : وتساؤالته مشكلة البحث
ن كليات تعاون بيلقد توصووووولت النتائج ف  كةير من الدراسوووووات إلى ضوووووعف وتدن  العالقة وال

، ويأت  ذلك إلى ضعف التنسيق (1)(2102 التربية والتعليم العام، كما ككدت ذلك دراسة )باجحرر
 لمعلمينا  اصوووووووووة فيما يتعلق بإندادوادتصوووووووووادت بين كليات التربية وورارا التعليم األسووووووووواسووووووووو ، 

من كليووات التربيووة والووذين ف  كغلووب األحيووان ين رطون ف  التعليم العووام، وكووذلووك غيوواب  وتووأ يلهم
النظرا الواقعية ف  برامج التربية العملية بالكليات، وضووووووووووووووعف العالقة ف  مجال البحوث العلمية 

  (2)(2102نداد وتطوير المنا ج، والوسوووووووووائل والطرق التعليمية، كما ككد )الرامل والمشووووووووواركة ف  إ
وجود شووووووووووووووحا ف  مجال التنمية المهنية للمعلمين والبرامج التدريبة الت  تهدف إلى الرفع من إلى 

ا ارات والمعارف. وف  ضوووووووء مكناءتهم المهنية وترويد م بما يسووووووتجد ف  ت صووووووصوووووواتهم من المه
 ن مشكلة البحت تتحدد ف  اإلجابة نن األسئلة األتية:سبق فإ

التربية والتعليم العام وما    التحديات الت  تحتم كة بين كليات اما  و نمط العالقة والشوووووووووووووور  .0
 ضرورا وك مية العالقة بين كليات التربية والتعليم العام؟

كيف يمكن ادسوووووووتنادا من التجارب وال برات العالمية ف  تطوير وتعرير العالقة والشوووووووراكة بين  .2
 كليات التربية وقطاع التعليم العام؟

ع من للرف ،وء الشووووووووووووووراكةالتعليم العام القيام به ف  ضووووووووووووووّ ما  و واجب كل من كليات التربية و  .3
 مستويات التعليم ف  المدارس العامة والكليات؟
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 أهداف البحث:
  البحث إلى:  يهدف

 . التعرف نلى واقع العالقة والشراكة بين كليات التربية والتعليم العام ف  الواقع الليب 
 وتدريب تأ يل ف  التكامل وتعرير ،بها وادرتقاء التعليمية من كليات التربية الم رجات تحسين  

 المعلمين.
 نن واإلدارية للتعليم العال  والمتمكنة ف  كليات التربية. فضووووالع  األكاديمية ال برات من اإلفادا  

 المجتمع. احتياج وفق وتطوير ا المنا ج وبناء تيسير
  الجامعات ف  ال برا ويالبحوث والدراسات من ذ بأدوات الرق. 
 العام ليمالتع م رجات بين النجوات سد نلى تقض  شاملة واستراتيجية موحدا سياسات وضع  

 القطانين. كال يعيشها كان الت  العرلة إلغاء إلى ذلك سي دي حيث العال ، والتعليم
 نا جم إنداد سيتم حيث العمل، سوق ت دم نونية م رجات إلى للوصول والجهود الر ى توحيد  

  ينعكس شووكلوب الدراسووية ف  التعليم العام المنا ج مع يتناسووب بما الجامعات ف  التربية كليات
 التعليمية. للعملية األساسية الركيرا نلى إيجاباع 

 أهمية البحث: 
ن كليات يالشووراكة بهامة بين مراحل التعليم )العالقات ال ىحدتكمن ك مية البحت ف  دراسووة إ

، وتطوير ا ليمالتع كسوواليب تجا ات المعاصوورا ف  معالجةاد( والت  تمةل كحد التربية والتعليم العام
الت  تقوم بها الجامعات والكليات ف  نمليات التطوير ف  رامن الدراسووووووووووووووة مع الجهود المحلية وتت

وادستنادا من كقسام كليات التربية ف  تقديم ال دمات التعليمية وال برات ف  مجال  ،مجال التعليم
 المعلمين دادننادا من كقسام كليات التربية ف  إذلك لالستو التعليم كالتدريب وادستشارات العلمية، 

البحوث   ويمكن ادسوووووووووووتنادا من مةل  ذ وتطوير كدائهم التعليم  والتربوي،بالتعليم العام  هموتأ يل
 النتائج والتوصيات المقترحة ف  تحديد وتصور وتطوير العالقات بين الم سسات التعليمية.و 

 منهجية البحت: 
  وبحوث، الذي يعتمد نلى المنشووووورات ودراسووووات يسووووت دم الباحث المنهج الوصوووون  التحليل 

 والبحوثالتربوي،  الحقل ف  العاملين بعض قبل من قدمت نمل ورش و الصوووووووة نمل وكوراق
والواجبات الت  يمكن القيام بها من  العالقة، وتوصووووووووووووووينها  ية  ذ المتعلقة من كجل دراسوووووووووووووووة ما

الطرفيين، ومن  الل التحليل والوصووووف لمعرفة العوامل األسوووواسووووية لنجاد الشووووراكة والنائدا العامة 
حات والت  ر بالنسووووووووبة لكل من كليات التربية والتعليم العام، يمكن اسووووووووت الص بعض النتائج والمقت

 يمكن كن تنيد العملية التعليمية.



 المتطلبات والمخرجاتكليات التربية والتعليم العام شراكة وعالقة بين 
  د. محمود محمد العامري

 

 25/04/2018ناصر       المؤتمر العلمي الثاني:  –جامعة الزاوية                              كلية التربية  180

 مجاالت وحدود البحث:
تقتصووور مجادت وحدود البحث ف  دراسوووة العالقة الت  تربط بين كليات التربية والتعليم العام 

 ف  ليبيا، وذلك من  الل ك مية العالقة ومراكر الضعف والقوا وادتجا ات البديلة.
 مصطلحات البحث: 

 بالجامعات الليبية ومدارس التعليم العامكليات التربية  .0
(Colleges of Education and School of General Education)  : 

 نت تعرف ف  لت  كاالم سووووووسووووووات التعليمة الت  تتبع التعليم العال  وا ىحدكليات التربية:    إ
ةالث  لمدانداد المعلمين بمراحل التعليم المتوسووووووط( والت  كانت الدراسووووووة بها السووووووابق )معا د إ

سنوات كو  م، ورادت مدا الدراسة إلى كربع2112سنوات، ومن بعد سميت )كليات التربية( سنة 
لعلمية ا ما يعادل ةمانية فصووووووووول دراسووووووووية. ليت رج الطالب منها بدرجة )البكالوريوس( ل قسووووووووام

 )الليسانس( ف  العلوم اإلنسانية.، وبدرجة التطبيقية
   مدارس التعليم العام:    المدارس ف  التعليم األساس  والت  تشمل من السنة األولى ادبتدائ

 إلى السنة الةالةة من المرحلة الةانوية.
إلى  (3)(2100: يشوووير منهوم الشوووراكة كما نرفها )نمارا (Partnership)الشوووراكة ف  التربية  .2

م والعطاء التحقيق المننعة العامة، وتسوووووووتند نلى المسووووووواواا وادحتر  ،طرفين كو ككةرالعالقة بين 
قيق األ داف يم وتحات المادية والبشووورية والننية لتنظاإلمكاني كلها األطراف المتبادل، حيث تقدم

 المنشودا منها.
 : (School Colleges of Education Partnership)الشوووووووووووراكة بين الكليات والمدارس  .3

إلى كن العالقة كو الشوووووراكة بين الجامعات والمدارس    إقامة  (4)(Teitel, L. 1999)شوووووار ك
ر ) اشووووووووووووووم انالقة تعاونية بين الجامعة والمدارس معا لتطوير مجال التعليم العام. كما كشوووووووووووووو

 إلى كن  ذ  الشراكة تتضمن ندا كساسيات منها: (5)(2112
  بتكوين شبكة نمل يشترك فيها جميع األطراف كنها نالقة م طط لها بشكل مدروس بما يسمح

 ف  استةمار الموارد المتاحة.
 لهاك األطراف م مشتركة، وبحيث تتضح مسئولياتكتناق األطراف المعنية نلى ك داف وقي. 
 .يجب كن تتوفر فيها الشنافية والنرا ة والمحاسبة، وكن تكون النتائج قابلة للقياس والنقد العام 
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 ة: الدراسات السابق
لقد كان لدراسة العالقة والشركة بين كليات التربية والبحوث المتشابه ندا دراسات وفيما يل  

 بعض  ذ  الدراسات:
 ( بعنوان: 2112دراسووة بشووير حسووين ) دور كليات التربية في إصالح التعليم العام في مصر

 إلى التعرف نلى الودور الوذي ت ديه ، وقود  ودفوت الودراسوووووووووووووووةبين الواقع والتحديات والطموح
كليات التربية بالنسوووووبة لعمليات إصوووووالد التعليم قبل الدراسوووووة الجامعية ف  مصووووور، والتحديات 
الت  تواجهها الكليات، ووضووووووووووع تصووووووووووور مسووووووووووتقبل  لهذا الدور ف  إطار ادتجا ات العالمية 

تتنانل  ت والتحديات لك من العقبا اع المعاصوورا، وتوصوولت الدراسووة إلى كن الكليات تواجه كةير 
مع المتغيرات المتسووووووووارنة العلمية وادقتصووووووووادية وادجتمانية ف  نصوووووووور العولمة األمر الذي 

 .(6)التعليم ف  التعامل مع  ذ  المتغيرات الدور الذي يمكن كن ي ديهيبرر 
 ( والت  استهدفت: 2112دراسة إسمانيل بدير ) يات كلرصد أوجه القصور التي تعاني منها

ربية وبيان مدى الحاجة لتحسيييييين العم  بها متمشييييييا مع التليرات في العصييييير الحديث الت
، ونرض  برات بعض الدول المتقدمة، وذلك بهدف ادسوووتنادا ف  محاولة التوصووول وتحدياته

كليات يم  لنداد قائمة بمعاير ادنتماد األكادام ككاديم  لكليات التربية، وةم إإلى وضوووووووع نظ
مرجعيووا لتقيم موودى جودا العموول بكليووات التربيووة، وذلووك من  الل  طوواراع ة إالتربيووة تكون بمةووابوو

الدراسووووووات السووووووابقة وكراء العاملين بهذ  الكليات. ولقد توصوووووولت الدراسووووووة إلى وضووووووع تصووووووور 
 .(7)داءلتحقيق الجودا وتحسين األ مستقبل  لما ينبغ  كن تكون نليه كليات التربية سعياع 

 ( 2102دراسة نعيمة كبوشاقور )لى إوالت   دفت  رؤى جديدة لتكوين المعلم في كلية التربية
ك داف و  نداد المعلمين وتحديد ك م المعاييرات التربية إلتقصوووووووووووووو  البرامج والمنا ج دا ل كلي

صووولت الدراسوووة و ليات لمراجعة العملية التعليمية دا ل الكلية، وتتكوين المعلم ف  ليبيا واتباع آ
 .(8) تار للتدريس بكليات التربيةر فيمن يُ معايي إلى ضرورا توفير مجمونة

 اإلطار النظري للدراسة:
 مفهوم ونمط الشراكة بين كليات التربية والتعليم العام:

ممووا د شووووووووووووووووك فيووه تربويووا ونووالميووا والمعووايير المتنق نليهووا ف  قيوواس تقوودم ورق  الجووامعووات 
المجتمعات من  دمات ف  والم سووووسووووات العلمية  و فيما تقدمه  ذ  الجامعات والم سووووسووووات إلى 

 كافة المجادت ادقتصووووادية وادجتمانية وقدرتها نلى المشوووواركة ف  حلحلة الصووووعوبات واألرمات
لك من  الل البحوث العلمية والكوادر البشوووووووووووورية من معلمين وكطباء ومهندسووووووووووووين، ونلى مدى وذ

ها لعالم المتقدمة كنالعقود األ يرا كدركت تلك الجامعات والم سوووووووسوووووووات العلمية ف  كةير من دول ا
تواجه تحديات  ائلة ف  المرحلة الحالية بعد ظهور م سوووووووووسوووووووووات وقطانات ك رى مةل الجامعات 
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عة الذي فرض نلى الجام والمعا د ال اصوووة والت  تنافسوووها ببرامج ومشووواريع وكليات جديدا، األمر
ضوووووووواء مهارات كنطوير منا ج وطرق التدريس وتنمية نظيم نملها اإلداري والعلم  من تطوير وتت

لجامعات ا  يئة التدريس بالكليات التابعة لها والتعامل مع التكنولوجيا الحديةة والت  تتطلب من
، ولعل من ك م ما تقوم به الجامعات  و إنشاء الشراكات التربوية بينها (9)تنظيمات كبيرا وض مة

كنواع من  ةبها، و ناك ةالةوبين الم سووووووووووووووسووووووووووووووات التعليمية األ را للرفع وتطوير العملية التعليمية 
  و  ،ك رىتعليمية كو مع كطراف فانلة ات م سووووووسووووووالجامعة مع  الت  يمكن كن تعقد االشووووووراكة 

 نلى الشكل التال :
 الطالبالجامعة كهم فيها النانلون الدا ليون الذين ينتمون إلى شوووراكة دا لية: و   شوووراكة يسووو 

 ن طريق اقتراد مشوووووواريع تربوية واجتمانية وبيئيةواألسوووووواتذا واإلدارا التربوية وجمعيات ا باء ن
معرفيا  البطوةقافية وفنية ورياضوووية والت  تهم الم سوووسوووة كو م سوووسوووتين فأكةر كمشوووروع دنم ال

 .بيةاللغات األجن اإلدارا وتدريسورجال  طالبومنهجيا والتكوين اإلنالم  لنائدا األساتذا وال
 ت شراكا إيجادمن  الل  جامعةمع محيطها ال ارج : و نا نستحضر اننتاد ال جامعةشراكة ال

مع الجموووانوووات المحليوووة والجمعيوووات التنمويوووة النوووانلوووة ف  المنطقوووة والقطووواع ال ووواص ومراكر 
 .مدارسالتكوين والمعا د وال

 شوووركات تربوية مع م سوووسوووات كو كطراف نربية كو كجنبية قصووود  جامعةشوووراكة  ارجية: تعقد ال
 دل الريارات وال برات والتجارب ف  إطار التنانل الةقاف  والحضاري.تبا

وبالنظر إلى الجامعة نجد كنها م سسة كو مشروع نام تشكله الدولة والحكومات العامة تحت 
، ومن ك م  ووذ  األ ووداف (10)معووايير ومبووادي دوليووة لتحقق من كجلهووا األ ووداف المرغوبووة للمجتمع

والرق  بوالتعليم والوذي يةم نن طريقوه تكوين وت ريج الكوادر البشووووووووووووووريوة من  و العمليوة التعليميوة 
األطباء والمهندسووووووين والمعلمين وال براء ف  جميع قطانات المجتمع، ومما دشووووووك فيه كن السوووووولم 

ا (، لذف  ليبيا والةانوي التعليم األسووووواسووووو من مراحل التعليم العام ) التعليم  والعملية التعليمية تبدك
ن نجاد مدارس التعليم العام ف  مواجهة التحديات لجامعات والم سووووووووووووووسوووووووووووووووات الدولية كركت اكد

 والمتطلبات يتطلب الشراكة النانلة بين التعليم العام والجامعات وبكليات التربية بشكل  اص. 
  من امصوووووودرع  تمةل المت صووووووصووووووين بعض ور ى العالم ف  التربية كليات  برات كانت ولما
  لكليات المسووووتقبل  الدور لرسووووم السووووع  نند وتوظينها منها يمكن ادسووووتناداالت   ال برا مصووووادر
برار التربية،  الكليات  ذا هاب تتحلى كن الواجب وال صوووائص التربية كليات كدوار بشوووأن ر يتهم وا 

  يقول البوووواحةووووات السوووووووووووووويوووواق  ووووذا وف  العووووام، التعليم  وووودمووووة ف  تنجح كن لهووووا كريوووود مووووا إذا
Hiley&Chinnici 1998))(11) مع مقتدر بشووووووووووووووكل للتعامل مهيئين المعلمون كان ذا )إنه إ 

  كليات فإن غايةال  ذ  ولتحقيق وادجتمانية، الننسووووووية، والتغيرات والتقنية، الةقافية، المسووووووتجدات
  تجاور بهدف ةالتربوي والمستجدات التغيرات مسايرا بهدف برامجها ف  النظر بإنادا معنية التربية
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  حققهاي الت  والمعرفة العقلية، المهارات مسوووووتوى من للرفع منها جرءعا كصوووووبحت الت  المشوووووكالت
 .الطالب(

لذا تعتبر الشووووووووووووووراكة التربوية بين كليات التربية والتعليم العام من ك م المسووووووووووووووتجدات التربوية 
القووة بين هووذ  العل تم بهووا النظووام التربوي العووالم ، وقوود ظهر  ووذا التوجووه االت  كبرر ووا الحووديةووة و 

التعليم العام وكليات التربية كاتجا  معاصووووووووووووور فرضوووووووووووووته المرحلة التعليمية ومتطلبات التقدم قطاع 
 والرق  ف  جميع جوانب العملية التعليمية.

وترتبط كليات التربية مع مدارس التعليم العام باتجا ين: األول  و اسووووووووتقبال الطلبة ال رجين 
عام ليها حسوووووووب الت صوووووووص والتقدير النتسوووووووبين إعد المرحلة الةانوية والممن مدارس التعليم العام ب

للطالب لتقبلهم كطلبة ف  كقسوووووووووووومها الم تلنة بعد تجاور امتحانات القبول ولك  ين رط منهم طلبة 
 لمدارس ف  التعليم العام، و ذا  و ادتجا ي لر يلتعد م الكلية معلم  المسووووووووووتقبل والمدرسووووووووووين ومد

مت رج حيث الطالب الة من الظرفين ومتكاملة، دلالشووووراكة سوووووف تكون متبا  ذ ن إالةان . لذلك ف
 ا. به اع من المدارس العامة والدارس بكليات التربية ما يلبت كن يعود إلى تلك المدارس معلم

ونظرا للتغيرات الت  يمر بها المجتمع الليب   اصوووووووووووة والمجتمعات العالمية ف  قطاع التعليم 
والميادين التربوية المحيطة بها وما له نالقة  سووووووووووووووتوجب اد تمام بالشووووووووووووووراكة بين كليات التربيةا

بالتعليم العام انطالقا من الرسووووووالة واأل داف والر ية والدور الذي تقوم به الكليات، ومن م شوووووورات 
ب من قبل ف   ذا الجان اع وضووووعن اع الواقع الميدان  التربوي ف  قطاع التعليم العام نجد  ناك قصووووور 

 ذا القطاع لعدا كسباب منها:الكليات والمعلمين والمعلمات به
  من اسوووتعراض تاري   بسووويط نسوووتحضووور فيه المراحل والنقالت الت  مرت بها م سوووسوووات حيث

رافقها  يبيالكن البدايات البسووووويطة للتعليم ف   دركبسووووويطة ن وبإلمامةإنداد المعلمين والمعلمات، 
بمعا د المعلمين الت   رفعما ي الدولة تةحدسوووووتانملية إنداد معلم بسووووويطة ومتواضوووووعة حيث 

وطنيين، ال والمعلمات تعد المعلمين لمدا سوووووووووووووونتين بعد المرحلة ادبتدائية، وذلك لقلة المعلمين
 )و ذا الن بة كانت بقدر كبير من الناحية والسووووووووورنة ف  افتتاد المدارس ف  كافة مناطق البالد

ور بحاجة ع الوقت والشوووووووع. وم(تعليمية والت  انتهت ف  سوووووووبعينيات القرن الماضووووووو التربوية وال
، وبغرض ادرتقاء بمهارات التدريس ومسووووووووووتوى المعرفة والمعلمات الرفع من مسووووووووووتوى المعلمين

 نديدا لسوونوات تاسووتمر  حيثتأ يل بعد اإلندادية لمدا ةالث سوونوات كر الامر  الدولة تاسووتحدة
نوات سووو لمدا كربعالةانويات و المت رجين من  والمعلمات تأ يل المعلمينال إنشووواء معا دحتى تم 

تم تلبية  وبعد كنف  قطاع التعليم العام. م  لين لالن راط  ليكونوا معلمين ،وبعدا ت صووووصووووات
والمعلمات وسوووووووود النرا  والنقص الحاد منهم ةم تحويل  ذ   معظم ادحتياج الكبير من المعلمين

 المعا د إلى كليات التربية.
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 التالموودارس العووامووة لم يكونوا تحووت مظلووة كليووات التربيووة  المعلمين والمعلمووات ف  معظم     
 نداد معلم  المستقبل.الجهة المسئولة نلى ت ريج وا  

 ن معلما و األ يرا ما لم يكن م  ال نلميا كو تربويا ليك ف  قطاع التعليم العام ف  ا ونة ن رطا
  التحصوووويل ف اع ضووووعن يعانونالتعليم ف  ت ريج طلبة  ف  مدارس التعليم العام األمر الذي كربك

 من متابعة الدراسة الجامعية. علم  ولم يكونوا نلى قدر كافال
  نوواك تعوواون بين كليووات التربيووة وموودارس التعليم العووام من نوواحيووة التوودريووب الميوودان  والتربيووة 

العملية لطالب الكلية، ولكن كان  ناك قصوووووور ف  تطبيق الطالب للتدريب الميدان  كو للتربية 
 لية من حيت اإلشراف األكاديم  كو التربوي.العم

  ادفتقووار ف  بعض مجووادت الشووووووووووووووراكووة بين كليووات التربيووة والتعليم العووام من نوودم وجود مراكر
البرامج  المدارس والشوووووووورفين التربويين، ونقصتدريب ال برات التربوية ف  الكلية لتدريب مديري 

 دارس.التدريبة الت  تهتم بالتنمية المهنية لمعلم  الم
  شوووووووووووووراك كليات التربية ف  نمليات تطوير المنا ج بقطاع التعليم العام وطرق وكسووووووووووووواليب إندم

 التدريس، وف  قياس م رجات التعليم العام. 

 بين كليات التربية والتعليم العام: ومواصفاتها الشراكة التربوية مبادئ
جاء ف   يتح التربوية،لشوووووووووراكة لاتنقت األدبيات التربوية نلى بعض المبادئ والمواصووووووووونات 

  امة جاءت نلى النحو التال : مبادئتحديد ستة  (12)(2113)المكتب اإلقليم  
 .الترام الطرفين بأ داف نمل كل م سسة 
 يها لوادنتراف بها من  الل ادستماع إام اد تالفات ف  األولويات ال اصة بكل م سسة ر احت

 واحترام ا راء والتجسيد المشروع لها.
 ستغالل الشراكة بين الم سستين ف  تحسين فرص تطوير العاملين.السع  د 
 .سع  الشراكة إلى تحقيق قيمة مضافة ترفع مستوى دافعية األفراد دا ل الم سسة 
  كن تسوووووووووعى الشوووووووووراكة باسوووووووووتمرار ا إلى التغلب نلى الم اوف األولية لدى العاملين واإلدارا من

 الد ول ف   ذ  الشراكة.
 وينبغ  ةالشراك وبرامج مشاريع م تلف ف  حاضرا يكون كن يجب التربوية األ داف تحقيق إن  

 منها. المتو اا األ داف وف  الشراكة اتناقية ديباجة ف  صريح وبشكل يحرر كن
ومن المواصوونات الت  يجب كن تتسوومى بها الشووراكة التربوية بين الكلية والمدارس كما جاءت 

 :(13)(2113 )يوسف محمود، نند
  ناك تعاون بين الم سووووووسووووووات التعليمية المعنية واسووووووتعمال اإلمكانيات الذاتية المتوفرا كن يكون 

 ف  كل م سسة إلنجار المشروع المتنق نليه.
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 .كن تحترم كل م سسة  صوصيات الم سسات الت  تربطها بها نالقة شراكة 
  داف ككن ترتكر  ذ  الشوووووراكة نلى مشوووووروع تربوي متكامل ونمل  وواقع  ويعمل نلى تحقيق 

تنسوووجم مع األولويات التربوية للم سوووسوووة نن طريق إشوووراك جميع النانلين الذين كبدوا اسوووتعدادا 
 ل دمة المشروع.

 أهمية الشراكة بين كليات التربية والتعليم العام:
عن  كن  ناك ( ت)كو مدارس التعليم العامالشووووووووووووووراكة التربوية بين كليات التربية والتعليم العام 

يحقق  (  و مشووووروعالتعليم العال  )كليات التربية( والعام )المدارسن م سووووسووووات تعاون مشووووترك بي
ة يكون لهذا المشوووووووووروع مبادي ومعايير واضوووووووووح وفوائد تعليمية وتربوية كبيرا، بحيث ك داف معينة

توفر الحد األدنى من ك داف ومواصووونات  ذا المشوووروع والت  يمكن منها نلى سوووبيل المةل وليس 
 الحصر:

  برات كسوووابهم  وا   نملية الشوووراكة من الرفع من كناءا ومسوووتوى المعلمين ف  المدارستسوووتهدف
 ومهارات تعليمية تسهم ف  تطوير كدائهم.

   عددية ( ف  إدارتها، وتملك تاصووة )تحت غطاء الجامعاتتعتبر كليات التربية ذات اسووتقاللية
دا ية ف  قيادا ورياف  وظائنها وت صوووووووصووووووواتها وكقسوووووووامها، ومن  نا يصوووووووبح لها دور ككةر ك م

: قيوووووادا  طط تطوير التعليم العوووووام ف  المنوووووا ج وطرق ال طط التطويريوووووة والتنمويوووووة ومنهوووووا
 التدريس، والتمتع بهذ  ادستقاللية يساند ا ف  كت اد قرارتها ف  نقد  ذ  الشراكة.

 جتمع م إن التغيرات ادقتصووووووووووادية، وادجتمانية، والمعرفية، والتقنية تنرض تحديات د قبل بأي
كن يواجهها إد من  الل تربية قوية تبدك ف  التعليم العام وتنته  ف  التعليم العال ، وك ذعا ف  

وواقع التعليم العام، و برات ور ى الكليات العالمية األ رى، لذا  التربية،ادنتبار لواقع كليات 
، و ذا التعليمربية و فإن دور كليات التربية المسووتقبل   و دور شوومول  يمكن وصوونه بإصووالد الت

اإلصوووووووالد التربوي  دفا اسوووووووتراتيجيا  اما ينترض نلى كليات التربية القيام به وذلك نن طريق 
  العالقات القائمة بين الكلية ومدارس التعليم العام.

 .تبادل ال برات والمعارف ف  المجال اإلداري والتعليم  مما يدنم العمل دا ل المدارس 
  يئة التدريس بالكليات والمدرسوووين بالمدارس وتنعيل الشوووراكة بينهما كسووور الحاجر بين كنضووواء 

ف  مجادت البحوث العلمية والتربوية والت  تهدف إلى إيجاد الحلول لمشكالت اإلدارا المدرسية 
 وبما يحقق ك داف العملية التعليمية. 

  لمين بما وت ريج المعاأل داف والرسووووووووالة المتنق نليها لكليات التربية بالدرجة األولى  و كنداد
 ي دم م تلف قطاع التعليم العام. 
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 نماذج من الشراكات العالمية بين كليات التربية والمدارس:
لما كانت الشووووووراكة بين كليات التربية والتعليم العام كحد المسووووووتجدات التعليمية ومصوووووودر  ام 

يجب كن  المسوووووتقبل  والت للرفع من مسوووووتويات التعليم ف  المدارس، وادسوووووتنادا منها لرسوووووم الدور 
تقوم به كليات التربية، لذا من ادستنادا ف   ذ  الشراكة نعرض تجارب و برات بعض الجامعات 

 ف   ذا الحقل التعليم :
 المملكة الملربية: .1

ين إةر القرن العشوووووووووور  تالشووووووووووراكة التربوية إد ف  بداية تسووووووووووعينياف  المغرب لم يطرد منهوم 
  ،صوووووووووووياغة منهومها نن الشوووووووووووراكة التربويةو ورارا التربية الوطنية لات مجمونة من الندوات واللقاء

نبرت بعض الم سووووسووووات نن رغبتها ف  ربط نالقة شووووراكة تربوية مع م سووووسووووات تابعة للقطاع و 
ال اص كو شووووووبه العموم  كو مع الجمانات المحلية، كو مع م سووووووسووووووات تابعة للمصووووووالح الةقافية 

 األجنبية.
 :األردنية المملكة .2

ف  تحسووووووووين نونية التعليم وتطوير السووووووووياسووووووووة  اع  ام اع دور  ف  األردن لشووووووووراكة التربويةا ت دي
التعليمية والت طيط ادسووووتراتيج  ونظام المتابعة والتقويم وذلك بالتركير نلى الشووووراكات القائمة ما 
بين المدرسة واألسرا والمجتمع المحل  والمحيط ال ارج ، مع نرض مبادرا المدارس ادستكشافية 

تطوير وتنمية القدرات المهنية و  معلميني ص تأ يل ال فيماالت  كفررت نتائج إيجابية وملموسووووووووووووووة 
وانتماد المنا ج، مع التأكيد نلى ك مية التقويم المنتظم للنتائج  ةار الشووووووووووووووراكات نلى م تلف 

 الجوانب التربوية والمادية.
 :األمريكية الواليات .3

 تعتبر مقوما كسوووووووووواسوووووووووويا للمنظومة التربوية إذ تتكنلالتربوية ف  الوديات األمريكية الشووووووووووراكة 
منظمة  كيةاألمرين الشووووراكة التربوية ف  التجربة إ، حيث االوديات والجمانات بالقسووووط األوفر منه

وفق الحاجة ونونية التد ل ف  إطار تكامل  ومةال نلى ذلك، فإن الم سووووووووووووووسوووووووووووووووات التعليمية 
دنمها الودية والجمانة، وتتكنل م سوووووووووسوووووووووات اقتصوووووووووادية واجتمانية ومالية بدنم كبناء ت األمريكية

رسوواء تكنولوجيا اإلنالم والتواصوول ومدى  األسوور المعورا من كجل الرفع من مسووتوى تعلم كبنائها، وا 
حداث مدارس ابتدائية ولعل  ،لالمتيار يدير ا باحةون جامعيون دور ا ف  بناء مدارس المستقبل، وا 

 كبرر  ذ  الشراكات:من 
 ومدارس المقاطعة: (Midwestern)الشراكة بين جامعة مدوسترن  .أ

تنعيل شوراكة مع مدارس المقاطعة م قامت جامعة مدوسوترن ب2112ف  ودية كالينورنيا نام  
لك بتكوين فريق من كنضوووووووووواء  يئة التدريس من كليات الجامعة وكنضوووووووووواء التسووووووووووجيل والقبول وذ

 ةانوية، وةم دنم المشروع من الودية لتحقيق األ داف ا تية: مدارس ةوممةلين من تسع
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 .تطوير المحتوى العلم  والمهارات الش صية للطالب 
 .إكساب الطالب  برات نملية تضمن نجاد الطالب بالكليات 
 . مساندا المدارس ف  فهم احتياجات سوق العمل المحل  والعالم 
  بالواقع.جمع المعلومات ال اصة بالمنا ج وارتباطها 
 .التعاون ف  قياس كةر التعليم وم رجات التعليم العام 
 وبعض المدارس ف  مدينة وكالند: (Winthrop University)الشراكة بين جامعة ونةروب  .ب

اء  يئة التدريس من كلية التربية م تنعيل  ذ  الشووووووووووووووراكة من فريق من ندد كربعة كنضوووووووووووووووت
 المنطقة التعليمية، وكانت األ داف العامة للشراكة:والعلوم والننون وا دب، وممةلين من إدارا 

 .تحديد ادحتياجات التدريبية للمعلمين 
  تنسووووووويق نملية التدريب الميدان  لطالب التربية، وبحيث يتحصووووووول الطالب نلى  برات حقيقية

 من  الل العمل مع معلمين ذوي كناءات نالية.
 دارات مدارس التعليم لتقديم دراسوووووات تعرير الشوووووراكة ف  مجادت البحث العلم  بين الجامعة  وا 

 بحةية تلب  احتياجات التعليم بالمنطقة.
 كندا: .4

 تلف وم ال برا والشووووووووووووووراكوة بين بعض المودارس والجوامعوات ف  كنوداتم التركير نلى تبوادل 
الهيئات والم سوووسوووات والمقاودت وادسوووتةمار المشوووترك للموارد المالية والمادية والبشووورية مع إرسووواء 

مجددا ومشووواريع البحث ونقل المعارف والتأكيد نلى إسوووهام المجتمع المدن  نلى كسووواس  مشووواريع
التطوع، ماديا وبشووووووريا ومعرفيا، نلى كن تكون اإلسووووووهامات غير متعارضووووووة مع ك داف المدرسووووووة 

 وضوابط المجتمع الكندي.
 سنلافورة: .5

 نوامل كساسية: ةيعتمد التعليم ف  سنغافورا نلى ةالة
 اسات تعليمية حديةة.تبن  التعليم سي 
 .التركير نلى جودا كداء المعلمين ف  المدارس 
 .بذل جميع الجهود الرامية إلى الرفع مستوى التعليم لدى الطلبة 

 لذا تعد الشراكة بين المعهد الوطن  للتربية والتابع لجامعة تانينق التقنية
 (NIE: National Institute of Education)  ارس التابعة لها من وورارا التعليم والمد

 ة:ا تي ك مها لنجاد العملية التعليمية وتحقيق األ داف
ربط المواد التعليمية بالتطبيق النعل  ف  النصول الدراسية بالمدارس والمتمةل ف  تقديم التدريب  -

 الميدان  لطالب كليات التربية ف  المدارس.
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ا والعمل ف  مجال تطوير كناء إجراء البحوث ف  تطوير كسووووووواليب التدريس وتصوووووووميم المنا ج، -
 المعلمين وتحسينها.

كسر النجوا بين التعليم الجامع  والتعليم المدرس  بربط ما تقدمه الجامعة من معارف ومهارات  -
 ف  استراتيجيات وكساليب التعليم بواقع النصول الدراسية.

ومهارات،  معارف تعرير التعليم المسووووتمر للمعلمين ودافعيته من  الل ترويد م بما يسووووتجد من -
 وبإضافة ربط البحوث العلمية بالجامعة باحتياجات التعليم العام ف  سنغافورا وكولوياته.

 النتائج والتوصيات:
 أواًل: النتائج:

 من  الل اإلطار النظري للدراسة يمكن  الصة النتائج نلى النحو التال :
 حصر ف :العناصر األساسية الت  يجب مراناتها نند تطبيق الشراكة تن .0
الدنم المال  واإلداري المسووووووووووووووتمر، وتوجه قوى من كل من الجامعات وكليات التربية من ك م  -

 العوامل لنجاد الشراكة والتغلب نلى العوائق والصعوبات والت  تظهر ف  بداية الشراكة.
شووووراكيتعي - م هن قيادات من الجامعة والكليات والتعليم العام تتحمل مسووووئولية الشووووراكة وكنبائها، وا 

ت وتحديد المسوووووووووووووئوليات، والعمل كنريق واحد وندم التمير بين كنضووووووووووووواء  يئة راف  ات اذ القرا
 التدريس بالكليات كو المدرسين بالمدارس.

ادتصوووووال المسوووووتمر والنعال بين الشوووووركاء، ونقد اللقاءات المسوووووتمرا لمناقشوووووة مجادت التعاون   -
 والتغلب نلى الصعوبات ومتابعة األ داف والقيم الت  قامت الشراكة من كجلها.

 تبادل المعارف والمعلومات والمهارات التعليمية. -
مشووووووروع بالكليات المشووووووتكين بت نيف العبء التدريسوووووو  نلى المعلمين وكنضوووووواء  يئة التدريس  -

 الشراكة.
 ككدت الدراسة نلى: .2
لعال  ف  التعليم اوجود ضعف كو قصور ف  كوجه التسويق بين كجهرا التعليم العام وم سسات  -

عوبة اإلجراءات وصوو األ داف،: ندم وجود ت طيط تعليم  شووامل وندم وضووود ندا كمور منها
 .األنشطة، واردواجية اإلدارية والننية

إلى وجود حاجة ملحة إلى تنعيل التعاون والتكامل بين م سوووووسوووووات التعليم العال  ككدت دراسوووووة  -
نوووا ج الووودراسوووووووووووووويوووة واإلدارا ، وتطوير المفيموووا يتعلق ببرامج إنوووداد المعلم وكجهرا التعليم العوووام

 ف  نمل  طة تربوية شووووواملة للنهوض ماهسووووو، واإلنعيل اإلرشووووواد التربوي والمهن ، وتالمدرسوووووية
 .العامبالتعليم 
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اع يم العووال  يتطلووب ت طيطووالتعوواون والتكوواموول بين التعليم العووام والتعل كن إلىكظهرت دراسووووووووووووووووة  -
ومعايير  ،مشووووووووتركاع، ومتابعة د وبة، وتصووووووووميماع للنظم التعليمية، وتحديداع ل دوار والمسوووووووو وليات

 .التعليميةسات جيدا د تيار القيادات التربوية للم س
 ال الصة: .3
للنهوض بالم سوووووسوووووات التعليمية، بانتبار كنها شوووووأن يهم  اع كسووووواسوووووي اع تعد الشوووووراكة التربوية شووووورط -

 .المجتمع برمته
نما يجب دنم الجوانب  - ضرورا األ ذ بعين ادنتبار كن الشراكة ليست مسألة دنم مال  فقط، وا 

 .  لين نلميا ومعرفيام لمينالتكوينية والمعرفية ف  إطار الجهود إلنداد م
   شووووووووووووراكة ذات فائدا متبادلة، وكن  لكليات ومدارس التعليم العامالون  بكون الشووووووووووووراكة بين ا -

 .هاللمدرسة والجامعة دور الشريك الناجع في
التعرير من ةقافة الشراكة ف  كونها استراتيجية معاصرا ف  التعليم بين المعلمين وكنضاء  يئة  -

 التدريس بالجامعات.
الشوووووووووووووراكات ) نوا إلى نقد شوووووووووووووراكات ذات قيمة مضوووووووووووووافة نالية مع مراكر البحث العالميةالد -

، نلى كسوووووووووووووواس مبدك النائدا المتبادلة، بما ي ول تعبئة قدرات بلدنا ف  مجال البحث ال ارجية(
 العلم ، وتقوية األةر اإليجاب  لهذ  الشراكات نلى م سساتنا التعليمية.

 ثانيا: التوصيات:
 : التعليم العامشراكة بين كليات التربية و لتحقيق ال ،دراسة ندا تصوراتالاقترحت 

كليات بدراسووووة الت صووووصووووات الت  تعطى ف  التعليم الةانوي للتوفيق بينها وبين الت صووووصووووات  .0
 التربية.

تصووووووووووووبح قادرا  ، بحيثالعملية كليات التربية والمتعلقة التربيةتحديث برامج إنداد المعلمين ف   .2
تعليم بمراحل ال وكصووووووووووووووول تطبيقها الية والدرجة العلميةالمعلم صوووووووووووووواحب الةقافة العنلى ت ريج 

 العام.
راء المهارا العلمية ف  إجوالمعلمين ذوي  كلياتإيجاد نوع من التعاون البحة  بين كسووووووووووووووواتذا ال .3

، وذلووك بهوودف جعوول البحوث الجووامعيووة ككةر التصووووووووووووووواقوواع بحوواجووات المتعلمين والمعلمين البحوث
 ونشر  ذ  البحوث والدراسات ف  المجالت الجامعية ومبالغ رمرية كحافر لها.، ومشكالتهم

مع ورارا التعليم العال  ف  ورارا واحدا تسوووووووووووووومى ورارا التعليم  العام دمج ورارت  التربية والتعليم .2
سوووووووووووتلغ  العرلة الت  كانت تنصووووووووووول بين التعليم العام والتعليم العال  وتقلل من «  طوا مهمة»

ا هيهدف ف  المقام األول إلى تحسووووووووووووووين الم رجات التعليمية وادرتقاء ب .المركرية ف  الورارتين
تق  وادستنادا من ال برات األكاديمية واإلدارية وير  وتدريبهم لمينالمع ويعرر التكامل ف  تأ يل
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بأدوات البحث العلم  وادسووووووتنادا من مراكر ال برات والبحوث الجامعية ويصووووووب ف  مصوووووولحة 
توحيوود الجهود واسووووووووووووووتةمووار الطوواقووات والكنوواءات والقوودرات، الت  تتمير بهووا اإلدارات والجووامعوات 

ن نتائج م عامف  م تلف الت صوووووووصوووووووات، واسوووووووتنادا القطاع ال وتوحيد ا لتحقيق رسوووووووالة التعليم
بعض البحوث التطبيقية المنشووووورا ف  الجامعات دون وجود كية قنوات كو تواصوووول فعال بينهما، 

تبن  النموذج الحديث والمطبق حالياع ف  م تلف دول العالم المتقدمة ف  ترسووووووي   إلىوالسووووووع  
 ىإل، حيث يسووووووووووووووتند  ذا النموذج عامظمات القطاع الكركان العالقة النانلة بين الجامعات ومن

النظرا التكاملية القائمة نلى الشووووووووووووراكة بددع من التعاون بين طرف  العالقة وتحقيق المصووووووووووووالح 
المتبادلة، وذلك ف  إطار إجراء البحوث والمشوواريع المشووتركة بين الطرفين، وادسووتنادا القصوووى 

ا ف  الجامعات لتعرير جوانب اإلبداع وادبتكار ف  من اإلمكانيات البشوووووووووووووورية والمادية المتوفر 
التجارب العالمية والعربية الناجحة  جب كن يغنل نن األذ ان كن  ناك نديد. ود يلعامالقطاع ا

 .يمكن دراستها وادستنادا منها عاموالقطاع ال جامعاتللتعاون بين ال
  البرامج والمسووووارات الت ضوووورورا تطوير مسووووتوى اإلنداد األكاديم  الت صووووصوووو  والتربوي ف  .2

تووأ يوول التقوودمهووا الكليووات المعنيووة بووإنووداد المعلمين وتووأ يلووه وكووذلووك الحوواجووة إلى تطوير برامج 
 .وتدريب المعلمين من  الل التوسع ف  برامج الدراسات العليا والبرامج النصلية القصيرا
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 مداخلة:
 كليات التربية في الجامعات الليبية
 بين الواقع المدقع، والمأمول المزَمع

 د. خالد إبراهيم المحجوبي                                                                             
 جامعة صبراتة                                                                               

 
 المقدمة

 باسم اهلل، والحمد هلل.
ومن  عامة، ، ما نراه من واقع كلياتنا الجامعيةرضهاعنوان هذه األوراق لم يخُل من قسوة ف

لتعليمي، عن المؤثرات المؤذية لألداء ا منأى، وال هي في بينها كليات التربية، فهي ليست استثناء  
 والمشوهة للبناء األكاديمي.

ديمية، متلئ بها مؤسساتنا األكامشاركتنا هذه في سياق الوعي بنقاط الضعف التي تتأتي 
دراكنا لمترتبات الحالة العلمية الرسمية المزريو   .ضتم ة التي تعيشها جامعاتنا وكلياتنا، منذ عقودا 

-تهمقلرغم -إلى جانب ما نراه من بوادر اإلحساس بالمسؤولية، من طرف بعض المسؤولين
صالح لما فسد، وتقويم لما انحرف األمل،يحيي في نفوسنا  مما  .نحو تحقيق إنعاش لما ضُمر، وا 

أربعة عقود  والط-إن واقع التعليم ومؤسساته في ليبيا، ومترتبات التخريب المؤسسي المزمن 
 ،ود كليات صورية مفرغة من أهدافهاالكليات الجامعية، فكان من مظاهره، وج لشم -سالفة

 .عن مقاصدها ومحجورةومعزولة عن جدواها، 
أكثر طلبة كلية اللغات، يتخرجون منها وهم ال يحسنون  وجدنا ناولقد كان من نواتج ذلك أن

ريات الكيميائية، ، وبين النظئيةالفيزيالغة، وطلبة كليات العلوم ال يفرقون بين القوانين  ةالكالم بأي
 ةالفصحى، فضال  عن الكالم بها، وطالب الشريعربية ال يجيدون الكتابة بالع اللغة وطلبة أقسام
 ال يميزون بين علم الفقه، وعلم أصول الفقه. اإلسالمية

 فصدق في أكثر طالبنا قول الشاعر عن الجامعة:
 منها جاهال  مغرورا . ** وخرجت ودخلت فيها جاهال  متواضعا  

إن واقع الحال يوجب على كل مخلص لهذا الوطن ومؤسساته العلمية، أن ينتقل من مرحلة 
حلة عالجها. دون انتظار فرج غيبي، وال منقذ ، إلى مرحلة تشخيصها، ثم مر لمشكلةاإلحساس با

 غائب.
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دا  من يحتمل مزي لقد طال أمد الكارثة التي تعانيها كلياتنا الجامعية، وصارت في وضع ال
 النظر واالنتظار.
، تركز على مقاربات عاجلة موجزة، تقوم أوالها نظرية شاركةهذه األوراق سنسهم بمنحن في 

 لجامعية.، بين مجمل الكليات اتنطوي عليها كليات التربية خاصة على الكالم عن الخصوصية التي
 ، الذي هو امتداد لعشرات السنينثم نقدم تشخيصا  مختصرا  لما هي عليه في وقتنا هذا

 الفارطة. 
وى عملية في طريق إنقاذ كليات ثم نردف ذلك بإزجاء بعض المقترحات التي أراها ذات جد

 .التربية خاصة مما هي فيه
 ستكون الوضعية الهيكلية لهذه المشاركة على النحو التالي:

 معية األخرى.: خصوصية كليات التربية وما تمتاز به عن الكليات الجاأوال  
 واقع كليات التربية في الجامعات الليبية. تشخيصا : ثاني
 العلمي.و  تفعيل وظائفها في اإلطار التربويا : مقترحات النهوض بدور كليات التربية، و ثالث

 من نتائج، وتوصيات. المشاركة هذهإليه  تصلنضمنها أهم ما تو  :خاتمة

 خصوصية كليات التربية وما تمتاز به عن الكليات الجامعية األخرى. :ولا أ
، يْكمل ما تقصر عنه وظائف الكليات األخرى في الجامعات. بدور للقيام ُوجدت كليات التربية

، خرىما حملته سائر الكليات الجامعية األع إضافيةومهمة  كبيرة وقد حملت كليات التربية مسؤولية
 ومزاوجا  للدور المعرفي العلمي. مساوقا   يأتيالذي  ،الدور التربوي العمليمهمة  هاب أنيطحيث 

ية ذات خصوصية، تجعل منهم حيث إن طالب التربية يخضعون لمناهج دراسية، وخطط تعليم
  المستقبل. ن فيميمعلك مستقبلية مشاريع

، وقع عند المؤسسين تصور تعدد الوظائف، وتكامل المهام حين تم تأسيس الكليات الجامعية
حثين، مهمة تخريج البا وأفي ما بين الكليات التابعة لكل جامعة، فجعلوا لكليات اآلداب وظيفة 
عناصر ية مهمة تخريج الالعاملين في مرافق الدولة كالقضاء، واإلدارة مثال . وجعلوا لكليات الترب

في شتى  ،الطالبة، هو القيام بتعليم قيام بواجب عظيم وفائق األهمي، للمعلمينالمن  التعليمية
كان  ،لتحقيق ذلكم الهدف ،طة تسير عليهاورسموا لكليات التربية خ مجاالت العلوم والمعارف.

التربية ب ُيعرفلعملي التطبيقي وهو ما العام الدراسي األخير للجانب ا تخصيصمعالمها  أبرز
 .بالتربية عملي عرف عاميا   وماالعملية، 

 تشخيص واقع كليات التربية في الجامعات الليبية. :ثانياا 
هو  واقع غير مرٍض، بل رؤية التربية في جامعاتنا؛ يفضي إلىإن النظر إلى واقع كليات 

، ال عالقة له بالسالمة، واالستقامة على المستوى المعرفي، والمنهجي، واإلداري. فقد واقع مرضي
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فادات التخرج، بعد اجتياز الطالب مرحلة اتدشهامقتصرة على منح الأضحت مجرد كليات  ، وا 
، ن جوعم ، وال تثمر، وال تغنيال تنتج .اجترارية، ومناهج تلقينيةزمنية رباعية، قائمة على جهود 

 ، الغني عن الحاجة لالستدالل.األسيفهذا الواقع  عاينقد الحظ و منا  هناك كثيروال تجني. و 
دة، لم ات تربوية فائقة الجو على إنتاج مخرج تان، قادر يةأصول نظر فر بنية و اتو  من رغمالوب

عن  ةبعيد ،بقيت في مجالها النظري االفتراضي التي تنظيرات،الو  خططال بعض من ذلك إال لمسن
 ، والواقع.تطبيقال

ي، والفوضى عّمت. وصار المقصد التعليمي والتأهيل ، والترتيبات اضطربت،األمور اختلطتف
 يا  منسيا ، وغرضا  بعديا .نس

 العلمي.و  تفعيل وظائفها في اإلطار التربوي: مقترحات النهوض بدور كليات التربية، و ثالثاا 
بإنشاء  الدولة قيام هو لدينا، وتعطله الدور التربوي لكليات التربية لعل أوضح شواهد انحراف

الن بديال  لكليات التربية. في إع )كليات إعداد المعلمين(، وجعلها رديفا  وقرينا   ما صار يسمى
 .يرة لما وجدت ألجله من دور تربويواعتراف صريح بافتقاد هذه األخ

 لكن هل تم العالج، وتحقق اإلصالح؟ ال أحسب أحدا  مّنا قادرا  على أن يقدم إجابة باإليجاب.
صالح عمتقويم الل بدوره في القيام، والمؤتمر الباجل؛ لتقىنا تظهر أهمية هذا الممن ه وج، وا 

 وليندهليز المسؤ  ىاقتراحات عملية، ورؤى جدية، تجد طريقها إل بتقديم ما يجب إصالحه وذلك
 .وصّناع القرار

 :باختصار ما يليومّما أقترحه 
ليس يخفى . و خاصة كليات التربية فيها، تجارب بعض الجامعات الناجحة في العالماستنساخ  .1

قد حازت مراتب عالية، على المستوى العالمي، مثل قطر، عّنا أن بعض أنظمة التعليم العربية 
 واإلمارات، والسعودية. فيمكن االستفادة من تجاربها. )بعيدا  عن السياسة ومشاكلها(.

منبثة ال وأصحابه فسادنية بالجامعات، للحد من عوامل التفعيل دور الجهات الرقابية المع .2
مالية، المكاسب ال لذين يسعون للحصول علىاعروقهم في أروقة الجامعات، ومكاتب الكليات، 

تأخير المسيرة العلمية المنوطة بالكليات  ويسهمون فيفي معزل عن اإلحساس بالمسؤولية 
 الجامعية، وبكليات التربية خاصة.

 تضبطهمو  تقيد قبول واستيعاب العناصر التعليمية في الجامعات، استحداث ضوابط وشرائط .3
 تحقها منمن يسالتعليمية لالوظائف  إسنادالتدريس الجامعي. بحيث نضمن قبل منحهم شرف 

 .من ُيطمأن إليهم، ويعوَّل عليهم، مذوي األهلية

 



 بين الواقع المدقع، والمأمول المزَمع كليات التربية في الجامعات الليبية مداخلة:
  د. خالد إبراهيم المحجوبي
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 الخاتمة
في سياق  ،سهمنا فيها على المستوى النظريهنا نصل إلى نقطة الختام لهذه الورقات التي أ

 التربية.خاصة كليات زمة الكليات الجامعية في ليبيا و تناول أ
، أن المساعي النظرية، والخطوات التنظيرية، لن تضمن ومما يجب توكيده في هاته الخاتمة

مَّ إليها إجراءات ا لم تنضلألوازم األكاديمية، م انفراجاتٍ  التعليمية، وال توفير تتقديم حلول للمشاكال
م بمجال لهم وصالحياته، وخطوات تطبيقية من طرف أهل القرار من المسؤولين المتعلقِة أعماعملية

 .اإلداري، والعلمي يينمي على المستو العمل األكادي

 في أثناء تناولنا لهذا الموضوع سنحت لنا نتائج أهمها: 
مل ما تقصر عنه وظائف الكليات األخرى في الجامعات. يك بدور للقيام ُوجدت كليات التربية .1

ألخرى، احملته سائر الكليات الجامعية  عن ما إضافيةليات التربية مسؤولية ومهمة وقد حملت ك
 لمي.ومزاوجا  للدور المعرفي الع الذي يأتي مساوقا   مهمة الدور التربوي العملي، بها حيث أنيط

و واقع واقع غير مرٍض، بل ه رؤية واقع كليات التربية في جامعاتنا؛ يفضي إلى إن النظر إلى .2
 مستوى المعرفي، والمنهجي، واإلداري.، ال عالقة له بالسالمة، واالستقامة على المرضي

تفعيل دور الجهات  وأفضلها أنجح خطوات عالج سوء الحال الخاص بكليات التربيةمن  .3
المنبّثة عروقهم في أروقة  وأصحابه فسادن عوامل الالرقابية المعنية بالجامعات، للحد م

 الجامعات، ومكاتب الكليات.
 لذاهب، والمستقبل أرحب من المستأخر.من ا ا  وختاما  نأمل أن يكون القادم خير 

 .واهلل الموفق
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 التي تواجه المتعلمين الليبيين عند نطق األصوات الساكنة تالمشاكال
 باللغة اإلنجليزية.

 
 د. الصادق محمد سالم                                                                    

 بقسم اللغة اإلنجليزيةأستاذ مساعد 
 جامعة الزاوية-كلية التربية الزاوية                                                                    

  
 ملخص البحث:

ند وخاصةةةةةةةةةةةةةةة ع ،المهارات التي تواجه بعض الناس عند التحدث باللغة اإلنجليزية النطق أحد
يدور.  ث ع  أي شةةي يحدولكي يفهم اللكي يصةةب  التحدث ألةةهم للملةةتمعي   ،النطق الصةةحي 

ولهذا النطق الصةةحي  يعطي انطباج جيد للملةةتمعي ، ععوى علك ذلد عندما يكو   ناد و ةةو  
ذا ما كا  المتعلمو  دي  يملكو  نطق ر   في النطق عند الناس فلةةوي يلةةتمتعو  لهذا التحدث. وام

مية، في الحيةاى اليو زداد أ مية . فللغةة اإلنجليزية أصةةةةةةةةةةةةةةبحةت تعهمنجد النةاس يتفةادو  التحةدث م
 ازداد لدى الليبيي   ذه األيام. فإ  الحاجة للنطق باإلنجليزية وععوى علك ذلد

طق عنةةد ن الليبيي   التي تواجةةه المتعلمي تكعالةةدرالةةةةةةةةةةةةةةةة تحةةاوم اإلجةةابةةة علك المشةةةةةةةةةةةةةة هةةذهف
ة ها إلك التعري علك األلةةةةةةباي الر يلةةةةةوقد توصةةةةةةلت نتا ج ،باللغة اإلنجليزية األصةةةةةةوات اللةةةةةةاكنة

 الطرق المنالةةةةةةةبة التي تلةةةةةةةاعد عرض  ذا باإل ةةةةةةةافة إلك ،األصةةةةةةةوات اللةةةةةةةاكنة نطقلمشةةةةةةةكعت 
، اللغة إالم :ممث ،إلك عدى عواممالمتعلمي  الليبيي  في تحلةةةةةةةةي  نطجهم باإلنجليزية، والذي ي عزى 

وقد  بي  العربية واإلنجليزية، تواالختعفا ،لفصةةةةةةةةةةةي ونظام النطق ا ،األصةةةةةةةةةةةوات اإلنجليزيةوتعدد 
 :جترحات أ مهاالدرالة بعض الم   اقترحت

 .بصوت عام  ويجرأو   الوقت الكافي لكي يلألوا الطعي من  .1
 الكافية لتعلم النطق. الف رصالطعي  إعطا  .2
 .وخارجه الفصم الدرالي داخم باللغة اإلنجليزية الطعي علك التحدث أ  يشجع المعلم .3
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Problems which face Libyan learners when they are 

producing some consonants in English language 

 
Prepared by: Dr. Sadig M. Salem 

Assistant professor of ELT, Faculty of education, Zawia University 

 

Chapter one: 

1.1 Introduction: 

Pronunciation is one of the most important skills that people notice, 

when we speak language. And whenever, the pronunciation is correct while 

speaking, it became easier for listening to understand what about speech is 

about. So good pronunciation gives a pleasant impression to the listeners. 

Therefore, when there is an accurate accent people will enjoy talking 

conversation, if learners have a bad accent people will avoid talking to you 

consciously or unconsciously. English has become increasingly important 

for all daily life activities; therefore, the need for English pronunciation 

particularly has increased in our Libyans nowadays. The emphasis on 

speaking and listening skill may play vital role to overcome the difficulties 

which the students are suffering from Libyan preparatory students are 

unaware and difficulties that errors they encounter or make when they learn 

language. The difficulties that students face are embodies in the differences 

in sound system of Arabic and English student mispronounce some sounds, 

because they are not found in Arabic language as /p/, /d/, /v/, /t ʃ  /, d ʃ /, 

and /η/. 

The same case is noticed with the palate-alveolar affricates /tʃ/, palate-

alveolar fricatives /  / and labio-dental fricatives /v/. the sound /tʃ /, and /v/,  

and / ⱱ / don't have counterparts in the Arabic consonantal system and are 

not normally realized by  Libyan students, consequently these are often 

replaced by the sounds /dʃ /,  d  /,   or   /and /f/ respectively – for example, 

the sound  the sound / tʃ / as in cheap is replaced by the sounds /ʃ / as in 

sheep; the sound / J / as in leisure is replaced by the sound /dJ/ as in ledger 

or by the sound / z/ as in laser and finally the sound /ⱱ/ as in vine is replaced 

by the sound /f/ as in fine. 

The alveolar plosives /t/ and /d/ are not the cause of major obstacles, 

but they are pronounced by Libyan students as inter-dental, rather than 

alveolar plosives.  

The author has observed that the velar nasal /n/, which is a single 

consonants represented in English writing by two letters (-ng), is also 

mispronounced by many Libyan students. As a result, they pronounce the 

word (heating = /hi:tin/) as /hi:ti-ng/,  (visiting = /visitin/ as /visiti-n-g/   etc. 

English orthography give priority first to morphology then to 

etymology, and lastly to phonetics. In addition, spelling of a word is 

dependent, and its language or origin. It is usually necessary to know the 
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meaning of a word in order to spell it correctly, and its meaning will be 

indicated by the similarity to words of the same meaning and the same 

family. English has a deep orthography on the other hand is far more 

complex in that it does not have a one –to-one correspondence between 

symbols and sounds. English has individual sounds that can be represented 

by more than one symbol or symbol combination. Furthermore, there are 

many words with irregular spelling and many homophones. It is important 

to make students aware of the different sound system, the focus should be 

on how students use the new system by changing their habits and practicing 

new sounds to overcome their mispronunciation. 

In this study, there is a discussion and investigation to the difficulties in 

pronunciation that Libyan learners encounter when they learn English 

language. This research discussed some of the difficulties that may relate 

to the different sound system of Arabic and English ,these difficulties are 

due to the irregularities of English rules, and the orthographic words and 

why they make these mistakes. 

1.2 The statement of the problem:     

Pronunciation can be defined as the way in which a person sounds the 

words of a language while speaking. The students of spoken English 

language or any other spoken language face the problems in the 

pronunciation of the particular language. 

The speech of non-native English speakers may exhibit pronunciation 

characteristics that result from such speakers imperfect learning the 

pronunciation of English, either transferring the phonological rules from 

their mother tongue into their English speech or through implementing 

strategies similar to those used in primary language acquisition. They may 

also create innovative pronunciations for English sounds not found in the 

speaker's first language. 

It is very difficult for learners to achieve a pronunciation that sounds 

like a native speaker's. discussions of the pronunciation of English as an 

international language have emphasized the face that native-like 

pronunciation is also unnecessary for many learners, and may needed not 

be wanted. It has been suggested that intelligibility is a more appropriate 

objective than conforming to any pre-existing model.  

Libyan speakers learning English experience have some difficulties 

with pronunciation especially in some letters. The research conducted in 

"pronunciation" to focus on vowel pronunciation and identify problems of 

Libyan speaking learning of English who never left their country or who 

have been in English speaking countries for a short period of time. In 

specific the study investigated the difficulties Libyan students encounter 

when pronouncing certain English consonant sounds, such as: /p/, /d/, /ⱱ/, 

/t ʃ /, /Ȝ/, and / η/. 
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1.3 The research questions:  

Based on the problems and purposes stated in the previous sections, 

there are two research questions that are attempted to address the study: 

1. What makes English pronunciation difficult to Libyan students? 

2. What are the five main areas of English pronunciation that student 

struggle with? 

1.4 The significance of the study: 

  The importance of this study lies on trying to point: 

1. The problematic areas in teacher's pronunciation. 

2. The effects of  these problems on learners. 

3. To investigate the causes of difficulties which get in the way of learning 

pronunciation in Libya. 

1.5 The purpose of the study: 

  The purpose of this study is to identify analyze the difficulties 

experienced by Libyan speakers when pronouncing English consonants. 

The results provided insights and assist teachers as second language like 

the strive to reduce or eliminate future problems regarding to the 

pronunciation. 

Chapter two: 

1.0  
2.0  

2.0Previous studies and literature review: 
It is very common to hear that become a native-speaker in a second 

language one has to be obscure in the language environment since 

childhood. Most of us know someone who started to learn a foreign 

language as an adult and even after all the struggling never mange to 

learn it properly, whereas their children learned it so well that they 

became indiscernible from a native speaker and why are they important. 

  Swan; Smith 2001 reported that /p/, and /b/ sounds are two different 

phonemes and each one is featured by native speaker. In Arabic 

language, the situation is different because there is only the phoneme 

/b/ so is the reasons why most of speakers mispronounce words with 

this sound. Students confuse between /p/ and /b/ e.g., words like ("park,  

bark"), ("pen, "ben") if ask student to say these words they pronounce 

/b/ instead of /p/ and  sometimes /p/ is used in the place of /b/ rarely 

happens. Many other sounds are influenced by the mother tongue of 

foreign learners.  

There is a strong connection between motivation and 

communication skills that play an important role in improving the 

pronunciation of any student  

   According to Abdul Qadir , one of the most important variables in 

learning a new language is  motivation. It is what sets learners apart 

from each other and what prompts one learner to do better than other 
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learners in the same situation there are many theories on the importance 

of motivation for the learning process, the most prominent of which is 

probably that of Gander. Gender's famous theory on motivation argues 

for the existence of four main elements: a goal, the willingness to 

achieve this goal, the existence of a positive attitude and finally the 

willingness to work, or effort. These four are what Grander refer to as 

"affective variables" to distinguish them from variables such as 

intelligence, aptitude, learning strategies and others(1) 

  Val Barros (2003) found that Arab learners also have difficulty in 

pronouncing in English consonants /p, v, s, d Ȝ  ,η, t ʃ , z,/. Additional 

problems manifest themselves when Arab-speaking learners are 

exposed to English onset clusters as in special, flow please, or code 

clusters as in next, film(2). Specifically, investigation of the phonemic 

differences between languages is necessary, as these differences have 

negative effects on the learning of l2 speech.  Many studies of non-

native speech talk about the risk of reduced intelligibility, which arises 

due to phonemic differences, particularly when actual practice of 

second/foreign language is infrequent. The ultimate result of such 

differences is that L2 learners fail to realize that two sounds in the L2 

are the manifestation of different categories of speech sounds. Mostly 

this happens when two sounds occur distinctively on the phonetic 

surface of the target language L2 as but are close to a single category in 

the learner's source language(3). 

  Hypothesized that bilingual learners perceive two similar sounds in 

their two language as identical and classify them into the same 

phonemic category(4). 

   According to Zhang and Yin, 2009a particular sound which does 

not exist in the native language can therefore pose a difficulty for the 

second language learners to produce or some times to try to substitute 

those sounds with similar ones in their mother tongue. It has often been 

argued in these studies that learners'  that most the problems can be 

attributed to mother tongue influence in that segments non-existent in 

the learners' mother tongue, Cantonese are often  found to have caused 

production difficulties, whereas segments shared  by both in native 

language and target language phonemic inventories do not pose great 

production difficulties. However, other factors may also play a role such 

as the universal difficulty of the English dental fricative (/t/, and /d/) 

(the sounds are very rare in the world's language and are thus extra 

difficult. Learners' avoidance behavior (e.g. employing deletion in the 

pronunciation of consonants clusters rather than insertion in an attempt 

to avoid syllabification) and their overgeneralization of  phonetic 
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properties to unsuitable context e.g. aspirating plosives after /s/ in words 

like star , found a positive correlation between perception problems and 

production problems. The learners who consistently confused the target 

consonant pairs (/v, w/ , /t, f/ , /d, b/, /z, s/ and /r, ,w/) in production also 

demonstrated perceptual confusion for the same contrast pairs, and all 

the perceptual errors for the target items /v, t, d, z,  r/were the ones 

corresponding to their mispronounced  version /w, f, d, s, / respectively. 

Chan (2006c, 2006d,  2007a, 2007b,)(however, found that though 

learners encountered difficulties in their perception of English speech 

sounds, the level of difficulty was not on a par with the level of 

difficulty encountered by Cantonese ESL learners in their production of 

English speech sounds. Those English speech sounds documented 

widely in the literature as causing production difficulties (e.g., /s/, t ʃ /, 

/q/ and /r/)(5).  were not particularly difficult to perceive, whereas sounds 

which have not been documented as difficult for production (e.g., /e/, 

/f/, /i/) did create some perception problems, it was also found that 

learners were better at discriminating isolated sounds from each other 

(e.g., /i:/ and /I/ in isolation) than identifying words containing 

contrasting sounds (e.g. minimal pairs such as bean /bi:n/ and bin 

/bIIIn/). She argues that the perception difficulties ESL learners 

encounter may be due to their misconception of word pronunciation 

rather than their inability to discriminate acoustic difference – because 

learners' mental representation for perception may be mediated by 

predetermined word pronunciation  and input acoustic signals may be 

converted to forms which fit their distorted mental representation 

incorrect perceptual judgments may result. Mother tongue interference,  

which has been maintained as a main contributor to production 

problems, is argued to have played a minimal role in perception.  

  Swan and Smith (2001), gave a practical reference guide to 

teachers who have to deal with specific phonological problems of 

students from twenty three different language backgrounds. They 

expected that the comparison between English and the relevant features 

of the students own language would help teachers to predict and 

understand the problems their students have. Nilsen, 2002 provided 

phonetic description and list of predicted problems based on first 

language in order to help to minimize difficulties to students from 

different backgrounds. 

  The most important part of learning a second language rests on 

pronunciation (Pennington, 1999); thus, speaking is so important in 

acquiring and using a language  

  Dan claims that language competence basis of speaking above all 

other aspects of language and pronunciation is the foundation of 
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speaking. English, both written and spoken has been accepted as the 

dominant means of communication for most of the world but some 

misunderstandings have been caused by inappropriate pronunciation(6). 

Chan (2007)a.( the acceptability of an ESL learners pronunciation 

depends very much on the speech styles s/he is engaged in (causal vs. 

formal) and also, on the receptiveness of the listener. In contexts where 

language accuracy is considered essential (e.g., the careful reading of a 

formal text) or when correct pronunciations are needed for the 

differentiation of words (e.g., minimal pairs), non-native 

pronunciations with noticeable deviations from the norms will be 

deemed unacceptable and will affect the listener's understanding as well 

as his or her impression of the speaker's English proficiency (Chan, 

2006a).because of  the possible adverse effects of faulty pronunciation, 

it is of course important that students be made aware of the need for 

correct pronunciation and be encouraged to achieve accuracy. However, 

certain English sounds, for example, /t/ and /d/, create so much 

difficulty to ESL learners that the inclusion of these sounds as 

pronunciation targets for English as an international language (EIL) has 

been argued as inappropriate(7).  

problematic pronunciation not only interferes with communication, 

but it may also lead to inaccurate perceptions by native English 

speakers(8).  

In addition, pronunciation difficulties may be especially confusing 

when students are unaware of reason for a particular breakdown in 

communication.  

Ken Worthy says that helping students to hear and make sounds is 

part of the teachers role because this is not an easy process which 

students can do themselves because some English sounds do not exist 

in the students native language students might be able to imitate their 

teacher to produce new sounds design some helpful activities if teacher 

is not able to design some helpful activities students will go on to 

produce sounds on wrong way. 

Walsh & Diller (1991, too, believe that there is a difference between 

learning the accent of a language and their other skills. They support the 

idea that overcoming a foreign accent after childhood is almost 

impossible. Their claim is based on the argument that pronunciation is 

a lower order process which is dependent on the early ripeness and less 

adaptive neural circuits, which higher order functions, such as grammar 

are more dependent on the late maturing neural circuits.  

Chapter three: 

3.0 Results and discussions: 
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 The students were divided into parts of study and it was applied in 

Asma preparatory school. The time of experience took two months, the 

target number of the students are fifty, some of them girls and some of 

them are boys. The purpose of this experience is to know how the 

students produce the consonant sounds in the words and sentences, the 

researcher divided the students in two groups each group contains 

twenty five students fifteen boys and ten girls in groups (A) and thirteen 

boys and twelve girls in groups (B) and teach them to produce sentences 

that the researcher has selected: 

- Bernie brought a big breakfast to bed. 

- Pat put purple paint in the pool. 

- David's daughter didn't dance but David's dad did. 

- Betty bought a tub of butter. 

- Frank found frogs laughing on the floor. 

- Vira drove to Venice in a van. 

- Ginger spilt orange juice on George's jacket. 

- Which child chalk on the teacher chair? 

- Young king kong was stronger than strong. 

In the first week  gave them the words to listen from recorder for 

students in group (A) in three days a week on Sunday, Monday and 

Thursday in morning from 9:00 o'clock to 10:00 o'clock, and keep them 

work period of time the student has sentences to produce, which s/he 

have problem in pronunciation consonants letters. The researcher lets 

students try to pronounce these sentences close to recorder to revise 

errors where ever found after two weeks of listening. Testing the 

students in their pronunciation to check out if there are problems or not 

to solve it later. 

  The researcher lets the students of class (B) listen to the recorder in 

two days a week like on Sunday and Monday starting from 10:00 am 

until 11:00 am, the student has sentences to produce. To let students try 

to pronounce these sentences close to recorder to revise errors where 

ever found, after two weeks of listening. When again testing the 

students pronunciation the problem was still there in the students' 

pronunciation.  

In the following table shows that some of the mistakes and 

correction of students in pronunciation applying some letters in 

group(A): 

Student Sound Mistake Correct 

10 girls 
/f/,  /d/,  /v/, /p/, /b/, 

t ʃ /,  /d Ȝ /, /n/ 

/p/,  /b/,  /t ʃ /,  /d Ȝ /,  

/η/. 

/t/,  /f/,  f/,  /v/. 

15 boys 
/t/, /d/, /f/, /v/, /p/, 

/b/, tʃ  /, dȜ  /, /η/. 

/t/, /d/, /t  /,  /d  /, / p/, 

/b/,  /η/. 

/f/,  /v/. 
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In the following table shows of the mistakes and correction that 

made by students in pronouncing some letters in group(B): 

Student Sound Mistake Correct 

13 boys 
/t/,  /d/,  /v/, /p/, /b/, 

t ʃ  /,  /d Ȝ /, /η/, /f/  

/p/,  /b/,  /t ʃ /,  /d Ȝ /,  

/n/, /t/, /d/. 

/f/,    /v/. 

12 girls 
/t/, /d/, /f/, /v/, /p/, 

/b/, t  /, d  /, /n/. 

/t/, /d/, /t  /, /d Ȝ /,   

/η/. 

/t,  /d/. 

The researcher has selected six students from class (A), there levels 

range from excellent, average and unacceptable. In class (B) researcher 

has selected six students and also levels range from excellent average 

and unacceptable. 

The researcher gave the students some words to check their mistakes 

in producing some lettrs for on time, and this will be different positions 

of the word like in the initial, medial and final. And the words that have 

applied in the experiment was as follows: 

In initial position In medial position In final position 
Back Exhibition climb 

Picnic Shopkeeper Soup 

Drive Grandparents Head 

Tidy Partner Suggest 

/////////////////////// ////////////////////// interesting 

Chicken Teacher sandwich 

Giraffe ////////////////// bridge 

Farmer Conference giraffe 

As a result, the following charts shows the students achievement at 

the second test. The examiner put true or check mark, when the students 

pronounced the sound correctly, and in the same time examiner put false 

when the students pronounced the letter wrong. 

In the following table shows the mistakes that the students made, 

when they have produced the letters in the initial position. 

Letter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
/p/ T F f t f f f f f F f F 

/b/ T T t t t t f T t T f t 

/t/ F T t t f f t t t T t F 

/d/ T T t f f t t f t F f F 

/v/ T T f t t t f f f F f T 

/f/ T T f t t t f t t T t T 

/t ʃ / T T f t f f t t t T f F 

/d Ȝ  / F F t f t f f t T F t T 

/η/ T F f f F t t F T T f f 
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In the following table shows the mistakes that the students made, 

when they have produced the letter in the medial position. The examiner 

put or check mark, when the students pronounced the sound correctly, 

and in the same time the examiner put false when the students 

pronounced the letter wrong. 

letter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
/p/ T T T f t f T F F F f F 

/b/ F F T f f t F T F F t F 

/t/ F T T t t t t T F F f F 

/d/ T F T f t f t F T F f F 

/v/ F T F t f t f F F T f F 

/f/ T F T f t f f T F T f T 

/t ʃ / T T F t f t f T F T t F 

/d Ȝ  / F F F t f f f F F t f F 

/ η  / F T F f f t f F F t f f 

In the following table shows the mistakes that the students made, 

when they have produce the letter in the final position. The examiner 

put true or check mark, when the students pronounced the sound 

correctly, and at the same time the examiner put false when the students 

pronounced the letter wrong. 

letter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
/p/ T T t T t f t f t T f T 

/b/ F F f F f t f f T F t T 

/t/ F F t F f f f t F T t T 

/d/ T T f F f f t f F T f F 

/v/ T F t F t f t f F T t F 

/f/ F T f T f t f t F F f T 

/t ʃ / T F t F t t f t F T f F 

/d Ȝ  / F T f T f f t f T F t F 

/ η  / T F t F t t f f F F f f 

3.1 Discussions: 

This research attempted to identify the exact sounds that cause 

pronunciation problems to the Libyan learners of English when they 

pronounce English sounds and words and find the main causes behind 

this in addition to suitable ways that help Libyan learners improve their 

English pronunciation. So at the beginning of this research, the 

researcher assumed that the pronunciation errors among most of the 

Libyan learners of English are due to a number of factors such as mother 

tongue interference (MTI), inconsistency of many English sounds, the 

influence of spelling on the pronunciation the sound system differences 
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between Arabic and English. The finding of the research support the 

hypothesis that mother tongue interference, inconsistency, spelling and 

sound system / differences between L1 and L2 affect pronunciation and 

lead the learners of other languages to mispronunciation. 

The results showed that every participant has pronounced these 

sounds with strong mistakes in both the position of the words such as 

beginning medial and final. 

The percentage of mistakes in pronunciation of sound that made by 

the students / η  / has been pronounced /n-k/ or /n-g/ when it occurs in 

words final position. And sound /v/ is another problematic for the 

participants. The students learned how to replace this sound with the 

sound /f/, which affects in the communication process sound /t ʃ  /, 

becomes problematic too for them to produce, when it occurs in word 

medial and final position only ten participants have considerably 

mispronounced this sound in word initial position consonants /d Ȝ  / has 

been the most mispronounced sound by students learners. 

There are some sounds in English that probably do not exist in 

Arabic language – for instance, English twenty vowels and diphthongs. 

For that reasons the mistakes became exist when they produce the 

sounds. Also, there is no simple relationship between spellings and 

sounds in English to know the learners weakness. 

English is a 'stress-timed' language-words and sentences have strong 

and weak parts. This is different to many other languages throughout 

the world where parts of words and words themselves may be given to 

the same stress in a sentence. When English is spoken quickly, words 

are linked smoothly together and sometimes sounds even disappear 

altogether (this is called assimilation). This means it can be hard to 

understand or when the end of word is consonants and followed with 

the word start with vowel. To make it easy teachers should make 

learners aware of the importance of English pronunciation within 

English language learning programs, as well as in English language 

communication. The learners should be given a basic knowledge of 

phonetics and phonology. If the learners have phonetic and 

phonological awareness of English, they will be able to guide 

themselves towards correct pronunciation of a particular sound or word. 

While teaching pronunciation in the classroom, the teacher should 

be conscious about the students' needs. The students may have different 

competency levels such as learning speed and styles. The teacher should 

give proper attention to the students and their special needs and 

problems. The teacher should be conscious about the students' needs. 

The students may have different competency levels such as learning 

speed and styles. The teacher should give proper attention to the 

students and their special needs and problems. The teacher should 
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conduct a students' needs analysis regarding pronunciation. According 

to the needs of the learners, the teacher should develop and provide 

some appropriate materials and strategies tp present in the class, and the 

reason is to reduce the learners' problems in producing consonant 

sounds. 

Therefore, unfamiliar sounds which do not exist in the learners' 

mother tongue and identified and given special attention. Oral 

communication classes should be encouraged in English teaching 

program. The students should be asked to read aloud the text with the 

support of recorded materials or with the teacher's support. If the student 

commits any mistakes while reading aloud, the teacher should correct 

and practice it several times to avoid falling in mistakes. The students 

should be given situational dialogues which will improve their 

confidence, while at the same time motivating the students to learn to 

speak correctly, and give enough instructions or opportunities to learn 

pronunciation within English language courses. 

The researcher visited the school and divided students into groups 

students take the pronunciation test, they found it a little difficult. The 

researcher faces some problems during their questioner one of this 

problems is that students did not pay attention about the explanation as 

they did not like to respond to us. 

Like other English language skills or sub-skills courses, such as 

reading, writing, grammar and vocabulary etc. English pronunciation is 

very important for ESL/EFL learners to develop their communicative 

efficiency. It is one of the basic skills required for the students in their 

English language learning. 

As shown in this study, certain English consonants sounds are 

difficult to pronounce for Libyan learners. The above sounds, /p/, /d/, 

/v/, t ʃ  /, / Ȝ /,  and / η  /. They pronounce /p/, as /b/ when it appears in 

the initial and final positions of a word. The pronounce /d/ as /t/ when 

it appears in the beginning, medial or final position. According to the 

above data /v/ is replaced by /f/ when it appears in the medial and final 

positions. Most of the participants pronounce /t ʃ  / as / ʃ  / when it 

appears in all three positions. The / Ȝ /sound is sometimes replaced by 

/ ʃ /, /t/ or /d/, when it is in medial position, and when it is in final 

position it is pronounced as /g/. the/ η / sound is sometimes replaced by 

/n-k/, and sometimes it is replaced by the /n-g/ sound when it appears 

in the final position of a word.  

The present experimental study contributes to the identification of 

specific areas of difficulty which hamper communication through the 

mispronunciation of individual English phones and sounds. Awareness 

of the problem areas of learners provides a basis for future material 

planning, design and production. 
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Teaching English pronunciation covers a range from basic sounds 

(vowel and consonants), syllable structure, word-accent, to stress, 

intonation pattern, and  rhythm etc. in the present study, the participants 

problems with English consonant sound production were the only area 

investigated.  

Based on the findings of the research, some suggestions and 

strategies are given below which may help teachers and students in    

sounds: 

Awareness is the first step of learning. teachers should make learners 

aware of the importance of English pronunciation within English 

language learning programmers, as well as in English language 

communication. The learners should be given a basic knowledge of 

phonetics and phonology.  If the learners have phonetic and 

phonological awareness of English, they will be able to themselves 

towards correct pronunciation of a particular sound or word. 

While teaching pronunciation in the classroom, the teacher should 

be conscious about students' needs.  The students may have different 

competency levels such as learning speed and styles. The teacher should 

give proper attention to the students and their special needs and 

problems. The teacher should conduct a students' needs analysis 

regarding pronunciation. 

- Recommendations: 

According to the needs of the learners, the teacher should deveop 

some appropriate materials and strategies to present in the class to 

reduce the learners' problems. The following points help both teachers 

and students to do: 

1. There should be a systematic of pronunciation. 

2. The students should be asked to read aloud the text with the support of 

recorded material or with the teacher's support. If the student commits 

any mistakes while reading aloud, the teacher should correct and practice 

it several times. 

3. The student should be given situational dialogues which will improve 

their confidence, while at the same time motivating the students to learn 

to speak correctly. 

4. The student should be given enough instructions or opportunities to learn 

pronunciation within English language courses. 

5. The teacher should encourage and motivate the students to speak English 

outside the classroom. 

6. Minimal pairs drills should be used to distinguish between similar or 

problematic sounds in the target language. 

7. The students can be provided a listening model by the teacher or some 

electronic device, such as a tape-recorder or CD, and then asked to repeat 

or imitate it. 
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8. The teacher can provide a variety of exercises and activities, e.g., having 

situational dialogues, paragraph readings, short presentations, picture 

descriptions, and interview exercises.  

9. The students should be given step by step exercises and activities from 

word, phrase, to sentence level. 

10. Finally, the researchers suggested that the students should listen or 

watch recorded English every day to overcome these problems. 

Moreover,  materials such as recorder talks, speeches, news, movies etc. 

in this way they will get a live experience of language communication 

which will lead them towards developing better pronunciation. 
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