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تقديم:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد

صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

وبعد،،،

فانطالقا من مبدأ نشر ثقافة البحث العلمي ،وتبادل الخبرات ،وتشجيع الباحثين

على تقديم البحوث في المجاالت العلمية المختلفة ،خدمة للمجتمع وخططه التنموية،

وايجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجهه ،يسرنا تقديم هذا الكتاب وتحريره ،وفيه
نتقدم بجزيل االمتنان إلى السادة الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر.
واهلل ولي التوفيق

المحرران
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كلمة رئيس المؤتمر
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،واصلي واسلم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد
صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأصحابه والتابعين ،وبعد،،،

أيها السادة األفاضل ،السيدات الفُضليات ،األساتذة ،الحضور الكريم ،أحييكم بتحية اإلسالم:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وأثمن حضوركم فاعليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية
–ناصر -بجامعة الزاوية ،الذي أسميناه بمؤتمر المعرفة ،والذي يأتي ضمن سلسلة ثقافية علمية،

الرؤية التي تتبناها؛ للنهوض ،واالرتقاء بالعملية التَّعليمية والتَّربوية ،وكل
تنظمها الكلية من خالل ُ
ما يتعلق بخدمة المجتمع ،فقد أسهمت ال ُكلّية في إثراء الحياة الثقافية والعلمية من خالل ورش

العمل والمؤتمرات التي نظمتها.

وانطالقاً من واجبها التربوي ،والتعليمي ،والتثقيفي ،تشرفت بعقد مؤتمرها العلمي الثاني،

بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام ،تحت

ومستقبالً) ،وذلك إدراكاً منها بالدور الذي يقع على عاتق
شعار( :التحديات المعرفية حاض اًر ُ
الكليات الجامعية ،فهي ليست مدارس تُدرس الطالب فحسب ،بل هي مراكز أبحاث ،ومنتديات
ثقافية علمية ،فيها تُطرح القضايا والمعضالت ،وبكوادرها تتواجد الحلول.
وال شك إن الجميع يستشعر الخطر الذي يتهدد أبنائنا الطالب من رواد مدارس التعليم العام،

سواء أكان من الناحية العليمة ،وعدم مواكبة التطور التقني والتكنولوجي والمعلوماتي ،أو كان من

الناحية السلوكية والتربوية .واستشعا اًر من الكلية في مجلسها العلمي بهذه المخاطر ،رأينا أن نعقد
مؤتمر علمي يتناول هذه القضايا ،ويضع النقاط على الحروف.

فاليوم أيها السادة ،ألجل ما ذكرت ،تُطرح على هذه الطاولة ،أوراق علمية ،لتستنهض همم

المسؤولين في التربية والتعليم ،علهم يحاولون إصالح ما يمكن إصالحه ،ونظ اًر ألهميتها الرتباطها

الوثيق بالتحديات المعرفية حاض اًر ومستقبالً ،نأمل أن تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع.

وأتمنى التوفيق ألصحاب األوراق العلمية ،الذين شرفونا بحضورهم من جامعات مختلفة،

وتحملهم مشاق السفر وأعبائه ،وأتمنى –أيضاً -للحضور االستفادة واإلفادة ،وللمؤتمر النجاح
والتوفيق ،شاك اًر اللجان التي ُشكلت للمؤتمر ،والتي شغلت من وقتها الكثير ،وتكاثفت جهودها

ألجل إنجاحه ،وفي الختام أُصلي وأُسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د .الهادي محمد سريط

عميد كلية التربية ناصر
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بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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

يطيب لي ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً شاك اًر تحملكم مشقة الحضور والمشاركة في أعمال

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

الكليات في حقيقتها مؤسسات تربوية ال يمكن أن تؤدي دورها بالشكل المطلوب إال في إطار

منظومة تربوية متكاملة ،يأتي في مقدمتها مؤسسات التعليم العام بشقيه األساسي والمتوسط،

فالعالقة بين هذه الكليات ومؤسسات التعليم العام عالقة تكاملية ،يكمل كالً منهما اآلخر ،لذلك
فإن جودة مخرجات التعليم العام مرهوناً بمستوى خبرة كليات التربية ونظامها التعليمي ،كذلك فإن
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

الطالب مهنياً فحسب ،بل وبإنتاج المعرفة نفسها التي تقدم للطالب وتنظم عملية تأهيلهم ،هذه

الوظيفة تشترك فيها –أيضاً -مؤسسة التربية والتعليم ،وذلك من خالل الندوات العلمية والمؤتمرات
التي في الغالب ما يقدمها أساتذة وخبراء كليات التربية ،ألجل تنظيم هذه العالقة وتطيرها وتحسين

أداء كليات التربية لكي تكون في مستوى المسؤولية جاءت فكرة هذا المؤتمر.

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

الكلية ،الذي نتقدم إليه بكل آيات االمتنان والشكر والتقدير ،كما ونشكر السيد رئيس جامعة الزاوية،

والسيد الدكتور وكيل الشؤون العلمية بالجامعة ،على تعاونهم في س ــبيل إنجاح هذا المؤتمر ،كما

أوجه الشكر لكل أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية للمؤتمر ،والشكر موصول –أيضاً-

إلى كل من تقدم بالدعم المادي والمعنوي ألجل إنجاح هذا المؤتمر .أكرر لكم جميعاً الترحاب

وأتمنى لكم التوفيق والسداد.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
د .مسعود أحمد طرنبة

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

2

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

مؤتمر المعرفة

نظ اًر للتحوالت التي يشهدها التعليم الجامعي حالياً ،والتحديات التي تواجهها كليات التربية

حاض اًر ومستقبالً ،نتيجة الثورة التكنولوجية ،والطفرة المعلوماتية ،والعولمة ،والتحول المعرفي ،وبناء
المجتمعات ،وغيرها .فإن هذا المؤتمر بأبعاده المختلفة يمثل تحدياً معرفياً يالمس المشكالت،

ويركز على معرفة الدور الفعلي الذي تُسهم به كليات التربية في مجاالت بناء المجتمع وتنميته،
وتلبية احتياجات مؤسساته التعليمية العامة.
وشعو اًر من كلية التربية ناصر بأهمية هذه المسائل واشكاالتها المطروحة ،وتأكيداً لحضورها

األكاديمي ،وقيامها بدورها المتمثل في البحث العلمي ،وايماناً منها بدور العلماء والباحثين
والمتخصصين في طرح حلول واقعية وعلمية أكثر فاعلية لتطوير أداء كليات التربية ،لتواكب

متغيرات العصر ومتطلباته ،فقد تم التركيز في مؤتمرها العلمي الثاني( :اإلسهام المعرفي لكليات
التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام).

 رؤية المؤتمر:

تحقيق األهداف التي رسمتها كلية التربية – ناصر ،لتنشيط حركة البحث العلمي ،وفتح المجال

إلقامة المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية ،للتعامل مع المتغيرات المختلفة وتأثيراتها على البيئة
التعليمية والمجتمعية.

 رسالة المؤتمر:

تأتي رسالة المؤتمر منسجمة مع رؤيته في إتاحة الفرصة المناسبة لعقد مؤتمر علمي يجمع

العلماء والخب ارء والمتخصصين والباحثين والمعنيين بالبحث في اإلسهام المعرفي لكليات التربية،
ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام ،وتقديم الدراسات والبحوث العلمية ،وفتح قنوات
الحوار والمناقشة حول متطلباتها وتحدياتها وأبعادها وأثارها ،للوصول إلى سبل علمية منظمة
للتعامل معها.

 أهداف المؤتمر:
 تحقيق أهداف الكلية المتمثلة في إقامة المؤتمرات والندوات واستضافتها.
 تشجيع البحث العلمي في مجال الدور المعرفي لكليات التربية.

 إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين العلماء والباحثين والخبراء والمعنيين بشؤون اإلسهام
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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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 المحاور والموضوعات الرئيسة للمؤتمر:
 التحديات التي تواجه العملية التعليمية بكليات التربية (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت –
العولمة – التحول المعرفي نحو التَّعلم – البيئة الخارجية).

 الحافز ودوره في التحصيل العلمي لدى الطالب في كليات التربية.
 سياسة القبول ،واختبار القدرات ،ومعايير اختيار معلم المستقبل.

 جودة مخرجات كليات التربية ،ومواكبتها الحتياجات مؤسسات التعليم العام.
 دور كليات التربية في التنمية المهنية للمعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة.
 كليات التربية واسهامها في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته.

 األقسام العلمية بكليات التربية ،واسهاماتها البحثية في تحديد احتياجات سوق العمل من
مخرجاتها.

 دافعية التعليم لدى المتعلمين بمرحلة التعليم العام.
 مخرجات التعليم الثانوي والمستويات المعرفية والتحصيلية.
 البيئة المدرسية وأثرها في العملية التعليمية.

 القيم والمبادئ التي تُدرس في المؤسسات التعليمية ،ودورها في اإلحساس بالمواطنة ،وتعزيز
السلم واألمن االجتماعي.
 السياسات التعليمية وأثرها في إنجاح العملية التعليمية.

 نظام الفصل الدراسي ومدى نجاحه في العملية التعليمية بكليات التربية.
 المكتبات ودورها في نجاح العملية التعليمية.

المعلم وتحفيز دوره إلنجاح العملية التعليمية.
 األدوات واألليات التي تعمل على رضا ُ
 عالقة كليات التربية بالمناهج التعليمية ،والمقررات الدراسية ،بمؤسسات التعليم العام.
 توظيف تقنيات المعرفة واستثمارها في مؤسساتنا التعليمية.

 شروط المشاركة:

 االلتزام بمحاور المؤتمر.

 كتابة البحث ببرنامج  Wordعلى نظام  Windowsبخط  Simplified Arabicبحجم 41
للمتن ،و 41للعناوين ،وبمسافة .4.0

 عدد صفحات البحث ال تتجاوز  52صفحة ،مرفقة بنسخة إلكترونية على قرص مدمج CD
وملف  )Power Point( PPTللتقديم.

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

4

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 محتوى البحث يشتمل على ُملخصين باللغة العربية واإلنجليزية ،كما ويحتوي على اإلطار
النظري ،ومشكلة البحث ،وأهدافه ،وتساؤالته ،وأهميته ،ومجاالته وحدوده ،والتحليل ،ومناقشة
النتائج ،والتوصيات ،والمصادر والمراجع.

 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.
دينار.
 رسوم البحوث المقبولة للنشر في كتاب المؤتمر 420
اً
 أخر موعد الستالم البحوث كاملة  40أبريل 5042م.

 تُرسل 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:

 الهاتف00542573200444 :
 الفاكس00542573200444 :

 البريد اإللكترونيinfo.edunaser@zu.edu.ly :
 مكان انعقاد المؤتمر :بيت الثقافة بالزاوية.
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

البيان الختامي للمؤتمر

تُعد الجامعات بيوتاً للخبرة ،وعامالً أساسياً للتنمية المجتمعية ،ونظ اًر للتحوالت التي يشهدها

التعليم الجامعي حالياً ،والتحديات التي تواجهها ُكليات التربية حاض اًر ومستقبالً ،نتيجة الثورة
التكنولوجية ،والطفرة المعلوماتية ،والعولمة ،والتحول المعرفي ،وبناء المجتمعات ،وغيرها .وشعو اًر
ُ
من ُكلية التربية ناصر ،بأهمية هذه المسائل واشكاالتها المطروحة ،وتأكيداً لحضورها األكاديمي،

المتخصصين في
المتمثل في البحث العلمي ،وايماناً منها بدور ُ
العلماء والباحثين و ُ
وقيامها بدورها ُ
طرح حلول واقعية وعلمية ،أكثر فاعلية لتطوير أداء ُكليات التربية ،لتواكب ُمتغيرات العصر
ومتطلباته ،فإنه بتاريخ اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل 5042م ،عقدت ال ُكلية مؤتمرها
ُ
العلمي الثاني  -مؤتمر المعرفة  -بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية

ومستقبالً) ،بمشاركة
احتياجات مؤسسات التعليم العام ،تحت شعار (التحديات المعرفية حاض اًر ُ
عديد العُلماءُوالخبراءُوالمُتخصصينُوالباحثينُوالمُهتمين من مختلف الجامعات حيث قاموا

وبحوثهم العلمية ،لمواجهة التحديات المعرفية التي تواجه التعليم بوجه عام.
بتقديم دراساتهم ُ
وقد تضمن المؤتمر جلستين رئيستين ،اشتملت الجلسة األولى على افتتاحية المؤتمر وعرض
خمس مداخالت بورقات بحثية دارت حول بنود المؤتمر ومحاوره ،وفي الجلسة الثانية تم عرض

خمس مداخالت بورقات بحثية دارت حول الموضوع ذاته ،وبعد المداخالت وعرض الورقات
البحثية يوصي المؤتمر بما يأتي:

 .4تقويم برامج التعليم بكليات التربية ،من أجل تحديد فاعليتها من خالل تحديد نوعية المعارف،
واالتجاهات ،والمهارات التي تحتويها ،وتشخيص مواطن القوة والضعف ،وتحديد المعوقات

التي تحول دون عملية التجديد واالبتكار فيها.

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

 .7تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ،وتنمية مهاراتهم المهنية بما يكفل تحسين
مستوى أدائهم العلمي والتدريسي والتربوي؛ ليواكب التطور العلمي والتكنولوجي الحديث؛ مما

المخرج التعليمي.
يسهم في تحسين وجودة ُ
 .1أن تُنشئ الجامعة مركز متخصص لتدريب وتطوير قُدرات أعضاء هيئة التدريس الجامعي
وتزويدهم بالخبرات والمهارات في عديد المجاالت ،نذ ُكر منها:
 طُرائق وأساليب التدريس الحديثة. -تنوع طُرق التقويم.

 استخدام الوسائل اإللكترونية والتعامل مع تكنولوجيا التعليم وأدواتها وتصميم المواد التعليميةالداعمة لها ،واالستفادة من خدماتها بكفاءة عالية.
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 االتصال والتواصل الفعال ،وذلك بإقامة برامج ولقاءات دورية وأنشطة منوعة. -أنشطة البحث العلمي وكتابة البحوث والتقارير العلمية.

 توظيف تقنيات المعرفة في البحث والتعليم ،وتسخير شبكة اإلنترنت للتواصل ونقل المعارف. -اإلدارة والقيادة التربوية.

الخبراء بأهمية التّعلم اإللكتروني ،ودعوة شركات االتصاالت
المهتمين و ُ
 .2توعية المسؤولين و ُ
وخبراء البرمجة وتكنولوجيا التعليم والمعلومات ،لإلسهام في تطوير هذا المجال ،وتوظيفه
ُ
بطريقة تعود بالنفع على الجميع وتكون عامالً رئيساً في التنمية.

 .1ضرورة ربط كليات الجامعة بمراكز تكنولوجيا المعلومات والمكتبات اإللكترونية لتوفير
المصادر اإللكترونية والوصول الحر للمعلومات واإلسهام في تنمية المجتمع المعرفي.

 .3االستفادة من تطبيقات التقنية اإللكترونية الداعمة للعملية التعلمية ،وربطها بالصفحات الرئيسة
للجامعة وكلياتها.

المتعلمين عن طريق تشجيعهم وتوفير الحوافز وتنويعها
 .2العمل على إثارة دافعية التّعلم لدى ُ
من قبل المؤسسة المعنية باإلدارة التعليمية.
 .9العناية بالصحة العامة لطالب جميع المراحل التعليمية ،ودعمهم في سبيل تجاوز الصعوبات
والعقبات التي تواجههم ،وتعيق تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

 .40االهتمام بالجوانب الترفيهية والترويحية من خالل النشاطات التربوية الهادفة داخل المدرسة
وخارجها.

 .44إدراك االحتياجات النفسية ،واالجتماعية ،واألكاديمية الخاصة بالطالب ،والتحقق من توظيف
القائمين على العملية التعليمية لمهارات تدريسية ُمالئمة ،بهدف االستفادة من قدراتهم وتنميتها،

من خالل:

 -تعديل االستراتيجيات التعليمية بناء على معرفة كيفية تعلم ونمو الطالب.

 تخطيط وتصميم مناهج واستراتيجيات تدعم التطور الشخصي ،واالجتماعي ،والفكري للطلبة. تشجيع خلق بيئة تعلم تهدف إلى تعزيز التعلم ،ودعم وتحفيز التفكير الناقد والمبدع للطالب. -احترام وجهات نظر ،وقدرات ،ومواهب ،وميول الطالب.

 .45تدريب وتأهيل المعلمين على األساليب التربوية المعاصرة عند التعامل مع الطالب ،واإللمام
بخصائصهم النمائية والمعرفية للرفع من مستوى نشاطهم العلمي.

 .47يتعين على ُكليات التربية توسيع قنوات االتصال مع مؤسسات التعليم العام ،وذلك لتغطية
المتاحة وتسخيرها
كافة مستويات التعاون ،وتعزيز المشاركة الفاعلة باالستفادة من الفُرص ُ
لتدريب المعلمين أثناء الخدمة.
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

المعلمين في كليات التربية والمتعلقة بالتربية العملية ،بحيث تصبح قادرة
 .41تحديث برامج إعداد ُ
على تخريج المعلم صاحب الثقافة العالية والدرجة العلمية وأصول تطبيقها بمراحل التعليم
العام.

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

واألخالقية ،لضمان تزويد المجتمع بأفراد واعين يتحلون بروح اإلدراك والمثابرة ،مسئولين عن

أنفسهم ومجتمعهم ،ومحافظين على أداء واجبهم ،وااللتزام به تنفيذاً ومتابعة.

 .41تُطوير نظام للحوافز تشجع الجامعة من خالله أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات
واستثمارهم بفاعلية إلجراء البحوث العلمية.
 .43تهيئة البيئة المعرفية في مؤسسات الجامعة التعليمية ،ودعمها بأنظمة تعليمية قادرة على أن
تكون العامل الرئيس في التنمية لمواكبة الثورة المعرفية والتقنية.

 .42أن تولى الجامعة اهتماماً كبي اًر بعقد المؤتمرات باالستفادة من مراكز الخبرات والبحوث الجامعية
واستثمار الطاقات والكفاءات والقدرات التي تتميز بها ،لمعالجة قضايا التنمية المجتمعية.

 .49إجراء دراسات للكشف عن فاعلية الفترة الزمنية لبرامج التربية العملية بكليات التربية.
 .50إجراء دراسات لتحديد معايير تصميم إدارة تكنولوجيا التعلم ونشرها.

 .54إجراء دراسات تبحث في أساليب طرائق التدريس التي يمكن استخدامها في بيئة تكنولوجيا
التعلم والهاتف النقال.

 .55إجراء دراسات هدفها إلى التعرف على مدى فاعلية التعلم النقال بالعملية التعليمية في
التخصصات المختلفة.

 .57الدعوة إلى عقد شراكات ذات قيمة مضافة عالية مع مراكز البحث العالمية (الشراكات
الخارجية) ،على أساس مبدأ الفائدة المتبادلة ،بما يخول تعبئة قدرات بالدنا في مجال البحث
العلمي ،وتقوية األثر اإليجابي لهذه الشراكات في مؤسساتنا التعليمية.

-واهلل ولي التوفيق-

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

8

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

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

أستاذ مشارك بقسم علوم التعليم
كلية التربية طرابلس -جامعة طرابلس

الملخص:

هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع األداء التدريسي ي ي ي يية ألعتي ي ي ي يياء هي ة التدريس بجامعة

طرابلس ،كلية التربية طرابلس "إنمونجا" ،من خالل اإلجابة على مجموعة من التسي ي ي ي ي ي ييا

 ،وقد

تمثييل مجتمع البحييث على جميع أعت ي ي ي ي ي ي يياء هي يية التييدريس بكلييية التربييية طرابلس وعييددهم الكلى

يبلغ( )671أس ي ي ي ييتاذا ،وقد تم اختيار عينة عشي ي ي ي يوا ية بس ي ي ي يييطة من المجتمع الكلى ألعت ي ي ي يياء هي ة
التدريس بالكلية ،كما تم اسي ي ي ييتخدام المنه الولي ي ي ييمة التحليلة لمال مت لهذا البحث ،وكان
عبارة عن استمارة استبيان تهدف لإلجابة على تسا

البحث  ،أما حدود الدراسة فقد تمثل

األداة
فة

أعت ي ي ي ي ي ي يياء هي يية التييدريس القييارين بكلييية التربييية طرابلس (حييدود مكييانييية) ،خريف 7162–7167
(حدود زمنية) وأعتيياء التدريس (حدود بش يرية) ،وأول ي

الباحثة ب ن تقوم الجامعة بتعزيز األداء

الوظيمة ألعتي ي ي يياء هي ة التدريس فيها ،وأن توفر نظام حوافز تش ي ي ييجيعية ،مادية ومعنوية ،لما لها

من أثر إيجابة فة المحافظة على مس ي ييتو األداء التدريس ي يية المرتمع ،وذلك لما لها من ت ثير من

النواحة النمسية ،ومساعدة عتو هي ة التدريس على ا رتقاء بجوانب شخليت وأدا األكاديمة،
وت ييرورة التركيز على الجوانب التطبيقية ،واس ييتخدام تكنولوجيا المعلوما  ،وا ختبا ار والمقاييس

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

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:
أليي ي ي ييبو تقدم الدول مرهون بما تمتلك من معارف وتقانة متقدمة وثروة بش ي ي ي ي يرية متعلمة قادرة
على اإلبداع واإلنتاج والمنافسي يية وتحقيق أفتي ييل المعد

اإليجييابة للثروا

فة مجال التنمية البش ي يرية وا س ي يتثمار

الطبيعييية" ،فيياألمم العييارفيية هة األمم القوييية" ،والتة ت من بي ن القطيياع التربوي

والتعليمة يشكل أحد األعمدة الر يسة فة تطور المجتمع.

وللجامعة ثالث وظا ف ر يسة هة :التعليم ،والبحث العلمة ،وخدمة المجتمع ،لذلك فإن دور

عتي ي ي ي ييو هي ة التدريس يتمركز حول تلك الوظا ف وبدرجا
المتسيارعة وتحديا

متماوتة ،وفة ظل المتغي ار العالمية

العلير تحول دور عتيو هي ة التدريس من ناقل للمعرفة إلى متعلم ومتدرب

ومواك ييب دا م للتطو ار

لينمو مهني ييا وأك يياديمي ييا كة يتمكن من أداء دور المعهود فة ظ ييل ه ييذ

المتغي ار وفة مختلف جوانب الحياة إذ أل ييبح

وممارسة الدور التربوي واإلرشادي.

مهام تتعد دور التعليم إلى البحث والتقل يية

واذا كان عت ي ي ي ي ييو هي ة التدريس عنلي ي ي ي ي ي ار فاعال فة أداء الجامعة لمهامها ،فإن أي خلل فة

عملية إعداد ينعكس سييلبا على أدا التدريسيية وعلى نوعية التعليم وجودت  ،ويشييير تقرير التنمية
اإلنسي ي ييانية العربية حول التعليم الجامعة وأسي ي يياليب التدريس في  ،إلى تدنة م ش ي ي ي ار جودة التعليم

لد غالبية الجامعا

العربية إلى دون ( )%11وفقا للمعايير المعمول بها ،وكان ت ي ي ييعف األداء

التدريسي ي يية ألعتي ي يياء هي ة التدريس أحد العوامل الر يسي ي يية فة تدنى جودة التعليم العالة( ،)1وعلى
الرغم من الجهود الكبيرة التة تبييذل فة مجييال تطوير التعليم العييالة فة العييالم العربة  ،إ أن ي

مازال دون المسي ي ي ي ييتو المطلوب  ،وأن العالم العربة يعانة من أزمة كبيرة فة مجال التعليم  ،ألن
اإللي ي ي ي ي ي ييالحا

التعليمية ركز أغلبها على الجانب النظري "المقر ار

عناية بالطالب من ناحية ميول ومواهب وقدرات (.)2

والمناه " ،بينما لم تولى

كما أن مس ي ييتو التعليم العالة ونوعيت  ،ونجاا الجامعة فة تحقيق أهدافها ،يتحدد من خالل

نوعية أعت ي ي ي يياء هي ة التدريس ،باعتبارهم قادة التعليم ،ولهم دور كبير ومسي ي ي ي ي ولية معقدة ومتعددة
الجوانييب ،فة نقييل التكنولوجيييا إلى بلييدانهم ليلحقوا بييالتقييدم العلمة والتطور التكنولوجة الس ي ي ي ي ي ي يريع،
جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

10

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

فا هتمام بتحسين األداء لد عتو هي ة التدريس ،يعد التماتة إلى الدور الهام لألستاذ الجامعة،

لغرض تحقيق مطالب التربوية والعلمية.

إن أدوار عتي ي ي ي ي ي ييو هي ة التدريس متنوعة ،فنجد باحثا ،وخبي ار ومحكما لما يقدم من نتاجا

علمية مبتكرة ،لحل قتايا ومشاكل المجتمع اإلنسانة ،ونجد مشاركا فة وتع الق ار ار

والمناه

الد ارس ي ي ي ي ي ييية داخل الجامعة ،وغيرها فت ي ي ي ي ي ييال عن عملية التدريس ،وكون معلما ومربيا ومثال أعلى

لطالب .

ومن األمور المهميية والتة لهييا األثر فة تحسي ي ي ي ي ي ييين نوعييية مخرجييا

التييدريس الجييامعة ،هو

نوعية األداء التدريسة وجودت  ،لذلك يعد ممهوم األداء التدريسة من المماهيم المهمة ،والتة نال

اهتمييام المعنيين فة الموقف التعليمة ،ممييا أد إلة ظهور الييدعوة إلى تبنى هييذا ا تجييا القييا م

على الكمايا

لكون يحسن فاعلية عتو هي ة التدريس ويحدث تغيي ار إيجابيا فة أدا (.)3

يعد األداء التدريسة جملة من أنماط السلوك التدريسة التة تلدر عن عتو هي ة التدريس

س ي ي ي ي يواء فة قاعة الدرس أم خارجها ،وتكون بمسي ي ي ي ييتو الكماية األدا ية التة يظهرها عتي ي ي ي ييو هي ة
التدريس من أداءا

إن قليية األداءا

سلوكية أثناء تدريس ألي مقرر بمستو اإلتقان يمكن مالحظت وقياس .

لييد بعض أعت ي ي ي ي ي ي يياء هي يية التييدريس يرجع (على حييد علم البيياحثيية) إلى

التركيز على الجانب العلمة أكثر من الجانب التربوي إذ إن هناك عديد ممن تخرجوا من كليا

العلمية قد تم تعيينهم ك عتي ي ي يياء هي ة تدريس بالجامعا ،

اآلداب (كباحثين) ومن بعض الكليا

وهم الييذين لم يييدرس ي ي ي ي ي ي يوا المواد التربوييية كط ار ق التييدريس ،علم النمس ،التقنيييا

التربوييية ،التقويم

والقياس ،فعطاء عت ي ي ي ي ي ييو هي ة التدريس وأدا يل ي ي ي ي ي ييبو فعا إذا ما تم ت هيل جيدا ،ألن من أهم
عوامل إنجاا العملية التعليمية ،هو توفر األسي ييتاذ الكفء والم هل ت هيال تربويا جيدا أو  ،ونسي ييبة

عييدد الطلبيية إلى عتي ي ي ي ي ي ييو هي يية التييدريس ثييانيييا ،فكلمييا ازداد عييدد الطلبيية فة كييل مقرر عن الحييد

المسييموا ب  ،انخمت ي

الما دة العلمية المرجوة من  .وعلى الجامعة أن تتييع شييروطا خاليية لكل

من يلتحق بييالتييدريس فة الجييامعييا

منهييا :اجتييياز للييدو ار

التي هيلييية التة تنمييذهييا الجييامعيية ،وعيدم

ترقيت إ إذا شارك فيها واجتازها بنجاا.
مشكلة البحث وتساؤالته:
بناء على ما ينشي ي ي ي ي ي ييد المجتمع وما ي مل تحقيق يتشي ي ي ي ي ي ييكل دور عتي ي ي ي ي ي ييو هي ة التدريس فة
الجامعا  ،والتة تقوم رس ي ي ي ييالتها على ثالث وظا ف ر يس ي ي ي يية هة :التعليم ،البحث العلمة ،وخدمة

المجتمع ،لذا فإن دور األس ي ي ي ييتاذ الجامعة يتمركز حول تلك الوظا ف وبدرجا

متماوتة ،وفة ظل

التطور المعرفة المتسيي ي ييارع وتحديات المتنوعة تحول دور األس ي ي ييتاذ الجامعة من ناقل للمعرفة إلى
متعلم ومتيييدرب ومواكيييب دا م للتطو ار

جامعة الزاوية

ليحقق النمو المهنة واألكي يياديمة ويتمكن من أداء دور
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واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي بجامعة طرابلس  -كلية التربية طرابلس "إنموذجا"
د .نعيمة المهدي أبوشاقور

المناط إلي فة ظل هذ المتغي ار وفة مختلف جوانب الحياة ،وأي خلل فة عملية إعداد عتيي ييو

هي ة التدريس ينعكس س ي ي ي ييلبا على أدا التدريس ي ي ي يية وعلى نوعية التعليم وجودت  ،ولذلك تنحل ي ي ي يير

مش ي ي ييكلة البحث فة السي ي ي ي ال الر يس التالة( :ما واقع األداء التدريسيييييي ألعضييييياء هيئة التدريس

الجامعي بجامعة طرابلس– كلية التربية طرابلس– " أنموذجا").
ويتمرع عنها التسا

اآلتية:

 .6ما هو الواقع التدريسي يية ألعتي يياء هي ة التدريس بجامعة طرابلس – كلية التربية وفق مجا
البحث؟

 .7هل توجد فروق ذا
سنوا

الخبرة)؟

د لة إحل ييا ية س ييتجابا

عينة البحث وفق متغيري (الم هل العلمة-

أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث فة تحديد لواقع األداء التدريس ي ي ي يية لد أعتي ي ي ي ياء هي ة التدريس فة

جامعة طرابلس بكلية التربية طرابلس من وجهة نظر األساتذة ،وي تة ذلك من خالل ما يلة:

 أهمية ممهوم األداء التدريسي ي ي ي ي يية والحاجة إلج ارء مزيد من الد ارسي ي ي ي ي يية والتقلي ي ي ي ي يية عن  ،وتزويدفيها محدودة وتكاد تكون نادرة.

المهتمين بالمجال بموتوعا تُعد الدراسا
 أهمية الم ة المدروس ي ي يية والمتمثلة فة أعت ي ي يياء الهي اأساس عمل الجامعا

التدريس ي ي ييية فة الجامعا

والعنلر الماعل فة تحقيق أهدافها.

 -ت مل الباحثة توفير معلوما

ألعت يياء الهي ا

التدريس ييية والجامعا

الليبية ،وهة

ومراكز ل ييناعة القرار،

وأن تكون بمثابة تغذية راجعة عن مستو أدا هم التدريسة ،بحيث تساعد فة تحسين مستو

التعليم وتجويد .
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى التعرف على:
 الواقع التدريسة ألعتاء هي ة التدريس بجامعة طرابلس – كلية التربية وفق مجا -المروق بين استجابا

عينة البحث وفق متغيري (الم هل العلمة-سنوا

الخبرة).

البحث.

مصطلحات البحث:

 األداء" :هو ما يل ي ي ييدر عن المرد من س ي ي ييلوك لمظة أو مهاري ،وهو يس ي ي ييتند إلى خلمية معرفية
ووجدانية معينة ،وهذا األداء يكون عادة على مس ي ي ي ي ي ييتو معين ،يظهر من قدرت أو عدم قدرت

على أداء عمل معين"(.)4

جامعة الزاوية
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

واألهداف التة تسي ي ي ي ي ي ييعى المنظمة إلى تحقيقها خالل فترة محددة ،وهذا

 األداء :هو "المخرجا

الممهوم يدل على أن يعكس كال من األهداف والوسي ي ي ي ي ي ييا ل الالزمة لتحقيقها ،ويربط بين أوج
األنشطة باألهداف التة تسعى المنظمة إلى تحقيقها(.)5

 األداء التدريس ي ي يية :هو تنميذ المعلم للدرس وربط موت ي ي ييوع الدرس بالواقع ا جتماعة للطالب،
واستخدام طرق تدريس متنوعة ووسا ل تعليمية مناسبة ،وربط المادة العلمية بمشكال
اليومية وتعميق معلوما

الدرس أكثر مما فة الكتاب المدرسة(.)6

 وتعرف الباحثة األداء التدريسة ب ن  :كل الممارسا

الطالب

واألنشطة التة يقوم بها المعلم بناء على

األهداف والمحتو والط ار ق التدريسية المستخدمة والتقويم.

 عتي ي ي ي ي ييو هي ة التدريس فة الجامعة :كل من يقوم بالتدريس فة الجامعة من حملة الدكتو ار أو
الماجستير ويسهم فة تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

 التعريف اإلج ار ة لعت ي ي ييو هي ة التدريس فة الد ارس ي ي يية الحالية ،هو كل من يعمل بالتدريس من

األسي يياتذة بداية من مسي يياعد محاتي يير ،محاتي يير ،أسي ييتاذ مسي يياعد ،أسي ييتاذ مشي ييارك بكلية التربية

طرابلس.

 كليا

التربية :هة م سي يس ييا

علمية للتعليم التربوي تهدف إلعداد المعلمين وت هيلهم لممارس يية

مهنة التعليم لمراحل التعليم العام (األسي يياسي يية والثانوي) بليبيا بكماءة وفعالية ،وبما يكمل تخري
والقد ار المناسي ي ي ي ي ي ييبة لمواجهة متطلبا

جيل من المعلمين تتوافر لدي الكماءا

للبالد وتحقيق األهداف التربوية المنشودة(.)7

العمل التربوي

حدود الدراسة:
 -الحدود المكانية :جامعة طرابلس كلية التربية طرابلس-ليبيا.

 الحدود البشرية :عينة من أعتاء هي ة التدريس القاريين بكلية التربية طرابلس. الحدود الزمنية :الملل الدراسة الثانة-خريف 7162م.الدراسات السابقة:

 د ارسي ي يية الكندري ،وابراهيم ( ،)6991وكانالتدريس ،وقد هدف

إلى توفير بيانا

بعنوان :تحليل النشيييياط األكاديمي ألعضيييياء هيئة

وم ش ار عن مستويا

النشاط األكاديمة لد أعتاء

هي ة التدريس بجامعة الكوي  ،ومقارنة هذا النشيياط بين المجموعا

المختلمة من أعتيياء هي ة

واهتمامهم بها .ولتحقيق أهداف الد ارس ي يية ،تم بناء اس ي ييتبانة اش ي ييتمل

أولية ،وأسي ي ي لة

التدريس ،وتحديد األنشيطة المهمة لهم ،ومد تباين هذ األنشيطة بالنسيبة لهم ودرجة أفتيليتها
لتقدير الوق

المخلي يين لألنشي ييطة اللي ييمية المتعلقة بالعبء التدريسي يية ،وأس ي ي لة لتقدير الوق

المسي ييتخدم فة خدمة الجامعة والمجتمع ،ونشي يياطا
جامعة الزاوية

على بيانا

أخري .وقد تم تطبيق ا سي ييتبانة على عينة
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واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي بجامعة طرابلس  -كلية التربية طرابلس "إنموذجا"
د .نعيمة المهدي أبوشاقور

مكونة من( )712عت ييو هي ة تدريس ،وتول ييل
هي ة التدريس فة جامعة الكوي

منها أن النش يياط األكاديمة لعت ييو

إلى نتا

ينحل ي ي يير فة ثالثة مجا

العلمة ،وخدمة الجامعة والمجتمع ،كما بين

أس ي ي يياس ي ي ييية هة التدريس ،والبحث

أن أكثر من نلف الوق

مخلن للتدريس(.)8

 د ارس ي ي يية الخوالدة ومرعى ( )6996بعنوان :مدى ممارسييييية أعضييييياء هيئة التدريس في جامعةاليرموك للكفايات األدائية بالمهمة لوظائفهم األكاديمية ،وقد تم تطبيق قا مة الكمايا

على عينة مكونة من ( )16عتو هي ة تدريس .وتولل

الدراسة إلى نتا

 أن يجب على عتو هي ة التدريس امتالك مها ار البحث العلمة.

األدا ية

منها(:)9

 إجراء البحوث العلمية والميدانية.

 تشخين جوانب القوة لتدعيمها ،ونقاط التعف فة تعلم الطالب لعالجها.
 تطوير التمكير اإلبداعة ،واتقان اللغا

األجنبية إلى جانب العربية.

 دراسة الشامة ( ،)6992بعنوان :بعض مهام أعضاء هيئة التدريس وواقع أدائها كما يدركهالطالب واألعضييياء بجامعة الملك فيصيييل بااحسييياء ،وهدف

إلى معرفة مهام أس ي ييتاذ الجامعة

وواقع أدا من قبل أعت يياء هي ة التدريس بجامعة الملك فيل ييل باإلحس يياء كما يدركها كل من

الطالب والطالبا

واألسي ي ي ي ي يياتذة .وشي ي ي ي ي ييمل

الد ارسي ي ي ي ي يية عينة من أعتي ي ي ي ي يياء هي ة التدريس مكونة

من( )671عتي يوا من المجتمع األل ييلة المكون من ( )779عتي يوا ،وعينة من الطلبة مكونة
من( )751طييالبييا وطييالبيية ،من مجتمع مكون من ( )6112طييالبييا وطييالبيية ،وطور اسي ي ي ي ي ي ييتبييانية
اشي ي ي ي ييتمل

على بعض المهام الموكولة ألسي ي ي ي ييتاذ الجامعة شي ي ي ي ييمل

الش ييخل يية والل ييما

التدريسة ،وتولل

ثالثة جوانب تتعلق بالمظهر

الش ييخل ييية ،والتعاون مع الطلبة وحمزهم على الد ارس يية ،وتوجيههم لألداء

الدراسة إلى أن األدوار المطلوبة من أعتاء هي ة التدريس بجامعة الملك

فيلل باإلحساء لم ت د بشكل كامل فة معظمها(.)10

 دراسة شيت ( ،)7112بعنوان :التخطيط لترقية األداء األكاديمي للتعليم العالي وتطوير البحثالعلمي فيه ،أولى بعدة توليا

لترقية األداء األكاديمة للتعليم العالة منها(:)11

 التركيز على البحث العلمة ،وخدمة المجتمع والتعليم المستمر ،إلى جانب أعمال التدريس.
 توفير اإلمكانيا

المادية والعلمية والتقنية ،فة الجامعا .

 وتي ي ي ييع شي ي ي ييروط ومواليي ي ييما

ختيار عتيي ي ييو هي ة التدريس الجامعة ،وربط ترقيت باألداء

األكاديمة ،من خالل البحوث العلمية المميزة.

 عدم تكليف عتو هي ة التدريس ب عباء إدارية.
 اإلفادة من تكنولوجيا المعلوما
البحث العلمة.

جامعة الزاوية

الحديثة ،فة ترقية األداء األكاديمة للتعليم العالة ،وتطوير
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 د ارسي ي يية الجبوري ( ،)7112بعنوان :تقويم أداء األسييييتاذ الجامعي في ضييييوء الكفايات المهنيةالدراسة إلى تقويم األداء التدريسة لعتو هي ة التدريس فة توء

والصفات الشخصية ،وهدف

الشخلية من وجهة نظر طلبة الدراسا

الكمايا

المهنية والسما

ت ي ي ي ييم

( )27فقرة ،وتكون

العليا فة جامعة بابل ،وقد

اس ي ي ي ييتخدم الباحث المنه الول ي ي ي ييمة التحليلة إذ أعد الباحث اس ي ي ي ييتبانة مكونة من عدة مجا
عينة البحث من ( )611طالب وطالبة من الد ارس ي ي ي ييا

العليا وقد

بمستو تعيف عند التدريسيين فة حين كان مجال المادة العلمية ومحور اللما

الشخلية

أظهر نتا

البحث أن مجا

التخطيط للدرس وط ار ق التدريس والعالقا

اإلنس ي ي ييانية كان

بمستو جيد(.)12

 د ارس ي ي ي ي يية عزيز ( ،)7167بعنوان :تقويم أداء أعضييييييياء هيئة التدريس في الجامعة م وجهةنظر الطلبة-دراسييييييييية ميدانية في جامعة ديالي ،هدف

الد ارسي ي ي ي ي ي يية إلى بناء أداة لتقويم األداء

التدريسية ألعتياء هي ة التدريس فة جامعة ديالة من وجهة نظر طلبة الد ارسيا

العليا وتقويم

أدا هم من خالل تلك األداة وقد استخدم الباحث المنه الولمة التحليلة .أما عينة البحث فقد

تكون

من ( )75طالبا وطالبة موزعين على ( )1كليا

علمية وانس ييانية وقد تول ييل

الد ارس يية

إلى جملة من النتا

من أهمها :تس ي ييجيل ت ي ييعف وات ي ييو فة أداء التدريس ي يييين من وجهة نظر

الطلبة وفة المجا

كافة باسي ي ي ي ي ي ييتثناء بعض المق ار  ،وقد أرجع الباحث هذا التي ي ي ي ي ي ييعف إلى

الظروف ا ستثنا ية التة تمر بها محافظة ديالة والذي انعكس على األداء التدريسة(.)13
نالحظ من خالل الد ارسي ييا

السي ييابقة أن جميعها توافق

مع الد ارسي يية الحالية من حيث الهدف

الر يس منها وهة تقويم األداء التدريسي يية لألسي ييتاذ الجامعة ومد ممارسي ييت للكماءا

عدا د ارس ي ي ي ي يية ش ي ي ي ي يييت ( )7112والتة هدف

األدا ية ،ما

للتعرف على التخطيط لترقية األداء األكاديمة للتعليم

العالة وتطوير البحث العلمة في  ،كما استخدم

جميع الدراسا

باسي ييتخدام أداة ا سي ييتبيان أو بالتحليل النظري ،واختلم

المنه الولمة التحليلة سواء

الد ارسي يية الحالية مع بعض الد ارسي ييا

من

ناحية المجتمع والعينة ،حيث كان مجتمع وعينة الدراسة الحالية من أعتاء الهي ة التدريسية ،فة

حين كان

المجا

فة بعت ي ي ييها من الطالب .وتميز الد ارس ي ي يية الحالية عن الد ارس ي ي ييا

المستخدمة فة البحث والتة تكون

من ستة مجا

.

الس ي ي ييابقة فة تنوع

األدب النظري للبحث:

مفهوم األداء التدريسي:
 -عرف (عبد المحس ي ي ي يين )7117 ،ب ن " :المخرجا

واألهداف التة تس ي ي ي ييعى المنظمة إلى تحقيقها

خالل فترة محييددة ،وهييذا الممهوم يييدل على أن ي يعكس كييل من األهييداف والوس ي ي ي ي ي ي ييا ييل الالزميية

لتحقيقها ،ويربط بين أوج األنشطة باألهداف التة تسعى المنظمة إلى تحقيقها"(.)14

جامعة الزاوية
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د .نعيمة المهدي أبوشاقور

 وعرف كال من (اللقانة ،الجمل )6999 ،ب ن " :ما يلي ي ي ي ي ي ييدر عن المرد من سي ي ي ي ي ي ييلوك لمظة أومهاري ،وهو يسيي ي ي ييتند إلى خلمية معرفية ووجدانية معينة ،وهذا األداء يكون عادة على مسيي ي ي ييتو

معين ،يظهر من قدرت أو عدم قدرت على أداء عمل معين"(.)15

 أما األداء التدريسي ي ي ي يية فهو :كل أنواع السي ي ي ي ييلوك اللي ي ي ي ييادر عن المدرس والمعبر عن ب نشي ي ي ي ييطةوممارسا

تمكن من أداء مهام التعليمية والتربوية بما يحقق أهداف معدة سلما.

 عرف (العمايرة )7111 ،ب ن " :درجة قيام عتي ي ييو هي ة التدريس بتنميذ المهام التعليمية التعلميةالمناطة ب  ،وما يبذل من ممارسي ي ي ي ي ي ييا
سلوكيا"(.)16

تتعلق بمهام المختلمة تعبي ار

وأنشي ي ي ي ي ي ييطة وسي ي ي ي ي ي ييلوكيا

 كما عرف (المراء )7112 ،ب ن " :وسيييلة التعبير عن امتالك المدرس للمها ار التدريسييية تعبي ارسلوكيا"(.)17

ويختلف ممهوم األداء عن ممهوم الكماية المهنية للمعلم حيث أن الكماية هة القدرة أو المهارة

التة تسمو لشخن ما أن يعمل شي ا معينا ،أما األداء فهو إظهار المهارة بشكل يمكن مالحظت ،
فاألداء إظهار الكماية عن طريق أداء عمل مهم.

ولقد أكد (بسيونة )6996 ،على أن "األداء التدريسة هو تنميذ المعلم للدرس وربط موتوع

بالواقع ا جتماعة للطالب ،واستخدام ط ار ق تدريس متنوعة ،وا ستعانة بوسا ل تعليمية مناسبة،
وربط المادة العلمية بمشي ي ي ي ي ي ييكال

المدرسة"(.)18

المدرس أكثر مما فة الكتاب

الطالب اليومية وتعميق معلوما

األداء التدريسي لألستاذ الجامعي:
تشييير أدبيا

البحث العلمة إلى كون أن عملية إعداد األسييتاذ الجامعة تمثل ركيزة هامة فة

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

وتعيد وظيمية التيدريس الجيامعة من أهم الوظيا ف التة ت ديهيا الجيامعيا

إعداد الطالب للمسييتقبل ،إذ يتم تزويدهم بالمعارف التخل يلييية و ا تجاها

وأكثرهيا فياعليية فة

السييلوكية اإليجابية

والقيمية والمها ار الالزمة لت هيلهم واعدادهم ليل ي ي ي ي ي ييبحوا أعت ي ي ي ي ي يياء إيجابيين فة خدمة المجتمع،

فمقياس تموق الجامعة يعتمد على امتالكها ألعتي ي ي ي ي ي يياء هي ة تدريس م هلين ت هيال عاليا ،وتتوفر
لهم جميع اإلمكانا

الالزمة ،إليجاد جو أكاديمة مال م وخدما

التعليمية التعلمية لتلبو قادرة على تلبية حاجا

جامعة الزاوية

مناسبة تسهم فة إنجاا العملية

المجتمع ومتطلبا
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كمييا تعييد وظيميية التييدريس الجييامعة غيياييية فة األهمييية ،ألنهييا الوظيميية الر يس ي ي ي ي ي ي يية فة معظم

الجامعا
التحديا

المرموقة فة العالم ،إذ تركز بشكل ر يس على إعداد الطلبة إعدادا يمكنهم من مواجهة

الحاترة والمستقبلية بكل ما تحمل من تطو ار علمية وتقنية(.)19

وي دي عتي ي ي ي ي ي ييو هي ة التدريس الجامعة دو ار ار دا فة إعداد وبناء مخرجا
العلي ي يير كونها تلبة حاجا

وت هيلها بما يتناسي ي ييب مع متطلبا

العل ي يير الحالة يش ي ييهد عملية تداخل بين القطاعا
من التطور التكنولوجة الحديث.

التعليم الجامعة

المجتمع ومتطلبات  ،خالي ي يية أن

المختلمة فة مجال تبادل الخب ار وا س ي ييتمادة

وبالرغم من الجهود المبذولة فة مجال تطوير التعليم العالة فة العالم العربة إ أن مازال

دون المس ي ي ي ي ييتو المطلوب ،ويعانة من أزمة كبيرة فة مجال التعليم ،ألن اإلل ي ي ي ي ييالحا

التعليمية

ركز أكثرها على الجانب النظري " المقر ار والمناه  ،ولم تولى عناية بالطالب من ناحية ميول
ومواهب وقدرات  ،باإلتافة إلى عدم فاعلية وسا ل تقويم الطلبة لكونها تقليدية.

إن مسي ي ي ي ي ي ييتو التعليم العالة ونوعيت  ،ونجاا الجامعة فة تحقيق أهدافها ،يتحدد من خالل

نوعية أعت ي يياء هي ة التدريس ،باعتبارهم قادة التعليم ،وا هتمام بتحس ي ييين األداء لد عت ي ييو هي ة

التدريس ،ما هة إ التمات إلى الدور الكبير لألستاذ الجامعة لتحقيق مطالب التربوية والعلمية.
ومن األمور المهميية التة لهييا األثر البييالغ فة تحسي ي ي ي ي ي ييين نوعييية وجودة مخرجييا

التييدريس

الجامعة ،هة نوعية وجودة أداء األسي ي ي ي ي ييتاذ الجامعة ،لذا يعد عتي ي ي ي ي ييو هي ة التدريس فة الجامعة

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

إن أعت ي يياء التدريس بكليا

مخرجا

كليا

التربية على وج الخل ي ييون يعتمد عليهم فة تحس ي ييين وتجويد

التربية وهم الذين يعدون ألن يكونوا معلمين لمرحلة التعليم العام ،والمتوسييط لذلك

ينبغة أن يكونوا على مس ييتو عال من الكمايا

للعملية التعليمية بالمجتمع.
واذا كان

األدا ية ،ألنهم يعدون المعلم وهو ركيزة أس يياس ييية

طبيعة العلي ي ي يير الحالة قد فرت ي ي ي ي

طالب  ،فهة فة الوق

نمس ي فرت ي

أدوا ار إتي ي ي ييافية على األسي ي ي ييتاذ الجامعة تجا

أهمية التقويم المسييتمر ألدا لمعرفة مد نجاح فة القيام

بهذ األدوار ،فعملية تقويم أداء عتي ييو هي ة التدريس تسي يياعد الجامعا

على تحقيق مجموعة من

األهداف من بينها قياس مد تقدم أو تخلم فة عمل بمعايير أو أوزان ملموسي ي ي ي ي ي يية ،وكذلك فة

الحكم على تحقيق التوازن التي يروري بين متطلبا

العمل وم هالت العلمية وخل ييا لي ي  ،ولتقييم

األداء التدريسيييييي ألعضييييياء هيئة التدريس في الجامعات عامة وكليات التربية خاصييييية مبررات

يمك إجمالها فيما يأتي:

جامعة الزاوية
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أوال :توجي عتو هي ة التدريس وارشاد لألهداف العامة واألنشطة التعليمية المتعددة.
ثانيا :معرفة مد ت ثير فة المسيياقا

الد ارسييية ،وط ار ق التدريس وتزويد بتغذية راجعة تسيهم فة

تطوير أدا  ،وتنويع أساليب وزيادة فعاليت .

ثالثا :تحديد جوانب القوة والتييعف لد عتييو هي ة التدريس بهدف تعزيز جوانب القوة والييالا
الجوانب التعيمة منها.
شييك في أن الغاية األسيياسييية من وراء معرفة واقع أعتيياء هي ة التدريس هو تقويمهم

ومما

لغرض إعانتهم على التطوير الذاتة المستمر للولول إلى أعلى المستويا

فالتقويم يعمل على تزويد عت ي ي ييو هي ة التدريس بمعلوما

فة أدا هم التدريسة،

عن مس ي ي ييتو إنجاز فة ت ي ي ييوء المهام

المن يياطي ية إليي ي واأله ييداف المطلوب تحقيقه ييا ،كم ييا أني ي يوفر إلدارة الج ييامع يية فرن التعرف إلى
الكماءا

المتوافرة واإلفادة منها فة تحقيق ر

الجامعة وأهدافها ،وفة ترشيد الق ار ار (.)21

ومن هنا تري الباحثة أن األداء التدريسي ي ي ي يية ألعتي ي ي ي يياء هي ة التدريس يعد عنل ي ي ي ي ي ار هاما فة

المنظومة األكاديمية ،والقلي ي ي ي ي ي ييور فة هذا األداء يمثل أحد التحديا
وكليا

التة تواج الجامعا

عامة

التربية خال يية إذ إن األداء األكاديمة للمعلم الجامعة يعد محو ار ر يسي يا للحكم على مد

جودة الخدما

التة تقدمها الم سسا

إن الرس ي ييالة التة ت ديها كليا

التعليمية.

التربية دون غيرها تعتبر من أس ي ييمى الرس ي ييا

وأكبرها والتة

ترتبط بإعداد خريجين لمهنة التعليم والتة ترتبط بملي ي ي ي ي ي ييير المجتمع وتحقيق أمال وطموحات فة

الحاتيير والمسييتقبل ،ومن هذا المنطلق من التييروري التمكير فة إعداد معلم المعلم إعدادا تربويا
لحيحا وعلى درجة عالية من المها ار األدا ية للتدريس.

ومن هنا تري الباحثة أن األداء التدريسي ي ي ي يية ألعتي ي ي ي يياء هي ة التدريس يعد عنل ي ي ي ي ي ار هاما فة

المنظومة األكاديمية ،والقلي ي ي ي ي ي ييور فة هذا األداء يمثل أحد التحديا
وكليا

التة تواج الجامعا

عامة

التربية خال يية إذ إن األداء األكاديمة للمعلم الجامعة يعد محو ار ر يسي يا للحكم على مد

جودة الخدما

التة تقدمها الم سسا

التعليمية.

السبل الواجب اعتمادها لتحسي األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس الجامعي:
 .6اعتماد عتييو هي ة التدريس خطة د ارسييية يقوم بتلييميمها لتدريس كل مادة من المواد الد ارسييية
التة يقوم بتدريسها تتتمن الهدف من تدريس المادة وممرداتها واألهداف السلوكية التة يسعى

إلى تحقيقها إتي ييافة إلى الغطاء الزمنة لتلك الممردا

واألسي يياليب والوسي ييا ل المناسي ييبة للتدريس

ووس ييا ل قياس تحقيق األهداف وقا مة ب س ييماء المل ييادر والمراجع األس يياس ييية لتلك المادة كذلك
تحديد بعض المق ار اإلث ار ية.
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 .7التنويع فة الموتي ييوعا

المرعية واألمثلة التة يقوم بتدريسي ييها أو حلها خالل الملي ييل الد ارسي يية

وعدم تكرار الممردة نمسها.

 .3ا طالع على أحدث أسي ي يياليب التدريس والتقويم لإلفادة منها فة تعزيز قدرة الطالب على تحليل
المعرفة ،وحتور بعض الدو ار الخالة ب ساليب التدريس فة مجال تخلل العام.

 .2التدريب أثناء الخدمة "التعليم المسي ييتمر "على المسي ييتحدثا

والمسي ييتجدا

وعلى أحدث القتي ييايا

المعالرة فة مجال تخلل وعلى تطوير قدرات الذاتية "التعليم الذاتة".

 .5أن يحرن على الربط الموت ييوعة بين محتويا

المادة الد ارس ييية التة يقوم بتدريس ييها وحاجا

المجتمع والطلبة ويت تى ذلك فة مقدمة المل ي ييل الد ارس ي يية باس ي ييتيت ي يياا أهمية ومبر ار د ارس ي يية
المادة التة يقوم بتدريسها وأهميتها لهم.

 .1أن يحرن على إنشيياء عالقا

مع المتخل يلييين فة مجال تخل يل ي الدقيق داخل المجتمع

وخارج ليسي ي ييهل علي ا طالع على الجديد فة مجال اختلي ي ييال ي ي ي وتبادل األفكار واآل ارء بما

ينعكس إيجابا على طلبت .

 .7أن يوج طالب إلى حتي ي ييور الحلقا
علمية وتطبيقية.

النقاشي ي ييية ذا

 .2أن يتيو لطلبت اسي ييتنتاج واس ي يتخالن النتا
الحوار والمناقشيية اللييمية والقراءا

العالقة بتخل ي ي يلي ي ييهم ،لما لهذا من فا دة

واألفكار والمبادئ الر يسي يية والتعميما

من خالل

الخارجية وليس من خالل ا سييترجاع على أن يكون مقدار

المشاركة والنقاش اللمة محو ار من محاور التقويم ألداء الطالب(.)22
ولزيادة فاعلية األداء التدريسي ينبغي مراعاة عوامل عدة منها:

 التركيز على وتي ي ي ييوا لي ي ي ييو عتي ي ي ييو هي ة التدريس وعدم السي ي ي ييرعة فة الحديث والتنويع فة
درجا

اللو حتى

يلاب الطالب بالملل وعدم ا نتبا .

 ا هتمام بعملية ا تل ي ييال البش ي ييري المباش ي يير مع كل طالب فهة تس ي ييهم فة ش ي ييد انتباههم إلى
موتوع المحاترة وشعورهم بالتوالل مع أستاذهم وتحسين العالقة مع .

 وجوب احترام مش ي ي ي ي ي ي ي يياعر الطلب يية ،ألن التوجي ي عكس ذل ييك ي د
ا نسحاب من الموقف التعليمة وعرقلت .

 ا لتزام بإدارة الوق

بشي ي ي ي ييكل دقيق واعطاء وق

للح ييد من عملي يية التعلم أو

من الراحة بين المحات ي ي ي ي ي ار حتى يسي ي ي ي ييتطيع

الطالب استعادة نشاطهم فة المحاترة التالية.

 التركيز على توزيع درجا

المادة العلمية على أساس عدة عوامل متنوعة إذ من اللعب على

مد فهمهم لموتي ي ي ي ييوعا

المقرر الد ارسي ي ي ي يية مثل ا ختبار

الطلبة تحقيق أهداف المقرر الد ارس ي ي ي ي يية من خالل متطلب محدد يقرر األس ي ي ي ي ييتاذ لغرض قياس

جامعة الزاوية

المادة ،لذلك ينبغة تنويع متطلبا
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التحريري ،المشي ي يياركة فة الحوار والنقاش ،قيام الطالب بتقديم موتي ي ييوع وعرت ي ي ي أمام زمال ،
تق ييديم بح ييث أو تقرير أو ملخن عن أح ييد الموتي ي ي ي ي ي ييوع ييا

بموتوعا

أو التكليف بواج ييب لي ي عالق يية

المادة.

 ولزيادة فاعلية أداء عتيو هي ة التدريس ينبغة قيام بتقويم أدا التدريس باسيتمرار وا سيتمادة
من أسي ي ييلوب إعادة هندسي ي يية عمليا
وتمكين من إعادة تقويم عمليا
عمليا

التعلم إذ يتمركز هذا األسي ي ييلوب على مد ت هيل األسي ي ييتاذ

التدريس ،ومد قدرت على إعطاء كل طالب دو ار أكبر فة

التعلم وفقا لميول وقدرات ومد إتاحة المرل ي يية س ي ييتمادة الطلبة من بعت ي ييهم البعض

من خالل التماعل فيما بينهم ومد ا ستمادة من التقنيا الحديثة فة تعزيز عمليا التدريس،
ومد توافر ملادر التعلم ،ومد الرتا المتحقق للطالب عن مستو أداء أستاذهم.
ولالرتقاء بمسييتو األداء التدريسيية وا رتماع ب

بد لعتييو هي ة التدريس من وقمة ومراجعة

تكس ي ي ي ي ييب مجموعة من الخب ار والمعارف المس ي ي ي ي ييتمرة ،لتس ي ي ي ي يياعد فة معرفة نقاط القوة ونقاط

التعف فة أدا .
إجراءات البحث:

منهج البحث :اسي ي ييتخدم

الباحثة المنه الولي ي ييمة التحليلة ،لمال مت لطبيعة البحث ،لتحليل ما

هو موجود على أرض الواقع بالول ي ي ي ي ييف الش ي ي ي ي ييامل ،كذلك تمس ي ي ي ي ييير البيانا

والمعلوما

والحقا ق

لموتي ي ي ي ييوع البحث ،فة تي ي ي ي ييوء واقع األداء التدريسي ي ي ي يية أعتي ي ي ي يياء هي ة التدريس الجامعة بجامعة

طرابلس-كلية التربية طرابلس "أنموذجا".

مجتمع البحث :شييمل جميع أعتيياء هي ة التدريس بكلية التربية طرابلس– بجامعة طرابلس ،البالغ

عددهم ( )672عتو هي ة تدريس قار وفقا لإلحلا يا

التدريس بالكلية.

الرسمية من مكتب ش ون أعتاء هي ة

عينة البحث :تم اختيار عينة عشي ي ي ي يوا ية بس ي ي ي يييطة قوامها ( )91عت ي ي ي ييو هي ة التدريس ،وبنس ي ي ي ييبة

( )%52من المجتمع الكلة ،حيث تعتبر ممثلة لمجتمع البحث.

أداة البحث :للكشيي ي ييف عن واقع األداء التدريسيي ي يية ألعتي ي ي يياء هي ة التدريس– بكلية التربية بجامعة
طرابلس– تم إعداد ا سي ي ييتبيان ك داة ر يسي ي يية لجمع البيانا
وتم ذلك من خالل الرجوع للدراسا

ا ستبيان على ستة مجا

جامعة الزاوية

بهدف اإلجابة على تسي ي ييا

السابقة واألدب النظري التة تناول

البحث.

موتوع البحث ،واشتمل

بواقع ( )52عبارة ،تتمن ( )9عبا ار لكل مجال ،وهة كاآلتة:
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اختبار أداة البحث (استمارة االستبيا ):
أوال :الدراسة االستطالعية:
تكون

عينة البحث ا ستطالعية من ( )71ممردة من ممردا

الباحثة

مجتمع البحث ،طبق

عليهم مقياس البحث ،للت كد من فهمهم لتعليماتها وتحديد زمن تطبيقها ،وكذلك الت كد من لي ي ي ييدق
األداة ،وثباتها ،وكان

كما ي تة:

النتا

الباحثة بإجراء ما ي تة:

 .1صدق أداة البحث :تم الت كد من لدق أداة البحث ،حيث قام

المحكمين( )فة مجال المناه
أ .تقدير صييدق المحتوى :تم عرض ا سييتبيان على مجموعة من ُ

وط ار ق التدريس ،واإلدارة والتخطيط التربوي لمعرفة رأيهم حول ل ي ي ي ي ييالحية ا س ي ي ي ي ييتبيان لتحقيق

األهداف التة وت ييع

التحكيم على حل ييول المق ار على درجة

من أجلها ،وقد أس ييمر نتا

اتماق بين المحكمين بنس ييبة ( ،)%21وتبين من خالل ذلك أن معظم عبا ار ا س ييتبيان جيدة،
وتحمل لدقا ظاهريا جليا ،ومال مة للتطبيق على مجتمع البحث.

بطريقة التناسييق الداخلة باسييتخدام معامل (ألماكرونباخ)

ب .الثبات :تم حسيياب قيم معامل الثبا

) (Alpha –Cornpachكما تم قياس الصيييييييييدق الذاتي( :وهو لي ي ي ي ي ي ييدق الدرجا
لالختبار بالنس ي ييبة للدرجا

الحقيقية التة خللي ي ي

الذاتة بحسي ي ي ي ي يياب الجذر التربيعة لمعامل ثبا

الجدول اآلتة:
م
6

من شي ي يوا ب أخطاء القياس ،يقاس الل ي ييدق

ا ختبار) ،وكان

عدد
العبارات

النتا

مجال استراتيجيا

التدريس المعال

مجال التقويم

9
9

2

مجال ا تلال المعال مع الطالب

9

5

مجال أنشطة البحث العلمة

9

مجال الممارسا

اإلدارية والقيادية

يتتو من الجدول أعال أن معامال

تراوا بين ( ،)1.977وهة معامال

معامل الثبات
الكلي

1.925

1.977

9
الثبا

للمقياس كان ( )1.925وأن اللدق الذاتة

مرتمعة تشير إلى تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبا

واللدق ،وبهذا تكون األداة قابلة للتوزيع وبذلك تكون الباحثة قد ت كد

البحث مما يجعلها على ثقة تامة بلحتها ولالحيتها لتحليل النتا
جامعة الزاوية

الصدق الذاتي
الكلي

9

 3مجال استخدام الوسا ل وتكنولوجيا التعليم

1

كما موتي ي ي ي ي ييحة فة

جدول رقم ( )1قيمة معامل الثبات والصدقالذاتي لالستبيا
المجال

7

التجريبية
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 .2أساليب التحليل ااحصائي للبيانات:

تي ييم اس ي ي ي ي ي ي ي ي يت ي يخ ي ي ييدام ن ي يظ ي ي ييام ال ي يت ي يح ي يل ي يي ي ي ييل ب ي ي ييالي ييرزم اإلحل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ي يي ي ي يية ل ي يل ي يع ي يلي ييوم ا ج ي يت ي يم ي ي يياع ي يي ي ي يية
))SPSS Statistical Package For Social Sciencesلمعالجة بيانا

البحث كما ي تة:

أ .التوزيعات التكرارية والنسيييييييييبة المئوية :لتحديد عدد التك ار ار  ،والنس ي ي ي ي ي ييبة الم وية للتكرار التة
تتحلي ي ي ييل علي كل إجابة ،منسي ي ي ييوبا إلى إجمالة التك ار ار  ،وذلك لتحديد األهمية النسي ي ي ييبية لكل

إجابة وبيان.

ب .المتوسيييييييييط الحسيييييييييابي المرجح :لتحديد درجة تمركز إجابا
درجا

المبحوثين عن كل فقرة ،حول

المقياس :تم اسي ي ي ي ييتخدام مقياس ليكر الخماسي ي ي ي يية لإلجابة على فق ار هذا ا سي ي ي ي ييتبيان

وتنحلي يير اإلجابا

وفق هذا المقياس فة :ي(كبيرة جدا)( ،كبيرة)( ،مهمة إلى حد ما)( ،قليلة)،

(قليلة جدا) ،وتم تحديد أوزان ا ستجابا

للمق ار وفق الجدول ا تة:

جدول ( )2يوضح أو از االستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي
الوز

الرأي

5

كبيرة جدا

2

كبيرة

3

مهمة إلى حد ما

7

قليلة

6

وتم تحديد اتجاها

أدري

أفراد العينة وفق مقياس ليكر الخماسي ي ي ي ي ي يية وفق الجدول أعال حيث إن

طول المترة المسي ييتخدمة هة ( )5/2أي حوالة ( ،)1.21وقد حسي ييب
أوزان ا سي ي ييتجابا

طول المترة على أسي يياس أن

الخمسي ي يية ( )5-2-3-7-6وقد حلي ي يير فيما بينها أربع مسي ي ييافا  ،والجدول

ا تة يبين ذلك:

جدول ( )3تحديد االتجاهات وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب المتوسط المرجح

جامعة الزاوية

ت

المتوسط المرجح

الرأي

6

من  6إلى 6.21

قليلة جدا

7

من  6.21إلى 7.11

قليلة

3

من  7.11إلى 3.21

متوسطة

2

 3.21إلى 2.71

كبيرة

5

 2.71إلى 5

كبيرة جدا
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اإلجابا

ج .االنحراف المعياري :اسييتخدم لقياس تشييت

ومد انحرافها عن متوسييطها الحس يابة،

وكلما كان ا نحراف ل ي ييغي ار ،كان معنا أن القيم مجتمعة حول متوس ي ييطها الحس ي ييابة ،وبالتالة
فإن قيمة المتوسط تمثل إجمالة اإلجابا

تمثيال لادقا.

د .معادلة كوبر ( )Cooperلنسيييييييييبة االتفاق :لتحديد نسي ي ي ي ي ي ييبة اتماق المحكمين على فق ار أداة
البحث( .نسبة ا تماق=  - %611نسبة عدم ا تماق)

ه .معامل ارتباط بيرسو  :لقياس لدق ا تساق الداخلة بين عبا ار ا ستبانة ومحاورها.

و .اختبار ألفاكرونباخ :لمعرفة ثبا

أداة البحث.

ثانيا :عرض ومناقشة النتائج:

 .6ااجابة ع السؤال األول :ما هو الواقع التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس–
كلية التربية طرابلس وفق مجاالت البحث؟

وتم اإلجابة من خالل مجا

البحث ،حيث اشتمل كل مجال على ( )9عبا ار  ،وكان كاآلتة:

أ .مجال استراتيجيات التدريس الفعال:

وقد تم حساب التكرار والنسب الم وية والوسط المرجو وا نحراف المعياري والتباين والتقدير،
وهة كما يوتحها الجدول رقم (.)2

ويتتو من الجدول ( )2أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد

عينة البحث على

هذا المجال بلغ ( )7.67وبلغ ا نحراف المعياري ( ،)1.221وكان بدرجة تقدير كلية (قليلة).
حيث كان

درجة تقدير معظم العبا ار

فة هذا المجال (قليلة) تراوا المتوسط المرجو ما بين

( )7.37 -6.29فيما عدا العبارة رقم ( )2كان

بدرجة متوسطة بمتوسط مرجو ( ،)7.91وقد

تعزي الباحثة السبب فة ذلك عتماد أعتاء هي ة التدريس على استراتيجيا التدريس التقليدية،

وعدم استخدام الطرق الحديثة والمعالة فة عملية التدريس ،وهذا ما ينعكس سلبا على األداء
التدريسة لهم .وتوافق

هذ النتيجة مع نتيجة دراسة الشامة ( )6992من جانب عدم أداء

أعتاء هي ة التدريس لألدوار المطلوبة ،كذلك مع نتيجة دراسة الجبوري ( ،)7112ودراسة

عزيز ( )7167من جانب تعف استخدام ط ار ق التدريس.

جامعة الزاوية
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جدول ( )4يوضح استجابة أفراد العينة في مجال استراتيجيات التدريس الفعال
ر .ت

العبارات

1

أعمل على تخطيط
وتصميم المادة
العلمية التي أقوم
بتدريسها

2

أمتلك مهارات عرض
المادة العلمية بطرق
مرنة ومشوقة

3

استخدم مهارات
وفنون في طرح
األسئلة خالل
المحاضرات

4

أعمل على تصميم
الحقائب التدريسية

5

استخدم طرق إثارة
الدافعية أثناء
التدريس إلثراء
العملية التعليمية

6

أنجز المحاضرات في
الوقت المحدد (إدارة
الوقت )

7

ملم بأساليب
التواصل اللفظية
وغير اللفظية
وكفايات توظيفها

8

استخدام أساليب
التعزيز نحو التعلم

9

استخدم األساليب
اإلبداعية أثناء
تدريس المحاضرات

ك
%

كبيرة
جدا

كبيرة

إلى حد
ما

قليلة

قليلة
جدا

غير
مبين

المجموع
%

المتوسط
المرجح

ك

27

51

16

0

1

1

69

1992

%

2891

5391

1697

0

190

190

100

ك

26

50

17

2

1

-

69

%

2791

5291

1797

291

190

-

100

ك

31

44

20

1

-

-

69

%

3293

4598

2098

1

-

-

100

ك

11

31

21

11

19

3

69

%

1195

3293

2199

1195

1998

391

100

ك

25

47

19

2

1

2

69

%

26

49

1998

291

190

291

100

ك

29

51

14

2

-

-

69

%

3092

5391

1496

291

-

-

100

ك

27

45

22

1

-

1

69

%

2891

4699

2299

190

-

190

100

ك

24

38

28

3

-

3

69

%

25

3996

2992

391

-

391

100

ك

16

40

32

7

-

1

69

%

1697

4197

3393

793

-

190

100

1998

1991

2996

2901

1989

1997

2911

2932

الدرجة الكلية

2112

االنحراف
المعياري
09739

09794

09755

19326

09810

09724

09750

09827

09841

01840

التباين

التقدير

09546

درجة
قليلة

09631

درجة
قليلة

09570

درجة
قليلة

19759

درجة
متوسطة

09656

درجة
قليلة

09524

درجة
قليلة

09563

درجة
قليلة

09684

درجة
قليلة

09708

درجة
قليلة

017.8

درجة
قليلة

ب .مجال التقويم:
وقد تم حساب التكرار والنسب الم وية والوسط المرجو وا نحراف المعياري والتباين والتقدير

وهة كما يوتحها الجدول رقم (.)5

ويتتو من الجدول ( )5أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد عينة البحث على

هذا المجال بلغ ( )7.22وبلغ ا نحراف المعياري ( ،)1.997وكان بدرجة تقدير كلية (قليلة).
حيث حاز العبا ار ( )9 ،2 ،2 ،3 ،7 ،6على درجة تقدير (قليلة) تراوا المتوسط المرجو لها

ما بين( ،)7.56 -6.97أما العبا ار ( )7 ،1 ،5فكان درجة تقديرها (متوسطة) بمتوسط مرجو
يتراوا ما بين ( ،)3.63 -7.13وقد يكون السبب فة ذلك األعداد الكبيرة للطالب فة القاعا

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

التحريرية المعتادة دون تنويع أساليب التقويم ،كذلك المترة الزمنية

المحدودة فة نظام الملل الدراسة المستخدم فة النظام التعليمة فة الكلية .وتوافق

هذ النتيجة

مع نتيجة دراسة الكندري وابراهيم ( )6991حيث أشار إلى أكثر من نلف الوق

مخلن

األخر لألداء التدريسة بشكل عام ،كذلك مع نتيجة دراسة

للتدريس مما ي ثر على المجا

الشامة ( )6992من جانب عدم أداء أعتاء هي ة التدريس لألدوار المطلوبة منهم.
جدول ()5يوضح استجابة أفراد العينة في مجال التقويم
ر
ت

العبارات

1

ملم بمفهوم التقويم
وما يتعلق به من
مجاالت ومعايير

2

3

4

5

6

7

أعمل على تحليل
وتفسير نتائج
الطالب بعد كل
امتحان
أقوم ببناء أنواع
مختلفة من
االختبارات
التحصيلية
أعمل على إثراء
دافعية الطلبة نحو
التقييم الذاتي
استخدم أساليب
التقييم الحديثة مثل
(البرتفوليو)
استعين بأسس
تقويم البرامج
األكاديمية
استخدم الطرق
العلمية الحديثة في
التقويم الذاتي

8

استعين بأساليب
التغذية الراجعة

9

أعمل على تكليف
الطالب بقراءات
فردية وفق
اهتماماتهم

ك
%

كبيرة
جدا

كبيرة

إلى
حد ما

قليلة

قليلة
جدا

غير
مبين

المجموع
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ك
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44

17

2

2

1

69

%

3193

4598

1797

291

291

1

100

ك

23

43

23

3

2

2

69

%

24

4498

24

391

291

291

100

ك

26

40

23

4

1

2

69

%

2791

4197

24

492

1

291

100

ك

18

46

28

3

1

-

69

%

1898

4799

2992

391

1

-

100

ك

11

17

36

9

21

2

69

%

1195

1797

3795

994

2199

291

100

ك

14

34

24

14

7

96

69

%

1496

3594

25

1496

793

100

100

ك

15

36

28

12

3

2

69

%

1596

3795

2992

1295

391

291

100

ك

15

35

25

14

3

4

69

%

1596

3695

26

1496

391

492

100

ك

21

32

33

7

2

1

69

%

2199

3393

3494

793

291

1

100

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

التباين

التقدير

1997

09881

09776

درجة
قليلة

2913

09895

09801

درجة
قليلة

2909

09888

09788

درجة
قليلة

2920

09816

09666

درجة
قليلة

3913

19280

19639

درجة
متوسطة

2963

19140

19300

درجة
متوسطة

2994

19013

19027

درجة
متوسطة

2951

19043

19088

درجة
قليلة

2934
الدرجة الكلية

2144

09974

01662

09949

درجة
قليلة

11004

درجة
قليلة

ج .مجال استخدام الوسائل وتكنولوجيا التعليم:
يتتو من الجدول ( )1أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد

هذا المجال بلغ

( )7.73وبلغ ا نحراف المعياري ( ،)6.797وكان

عينة البحث على

بدرجة تقدير كلية

(متوسطة) .حيث حاز العبا ار ( )2 ،5 ،7 ،6على درجة تقدير (قليلة) بمتوسط مرجو يتراوا

ما بين ( )7.51 -7.25فة حين حاز العبا ار ( )9 ،7 ،1 ،2 ،3على درجة تقدير (متوسطة)
بمتوسط مرجو يتراوا ما بين ( .)3.76 -7.76وتعزي الباحثة السبب فة ذلك لقلة اإلمكانا
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واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي بجامعة طرابلس  -كلية التربية طرابلس "إنموذجا"

من ناحية توفير األجهزة والتقنيا

د .نعيمة المهدي أبوشاقور

التعليمية الحديثة فة الكلية ،مما ي ثر سلبا على أداء أعتاء

الهي ة التدريسية ،باإلتافة لعدم قدرة بعض أعتاء هي ة التدريس على استخدام أنواع محددة من

أجهزة تكنولوجيا التعليم وقلة خبرتهم.
وتوافق

دراسة منلور شيت ( )7112فة ترورة توفير

نتيجة هذ الدراسة مع توليا

اإلمكانيا المادية والعلمية والتقنية فة الجامعا  ،كذلك اإلفادة من تكنولوجيا المعلوما الحديثة.
جدول ()6يوضح استجابة أفراد العينة في مجال استخدام الوسائل وتكنولوجيا التعليم
ر
ت
1

2

.

4

5

9

العبارات
استخدم الحاسوب في
تدريس البرامج
الدراسية
امتلك مهارات التعلم
اإللكتروني باستخدام
الحاسوب لتحليل
البحوث
أتقن استخدام برامج
الحزم اإلحصائية
Spss
امتلك القدرة على
تصميم المقررات
الدراسية االلكترونية
استخدم تقنيات
الباروبونيت Power
 Ppintفي إنجاز
وعرض المحاضرات
والبحوث في التدريس
استخدم االنترنيت
كوسيط للحوار مع
الطالب

7

أصمم مواقع التعليمية
على اإلنترنت

8

استغل المكتبات
الرقمية في التحضير
وتوفير المادة العلمية

6

اعمل على استخدام
Data show

إلى
حد ما
30

ك
%
ك

كبيرة
جدا
16

14

14

%

1697

1496

3193

1496

1898

ك

15

41

25

7

6

2

%

1596

4297

26

793

693

291

100

ك

16

14

30

14

18

4

69

%

1697

1496

3193

1496

1898

492

100

ك

17

26

24

10

18

1

69

%

1797

2791

25

1094

1898

1

100

ك

26

22

23

11

11

3

69

%

2791

2299

24

1195

1195

391

100

ك

21

25

20

14

15

1

69

%

2199

26

2098

1496

1596

1

100

ك

11

23

21

8
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24
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893
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ك
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37

27

7

7

2

69

%
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3895
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793
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ك
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24

29

11

11

3

69

%

1898

25

3092

1195

1195

391

100
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قليلة

قليلة
جدا
18

غير
مبين
4

المجموع
%
69

492

100
69

الدرجة الكلية

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

التباين

التقدير

2949

19397

19951

درجة
قليلة

2945

19054

19110

درجة
قليلة

3904

19342

19800

درجة
متوسطة

2985

19360

19850

درجة
متوسطة

2956

19331

19771

درجة
قليلة

2976

19374

19888

درجة
متوسطة

3921

19426

29034

درجة
متوسطة

2949

19095

19199

درجة
قليلة

2971

19247

19556

درجة
متوسطة

217.

11262

11984

درجة
متوسطة

د .مجال االتصال الفعال مع الطلبة:
يتتو من الجدول ( )7أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد

عينة البحث على

هذا المجال بلغ ( )7.11وبلغ ا نحراف المعياري ( ،)1.231وكان بدرجة تقدير كلية (قليلة).
حيث كان

درجة تقدير جميع العبا ار

فة هذا المجال (قليلة) وت اروا المتوسط المرجو ما بين

( ،)7.31 -6.22وقد تعزي الباحثة السبب فة ذلك ألن عدد الطالب الذين يتعامل معهم عتو
الهي ة التدريسية كثير ،مما يقلل من طاقت للبحث وا هتمام بجميع مشكال الطالب ،كذلك تحمظ
جامعة الزاوية
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بعض أعتاء هي ة التدريس على التوالل مع الطالب أو إقامة عالقا

الخالة.

معهم وفق وجهة نظر

توافق نتيجة هذا البحث مع نتيجة دراسة الشامة ( )6992األدوار المطلوبة من أعتاء هي ة

التدريس بجامعة الملك فيلل باإلحساء لم ت د بشكل كامل ،ودراسة الجبوري ( )7112فة أن
اإلنسانية كان

العالقا

بمستو تعيف عند التدريسيين ،ودراسة عزيز ( )7167فة تسجيل

تعف واتو فة أداء التدريسيين من وجهة نظر الطلبة وفة المجا

كافة.

جدول ( )7يوضح استجابة أفراد العينة في مجال االتصال الفعال مع الطلبة

ت
1

2
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4

5

9

7

8

6

العبارات
أتقن أساليب
التأثير واإلقناع
العلمي
استخدم أساليب
إدارة الحوار
أثناء الحلقات
الدراسية
أتفهم المشكالت
والصعوبات
الدراسية للطلبة
أمتلك مهارات
التعامل مع الطلبة
ذوي الحاجات
الخاصة
أتفهم احتياجات
الطلبة النفسية
والتعليمية
أرحب بلقاء
الطالب خارج
وقت المحاضرة
(خالل الساعات
المكتبية)
أمتلك مهارات
االتصال الجيد مع
اآلخرين
استخدم الطريقة
العلمية في
التفكير لحل
المشكالت
أتقن طرح األفكار
الجديدة بشكل
بسيط ومقبول
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المجموع
%
69

291

100
69

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

التباين

التقدير

1998

09829

09688

درجة
قليلة

2901

09831

09691

درجة
قليلة

1984

09794

09630

درجة
قليلة

2930

19064

19131

درجة
قليلة

09809

درجة
قليلة

2900

09778

درجة
قليلة

1989

09809

09655

درجة
قليلة

1988

09689

09475

درجة
قليلة

1992

09730

09533

درجة
قليلة

2100

018.9

01710

درجة
قليلة

1994

الدرجة الكلية

09899

09882

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

عينة البحث على

هذا المجال بلغ ( )7.32وبلغ ا نحراف المعياري ( ،)6.155وكان بدرجة تقدير كلية (قليلة).
حيث كان

درجة تقدير أغلب العبا ار

فة هذا المجال (قليلة) تراوا المتوسط المرجو ما بين

( )7.59 -7.62فيما عدا العبارة رقم ( )2كان

بدرجة (متوسطة) بمتوسط مرجو ( ،)7.21وقد

تعزي الباحثة السبب فة ذلك لتعف القابلية للتعلم الذاتة لد
جامعة الزاوية
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د .نعيمة المهدي أبوشاقور

قدرات فة المجال العلمة البحثة واكتما بممارسة المهنة كروتين معتاد ،كذلك انشغالهم باألمور
الحياتية ،وعدم تطرقهم لقتايا المجتمع وربطها ببرام البحث العلمة خالة مع تعف الحوافز

واإلمكانا

التة تقدمها لهم الجامعة من خالل البرام التدريبية لما يستحدث من أساليب بحثية،

وتوافق هذ النتيجة مع نتيجة دراسة الكندري وابراهيم ( )6991بتخلين أعتاء هي ة التدريس

أكثر من نلف وقتهم للتدريس ،كذلك دراسة الخوالدة ومرعى ( )6996من جانب ترورة امتالك

عتو هي ة التدريس مها ار البحث العلمة ،وتوليا دراسة منلور شيت ( )7112فة التركيز
على البحث العلمة ،وخدمة المجتمع والتعليم المستمر ،إلى جانب أعمال التدريس ووتع شروط
وموالما

ختيار عتو هي ة التدريس الجامعة ،وربط ترقيت باألداء األكاديمة ،من خالل

البحوث العلمية المميزة وتطوير البحث العلمة.

جدول ( )8يوضح استجابة أفراد العينة في مجال أنشطة البحث العلمي

ت
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أشارك في عمل
دراسات وأبحاثا
علمية وتطبيقية
داخل الجامعة
وخارجها
أمتلك مهارات
وفنيات طرق
كتابة التقارير
والمقاالت البحثية
استخدم الطرق
والتقنيات الحديثة
في إنجاز البحوث
والرسائل
الجامعية
امتلك القدرة على
تنمية مهاراتي
البحثية
استخدم عادة
مهارات البحث
التطبيقي في
البحوث
والدراسات
أعرف طرق إدارة
مشروعات
األبحاث العلمية
أعمل على ربط
البحوث بقضايا
المجتمع
استخدم عمليات
البحث والتحليل
اإلحصائي
باستعمال
الحاسوب
أمتلك المعرفة
ببنوك المعطيات
والشبكات
اإلقليمية
والعالمية

ك
%

كبيرة
جدا

كبيرة

إلى
حد ما

قليلة

قليلة
جدا

غير
مبين

المجموع
%

ك

24

29

25

13

2

3

69

المتوسط
المرجح

2935
%

25

3092

26

1395

291

391

100

ك

23

33

28

9

-

3

69

%

24

3494

2992

994

-

391

100

ك

22

36

23

7

2

6

69

%

2299

3795

24

793

291

693

100

ك

25

39

27

2

-

3

69

%

26

4096

2891

291

-

391

100

ك

19

43

24

5

2

3

69

%

1998

4498

25

592

291

391

100

ك

15

31

30

9

7

4

69

%

1596

3293

3193

994

793

492

100

ك

24

40

20

9

1

2

69

%

25

4197

2098

994

1

291

100

ك

20

32

19

14

6

5

69

%

2098

3393

1998

1496

693

592

100

ك

15

28

22

8

16

7

69

%

1596

2992

2299

893

1697

793

100

2925

2923

2923

09984

09910

09967

درجة
قليلة

09829

درجة
قليلة

2918

09961

09924

درجة
قليلة

2949

19187

19408

درجة
قليلة

2930

جامعة الزاوية

09940

09884

درجة
قليلة

19234

2980

21.8

كلية التربية – ناصر

19080

19166

درجة
قليلة

درجة
قليلة

2959

الدرجة الكلية

االنحراف
المعياري

التباين

التقدير

19111

19333

09987

11055

19777

درجة
متوسطة

09974

درجة
قليلة

11126

درجة
قليلة
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بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

و .مجال الممارسات اادارية والقيادية:

جدول ( )9يوضح استجابة أفراد العينة في مجال الممارسات اادارية والقيادية

ت

1

2

.

4

5

9

العبارات
أحرص دائما
على المشاركة
بفعالية في
اللجان
والمجالس
العلمية في
القسم أو الكلية
أو الجامعة
أمتلك القدرة
على اتخاذ
القرارات بشكل
دقيق
وموضوعي
أطلع باستمرار
على اللوائح
واألنظمة
والقوانين
المتعلقة
بالتعليم وما
يستجد عليها
أعمل على
إقامة عالقات
إنسانية مع
الطالب
والزمالء
واإلدارة
أدخل
المحاضرة في
الموعد المحدد
لشعوري
بالمسؤولية
تجاه العمل
أمتلك القدرة
والمهارة على
إدارة وتنظيم
الحوارات داخل
المحاضرة
وخارجها

7

8

6

أستطيع كتابة
المحاضر
والتقارير
بمهارة كبيرة
أمتلك توازن
في التحكم
بردود األفعال
للمواقف التي
أتعرض لها
أعمل على
الظهور دائما
بمظهر الئق
والتعامل
باحترام مع
الطالب

ك
%

كبيرة
جدا

كبيرة

إلى
حد ما

قليلة

قليلة
جدا

غير
مبين

المجموع
%

ك

21

36

24

11

1

3

69

%

2199

3795

25

1195

1

391

100

ك

24

46

19

5

-

2

69

%

25

4799

1998

592

-

291

100

ك

23

44

21

3

1

4

69

%

24

4598

2199

391

1

492

100

ك

42

35

14

3

-

2

69

%

4398

3695

1496

391

-

291

100

ك

45

31

13

3

-

4

69

%

4699

3293

1395

391

-

492

100

ك

36

36

16

4

2

2

69

%

3795

3795

1697

492

291

291

100

ك

33

26

30

5

-

2

69

%

3494

2791

3193

592

-

291

100

ك

26

37

26

5

-

2

69

%

2791

3895

2791

592

-

291

100

ك

44

31

15

3

1

2

69

%

4598

3293

1596

391

1

291

100

2930

الدرجة الكلية

جامعة الزاوية

المتوسط
المرجح
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2905

2908

1977

1972

1994

2907

2911

االنحراف
المعياري

09987

09821

09842

09822

09830

09959

09942

09873

التباين

09974

09675

09708

09676

09688

09921

09887

09763

التقدير

درجة
قليلة

درجة
قليلة

درجة
قليلة

درجة
قليلة
جدا

درجة
قليلة
جدا

درجة
قليلة

درجة
قليلة

درجة
قليلة

1979

09902

09814

درجة
قليلة
جدا

1168

01889

01760

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

ويتتو من الجدول ( )9أن المتوسط المرجو الكلة لدرجة ا ستجابة لد عينة البحث على

هذا المجال بلغ

بدرجة تقدير كلية

( )6.92وبلغ ا نحراف المعياري ( ،)1.221وكان

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

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

ليس من تمن اختلالات مما ي دي ب لعدم القدرة على اتخاذ الق ار ار اإلدارية أو إدارة األزما

والمعلوما وغيرها .كذلك تعف اإلعداد من الجانب اإلداري ألعتاء هي ة التدريس بسبب عدم

تقديم دو ار

فة هذا المجال ،وتوافق

نتيجة هذ الدراسة مع نتيجة دراسة الشامة (،)6992
مع تولية دراسة منلور شيت ( )7112فة عدم

ودراسة الجبوري ( ،)7112فة حين اختلم

تكليف عتو هي ة التدريس ب عباء إدارية.

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

أ .المؤهل العلمي:

من الجدول رقم ( )61يتتو أن قيمة ( )63.926 = Fالمحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية
عند مستو الد لة ( )%6أي أن هناك فروق ذا د لة إحلا ية بين متوسطا الم هل ألعتاء
هي ة التدريس فة درجة قياس أدا هم وللالو حملة الماجستير ،حيث قدر أعتاء هي ة التدريس

درجة الدكتو ار ( )6.27وهة أقل من متوسط أعتاء هي ة التدريس الحاملين لدرجة الماجستير
الذا

والبالغة ( .)7.56وتعزي الباحثة ذلك للنشاط والدافعية نحو العمل وإلثبا

لديهم.

جدول ( )11نتائج تحليل التباي األحادي ( )WAY ANOVAبي استجابات عينة الدراسة
في مجاالت قياس األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس وفقا لمتغير المؤهل
المؤهل

العدد

المتوسط

دكتوراه
ماجستير

35
35

78.1
1837

االنحراف
المعياري
38..5
38..1

قيمة F

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

758..7

7

38333

ب .سنوات الخبرة:
يالحظ من جدول تحليل التباين السابق أن قيمة ) )61.211 =Fالمحسوبة أكبر من قيمتها

الجدولية عند مستو معنوية ( )1.111أي ( ،)%6وهة أقل من مستو المعنوية ( )%5مما
يعنة وجود فروق معنوية بين متوسطا سنوا الخبرة ومجا

جامعة الزاوية
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مؤتمر المعرفة
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للالو ذو خبرة أقل من  5سنوا  ،حيث بلغ متوسط استجابة أعتاء هي ة التدريس نحو (،)7.21
يليها ذوي الخبرة بين  61-5سنوا بلغ ( ،)7.11ثم ذوي الخبرة  65-66سنة بمتوسط (،)7.12

وأخي ار ذوي متوسط الخبرة ألعتاء هي ة التدريس المتجاوزة  65سنة ،حيث بلغ

(.)7.12

وتر الباحثة أن السبب فة ذلك قد يعود لحداثة البرام التعليمية والقدرة على استخدام تكنولوجيا

التعليم أكثر من غيرهم ،كذلك الرغبة فة البحث واثبا

وجودهم.

جدول ( )12نتائج تحليل التباي األحادي ( (WAY ANOVAبي استجابات عينة الدراسة
في مجاالت قياس األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس وفقا لمتغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

المتوسط

أقل من  3سنوات
 73 -3سنوات
 73-77سنة
أكثر من  73سنة

7.
1.
13
13

18.3
1831
1873
1833

االنحراف
المعياري
38.71
38.57
38.11
38...

قيمة F
738311

درجات
الحرية
5

مستوى
الداللة
)*(38333

نتائج البحث:
 .6واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة مجال استراتيجيا
المعال كان

بدرجة تعيمة.

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

التدريس
بدرجة

 .3واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة مجال استخدام الوسا ل وتكنولوجيا
التعليم كان

بدرجة متوسطة.

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

بدرجة تعيمة.

 .5واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة مجال أنشطة البحث العلمة
كان

بدرجة تعيمة.

كان

بدرجة تعيمة.

 .1واقع األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس عينة البحث فة مجال الممارسا اإلدارية والقيادية
 .7توجد هناك فروق ذا

د لة إحلا ية فة درجة األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس وفق

متغير الم هل العلمة وللالو حملة الماجستير.

 .2توجد هناك فروق ذا

د لة إحلا ية فة درجة األداء التدريسة ألعتاء هي ة التدريس وفق

متغير الخبرة ،وللالو األقل من  5سنوا

خبرة ،يليها ذوي الخبرة بين  61-5سنوا  ،ثم

ذوي الخبرة  65-66سنة ،وأخي ار ذوي متوسط الخبرة المتجاوزة  65سنة.
جامعة الزاوية
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واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي بجامعة طرابلس  -كلية التربية طرابلس "إنموذجا"

توصيات البحث:

د .نعيمة المهدي أبوشاقور

 .6إنشاء مراكز للتدريب المهنة ألعتاء هي ة التدريس بم سسا
أعتاء هي ة التدريس الجامعة فة عدة مجا

منها:

التعليم العالة لتطوير قد ار

 ط ار ق وأساليب التدريس الحديثة ،وتزويدهم بالمها ار التة تمكنهم من اختيار طرق التدريسالمناسبة.

 تنوع طرق التقويم ،ترورة التقويم المستمر ألداء أعتاء الهي ة التدريسية ومتابعة أنشطةنموهم المهنة.

 استخدام الوسا ل وتكنولوجيا التعليم وخالة اإللكترونية. -ا تلال والتوالل المعال ،وذلك بإقامة برام ولقاءا

دورية وأنشطة منوعة.

 أنشطة البحث العلمة وكتابة البحوث التقارير العلمية ،والمشاركة مع الجامعاواألجنبية فة تطوير الكماءا

 -اإلدارة والقيادية التربوية.

العربية

المهنية.

 .7زيادة ا هتمام بإعداد عتو هي ة التدريس فة كليا

التربية إعدادا متكامال ،بما يتمق مع

معايير الجودة الشاملة.

 .3وتع شروط ومعايير لقبول وترقية أعتاء هي ة التدريس تتوافق والحداثة وشروط الجودة.

جامعة الزاوية
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

المراجع:
) )1برنييام األمم المتحييدة اإلنمييا ة ،المكتييب اإلقليمة للييدول العربييية ،تقرير التنمييية اإلنس ي ي ي ي ي ي ييانييية
العربية لعام7113م ،عمان ،ن.32

) )2رت ي ي ي ي يوان بواب ،الكمايا

المهنية الالزمة ألعتي ي ي ي يياء هي ة التدريس الجامعة من وجهة نظر

الطلبة ،رس ي ي ييالة دكتو ار غير منش ي ي ييورة ،جامعة س ي ي ييطيف ،كلية العلوم اإلنس ي ي ييانية وا جتماعية،

الج از ر ،7162 ،ن.77

) )3أحمد المنيش ،وآخرون ،التعليم العالة فة ليبيا د ارسي ي يية مقارنة ،الهي ة القومية للبحث العلمة،
طرابلس ،6992 ،ن.2

) )4أحمد حسين اللقانة ،علة أحمد الجمل ،معجم الملطلحا

– التربوية المعروفة فة المناه

وطرق التدريس ،ط  ،7عالم الكتب ،القاهرة ،6999 ،ن.)67

) )5توفيق محمييد عبييد المحسي ي ي ي ي ي يين ،تقييم األداء ،مييداخييل جييديييدة لعييالم جييديييد ،دار المكر العربة،
اإلسكندرية ،7117 ،ن .21

) )6متولة ف اد بس ي يييونة ،المداخل للد ارس ي يية بكليا

التربية د ارس ي يية تربوية ،دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية ،6996 ،ن.612

) )7نعيمة المهدي أبوشاقور ،تطوير منظومة كليا التربية فة توء معايير الجودة الشاملة بليبيا،
أطروحة دكتو ار غير منشورة ،جامعة طرابلس ،7161 ،ن.22

) )8جاسييم يوسييف الكندري ،علة محمد إبراهيم ،تحليل النشيياط األكاديمة ألعتيياء هي ة التدريس

بجي ييامعي يية الكوي ي ي  ،مجلي يية :رسيي ي ي ي ي ي ي ييالي يية الخلي العربة ،العي ييدد  ،32الس ي ي ي ي ي ي يني يية ،6991 ،61

ن.77–37

) )9محمد الخوالد  ،توفيق مرعى ،مد ممارسي ي ي ي ي ي يية أعتي ي ي ي ي ي يياء هي ة التدريس فة جامعة اليرموك
للكمييايييا

األدا ييية المهميية لوظييا مهم األكيياديمييية ،مجليية :اتحيياد الجييامعييا

العربييية ،العييدد ،71

 ،6996ن-ن.27-17

) )10إبراهيم عبد اهلل الشامة ،بعض مهام أعتاء هي ة التدريس وواقع أدا ها كما يدرك الطالب
واألعتي ي يياء بجامعة الملك فيلي ي ييل باإلحسي ي يياء ،مجلة :مركز البحوث بجامعة قطر ،العدد ،1

 ،6992ن-ن.635–616

) )11منل ي ي ي ييور الل ي ي ي يييد ش ي ي ي يييت  ،التخطيط لترقية األداء األكاديمة للتعليم العالة وتطوير البحث
العلمة فيي  ،المنظميية اإلسي ي ي ي ي ي ييالمييية للتربييية والعلوم والثقييافيية واللجنيية الوطنييية للتربييية والثقييافية

والعلوم ،ليبيا.7112 ،

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

) )12حسيييين محمد الجبوري ،تقويم أداء األسيييتاذ الجامعة فة ت ييوء الكمايا

المهنية والل ييما

الشخلية ،مجلة :العلوم اإلنسانية ،جامعة بابل ،العدد  ،7المجلد .7112 ،65

) )13هاشي ي ييم جاسي ي ييم عزيز ،تقويم أداء هي ة التدريس فة الجامعة من وجهة نظر الطلبة ،د ارسي ي يية
ميدانية فة جامعة ديالى ،مجلة :المتو  ،العدد ،7167 ،51ن ن.673-613

) )14توفيق محمد عبد المحسن ،مرجع سابق،ن.62

) )15أحمد حسين اللقانة ،علة أحمد الجمل ،مرجع سابق،ن.67

) )16محمد حسن العمايرة ،تقدير أعتاء هي ة التدريس بجامعة اإلسراء الخالة باألردن للمهام
التعليمييية المنيياطيية بهم من وجهيية نظر طلبتهم ،مجليية :العلوم التربوييية والنمس ي ي ي ي ي ي يييية ،كلييية

التربيةالبحرين ،مجلد  ،7العدد  ،7111 ،36ن.613

) )17إسي ي ي ي ييماعيل لي ي ي ي ييالو المرا ،تقويم األداء التدريسي ي ي ي يية اللمظة اللي ي ي ي ييمة لمعلمة مرحلة التعليم
األس ي ي ي ي يياس ي ي ي ي يية ،وثيقة عمل مقدمة لم تمر النوعية فة التعليم الجامعة الملس ي ي ي ي ييطينة ،جامعة

القدس ،المنعقد خالل المترة  ،7112/7/5–3ن.7
) )18متولة ف اد بسيونة،مرجع سابق ،ن.612

) )19جوبير التبينة ،هاشيي ي ييم بكر حريري ،إعادة الهندسيي ي يية الكلية الشي ي ي يياملة لعمل الجامعة ،مركز
البحوث التربوية والنمسية ،جامعة أم القر  ،7113 ،ن.72

) )20علة س ييعيد الطارق ،تقويم الطلبة ألداء أعت يياء هي ة التدريس فة جامعة ل يينعاء وعالقت

ببعض المتغي ار  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،كلية التربية 6992 ،ن

ن.1،5

) )21حسن شحات  ،التعليم الجامعة والتقويم الجامعة بين النظرية والتطبيق ،مكتبة الدار العربية
للكتاب ،القاهرة ،7116 ،ن.29

) )22ل ي ييالا جرار،س ي ييبل تحس ي ييين جودة األداء لعت ي ييو هي ة التدريس فة كليا
الثقافية ،العدد ،12الجامعة األردنية ،عمان  7115ن.91-29

اآلداب ،المجلة

( )المحكمين .6 :د .مهند سامة العلوانة( ،أستاذ دكتور فة المناه وط ار ق التدريس).

.7دي سهيل كامل عبد المتاا( ،أستاذ مساعد فة المناه وط ار ق التدريس).

.3د .أمال عبد اهلل البوسيمة( ،أستاذ مساعد فة اإلدارة والتخطيط التربوي).
( 1.111)أي مستو المعنوية =% 6
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

جودة مخرجات كليات التربية ومواكبتها الحتياجات المؤسسات التعليمية
(الصعوبات التي تواجه التدريب الميداني نموذجا)
د .صالح رمضان علي إسماعيل
أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع
كلية اآلداب غريان بجامعة غريان

د .ليلى محمد علي مرح
أستاذ مساعد بقسم الخدمة االجتماعية
كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس

الملخص:
تعتبر التنمية البشر ر ر ررية أحد المقومات األس ر ر رراس ر ر ررية والض ر ر رررورية في تنمية القدرات والكفاءات
اإلنسر ر ر ر ررانية في جوانبها المختلفة العلمية والعملية والسر ر ر ر ررلوكية ومن ثم فهي وسر ر ر ر رريله تعليمية تمد
اإلنسان بالمعارف والمعلومات والنظريات والمبادئ والقيم التي تزيد من طاقته في العمل.

ظهرت مهنة الخدمة االجتماعية كاسر ر ر ر ر ر ررتجابة لمجموعة من العوامل الملحة وتتبن كليات

الخدمة االجتماعية إعداد األخص ر ر ر ر ر ر ررا يين االجتماعيين نظريا وميدانيا باألسر ر ر ر ر ر ررلو الذ ي لهم

الكتس ر ر ررا

الخبرف والمعرفة والمهارف لكي يس ر ر ررتطيعوا ممارس ر ر ررة أدوار م المهنية في مجاالت الخدمة

االجتماعية ويختلف دور األخص ررا ي االجتماعي عن دور المدره فهو ال يتقيد بجدول المدرس ررة

الرس ررمي إنما عمله في معالجة القض ررايا والمش رركعت االجتماعية والنفس ررية وذير ا للتعميذ داخل

المدرسة وخارجها ومتابعتها باستمرار طول مدف العام الدراسي والعام الذ يليه و كذا.

إذا مفهوم الخدمة االجتماعية و تقديم خدمات معينة لمساعدف األفراد والتعميذ إما بمفرد م

أو داخل جماعات ليتكيفوا عل المشرراكعت والصررعوبات االجتماعية والنفسررية الخاصررة والتي تقف
أمامهم وت ثر في قيامهم بالمس ررا مة بمجهود فعال في الحياف وفي المجتمه و ي كذلا تس رراعد م

عل إشررباع حاجاتهم الضرررورية ثواحداي تاييرات مرذو فيها في سررلوا التعميذ وتسرراعد م عل
تحقيق أفضل تكيف يمكن لإلنسان مه نفسه ومه بي ته االجتماعية التي يترت عليها رفه مستوى
معيشررته من النواحي االجتماعية والسررياسررية و ذه الد ارسررة محاولة لتحليل الصررعوبات التي تواجه

التربية العملية في مجال الخدمة االجتماعية وتهدف إل تحديد األدوار األس ر ر رراس ر ر ررية المطلوبة من
والتي يج

الطال

أن يدر عليها في م س سات إعداد المعلمين قبل التخرج واستعراض لبعض

التجار والبرامج في مجال التربية العملية لمهنة الخدمة االجتماعية (اإلعداد المهني).
ومن أ م النت ررا ج أن رره كي يحقق الت رردرير ر

المي ررداني األ ررداف المرجوف ف رردن رره الب ررد من توافر

اإلمكانات البش ر ر ررية والمادية العزمة لنجا البرنامج ومراعاف الفروق الفردية بين الطلبة والتعاون
المسر ر ر ر ر ر ررتمر بين القا مين عل تخطيط وتنفيذ برامج التربية الميدانية واإلش ر ر ر ر ر ر رراف عليها واعتبار

التدري

الميداني جزءاً أساسياً من مكونات اإلعداد التربو لألخصا ي االجتماعي.
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)جودة مخرجات كليات التربية ومواكبتها الحتياجات المؤسسات التعليمية (الصعوبات التي تواجه التدريب الميداني نموذجا

 ليلى محمد علي مرح.د

 صالح رمضان علي إسماعيل.د

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.

الميررداني أ ميررة بررالاررة في إعررداد األخصر ر ر ر ر ر ر ررا يين االجتمرراعيين وتوظيف الجوان ر
في الفصرر ر ر ررول الد ارس ر ر ر ررية داخل أروقة الجامعات في
الممارسررة وصررقل مهاراتهم كما له من األ مية

:مقدمة

للترردري ر

والمعارف النظرية التي يتلقا ا الء الطع

الواقه اإلمبريقي ثواكسررابهم الخبرف العملية في جان

الخدمة االجتماعية في اكتش ر ر ر ر رراف الص ر ر ر ر ررعوبات والمعوقات التي تواجه ممارس ر ر ر ر رري الخدمة

الخدمة االجتماعية؛

القصر ر ر ر ر ر ررور في إعداد طع

الذين يدرس ر ر ررون بها

والتربير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة العملية ي ذلا البرنامج الذ تعد ا كليات التربية للطع

.النظرية

بالمعلومات

لطع

االجتماعية إال أنه ال يزال ناا بعض جوان

الميداني اال تمام المكافئ أل ميته في الجوان

تخصر ر ر ر ر رص ر ر ر ر رراتهم ومن خعلها يتم تزويد الطال

حيي لم يحظ التدري

تمهيداً لممارس ر ر ر ر ررتهم المهنية حسر ر ر ر ر ر

والمهارات والقيم واالتجا ات العزمة له في أدا ه مسر ر ر ررتقبع ويشر ر ر ررتمل ذا البرنامج عل عدد من

األنشطة التي يجر بعضها في الكلية وبعضها اآلخر في المدرسة التطبيقية حيي ينخرط الطال

في الموقف الص ر ر ر ر ر ررفي الحقيقي لي د دوره كمتدر ينفذ مجموعة من الفعاليات التي يس ر ر ر ر ر ررتدعيها
الموقف حيي تكون ذه الفعاليات تحت إش ر ر رراف تعاوني بين الكلية والمداره التي يشر ر رررف عليها
.الخدمات التعليمية لكل محلة أو بلدية
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مشكلة الدراسة:
تكمن مشر ر ر ر ر ر رركلة الد ارسر ر ر ر ر ر ررة في تحديد أ م المعوقات التي تواجه التدري

التدري

الميداني حيي ي عد

الميداني أو اإلعداد العملي حجر الزاوية في مهنة الخدمة االجتماعية لص ر ررقل االسرر ررتعداد

الش ر ر ررخص ر ر رري واإلعداد األكاديمي لألخص ر ر ررا ي االجتماعي في مجال التفاعل الوظيفي والممارس ر ر ررة

العملية للمهنةر ويعرف بأنه "العملية التي يتم عن طريقها ربط النظرية بالتطبيق من خعل ممارسة
ميدانية تعتمد عل أس ر ر رره علمية لتحقيق النمو المهني المرذو لطال

الخدمة االجتماعية يعتبر

اإلعداد العلمي والمهني لألخصا ي االجتماعي من ضرورات النهوض بالخدمة االجتماعية كمهنة

بعد أن اتسر ررعت القاعدف العلمية لها وبعد التايرات التي تعرض لها المجتمه الذ عل

ذه المهنة

مواكبة ذه التايرات بتخريج أخصر ر ر ررا ي اجتماعي معد إعداداً مهنياً قوياً وسر ر ر ررليماً وذلا بدكسر ر ر ررابه

المعارف والمهارات واالتجا ات والعادات السر ر ر ررلوكية التي تعتبر ضر ر ر رررورف لبناء شر ر ر ررخص ر ر ررية مهنية

متكاملة.

يمثل برنامج التربية الميدانية أحد األبعاد المهمة لبرامج إعداد الطع

ويمثل الطال

األساه في التربية الميدانية لذا البد من اال تمام فيما يعترضه من مشكعت.

الركن

تكمن مشرركلة في نوعية البرامج المتبعة في الم س رسررات وطرق تطبيقها وتقييم مخرجاتها في

ظل قضرر ر ر ررايا التنوع الثقافي وثقافة البحي والتعامل مه المفا يم المس ر ر ر ررتحدثة المختلفة كالمواطنة
واالذت ار والعولمة والمص ر ر ر ر ر ر ررالحة وقيم التس ر ر ر ر ر ر ررام

ومدى القدرف عل تعزيز دور األخص ر ر ر ر ر ر ررا ي

االجتماعي في تنمية القيم والس ر ر ررلوا اإليجابي وذره مفهوم المس ر ر رراعدف بطريقة علمية والتثقيف

المسر ر ر ر ررتدام في السر ر ر ر ررلوا اليومي وتعزيز قدرته عل التعامل والتكيف مه الواقه التعليمي وتعزيز
ثقته بنفس ر ر ر ر ر ر رره وتايير قناعته وتعزيز إرادف الوعي لديه بما يمكنه من فهم ذاته واآلخر مما دفه

الباحثان لصياذة مشكلة الدراسة التي تمثلت بالتسا الت التالية:
 .1م ر ررا ر رري معوق ر ررات الت ر رردري
المرتبطرة برأداء طرع

التدري

 .2م ر ررا ر رري معوق ر ر ررات الت ر رردري

المي ر ررداني بمج ر رراالت الممارس ر ررة العام ر ررة ف ر رري الخدم ر ررة االجتماعي ر ررة
الميداني في الم سسات االجتماعية؟

المي ر ررداني بمج ر رراالت الممارس ر ررة العام ر ررة ف ر رري الخدم ر ررة االجتماعي ر ررة

المرتبطر ر ر ر ررة بمهر ر ر ر ررارات اإلشراف األكاديمي والمرتبط ر ر ر ر ر ر ررة ب ر ر ر ر ر ر ررأداء األخصا يين االجتماعيين في
الم سسات االجتماعية؟

 .3ل تقوم مخرجات أقسام الخدمة االجتماعية بدور ا؟
 .4ما الر ية المقترحة لتحسين التدري
أهداف الدراسة:

الميداني بكليات التربية بالجامعة؟

تهدف ذه الدراسة إل :
 .1تحديد األدوار األساسية المطلوبة من الطال
جامعة الزاوية
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جودة مخرجات كليات التربية ومواكبتها الحتياجات المؤسسات التعليمية (الصعوبات التي تواجه التدريب الميداني نموذجا)

د .ليلى محمد علي مرح

د .صالح رمضان علي إسماعيل

 .2عرض البرامج األكاديمية التي يتلقا ا الطال
الميداني.

خعل مرحلة د ارسررته الجامعية والمتعلقة بالتدري

 .3تقديم مقترحات لزيادف فاعلية م سسات الخدمة االجتماعية.

 .4التعرف عل دور كل من (كلية التربية -المش ر ر ر ر ر رررف األكاديمي -مكت

الخدمة االجتماعية -

المنهج الدراسي) في إعداد الطلبة.

أهمية الدراسة:

تتمثل أ مية الدراسة في:

 .1التركيز عل الصعوبات التي تواجه التربية العملية في مجال الخدمة االجتماعية.
 .2الدعوف إل إعادف تأ يل الطال

وتدريبهم بما يتماش ر ر ر والتطورات المتسر ر ررارعة للمشر ر رركعت التي

تتناولها مهنة الخدمة االجتماعية بالدراسة والععج.

 .3وض ر رره تص ر ررور مقتر لتطوير برنامج التربية العملية بمجال الخدمة االجتماعية في كلية التربية
في ضوء متطلبات اإلعداد المهني لألخصا ي االجتماعي.

مصطلحات الدراسة:

 التربية الميدانية :ي الخبرف الواقعية التي يمر بها الطلبة فترف التدري

الميداني بهدف إعطا هم

الفرصة لتطبيق المبادئ والمفا يم والنظريات التربوية تطبيقاً أدا ياً عل نحو سلوكي في الميدان
من خعل تطويه ط ار ق ما تتطلبه العملية التعليمية التعلمية التربوية أساليبها التي تمكنهم من

ترجمة ما تعلموه خعل دراستهم في الجامعة مما يسهم في إكسابهم المزيد من الخبرات.

 المشرف التربوي للتدريب الميداني :و الشخص الذ تُسند إليه عملية اإلشراف التربو الفني
للطال المعلم وقد يكون أحد أعضاء الهي ة التدريسية في كلية التربية أو ممن لديه الخبرف في
مجال اإلشراف التربو ويتضمن إشرافه عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم ألنشطة الطال

ومعحظته ألدا ه داخل الم سسة.

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

إل العلم والمهارف معاً.

أهمية التربية العملية في مهنة الخدمة االجتماعية:
للتدري الميداني أ مية خاصة لكل من المهنة والمشرفين والطع والمجتمه فالتدري

و النصف

نخرج طعبا م لين تأ يع سليما
المكمل لتعلم الخدمة االجتماعية فمن خعل التدري نستطيه أن ّ
يملكون الخبرف والمهارف وقادرين عل ممارسة المهنة بكل كفاءف وفاعلية وذلا من خعل تقييم
الطع

من خعل الخبرات الحياتية والعملية ومعرفة احتياجات المجتمه ومشكعته واحتياجاته

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

38

مؤتمر المعرفة
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ثوامكانياته وموارده والتخطيط العلمي لمقابلة ذه المشكعت والقضايا المهنية من خعل المهارات

التي يكتسبها األخصا ي االجتماعي والعمل عل تطوير برامج تعليم الخدمة االجتماعية وفقاً لما
يتضمن ارتباطها بالمجتمه واعتراف وتقبل المجتمه لها.
أما عن أ مية التدري

بالنسرربة للمش ررفين األكاديميين يتمثل فيما توفره ذه العملية من فرص

جيدف لعتصر ررال بالعالم الخارجي (الواقه) والتعرف عل طبيعة المشر رركعت الموجودف في المجتمه
والمعوقات التي تواجه عملية الممارسر ررة .وفيما يتعلق بمش ر ررفي الم س ر رسر ررات فدن التدري

الميداني

يس ر ر رهم في تواصر ر ررلهم وتعاونهم مه كليات وأقسر ر ررام الخدمة االجتماعية بالجامعات واسر ر ررتفادتهم أو
اكتس ررابهم لكل ما و جديد في مجال التخص ررص واالس ررتفادف من جهود الطع
األعمال والمهام كما يتي التدري

الميداني لطع

في إنجاز بعض

الخدمة االجتماعية فرصا الكتسا

المهارات

والخبرات العمليررة الحقيقيررة من الميرردان وتحويررل المعررارف النظريررة إل مهررارات يمكن من خعلهرا
حل مشكعت العمعء والمجتمه بما يتفق مه ثقافاتهم وقيمهم .وأخي ار فدن التدري

يسهم في خدمة

المجتمه من خعل دراسة المشكعت التي يواجهها دراسة علمية وتقديم الحلول المناسبة لها.
ويهرردف الترردري ر

بررالمعررارف والخبرات

الميررداني في الخرردمررة االجتمرراعيررة إل تزويررد الطع

والمهارات العزمة لممارس ر ر ر ر ررة مهنة الخدمة االجتماعية وذلا من خعل مس ر ر ر ر رراعدتهم عل ترجمة
األسر ر ررالي

النظرية التي حصر ر ررلوا عليها داخل قاعات الدره إل أسر ر ررالي

مشكعت العمعء والمجتمه واكتسا

تطبيقية تسر ر ررهم في حل

معرفة مباشرف وفهم أعمق لشبكة خدمات الرعاية االجتماعية

في المجتمه المحلي الذ يتم تدريبه فيه والتوص ر ر ررل إل تكامل المعارف والنظريات التي درس ر ر ررها
الطال

وتطبيقها تطبيقا عمليا وتنمية المهارات واألس ررالي

مختلف طرق الخدمة االجتماعية ومجاالتها.
إذن الهدف األسر ر ر ر ر ر رراسر ر ر ر ر ر رري للتدري

التي تس ررتخدم في الممارس ررة في إطار

الميداني في الخدمة االجتماعية و تحقيق التكامل بين

المعارف والمهارات والقيم المهنية واندماجها معاً في مفهوم الذات يدرا فيه الطال
مهني يتقن أسر ررالي

نفسه كشخص

للممارسر ررة تتمش ر ر مه المعارف والمهارات والقيم التي تتميز بها مهنة الخدمة

االجتماعية ونستطيه القول أن التدري

الميداني في الخدمة االجتماعية و:

 -عملية تعليمية تقوم عل أسه علمية وتربوية ثواشرافيه.

 إ ن الهدف من ذه العملية تحقيق النمو المهني والشخصي لطعإكسابهم الخبرات الميدانية والمهارات الفنية والسمات الشخصية.

التدري

وذلا من خعل

 إن ذه العملي ة تتم من خعل منهج تدريبي واض بالنسبة لكل المشاركين فيها يعرف كل فرددوره ومس وليته تجاه ذا العمل.

 -إن التدري

الميداني يستلزم وجود إشراف مستمر يضمن تحقيقه أل دافه.

جامعة الزاوية
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د .ليلى محمد علي مرح

د .صالح رمضان علي إسماعيل

وبذلا يعتبر اإلعداد العلمي والمهني لألخصررا ي االجتماعي من ضرررورات النهوض بالخدمة

االجتماعية كمهنة بعد أن اتسر ر ر ر ر ر ررعت القاعدف العلمية لها وبعد التايرات التي تعرض لها المجتمه
الذ عل

ذه المهنة مواكبة ذه التايرات بتخريج أخصر ر ر ر ر ر ررا ي اجتماعي معد إعداداً مهنياً قوياً

وسليماً وذلا بدكسابه المعارف والمهارات واالتجا ات والعادات السلوكية التي تعتبر ضرورف لبناء

شخصية مهنية متكاملة.
أهداف التربية العملية:
تهدف التربية العملية إل اآلتي:

 التهي ة لمهنة الخدمة االجتماعية وتقوية شعور الطالالطال

عل المعحظة الهادفة داخل المدرسة.

 فهم المبادئ والنظريات التي درسها الطال اكتسااكتسا

باالنتماء إل

ذه المهنة وتنمية قدرف

في المواقف التعليمية الحقيقة بالم سسة وتطبيقها.

القدرف عل التعامل والعمل مه مديرف المدرسة والمعلمات والجهاز اإلدار بالم سسة.

مهارات الخدمة االجتماعية (دراسة تشخيص ععج) ومهارات تذليل الصعوبات التي
في التربية العملية.

قد تعترضها أثناء التدري

 -تنمية القدرف عل التقويم الذاتي وفهم القدرات وتطوير ا وتقبل توجيه اآلخرين برحابة صدر.

مجاالت الخدمة االجتماعية:

تعمل الخدمة االجتماعية بطرقها المتكاملة وأس ر ر رراليبها الفنية وعل أس ر ر رراه أ دافها وفلس ر ر ررفتها
ومباد ها ومعايير ا األخعقية في كثير من المجاالت منها( :المجال األسر – الطفولة – الشبا

– المسررنين – الريف – األحداي المنحرفين – المدره – الطبي – العمالي – النفه – الترويحي
– السجون) إل ذير ذلا من المجاالت.

وتهدف الخدمة االجتماعية من عملها في تلا المجاالت إل اإلس ر ر ر ر ر ر رهام في إحداي تايرات

مرذوبة في األفراد والجماعات والمجتمعات واألنظمة االجتماعية تسر ر ر ر ر ر رراعد عل تحقيق أفضر ر ر ر ر ر ررل
تكييف ممكن لإلنس رران مه نفس رره ومه بي ته االجتماعية وذلا لتوفير أكبر قدر ممكن من الس ررعادف

ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رره وال يحقق ذلا الهدف إال عن طريق تحقيق الهدف العام للمهنة أ مهمتها في إحداي
التايرات لصر ر ر ررال اإلنسر ر ر رران والتي يترت
واالجتماعية والسر ر ر ر ررياسر ر ر ر ررية

()1

عليها رفه مسر ر ر ررتوى معيشر ر ر ررته من النواحي االقتصر ر ر ررادية

ويماره األخصر ر ر ر ررا يون االجتماعيون عملهم في تلا المجاالت في

نوعين من الم سسات االجتماعية:

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

فيها ويطلق عل ذلا النوع من الم سسات " م سسات الخدمة االجتماعية األولية ومن أمثلتها
م سسات رعاية األحداي المنحرفين مكات

الخدمة االجتماعية المدرسية.
جامعة الزاوية
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النوع الثاني :الم سسات التي أنش ت ألذراض اجتماعية أخرى لكنها تلجأ إل الخدمة االجتماعية
لمساعدتها في تحقيق تلا األذراض ويطلق عليها م سسات الخدمة االجتماعية الثانوية ومن

أمثلتها المداره والمستشفيات والمصانه والسجون .وأحياناً يماره نوع واحد من النشاط في

الم سسة االجتماعية األولية كأن يقتصر عمل الم سسة – مثعً  -عل

رعاية الشبا

أو

األحداي المنحرفين وأحياناً أخرى يماره أكثر من نشاط في الم سسة االجتماعية الواحدف كرعاية
()2

األسرف مثعً

ومن أ م المجاالت التي تماره فيها مهنة الخدمة االجتماعية ما يلي:

المجال األسري:

تهتم الخدمة االجتماعية بطرقها وأساليبها باألسرف باعتبار ا نواف المجتمه ووحدته األساسية.

خاصة أن أ جهد يبذل لحماية وصيانة ذه الوحدف وصيانتها ينعكه أثره عل أفراد ا في حياتهم
األسرية أ في تكيفهم مه تلا الجماعة وأيضاً تكيفهم مه الجماعات األخرى التي ينتمون إليها
في المجتمه كجماعات العمل وجماعات الدراسة وذير ا(.)3

فاألسرف ي الخلية األول في المجتمه وأ م جماعاته األولية وي ثر المناخ العا لي عل

شخصية الطفل األساسية والتي تصاحبه حين يكبر طبقاً ل أر الكثيرين من علماء النفه والتحليل

النفسي والط النفه فضعً عل أن األسرف ي المصدر األساه الذ يشبه منه الفرد احتياجاته

واألمن والحنان والحماية لذلا أضحت لها أ ميتها الكبرى وتتعرض األسرف للضعف

إل الح

نتيجة لتفككها كوحدف إنتاجية فتضعف الععقات االجتماعية بها وتظهر بها بعض المشكعت مثل

الخعفات الزوجية الحادف أو جر العا لي أو الطعق أو مشكعت خاصة بتربية األبناء وقد

تتعرض األسرف أحياناً لعنهيار بسب وفاف أحد أفراد العا لة أو وفاف أحد الوالدين أو انحراف أحد ما.
ويعمل األخصا ي االجتماعي مه األسرف ليساعد ا في التال

عل مثل تلا المشكعت عندما

تواجهها فهو يتعامل مه ر األسرف وزوجته أو مه أحد الوالدين أو مه أحد األبناء مستخدماً

طريقة خدمة الفرد ويتعامل مه األسرف ككل مستخدماً طريقة خدمة الجماعة كي يساعد ا عل

التال

عل

مشكعتها وتقوية الععقات االجتماعية األولية المميزف لها .ويماره األخصا ي

االجتماعي طريقة تنظيم المجتمه لتدعيم الم سسات التي ترع األسرف والتنسيق فيما بينها عل

المستويات المختلفة كما أنه يقوم ببرامج لخدمة األسرف في مجتمه معين لمناقشة المشكعت األسرية
والتوعية بالوسا ل التي ت د إل تكوين حياف أسرية سليمة(.)4

دور الخدمة االجتماعية في مكاتب التوجيه األسري:

 دراسة وتشخيص الحاالت التي ترد للمكت وععجها وذلا بتطبيق مبادئ وأسالي خدمة الفرد.
 إثارف الوعي االجتماعي في البي ة بوسا ل األععم المختلفة عن المشكعت الخاصة باألسرف
والطفولة أسبابها بطرق مواجهة ذه المشكعت.

 تتبه الحاالت التي تم العمل معها لعطم نان معها عل استمرار توافقها.
جامعة الزاوية
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 إعداد برامج دراسية لخدمة المقدمين عل الزواج توض أ مية التخطيط األسر في المجال
االقتصاد واالجتماعي وأسالي

التربية السليمة ومشكعت األطفال في مراحل النمو المختلفة.

دور
ويتبين دور األخصا ي االجتماعي من خعل الم سسات االجتماعية المعنية باألسرف كونه اً

وقا ياً وععجياً في نفه الوقت

()5

وكذلا حماية األسرف وتوفير االزد ار لها ومساعدف أعضاء

األسرف لتنمية قدراتهم حت يمكنهم تحقيق أقص إشباع ذاتي والوصول إل حياف اجتماعية ناجحة
وكذلا العمل عل

المجتمه الصال (.)6

تماسا األسرف ثواسعاد ا ألنها الوحدف األساسية في كل نظام ألنها أساه

الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الطفولة:
تتضمن رعاية الطفولة جانبين :أولهما رعاية الطفل في أسرته وثانيهما رعاية الطفل خارج

أسرته.

وتتضمن رعاية الطفل داخل أسرته حمايته صحياً عن طريق التطعيم وتوفير البرامج الصحية

المختلفة وتوفير الدعم االقتصاد

لألسرف وتقوم المكات

االستشارية التابعة للم سسات الخدمة

االجتماعية وم سسات رعاية الطفولة بدور في برامج تدري

النفسي واالجتماعي المناس .

األباء لرعاية األبناء وتوفير الجو

أما بالنسبة لرعاية الطفل خارج األسرة فتتمثل في دور الحضانة بين سن الثالثة والسادسة تقريباً

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 كل تلا الم سسات يكون دور األخصا ي االجتماعي أساساً في مرحلة استقبال الطفل

ووجوده داخل الم سسة إل

االجتماعية(.)7

حين خروجه في الم سسة وعودته ألسرته واستعادته للروابط

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

دروسهم وعل اكتسا

مهارات وخبرات تفيد م في مستقبل حياتهم(.)8

عل تحصيل

فالمدرسة ي امتداد لوظيفة األسرف في تنش ة األطفال فقد كانت األسرف في األزمنة الماضية

تقوم بكافة ما يلزم لبقا ها وبعد تعقد الحياف ظهر تقسيم العمل والتخصص وبدأت الدولة مه تطور

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

تنظيم نوع من الخدمات االجتماعية يهدف إل حل الصعوبات والمشكعت الفردية ويمكننا تلخيص
أ م أ داف الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي فيما يلي:
جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

42

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 مساعدف الطع
 مساعدف الطع

عل تحصيل دروسهم والوصول إل أقص استفادف من التعليم.

عل النمو والتاير واالعتماد عل النفه.

 إيجاد ععقات اجتماعية سليمة بين الطع

ببعضهم والعاملين بالمدرسة.

 نبذ القيم واالتجا ات الضارف وبناء مجتمه بناء.

 مساعدف المجتمه الذ توجد به المدرسة عل تدعيمها ثوافادتها بما يتوفر لدى المجتمه من موارد
ثوامكانيات ثوافادف المدرسة للمجتمه الذ توجه به.

 إيجاد ترابط وتفا م بين البيت والمدرسة وبين المدرسين وأولياء األمور.
ويعمل األخصا ي االجتماعي في المدرسة مه التعميذ والطع

تعوق تحصيلهم الدراسي ويماره األخصا ي خدمة الفرد لمساعدف أ

الذين يعانون من مشكعت
طال

يعاني أ

مشكلة

تعوق تحصيله الدراسي ثواذا لزم األمر يقوم األخصا ي بتحويل الحاالت الصعبة إل م سسات
أخرى كالعيادات النفسية ومكات التوجيه المهني(.)9
الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب:
يعمل األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية الشبا
النمو المختلفة بنجا

صالحين(.)10

وحت يكتس

لمساعدف الشبا

عل أن يجتاز مراحل

قدرات ومهارات واتجا ات تساعد م عل أن يكونوا مواطنين

وتهدف الخدمة االجتماعية لتنمية الرو االجتماعية لدى الشبا

إلدراا مشاكله وظروفه

التعاون والعمل الجماعي ومساعدتهم عل

بناء القدرف

وشعوره بالمس ولية ثواكسابهم القدرف عل
لمواجهة الصعا والمشكعت والتحديات والتكيف مه التايرات المرذوبة وتقبل قيم وعادات

المجتمه(.)11

كثير
فالمجتمعات النامية التي تواجه مشكعت التنمية مه قصور اإلمكانيات يمكنها أن تستفيد اً

من برامج رعاية الشبا ذات الارض المزدوج إذ يمكن أن يسهم الشبا في عدد من المشروعات
التي تساعده عل اكتسا

الخبرات والمهارات والمعارف المختلفة وفي الوقت نفسه تكون ذات

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
()12

الثقافي الجديد

وخاصة في عصر العولمة حيي اختلطت األوراق وازدوجت المعايير وطا

االستهعا " ثقافة االستهعا " فأصب الزماً عل األخصا ي االجتماعي إجراء البحوي العلمية
التي تساعد عل تفهم مجتمه الشبا

جامعة الزاوية
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د .صالح رمضان علي إسماعيل

كما أن الشبا

د .ليلى محمد علي مرح

مستهدفين من قبل القنوات الفضا ية والبرامج الدعا ية التي تبنتها الشركات

العمعقة ليكونوا "سوق االستهعا" .وأصب من الضرور أن تتم االتصاالت المنظمة بين الهي ات
والم سسات والمنظمات التي تعمل في مجال رعاية الشبا عل المستوى الوطني والقومي والعالمي

لتبادل الخبرف والمعرفة وإليجاد التعاون المتبادل بينها.

الدور الذي يقوم به األخصائي االجتماعي (طالب التدريب الميداني) وفقا لطرق الخدمة االجتماعية:

 دوره في عمله مه األفراد :لألخصا ي االجتماعي دور أساسي في العمل مه األفراد باعتبار أناألفراد م الهدف األساسي الذ يسع األخصا ي إل أن يتحقق لهم التكيف المناس مه البي ة

التي يعيشون فيها.

 -دوره في عمله مه الجماعات :يتحدد دور األخصا ي الذ يعمل مه الجماعات في أنه الممكن

أو المساعد لها كي تنهض بنفسها وتنمو بأعضا ها من خعل فهم ثوادراا أ داف الم سسة التي
تضمها كذلا مساعدف الجماعة في تحديد أذراضها وأ دافها كذلا صياذة نظمها الداخلية وفهم
عليها.

قدراتها ثوامكانياتها وعل إدراا مشكعتها وصعوباتها ومعاونتها في التال
 دوره في عمله مه المجتمعات :لألخصا ي دور ام في عمله مه المجتمعات من خعل الدراسةوالبحي االجتماعي وعن طريقهما يمكن التعرف عل احتياجات المجتمه تمهيداً لمقابلتها ويعتمد

األخصا ي في ذلا عل خطوات البحي االجتماعي المعروفة بالنسبة له كذلا التخطيط لخدمة

المجتمه باالستعانة بنتا ج البحوي االجتماعية وتحديد أولويات الخدمة في ضوء اإلمكانيات

التي يمكن إتاحتها(.)13

ظهرت الخدمة االجتماعية في العصر الحديي كمهنة تستند عل

وقوانينها تلا القوانين التي تحكم التاير في شت

نتا ج العلوم اإلنسانية

المجاالت ومزجتها بأسالي

ومبادئ وطرق

بلورتها عبر تطور ا حت أصبحت أسلوبا ممي از ومهنة جديدف أصبحت قادرف عل إحداي التايرات

المطلوبة في مجاالت األفراد والجماعات والمجتمعات والهدف العام للخدمة االجتماعية و االرتقاء

المستمر بمستوى حياف األفراد والجماعات والمجتمعات وتحقيق أكبر قدر ممكن من الععقات
والتوافق مه الظروف الخارجية لتحقيق اكبر قدر من الرفا ية وتتم عمليات التايير من خعل

طرق الخدمة االجتماعية كطريقة خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمه.

وبالرذم من حداثة مهنة الخدمة االجتماعية إال أنها مرت بظروف وأطوار مختلفة استطاعت

خعلها اكتسا الخبرات والمهارات والقدرف عل مساعدف المجتمه في مواجهة مشكعته والسعي نحو

التنمية االجتماعية واالقتصادية وخعل جهود مهنة الخدمة االجتماعية وسعيها المستمر لمواكبة

التطورات التي تعيشها المجتمعات ورذبتها األكيدف في تطوير علومها ومنا جها عن طريق استخدام
الوسا ل البحثية والعلمية الحديثة نجحت في أن تثبت كفاءتها وقدرتها عل تحقيق أ دافها وأصبحت
جزاء أساسيا من نسيج المجتمه فتوسعت برامجها ومجاالتها ونجحت في الحصول عل اعتراف
جامعة الزاوية
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

المجتمعات بخبراتها وفاعليتها فكونت النقابات واالتحادات المهنية وبدأت تشارا في وضه وتخطيط
البرامج والسياسات االجتماعية وتزويد أصحا

القرار بمعلومات واقعية قا مة عل دراسات علمية

ومنا ج بحثية متطورف( .)14وفي إطار ذلا ظهرت الممارسة العامة حيي يقوم األساه النظر

للممارسة العامة عل

فكرف أساسية م دا ا أن الكا ن اإلنساني يحاول بشكل مستمر أن يشبه

احتياجاته وينمي خبراته ومهاراته ويحقق التوازن في التفاعل مه المجتمه بأنساقه المختلفة حيي
إن اإلنسان جزء من البي ة التي يعيش فيها ثوانه في تفاعل مستمر معها ت ثر فيه ويتأثر بها وفكرف

الممارسة العامة تقوم عل مبدأ المفهوم االنتقا ي في التدخل المهني أ إتاحة الفرصة لألخصا ي
االجتماعي ليختار ما يراه مناسبا للعميل بمستوياته المختلفة (فرد جماعة مجتمه) من أسالي

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

بتطور المجتمعات وخاصة بعد الثورف الصناعية وما صاحبها من مشكعت وظهور أنماط جديدف
من الععقات وزيادف تعداد السكان .وانتقال صورف األولية المباشرف بين أف ارد المجتمه إل ععقات

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

وأسالي

تمكنها من أن تكون أكثر تجاوباً والتقاء باإلنسان في مختلف نواحي حياته وقد قامت

الخدمة االجتماعية عل ثعي طرق للتعامل المهني والممارسة المهنية و ي:

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

الطريقة الثالثة :طريقة للتعامل مه اإلنسان كعضو في مجتمه وسميت بطريقة تنظيم المجتمه
باإلضافة إل طرق مساعدف أخرى أ مها اإلدارف االجتماعية والبحي االجتماعي.
مفهوم مهنة الخدمة االجتماعية:

الخدمة االجتماعية كما عرفها وفرند الندر ي :خدمة مهنية تقوم علي أساه من الحقا ق

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

ممارسة ذه الخدمة داخل م سسات اجتماعية متخصصة فيها أو داخل م سسات متصلة بها
()15

حيي تصب الخدمة االجتماعية معين لتلا الم سسات

وفي عام 1221عرفها وليم دسون

بأنها :خدمة فنية تتضمن علما ومهارف لمساعدف الفرد عل مقابلة احتياجاته في بي ته االجتماعية

كما تتضمن مساعدته عل إزالة العوا ق التي تمنه الفرد من الحصول عل أقصي ما تسم به

قدراته

()16

ويعرفها الكتا

السنو للخدمة االجتماعية بأنها :خدمة مهنية تقدم للناه بارض

مساعدتهم كأفراد وجماعات للوصول إل ععقات مرضية ومستويات من المعيشة تتفق مه رذباتهم
جامعة الزاوية
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د .ليلى محمد علي مرح

د .صالح رمضان علي إسماعيل
()17

وقدراتهم وتنسجم مه تلا التي في المجتمه

فالخدمة االجتماعية تعتمد في ممارستها العملية

علي متخصصين يطلق عليهم اسم األخصا يين االجتماعيين وتحتم طبيعة عمل الخدمة

االجتماعية في مجاالتها المختلفة أن يكون األخصا يون من ذو القدرف والخبرف والمهارف العقلية
والجسمية والنفسية تسم لهم بأن يكونوا قادرين عل تحقيق األ داف التي تسع المهنة إليها.

الهدف العام للخدمة االجتماعية:
للتأكيد عل

ذا الهدف العام نجد أن الخدمة االجتماعية منذ وجود ا في أحضان الرعاية

االجتماعية ت كد عل حقيقة أساسية و ي مساعد اإلنسان من المشكعت والتأزمات التي تعوق

قدراته ومن نا نستطيه القول بأن مهنة الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية بالدرجة األولي ولها دف

ينطلق منه المماره المهني في ممارسة أدوارف المهنية و و "االرتقاء المستمر بمستو حياف األفراد

والجماعات والمجتمعات وتحقيق أكبر قدر ممكن من الععقات المرضية والتوافق مه الظروف

الخارجية لتحقيق أكبر قدر من الرفا ية"(.)18

وبما أن الخدمة االجتماعية دف عام نا البد أن نحدد من و المماره المهني المتخصص

الذ يعمل وفق لوا

وقوانين الخدمة االجتماعية؟

المماره المهني و الشخص المعد إعدادا علميا وعمليا لممارسة مهنة الخدمة االجتماعية

من خعل كليات ومعا د عليا متخصصة والمماره المهني والمهنة كع ما يرتبط باألخر ارتباطا
وثيقا ومن دا المنطلق ت كد مهنة الخدمة االجتماعية عل أ مية إعداد المماره المهني.

أهمية اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي:

بعد ذا السرد الموجز عن مفهوم الخدمة االجتماعية البد وأن نقف بشكل مطلو عند إعداد

األخصا ي االجتماعي عل صفاته ودوره الذ

و األساه في تقديم الخدمة لمن يحتاجها سواء

بشكل فرد أو جماعي أو م سسي.

تحديد مفهوم اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي:
يعتبر اإلعداد العلمي والمهني لألخصا ي االجتماعي من ضرورات النهوض بالخدمة
االجتماعية كمهنة بعد أن اتسعت القاعدف العلمية لها وبعد التايرات التي تعرض لها المجتمه الذ

عل

ذه المهنة مواكبة ذه التايرات بتخريج أخصا ي اجتماعي معد إعداداً مهنياً قوياً وسليماً

وذلا بدكسابه المعارف والمهارات واالتجا ات والعادات السلوكية التي تعتبر ضرورف لبناء شخصية

مهنية متكاملة.

ويعرف اإلعداد المهني لألخصا ي االجتماعي بأنه "تكوين الشخصية المهنية لألخصا ي

االجتماعي وذلا بتعليم الطع أساسيات المهنة ثواكسابهم االتجا ات السليمة في مجال التفاعل
الوظيفي وتزويده أيضا بالمعارف والخبرات والمهارات واالتجا ات التي تمكنه من ممارسة عمله

جامعة الزاوية
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

الذ

يحتاج فيه إل العلم والمهارف معاً كما أنها تتضمن "العملية التي تتضمن تزويد الطع

بالحقا ق والنظريات والمهارات واالتجا ات الضرورية لممارسة مهنية تتسم بالكفاءف والفعالية"(.)19

مفهوم األخصائي االجتماعي:

المعني اللاو لعختصاصي و الفرد الذ تخصص في علم ما وقصر عليه بحثه وجهده

واجتماعي بمعني مزاول للحياف االجتماعية ويعرف البعض األخصا ي االجتماعي بأنه الشخص
المعد إعدادا علميا وعمليا متخصصا الحتراف العمل في حقل الخدمات االجتماعية ويعرفه البعض

أن تتوفر فيه شروط ومواصفات معنية ت له

األخر بأنه الشخص المعد إعدادا مهنيا والذ يج

للقيام بعمله بما يميزه من العاملين في الحقل االجتماعي ومن خعل عرض ذه المصطلحات

يمكن القول بأن األخصا ي االجتماعي و الشخص المهني الذ تلقي إعداداً مهنياً نظرياً وعملياً

في معهد علمي معترف به سواء علي مستو البكالوريوه أم الليسانه وفقا لبرنامج معتمد يشتمل
علي خلفية واسعة من المعارف والقيم والمهارات تسم له بالتدخل في عدد من األنساق خعل

عمله في المجال االجتماعي وتتضمن عملية اإلعداد المهني للمماره المهني للخدمة االجتماعية

المحاور التالية( :االستعداد المهني والشخصي ،واإلعداد النظري ،والتدريب الميداني) ،وفيما يلي
توضي لهذه المحاور:

المحور األول :االستعداد المهني والشخصي:
ويتم التحقق من ذلا باختيار الطع

الصالحين لممارسة المهنة من خعل إجراء االختيارات

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

وبخاصة أن فاعلية اإلعداد النظر والعملي لطال الخدمة االجتماعية تتوقف عل مدى استعداده

لممارسة المهنة وترجه أ مية توفر االستعداد المهني والشخصي لدراسة الخدمة االجتماعية إل

أنه ي د إل وجود الرذبة لدى الداره في خدمة الاير ومساعدتهم عل حل مشكعتهم باإلضافة

إل ح

المهنة وزيادف االنتماء إليها والرضا عن العمل واإلخعص فيه ويج

أن يتحل الطال

المتقدم لدراسة الخدمة االجتماعية ببعض الخصا ص العزمة إلعداده مهنياً و ي:
 -اتزان الشخصية حيي يج

أن يتصف الطال

باتزان الشخصية.

 تطابق نسبي بين الخصا ص المفروض أن يتحل بها األخصا ي االجتماعي مه خصا صالطال

كي ال تتعرض شخصية الطال

الخصوص أن تتمش قيم الطال

لتاير عنيف قد ال تحمد عقباه ويج

إل حد كبير مه قيم المهنة.

عل

وجه

 القدرف عل التفكير والتحليل والوصول إل نتا ج ويتضمن ذلا قدرف الطال عل تحليل الموقفإل عناصره ثم إعادف تركيبه مه أخذ فكرف واضحة عن كل جوان

 القابلية لتكوين ععقات مهنية إيجابيه مه العمعء.جامعة الزاوية
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د .صالح رمضان علي إسماعيل

 القدرف عل حيتسم طال

كما يج

الاير أو ح

د .ليلى محمد علي مرح

الموضوع وعدم التركيز عل الذات باإلضافة إل ذلا يج

أن

الخدمة االجتماعية بالرذبة واالستعداد للعمل المهني وال يقبل تعلم المهنة مضط اًر

أن يكون واثقاً من نفسه ويتصف بالمرونة.

المحور الثاني :اإلعداد النظري:

ويتحقق من خعل تزويد طال

الخدمة االجتماعية ببناء معرفي يتكامل حول:

 النظريات التي تفسر اإلنسان في ععقته بالبي ة االجتماعية. معارف حول مشكعت الفرد المجتمه. -معارف حول طبيعة الفرد المجتمه.

 معارف حول فن التعامل إلحداي التايير وفن الععج وفن التأثير اإليجابي. -معارف حول السياسة االجتماعية والثقافية وآثار ا.

 -معارف حول دور التنظيم االجتماعي الم سسات االجتماعية في المجتمه.

البناء المعرفي الذي يكون إطار اإلعداد النظري لطالب الخدمة االجتماعية ينقسم إلى مجموعتين
من المواد هي:

 .1مجموعة المواد المهنية :و ي التي ترتبط بالخدمة االجتماعية وطرقها المختلفة وتشتمل:
 الطرق األساسية للخدمة االجتماعية :طريقة خدمة الفرد طريقة خدمة الجماعة طريقة تنظيمالمجتمه الطرق المساعدف :البحي في الخدمة االجتماعية إدارف الم سسات االجتماعية السياسة
والتخطيط للرعاية االجتماعية.

المجال الطبي ورعاية المعاقين

 -مجاالت الخدمة االجتماعية :المجال المدرسي ورعاية الشبا

المجال العمالي وحماية البي ة من التلوي مجال األسرف والطفولة مجال الف ات الخاصة مجال
تنمية المجتمعات المستحدثة.

 .2مجموعة المواد التأسيسية :لما كانت الخدمة االجتماعية تعني باإلنسان في مشاكله بالجماعة
مفتقدف النضج االجتماعي أو المجتمه المحلي المراد تنميته فدن المواد التأسيسية يمكن تقسيمها
إل مجموعات خمه عل النحو التالي:

 مجموعة المواد النفسية :وتشمل علم النفه العام علم النفه االجتماعي علم النفه الصناعيالصحة النفسية.

 مجموعة المواد السوسيولوجية :وتشمل علم االجتماع العام االنثروبولوجيا التنمية االجتماعيةاالجتماع الريفي االجتماع الحضر

علم االجتماع السياسي.

 -مجموعة المواد االقتصادية :وتشمل علم االقتصاد التنمية االقتصادية.

 -مجموعة المواد التشريعية :وتشمل الشريعة اإلسعمية والتشريعات الضمانية االجتماعية.
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 مجموعة المواد العامة :وتشمل العلوم السياسية النصوص اإلنجليزية وسا ل االتصال الرياضةأو اإلحصاء نظم المعلومات اإلحصاء االجتماعي.

المحور الثالث :التدريب الميداني (اإلعداد العملي):
يعد التدري

الميداني أو اإلعداد العملي حجر الزاوية في مهنة الخدمة االجتماعية لصقل

االستعداد الشخصي واإلعداد األكاديمي لألخصا ي االجتماعي في مجال التفاعل الوظيفي
والممارسة العملية للمهنةر ويعرف بأنه "العملية التي يتم عن طريقها ربط النظرية بالتطبيق من

خعل ممارسة ميدانية تعتمد عل

االجتماعية"(.)20

أسه علمية لتحقيق النمو المهني المرذو

لطال

الخدمة

نستطيه القول برأن أ مية األعداد المهني لألخصا ي االجتماعي وتدريبه يرجه إل العوامل اآلتية:
 .1حساسية المهنة وتناولها لجوان

حساسة في حياف اإلنسان فضع عن تنوع مشكعت العمعء.

 .2من األ مية أن تحسن اختيار األخصا ي االجتماعي وتحسين أعداده حت يمكنه أن ينج في
العمل مه العمعء باعتبار م بش اًر ال يج

أن يكونوا موضوعا للتجري

أو الممارسة الخطأ.

 .3اإلعداد المهني أصب ضرورف بعد أن اتسعت القاعدف العلمية للخدمة االجتماعية والتي يقوم
عليها أسلو

تناول المشكعت وبالتالي أصب من المتعذر عل

الهواف المتطوعين وفاعلي

الخير القيام بهذا وأصب من العزم وجود أخصا ي مهني معد إعدادا خاصا لذلا.

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

لهذا ال بد أن يكون في ممارسة أداوره عل درجة عالية من اإلعداد المهني ولديه استعداد
للتعليم والتدري .

الصفات التي يجب أن يتصف بها طالب (األخصائي االجتماعي) التدريب الميداني:
تد

شخصية األخصا ي االجتماعي دو اًر اماً في ممارسته لعمله المهني ألن ذا العمل

مازال يتسم بطابه فني يعتمد في أدا ه عل

شخصيته المتكونة من خعل اكتسابه لقيم المهنة

وأخعقياتها ومباد ها وفلسفتها وأ دافها وعليه ينباي أن يتحل األخصا ي االجتماعي بمجموعة

من الصفات الشخصية والعقلية والمهنية العزمة لنجاحه في عمله والتي من أ مها:

 يج أن يكون مقبوالً لآلخرين ويكون مظهره مريحاً ويتسم بالهدوء وخالياً من العا ات كما يجأن يتصف باالعتدال وأن يكون مظهره يتناس

مه طبيعة البي ة والعمل والم سسة التي يعمل

بها.

 التزويد بقدر كبير نسبياً من الذكاء العام باإلضافة إل القدرات الخاصة كالقدرف عل اإلبداعواالبتكار ليتمكن من مواجهة العوا ق التي تصادفه في عمله والقدرف عل التحليل وتقدير الموقف
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جودة مخرجات كليات التربية ومواكبتها الحتياجات المؤسسات التعليمية (الصعوبات التي تواجه التدريب الميداني نموذجا)

د .صالح رمضان علي إسماعيل

 -أن يكون لديه القدرف عل

د .ليلى محمد علي مرح

اإلقناع وسرعة مواجهة المواقف المتايرف وأن يكون واسه االطعع

وناضج الشخصية ولديه القدرف عل تحمل المس ولية والقدرف عل تقبل اآلخرين.

 أن يكون حسن السمعة متحلياً بالن از ة والترو والخلق الكريم ن وأن يكون قاد اًر عل تكوينععقات اجتماعية سليمة ومتصعً بأحداي عصره م مناً بمهنته ومقد اًر أل داف مجتمعه

وموضوعياً أثناء تعامله.

معرفة بالقيادف في المجتمه

 أن يكون ملماً بمواقه القوف والضعف بالمجتمه وأن يكون علومراكز م االجتماعية واتجا اتهم وسلوكهم.

 أن يكون دا م االطعع فيما يتعلق بمهنة الخدمة االجتماعية ومصادر المعرفة األخرى الضروريةلمهنته حت يصب متطو اًر مه تطور المهنة وتقدمها.

 أن يتسم بالقدرف عل االستفادف مما مر به من تجار ويستخدمها ويستفيد منها فيما يتعامل معهمن مواقف وأن يتسم بالمثابرف والفاعلية والنشاط واإلخعص والمر واالنطعق.

 -الفهم الواعي للمشكعت الذاتية واالحتياجات الخاصة للمجتمه الذ

يتعامل معه وأن يشجه

الشبا لقيادف بعض المشروعات أو البرامج ثواعداد م لتحمل مس وليات القيادف مستقبعً.
 أن يكون متمتعاً ببعض المهارات المرتبطة بأنواع األنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية والتقنيةالتي يمارسها الشبا

لكي يستطيه أن يعاونهم في وضه وتنفيذ برامجها.

 أن يزود بالمهارات للعمل االجتماعي كالمهارف في خدمة الفرد والجماعة وتنظيم المجتمه وماتتطلبه ذه المهارات من إدراا وتطبيق لمباد ها وأساليبها.

 ح الناه :أ الشعور بالابطة إزاء الذين يتعامل معهم وما يقدمه من خدمة تجاه المجتمه منجماعات وأفراد وان يسهر عل راحة الجميه دونما أ تمييز أو فروق.

 الثقة بالنفه :و ي من أ م الصفات التي تمكنه من الشعور بالطمأنينة والهدوء وتجعله قاد اًرعل مساعدف ومعاونة الجماعة وأعضا ها عل تحقيق أ دافهم

()22

نظام اإلشراف المهني على طالب التدريب الميداني:

أوال :هيئة التدريب:
يتطل

لنجا العملية التدريبية ا تماما ومشاركة فاعلة من جميه األعضاء المشاركين فيها

(القسم المختص ومشرف الكلية ومشرف الم سسة وطال
التدري

التدري

التدري ) فالتخطيط الجيد لمنا ج

والتنفيذ السليم والتعاون البناء بين القسم والم سسات ومتابعة القسم المختص لعملية

الميداني تعتبر من أ م العوامل الم ثرف في بناء طع

الخدمة االجتماعية وتشكيلهم

وينباي أن تتركز جهود األقسام المختصة في عمليات اختيار الم سسات المناسبة والمشرفين

الم لين وتنظيم اللقاءات التمهيدية التي تعرف الطع

بالتدري

يتضمن اإلشراف المهني عدف

مستويات و ي كاالتي:
جامعة الزاوية
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 مس وليات المشرف األكاديمي من قبل الكلية:

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:

 حضور الدورات التمهيدية التي تعقد ا األقسام المختصة وم سسات التدري في بداية كل فصلدراسي لتعريف الطع

الجدد بالتدري

جميه المشاركين في ذه العملية.

الميداني وأ دافه وأ ميته وتوضي أدوار ومس وليات

 زيارف الم سسة والتعرف عل مدير ا واألخصا يين االجتماعيين فيها واالتفاق معهم عل برنامجأو خطة التدري

الميداني.

 وجوده بالم سسة طوال المدف المقررف لكل مجموعة من مجموعات التدريالنشاط اإلشرافي عل الطع

أسبوعيا لممارسة

ومعحظتهم أثناء أدا هم لمس ولياتهم التدريبية في الم سسة

ومعحظة ععقاتهم بالعمعء والزمعء وبمشرف الم سسة.

 عقد االجتماعات اإلشرافية الفردية مه كل طال لمساعدته عل االستفادف إل أقص حد ممكنمن التدري

وتزويده بالتعليمات والمعلومات والتوجيهات التي تسهم في أداءه لدوره المهني في

الم سسة ومراجعة سجعته.

 -عقد االجتماعات اإلشرافية الجماعية مه طع

التدري

بهدف استعراض ما قام به الطع

خعل األسبوع ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تعرض طريقهم.

 عقد االجتماعات التتبعيه مه مشرف الم سسة كلما لزم األمر بهدف متابعة تنفيذ الخطة حسما و متفق عليه ومناقشة التعديعت الضرورية وتبادل ال أر

ذات الصلة بالعملية التدريبية.
 تقويم األداء المهني للطعالمختص.

والمشورف في جميه الجوان

في نهاية الفصل الدراسي وتقديم نتا ج التقويم للكلية أو القسم

 مس وليات مشرف الم سسة:
ال ش ا أن األخصا يين االجتماعيين الذين يشرفون عل طلبة التدري

مهم جدا في نجا التدري

الميداني م عنصر

ويقه عل عاتقهم مس ولية كبيرف في متابعة الطع وتوجيههم وتزويد م

بالخبرات والمهارات العزمة.

اإلشراف الم سسي:

ويتواله األخصا يون االجتماعيون بالم سسات االجتماعية لإلشراف عل النمو المهني للطال

أثناء قيامه بالمس وليات المسندف إليه وتتلخص مهمة الء المشرفين في التالي:
 -االشتراا مه مشرف الكلية في بلورف خطة التدري

جامعة الزاوية
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د .صالح رمضان علي إسماعيل

 -تعريف الطع

د .ليلى محمد علي مرح

بالم سسة وأ دافها وسياستها ثواجراءاتها وتوفير الجو النفسي المع م لهم الذ

يساعد م عل أداء عملهم المهني بصورف صحيحة.

 شر المهام التي يقوم بها األخصا ي االجتماعي بالم سسة بشكل تفصيلي. -إتاحة الفرصة للطع

لممارسة العمل المهني في ضوء األ داف التعليمية للتدري

الميداني.

 اإلشراف اليومي والمتابعة المباشرف لما يقوم به الطع من أعمال وأنشطة وتزويد م بالتعليماتوالتوجيهات العزمة.

 -عقد اجتماعات إشرافية فردية مه كل طال

وتوجيهه حس

الحاجة ومساعدته في التال

عل

الصعوبات التي تعيق استفادته من الخبرات التعليمية ومراجعة سجعته ومتابعة أدا ه ونموه

المهني.

 إتاحة الفرصة للطع لعشتراا في عمليات التخطيط وتنفيذ البرامج والمناسبات العامة وتقويمهاواالشتراا في البحوي الميدانية التي تقوم بها الم سسة.

 المشاركة في تقويم أداء الطع وفق المعايير والضوابط المهنية المتفق عليها مه مشرف الكلية. مس وليات طال
بما أن الطال

التدري :

و المستفيد األول من العملية التدريبية فدن من الضرور مساعدته إل أقص

حد ممكن لعستفادف منها و ذا ال يتحقق إال من خعل مساعدته أوال عل إدراا أ مية التدري

وفهمه ومعرفة مس ولياته تجاه ذا العمل .ويمكن لنا أن نلخص أ م ذه المس وليات في الجوان

التالية:

 حضور االجتماع أو اللقاء التمهيد الذ يعقده القسم المختص لتعريف الطع بأ داف التدريالميداني وأ ميته.

 -اختيار مجال التدري

والم سسة بما يتعءم مه أ دافه وطموحاته وميوله وقدراته.

 صياذة العقد التدريبي الذ يوض ما يريد الطال -حضور اللقاء التمهيد

الذ

تحقيقه من خعل ذه العملية.

تعقده الم سسة للتعريف بالم سسة وأ دافها وخدماتها ودور

األخصا ي االجتماعي فيها.

 -االنتظام في الحضور إل الم سسة جميه األيام المخصصة للتدري

وفي المواعيد المحددف.

 -العمل عل إنجاز جميه األعمال واألنشطة والمهام المهنية بالشكل الصحي .

 -حضور االجتماعات اإلشرافية الفردية منها والجماعية واالستفادف منها قدر اإلمكان.

 العمل عل االستفادف إل أقص حد ممكن من الفرص التدريبية المتاحة واالستعانة بخبراتالمشرفين.

 -االلتزام بأنظمة وقواعد ثواجراءات الم سسة وسياساتها وعدم مخالفتها.
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بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

ثانيا :مالحظة وتوجيه الطالب أثناء قيامهم بأنشطة التدريب الميداني:
يضه المشرفون مجموعة من المعايير يمكن عن طريقها قياه الطال

ونموه المهني تعتبر

ذه األداف من أ م أدوات اإلشراف عل وجه اإلطعق وذلا لما توفره ذه األداف من فرص جيدف
للمشرفين لمراقبة الطع

المهني .ومن جان

أثناء تأديتهم لألنشطة المهنية ومعرفة جوان

آخر فدن ذه األداف تتطل

القوف والضعف في أدا هم

من المشرفين الحضور بصفة مستمرف مه الطع

لتزويد م بالتوجيهات واإلرشادات والتعليمات والمعلومات التي تعينهم عل معرفة ما إذا كانوا قد

قاموا بأداء النشاط بشكل سليم أم ال وتوضي جوان

ومعرفة جوان

القوف لتدعيمها.

القصور والضعف وكيفية التخلص منها

ثالثا :تقييم طالب التدريب الميداني:
يهدف تقويم طع التدري الميداني إل رصد وتتبه حركة النمو المهني للطع خعل الفصل

التدريبي وبالتالي قياه مدى تقدم الطع
أ دافه في إكسا

الطع

في التدري

وتقويم فعالية برامج التدري

في تحقيق

المعارف والخبرات والمهارات والسمات التي ت لهم لممارسة مهنة

الخدمة االجتماعية وتختلف معايير التقويم التي تعتمد عليها األقسام العلمية في تقويم أداء طعبها
الميداني إال أنها تتفق عل نموذج تقويم طع

في مادف التدري

التدري

الميداني(.)23

القيم والمهارات التي يجب على الطالب أن يكتسبها من خالل التدريب الميداني:
 -مهارات معرفية أساسية.

 مهارات تحليلية( :القدرف عل إدراا مفهوم الذات لدى الفرد). مهارات تقيميه( :القدرف عل تقييم النتا ج وتقييم العمل واألداء). -مهارات انتقا ية( :انتقاء المهارات سواء المقابلة أو المعحظة).

 مهارات مهنية( :ممارسة المهارات واألدوات الخاصة في دراسة الحاالت من استبيان زيا ارتميدانية التسجيل المعحظة وتطبيق المبادئ المهنية في المواقف التي يتعرض لها الطال

المتدر ).

ركائز فلسفة الخدمة االجتماعية المدرسية وتقوم على:
 -اإليمان بقيمة الطال

واحترامه.

 اإليمان بالفروق الفردية بين الطع . اإليمان بحق الطال -حق الطال

في ممارسة حريته في حدود القيم المجتمعية.

في تقرير مصيره مه عدم اإلضرار بحق الاير.

 اإليمان بان الطعاإلنتاج.

يمتلكون طاقات وقدرات إذا ما أستثمر ا كان لها أكبر األثر في دفه عجلة

 اإليمان بان شخصية الطالجامعة الزاوية

تحكمها معطيات الوراثة وظروف البي ة.
كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

53

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

د .ليلى محمد علي مرح

د .صالح رمضان علي إسماعيل

 -اإليمان بالعدالة االجتماعية وعدم التمييز للطال .

 محاولة الوقوف بجانبه إل أن يقوم بحل جميه مشاكله أ كانت تلا الظروف. -استخدام أسالي

الخدمة االجتماعية األساسية(.)24

وتقوم الخدمة االجتماعية بمعاونة المدرسة عل أداء رسالتها التعليمية والتربوية والقومية عن

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

جماعات متعددف ويمكنهم عن طريقنا تنمية وايتهم المختلفة وتدعيم ععقتهم واكتسا

خبرات

وتجار جديدف.

كما تقوم الخدمة االجتماعية كذلا بتدعيم الععقة بين المدرسة والمجتمه المحل عن طريق

اللجان التنفيذية لعتحاد االشتراكي العربي واالتحادات الطعبية ومجله اآلباء والمعلمين

ومشروعات خدمة البي ة ومركز الخدمة العامة وتعمل الخدمة االجتماعية عل تحقيق المواطنة

الصالحة ودعم المجتمه(.)25

تصور مقترح لدعم برامج التدريب الميداني لطلبة قسم الخدمة االجتماعية:
نظ اًر ألن الخدمة االجتماعية مهنة دينامية متطورف ومتعلقة بمشكعت اإلنسان المتايرف حيي

يمكنها التدخل ثوايجاد الممارسة المهنية في عدف مجاالت مستحدثة ويمكن للمماره المهني في
الخدمة االجتماعية استخدام القواعد المعرفية التي حصل عليها أثناء إعداده وتدريبه فهو يستخدم
معارفه المختلفة بالشخصية اإلنسانية والمواقف االجتماعية والنظريات االجتماعية والسياسية

واالقتصادية كما يستخدم المهارات وأسالي

العمل مه العمعء من خعل إعداده المهني ويعتمد

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

والوصول إل األ داف المبتااف من ممارسة المهنة والمتمثلة في وضه الحلول المناسبة لمشكعت

العمعء ثواشباع حاجاتهم باستخدام منا ج البحي االجتماعي واألسالي اإلدارية واستخدام المعارف
والنظريات التي تنتمي إل عدد كبير من فروع العلم لتحقيق العدالة االجتماعية واألمن االجتماعي

والوصول إل الرفا ية االجتماعية.

أما األخصا يون االجتماعيون فدنهم يعتبرون مس وليتهم األول

ي مساعدف عمع هم في ضوء

وظيفة الم سسة التي يعملون بها ومعطيات المجتمه عامة ذلا ألن أدوار م ال يمكن أن تنفصل
عن المحتوى االجتماعي للمجتمه (اإلطار الثقافي العام) ولذلا نجد أن تعارف الخدمة االجتماعية

قد تطورت تبعا لهذا المحتوى االجتماعي العام

()26

وفيما يلي التصور المقتر لدعم برامج التدري

الميداني:

جامعة الزاوية
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 أهداف التصور المقترح:
 -يهدف التصور المقتر بالدرجة األول إل دعم برامج التدري

الميداني.

 يهدف التصور المقتر لتطوير أداء األخصا ي االجتماعي في الم سسات التعليمية. العمل عل تطوير الخدمات والبرامج التي يتم تقديمها من خعل مكاتبالم سسات التعليمية.

الخدمة االجتماعية

 الفلسفة التي يستند عليها التصور المقترح:
يعتمد التصور المقتر عل فلسفة مهنة الخدمة االجتماعية:

 -اإليمان بكرامة اإلنسان وحقه أن يعيش حياف كريمة.

 -االعتماد المتبادل بين الوحدات اإلنسان (الفرد الجماعة المجتمه).

 مجال ممارسة التصور المقترح من وجهة نظر الخدمة االجتماعية:
 -مجال الم سسات التعليمية.

 األدوات التي يعتمد عليها التصور المقترح:
المعارف والنظريات العلمية التي يعتمد عليها التصور المتقر :

 -معارف متصلة بنظريات الخدمة االجتماعية.

 -معارف متصلة بالقواعد األساسية للخدمات االجتماعية.

 معارف متصلة بنظريات السلوا في المنظمات واألنساق االجتماعية. معارف خاصة بنظريات الجماعة الصايرف وديناميات السلوا اإلنساني وكذلا تفاعلالجماعات وأسالي

التدخل المهني مه المجتمه.

 معارف خاصة بالمشورف المهنية والفنية ألفراد المجتمه وقياداته. -معارف متصلة بدعداد القادف للعمل مه المجتمه.

 النظريات العلمية المتصلة باإلدارف واالقتصاد والسياسة. -معارف متصلة بالنواحي القيمية واألخعقية والثقافية ألفراد المجتمه.

 معارف متصلة باألسالي الفنية للتخطيط االجتماعي ثواجراء البحوي(.)27وتمكن نظريات الخدمة االجتماعية األخصا ي االجتماعي من العمل عل

تفسير الفعل

اإلنساني تفسي ار علميا واالستفادف من كل اإلمكانيات المتوفرف في كل من الفرد والجماعة والمجتمه
الستثمار ا في تقديم المساعدف ودعم مشروعات التنمية والتحكم في المتايرات السالبة وتقرير

العوامل اإليجابية في عملية التفاعل االجتماعي حيي تعتبر ذه النظريات مداخل علمية للممارسة

المهنية والتدخل المهني في مهنة الخدمة االجتماعية.

جامعة الزاوية
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د .ليلى محمد علي مرح

د .صالح رمضان علي إسماعيل

نتائج الدراسة:
 .1التدري

الميداني في الخدمة االجتماعية و:

 -عملية تعليمية تقوم عل أسه علمية وتربوية ثواشرافية.

 إن الهدف من ذه العملية تحقيق النمو المهني والشخصي لطعإكسابهم الخبرات الميدانية والمهارات الفنية والسمات الشخصية.

التدري

وذلا من خعل

 أن ذه العملية تتم من خعل منهج تدريبي واض بالنسبة لكل المشاركين فيها يعرف كلفرد دوره ومس وليته تجاه ذا العمل.

الميداني يستلزم وجود إشراف مستمر يضمن تحقيقه أل دافه.

 -أن التدري

 .2يهدف التدري

الميداني في الخدمة االجتماعية إل

تزويد الطع

بالمعارف والخبرات

والمهارات العزمة لممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وذلا من خعل مساعدتهم عل ترجمة
األسالي

النظرية التي حصلوا عليها داخل قاعات الدره إل أسالي

مشكعت العمعء والمجتمه.

 .3يتطل

تطبيقية تسهم في حل

لنجا العملية التدريبية ا تماما ومشاركة فاعلة من جميه األعضاء المشاركين فيها

(القسم المختص ومشرف الكلية ومشرف الم سسة وطال التدري ) فالتخطيط الجيد لمنا ج
التدري

التدري

والتنفيذ السليم والتعاون البناء بين القسم والم سسات ومتابعة القسم المختص لعملية

الميداني تعتبر من أ م العوامل الم ثرف في تشكيل وبناء طع

الخدمة االجتماعية.

 .4تهدف التربية العملية إل التهي ة لمهنة الخدمة االجتماعية وتقوية شعور الطال
ذه المهنة تنمية قدرف الطال

عل المعحظة الهادفة داخل المدرسة.

 .1يمثل برنامج التربية الميدانية أحد األبعاد المهمة لبرامج إعداد الطع

باالنتماء إل

ويمثل الطال

األساه في التربية الميدانية لذا البد من اال تمام فيما يعترضه من مشكعت.

الركن

 .6ومن أ م النتا ج أنه كي يحقق التدري الميداني األ داف المرجوف فدنه البد من توافر اإلمكانات
البشرية والمادية العزمة لنجا البرنامج ومراعاف الفروق الفردية بين الطلبة والتعاون المستمر
بين القا مين عل

تخطيط وتنفيذ برامج التربية الميدانية واإلشراف عليها واعتبار التدري

الميداني جزءاً أساسياً من مكونات اإلعداد التربو لألخصا ي االجتماعي.

 .7يهدف تقويم طع التدري الميداني إل رصد وتتبه حركة النمو المهني للطع خعل الفصل
التدريبي وبالتالي قياه مدى تقدم الطع
أ دافه في إكسا

الطع

الخدمة االجتماعية.

جامعة الزاوية

في التدري

وتقويم فعالية برامج التدري

في تحقيق

المعارف والخبرات والمهارات والسمات التي ت لهم لممارسة مهنة
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

توصيات ومقترحات الدراسة:
 .1إجراء دراسات للكشف عن فاعلية الفترف الزمنية لبرامج التربية الميدانية بكليات التربية.

 .2اال تمام بعقد دورات تدريبية لمشرفي التدري

الميداني الطععهم باستمرار عل كل ما و

جديد في التربية الميدانية بما ينعكه أثره عل أسلو إشرافهم عل الطلبة.

 .3اال تمام األكاديمي بمشرفي التدري
المستمر لبرامج التدري
التدري

الميداني إلعداد أخصا ي اجتماعي ناج

والتقييم

الميداني وتطويره بحيي يتم تضمين مقررات المنا ج في مقررات

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 .

جامعة الزاوية

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

د .ليلى محمد علي مرح

د .صالح رمضان علي إسماعيل

المراجع:
) )1سيد أبوبكر حسنين مقدمة في الخدمة االجتماعية منشورات :الجامعة الليبية
ليبيا  1273ص232

) )2سيد أبوبكر حسنين المرجه السابق ص.234

) )3محمد مصطف أحمد تطبيقات في مجاالت الخدمة االجتماعية منشورات :المكت
الحديي اإلسكندرية بدون ت ص.21

طرابله

الجامعي

) )4سيد أبوبكر حسنين مرجه سابق ص.236

) )5محمد مصطف أحمد مرجه سابق ص.22
) )6أحمد محمد اضبيعة الرعاية االجتماعية في ليبيا منشورات :دار الكت
 2007ص.24

الوطنية بنااز

) )7أحمد محمد اضبيعة المرجه السابق ص.31
) )8سيد أبوبكر حسنين مرجه سابق ص.236
) )9سيد أبوبكر حسنين مرجه سابق ص.237
) )10سيد أبوبكر حسنين مرجه سابق ص.243

) )11محمد مصطف أحمد مرجه سابق ص.122
) )12سيد أبوبكر حسنين مرجه سابق ص.244

) )13احمد مصطفي خاطر الخدمة االجتماعية نظرف تاريخية -منا ج الممارسة -المجاالت
ط 2منشورات :المكت

الجامعي الحديي اإلسكندرية  1226ص.164

) )14حسين حسن سليمان وآخرون الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مه الفرد واألسرف

منشورات :دار مجد الم سسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيه بيروت  2001ص.11

) )15محروه محمود خليفة ممارسة الخدمة االجتماعية قراءف جديدف في قضايا الرعاية
االجتماعية منشورات :دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  1222ص.162

) )16المبروا محمد الارياني الخدمة االجتماعية وأساليبها النظرية والتطبيقية منشورات :دار
قباء الحديثة القا رف  2002ص.22

( )17عل

الدين السيد محمد الخدمة االجتماعية من المنظور المعاصر منشورات :المكت

الجامعي الحديي القا رف  2000ص.114

( )18سيد أبوبكر حسانين مقدمة في الخدمة االجتماعية منشورات :الجامعة الليبية ط اربله
 1273ص.176

جامعة الزاوية
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

( )19محمد سيد فهمي أسه الخدمة االجتماعية منشورات :المكت
اإلسكندرية  1221ص.31

الجامعي الحديي

) )20محمد علي الخضر اإلشراف والتقويم في طريقة العمل مه الجماعات منشورات :دار فاليتا
مالطا  1226ص.163

) )21محمد سيد فهمي أسه الخدمة االجتماعية المكت الجامعي الحديي اإلسكندرية 1222
ص.36

) )22محمد سعمة محمد ذبار
المكت

المدخل إل ععج المشكعت االجتماعية الفردية "خدمة فرد"

الجامعي الحديي اإلسكندرية ص.64

) )23محمد عل خضر مرجه سابق ص.212-217

) )24احمد كمال الخدمة االجتماعية في المجاالت التعليمية منشورات :مكتبة األنجلو المصرية
القا رف  1224ص.411

) )25أحمد كمال المرجه السابق ص.126
) )26أحمد مصطف خاطر مرجه سابق ص.102

) )27رشاد أحمد عبد اللطيف أساسيات طريقة تنظيم المجتمه في الخدمة االجتماعية منشورات:
دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  1227ص.212

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

59

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

مي الجغرافيا في مدارس التعليم األساسي
التحديات التي توا ِجه ُمعلِّ ِ
ببلدية الزاوية الجنوب -ليبيا
أ .مصطفى ساسي حسين

د .بشير علي بلعيد دخان

د .مصطفى عبدالسالم الشيباني

أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا

محاضر بقسم الجغرافيا

محاضر بقسم الجغرافيا

كلية التربية ناصر بجامعة الزاوية

كلية التربية ناصر بجامعة الزاوية
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الملخص:
ُ

هدفت هذه الد ارسة ةةة الى التعر على أبرز التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا في مدارس
المعلم في تحقيق أهدا العملية
مرحلة التعليم األسة ة ة ة ة ة ةةاسة ة ة ة ة ة ةةي ببلدية الزاوية الجنو اذ ان نجاح ُ
التعليمية يتحقق بالحد من هذه التحديات ولتحقيق أهدا

الد ارسة ة ة ةةة ام الباحثون بإعداد اسة ة ة ةةتبانة

بالمعلم والعملية التعليمية تضة ة ةةمنتها البيانات الشة ة ةةخصة ة ةةية (الجنس
المتغيرات التي تتعلق ُ
تناولت ُ
والعمر والنوع والمؤهل العلمي والخبرة التدريسةةية والدرجة الوظيفية والوضةةا اتجتماعي) كما
تض ة ةةمنت ( )67س ة ةةؤتع توزعت على عدة محاور من ش ة ةةانها التعر على ُمجمل الص ة ةةعوبات التي
يواجهها مجتما الد ارسة ةةة و د انتهت الد ارسة ةةة الى رصة ةةد ال
عدد من ا شة ةةكاتت التي تُمثل معو ات
حقيقيةة يواجههةا ُمعلمو الجغرافيةا من أبرزهةا عةدم ربط الجةانة النظرق لمقرر الجغرافيةا بةالعملي

الميداني وعدم حصول نسبة كبيرة من ُمعلمي الجغرافيا على دورات تدريبية وندرة وجود الوسائل
والتقنيات التعليمية بالمدارس وعدم توفر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واتتصة ة ة ة ة ةةاتت وأيض ة ة ة ة ة ةاع

المقدمة من ا دارة التعليمية على درجات رضة ة ة ة ةةا غير مناسة ة ة ة ةةبة كالمرافق
حازت بعض الخدمات ُ
الخدمية بالمدرسة وأعداد التالميذ بالفصل المدرسي وتقارير التوجيه التربوق والمبنى المدرسي

درس ةةية ومكان تقديم الخدمة التعليمية ومالئمة المناهج للتطبيق والتنفيذ وفي ضة ةوء
والفص ةةول ال ا

المقترحات التي ُيمكن
النتائج التي توصة ةةلت اليها الد ارسة ةةة دم الباحثون مجموعة من التوصة ةةيات و ُ
أن تُس ة ةةهم في التخفي من حدة التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا بمرحلة التعليم األس ة ةةاس ة ةةي
حتى يتمكن المعلمون من تعزيز أدائهم التدريسة ة ة ة ةةي بشة ة ة ة ةةكل أفضة ة ة ة ةةل دون مواجهة صة ة ة ة ةةعوبات أو

اش ة ةةكاتت تق

األساسي.
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ليبيا- التحديات التي توا ِجه ُمعلِّميِ الجغرافيا في مدارس التعليم األساسي ببلدية الزاوية الجنوب
 مصطفى ساسي حسين.أ
 مصطفى عبدالسالم الشيباني.د
 بشير علي بلعيد دخان.د

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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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

المقدمة:
ُ

ان العالم اليوم يشة ة ة ة ة ة ةةهد تحوتت جوهرية في كافة الميادين نتيجة التطور المسة ة ة ة ة ة ةةتمر وتجدد

المعةةار في مختل

مجةةاتت العلوم والتكنولوجيةةا وأن التنميةةة بوجةةه عةةام ترتبط ارتبةةاط ةاع وثيق ةاع
من بلةةد الى خر بمةةا

المعلم دو اعر محوريةاع وبمةةا أن األنظمةة التعليميةةة تختل
بةةالتعليم وهنةةا يؤدق ُ
يتناس ما خصوصية هذا البلد أو ذاك وفق القواعد العامة التي ينبغي مراعاتها من بل الجميا

فإن بلورة بيئة تعليمية جديدة تفرض تحدياع يتطل من ُمعلمي الجغرافيا اس ة ة ة ةةتثمار كل ما توص ة ة ة ةةل
المس ة ة ة ة ة ة ةتجدات العلمية
اليه التقدم العلمي والتقني وتوظيفه في البيئة التعليمية لتواك
المتغيرات و ُ
ُ
فالمعلم هو أساس البناء في العملية التعليمية والتربوية وسنداع وياع تعتمد عليه
والتقنية المتسارعة ُ
المجتمعات ا نسةةانية في تقديم معار علمية مناسةةبة يسةةتطيا الطال من خاللها التعلم بسةةهولة
ُ
ويسر وهو –أيضاع -العامل الحاسم في أق اصالحات تهد

الى تحسين نوعية التعليم ومما ت

شة ة ة ة ة ةةك فيه أن مهنة التدريس التي يمتهنها تواجهها عديد الصة ة ة ة ة ةةعوبات التي تؤثر على أداءه وأن
العمل على كشة ةةفها ُيعد خطوة أولى تجاه تحقيق كل ما من شة ةةانه أن ُيقلل من أثارها السة ةةلبية التي
د تعيق نجاح العملية التعليمية.
وت شة ة ة ة ة ةةك أن العملية التعليمية مسة ة ة ة ة ةةالة بالغة األهمية للعالم كله ومرتبطة بمختل

مجاتت

الحياة س ةواء أكانت سةةياسةةية أم ا تصةةادية أم دينية أم اجتماعية أم غيرها فالمجتمعات القوية هي
التي تستوع

المعرفة وينص

اهتمامها في تنمية مواردها البشرية وتطوير العلم والتعليم وتحسين

جودة التدريس فالمنافس ة ة ة ة ة ة ةةة بينها تتو

على ما تمتلكه القو العاملة في تلك المجتمعات من

مهارات تتفق وخصائص العصر الحالي مما أد بالضرورة أن يمتلك األفراد مهارات تُمكنهم من

الحياة والعمل في مجتما عصر العلم والمعرفة.

ويش ة ة ة ةةكل علم الجغرافيا محو اعر أس ة ة ة ةةاس ة ة ة ةةياع ومهماع في كثير من المجاتت التي تجعله خص ة ة ة ةةباع

لألنشة ة ة ة ة ة ةةطة العلمية والعملية والتطبيقية وتحقيقه األهدا

التعليمية والتربوية بمنهجه تتصة ة ة ة ة ة ةةاله

المباشة ة ةةر بالبيئة والحياة اليومية التي يعيشة ة ةةها الطال كما أنه ُيسة ة ةةهم –أيضة ة ةةا -في تنمية حسة ة ةةه
الوطني وتوفر واعد بيانات ومعلومات مختلفة في شتى جوان الحياة وتضم الجغرافيا مجاتت
شاسعة غير محدودة فهي حلقة اتصال بين العلوم التطبيقية وا نسانية.

ومن هنا تاتي أهمية هذا البحث للتعر على بعض الصةةعوبات التي تُمثل اشةةكاليات حقيقية
ابتداء-
لعينة من ُمعلمي الجغرافيا الذين يعايش ةةون وا ا العملية التعليمية بمدارس ةةهم ما التسة ةليم – ع
من حدتها ورفا كفاءة النظام التعليمي ومكوناته بمرحلة

بان هناك جهود تُبذل لرص ة ةةدها والتخفي
التعليم األساسي كونها البداية الحقيقية من أجل اكتسا

المعرفة وتنمية المهارات وهي الدعامة

األسة ة ةةاسة ة ةةية التي تقوم عليها مراحل التعليم األخر في تحقيق أهدافها على الوجه المطلو
نظام تعليمي أساسي جيد هو الخطوة األولى نحو تحقيق النهضة الشاملة.
جامعة الزاوية
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وللتعر على بعض التحةةديةةات التي تواجةةه ُمعلمي الجغرافيةةا وأمالع في توفير بيئةةة تعليميةةة
على در من الكفاءة يتمكنون من خاللها مجابهة عديد الصة ة ة ة ة ة ةةعوبات عند تدريسة ة ة ة ة ة ةةهم للمقررات
الجغ ارفية بمرحلة التعليم األس ة ةةاس ة ةةي تم د ارس ة ةةة الموضة ة ةوع من جوان

عديدة بغرض اس ة ةةتشة ة ة ار

تطلعةةات ايجةةابيةةة للحةةد من ا ش ة ة ة ة ة ة ةكةةاتت التي تؤثر على العمليةةة التعليميةةة ومواكبةةة التطورات

ومواجهة التحديات ووض ةةا تص ةةورات مختلفة تُس ةةهم في تلبية احتياجات العملية التعليمية والر ي
بالمستو التعليمي وتحقيق التميز والتقدم.
مشكلة الدراسة:

ال
المعلم و درته
ت يخلو أق نظام تعليمي من مشةةكالت مهما بلم من درجات التقدم وأن كفاءة ُ
على أداء وظيفت ةةه يتو على م ةةد الترابط والتف ةةاع ةةل بين مكون ةةات النظ ةةام التعليمي وعملي ةةاتة ةه

فالنظم المتقدمة الناجحة
متعددة المسة ة ةةارات ومتنوعة المكونات واألنشة ة ةةطة والعمليات المتعلقة بها ُ
تُسة ة ةةارع الى د ارسة ة ةةة الصة ة ةةعوبات التي تحد من درجة نجاح نظامها التعليمي حتى ت تسة ة ةةتفحل في

جس ةةم هذا النظام فتحد من كفاءته وتُض ةةع

درته واذا أردنا لنظامنا التعليمي النجاح يج

علينا

بالمعلم كونه عنص ة ة ة اعر مهماع وفاعالع في المؤس ة ة ةسة ة ةةة التعليمية وفي بيئتها المحلية ومو عه
أن نبدأ ُ
هذا يجعله يواجه باستمرار مشكالت متباينة المصدر ومتنوعة الحجم.
وتسة ة ة ة ةةعى هذه الد ارسة ة ة ة ةةة بالبحث في بعض هذه التحديات وتحاول ا جابة على التسة ة ة ة ةةاؤتت

التالية

لمعلمي الجغرافيا بمدارس التعليم
 .1ما هي الخصة ة ة ة ة ة ةةائص الديموغرافية وات تصة ة ة ة ة ة ةةادية والمهنية ُ
األساسي في بلدية الزاوية الجنو ؟
 .2هل يوجد اختال بين تقييم ُمعلمي الجغرافيا للمهام والخدمات التي توفرها مدارسهم؟
 .3ما هي درجات رض ة ة ةةا ُمعلمي الجغرافيا وهل تتاثر درجات رض ة ة ةةاهم باختال خص ة ة ةةائص ة ة ةةهم
الديموغرافية وات تصادية والمهنية وما يتوفر بمدارسهم من مهام وخدمات؟

 .4هل توجد فروق دالة احصةةائياع بين متوسةةطات اس ةتجابات عينة الد ارسةةة حول الصةةعوبات التي
تواجه ُمعلمي الجغرافيا تُعز لمتغيرات (الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة).
 .5ما هي أهم التحديات التي يواجهها ُمعلمي الجغرافيا وتحد من نشة ة ة ةةاطهم التدريسة ة ة ةةي وما هي

أهم التدابير التي يمكن أن تُسهم في الحد من تفا م حدة هذه ا شكاتت؟
أهداف الدراسة:
يسعى الباحثون في هذه الدراسة الى تحقيق األهدا

األتية

لمعلمي الجغرافيةا بمرحلةة التعليم
 تحليةل الخص ة ة ة ة ة ة ةةائص الةديموغرافيةة وات تص ة ة ة ة ة ة ةةاديةة والمهنيةة ُ
األساسي في بلدية الزاوية الجنو .
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 رصةد حجم المهام والخدمات التي تُقدمها مؤسةسةات التعليم األسةاسةي وتوفرها لإلسةهام في رفد
ُمعلمي الجغرافيا بمتطلبات واحتياجات تعليم مقرراتهم التدريسية.

 تقييم درجة رضة ة ة ة ة ة ةةا ُمعلمي الجغرافيا للعديد من المتغيرات التي لها عال ة مباش ة ة ة ة ة ة ةرة بالعملية
التعليمية.
 تحديد التحديات األكثر الحاحاع والتي تواجه ُمعلمي الجغرافيا بمدارس التعليم األسة ة ة ة ةةاسة ة ة ة ةةي في
بلدية الزاوية الجنو .

 ا تراح مجموعةةة من التةةدابير التي ةةد تسة ة ة ة ة ة ةةهم في دعم ُمعلمي الجغرافيةةا وتطور من عطةةائهم
التعليمي وتحسنه مما يعود عليهم وعلى طالبهم بالمنفعة.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الد ارس ة ة ة ةةة في ادراك الباحثين بان توفر المعلومات األس ة ة ة ةةاس ة ة ة ةةية عن ُمعلمي

الجغرافيا ُيعد أسة ة ةةاس ة ة ةاع وركيزة للتخطيط العلمي السة ة ةةليم واتخاذ القرار الرشة ة ةةيد الذق ُيحقق تطلعات
ُمعلمي الجغرافيا ورغباتهم ويعكس مسة ة ة ة ة ة ةةتو رض ة ة ة ة ة ة ةةاهم الوظيفي أو عدمه فيما ُي قدمه لهُم من
امكانيات ومتطلبات واحتياجات تُس ةةهم في الرفا من مس ةةتو تعليم مقرراتهم التدريس ةةية ويطمحون
من خاللها مجابهة التحديات التي يواجهونها حاضة ة ة اعر ومس ة ةةتقبالع مما يس ة ةةتلزم اس ة ةةتخدام أس ة ةةالي
واسة ةةتراتيجيات جديدة في التعليم ينتج عنها مخرجات تعليمية تتماشة ةةى ومتطلبات عصة ةةر التقنية

للمخططين التربويين والقائمين على سياسات التعليم وصناع القرار التعليمي
هذه التصورات ستُقدم ُ
والتربوق من خالل توصيات الدراسة للعمل على تحقيق ما أمكن منها.
حدود الدراسة:
لما كان من الطبيعي أن تق

كل د ارس ة ة ة ةةة علمية عند حدود معينة فقد التزمت الد ارس ة ة ة ةةة

بالحدود التالية

 الحدود الموضة ةةوعية تقتصة ةةر على د ارسة ةةة موضة ةةوع التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا في
مدارس التعليم األساسي ببلدية الزاوية الجنو .
 الحدود المكانية تقتصة ةةر هذه الد ارسة ةةة على ُمعلمي مادة الجغرافيا في المدارس التي تقا داخل
نط ةةاق الح ةةدود ا داري ةةة لبل ةةدي ةةة الزاوي ةةة الجنو لس ة ة ة ة ة ة ةن ةةة 2116والب ةةالم مس ة ة ة ة ة ة ة ةةاحته ةةا حوالي
(374.67كم )2والوا عة بمنطقة الزاوية في الشة ة ة ة ة ة ةةمال الغربي من ليبيا عند احداثيات المو ا
الفلكي بين دائرتي

عرض( 32 16 32 27

) شماتع وبين خطي

طول( 12 30

 ) 12 47شر اعة

 الح ةةدود الزمني ةةة تم جما بي ةةان ةةات ال ةةد ارس ة ة ة ة ة ة ة ةةة في الفص ة ة ة ة ة ة ة ةةل ال ةةد ارسة ة ة ة ة ة ةةي األول من الع ةةام
الدراس ة ة ة ة ة ةي(.)2118-2116
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أ .مصطفى ساسي حسين
د .مصطفى عبدالسالم الشيباني
د .بشير علي بلعيد دخان

منهجية الدراسة واجراءاتها:
اتبعت هذه الد ارسةة ة ةةة المنهج الوصةة ة ةةفي وذلك ألنه يركز على وص ة ة ة ة

وتحليلها بهد

وتقويم ظاهرة معينة

الحصة ةةول على معلومات كافية ود يقة مما يسة ةةاعد على فهم ود ارسة ةةة المشة ةةكالت

والظواهر التي تتصة ة ة ة ة ة ةةل بالمعلم وموا فه و رائه ووجهات نظره و د اعتمدت هذه الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة على
المنهج الوص ةةفي ألنه يس ةةتهد

األسة ةةلو المسة ةةحي الذق ُيعد أفضة ةةل أسةةةالي
الحالي للظاهرة المدروسة ةةة للحصة ةةول على معلومات وبيانات أصة ةةلية لوصة ةةفها وتحليلها وتفسة ةةيرها
ووضةةا خطط لتحسةةينها

األسة ة ةةالي
وص

()1

اكتشة ةةا

الوض ةةا

وكذلك اسةةتخدم الباحثون األسةةلو الكمي ا حصةةائي باسةةتخدام بعض

ا حصة ة ةةائية في تحليل البيانات والمعلومات ومعالجتها

عطاء صة ة ةةورة واضة ة ةةحة عن

الظاهرة كمياع.

مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتما الد ارسة ة ةةة من جميا ُمعلمي الجغرافيا في مؤس ة ة ةسة ة ةةات التعليم األسة ة ةةاسة ة ةةي ببلدية
()2
الزاوية الجنو و د بلم عددهم ( )41معلماع في الفصل الدراسي األول للعام()2118-2116

المس ةةتردة التي كانت ص ةةالحة للتحليل بلم عددها ( )34اس ةةتبانة ش ةةكلت نس ةةبه
ات أن اتس ةةتبانات ُ
عالية بلغت ( )%85من مجموع أوراق اتس ة ة ةةتبيان التي تم توزيعها على ُمعلمي الجغرافيا بمدارس
التعليم األس ة ة ة ة ةةاس ة ة ة ة ةةي في بلدية الزاوية الجنو

استرجاعها وكانت ُمكتملة وصالحة للتحليل.

الملحق( )1يوض ة ة ة ة ةةر عدد اتس ة ة ة ة ةةتمارات التي تم
وُ

أداة الدراسة:
اسة ةةتخدم الباحثون اتسة ةةتبانة كاداة رئيسة ةةة لجما المعلومات عن أفراد العينة ألنها تحقق د اعر

من الموض ة ةةوعية العلمية بعيداع عن التحيز و د تض ة ةةمنت اتس ة ةةتبانة بيانات ش ة ةةخص ة ةةية متمثلة في

خصة ة ة ة ةةائص عينة الد ارسة ة ة ة ةةة مثل (الجنس والعمر والنوع والمؤهل العلمي والخبرة التدريسة ة ة ة ةةية

والدرجة الوظيفية والوض ة ةةا اتجتماعي) كما تض ة ةةمنت( )67س ة ةةؤتع توزعت على عدة محاور من

شة ةةانها التعر على ُمجمل التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا و د تم اعداد الصة ةةورة المبدئية
لعبارات اس ةةتمارة اتس ةةتبيان بعد اتطالع على العديد من المراجا العلمية والد ارس ةةات الس ةةابقة في

مجال موضة ة ة ة ةةوع البحث واسة ة ة ة ةةتخدم الباحثون صة ة ة ة ةةدق المحكمين وهو عرض أداة جما البيانات

المحكمين المتخص ة ة ةصة ة ةةين في موضة ة ةةوع البحث بصة ة ةةفة خاصة ة ةةة وطرق
األولية على مجموعة من ُ
البحث بصفة عامة وذلك حتى يدلوا برأيهم في األداء من جوان عديدة منها الشكل والصياغة
والترتي

وس ة ةةالمة البنود أو األس ة ةةئلة ومد مناس ة ةةبتها للموض ة ةةوع المراد ياس ة ةةه( .)3اذ تم عرض

اسة ة ة ة ة ة ةةتمةةارة اتسة ة ة ة ة ة ةةتبيةةان على عةةدد من المحكمين من أعضة ة ة ة ة ة ة ةةاء هيئةةة التةةدريس من ذوق الخبرة

واتختصة ةةاص وذلك للتاكد من مد مالئمة عبارات اتسة ةةتبيان لعينة البحث وأن العبارات تقيس
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مؤتمر المعرفة
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ما وضعت لقياسه وتجي

المحكمون الى عديد المالحظات
على أسئلة محاور البحث و د أشار ُ

وات ت ارحةةات و ةةد خةةذ البةةاحثون بةةترائهم ومقترحةةاتهم واسة ة ة ة ة ة ةةتبعةةدت بعض الفقرات غير المرتبطةةة

بالموضةةوع ومن ثم التوصةةل الى الصةةورة النهائية تسةةتمارة اتسةةتبيان لتصةةبر بعد ذلك صةةالحة

للتطبيق الميداني.

وفيما يتعلق باختبار الثبات فقد تم التحقق منه بل توزيا اتسة ةةتبيان على أفراد العينة حيث

تم اختبارها بتوزيعها على عينة اس ة ة ةةتطالعية وامها ( )6أفراد من مجتما البحث واعتمد في ذلك

على طريقة اعادة اتختبار بفارق ( )11أيام بين التوزيا األول والثاني وكانت اجاباتهم متطابقة
في الحالتين مما عزز من ثبات اتستبانة.
الدراسات السابقة:
لقد نال هذا الموض ةةوع اهتمام عديد الباحثين سة ةواء بش ةةكل مباش ةةر أم غير مباش ةةر ومن بين
الدراسات التي تندرج في اطار الموضوع نذكر اآلتي

 د ارس ة ة ةةة ام بها كأآلن باكليرك ( )1766تناولت موض ة ة ةةوع جغرافية التعليم في الواليات المتحدةاألمريكية ،توصة ةةل من خاللها أن للتحصة ةةيل التعليمي عال ة بالجنس ومس ةةتو الدخل والهجرة
وتحظ أن هناك اختالفات في التحصة ة ة ة ة ة ةةيل التعليمي بين الجنو و الغر

وأن للتحصة ة ة ة ة ة ةةيل

التعليمي عال ة ما توزيا الس ةةود وأن للهجرة والبيئة العائلية والتزامات الدولة عال ة بالتحص ةةيل

التعليمي(.)4

المعلمين في سلطنة ُعمان وعالقتها
 دراسة ام بها كيزيد سورطيك ( )2111بعنوان ُم شكالت ُالمعلمون هي المش ة ةكالت
المتغيرات توصة ةةلت الى أن أهم المشة ةةكالت التي ُيعاني منها ُ
ببعض ُ
الطالبية والمش ة ةةكالت المتعلقة بالمناهج الد ارس ة ةةية وا دارة وا ش ة ة ار

التربوق والمدرسة ة ةة وبينت

عدم وجود فروق ذات دتلة احصائية بين متوسطات المشكالت للمعلمين تُعز لمتغير الجنس
وسةةنوات الخبرة والتخصةةص العلمي في حين توجد فروق ذات دتلة احصةةائية بين متوسةةطات

المشكالت تُعز الى المؤهل العلمي(.)5
 دراسة ام بها كمصطفى خل اهللك ( )2117حول الوظيفة التعليمية لشعبية الزاوية أظهرتأن توزيا مدارس التعليم األسة ةةاسة ةةي ت ياخذ في اتعتبار المسة ةةافات المناسة ةةبة لتوزيا المدارس

وأنه توزيعها متجما يتجه نحو العش ة ة ة ة ة ة ةوائي وأن نسة ة ة ة ة ة ةةبة  %14من ُمديرق المدارس أبدو عدم
رضاهم على سير العملية التعليمية بسب تحديات عديدة تعانيها مدارسهم(.)6

 د ارسةة ةةة أجراها كمسة ة ةةعود الشة ة ةةهرانيك (1431ه) بعنوان أثر استتتتتخدام الخراإلط ارلكترونية منخالل الشتتتتتتتتبكة العنكبوتية في تدريس مادة الجغرافيا علط تحاتتتتتتتتيل طالب الاتتتتتتتتف الثاني

المتوسط بمحافظة بيشة واتجاهاتهم نحوها ،وتوصلت الدراسة الى أن استخدام أدوات وأسالي
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التحديات التي توا ِجه ُمعلِّميِ الجغرافيا في مدارس التعليم األساسي ببلدية الزاوية الجنوب -ليبيا
أ .مصطفى ساسي حسين
د .مصطفى عبدالسالم الشيباني
د .بشير علي بلعيد دخان

التعلم ا لكتروني في تعليم وتعلم الجغرافيا ُيعد أحد الكفايات األساسية لمعلم الجغرافيا وأوصت
بضرورة استثمار هذه التقنيات وتيسير استخدامها في تدريس المقررات الجغرافية(.)7

 د ارس ة ة ة ةةة امت بها كميس ة ة ة ةةون المجالي وفاطمة العالمك ( )2116بعنوان التحديات التي تواجهُمعلمي الحاستتتتوب في المدارس الحكومية والخااتتتتة في األردن ،و د أظهرت الد ارسة ة ةةة أن من
أبرز التحديات التي تواجه معلمي الحاسو وتحد من درتهم ضع درة الطلبة على استخدام
الحاس ة ة ة ةةو

وعدم المام المعلمين ببرمجياته وعدم وجود انس ة ة ة ةةجام بين محتو المقرر والخلفية

السابقة التي يمتلكها الطال

و لة األجهزة في معمل الحاسو (.)8

 -د ارس ة ةةة امت بها كهنادق القحطانيك ( )2118تحت عنوان كفايات معلم التربية الخااتتتة في

توظيف ُم ستحدثات تكنولوجيا التعليم عبر وساإلل التواال االجتماعي وأوصت بضرورة رفا
المعلمين وتدريبهم ودعمهم على اسةة ة ة ة ة ةةتخدام كافة أشة ة ة ة ة ة ةةكال التكنولوجيا ومواكبة تطورها
كفايات ُ

وتوظيفها عبر وسةةائل التواصةةل اتجتماعي المختلفة حيث انها أصةةبحت لغة العصةةر الحديث
التي تسةةمر للمعلم بتبادل الخبرات وتمكنه من التعامل ما المعلومات وما طالبه داخل الفصةةل

وخارجه بشكل أسرع وأفضل(.)9

 المحور األول :التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا:
نظ اعر للتطورات المعرفية التي يشة ة ة ة ة ة ةةهدها عالم المعرفة اليوم فقد ظهرت تحديات عديدة أثرت

الجهد والتجديد
على العملية التعليمية وأص ةةبحت تفرض على ُنظم التعليم أن تعمل ض ةةمنها وبذل ُ
المسةةتمر حتى يتسةةنى لها النجاح في أداء مهامها وتحقيق أهدا العملية التعليمية فدولة الص ةين
على س ة ةةبيل المثال التي لديها أكبر عدد من الطال

الدارس ة ةةين بمؤسة ة ةس ة ةةاتها التعليمية في العالم

ولكي تتجاوز عديد التحديات والصةةعا في عصةةر بات ُيعر بعصةةر المعرفة وتتحول من دولة
فقيرة الى دولة غنية رأت بان تبد لها من اتسة ة ة ة ة ة ةةتثمار في التعليم وتطوير ُدراته واسة ة ة ة ة ة ةةتحداث

المعلمين
منظومة تعليم تُلبي احتياجات العصة ةةر ورأت –أيض ة ةاع -أن يام الحكومة بواجباتها تجاه ُ
المعلم أكثر تعلقاع بمهنته وحباع لها ولذلك اتخذت س ة ة ةةلس ة ة ةةلةع من ا جراءات
ُيس ة ة ةةهم في أن ُيص ة ة ةةبر ُ
المعلم وزيادة دخله وتحسةةين مسةةتو
السةةياسةةية والتشةريعية القانونية تضةةمنت تصةةحير أوضةةاع ُ
معيشة ة ة ةةته وظرو عمله وتعزيز مكانته اتجتماعية ما ا ش ة ة ة ة ار المتواصة ة ة ةةل على تطبيق هذه
ا جراءات و د كان ثمرة هذه ا جراءات تقدم الصين ونجاحها(.)10

نعيش اليوم انفجا اعر معرفياع غير مسة ة ةةبوق بحيث ت يكاد يمر يوم دون أن تُعلن وسة ة ةةائل نشة ة ةةر
المعلومات عن اكتشافات واختراعات جديدة وأصبحت تواجه فئة كبيرة من ُمعلمي الجغرافيا ُجملة

من التحةةديةةات التي تؤثر في سة ة ة ة ة ة ةةير العمليةةة التعليميةةة وتحول دون تحقيق أهةةدافهةةا وجعل ةت من

األهمية ضة ة ة ة ة ة ةةرورة أن يق
ترتبط بجوان

جامعة الزاوية
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المعلمُ :ي عد ُمعلم الجغرافيا أحد العناصة ة ة ة ة ة ةةر الفاعلة في العملية التعليمية والتربوية
 استتتتتتتتتتعداد ُواستعداده و ابليته لمهنة التعليم من العوامل التي تؤثر في مهنته ومن المعرو أن مهنة التعليم
تحتاج الى اتسةةتقرار النفسةةي والمادق واتجتماعي لمن يمارسةةها اضةةافة الى توفر الو ت الكافي

بها وأن تحقيق أق نجاح في مجال

للمعلم حتى يتمكن من القيام بالواجبات والمسئوليات المكل
ُ
تخص ة ةصة ةةه ُمرتبط بعدة عوامل منها اسة ةةتعداداته المهنية و دراته التدريس ةةية ومهارته المعرفية التي
ُيطبقها أثناء عمله التدريس ة ة ة ةةي وعلى عاتقه تقا مس ة ة ة ةةئولية تحويل األفكار والرؤ التجديدية التي

يطرحها القائمون على هذا النظام وواضعو خططه وراسمو سياساته الى نواتج تعليمية تتمثل في
صورة معار ومهارات واتجاهات تتبد في سلوك المتعلمين

وتنظيم الصة ة ة ة

()11

فمن مهامه التعامل ما الطلبة

والمحافظة على عدم اض ة ة ةةاعة الو ت المخص ة ة ةةص للدرس وهو المس ة ة ةةؤول عن

المتعلمين بالخبرات والقُدرات التي تس ة ة ة ة ةةاعدهم على اترتقاء
التخطيط للدروس والمنفذ لها لتزويد ُ
بالتعليم والنجاح في الحياة العملية والعلمية ومواجهة المشة ة ةةكالت المعاص ة ة ةرة والتعامل ا يجابي

معها فالمعلم لم يعد نا الع للمعرفة بل أصةةبر له دور فعال ومسةةؤولية كبيرة فرضةةتها عليه عملية
التغيير واتبتكار المعرفي ولتحقيق أهدا العملية التعليمية يتحتم على ُمعلمي الجغرافيا متابعة
المسة ة ة ة ة ة ةةتجدات وا حاطة بما ُيسة ة ة ة ة ة ةةتجد في ميدان التخصة ة ة ة ة ة ةةص من تطورات لمواجهة التحديات
ُ
المعلمين ويحول بينهم وبين تحقيق
المعاص ة ة ة ة ة ةرة أو ا شة ة ة ة ة ةةكاتت أو كل ما من شة ة ة ة ة ةةانه أن ُيعيق ُ
المسندة اليهم(.)12
األهدا التعليمية أثناء تدريسهم المقررات ُ

 المؤسسة التعليمية :تُعد مدارس مرحلة التعليم األساسي الركيزة األولى التي ترتكز عليها مراحلالتعليم األخر وأهم المؤسسات التي تهتم بالتاثير في سلوك أفراد المجتما من خالل ما ترسمه
لهم ا دارة التعليميةةة من خطط وأهةةدا

وهي منبا التنميةةة البش ة ة ة ة ة ة ةريةةة بمةةا تحويةةه من تنظيمةةات

مكانية للعملية التعليمية ومن الص ةةعوبة بمكان الفص ةةل بين المدرس ةةة وعناص ةةر العملية التعليمية
األخر وذلةةك لمةةا بينهةةا من عال ةةات متبةةادلةةة

()13

فبقةةدر مةةا يتوفر بهةةا من امكةةانيةةات ممثلةةة في

الموارد التعليمية والوس ة ة ة ةةائل ا لكترونية والتقنيات المتقدمة وش ة ة ة ةةبكة المعلوماتية وكذلك مو ا

البناء المدرس ة ة ةةي وخص ة ة ةةائص ة ة ةةه وحجمه والفص ة ة ةةول الد ارس ة ة ةةية ومد مالئمتها للد ارس ة ة ةةة وغر

المختبرات والمعامل العلمية والمكتبة وغر النشة ة ة ة ة ة ةةاط وا دارة والتنظيم وملحقاتها من المرافق
ُ
والخدمات واألنشةة ة ةةطة الرياضةة ة ةةية والترويحية بقدر ما تتهيا لها فُرص انجاح العملية التعليمية
المضي ُدماع نحو تحقيق النمو المتكامل لطالبها واعدادهم للحياة العملية والعلمية.
وُ

المعلم بالمنهج الد ارس ةي مباش ةرة
 المنهج الدراستتي :يمثل أحد أهم جوان العملية التعليمية وعال ة ُالمعلم متفهماع لهذا المنهج و ارضة ة ة ةةياع عنه ومتفاعالع معه و اد اعر
و وية لذا من الضة ة ة ةةرورق أن يكون ُ
لمسةةتمر في أداء المعلم وفي
على تحقيق األهدا المرسةةومة له وذلك سةةيسةةاعد على اترتقاء ا ُ
الو ت نفسه يساعد على تطوير المحتو نفسه وتعديله واترتقاء بجودته و د يواجه المعلم بعض
جامعة الزاوية
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التحديات التي توا ِجه ُمعلِّميِ الجغرافيا في مدارس التعليم األساسي ببلدية الزاوية الجنوب -ليبيا
أ .مصطفى ساسي حسين
د .مصطفى عبدالسالم الشيباني
د .بشير علي بلعيد دخان

الصةةعوبات تمثل تحدياع ُيضةةع

فيها مؤلفو الكتا

دافعيته نحو تدريسةةه ككثرة األخطاء العلمية أو اللغوية التي يقا

المدرس ة ةةي وس ة ةةوء اخراجه وطباعته وحجمه وعدم وض ة ةةوح الوس ة ةةائل التعليمية

فيه وعدم مواكبته لما ُيستجد من تطورات وابتكارات وغير ذلك.
 الطالبُ :يعد الطال محور العملية التعليمية وغايتها والمسة ةةتهد منها بغرض اعداده للمشة ةةاركةفي الحياة المجتمعية فالعصةةر الحالي يتسةةم بالتغيرات المسةةتمرة والتطورات المتزايدة س ةواء أكانت
محلياع أم عالمياع فقد أصة ة ةةبر لزاماع على الطال

المتغيرات والتطورات باعتباره
أن يتعامل ما هذه ُ

الدعامة األس ةةاس ةةية التي يقوم عليها ا ص ةةالح والتجديد وهو بحاجة الى اكتس ةةا

المعلم بالتحصيل العلمي للطال
من التكي ما التقدم العلمي وان اهتمام ُ
التي تصدر عنهم يؤثر ايجاباع في تحصيلهم الدراسي وبالتالي ُيحقق المعلم األهدا

مهارات تمكنه

وبمعالجة السلوكيات
التي حددها

المتعلمين وبناء دراتهم.
لتنمية شخصية ُ
 ولي األمر :ان نجاح العملية التعليمية ت ُيعتبر مسة ة ة ةةؤولية المدرسة ة ة ةةة فقط بل تُعد األس ة ة ة ةرة طرفاعأسة ةةاسة ةةياع للر ي بالمسة ةةتو التعليمي اذ أصة ةةبحت مطالبات أولياء األمور ترتفا عالية مطالبة بما
يتو عون من المدارس أن تُنميه في أبنائهم من مهارات وموا
وهذا يتطل

بما يتناسة ة ة ة ة

وعصة ة ة ة ةرنا الحالي

ارساء عال ات وية بين المدرسة ومن هم خارجها من أولياء األمور والمجتما.

 -الوستتتاإلل والتقنيات التعليمية :ان القدرة على توظي

طرائق وأس ة ةةالي

التدريس الحديثة وتقنياتها
()14

ُيعد ُركناع أس ة ةةاس ة ةةياع من أركان العملية التعليمية ينبغي اتهتمام بها وتفعيلها في التعليم والتعلم
وأن اسةةتخدامها في التدريس اصةةبر ضةةرورة ُملحة ألجل ايجاد أجيال مهنية ادرة على تنفيذ كثير

من المهام لخدمة العلم والمجتما .وتُعد المقررات الجغرافية من أكثر المقررات الد ارسة ة ة ة ة ة ةةية التي
تتطل اسة ة ة ة ةةتخدام الوسة ة ة ة ةةائل والتقنيات الحديثة في تدريسة ة ة ة ةةها فهي توفر امكانية عرض الخرائط
والمجس ةةمات وغيرها من المتطلبات الد ارس ةةية التي يتطل

اعدادها و تاع طويالع وجهداع كبي اعر وتكلفة

مادية عالية فاسة ة ةةتخدامها ُيس ة ة ةهم في تبسة ة ةةيط الحقائق ومحاكاة المعار والمعلومات التي يتعذر
مشاهدتها مباشرة وأيضاع توضير كثير من المعلومات والمفاهيم الجغرافية.

 تكنولوجيا االتاتتتتاالت والمعلومات :تُقدم تكنولوجيا اتتص ة ةةاتت والمعلومات في عصة ة ةرنا الحالياضافات جديدة تساعد على التصدق للتحديات العملية التعليمية وتُسهم بشكل كبير جداع في رفد
التعليم والتعلم وتعزيزه وتفرض ض ةةغوطاع لجعل الد ارس ةةة هادفة ومرتبطة بالوا ا في الو ت نفس ةةه

كما تُمكن التكنولوجيا من يام أشة ةةكال جديدة من التواصة ةةل تتحد فكرة المدرسة ةةة التقليدية كمو ا
يتم التعليم داخل فصولها التدريسية اذ أصبر تطبيق التقنيات واألسالي التكنولوجية الحديثة في
البرامج التعليميةةة من أهم متطلبةةات المرحلةةة الحةةاليةةة وان اسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدامهةةا يؤدق الى توفير الو ةةت

والجهد والمال وص ة ة ة ة ة ة ةةار لزاماع على ُمعلم الجغرافيا أن يتعامل ما هذه التكنولوجيا وأن يوظ
ويس ة ة ة ة ة ةةاعد طُالبه على توظيفها واتس ة ة ة ة ة ةةتفادة منها وتمكينهم من
المعلومات في أداء مهامه بد ة ُ
جامعة الزاوية
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المس ة ةةتحدثات التكنولوجية ومنها ش ة ةةبكات المعلومات الدولية(ا نترنت) التعليم
التكي ما كافة ُ
عن بعد التعلم ا لكتروني فتكنولوجيا اتتصةة ة ةةاتت والمعلومات أص ة ة ةةبحت ضة ة ة ةةرورة لرفا كفاءة
ومس ةةتو العملية التعليمية ويمكن اتس ةةتفادة منها بش ةةكل كبير في تدريس الجغرافيا ألن مقرراتها

الدراسية تتاثر بالتطورات التكنولوجية الحديثة وبما يحدث في المجتما من ظواهر مختلفة بشرية
كانت أم طبيعية فالتكنولوجيا من العوامل الحاس ة ة ة ة ةةمة في طا الص ة ة ة ة ةةلة بين النمو ات تص ة ة ة ة ةةادق

واسة ة ة ة ة ة ةةتخدام الموارد الطبيعية عليه ينبغي التقدم نحو التكنولوجيا األفضة ة ة ة ة ة ةةل بالقفز على مراحل

التطور التكنولوجي بدتع من التقدم التدريجي(.)15

المعلم
ُ
العنص ة ة ة ةةر البش ة ة ة ةةرق من أهم ا ص ة ة ة ةةالحات التعليمية وبما أن عمل ُ

 التدريبُ :يعد تدريالمتطلبات فهو معني بض ة ة ة ة ةةرورة تحديث معارفه ومهارته وأس ة ة ة ة ةةالي
ُيالزمه كثير من التحديات و ُ
المتغيرات المتنوعة والس ة ةريعة عن طريق عمليات
تدريسة ةةه واسة ةةتراتيجياته اسة ةةتجابة للمسة ةةتجدات و ُ
التدري

المسة ةةتمر ليكتس ة ة

القدرة على اسة ةةتخدام عديد الوسة ةةائط في العملية التعليمية في اطار

مجموعة البرامج والدورات الطويلة أو القصة ة ة ة ة ة ةةيرة والبعثات الداخلية أو الخارجية التي تهد

الى

المعلم وتجةةديةةدهةةا من خالل تزويةةده بةةالمعةةار والمفةةاهيم والمهةةارات
رفا وتحسة ة ة ة ة ة ةةين كفةةايةةات ُ
واتتجاهات ا يجابية ومساعدته على التقدم والنمو المهني واحداث تغيير في سلوكه يؤدق الى
تحقيق أغراض وأهدا

المؤس ة ة ة ة ةسة ة ة ة ةةة التعليمية

()16

فالمعلم أصة ة ة ة ةةبر مسة ة ة ة ةةؤوتع عن تنمية مهاراته

الشخصية والمهنية وبحاجة دائمة لتطوير معلوماته واتطالع على الجديد في مجال تخصصه

فاترتقاء بكفاءته يلزمه التعلُم المسة ة ة ة ة ة ةةتمر ألداء مهنته اذ ان التدريس الفعال القوق ت ُيمكن أن
المعلمين وتطويرها
يتحقق دون اعداد رصة ة ة ة ة ةةين ومسة ة ة ة ة ةةتمر وذلك يتطل تصة ة ة ة ة ةةميم برامج تاهيل ُ
وتنفيذها وتقويمها لتحقيق أ ص ةةى اس ةةتفادة ممكنة وتحس ةةين مخرجات المؤسة ةس ةةات التعليمية وحل

مش ة ة ةةكالتها وض ة ة ةةمان اس ة ة ةةتم ارريتها فالمداخل التقليدية المتعار عليها في التربية والتعليم لم تعد
تص ةةلر لطال

المتباينة(.)17

س ةةيتعامل ما عص ةةر مختل

وتقنيات جديدة لها مش ةةكالتها و ض ةةاياها وتحدياتها

 ضعف ارمكانيات في المدرسة :وتتمثل في عدم درة المدرسة على تامين اتحتياجات األساسيةابتداء من الوسائل التعليمية التي تُعين على عرض الدروس
التي تكفل نجاح العملية التدريسية
ع
انتقاتع الى التقنيات الحديثة التي تختزل الو ت والجهد والمال وتسة ة ة ةةهل عملية عرض المعلومات
المفيةدة في
ةالمعلم يحتةاج الى ادخةال الوس ة ة ة ة ة ة ةةائةل واألدوات التعليميةة الجةديةدة و ُ
والحقةائق وبةذلةك ف ُ
ترسيخ المعلومات لد الطال والتي أصبحت جزءاع أساسياع يتوفر بالمؤسسة التعليمية الحديثة

كاسة ة ة ة ة ة ةةتخدام شة ة ة ة ة ة ةةبكة المعلومات الدولية(ا نترنت) وأجهزة العرض والكمبيوتر والفيديو لرؤية

الفيديوهات التي تدعم المعلومات التي تجذ

انتباه الطال

كما يمكن للمدارس أن تاخذ طالبها

في رحالت تعليمية تدريبية لش ة ة ة ةةرح الدروس الميدانية عند موا عها الجغرافية التي تواجد فيها و د
جامعة الزاوية
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التحديات التي توا ِجه ُمعلِّميِ الجغرافيا في مدارس التعليم األساسي ببلدية الزاوية الجنوب -ليبيا
أ .مصطفى ساسي حسين
د .مصطفى عبدالسالم الشيباني
د .بشير علي بلعيد دخان

أشةةارت الد ارسةةات الى أن أنظمة التعليم والتدري

بنية تحتية حاسمة بالنسبة للمجتما(.)18

والمؤس ةسةةات التي تقوم بوضةةعها سةةتكون بمنزلة

 البيإلة الافية :تؤدق بيئة الص دو اعر ُمهماع في نجاح العملية التعليمية وذلك بما يتوفر بها منالمعدات األسة ة ة ةةاسة ة ة ةةية للتدريس ممثالع في نوعية المقاعد واللوحات والوسة ة ة ةةائل التعليمية
المرافق و ُ
المتطلبات فكل ما يحدث
وأجهزة العرض وحجم الفص ةةل ونظافته وتهويته واض ةةاءته وغيرها من ُ
ويسة ةةهم في ضة ةةمان فاعلية
داخل بيئة الص ة ة يوثر سة ةةلباع أو ايجاباع في التدريس وتحقيق أهدافه ُ
التعليم المدرسة ةةي وكيفية تفاعل المعلمين والدارسة ةةين في اعة التدريس وجودة اسة ةةتخدامهم للمواد

التعليمية ولذلك يحظى ا نفاق على التعليم بنس ة ةةبة أكبر من الناتج المحلي ا جمالي في البلدان
الغنية التي حققت بالفعل أهدا

التعليم(.)19

المهم الةةذق
وتُعةةد جميا هةةذه التحةةديةةات وغيرهةةا من المعو ةةات التي تحول دون تحقيق الةةدور ُ
وي سهم من خالله بالرفا من مستو التحصيل العلمي لد ال ُمتعلمين وزيادة دراتهم
المعلم ُ
يؤديه ُ
وخبراتهم وبناء شخصياتهم من أجل الحصول على كفاءات تتناس

ما متطلبات المجتما.

 المحور الثاني :تحليل البيانات المتعلقة بنتاإلج استمارة االستبيان:
يتضة ة ة ة ة ة ةةمن هذا المحور بيانات ومعلومات تُعد على در كبير من األهمية في تحليل الظاهرة
يد الد ارسةةة والتعر على أراء ُمعلمي الجغرافيا والتحديات التي تواجه مهنتهم وأنشةةطة مدارسةةهم

المجمعة نعرض النتائج التي تم التوصةةل اليها من الد ارس ةة
ومن خالل تحليل البيانات ا حصةةائية ُ
الميدانية وذلك على النحو اآلتي

أوالً :المتغيرات البحثية المتعلقة بالبيانات الشخاية:
 .1النوع :ان معرف ةةة التركية ة
فاختال

النوعي للمعلمين ل ةةه أهمي ةةة كبيرة في مج ةةال التخطيط التعليمي

الخصائص الفسيولوجية بين النوعين يفرض يوداع على سير العملية التعليمية ولقد

بينت النتائج أن ُمعظم ُمعلمي الجغرافيا هم من ا ناث اذ يمثلون نس ة ة ة ةةبة  %64من اجمالي
مفردات عينة الد ارسة ة ة ةةة والنسة ة ة ةةبة البا ية يمثلها الذكور حيث لم تتجاوز نسة ة ة ةةبتهم  %27من

المعلمين الذكور في مهنة التعليم بوجه
مفردات عينة الد ارسة ةةة ونرجر سة ةةب انخفاض نسة ةةبة ُ
عةةام تلتحةةاق عةةدد كبير من خريجي الثةةانويةةات العةةامةةة الةةذكور بةةالكليةةات التطبيقيةةة والمعةةاهةةد
المهنيةةة خالف ةاع لإلنةةاث الالتي يلتحق عةةدد كبير منهن بكليةةات التربيةةة والتي في عةةادة تُعةةد
مؤسسات التعليم العام سوق عمل لمخرجاتها والشكل البياني ر م ( )1يوضر التوزيا النسبي

للمعلمين حس

جامعة الزاوية

جنس المعلم.
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شكل( )1التوزيع النسبي للمعلمين حسب متغير النوع
%26

الذكور
االناث
%74

المصدر تحليل بيانات استمارة اتستبيان.

 .2المؤهل العلمي :من خالل د ارسة ة ة ة ة ة ةةة المؤهل العلمي لل ُمعلمين تبين أن الذين مؤهلهم العلمي
تعليم جامعي يمثلون النس ة ةةبة األكبر اذ يش ة ةةكلون  %53من اجمالي مفردات عينة الد ارس ة ةةة

بينما نس ة ة ةةبة الذين تحص ة ة ةةلوا على دبلوم متوس ة ة ةةط  %21ودبلوم خاص  %15ودبلوم عالي

المعلمين الحاصة ةةلين
 %7ود ارسة ةةات عليا  %3ومن خالل هذه البيانات تبين ارتفاع نسة ةةبة ُ
على مؤهل دبلوم عالي فما فوق اذ تبلم نحو  %75من اجمالي مفردات عينة الد ارس ةة وهذا

لمعلمي مرحلة التعليم األسة ة ة ة ة ةةاسة ة ة ة ة ةةي والذق
ُيعطي انطباعاع ايجابياع عن المسة ة ة ة ة ةةتو التعليمي ُ
سينعكس ايجاباع بمد تطور التعليم بالمنطقة.

 .3الدرجة الوظيفية :تعكس الدرجة الوظيفية – غالباع  -المستو التعليمي وسنوات الخبرة ومن
المعلمين الذين درجاتهم الوظيفية تتراوح بين ( )11-7درجات
خالل تحليل البيانات تبين أن ُ
تكاد تتوافق ما نسة ة ة ة ة ة ةةبة المعلمين الذين مؤهلهم التعليمي ال
عال فما فوق اذ انها تنخفض عنها
ُ
بنحو  7درجات فقط وهم يشة ة ة ة ةةكلون العدد األكبر من مفردات عينة الد ارسة ة ة ة ةةة بنسة ة ة ة ةةبة بلغت

 %57وشكل الذين درجاتهم الوظيفية تتراوح بين ( )8-6نسبة  %32والنسبة المتبقية %7
هي للةةذين درجةةاتهم الوظيفيةةة تتراوح بين ( )12-11وتوزيا الةةدرجةةات الوظيفيةةة على هةةذا

النحو مؤش ةةر يدل على أن عينة الد ارس ةةة هم بمؤهالت علمية عالية أو أنهم أمض ةةو س ةةنوات
خبرة تفوق ( )11سة ة ة ةةنوات وهو ما يس ة ة ة ةهم في الحصة ة ة ةةول على أراء تُعطي يمة أكبر لنتائج
الدراسة.
مفردات عينة الد ارسة ة ة ة ةةة أعمارهم تتراوح بين (44-35عاماع)

العمر :أظهرت النتائج أن أغل
ُ .4
بنسبة بلغت  %44يليهم ممن أعمارهم تتراوح بين (34-25عاماع) بنسبة  %32وان توزيا
المعلمين في الفئتين العمريتين األ ة ةةل من ( 25عة ةةام ة ةاع) واألكبر من ( 44عة ةةام ة ةاع)
أعمة ةةار ُ
منخفضة ة ة ة ةةة حيث سة ة ة ة ةةجلت نسةة ة ة ةةبتيهما على التوالي  %24 %1من اجمالي مفردات عينة

الد ارس ة ة ةةة واجماتع فان أكثر من ثالثة أرباع عينة الد ارس ة ة ةةة أعمارهم لم تتجاوز ( 44س ة ة ةةنة)
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د .مصطفى عبدالسالم الشيباني
د .بشير علي بلعيد دخان

فبتحل يل هذه النتائج تبين أن أعمار عينة الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة ت زالت تسة ة ة ة ة ة ةةمر ببذل مزيد من الجهد
والعطاء المعرفي والتربوق والش ة ة ةةكل البياني ر م( )2يوض ة ة ةةر التوزيا النس ة ة ةةبي للفئات العمرية

لل ُمعلمين.

العمرية
شكل( )2التوزيع النسبي للمعلمين حسب الفإلة ُ
%24

%32

من  25إلى  34عاما
من  35إلى  44عاما
 45عاما فأكبر

%44

المصدر تحليل بيانات استمارة اتستبيان.

 .5الحالة االجتماعية :أظهرت النتائج أن معظم مفردات عينة الد ارسة ة ة ةةة من المتزوجين بنسة ة ة ةةبة
 %82بينما ال ُمعلمين غير المتزوجين يشة ة ةةكلون النسة ة ةةبة المتبقية  %18من اجمالي مفردات
عينة الد ارسة ة ةةة مما يدلنا على أن أغلبية عينة الد ارسة ة ةةة من فئة المتزوجين والشة ة ةةكل البياني

ر م( )3يوضر التباين بين النسبتين.

شكل ( )3التوزيع النسبي للمعلمين حسب الحالة االجتماعية
%18

متزوج
غير متزوج

%82

المصدر تحليل بيانات استمارة اتستبيان.

 .6حجم األستترة :تشةةير بيانات الجدول ر م ( )1الذق يتضةةمن اجابات مفردات عينة الد ارسة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة
حول عدد أفراد األسرة الى أن أغل
جامعة الزاوية
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بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

بين ( 5-3أفراد) ويمثلون نس ة ة ة ةةبة  %38ثُم با ل يليهم ممن حجم أسة ة ة ة ةرهم يتراوح بين(8-7
أفراد) بنسبة  %32والنسبة البا ية للذين يقل عدد أفراد أسرهم عن أثنين وتزيد على( 7أفراد)
فكانت على التوالي  %3 %27من اجمالي عينة الد ارسةةة ويتبين من هذه النتائج أن أكثر

من ثُلثي عينة الد ارسةة ( )%35يزيد معدل أسةرهم عن سةتة أفراد وهذا المعدل ُيعد مرتفعاُ اذ
المعلمين أربا األسر كبيرة الحجم.
يفرض يوداع و ع
أعباء اضافية على ُ
جدول ( )1التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب حجم األسرة
عدد أفراد األسرة

التكرار

النسبة

من  2فا ل

9

%26

من  3أفراد الى  5أفراد

13

%38

من  7أفراد الى  8أفراد

11

%32

من  7أفراد فاكثر

1

%3

المجموع

34

%100

المصدر تحليل بيانات استمارة اتستبيان.

المعلم في الوظيفة
 .7ستتتتنوات الخبرة :تُعد س ة ة ةةنوات الخبرة انعكاسة ة ة ةاع للفترة الزمنية التي ض ة ة ةةاها ُ
المعلمين الةةذين سة ة ة ة ة ة ةةنوات خبرتهم تتراوح بين
التعليميةةة ومن خالل تحليةةل البيةةانةةات تبين أن ُ
( 21-11سنة) ُي شكلون النسبة األكبر بلغت  %57من اجمالي عينة الدراسة والذين تتراوح

سة ةةنوات خبرتهم بين ( 31-21سة ةةنة)  %7وتبلم نسة ةةبة الذين سة ةةنوات خبرتهم أكثر من 31

س ة ة ةةنة حوالي  %7من اجمالي مفردات عينة الد ارس ة ة ةةة ويش ة ة ةةكل الذين خبرتهم أ ل من ()11
المشة ة ةةار اليها تدل على أن معظم أفراد العينة
سة ة ةةنوات نسة ة ةةبة  %27وبوجه عام فإن النتائج ُ
لديهم خبرة كافية في العمل.

 .8ال ُمرتب الشتتهري :لقد أظهرت نتائج تحليل بيانات اس ةةتمارة اتس ةةتبيان أن معظم مفردات عينة
دينار) بنسة ة ةةبة بلغت %85
الد ارسة ة ةةة من الذين يتقاضة ة ةةون مرتبات تتراوح بين (777-711
اع
بينما شكل الذين مرتباتهم تتراوح بين ( 711-311دينار) النسبة المتبقية والتي بلغت %15

من اجمالي عينة الد ارس ةةة في حين أنه لم تس ةةجل البيانات أق حاتت تتقاض ةةى مرتبات دون

المعلمين منخفضةةة بحيث انها ت تكفل لهم مسةةتو
ذلك أو أكثر وبشةةكل عام تُعتبر مرتبات ُ
معقوتع من العيش بالمقارنة ببعض الفئات المهنية األخر بمجتمعهم.
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د .بشير علي بلعيد دخان

المعلمين:
ثانياً :المتغيرات البحثية المتعلقة بوظيفة ُ

 .1تعدد المهن والوظاإلف وتَغيرها :بسؤال أفراد عينة الدراسة هل تمارس مهن ووظائ

أخرق الى

جان مهنة التدريس؟ وهل سة ة ة ةةبق لك أن غيرت وظيفتك؟ تبين أن ُمعظم ُمعلمي الجغرافيا ت
يمارسة ة ةةون مهنة أخر ما مهنة التدريس ولم يسة ة ةةبق لهم أن غيروا وظيفتهم وجاءت النس ة ة ة
المئويةةة في ذلةةك بةةالتوالي على النحو التةةالي  %74و %71في حين ش ة ة ة ة ة ة ةكةةل عةةدد الةةذين
يمارسةةون مهن أخر الى جان

الى مهنة التدريس النس ة ة ة ة ة ة ة

مهنة التدريس والذين غيروا وظيفتهم وانتقلوا من مهن أخر

المئوية القليلة المتبقية والتي جاءت بالتوالي على النحو التالي

 %7و %7من اجمالي مفردات عينة الدراسة.

المعلم في تحقيق النتائج المرجوة منه في العملية
 .2الدور األستتتتتاستتتتتي في المدرستتتتتة :ان نجاح ُ
التدريسة ةةية يرجا بالدرجة األولى للدور األسة ةةاس الذق يقوم به داخل المدرسة ةةة اذ يؤكد معظم
أفراد عينة الدراسة أن دورهم األساسي الذق يقومون به هو (معلم فعلي) بنسبة  %76تقريباع

في حين أفةةاد عةةدد ليةةل منهم بقيةةامهم بةةدور (معلم احتيةةاط) بنس ة ة ة ة ة ة ةبةةة بلغةةت حوالي  %3من

اجمالي مفردات عينة الدراسة.

محور العملية التعليمية فهو المسة ة ة ة ةةتفيد المباشة ة ة ة ةةر من الجهود كافة

 .3عدد الطالبُ :يعد الطال
التي يقدمها من أجله القائمون على العملية التعليمية و د تبين من خالل الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة الميدانية
أن عدد الطال

الذين يقوم معلمو الجغرافيا بتعليمهم في المدرسة ة ة ة ة ة ةةة الواحدة يتباين بين ُمعلم

و خر والجدول ر م( )2يوضةة ة ة ة ةةر توزيا مفردات عينة الد ارس ة ة ة ة ةةة حس ة ة ة ة ة ة

يدرسونهم.

عدد الطال

الذين

جدول ( )2توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد الطالب الذين يقومون بتدريسهم
التكرار

النسبة

الفإلة العددية للطالب

5

%15

من  21طال

الى  41طال

16

%47

من  41طال

الى  71طال

10

%31

2

%7

33

%100

من  21طال

من  71طال

فا ل

فاكثر

المجموع
المصدر تحليل بيانات استمارة اتستبيان.

 .4المرحلة التعليمية :بسؤال عينة الدراسة حول (المراحل التعليمية التي ُيدرسونها) تبين أن نس
توزيعهم على م ارحةل التعليم األس ة ة ة ة ة ة ةةاسة ة ة ة ة ة ةةي (اتبتةدائي وا عةدادق) متقةاربةة جةداع وتكةاد تكون
متس ة ة ة ة ةةاوية اذ س ة ة ة ة ةةجل الذين ُيدرس ة ة ة ة ةةون الطال

في مرحلة التعليم ا عدادق ومرحلتي التعليم

اتبتدائي وا عدادق معاع نس ةةبتين متس ةةاويتين تماماع عند  %35من اجمالي عينة الد ارس ةةة لكل
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مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

منهما في حين تراجعت ليالع نسة ةةبة الذين ُيدرسة ةةون في مرحلة التعليم اتبتدائي فقط فسة ةةجلت

 %26من اجمالي مفردات عينة الد ارسة ة ة ة ة ةةة والنسة ة ة ة ة ةةبة المتبقية والتي تبلم  %3هي لمن يقوم
بدور ُمعلم احتياط.
 .5عدد الفاتتول التدريستتية :تُقدم الفص ةةول الوظيفة األس ةةاس ةةية في المدرس ةةة حيث المقر الرئيس
يقر من ثالثة أرباع عينة الد ارس ة ة ةةة
للطال وحيث تتم العملية التعليمية و د أتض ة ة ةةر أن ما ُ

بنسبة بلغت حوالي  %63يدرسون فصوتع متوسط أعدادها يتراوح بين ( 4-3فصول) ونسبة

 %18يدرسةة ةةون فصة ة ةةلين فا ل والنسة ة ةةبة المتبقية والتي تُقدر بحوالي  %7من اجمالي ُمعلمي
الجغرافيا يدرسون ( )5فصول فاكثر.

 .6عدد الحاتتتص األستتتبوعية :تبين من خالل الد ارس ة ةةة أن معظم مفردات عينة الد ارس ة ةةة بنس ة ةةبة
 %82ومتوسط عدد الحصص التي يدرسونها يتراوح بين ( 8-5حصص) ونسبة ليلة تبلم

 %7ت يتجاوز عدد الحصة ة ةةص التي يدرسة ة ةةونها ( 4حصة ة ةةص) والنسة ة ةةبة المتبقية والتي تُقدر
بنحو  %12يفوق عدد حصصها ( )7حصص أسبوعياع.

 .7التدريب :هناك نسة ة ةةبة كبيرة جداع من ُمعلمي الجغرافيا تبلم حوالي  %74مقتنعون تماماع باهمية
التدري

أثناء الخدمة لرفا مس ة ةةتو أدائهم وزيادة طا تهم ا نتاجية بينما هناك نسة ة ةبة ض ة ةةئيلة

جداع منهم أفادوا بانهم تلقوا دورات تدريبة تتراوح بين دورة ودورتين و د ش ة ةةكلوا مجتمعين نس ة ةةبة
 %12من اجمالي مفردات عينة الد ارس ة ةةة وبالسة ة ةؤال حول س ة ةةب

عدم حص ة ةةولهم عن دورات

منهم في حين أفادت النسةةبة القليلة المتبقية

تدريبة أفاد معظمهم بنسةةبة  %71بانها لم تُطل
وهي  %7بعدم اتهتمام وعدم وجود و ت كافي لتلقي دورات تدريبية وبهذا فالتدري

أثناء

الخدمة يج أن يكون عملية ُمنظمة ومخططة وتتم بص ة ة ة ة ة ةةورة تعاونية جماعية تُسة ة ة ة ة ة ةهم فيها
(المعلم) تنمية مهنية مس ةةتمرة في
المعلمين أنفس ةةهم لتنمية معار ومهارة ُ
الجهات المس ةةؤولة و ُ
تخص ة ة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ة ةةه وتوجهات مجتمعه وتطوير ُدراته التدريسة ة ة ة ة ة ةةية واكسة ة ة ة ة ة ةةابه المعرفة باحدث

اتس ةةتراتيجيات التعليمية فنش ةةاط التدري

يس ةةتمد أهميته من ارتباطه بعنص ةةر الموارد البشة ةرية

الذق ُيعتبر العنصر الحاسم في العملية ا نتاجية(.)20
 .8الوستتاإلل التعليمية :ان اس ةةتخدام الوس ةةائل التعليمية وتنوعها من العوامل التي تُس ةةهم في انجاح
العملية التعليمية وحول ذلك لم يذكر أق من ُمعلمي الجغرافيا بتوفر جميا أنواع الوسة ة ة ة ة ة ةةائل
التعليمية بمدارسة ة ة ة ة ة ةةهم أفادت نسة ة ة ة ة ة ةةبة ليلة منهم تبلم حوالي  %7فقط بوجود ال
عدد كبير من

الوس ةةائل التعليمية في مدارس ةةهم ونس ةةبة  %51أفادت بوجود ال
عدد ليل منها في حين أفادت

النس ةةبة المتبقية والتي تُقدر بحوالي  %44بعدم وجود الوس ةةائل التعليمية أصة ةالع في مدارس ةةهم
وبارتفاع النسبتين األخيرتين تنخفض نسبة ُمعلمي الجغرافيا الذين يستعينون بالوسائل التعليمة

دائماع في تدريسة ة ة ة ة ةةهم لطالبهم اذ لم تتجاوز  %21وسة ة ة ة ة ةةجلت نسة ة ة ة ة ةةبة ُمعلمي الجغرافيا الذين
جامعة الزاوية
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يسة ةةتعينون بالوسة ةةائل التعليمية بين الحين واآلخر  %61والنسة ةةبة المتبقية والتي تُقدر بحوالي
 %8من اجمالي مفردات عينة الد ارسة ة ة ة ة ةةة أفادوا بانهم ت يسة ة ة ة ة ةةتعينون بالوسة ة ة ة ة ةةائل التعليمة في
تدريسة ة ةةهم لطالبهم وفي ضة ة ةةوء هذه النتائج با مكان رفا نسة ة ةةبة الذين يسة ة ةةتخدمون الوسة ة ةةائل

التعليمة بشكل دائم ومستمر فيما لو توفرت في مؤسساتهم التعليمية.

 .9تكنولوجيا المعلومات واالتااالت :بسةؤال مفردات عينة الد ارسةةة عن مد اسةةتخدامهم لوسةةائل
التقنية وربط التعليم بتكنولوجيا المعلومات تبين أن ت أحد منهم يس ةةتخدم وس ةةائل التقنية دائماع

في التدريس وأن نس ة ةةبة  %41فقط هم الذين يس ة ةةتخدمونها بين حين و خر والنس ة ةةبة المتبقية
والتي تقدر بحوالي  %57ت يستخدمون وسائل التقنية في التعليم وفي الو ت نفسه أفاد عدد

كبير من ُمعلمي الجغرافيا بض ة ة ة ةةرورة ربط التعليم بتكنولوجيا المعلومات بنس ة ة ة ةةبة بلغت حوالي
 %63ونسةةبة  %21أفادوا بان ت علم لهم باهمية ربط التعليم بتكنولوجيا المعلومات ونسةةبة
انخفاض نسة ةةبة اسة ةةتخدام وسة ةةائل التقنية

 %7ت يرون بضة ةةرورة ذلك ويمكن أن ُيعز سة ةةب
كبير منهم لم تُتر لهم فرصة اتلتحاق
وتكنولوجيا المعلومات لد عينة الدراسة؛ الى أن عدداع اع
المعلمين لاللتحاق بها
بالدورات التدريبية التي على ا دارة التعليمية ض ة ة ة ةةرورة ا امتها وتنظيم ُ

للرفا من كفاءتهم في هذا الجان

وتزويدهم بالخبرات واتتجاهات التي تس ة ةةاعدهم على نجاح

العملية التعليمية ومواجهة ُمشكالت وتحديات المستقبل.
 .11حل المشتتتكالت الطالبية والتوااتتتل مع أولياء األمور :ان اتهتمام بالطال

والتواصة ةةل ما

أولياء أمورهم ومشةةاركتهم دعم المدرسةةة وتعليم أبنائهم وحل المشةةكالت التي تعترضةةهم يعبر

عن الدور التكاملي وا حساس بالمسؤولية المشتركة بينهم في مجمل العال ات داخل المدرسة

واتعتزاز بها و د دلت بيانات الد ارسة ة ةةة أن نسة ة ةةبة  %32فقط من عينة الد ارسة ة ةةة أفادوا بانهم
يولون اهتماماُ دائماُ بالطال

وتوجيههم ومصة ة ة ة ة ة ةةالحهم وحل مشة ة ة ة ة ة ةةكالتهم وأن حوالي %57

أفادوا بانهم يمنحون المشة ة ةةكالت الطالبية نوعاع من اتهتمام ونسة ة ةةبة ليلة بلغت  %7ت تهتم
بحل المشةةكالت الطالبية وهذه النسةةبة األخيرة جاءت ريبة جداع منها نسةةبة الذين أفادوا بعدم
تواصلهم ما أولياء أمور الطال

والتي شكلت  %7من اجمالي مفردات الدراسة وتضاعفت

الى  %12للذين يتواصةةلون دائماع ما أولياء أمور الطال

وسةةجل الذين يتواصةةلون بين حين

و خر ما أولياء األمور ومش ة ة ة ة ة ةةاركتهم دعم المدرس ة ة ة ة ة ةةة وتعليم أبنائهم وحل المش ة ة ة ة ة ةةكالت التي

تعترضهم النسبة المتبقية والتي بلغت حوالي  %82من اجمالي مفردات عينة الدراسة.

 .11قضتتاء أوقات الفراب بالمدرستتة :تبين من خالل تحليل بيانات اسةةتمارة اتسةةتبيان أن ت أحد
من مفردات عينة الد ارس ة ة ةةة أفاد بانه يقض ة ة ةةي و ت فراغه بمكتبة المدرس ة ة ةةة اذ يبدو أن أغل

المدارس ت توجد بها مكتبات مدرسة ة ة ة ةةية وان وجدت فإنها تفتقر الى أبسة ة ة ة ةةط مقومات المكتبة

المدرس ة ةةية من كت
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حوالي  %53بانهم يقضة ة ة ة ةون و ت فراغهم ما زمالئهم ونس ة ة ة ةةبة  %7ما مديرق مدارس ة ة ة ةةهم

والنسبة المتبقية والتي تُقدر بحوالي  %41من مفردات عينة الدراسة أفادوا بانه ت يوجد لديهم
و ت فراغ يقضة ة ة ة ة ةةونه في مدارسة ة ة ة ة ةةهم وربما يعود ذلك لكثرة األعمال التي يقومون بها س ة ة ة ة ة ةواء
الدرسة ة ةةة
بالمدرسة ة ةةة أو ببيوتهم وبتحليل هذه النتائج يمكن القول ان ت أحد من مفردات عينة ا

يقضي و ت فراغه في مكتبة المدرسة وهذا يشير الى عدم تفعيل المكتبات المدرسية ألهمية

ال ةةدور ال ةةذق تؤدي ةةه في العملي ةةة التعليمي ةةة فهي تمث ةةل دافعة ةاع للمعلمين والطال

والثقافة والتزود بالمعار الجديدة.

الى القراءة

 .12موقع المدرستتة ودرجة الضتتوضتتاء بها :تُعد المدرس ةةة المؤسة ةس ةةة التعليمية التي يس ةةتند اليها
المجتما بصة ةةورة أسة ةةاسة ةةية في تعليم أبنائه واعدادهم للمسة ةةتقبل وبذلك فمو ا المدرسة ةةة ودرجة
الض ةةوض ةةاء بها أحد المقومات األس ةةاس ةةية التي تُس ةةهم في انجاح العملية التعليمية و د أفاد ما
نس ة ةةبته  %71من مفردات عينة الد ارس ة ةةة بان مدارس ة ةةهم تقا في أماكن مناس ة ةةبة ونس ة ةةبة %7

أفادوا بان موا ا مدارسةةهم غير مناسةةبة وبس ةؤالهم عن الضةةوضةةاء بمدارسةةهم أفاد ثُلث النسةةبة
األخيرة أق حوالي  %3من اجمالي عينة الد ارس ة ةةة بان مدارس ة ةةهم تعاني من درجة ض ة ةةوض ة ةةاء
عالية ونسبة  %61درجة الضوضاء بمدارسهم متوسطة والنسبة المتبقية  %27أفادوا بعدم

وجود ض ةةوض ةةاء بمدارس ةةهم ويمكن القول بش ةةكل عام ان معظم المدارس تحتل مو عاع مناس ةةباع

يسة ةهل على ُمعلمي الجغرافيا الوص ةةول اليها؛ وأن الض ةةوض ةةاء وما تُحدثه من مض ةةايقات غير
مرغو فيها ت تشكل خط اعر كبي اعر على صحة الطال بالمدارس وسالمتهم.

 .13وستتيلة الذهاب وزمن الواتتول من المستتكن إلط المدرستتة والرةبة في االنتقال منها :تبين
يقر من ثُلثي عينة الد ارسة ة ة ة ة ةةة بنسة ة ة ة ة ةةبة  %75يسة ة ة ة ة ةةتخدمون
من خالل تحليل البيانات أن ما ُ
سياراتهم الخاصة في الذها الى مدارسهم والنسبة المتبقية  %35يشغلها الذين يذهبون الى

مدارس ة ةةهم س ة ةةي اعر على األ دام وهو ما يؤكد ر س ة ةةكن هذه العينة من مدارس ة ةةها فكلما كانت
المدرس ة ة ةةة ريبة كلما س ة ة ةةهلت عملية الذها

اليها والعودة منها و لت نفقات التنقل وهذا ُيعلل

ارتفاع نسبة الذين ت يستغر ون زمناع طويالع للوصول الى مدارسهم فنسبة  %76من مفردات

عينة الد ارس ةةة ت يتجاوزون زمن ( )21د يقة للوص ةةول الى مدارس ةةهم والنس ةةبة القليلة المتبقية
والتي تبلم  %3من اجمةةالي عينةةة الةةد ارس ة ة ة ة ة ة ةةة تسة ة ة ة ة ة ةةتغرق زمنةاُ يتراوح بين ( )41-21د يقةةة

والنسة ة ة ة ة ة ةةبتين األخيرتين توافقت ة ةةا تم ة ةةامة ة ةاع على التوالي ما ال ة ةةذين ت يرغبون( )%76وال ة ةةذين

يرغبون( )%3في اتنتقال من مدارس ة ة ة ةهم فسة ة ة ةةرعة زمن الوصة ة ة ةةول الى المدرسة ة ة ةةة تُعد عامالع
مشجعاع على اتستمرار في العمل والبقاء بالمدرسة.
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ثالثاً :المتغيرات البحثية المتعلقة بتقييم ُمعلمي الجغرافيا لمدارسهم:
من خالل بيةةانةةات الجةةدول ر م ( )3يمكن أن نتعر على درجةةات تقييم ُمعلمي الجغرافيةةا
لعديد المتغيرات التي تتعلق بمدارسهم.
جدول ( )3درجات تقييم ُمعلمي الجغرافيا لمدارسهم

التسلسل

تحرص اإلدارة التعليمية على تطوير وتحسين جودة وفاعلية التعليم
يوجد بالمدرسة الخرائط والتصاميم الجغرافية
الفصول الدراسية مناسبة للدراسة
يُسمع ضجيج الشارع داخل الفصل
تطبق المدرسة اللوائح والقوانين بمساواة وعدالة بين المعلمين
تشرك إدارة المدرسة المعلمين في اتخاذ القرارات
اإلدارة المدرسية تتفاعل باستمرار وتميز مع جميع المعلمين

االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي

تتعاون مع اإلدارة لتحقيق تقدم المدرسة
تمثل إدارة المدرسة قدوة باالنضباط في العمل
يتوفر بالمدرسة المناخ التعليمي المناسب الذي يساعد على اإلبداع واالبتكار
تحرص إدارة المدرسة على خدمتكم وتزويدكم بجميع متطلبات المقرر الدراسي
يتوفر بالمدرسة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال
تنظم المدرسة رحالت علمية سنوية لربط الجانب النظري من المقرر بالميداني
تطلب منك المدرسة القيام ببعض المهام إلى جانب وظيفتك كمعلم
تشجع المدرسة المعلمين على االلتحاق بدورات تدريبية لرفع الكفاءة
توزع إدارة المدرسة المقررات على معلمي الجغرافيا بصورة عادلة
تقدم إدارة المدرسة مالحظاتها وتوجيهاتها بطريقة مقبولة
ُتقدر إدارة المدرسة ظروف المُعلمين
تعدل إدارة المدرسة في تعاملها مع المعلمين
يتم توزيع جداول االمتحانات بصورة مناسبة
تولي إدارة المدرسة المعلمين الجادين في عملهم بأهمية كبيرة
وجود الحوافز المادية والمعنوية المشجعة للمعلمين.
يتوفر بالمدرسة بيئة تعليمية تعين المعلم على أداء رسالته
تعمل المدرسة على تلبية احتياجات المعلم المهنية.
ُتسهم إدارة المدرسة في حل مشكالت المعلمين مع الطالب وأولياء األمور

الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

العبارة

0.61
0.57
0.73
0.55
0.43
0.40
0.76
0.91
0.51
0.35
0.32
0.43
0.24
0.59
0.74
0.69
0.65
0.28
0.49
0.69
0.78
0.77
0.56
0.6
0.42

14
10
18
13
24
25
20
19
6
4
3
5
1
11
21
17
15
2
8
23
16
22
9
12
7

2.47
2.71
2.15
2.47
1.15
1.12
1.79
2.15
2.82
2.85
2.88
2.85
2.94
2.65
1.50
2.44
2.47
2.91
2.76
1.41
2.47
1.44
2.74
2.56
2.76

المصدر تحليل بيانات استمارة اتستبيان.

المتغيرات التي
المعلمين لبعض ُ
توضة ة ة ة ة ةةر بيانات الجدول السة ة ة ة ة ةةابق ر م ( )3درجات تقييم ُ
تتعلق بم ةةدارسة ة ة ة ة ة ةةهم ووفقة ةاع جم ةةالي "البيتتانتتات المتعلقتتة بقيتتاس درجتتة تقييم ُمعلمي الجغرافيتتا

لمدارستتتهم" نالحظ أن اتتجاه العام جابات مفردات عينة الد ارسة ةةة تتجه الى فئة (موافق الى حد

ما) وفق مقياس ليكرت الثالثي اذ أظهر اختبار ( )T-testأن يمة الوسة ة ة ةةط الحسة ة ة ةةابي المرجر
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العةام ةد بلم ( )2.33من  3درجةات وبةانح ار

معيةارق ةدره ( )1.57كمةا بلغةت يمةة معةامل

اتختال ( )%25مما يشة ة ةةير الى وجود تجانس واتفاق بنسة ة ةةبة ( )%65على أن اتجاهات أفراد
العينة حول جميا الفقرات كانت في اتجاه (موافق الى ال
حد ما) ومن خالل الجدول السابق (ر م)3
يتبين أن هناك عديد العبارات تتباين درجات تقييمها وترتيبها نذكر أهمها في اآلتي

 جاء في المرتبة األولى تقييم عبارة (يتم توزيا جداول اتمتحانات بصورة مناسبة) اذ حازت علىأكثر العبارات اتفا اع بين أفراد عينة الدراسة حيث بلغت يمة المتوسط الحسابي المرجر ()2.74
وبانح ار

المعلمين على بول األلية التي يتم من خاللها
معيارق ( )1.24وهذا يدل على اتفاق ُ

توزيا جداول اتمتحانات بالمدارس وأنها تاتي في الغال

موافقة لرغباتهم.

المعلمين ما الطال
 جاء في المرتبة الثانية تقييم عبارة (تُسهم ادارة المدرسة في حل مشكالت ُحيث بلغت يمة المتوسط الحسابي المرجر ( )2.71وبانح ار معيارق
وأولياء األمور)
ُ
( )1.28و د دلت النتائج السابقة أن نسبة كبيرة من المعلمين بلغت  %71أفادوا بانهم يولون
المشكالت الطالبية نوعاع من اتهتمام وكذلك بينت نسبة أكبر بقليل بلغت  %74بانهم يتواصلون

دائماع وبين حين و خر ما أولياء أمور الطال .

حيث بلغت يمة المتوسط
 جاءت في المرتبة الثالثة عبارة (تُقدر ادارة المدرسة ظروالمعلمين) ُ
ُ
الحسابي المرجر ( )2.88وبانح ار

المعلمين لمهامهم.

معيارق ( )1.32وهذا عامل يؤدق دو اعر كبي اعر في أداء

حيث
 جاءت في المرتبة الرابعة عبارة (تقدم ادارة المدرسة مالحظاتها وتوجيهاتها بطريقة مقبولة) ُبلغت يمة المتوسط الحسابي المرجر ( )2.85وبانح ار معيارق ( )1.35ويليها في المرتبة
حيث بلغت يمة المتوسط الحسابي
المعلمين) ُ
الخامسة عبارة (تعدل ادارة المدرسة في تعاملها ما ُ
المرجر ( )2.85وبانح ار

معيارق (.)1.43

 جاءت العبارات األ ل رتباع لد مفردات عينة الدراسة عبارة (يوجد بالمدرسة الخرائط والتصاميمالجغرافية) اذ جاءت في المرتبة الثالثة والعشرين بمتوسط حسابي مرجر ( )1.41وبانح ار

معيارق( )1.77وهذا يؤكد ما توصلت اليه النتائج السابقة من أن ما نسبته  %44من مفردات
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
معيارق( )1.43وترتيبها المتاخر هذا

والعشرين بمتوسط حسابي ُمرجر ( )1.15وبانح ار
يمكن أن ُيعلل عدم استخدام تطبيقاتها عند  %57من مفردات عينة الدراسة كما ُذكر أنفاع وكان

األ ل تقييماع عبارة (تُنظم المدرسة رحالت علمية سنوية لربط الجان النظرق من المقرر الدراسي
بالميداني) اذ جاءت هذه الفقرة في المرتبة الخامسة والعشرين بمتوسط حسابي مرجر بلغت
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يمته ( )1.12وبانح ار

معيارق( )1.41ومن الطبيعي أن هذه العوائق تؤدق الى وجود

تحديات أمام ُمعلمي الجغرافيا تحول دون تحقيق نتاجاتهم المرجوة من تدريس مقرر الجغرافيا.
ومن النتائج السابقة ُيمكن القول بوجود ارتفاع في درجات تقييم مفردات عينة الدراسة لصالر

(توزيا جداول اتمتحانات واسهام ا دارة في حل المشكالت بالمدرسة وتقديرها لظرو

المعلمين) أما (تنظيم الرحالت العلمية وتوفر تطبيقات التكنولوجيا ووجود الخرائط والتصاميم
ُ
الجغرافية) فإنها سجلت درجات تقييم منخفضة ما يدل على أن اتهتمام بها يكاد يكون ضعيفاع

جداع عند ا دارة التعليمة.

ومن خالل النتائج ا حصائية المتحصل عليها لتحديد العال ة بين ُمعلمي مادة الجغرافيا
ومدارسهم من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة باستخدام اختبار ( )One Sided T-testتم

حسا معنوية اتختبار على أساس مستو معنوية أ ل من ( )1.15ليدل على وجود فرق معنوق

واذا كان مستو المعنوية أكبر من ( )1.15دل ذلك على عدم وجود فرق معنوق وجاءت النتائج
بانه توجد فروق ذات دتلة احصائية حيث بلغت يمة مستو الدتلة المحسوبة ()Sig=0.000

وهي أصغر من مستو الدتلة المعتمدة ( )1.15مما يشير الى وجود عال ة بين معلمي الجغرافيا

ومدارسهم ات أنها ليست متوفرة بالمستو المطلو توفره من وجهة نظر عينة الدراسة وعلى هذا
يمكن القول ان ُمعلمي الجغرافيا يرون أن بعض الخدمات التي تزخر بها المدارس وتقدمها لمعلمي

الجغرافيا يشوبها النقص مما يشكل تحدياع أمام تحقيق األهدا

المرجوة من العملية التعليمية.

رابعاً :المتغيرات البحثية المتعلقة بتقييم درجة رضا ُمعلمي الجغرافيا:
المعلم عن العمليةة التعليميةة ُيعةد تقييمةاع حقيقيةاع عن أهم
تجةدر ا ش ة ة ة ة ة ة ةةارة الى أن رض ة ة ة ة ة ة ةةا ُ
مجاتتها ومن بيانات الجدول ر م ( )4تتضة ة ة ة ة ة ةةر العبارات التي حازت على أعلى درجات القبول
والرضا واألخر التي حازت على درجات منخفضة وغير مناسبة.

جدول ( )4درجة رضا ُمعلمي الجغرافيا عن بعض المتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمية

التسلسل

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

جامعة الزاوية

الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9

العبارة
الرضا عن العمل كمعلم
القناعة بالعمل
الراحة في المدرسة
المبنى المدرسي
الفصول المدرسية
المرافق الخدمية بالمدرسة
الطريق المؤدي للمدرسة مناسب
الخدمات المقدمة من اإلدارة التعليمية
الزيارات التي يقوم بها التوجيه التربوي مفيدة

2.50
2.74
2.00
1.85
1.88
1.71
2.35
1.59
2.35

0.85
0.66
1.00
0.88
0.90
0.75
0.90
0.81
0.9

3
1
51
51
51
15
5
11
5
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التسلسل

المتوسط
المرجح

االنحراف
المعياري

سهولة التواصل والتعامل مع التوجيه التربوي
10
يقدم التوجيه التربوي المستجدات الخاصة بالمقرر
11
تقارير التوجيه التربوي مطابقة للواقع
12
يكفي عدد الحصص لدراسة المقرر
13
مفردات الكتاب متسلسلة
14
الدروس في الكتاب مُتدرجة
15
توجد اختبارات في نهاية كل وحدة بالكتاب
16
حجم الخط ونوعه في الكتاب مناسب للقراءة
17
يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية
18
الغالف الخارجي للكتاب جذاب
19
مكان تقديم الخدمة التعليمية
20
القائمون على إدارة العمل بالمدرسة
21
يتم تطوير المقررات الدراسية وفق أسس علمية ومنهجية
22
مالئمة المناهج لعملية التطبيق والتنفيذ
23
المناهج تزيد من فاعلية الطالب ونشاطهم
24
عدد الطالب بقاعة الفصل الدراسي
25
المصدر تحليل بيانات استمارة اتستبيان.

الترتيب

العبارة

2.09
2.09
1.85
2.29
2.24
2.21
2.53
2.47
2.15
2.35
1.94
2.24
2.12
1.94
2.09
1.76

0.98
0.92
0.91
0.82
0.94
0.96
0.78
0.88
0.94
0.9
0.97
0.97
0.93
0.97
0.89
0.94

51
13
51
6
1
1
2
4
51
1
56
8
11
16
12
20

من الجدول السابق ر م ( )4ووفقاع جمالي "البيانات المتعلقة بقياس درجة رضا ُمعلمي

الجغرافيا عن بعض المتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمية" فقد بلم المتوسط العام جمالي
اجابات عينة الدراسة ( )2.13وبانح ار

معيارق دره ( )1.28أق أن اتتجاه العام جابات عينة

الدراسة يشير الى درجة (مناسبة الى ال
حد ما) وفق مقياس ليكرت الثالثي وهذا يدل الى أن هناك
ُ
رضا الى حد ما وأن التحليل ا حصائي لمعامل اتختال بلغت يمته ( )%13مما يشير الي
وجود تجانس واتفاق بنسبة ( )%86على أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول البيانات المتعلقة
بقياس درجة رضاهم كانت في اتجاه (مناسبة الى ال
حد ما) وهناك عديد العبارات يرشدنا تقييمها

وترتيبها الى اتفاق راء العينة على الدرجات المناسبة وغير المناسبة وكذلك الدرجات التي تاخذ
ال
لحد ما) ونستنتج من بيانات الجدول السابق (جدول ر م )4ما يلي
اتجاهاع محايداع (أق مناس

 أهم العبارات التي حصلت على درجات رضا عالية (أق مناسبة بدرجة عالية) شملت من حيثاألكثر تقييماع على التوالي اآلتي (القناعة بالعمل) (توجد اختبارات في نهاية كل وحدة بالكتا )

(الرضا عن العمل كمعلم) (حجم الخط ونوعه في الكتا

مناس

للقراءة) (الزيارات التي يقوم

بها التوجيه التربوق مفيدة) (الطريق المؤدق للمدرسة مناس ) (الغال

الخارجي للكتا

جذا ) (يكفي عدد الحصص لدراسة المقرر) بمتوسطات حسابية ()2.53( )2.74

( )2.29( )2.35( )2.35( )2.35( )2.47( )2.50مرتبة تنازلياع على التوالي.
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 العبارات التي حصلت على درجات رضا متوسطة أق أنها حصلت على اتجاه درجات (مناسبةالى حد ما) تتمثل حس

األكثر تقييماع على التوالي في اآلتي (مفردات الكتا

متسلسلة)

(القائمون على ادارة العمل بالمدرسة) (الدروس في الكتا متدرجة) (يخلو الكتا من األخطاء

المطبعية) (تطوير المقررات الدراسية وفق أسس علمية ومنهجية) (المناهج تزيد من فاعلية
الطلبة ونشاطهم) (يقدم التوجيه التربوق المستجدات الخاصة بالمادة) (سهولة التواصل والتعامل
ما التوجيه التربوق) بمتوسطات حسابية جاءت على التوالي ()2.21( )2.24( )2.24

( )2.11( )2.09( )2.09( )2.09( )2.12( )2.15مرتبة تنازلياع.

 العبارات التي حصلت على اتجاه سلبي أق أنها حصلت على اتجاه درجات (غير مناسبة)شملت اآلتي (الخدمات المقدمة من ا دارة التعليمية) (المرافق الخدمية بالمدرسة) (أعداد
التالميذ بالفصل المدرسي) (تقارير التوجيه التربوق) (المبنى المدرسي) (الفصول المدرسية)

(مكان تقديم الخدمة التعليمية) (مالئمة المناهج للتطبيق والتنفيذ) بمتوسطات حسابية ()1.57

( )1.74( )1.74( )1.88( )1.85( )1.85( )1.67( )1.61مرتبة على التوالي
تصاعدياع.

ويمكن القول ان النتائج المتعلقة بهذا المحور تشير الى وجود ارتفاع في درجات رضا

المعلمين لصالر (القناعة بالعمل) (وجود اختبارات في نهاية كل وحدة بالكتا ) (الرضا عن
ُ
العمل كمعلم) (اتستفادة من الزيارات التي يقوم بها التوجيه التربوق) اذ استحوذت بالتوالي تنازلياع
على المرات

المقدمة
المعلمين عن (الخدمات ُ
األربعة األولى وتخلفت عنها كثي اعر درجات رضا ُ

من ا دارة التعليمية) (المرافق الخدمية بالمدرسة) (أعداد التالميذ بالفصل المدرسي) اذ تحصلت
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.

المتحصل عليها لتحديد العال ة بين درجة رضا مفردات عينة
ومن خالل النتائج ا حصائية ُ
الدراسة والمتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمية باستخدام اختبار ( )One Sided T-testتم
حسا معنوية اتختبار على أساس مستو معنوية أ ل من ( )1.15ليدل على وجود فرق معنوق

واذا كان مستو المعنوية أكبر من ( )1.15دل ذلك على عدم وجود فرق معنوق وجاءت النتائج
بانه توجد فروق ذات دتلة احصائية حيث بلغت يمة مستو الدتلة المحسوبة ()Sig=0.000

وهي أصغر من مستو الدتلة المعتمدة ( )1.15مما يشير الى وجود عال ة بين مفردات عينة

الدراسة والمتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمية.
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و د أمكن ياس الفروق ا حصائية بين درجة رضا ُمعلمي الجغرافيا ومتغير الجنس والمؤهل

العلمي وسنوات الخبرة وجاءت نتائج اختبار ( )Tتختبار الفروق كما يوضحها الجدول ر م()5
وتمت اتختبارات على النحو التالي

 تختبار الفروق ا حصائية بين درجة رضا المعلم ما المتغير المستقل (الجنس) تم استخداماختبار ( )Tللعينتين المستقلتين ونالحظ من الجدول ( )5أن المتوسط الحسابي جابات
الذكور د بلم ( )1.73أما المتوسط الحسابي جابات ا ناث بلم ( )2.21أق أن المتوسط
الحسابي لإلناث كان أكبر من المتوسط الحسابي للذكور وبالنظر الى يمة مستو الدتلة
المحسوبة ( )1.127التي جاءت أعلى من مستو الدتلة المعتمدة للدراسة وهي ()1.15
وبناء عليه نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على انه ت توجد فرو ات ذات دتلة احصائية
حول تقييم درجة رضا معلمي الجغرافيا عينة الدراسة تعود لمتغير الجنس.
 لمعرفة الفروق ا حصائية بين درجة رضا المعلم ما المتغير المستقل (المؤهل العلمي) تماستخدام اختبار التباين األحادق ( )One Way ANOVAونالحظ من الجدول ( )5أن
المتوسط الحسابي لفئة (دبلوم خاص) د بلم ( )2.24أما المتوسط الحسابي جابات فئة
(دبلوم متوسط) بلم ( )2.14بينما المتوسط الحسابي لفئة (دبلوم عالي) بلم ( )2.13وفئة
المؤهل العلمي (جامعي) فقد بلم ( )2.14وأخي اعر المتوسط الحسابي لفئة (دراسات عليا) بلم
( )2.28وحيث نالحظ أن يم المتوسط الحسابي للفئات متقاربة فان يمة مستو الدتلة
المحسوبة ( )1.426وهي أكبر من مستو الدتلة المعتمدة للدراسة وهو ( )1.15وبناء عليه
نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ت توجد فرو ات ذات دتلة احصائية حول تقييم
درجة رضا معلمي الجغرافيا عينة الدراسة تعود للمؤهل العلمي.
 تختبار الفروق ا حصائية بين درجة رضا المعلم ما المتغير المستقل (سنوات الخبرة) تماستخدام اختبار التباين األحادق ( )ANOVAونالحظ من الجدول ( )5أن المتوسط الحسابي
لفئة سنوات الخبرة (من  11سنوات فا ل) كان ( )2.11أما المتوسط الحسابي جابات الفئة
(من  11الى  21سنة) فقد بلم ( )2.12بينما المتوسط الحسابي للفئة (من  21الى  31سنة)
كان ( )2.11وأخي اعر المتوسط الحسابي لفئة سنوات الخبرة (من  31سنة فاكثر) فقد كان
( )2.54حيث نالحظ أن يم المتوسط الحسابي للفئات متقاربة وبالنظر الى يمة مستو
الدتلة المحسوبة ( )1.711وهي أكبر من مستو الدتلة المعتمدة للدراسة وهو ()1.15
وبناء عليه نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ت توجد فرو ات ذات دتلة احصائية
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
دتلة( )1.15بمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة وذلك ألن معظم المعلمين يعملون
في نفس البيئة وتتوفر لهم ظرو

متشابهة لمزاولة مهنتهم التدريسية بمدارسهم.

جدول( )5نتاإلج اختبار Tلدرجة رضا المعلمين لمتغير الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة
المتغير

ذكر

1.73

أنثى

2.21

دبلوم خاص

2.24

دبلوم متوسط

2.14

دبلوم عالي

2.13

جامعي

2.14

دراسات عليا

2.28

من  11سنوات فا ل

2.11

من  11الى  21سنة

2.12

من 21الى  31سنة

2.11

من  31سنة فاكثر

2.54

الجنس

البيان

المتوسط الحسابي

مستوى الداللة
المعتمد

مستوى الداللة
المحسوبة
1.127

المؤهل العلمي

0.427
1.15

سنوات الخبرة

0.600

المصدر تحليل اختبار (.)T

 المحور الثالث :الخاتمة والنتاإلج العامة للدراسة وتواياتها:
 الخاتمة:
األهدا

هدفت هذه الدراسة الى معرفة أهم التحديات التي يواجهها ُمعلمو الجغرافيا وتحول دون تحقيق
المرجوة من تدريس مقرر الجغرافيا بمرحلة التعليم األساسي في بلدية الزاوية الجنو

ومن خالل القراءة التحليلية لنتائج الدراسة تبين أن أبرز التحديات من وجهة نظر عينة الدراسة

هي عدم ربط الجان

النظرق بالعملي التطبيقي الميداني وعدم حصول نسبة كبيرة منهم على

وندرة وجود الوسائل والتقنيات التعليمية وعدم توفر تطبيقات تكنولوجيا
دو ارت تدريبية لرفا الكفاءة ُ
المقدمة من ا دارة التعليمية والمرافق
المعلومات واتتصاتت بمدارسهم وأيضاع حازت الخدمات ُ
الخدمية بالمدرسة وأعداد التالميذ بالفصل المدرسي وتقارير التوجيه التربوق والمبنى المدرسي
والفصول المدرسية ومكان تقديم الخدمة التعليمية ومالئمة المناهج للتطبيق والتنفيذ على درجات

رضا غير مناسبة وفي ضوء ُمجمل النتائج التي توصلت اليها الدراسة تم طرح توصيات ُيمكن
من خاللها التخفي من حدة ا شكاتت ومعالجتها مما ُيسهم في اعداد جيل ُمتعلم ومواك
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للتغيرات المعرفية الحديثة بحيث يوظ

على تطور المجتما.

المهارات المكتسبة في حياته اليومية مما ينعكس بالتالي

 النتاإلج:

وفي ضوء ما تقدم يمكن ايجاز أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة فيما يلي

المعلمات اذ بلغت نسبيهم
المعلمين ارتفاع نسبة النوع لصالر ُ
 أظهرت نتائج دراسة خصائص ُِ
األكثر تك ار اعر هي للمعلمين
العمرية
حوالي  %64من اجمالي مفردات عينة الدراسة وأن الفئة ُ
الذين تقل أعمارهم عن ( )44سنة اذ بلغت نسبتهم حوالي  %67من اجمالي عينة الدراسة

هذا وبلغت نسبة المتزوجين من مفردات عينة الدراسة حوالي  %82وأن ما يفوق ثلث عدد
المتزوجين بنسبة بلغت  %35تزيد عدد أفراد أسرهم عن ( )7أفراد وأن نسبة الحاصلين على
مؤهالت جامعية بلغت  %75وحوالي  %85من اجمالي مفردات عينة سنوات خبرتهم تقل عن

( )21سنة.

 أوضحت النتائج أن ُمعلمي الجغرافيا الذين يستخدمون الوسائل التعليمة بشكل دائم يشكلون نسبةمنخفضة اذ لم تتجاوز نسبتهم  %21و د أفاد حوالي  %44من اجمالي ُمفردات عينة الدراسة
بعدم وجود الوسائل التعليمية في مدارسهم وأن حوالي  %51أفادوا بوجود عدد ليل منها.

المعلمين يستخدم تكنولوجيا المعلومات واتتصاتت في عملية تعليم
 دلت النتائج أنه ت أحد من ُمقرر الجغرافيا بشكل دائم وأن الذين يستخدمونها بين حين وأخر بلغت نسبتهم حوالي %41
وشكل الذين ت يستخدمون وسائل التقنية في التعليم العدد األكبر اذ بلغت نسبتهم حوالي %57

من اجمالي عينة الدراسة وبالرغم من ارتفاع نسبة الذين ت يستخدمون التقنية في التعليم بينت

النتائج بان نسبة  %64من اجمالي عينة الدراسة يرون بضرورة ربط التعليم بتكنولوجيا

المعلومات.

المعلمين د أفاد بانه يقضي جزءاع من و ت فراغه أثناء وجوده
 لم تسجل الدراسة أن أحداع من ُبالمدرسة في مكتبتها.

المعلمين الذين يولون المشكالت الطالبية أهمية بالغة يشكلون نسبة ليلة بلغت
 بينت النتائج أن ُحوالي  %32فقط من اجمالي مفردات عينة الدراسة.

 -حظي توزيا جداول اتمتحانات برضا بالم األهمية اذ استحوذ على الترتي

األول في تقييم

معدتت الرضا لد عينة الدراسة.

 -أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة الذين لم يتحصلوا على دورات تدريبية لرفا الكفاءة في مجال

وظيفتهم حيث وصلت هذه النسبة الى حوالي  %88من اجمالي عينة الدراسة ونسبة الذين

تلقوا دورات تدريبية تت اروح بين دورة تدريبة واحدة ودورتين بلغت  %12وأن نسبة كبيرة من
المعلمين بلغت حوالي  %71يعللون سب عدم حصولهم على دور ال
ات تدريبية لرفا الكفاءة الى
ُ
ُ
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أن الجهات المعنية با دارة التعليمية لم تطل

المعلمين باهمية التدري
فيه ُمعظم ُ
الدراسة.

منهم ذلك ولم توفره لهم في الو ت الذق يتفق

لرفا الكفاءة وبنسبة بلغت حوالي  %74من اجمالي عينة

 تبين وجود فروق ذات دتلة احصائية عند مستو الدتلة ( )1.15نحو درجة الرضا عنالمتغيرات التي تتعلق بالعملية التعليمة مما يشير الى وجود عال ة بين مفردات عينة الدراسة

ومتغيرات العملية التعليمية كما تبين بان ت توجد فروق ذات دتلة احصائية عند مستو الدتلة
نفسه نحو درجة الرضا عن متغيرات العملية التعليمية تعود لمتغير الجنس والمؤهل العلمي

وسنوات الخبرة.

 التوايات:

المستهدفة وما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج نوجز
ع
بناء على اجابات أفراد العينة ُ
توصياتنا في اآلتي

المتغيرات األساسية لصنا حياة أفضل ألفراد المجتما فالبد من التخطيط الجيد
 ان التعليم أحد ُله والتشديد على األولوية اتستراتيجية للتعليم واعتماد استراتيجية مناسبة لتطوير النظم التعليمية

لكي تواك

التطورات العلمية الحديثة وتحقق أهدا

التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.

بالمعلمين الى بذل المزيد
 العناية الخاصة بالتعليم األساسي وتطوير بنيته وايجاد حوافر تدفا ُمن الجهد نجاح العملية التعليمية.
 تنظيم دورات تدريبية وتصميم برامجها لرفا كفاءة المعلمين وتطوير دراتهم ومهاراتهم بما يتوافقما متطلبات العصر الحالي وخصائصه لما لذلك من فوائد تنعكس على أدائهم وتطوره.

 -تحديث ال ُكت

الجغرافية بحيث تواك

التقنية والتكنولوجية الحديثة.

التطورات المعرفية المعاصرة واستخدام الطرق والوسائل

 -ضرورة ريط المناهج الدراسية بالتجار

التطبيقي في تعليم مقرر الجغرافيا لمختل

والخبرات الميدانية مما يؤكد على أهمية الجان
الفصول والمراحل الدراسية.

للمعلمين بصفة عامة ولمعلمي الجغرافيا بصفة خاصة وتوطين
 توفير الوسائل التعليمية الالزمة ُتكنولوجيا المعلومات لما حققته من انجازات هائلة بنشرها العلم والثقافة والمعلومات.

 العمل على توفير التدري الميداني كسا الطال المهارات المهنية المختلفة التي تعينهم علىممارسة دورهم المهني في بيئة عملهم ومجتمعهم.

 -تهيئة الظرو

المالئمة للعملية التعليمية بتوفير بيئة تعليمية مالئمة وذات كفاءة وفاعلية

المتطلبات الالزمة للحد من التحديات التي تواجه ُمعلمي الجغرافيا.
عاليتين يتوفر بها كافة ُ
 تحسين األوضاع المعيشية للمعلمين بالعمل على رفا مرتباتهم وتوفير المتطلبات الالزمة يجادبيئة تعليمية مالئمة لممارسة مهنتهم با تدار وتُحفزهم على ا بداع واتبتكار.
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 زيادة فاعلية الدور الذق تقوم به الجامعات في اعداد ُمعلم الجغرافيا أكاديمياع ومهنياع وتمكينهمن المعار والعلوم والمهارات التي تعينه في تعليم الطُال الذين يعدون على درجة كبيرة من
األهمية لمستقبل البالد.

 ان التطلا الى مستقبل أفضل يفرض العناية بالبيئة التعليمية وتحقيق متطلباتها األساسيةوتطوير المصادر البشرية التي تعمل خاللها لمواجهة هذه التحديات.

المقترحات:
ُ 

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.

 اجراء دراسات مسحية لتحديد الحاجات التدريبية وتصميم برامجها وتنظيم دورات لرفا كفاءةُمعلمي الجغرافيا وتطوير دراتهم ومهاراتهم بما يتوافق ما متطلبات العصر الحالي وخصائصه.

المعلمين
 اجراء دراسات للكش عن احتياجات مدارس التعليم األساسي والت ُعر على خصائص ُ
العمرية والصحية والسكنية وغيرها وما يط أر عليها من تغيرات تُعد من األمور الضرورية
التي تعتمد عليها البرامج التخطيطية الحالية والمستقبلية لإليفاء بمتطلبات مؤسسات التعليم
األساسي من ُمدرسي المواد في مختل

ال ُشع

المعلم.
وتحديد حجم الضغط الذق سيقا على ُ

وتساعد أيضاع في تقدير حجم الحاجة مستقبالع

لمعلمي الجغرافيا
 توفير مصادر متنوعة للمعرفة وادارتها لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية ُفي أق و ت وفي أق مكان باستخدام التقنيات الحديثة وتوفير المناخ المناس لالستفادة
القصو منها.
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ملحق ( )1التوزيع العددي الستمارات االستبيان علط أفراد عينة الدراسة
بمدارس التعليم األساسي ببلدية الزاوية الجنوب

استمارات االستبيان
ت

أسم المدرسة

الموزعة

الاالحة
للتحليل

الفاقد

1

شهداء امداكم

2

2

0

2

شهداء ليبيا

2

2

0

3

امداكم الشمالية

1

1

0

4

شلغودة أساسي

2

2

0

5

جلدة الذي

2

2

0

6

شيخ الشهداء

2

2

0

7

بئر الغنم الغربية

3

2

1

8

البشائر

2

2

0

9

بئر امداكم

2

2

0

10

التحدق أساسي

2

2

0

11

الوحدة العربية

2

2

0

12

شلغودة الجديدة

2

2

0

13

ناصر

3

2

1

14

فجر الحرية

3

3

0

15

بئر الغنم الجديدة

4

3

1

16

شهداء القنة

4

3

1

14

الربيا العربي

2

0

2

40

34

6

المجموع
المصدر الدراسة الميدانية .2118
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المراجع:
) )1محمود توفيق محمود منهجية البحث العلمي مكتبة األنجلو المصرية القاهرة 2007
ص.41

) )2مكت

احصائية ُمعلمي الجغرافيا في الفصل

م ار بة الخدمات التعليمية ببلدية الزاوية الجنو

الدراسي األول للعام .2118-2116

) )3مدحت أبو النصر واعد ومراحل البحث العلمي دليل ارشادق في كتابة البحوث واعداد رسائل
الماجستير والدكتوراه مجموعة النيل القاهرة  2004ص.183

) )4أآلن باكلير جغرافية التعليم في الوتيات المتحدة األمريكية راءات في الجغرافية اتجتماعية
الجامعي مكة المكرمة 1416ه

التطبيقية تحرير علي عبداهلل الصنيا مكتبة الطال

ص ص.172 171

المتغيرات مجلة مركز
) )5يزيد سورطي مشكالت المعلمين في سلطنة ُعمان وعال تها ببعض ُ
البحوث التربوية العدد  2000 18ص ص.243 215
) )6مصطفى عبدالسالم الشيباني خل

اهلل الوظيفة التعليمية في شعبية الزاوية دراسة في الجغرافية
جامعة الزاوية  2117ص ص188

التطبيقية (رسالة ماجستير غير منشورة) كلية اآلدا

.189

) )7مسعود محمد تومان الشهراني أثر استخدام الخرائط ا لكترونية من خالل الشبكة العنكبوتية
في تدريس مادة الجغرافيا على تحصيل طال

الص

الثاني المتوسط بمحافظة بيشة

واتجاهاتهم نحوها (أطروحة دكتوراه غير منشورة) كلية التربية جامعة أم القر

1431ه ص.158

السعودية

في

) )8ميسون أحمد المجالي وفاطمة عبداهلل العالم التحديات التي تواجه ُمعلمي الحاسو
المدارس الحكومية والخاصة في األردن مجلة كلية التربية جامعة بور سعيد العدد22
يونيو 2116ص.138

) )9هنادق حسين القحطاني كفايات معلم التربية الخاصة في توظي

مستحدثات تكنولوجيا التعليم

عبر وسائل التواصل اتجتماعي مجلة الجامعة ا سالمية للدراسات التربوية والنفسية

مارس 2018ص ص.101 100

) )10لي تنكينم توفير التعليم لة  1.3مليار انسان ترجمة أييمن أرمنازق العبيكان للنشر
السعودية  2111ص ص.52 47

) )11صفاء عبد العزيز ادارة الفصل وتنمية المعلم دار الجامعة الجديدة ا سكندرية 2116
ص.216
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األول اتبتدائي مجلة

) )12محمد عبدالرحمن الديحان مشكالت التدريس لد ُمعلم الص
رسالة الخليج العربي الرياض السنة العشرون العدد1421 61ه ص.24

)ُ )13هد محمد حمد العبدان جغرافية التعليم في حاضرة الدمام (أطروحة دكتوراه غير منشورة)
كلية اآلدا للبنات بالدمام السعودية  1777ص ص.213 212

) )14عبدالمقصود سالم جعفر تحديات تواجه مدرسة المستقبل  2117/11/16شبكة
المعلومات الدولية

Https://www.new-educ.com

) )15عبداهلل عطوق السكان والتنمية البشرية دار النهضة العربية لبنان  2114ص.455
) )16علي راشد خصائص المعلم العصرق وأدواره -ا ش ار
القاهرة  2112ص.126

عليه -تدريبه دار الفكر العربي

) )17المجالس القومية المتخصصة ندوة التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة الدورة 28
القاهرة  2111ص.37

) )18شارلي دق ماكين التخطيط اتستراتيجي في التعليم ترجمة فهد بن ابراهيم الحبي
العبيكان للنشر السعودية  2118ص.57

) )19منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التقرير العالمي لرصد التعليم
للجميا 2115ص ص.3 1

) )20عادل محمد زايد ادارة الموارد البشرية رؤية استراتيجية  2113ص 284شبكة المعلومات
الدولية
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الضغط النفسي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى طالب المرحلة الثانوية
بمنطقة القصيعة – ترهونة
د .محمد رمضان سرار

أستاذ مساعد بقسم التربية وعلم النفس
كلية التربية – جامعة الزيتونة

الملخص:
تهدف الد ارسة ة ة ةةة رل التعرف عل مسة ة ة ةةتو الضة ة ة ةةسوة النفسة ة ة ةةية لد ةوي المرحلة ال انوية

بمنةقة القص ةةيعة بترةونة والتحقق من ةبيعة العوقة االرتباةية بين الض ةةسوة النفس ةةية والدافعية
للتعلم وفقاً لمتسيري الجنس والتخصص العلمي .وقد أجريت الدراسة عل عينة مكونة من ()831
ةالباً وةالبة من التخص ة ةصة ةةين العلمي وا دبي واسة ةةتخدم الباحم المنهو الوصة ةةفي لكون أنسة ةةي

المناةو لم ل ةذه الدراسات ولدراسة متسيراتها استخدم مقياس الضسوة النفسية لعبدالحق لبوازدة
ومقياس الدافعية للتعلم ليوسة ةةف قةامي وتوصة ةةلت نتا جها رل أن عينة الد ارسة ةةة لديهم مسة ةةتو

ض ة ة ةةسة نفس ة ة ةةي مرتفة عند مس ة ة ةةتو داللة ) )0,05وأن معامل االرتباة بين الض ة ة ةةسة النفس ة ة ةةي
والدافعية للتعلم يقدر بنحو ( )0,45-وةي قيمة دالة رحص ة ة ةةا ياً عند مس ة ة ةةتو ) )0,01مما يعن

وجود عوقة ارتباةي س ة ةةالبة ذات داللة رحص ة ةةا ية بين الض ة ةةسة النفس ة ةةي والدافعية للتعلم أي ان

كلما أرتفة مس ةةتو الض ةةسة النفس ةةي انخفض ةةت الدافعية للتعلم كذلك توص ةةلت رل وجود عوقة
ارتباةي س ةةالبة بين الض ةةسة النفس ةةي وأبعاد الدافعية للتعلم لد الةوي عينة الد ارس ةةة .حيم أن

كلما أرتفة مسة ةةتو الضة ةةسة النفسة ةةي انخفضة ةةت الدافعية للتعلم أيض ة ةاً توصة ةةلت رل وجود فروق

ذات داللة رحصة ة ةةا ية في الدافعية للتعلم تعز لمتسير الجنس وكانت لصة ة ةةال اإلنام كما بينت
عدم وجود فروق دالة رحص ة ة ةةا ياً بين التخصة ة ة ةص ة ة ةةين العلمي وا دبي في مس ة ة ةةتو الدافعية للتعلم
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:
يعد موضةةوا الضةةسة النفسةةي من الموضةوعات العلمية الحدي ة التي حظيت باةتمام الباح ين

والمختص ة ة ة ة ة ةةين في مجال التربية وعلم النفس باعتبار أن الض ة ة ة ة ة ةةسوة النفس ة ة ة ة ة ةةية التي يتعر

لها

اإلنسةةان تؤ ر عل جواني حيات ومجتمع وترتبة بأحدام حيات اليومية س ةواء كانت مصةةادرةا

ذاتية داخلية أم خارجية وتتم ل في الضة ةةسوة ا س ة ةرية والد ارسة ةةية واالقتصة ةةادية واالجتماعية وما
يترتي عنها من أزمات مختلفة نفس ة ة ةةية وانفعالية .والض ة ة ةةسوة النفس ة ة ةةية مرتبةة بأحدام الحياة من

خول تكرار التعر

لها وقد تفر

البي ة ض ة ة ةةسوةاً تفوق قدرة الفرد عل تحملها وتهدد تحقيق

أةداف واشة ة ة ة ة ةةباا دوافع ور بات ولها تأ يرات سة ة ة ة ة ةةلبية تؤدي رل حالة من التوتر واالضة ة ة ة ة ةةةراي
النفسةةي كما أن التعر

للضةةسوة يؤ ر عل الوظا ف والقدرات العقلية من خول نقص الكفاءة

المعرفية وتدةور الذاكرة وزيادة معدل ا خةاء

()1

ويتعر

الةوي كأحد ف ات المجتمة المهمة

رل حاالت من التوتر واإلحباة نتيجة ا عباء الد ارسة ة ة ة ة ة ةةية المتعددة والمتراكمة التي قد تفوق

ةاقاتهم وقدراتهم في ك ير من ا حيان وتم ل المؤس ةسةةة التعليمية مصةةد اًر للضةةسوة النفسةةية التي

من شةةأنها أن تولد ردود أفعال نفسةةية وسةةلوكية وتكون سةةبباً مؤ اًر في العملية التعليمية التي تعد

محصة ةةلة تفاعل العوامل الذاتية -العقلية والمعرفية -وبالدافعية للتعلم والظروف البي ية المحيةة

ويشة ة ةةكل ذلك تحدياً كبي اًر للقا مين عل العملية التربوية والتعليمية .ويعد الض ة ة ةسة النفسة ة ةةي عاموً
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مؤ اًر في التوافق النفسةةي لد الةالي ويؤدي رل اختول الصةةحة النفسةةية ا مر الذي ينعكس

سة ة ةةلباً عل مسة ة ةةتو الةموح والدافعية للتعلم .ويم ل الضة ة ةةسة النفسة ة ةةي للةالي رحد

الحياتية التي يتعر
تبدد ةاقات

المظاةر

لها في مواقف وأوقات مختلفة تترتي عنها عديد اآل ار وخاصة تلك التي

وتجعل أقل قدرة عل مواصلة االنتباه وبذل الجهد الوزم لمتابعة الشرح واالستذكار

الجيد وةذا قد ينعكس عل مستو التحصيل الدراسي كما تؤدي رل اضةراي عوقة الةالي
مة زمو

ومعلمي

ار
ويعد بذلك الض ة ة ةةسة النفس ة ة ةةي من أبرز العوامل التي يمكن أن تترك آ اً

خةيرة عل اإلنسةةان س ةواء عل مسةةتو الفرد أم الجماعة وتتض ة ةذه اآل ار لد الةوي من

خول الشةةعور باليأس وصةةعوبة التركيز و الشةةعور بالتوتر والص ةراا كما يؤدي ارتفاا مسةةتو

الضة ة ةةسة النفسة ة ةةي رل سة ة ةةوء توافق الةالي في جواني حيات ا س ة ة ةرية والصة ة ةةحية واالجتماعية
واالنفعالية وينعكس سلباً عل أدا وتحصيل الدراسي(.)2

مشكلة الدراسة:

تعتبر مرحلة الدراسة ال انوية من أةم المراحل العمرية التي يمر بها الفرد حيم يقابلها نما ياً

مرحلة المراةقة التي تعد من المراحل الحسة ة ةةاسة ة ةةة التي يمر بها ويصة ة ةةاحبها عدد من التسيرات

الفسةةيولوجية والمعرفية وأةم ما يميزةا تعدد الضةةسوة النفسةةية التي تصةةاحبها نتيجة لتسير ا دوار
بشكل متوحق وسرية وقد أشار اريكسون رل أةمية البعد النفسي واالجتماعي الذي يظهر في

مرحلة المراةقة واعتبر أن أزمة الهوية من أةم العوامل التي تؤدي رل الضة ةةسوة النفسة ةةية رل

جاني ض ة ة ة ة ةةسوة الحياة اليومية التي تفرض ة ة ة ة ةةها ظروف البي ة المحيةة .وقد ش ة ة ة ة ةةهدت ليبيا خول

الس ةةنوات الماض ةةية تسيرات وتةورات ةامة اجتماعية واقتص ةةادية وس ةةياس ةةية وأمنية ألقت بظولها
عل مجاالت الحياة المختلفة وخلقت بي ة ملي ة باالحباةات والص ة ة ة ة ة ة ةراعات والتوترات أدت رل

عجز ا فراد عن تحقيق أةدافهم وةموحاتهم فالضة ة ة ة ة ة ةةسة النفسة ة ة ة ة ة ةةي ينعكس في عدم قة ا فراد
بأنفس ة ة ةةهم وعدم رض ة ة ةةاةم عنها ونقص الدافعية مما يؤدي رل ض ة ة ةةعف ا داء وتدني التحص ة ة ةةيل

الد ارس ة ةةي وبما أن المدرس ة ةةة ةي رحد مؤسة ة ةس ة ةةات المجتمة التي تش ة ةةكل جزءاً ةاماً من مجال

البي ي الذي يعيش في الةوي ونظ اًر لألحدام الض ة ة ةةا ةة وما تس ة ة ةةبب من آ ار نفس ة ة ةةية تم ل

مص ة ةةادر خةر وتهديد وض ة ةةسوة تش ة ةةعرةم بعدم القدرة عل مواجهتها فقد جاءت فكرة القيام بهذه

الد ارسةةة والتي تحاول معرفة انعكاسةةات الص ةراا في ليبيا وأ اره عل ةوي المرحلة ال انوية وما

قد تسبب من ضعف قدرة الةالي عل التركيز واالنتباه وحدوم اضةرابات في التفكير والتذكر

مما يؤدي رل نقص الدافعية وتدني مستو التحصيل الدراسي وقد أشارت نتا و عديد الدراسات
والبحوم العلمية م ل د ارس ة ة ة ةةة ا ميري ()8991

()3

ود ارس ة ة ة ةةة الحازمي ()8999

()4

عل وجود

عوقة ارتباةية بين الض ة ة ة ةةسوة النفس ة ة ة ةةية ونقص الدافعية للتعلم الذي انعكس بدوره عل مس ة ة ة ةةتو

التحص ةةيل الد ارس ةةي .لذا فرن الد ارس ةةة الحالية تس ةةع لبحم ةبيعة العوقة بين الض ةةسوة النفس ةةية
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وال ةةدافعي ةةة للتعلم ل ةةد

ةوي المرحل ةةة ال ةةانوي ةةة وم ةةد

ت ةةأ يرة ةةا عل

وةموحاتهم وذلك من خول اإلجابة عل التساؤل الر يس وةو:

أدا هم لتحقيق أة ةةدافهم

ما طبيعة العالقة بين الضغوط النفسية والدافعية للتعلم لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة

القصيعة – ترهونة؟

وينب ق عن ةذا السؤال عدد من ا س لة الفرعية التالية:

 -ما مستو الضسوة النفسية التي يتعر

لها ةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة؟

 ةل ةناك عوقة بين الضسوة النفسية والدافعية للتعلم لد ةوي المرحلة ال انوية؟ -ةل توجد فروق في الدافعية للتعلم ترجة للجنس (ذكور – رنام)؟

 -ةل توجد فروق في الدافعية للتعلم ترجة للتخصص العلمي (أدبي – علمي)؟

أهمية الدراسة:
يلي:

تكمن أةمية دراسة الضسوة النفسية في أنها رحد العوامل المؤ رة في العملية التعليمية فيما

 -االةتمام بالحالة النفسية للةالي باعتباره رجل السد وأساس التنمية المجتمعية.

 محاولة تشخيص ا حدام المسببة للضسوة النفسية لوضة استراتيجية وقا ية لعوج تأ يراتها. -توفير بي ة تعليمية تتناسي مة قدرات واستعدادات المتعلمين للرفة من مستو أدا هم.

 -ربة الصلة بين الةالي والمدرسة والمجتمة المحية لوضة أةداف واقعية قابلة للتةبيق.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة رل ما يلي:

 التعرف عل مستو الضسوة النفسية لد ةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة. التحقق من ةبيعة العوقة االرتباةية بين الضسوة النفسية والدافعية للتعلم. -معرفة الفروق في الدافعية للتعلم وفقاً لمتسير الجنس.

 -معرفة الفروق في الدافعية للتعلم وفقاً للتخصص العلمي.

فروض الدراسة:

 يعاني ةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة من مستويات مرتفعة في شدة الضسة النفسي. توجد عوقة ارتباةية بين الضسة النفسي والدافعية للتعلم لد عينة الدراسة. -توجد عوقة ارتباةية بين الضسة النفسي وأبعاد الدافعية للتعلم.

 توجد فروق ذات داللة رحصا ية في مستو الدافعية للتعلم بين اإلنام والذكور. -توجد فروق في الضسوة النفسية ترجة للتخصص العلمي (أدبي – علمي).
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منهج الدراسة:
اس ةةتخدم الباحم المنهو الوص ةةفي الذي يعد من أنس ةةي المناةو لم ل ةذه الد ارس ةةات والذي

يعتمد عل

تحديد الظروف والعوقات الموجودة في الواقة

م تحليلها وتفسة ة ة ة ة ةةيرةا وفق الترام

العلمي ونتا و الدراسات السابقة.

الدراسات السابقة:

 .1دراسة سميرة عبدي( :)0282وقد ةدفت للتعرف على الضغط المدرسي وعالقته بسلوكيات
العنف والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية وقد أجريت الدراسة عل عينة تكونت

من ( )363ةالباً وةالبة واستخدمت الباح ة المنهو الوصف ومقياس الضسة النفسي وتوصلت

نتا جها رل وجود عوقة ذات داللة رحصا ية بين الضسة النفسي والتحصيل الدراسي كما
توصلت رل وجود فروق بين الذكور واإلنام في متسيرات الدراسة(.)5

 .2دراسة عمر بن شليقة( :)0288وةدفت للتعرف على مستوى شدة الضغط النفسي وعالقته

بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية وال معرفة الفروق بين الجنسين في درجة

الضسة النفسي والتحصيل الدراسي وقد أجريت الدراسة عل

عينة تكونت من ( )90ةالباً

وةالبة واستخدم الباحم المنهو الوصفي ومقياس الضسة النفسي ونتا و التحصيل الدراسي
لقياس متسيرات الدراسة وتوصلت النتا و رل وجود مستويات في شدة الضسة النفسي لد

عينة الدراسة وال عدم وجود فروق في شدة الضسة النفسي بين الذكور واإلنام(.)6

 .3دراسة ةداية بن صال ( :)0282والتي ةدفت رل التعرف على تأثير الضغوط النفسية على
التوافق المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة تلمسان وأجريت الدراسة عل

عينة

مكونة من ( )022ةالباً وةالبة بالمرحلة ال انوية واستخدمت الباح ة مقياس الضسة النفسي
ومقياس التوافق الدراسي وتوصلت نتا جها رل وجود عوقة ارتباةية سالبة بين الضسة النفسي

والتوافق الدراسي كما توصلت رل وجود فروق ذات داللة رحصا ية بين الذكور واإلنام في

التوافق الدراسي ووجود عوقة ارتباةية بين التوافق الدراسي والتحصيل الدراسي(.)7

 .4دراسة محمد بلقاسم حاج شتوان ( :)0286وقد ةدفت رل معرفة العالقة بين الضغوط النفسية

وأسباب الغياب المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة وهران الجزائرية وقد أجريت

الدراسة عل عينة تكونت من ( )802ةالباً وةالبة من التخصصين العلمي وا دبي واستخدم
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

في الضسة النفسي تعز لمتسير الجنس(.)8

 .2دراسة ةناء صالحي ( :)0283حول عالقة الضغط النفسي بمستوى الطموح لدى طالب جامعة
قاصدي مرباح بالجزائر وذلك من خول محاولة التعرف عل وجود عوقة ذات داللة رحصا ية
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بين الضسة النفسي ومستو الةموح وفقاً لمتسيرات الجنس والتخصص والمستو التعليمي وقد

أجريت الدراسة عل عينة مكونة من ( )022ةالباً وةالبة واستخدمت الباح ة المنهو الوصفي
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

فروق في متسيرات الدراسة وفقاً لمتسير الجنس والتخصص والمستو التعليمي(.)9

 .6دراسة مرزوق العمري ( :)0280التي ةدفت لمعرفة العالقة بين الضغوط النفسية المدرسية

واإلنجاز األكاديمي والصحة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية بالسعودية والتحقق من

وجود فروق في متسيرات الدراسة وفقاً للمستو الدراسي وقد أجريت الدراسة عل عينة تكونت

من ( )303من ةوي المدارس ال انوية واستخدم الباحم مقياس الضسوة النفسية المدرسية

ومقياس اإلنجاز ا كاديمي ومقياس الصحة النفسية ،وتوصلت نتا ج رل وجود عوقة ارتباةية

سالبة دالة رحصا ياً بين الضسوة النفسية المدرسية واإلنجاز ا كاديمي لد عينة الدراسة كما
توصلت رل

عدم وجود فروق ذات داللة رحصا ياً في كل من الضسوة النفسية المدرسية

واإلنجاز ا كاديمي وفقاً لمتسير المستو الدراسي ووجدت الدراسة فروق ذات داللة رحصا ية
في الصحة النفسية بين ةوي الصف ا ول انوي وال اني انوي لصال الصف ال اني انوي(.)10
ويني ( :)0287وةدفت رلي دراسة العالقة بين الضغوط النفسية

 .7دراسة علي زوابلية عيس

وتقدير الذات لدى طالب السنة الرابعة من التعليم المتوسط بوالية الجلفة وقد أجريت الدراسة

عل عينة مكونة من ( )62ةالباً وةالبة وقد استخدم الباح ان مقياس الضسوة النفسية ومقياس
تقدير الذات وتوصلت النتا و رل وجود عوقة ذات داللة رحصا ية بين الضسوة النفسية وتقدير

الذات لد أفراد عينة الدراسة(.)11

مفاهيم الدراسة:

مفهوم الضغط النفسي:

 يعرف تايلور ) (Taylorالض ة ة ة ةةسوة النفس ة ة ة ةةية بأنها :عملية تقييم ا حدام المؤلمة والمهددة

والم يرة للتحدي بهدف تحديد االس ة ة ة ةةتجابات ا س ة ة ة ةةاس ة ة ة ةةية لتلك ا حدام وتتض ة ة ة ةةمن تسيرات

فسيولوجية وانفعالية وسلوكية(.)12

 يعرف ريش ة ةةارد الزاروس ) (Richard Lazarusبأن  :عوقة خاص ة ةةة بين الفرد والبي ة تفوق
رمكانيات وتهدد سومت

وينشأ نتيجة تفاعل الفرد بالبي ة المحيةة(.)13

 ويؤكد عل أن ظرف خارجي يض ة ةةة عل الفرد أعباء و متةلبات فا قة ويهدده أو يعرضة ة ة
للخةر بشكل أو بآخر أو يحدم عندما يواج الفرد متةلبات تفوق حدود قدرات واستعدادات

فالضسوة النفسية تشير رل العمليات النفسية التي تؤدي رل اإلحساس بالم يرات الخةرة(.)14
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 وةو تلك الظروف المرتبةة بالتوتر والشدة الناجمة عن المتةلبات التي تستلزم نوعاً من رعادة
التوافق عند الفرد وما ينتو عن ذلك من آ ار جسةةمية ونفسةةية وقد تنتو الضةةسوة كذلك من
الصراا واإلحباة والحرمان والقلق(.)15

 ويعرفها الباحم بأنها :تلك الصعوبات والعقبات المادية والمعنوية التي تواج الةالي في بي ت
االجتماعية والمدرسةةية وا س ةرية والتي تقف عا قاً أمام تحقيق أةداف ومتةلبات فيصةةب

قادر عل تحمل ا عباء التي تفوق ةاقت .

ير

فالض ةةسوة النفس ةةية تعبر عن عدم قدرة الةالي عل تحقيق التوازن نتيجة تعرضة ة لمجموعة

من التأ يرات فقد يعتمد عل ةرق سة ةةلبية للتعامل معها ما لم يجد التوجي السة ةةليم والرشة ةةيد

()16

فهي كل ما يواجه الفرد في حيات من عوا ق وص ة ةةعوبات ومواقف وأحدام حياتية ض ة ةةا ةة
تفوق ةاقت عل احتمالها ويعجز عن ريجاد الحلول المناسبة لها ا مر الذي يشعره بحالة من

اإلجهاد وعدم االرتياح وقد يؤدي ذلك رل اعتول صحت النفسية.
أسباب الضغوط النفسية:

 .8األسباب النفسية:

وةي متعددة تتم ل في المخاوف وتوقة الخةر والشعور بالوحدة والعزلة رل جاني:

أ .اإلحباط :وةو أزمة نفسية تنشأ نتيجة وجود عوا ق تحول دون رشباا الفرد لدوافع وحاجات
وتحقيق أةداف

وتختلف قدرة ا فراد في ا سباي وقدراتهم في المواجهة ويعد اإلحباة من

العوامل المباشرة التي تسبي الضسوة النفسية.

ب .التهديد :وةو توقة حدوم أضرار قد تصيي الفرد وكلما زاد مستو التوقة ارتفة مستو
الشعور بالتهديد وبالتالي يمكن للفرد أن يتخذ رجراءات وقا ية لتفادي حدوم الخةر.

ج .الصراع :ويقصد ب التعار
ويقاوم

الوشعوري بين ر بة ريزية تةلي التفريق وميل يعار

ذلك

ويستخدم الصراا لوصف الحاالت التي تتسم بالمواجهة والمنافسة القوية بين ا فراد
()17

بهدف الحصول عل مكسي مادي أو معنوي

وةو كذلك حالة انفعالية دافعية نافعة قوامها

الشعور بالحيرة والتردد والقلق تصيي الفرد عندما تنازع اتجاةات مختلفة ذات قو متساوية

بشأن دوافع وأةداف التي يسع إلشباعها(.)18

د .القلق :وةو شعور عام ام

()19

وضيق في التنفس والصداا

ير سار بالتوقة والخوف والتوتر مصحوي بآالم في المعدة

ويعد القلق من ا سباي التي تكون الضسة النفسي ويمكن

التعرف علي من خول متابعة أسباب ومظاةره وأعراض عن ةريق موحظة سلوك الفرد
ومشاعره وذلك من خول:

 -اضةرابات الكوم.
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 المظهر العام للسلوك الحركي :م ل الرعشة والتسيرات الفسيولوجية ير الظاةرة م ل( :مستورف ارزات الهرمونات) نشاة ا عضاء الحشوية م ل( :معدل النب

التنفس وضسة الدم).

 -االستعداد الشخصي :تعد سمات اإلنسان الشخصية وصفاتها من العوامل المهيأة للضسوة

والمتم لة في عدم تحمل المسؤولية أو نقص خبرات الحياة أو الشدة أو الحساسية المفرةة في

النظرة رل أخةاء اآلخرين أو وجود بع
با من النفسي واالستقرار االجتماعي.

ا نماة الخاة ة في التفكير رل جاني عدم الشعور

 .2األسباب الجسمية:

تؤ ر مجموعة السدد في اإلنس ةةان تأ ي اًر حيوياً رذ يتوقف عل رفرازةا أو ض ةةعفها ك ي اًر من

الخصا ص الجسمية والنفسية عند الفرد فالنمو اإلنساني والذكاء والنشاة واالستجابة االنفعالية
تلعي السدد الصة ة ةةماء دو اًر ةاماً في تكوينها ويؤدي اضة ة ةةةراي رف ارزاتها رل بع

ردود ا فعال

المرضةةية م ل :الحزن اإلحباة عدم اإلحسةةاس با من واالكت اي واالضةةةراي النفسةةي والتوتر
االنفعالي كما أن للعوامل الو ار ية دو اًر مهما يتم ل في االضةرابات النفسية التي تحصل نتيجة

التعر

ي ضسة خارجي وةي تختلف من شخص آلخر(.)20

 .3األسباب االجتماعية:
يتعر

الفرد لك ير من الض ةةسوة النفس ةةية الناتجة عن تفاعل مة ا سة ةرة والمجتمة المحية

والتي تضة عديداً من القيود والضوابة عل سلوك

وتتةلي من الخضوا لها وتتم ل الضسوة

االجتماعية في مجموا القواعد والقوانين والتقاليد والعادات التي تفر
والجماعات ويتةلي رتباعها وعدم الخروج عنها(.)21

نفسة ة ة ة ة ة ةةها عل

ا فراد

أنواع الضغوط النفسية:

يمكن تقسيم الضسوة النفسية تبعاً لمدة تأ يرةا رل :

 ضغوط مؤقتة :وةي التي تحية بالفرد لمدة وجيزة م تزول وتكون مرتبةة بموقف مفاجئ وسريةولهذا النوا من الضسوة أ ر محدود عل الفرد.

 ضغوط دائمة :وةي التي تحية بالفرد لمدة ةويلة نسبياً كرصابة الفرد بمرأو وضة مادي واجتماعي صعي

()22

 -ضغوط إيجابية :وةي كل ما يعتر

مزمن أو خةير

كما يمكن تقسيم الضسوة حسي أ رةا رل :

الفرد ويتقبل كالفرح والنجاح والحي ول استجابات

فسيولوجية كالتنفس السرية وزيادة نبضات القلي.

 -ضغوط سلبية :وةي كل ما يعتر

الفرد من مواقف ير سارة ويكون لها تأ ير سلبي عل

الصحة النفسية والجسدية واذا ما تركت مشاعر السضي واإلحباة والخوف الناتجة عن من

دون حل حينها تظهر أع ار

جامعة الزاوية
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()23

والجسدية

فهي ظاةرة نفسية متعددة ا بعاد تتسبي عن مختلف العوقات النفس اجتماعية

والظروف البي ية التي يتفاعل معها التلميذ ويدركها عل أنها مصدر للتوتر والقلق والمر .

مظاهر الضغوط النفسية المدرسية:

من أةم مظاةر الضسوة النفسية التي يتعر

لها الةوي ما يلي:

 .8القلق :وةو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة تهديد خةر فعلي ويصاحبها خوف ام
وأع ار

اضا
نفسية بدنية .وتعد حالة القلق النفسي ظاةرة شا عة عند الةلبة وتتضمن أعر ً

مختلفة منها :التهيو والبكاء والصراخ وسرعة الحركة والتفكير الوسواس وا رق وا حوم

المرعبة وفقدان الشهية والتعرف والس يان وصعوبات التنفس والتقلصات ألإلرادية.

 .0أحالم اليقظة :وةي انسماس الفرد با حوم في وقت ير مناسي عل نحو يتضمن عدم
القدرة عل التركيز .رن أحوم اليقظة تمكن التلميذ التخفيف من معاناة االنفعاالت السلبية
والتةرق رل االةتمامات التي قد يعجز عن مجرد اإلشارة رليها في حيات الواقعية فتظهر في
تخيوت نزوات عدوانية كانت عرضة لكبت مةلق يمنعها من االنةوق.

 .3الهرب من المدرسة :يعرف الهري من المدرسة بأن الحالة التي يتعمد فيها التلميذ التسيي
عن المدرسة دون عذر قانوني ودون موافقة ا بوين أو المس ولين في المدرسة وعادة ما
الدرجات المدرسية(.)24

تقترن ك رة التسيي عن المدرسة بانخفا

أعراض الضغط النفسي:

تتسم الحياة اليومية بالتوتر والضسة النفسي ويوحظ أن معظم الناس قد تعايشوا وتكيفوا مة
الضة ة ةةسوةات اليومية لدرجة أنها أصة ة ةةبحت تنسة ة ةةاي في ال وعيهم وةذا ال يعني أن الضة ة ةةسوة

النفس ة ةةية ال تتراكم في ذات اإلنس ة ةةان وش ة ةةخص ة ةةيت
عومات وأع ار

نفسية وعضوية متعددة

()25

فالك ير يعاني تأ يرات المباشة ة ةرة من خول

وفيما يلي تصنيف ةم ا ع ار

المتعددة للضسة:

 .8األعراض الجسمية :جفاف الفم والبلعوم التعي واإلرةاق ارتعاش عصبي سرعة خفقان
القلي رسهال في مقابل رمساك تردد الحاجة للتبول اضةراي المعدة والجهاز الهضمي ألم
الرقبة ألم أسفل الظهر نوبات دوار فقدان الشهية للةعام أو العكس زيادة الشهية ألم في

الصدر وتشنو عضوت الجسم .باإلضافة رل ذلك قد تظهر أع ار

أخر عصبية كالعرق

ال از د واإلحسان بالبرودة والح اررة واالرتجاف واللجلجة وبرودة ا ةراف وأع ار
عل

شكل التهابات جلدية وةف

ا حوم(.)26

 .0األعراض النفسية :تظهر ا ع ار

جلدي رل

جلدية

جاني اضةرابات النوم وا رق وكوابيس

النفسية للضسة النفسي عل شكل رحساسات بالضيق

والكآبة والحزن وفقدان االةتمام والتهيو وفرة النشاة وعدم االستقرار وفقدان الصبر
والسضي وصعوبات الكوم والملل والخمول والتعي واإلنهاك والسلبية ومراقبة الذات
جامعة الزاوية
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رل جاني العدوانية والقلق وعدم الرضا عن الحياة والوحدة النفسية وانخفا
واإلحباة والتوتر واليأس وعدم القدرة عل

واللوم والعتاي وانخفا

تقدير الذات

التعبير االنفعالي وسرعة االنفعال واإل ارة

ا داء واالندفاعية وتقلي المزاج وادمان المواد المخدرة والكحول.

 .3األعراض الفكرية والذهنية :تتجل

في النسيان والصعوبة في التركيز

ةذه ا ع ار

والصعوبة في اتخاذ الق اررات واالضةراي في التفكير وذاكرة ضعيفة أو الصعوبة في
استرجاا ا حدام واستحواذ فكرة واحدة عل الفرد وتزايد عدد ا خةاء واصدار أحكام ير
صا بة.

 .3األعراض الخاصة بالعالقات االجتماعية :تتم ل في عدم ال قة ير المبررة باآلخرين ونسيان
المواعيد أو رلسا ها قبل فترة وجيزة والتهكم والسخرية من اآلخرين وتبني سلوك واتجاه دفاعي
في العوقات مة اآلخرين وتجاةل اآلخرين والتفاعل مة اآلخرين بشكل آلي أي تفاعل
يكتنف البرود وصعوبات في االتصال(.)28

النظريات المفسرة للضغوط النفسية:

 .1نظرية هانزسيلي ):(hans Selye

تر النظرية أن الضسة متسير ير مستقل وةو استجابة لعامل يميز الفرد عل أساس

استجابت للبي ة الضا ةة وأن ةناك استجابة أو أنماة معينة من االستجابات يمكن االستدالل
منها عل

أن الفرد يقة تحت تأ ير بي ي ير سار ويعتبر سيلي أن أع ار

الفسيولوجية للضسة ةدفها المحافظة عل كيان الفرد وحيات

()29

وافتر

االستجابة

سيلي أن ةناك

وم مراحل ةامة يمكن أن تفسر استجابة الفرد للضسة أةلق عليها مصةل أع ار

التكيف وةي:

أ .مرحلة اإلنذار :وفيها يؤدي حدوم الضسة رل

حشد آليات التكيف في جسم اإلنسان

للمساعدة عل االستجابة الدافعية في مواجهة الضسة.

ب.مرحلة المقاومة :وفي ةذه المرحلة تحاول آليات التكيف في جسم اإلنسان المقاومة المستمرة
في مواجهة الضسوة ومحاولة استعادة التوازن النفسي للفرد وفي حالة عدم جدو ةذه
العمليات فعند ذ تصب المقاومة ير فاعلة ويصل الفرد رل المرحلة ال ال ة:

ج .مرحلة اإل نهاك :ففي ةذه المرحلة يحدم استنزاف قو آليات التكيف في جسم اإلنسان
وتصب

رل ا م ار

ير قادرة عل المقاومة وبذلك يحدم اإلنهاك وباستمرار حدو فرن ذلك يؤدي
والعجز وتلف بع

أجهزة الجسم(.)30

 .2النظرية اإلدراكية لسبيلبرجير ):(Spielberger

تناول سبيلبرجير بشكل ير مباشر مفهومي الضسة والتهديد أ ناء تحليوت النظرية في

اضةراي القلق وعبر دراسات متعددة ميز بين المفهومين فير أن المفهوم ا ول يشير رل
جامعة الزاوية
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االختوف في الظروف وا حوال التي تتسم بدرجة ما من الخةر الموضوعي وال اني يشير

رل التفسير الذاتي والتقدير للموقف عل أن ضا ة أو خةير أي ردراك ذاتي للفرد وير

أن القلق ناتو عن الضسة والضسة يستدعي الميكانيزمات الدفاعية الوشعورية كالكبت

واإلنكار والتبرير لتخفيف كما يتفاوت مستو القلق بتفاوت درجة ردراك الفرد للظرف الضا ة
وتشير ةذه النظرية رل

المتسيرات المتعلقة بالموقف الضا ة وادراك الفرد لها وقد حدد

سبيلبرجير مفهوم الضسوة من خول و ة أبعاد ةي:

أ .مصدر الضسة وةو يبدأ بم ير يحمل تهديداً أو خة ًار ما نفسياً أو جسمياً.
ب.ردراك الفرد للم ير أو التهديد.

ج .رد الفعل المناسي المرتبة بالتهديد.

ومن ةنا يرتبة شدة ردة الفعل عل شدة الم ير ومد ردراك الفرد ل

()31

فالقلق عملية انفعالية

تشير عل تتابة االستجابات المعرفية السلوكية التي تحدم كرد فعل لشكل ما من الضسوة

أما الضسة فيشير رل االختوفات في الظروف وا حوال البي ية التي تتسم بدرجة من الخةر

الموضوعي(.)32

 .3نظرية الزروس:
أكد الزروس عل دور اإلدراك والتقييم المعرفي في االستجابة للضسوة ويعني أن الفرد ال
يستشعر الضسة رال رذا أدرك الموقف عل ان يم ل تهديداً ل

وير أن الضسة ينشأ عندما

يشعر الفرد بالنقص وعدم القدرة عل الوفاء بالمتةلبات البي ية أي أن متةلبات البي ة تفوق

رمكانيات  .ويشير اوقدين رل أن استجابة الفرد تتوقف عل تقييم للحدم وقد حدد نوعين
من التقييم ةما:

التقييم ا ولي :وةو تقييم العالم الخارجي.
التقييم ال انوي :ويعني تقييم لألشخاص أنفسهم .وحدد وم ةرق يقيم بها الفرد الموقف ةي:

( ير مرتبة -معتدل وايجابي -ضار وسلبي) وقد أشار الزاروس رل أن تقييم الفرد للموقف
أو الحدم يتوقف عل عوامل عديدة ةي:

 رحدام ضا ةة :داخلية )شخصي( خارجية )بي ية( تقييم معرفي أولي  -تقييم معرفي انوي
نوا االستجابات :فسيولوجية – نفسية  -سلوكية.

 عوامل شخصية :م ل القدرات الذاتية والمهارات التي يمتلكها الفرد وحالت الصحية.

 عوامل البي ة الخارجية :م ل التحديات والمتةلبات االجتماعية أو الدراسية أو المهنية.

 العوامل المرتبةة والمتعلقة بالموقف الذي يمر ب الفرد :وير الزاروس وفولكمان أن ليس
بالضرورة أن يتضمن الضسة أحدا ا سالبة ولكن ا حدام الموجبة قد تفضي أحياناً رل

الضسة ويةلق عل ا حدام التي تؤدي رل رحساس الفرد بالضسة مصةل )ا حدام
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الضا ةة(

ن ةذه ا حدام يتم ردراكها عل أنها مهددة أو متحدية ولذا يؤكد الزاروس

في تفسيره للضسوة عل اإلدراك مما يعني أن حد اً من ا حدام قد يكون ضا ةاً بالنسبة
لفرد وال يكون ضا ةاً بالنسبة لفرد آخر وةذا ما يةلق علي الزاروس التقدير المعرفي

للضسوة التي يخبرةا الفرد أي الضسوة كما يدركها ويفسرةا .ويمكن استنتاج أن الفرد
يستةية تقييم الضسوة بةريقتين ةما:

 تقدير الفرد للموقف عل أن تهديد أو باعم للخةر :أي التقييم المعرفي للضسة ذات .


تقدير الفرد وقياس إلمكانيات وقدرات في كيفية تعامل مة الموقف أو الحدم.

وعلي يمكن القول بأن رحساس الفرد بالضسوة يزداد ويكون أك ر شدة كلما كان تقييم

للموقف عل أن يم ل تهديداً ل ويرتبة ذلك بمد ردراك الفرد لقدرات في التعامل مة الموقف
الضا ة.

 .4نظرية موراي:
ير موراي أن الضسوة ترتبة بالموضوعات البي ية التي لها دالالت مباشرة تتعلق بمحاوالت

الفرد إلشباا متةلبات حاجت

وأن مفهوم الضسة يم ل المحددات المؤ رة أو الجوةرية

للسلوك في البي ة أو تعوق جهود الفرد للوصول رل ةدف معين

الصدد بين نوعين من الضسوة

ويميز موراي في ةذا

حيم يشير رل ضسوة بيتا ) (Beta Stressباعتبارةا

تم ل داللة الموضوعات البي ية كما يدركها الفرد ويفسرةا

وكذلك يشير رل

ضسوة

ألفا ) (Alpha Stressباعتبارةا تم ل خصا ص الموضوعات البي ية كما توجد في الواقة

ويتض أن ةذه النظرية قد ركزت عل الضسوة كمتسير مستقل يتم ل في الم يرات البي ية

حيم بينت أن الضسوة صفة أو خاصية لموضوا بي ي وأنها مرتبةة بموضوعات البي ة

التي لها دالالت مباشرة متعلقة بمحاوالت الفرد إلشباا متةلبات وحاجات (.)33

 .5نظرية العوامل االجتماعية:

تر نظرية العوامل االجتماعية في تفسير الضسة النفسي أن عوقة الفرد مة بي ت االجتماعية

قد تشعره باال تراي وةذا يؤدي بدوره رل شعوره بالخسارة وعدم الوضوح والومعن والعزلة
وةذه ا مور تشكل جوانباً من الضسة النفسي .حيم رن مشكوت الفرد في أ لبها تنبة من

عوامل بي ية اجتماعية وةكذا فرن البي ة االجتماعية تؤ ر مباشرة في الخبرة الشخصية وينتو

سببا في الضسة النفسي(.)34
عن ةذا التفاعل بين الفرد والبي ة مشكوت تكون ً
الدافعية للتعلم:
تعتبر الدافعية حالة داخلية أو خارجية تحرك السلوك نحو تحقيق ةدف أو ر

معين وتعمل

للمحافظة عل استمرار السلوك والمواظبة علي لتحقيق الهدف المنشود .ويشير مصةل الدافعية
()35

رل مجموا الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل رعادة التوازن
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م ير داخلي يحرك سلوك الفرد للوصول رل ةدف معين ويعتبر الدافة شكوً من أشكال االست ارة

الملحة التي تخلق نوعاً من النشاة والم ابرة وتسع رل رزالة التوتر والقلق التي تحد ها ومفهوم

الدافة مرتبة بمفهوم الحاجة ووظيفة الدافة كحالة سيكولوجية داخلية ةي رشباا حاجات الفرد
والمحافظة عل توازن (.)36

أنواع الدوافع:

 .1حسب النوع:

 الدوافع األولية :وةي الدوافة الفةرية المرتبةة بالجاني الفسيولوجي للفرد م ل الحاجة للسذاء
والهواء والتي ترتكز عل ا ساس البيولوجي السريزي وتسم بدوافة البقاء نها ضرورية

للمحافظة عل بقاء الفرد واستمرار وجوده(.)37

 الدوافع الثانوية :وةي الدوافة المكتسبة التي تتسير خول عملية التعلم والتةبية االجتماعي
التي يتعر

لها الفرد في ا سرة أو المدرسة نتيجة تفاعل الفرد مة البي ة االجتماعية.

 .2حسب المصدر:

 الدوافع الداخلية :وةي التي تنبة من داخل الفرد ور بت في القيام بالوظا ف من أجل تحقيق
ذات

وانجاز مختلف المهام للحصول عل اللذة واإلشباا وليس من أجل ال واي الذي يقدره

اآلخرين فالدافعية الداخلية تم ل مجموا القو التي تدفة الفرد للقيام بنشاةات بمح

ررادت .

 الدوافع الخارجية :والتي يكون مصدرةا خارجي فتقوم بتوجي أداء الفرد وتؤدي ب للقيام

بكافة ا عمال ليس من أجل ذات بل من أجل اآلخرين لنيل تقديرةم وللحصول عل ال واي.

أهمية الدافعية:

 .8تعد الدافعية عاموً ةاماً لتفسير أي سلوك عل
وةبيعة العوقات التي تربة الفرد باآلخرين.

مختلف المستويات ال قافية واالجتماعية

 .0تساعد عل فهم الك ير من السلوكيات ومعرفة أسبابها وبواع ها مما يساعد في رحدام توازن
نفسي واجتماعي.

 .3تسهم في تفسير الفروق الفردية في القدرات العقلية واالختوفات بين الةوي الموجودين في
البي ة نفسها والظروف المحيةة بهم.

 .3است ارة دافعية المتعلمين يولد لديهم اةتمامات تتعلق بممارسة نشاةات معرفية متعددة.

وظائف الدافعية:

 .8است ارة السلوك :حيم تقوم الدافعية بر ارة وتوجي السلوك وتقديم الحوافز الوزمة والمحركة ل
وأن أفضل مستو من دافعية االست ارة لتحقيق نتا و ريجابية ةو المستو المتوسة.

 .0تنشية السلوك :حيم تقوم بتحفيز الفرد وتوجيه نحو ةدف معين للقيام بالمهام المختلفة.
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 .3التوجي  :تجعل الفرد يقوم بمقارنة بين البي ة والهدف لمحاولة التقليل من التفاوت بينهما
وبالتالي يسع لتحقيق أةداف من خول قيام بنشاة معين مبني عل معرفة فهي تعمل عل

التخةية والتوجي

نماة السلوك اإلنساني ووضة الخةة الوزمة لتحقيق ا ةداف.

 .3االستم اررية :تقوم الدافعية بالمحافظة عل استدامة السلوك ةالما بقي الةالي مدفوعاً بالحاجة
ممارسة نشاةات معرفية

أداء وتجعل يقبل عل
رل التعلم ويكون بذلك أك ر تحصيوً و ً
وعاةفية وحركية .كما تعمل عل بعم الةاقة الكامنة عند المتعلم وت ير نشاة وامداده
بالشعور بالر بة في زيادة ةلي العلم والتعلم والم ابرة.

أسباب تدني الدافعية عند المتعلمين:

تنتشر ظاةرة تدني الدافعية عند المتعلمين في عديد من المؤسسات التعليمية لعدة أسباي

أةمها:

 .8عدم توفر االستعداد للتعلم والر بة من قبل المتعلم ،فهو عامل مهم الستمرار التعلم.
 .0الممارسة السلبية للمعلم وعدم رتاحة الفرصة للمتعلمين من خول البحم والتسيير.

 .3عدم قدرة المتعلمين عل تحديد أةدافهم و اياتهم واالنةوق من ر باتهم واستعداداتهم.
 .3رةمال أساليي التعزيز وال واي التي ت ير حماسة التوميذ وتشجعهم عل التعلم.

 .2عدم استخدام الوسا ل التعليمية المعينة التي ت ير حيوية ونشاة المتعلمين وعدم رتاحة الفرصة
لهم إلبداء اآلراء ووجهات النظر.

 .6رةمال استخدام ا س لة الم يرة للتفكير واستخدام ةرق تدريس تعتمد عل اإللقاء وتبتعد عن
أسلوي الحوار والنقد وا خذ والعةاء.

النظريات المفسرة للدافعية للتعلم:

 .8نظرية التحليل النفسي :تر ةذه النظرية أن الدافعية حالة است ارة داخلية الستسول أقص
ةاقات الفرد وذلك من أجل رشباا دوافع رل المعرفة وتحقيق ذات

وتتضمن نظرية التحليل

النفسي عدة مفاةيم أساسية منها الدافة الوشعوري الذي يفسر معظم السلوكيات التي يقوم

فرد دون أن يكونون قادرين عل التعرف عل الدوافة الحقيقية التي تمكن وراء سلوكهم
بها ا ا

بفعل الكبت ويعتبر الجنس والعدوان دافعان أساسيان يحكمان السلوك كما تؤكد أن خبرات
الةفولة تؤ ر عل الدافعية حيم يعرف اللهو بأن مظهر الشخصية والسلوك المحكومان
()38

بالدوافة الفيزيقية الضرورية للبقاء

وتر أن الدافعية للتعلم ةي حالة تحم المتعلم للوصول

رل التكيف والسعادة لتجني الوقوا في الفشل وتتضمن ةذه النظرية مفهومين أساسين للدافعية
ةما :االتزان البدني الذي يعمل عل است ارة وتنشية السلوك ومبدأ المتعة أو اللذة الذي يقوم
بتجني ا لم والبحم عن السعادة فالةالي لدي دافعية للتعلم من أجل الحصول عل مبدأ

اللذة الذي يقدم ل رذا استةاا أن يتوافق مة الدراسة من ةرف والدي والمعلمين وكذلك مة
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زمو في المدرسة م يتحول رل لذة خاصة يشعر من خولها بأةميت ومقدرت عل التعلم

ومن م يبعد نفس عن ا لم الناجم عن فقدان الر بة في التعلم .قد تبدو نظرية التحليل النفسي

في الدافعية بعيدة الصلة بالتعلم والتحصيل

ير أن التدقيق فيما تقدم من المفاةيم والتفسيرات

لتةور السلوك اإلنساني وآليات تساعد المعلم عل فهم المزيد من سلوك ةوب
تحقيق تواصل أك ر فعالية معهم(.)39

وتمكن من

 .0النظرية السلوكية :عرفت الدافعية بأنها حالة داخلية لد المتعلم تحرك سلوك وأداءه وتعمل
عل استم ارره وتوجيه نحو تحقيق ةدف أو اية معينة ومن بين زعماء ةذه المدرسة سكينر
و ورندايك الذي ير أن اإلشباا الذي يكون االستجابة يؤدي رل تعلم ةذه االستجابة وتقويتها

في حين يؤدي عدم اإلشباا رل االنزعاج .كما أن نشاة المتعلم مرتبة بكمية الحرمان حيم
يؤدي التعزيز رل تقوية االستجابة التي تخف

كمية الحرمان فالتعزيز الذي يلي استجابة

ما يزيد من احتمالية حدو ها انية وازالة م ير مؤلم يزيد من احتمالية حدوم االستجابة التي
أدت رل رزالة ةذا الم ير لذلك ليس ةناك أي مبرر الفت ار

أية عوامل داخلية محددة

للسلوك وةذا يعني أن ةذه النظرية تر الدافعية بأنها تنشأ لد ا فراد بفعل م يرات داخلية
أو خارجية بحيم يصدر عن الفرد سلوك أو نشاة استجابة لهذه الم يرات .و يؤكد بافلوف

وسكينر أن خبرات الفرد بناتو السلوك ةي التي تحدد تكرار أو عدم تكرار السلوك في المرات

الوحقة ربما يتةور ليصب ذاتيا حيم يقوم الفرد بسلوك ما إلشباا حاجات ودوافة لدي دون
تأ ير خارجي(.)40

 .3النظرية المعرفية :تؤكد ةذه النظرية بأن الكا ن البشري مخلوق عاقل يتمتة بررادة حرة تمكن
من اتخاذ ق اررات واعية عل النحو الذي ير ي في

لذلك تؤكد ةذه التفسيرات عل مفاةيم

أك ر ارتباةا بمتوسةات مركزية كالقصد والنية والتوقة الن النشاة العقلي للفرد يزوده بدافعية

ذاتية متأصلة في

وتشير رل النشاة السلوكي كساية في ذات وليس كوسيلة وينجم عادة

عن عمليات معالجة المعلومات والمدركات الحسية المتوافرة للفرد في الوضة الم ير الذي يوجد

في

وبذلك يتمتة الفرد بدرجة عالية من الضبة الذاتي .فظاةرة حي االستةوا م و ةي

نوا من الدافعية الذاتية يمكن تصورةا عل شكل قصد يرمي رل

تأمين معلومات حول

موضوا أو حادم أو فكرة عبر سلوك استكشافي حيم ير ي الفرد في الشعور بفاعلتي

وقدرت عل الضبة الذاتي لد قيام بهذا السلوك وبهذا المعن يمكن اعتبار حي االستةوا

دافعاً رنسانياً ذاتياً وأساسياً وقد أشار بع
واالبتكار والصحة النفسية

الباح ين رل ضرورة ةذا الدافة وأ ره في التعلم

ن يمكن المتعلمين وخاصة ا ةفال منهم من االستجابة

للعناصر الجديدة والسريبة والسامضة عل نحو ريجابي ومن ربداء الر بة في معرفة المزيد

عن أنفسهم وبي تهم ومن الم ابرة عل البحم واالستكشاف وةي أمور ضرورة لتحسين القدرة
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عل التحصيل

وةذا يعني أن النظرية المعرفية تفسر الدافعية بأنها حالة استمرار داخلية

تحرك المتعلم الستسول أقص ةاقت في أي موقف تعليمي يشارك في

دوافع للمعرفة ومواصلة تحقيق ذات فالنظرية المعرفية تسلم بافت ار
مخلوق عاقل يتمتة بررادة حرة تمكن من اتخاذ ق اررات واقعية.

من اجل رشباا

مفاده أن الكا ن البشري

 .3النظرية اإلنسانية :تعني النظرية اإلنسانية بتفسير الدافعية من حيم عوقتها بدراسات
الشخصية أك ر من عوقتها بدراسات التعلم كما ةو ا مر بالنسبة للنظريتين االرتباةية
والمعرفية وتنسي معظم المفاةيم ةذه النظرية رل العالم ا مريكي ماسلو الذي وضة نظريت

في الدافعية وةي تعتبر نقةة البداية المنظمة لدراسة الدافعية ويركز علماء ةذه النظرية عل

الحرية الشخصية للفرد والقدرة عل االختيار واتخاذ الق اررات والسعي الذاتي للنمو والتةور
وقد أفتر ماسلو أن الدافعية يمكن تصنيفها عل نحو ةرمي يتضمن تصنيفًا للحاجات
حيم تقة الحاجات الفسيولوجية في قاعدة التصنيف بينما تقة الحاجات الجمالية في قمت
وقد أوض أن ةناك نوعاً من االرتقاء المتتالي للحاجات حيم ترتقي من المستو ا دن رل

المستو ا عل حسي درجة أةميتها أو سيادتها بالنسبة للفرد وال يتحقق التقدم نحو حاجة
تقة من مستو أعل عل ةذا المدرج رال بعد رشباا الحاجات التي تقة في المستو ا دن

منها.

إجراءات الدراسة:

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمة الدراسة من ( )831من ةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة بترةونة ويشمل

ةوي السنة ال انية وال ال ة انوي من التخصصين العلمي وا دبي ومنةقة القصيعة ةي رحد

مناةق بلدية ترةونة وتقة رل الشرق من مدينة ترةونة وتبعد عن مركز المدينة بحوالي (32كم)
ويعمل معظم سكانها بالزراعة وتضم عدداً من المؤسسات التعليمية منها وم مدارس انوية
تم خول ةذه الدراسة استخدم مدرستين واستبعاد واحدة لعدم وجود ةوي دارسين بالقسم ا دبي

والجدول التالي رقم ( )8يوض توزية أفراد عينة الدراسة حسي الجنس والتخصص:
جدول ( )1يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس والتخصص
المدرسة
ثانوية القصيعة
أحمد رفيق المهدوي
المجموع

الذكور
علمي
أدبي
02
9
61
8
63
71

اإلناث
علمي
أدبي
00
8
59
02
71
82

المجموع
99
99
762

ونظ اًر لصسر حجم مجتمة الدراسة فقد قرر الباحم دراست بالكامل وقد أجريت الدراسة خول

العام الدراسي (0281-0287م).
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عينة الدراسة االستطالعية:
قام الباحم باختيار عينة للدراسة االستةوعية وذلك لتقنين أدوات الدراسة وتكونت من ()02

ةالباً وةالبة من التخصصين العلمي وا دبي ومن الجنسين الذكور واإلنام تم اختيارةم بةريقة
العينة العشوا ية البسيةة.

أدوات الدراسة:

 مقياس الضغط النفسي:
صمم ةذا المقياس عبد الحق لبوازدة والذي يهدف رل

قياس الضسة النفسي لد

الجامعة وقامت ةداية بن صال برعادة تقنين واستخدام عل

ةوي

عينة من ةوي المرحلة

ال انوية .ويشتمل المقياس عل ( )6محاور أساسية لتحديد مستو الضسوة النفسية التي يعاني
منها الةوي وةي( :الضسوة الدراسية – الضسوة االقتصادية – الضسوة ا سرية – الضسوة

الشخصية – الضسوة االجتماعية – الضسوة االنفعالية) وقد وزعت الدرجات عل كل الفقرات
من ( )2رل ( )812درجة كحد أقص

وتعبر عن مستو مرتفة من الضسة النفسي بينما

تشير الدرجة التي تقل عن المتوسة وةي ( )92عل مستو منخف

تقنين المقياس :قام الباحم برجراء بع
صيا ة فقرات وأسلوي عرض

للضسة النفسي.

التعديوت الوزمة عل المقياس من حيم رعادة

ليتناسي مة عينة الدراسة وخصا صها الديمو رافية فقد تم

حساي صدق المقياس بعرض عل عينة من المحكمين المختصين في مجال التربية وعلم
النفس للتأكد من صدق محتو الفقرات ومد

مو متها لمتسيرات الدراسة الحالية وقد تم

اعتماد الفقرات التي نالت نسبة توافق عالية بين المحكمين م قام الباحم بتعديل العبارات ير

الواضحة واعادة صيا تها بما يحقق ةدف الدراسة وذلك باستخدام ةريقة كاندال وتوصلت
النتا و رل تمتة المقياس بدرجة عالية من الصدق مما يمكن من االعتماد علي في الحصول
عل معلومات دقيقة لمتسيرات الدراسة والجدول التالي رقم ( )0يوض النتا و:
جدول ( )2يبين نتائج اختبار الصدق وفق معادلة كاندال

عدد
المحكمين
5

عدد
الفقرات
61

معامل
كاندال
0,25

كا8
المحسوبة
73,6

كا8
الجدولية
26,17

كما تم التحقق من بات مقياس الضسة النفسي وتجانس فقرات

درجة
الحرية
9

مستوى
الداللة
0,01

من خول تةبيق عل عينة

الدراسة االستةوعية وذلك باستخدام معامل ألفاكرومباخ ) (chronback Alphaلكل بعد

من أبعاده وتراوحت القيم المتحصل عليها ما بين ) (0,58و ) (0,84مما يدل عل

أن

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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كما قام الباحم بحساي معامل بات المقياس بةريقة التجز ة النصفية وذلك من خول تجز ة
االختبار رل نصفين متكاف ين م حساي معامل االرتباة بينهما وذلك باستخدام معادلة سبيرمان

براون وتراوحت النتا و بين ) (0,54و) )0,80وةي دالة عل

وجود عوقة بين نصفي

المقياس مما يؤكد بات واالةم نان عل نتا ج عند استخدام في الدراسة.

 مقياس الدافعية للتعلم:

قام يوسف قةامي بتصميم مقياس الدافعية للتعلم عام ) (1989الذي يتكون من ( )62عبارة
في صورت ا ولية م قام بتعديل عام ( )8990ليستقر عل ( )36عبارة بعد رجماا المحكمين

عل

صوحيت لقياس الدافعية للتعلم ويهدف المقياس رل

والمحية الذي يدفع رل تحريك أفكاره ومعارف

التوازن المعرفي وينقسم المقياس رل

ردراك المتعلم لجانب المعرفي

وذلك لمواصلة ا داء للوصول رل حالة من

وم أبعاد ةي:

 الحماس :ويقصد ب ةبيعة العوقة مة الوالدين والمدرسين ويضم الفقرات التالية– 0 -8( :
.)30 – 38 – 01 – 02 – 08 – 02 – 82 – 9 – 7 – 2 – 3

 الجماعة :ويقصد بها ةبيعة العوقة التي تربة المتعلم بالعمل المدرسي ومد اندماج المتعلم
مة أقران في الدراسة ويشمل.)32 – 33 – 09 – 87 – 86 – 83 – 80 – 3( :

 الفعالية :التي تظهر عل

شكل االعترافات التي يبديها المتعلم بشأن جدية النشاةات

المدرسية وامت ال المتعلم للقواعد والواجبات المةالي بها ويضم.)33–32–03–89–88–82(:

وقد تم حساي معاموت االرتباة بين فقرات والدرجة الكلية للمقياس وتراوحت معاموت االرتباة

بين ) (0.12و ) (0.76وكانت كلها دالة رحصا ياً عند مستو ) (0.05ولحساي بات المقياس
تم حساي معامل االرتباة بين التةبيقين حيم بلغ معامل بات المقياس ) .(0.72كما تم حساي

معامل بات المقياس بةريقة التجز ة النصفية من خول تقسيم رل قسمين متساويين واستخدم
معامل)الفاكرونباخ( لقياس معامل االرتباة حيم بلغ ( (0,79مما يدل عل
نتائج الدراسة:

بات المقياس.

الفرض األول :لةوي المرحلة ال انوية بمنةقة القصيعة مستويات في شدة الضسة النفسي.
للتحقق من الفرضية تم رجراء المعالجة اإلحصا ية التالية والجدول التالي رقم ( )2يبين النتا و
التي تم التوصل رليها.

جدول ( )5يوضح مستويات الضغط النفسي لدى عينة الدراسة

الضغط النفسي
ضغط نفسي منخفض
أقل من ()92
ضغط نفسي مرتفع
أكثر من ()92
المجموع

جامعة الزاوية
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80

57,97

91
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يتض من خول الجدول السابق أن عينة البحم لديهم مستو ضسة نفسي مرتفة وذلك من

خول حساي قيمة كا 0المحسوبة أكبر من كا 0الجدولية عند مستو داللة ) )0,05وةذا يدل
عل أن ةناك داللة رحصا ية الرتفاا مستويات شدة الضسة النفسي لد عينة الدراسة .وجاءت

ةذه النتيجة منسجمة مة فرضية الدراسة وتتفق ةذه النتيجة مة نتا و بع

الدراسات السابقة م ل

دراسة (عبدي  )0282ودراسة (بن شليقة  )0288ودراسة (بلقاسم وشتوان  .)0286ويرجة
الباحم أسباي ذلك لك رة المةالي التي يحمل بها الةالي سواء كانت ا عباء الدراسية الملقاة عل

عاتق أم نتيجة الظروف البي ية المحيةة والناتجة عن ا زمة الراةنة التي تمر بها ليبيا حالياً

والمتم لة في عديد من ا زمات ا منية واالقتصادية والمالية واالجتماعية والتي انعكست آ ارةا
عل حياة المواةن بشكل عام وعل الةالي في ةذه المرحلة العمرية والدراسية ومةالبها المتعددة

بشكل خاص.

الفرض الثاني :توجد عوقة ارتباةي بين الضسة النفسي والدافعية للتعلم لد عينة الدراسة.
للتحقق من الفرضية تم استخدم معامل ارتباة بيرسون والجدول التالي رقم ( )6يبين النتا و التي
تم التوصل رليها

جدول ( )6يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الضغط النفسي والدافعية للتعلم
االرتباط

المتغيرات

معامل االرتباط

الضغط النفسي

الدافعية للتعلم
**0,45-

مستوى الداللة
0,01

يتض من خول نتا و التحليل اإلحصا ي أن معامل االرتباة بين الضسة النفسي والدافعية

للتعلم يقدر بحوالي ( )**0,45-وةي قيمة دالة رحصا ياً عند مستو ) )0,01مما يعن وجود
عوقة ارتباةي سالبة ذات داللة رحصا ية بين الضسة النفسي والدافعية للتعلم بمعن أن كلما

أرتفة مستو الضسة النفسي انخفضت الدافعية للتعلم وتتفق ةذه النتيجة مة نتا و دراسة (عبدي
 )0282ودراسة (بن صال  )0282واختلفت مة دراسة (بن شليقة  )0288ودراسة (شتوان
 )0286ويمكن تفسير ذلك أن للضسوة النفسية دو اًر ةاماً في التأ ير عل الدافعية للتعلم لد

ةوي المرحلة ال انوية نظ اُر لةبيعة ةذه المرحلة وخصوصيتها وذلك من خول تعر

الةالي

للضسة النفسي من مصادر مختلفة سواء كانت ذاتية أو بي ية تتعلق بالظروف المعيشية وا سرية
وا منية التي تسود المجتمة الليبي خول اآلونة ا خيرة رل

جاني البي ة المدرسية والقوانين

والضوابة المنظمة للعملية التعليمية وما تشكل من مصادر ضسة نفسي تتفاوت شدت من ةالي
االضةربات النفسية كالقلق
ا
خر وترتبة حالة الشعور بالضسة النفسي المدرك ظهور عديد من

واالكت اي رل

جاني توافر شروة أخر تترجم أحدام الحياة الضا ةة كالمشكوت المالية

والصحية والظروف ا منية والصعوبات التعليمية وةذا ما يشير رلي المنح التفاعلي اإلنساني
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عند ال ازروس  Lazarusالذي يؤكد أن عوقة الفرد بالمحية الخارجي تتأ ر بالخصا ص الشخصية

الداخلية والبي ة المحيةة.

الفرض الثالث :توجد عوقة ارتباةي بين الضسة النفسي وأبعاد الدافعية للتعلم .للتحقق من
الفرضية قام الباحم باحتساي معاموت االرتباة بين الضسة النفسي والدافعية للتعلم والجدول

التالي رقم ( )7يوض القيم المتحصل عليها:

جدول ( )7يوضح نتائج معامالت اال رتباط بين الضغط النفسي وأبعاد الدافعية للتعلم
األبعاد
الضغط النفسي

الحماس

الجماعة

الفاعلية

معامل االرتباط

معامل االرتباط

معامل االرتباط

**0,34-

**0,40-

**0,44-

يتض من خول الجدول السابق القيم التي تم الحصول عليها والتي تؤكد وجود عوقة ارتباةي

سالبة بين الضسة النفسي وأبعاد الدافعية للتعلم لد الةوي عينة الدراسة .بمعن أن كلما أرتفة
الدراسات

مستو الضسة النفسي انخفضت الدافعية للتعلم وتتفق ةذه النتيجة مة نتا و بع

السابق اإلشارة لها ويمكن تفسير العوقة بين الضسوة النفسية والدافعية للتعلم من خول الدور
الفعال الذي تلعب البي ة المحيةة بالةالي وما تمارس من ضسة قد يفوق قدرت عل مواجهة
الهام و ً
ا حدام السريعة والمتوحقة عل المستويين الذاتي والبي ي مما يؤدي رل عدم تمكن من تنظيم
وتنسيق المعلومات ومعالجتها وتجهيزةا واكتسابها بةريقة ريجابية تساعده عل التحكم والسيةرة

عل عملية التعلم والتحكم فيها حيم أن التعلم يحتاج رل وضة استراتيجيات تمنح ال قة العالية

للنجاح واإلنجاز العلمي وبالتالي تجنب التوتر والقلق.

الفرض الرابع :توجد فروق ذات داللة رحصا ية في مستو الدافعية للتعلم بين اإلنام والذكور .قام
الباحم بالتحقق من الفرضية بواسةة تحليل التباين والجدول التالي رقم ( )1يبين القيم التي تم

الحصول عليها:

جدول ( )8يوضح تحليل التباين بين الذكور واإلناث في الدافعية للتعلم

الدافعية للتعلم

اإلناث ()85

الذكور ()53
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

37,41

9,11

42,35

7,81

ت
4,52

د  -ح الداللة
198

0,01

من خول النتا و اإلحصا ية الواردة بالجدول السابق يتض وجود فروق ذات داللة رحصا ية

في الدافعية للتعلم تعز لمتسير الجنس وكانت لصال اإلنام .وتتفق ةذه النتيجة مة نتا و دراسة

(عبدي )0282ودراسة (بن صال  )0282ودراسة (شتوان  )0286التي أكدت عل ووجود
فروق بين الذكور واإلنام في الضسة النفسي والدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي ويمكن تفسير
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ذلك من خول الواقة االجتماعي والتعليمي في المجتمة الليبي حيم رن اةتمام اإلنام بالتعلم
واكتساي المعرفة وتحسين المستو الدراسي وتفوةن أعل من لد الذكور والفروق بين الذكور
عل اإلنام االستقرار

واإلنام ةي نواتو تربية وتنش ة اجتماعية و قافية وقيود مجتمعية تفر

وعدم الخروج وعدم تكليفهن بالمهام وا عمال التي تتةلي الخروج من البيت في حين أن الظروف
الحالية تفر

عل الذكور الخروج لمساعدة ا سرة في حل ك ير من المشكوت والمختنقات التي
السلة والخدمات كنقص

تواجهها حيم عديد ا زمات كنقص السيولة وارتفاا ا سعار وندرة بع

الوقود وانقةاا الكهرباء مما يتةلي السعي الح يم لمواجهة تلك الصعوبات وةذا بدوره يشتت
انتباه الةالي ويشسل لك ير من الوقت خارج البيت ا مر الذي يؤ ر عل دافعيت للتعلم وبالتالي

تحصيل الدراسي.

الفرض الخامس :توجد فروق في الدافعية للتعلم ترجة للتخصص العلمي (أدبي – علمي) .وللتحقق
من الفرضية تم رجراء تحليل التباين بين التخصص والجدول التالي رقم ( )9يبين النتا و التي تم

التوصل رليها:

جدول ( )9يوضح تحليل التباين بين التخصص (أدبي  -علمي) في الدافعية للتعلم
الدافعية للتعلم

القسم األدبي ()45

القسم العلمي ()93

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

72,31

7,36

75,71

8,28

ت
1,47

د-ح
198

الداللة
0,05

من خول الجدول ( )9يتبين أن قيمة) ت(المحسوبة وةي ) (1,47أقل من قيمة (ت) المجدولة

وةي ) (1,86عند درجة حرية ( )891وةي ير دالة عند مستو ) (0,05وةذا يعني عدم
تحقق الفر

لعدم وجود فروق دالة رحصا ياً بين التخصصين العلمي وا دبي في مستو الدافعية

للتعلم .وتفسر ةذه النتيجة بأن سبي عدم وجود اختوف في مستو الدافعية للتعلم لد

عينة

الدراسة ةو أن الدافعية للتعلم تتأ ر بالعوامل الذاتية المتم لة في العمليات العقلية كالذاكرة واإلدراك

والتفكير رل جاني القدرات الخاصة كالقدرة اللسوية والعددية فقوة وضعف الذاكرة قد يرجة رل

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

زمني النتهاء ا زمة الحالية مما يشكل مصادر ضسة نفسي قوي يحجي الرؤية للمستقبل الواعد.
مة تساوي حجم وقوة ةذه الضسوة وتعميمها عل معظم الةوي دون است ناء.
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د .محمد رمضان سرار

التوصيات:
 .8االةتمام بمصادر الضسوة النفسية وذلك إلعداد برامو ررشادية لتجني اآل ار المترتبة عل
العملية التعليمية.

 .0االةتمام بالصحة النفسية لةوي المراحل ال انوية من قبل ا سرة والمدرسة ودعمهم في سبيل
تجاوز والصعوبات والعقبات التي تواجههم وتحقيق أةدافهم وةموحاتهم.

 .3تأةيل المعلمين وتدريبهم عل ا ساليي التربوية المعاصرة عند التعامل مة الةوي واإللمام
بخصا صهم النما ية والمعرفية للرفة من مستو نشاةهم العلمي.

 .3االةتمام بالجواني الترفيهية والترويحية من خول المناشة التربوية الهادفة داخل المدرسة
وخارجها.

المقترحات:

 .8رجراء دراسات علمية معمقة حول الضسوة النفسية التي يتعر

لها ةوي المرحلة ال انوية

لتحديد حاجاتهم لإلرشاد والتوجي النفسي والعلمي.

 .0رنشاء مراكز تربوية ونفسية متخصصة داخل المدارس لمساعدة الةوي في تشخيص
مشكوتهم ووضة الحلول الوزمة لها.

 .3رعداد برامو وأنشةة علمية وترفيهية تحت رشراف مختصين في مجال التوجي واإلرشاد النفسي

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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المراجع:
) )1مصةف

عبد المعةي حسن ضسوة الحياة وأساليي مواجهتها مكتبة الزةراء القاةرة

 0226ص.12

) )2سفيان بوعةية ورانية ةادف الضسوة النفسية في البي ة المدرسية مصادرةا ومظاةرةا
وتأ يراتها عل التحصيل الدراسي للتوميذ مجلة :العلوم االجتماعية المركز العربي ألمانيا
 0281ص.072

) )3أحمد علي ا ميري الضسوة النفسية لد ةوي جامعة تعز وعوقتها بتحصيلهم الدراسي
رسالة ماجستير ( ير منشورة) كلية التربية الجامعة المستنصرية بسداد .8991

) )4عدنان ناصر الحازمي اإلعاقة العقلية دليل المعلمين وأولياء ا مور دار الفكر عمان
.8999

) )5سميرة عبدي الضسة المدرسي وعوقت بسلوكيات العنف والتحصيل الدراسي لد
المتمدرس دراسة ميدانية عل عينة من توميذ السنة ا ول

المراةق

انوي  -بوالية بجاية نموذجا

رسالة ماجستير (منشورة) جامعة مولود معمري الج از ر .0282

) )6عمر بن شليقة دراسة مستويات شدة الضسة النفسي وعوقت بالتحصيل الدراسي لد توميذ
السنة ال ال ة انوي رسالة ماجستير منشورة المركز الجامعي اكلي  0288ص.87

) )7ةداية بن صال

الضسة النفسي وتأ يره عل

التوافق المدرسي لد

المراةق المتمدرس

دراسة ميدانية في المدرسة ال انوية مجلة :الدراسات والبحوم االجتماعية العدد  88جامعة
حمة لخضر الوادي  0282ص ص.97-86

) )8محمد بلقاسم شتوان حاج الضسوة النفسية وعوقتها بأسباي السياي المدرسي عند توميذ
الةور ال انوي مجلة :العلوم النفسية والتربوية العدد 3مجلد( 0286 )8ص ص –800
.836

) )9ةناء صالحي عوقة الضسة النفسي بمستو الةموح لد ةلبة الجامعة المقيمين بجامعة
ورقلة رسالة ماجستير )منشورة) الج از ر .0283

) )10مرزوق العمري الضسوة النفسية المدرسية وعوقتها باإلنجاز ا كاديمي ومستو الصحة
النفسية لد

ةوي ال انوية رسالة ماجستير منشورة كلية التربية جامعة أم القر

السعودية 0280 .ص.32

) )11علي زوابلية عيس

ويني الضسوة النفسية وعوقتها بتقدير الذات لد

توميذ السنة

الرابعة متوسة كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الجلفة الج از ر .0287
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(12) Taylor, S. Health Psychology, New York, McGraw Hill Book,
1986, p94

(13) Chandra, A. relaxation téchniques. New delhi: Postak mahal,
2001, p43

) )14رمضان القذافي الصحة النفسية والتوافق المكتي الجامعي الحديم اإلسكندرية 8991
ص.13

) )15يخلف ع مان علم النفس الصحة ا سس النفسية والسلوكية للصحة دار ال قافة للةباعة
والنشر والتوزية الدوحة قةر  0228ص.37

(16)Kempf, J, Recognizing and managing stress ;coping strategies for
adolescents, A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Master of Science Degree, the
university of winsconsinstout, USA, 2011, p19.

) )17مصةف عشوي مدخل رل علم النفس ديوان المةبوعات الجامعية الج از ر 1999
ص.109

) )18اشرف محمد وأميمة الشربيني ،الصحة النفسية دار المعارف القاةرة  2003ص.185
) )19مصةف

الي موسوعة نفسية دار مكتبة الهول بيروت لبنان  8912ص.83

) )20عبدالعزيز الحسيني ضسوة الحياة والتعايش معها دار الكنوز اشبيليا ة 2السعودية
 0222ص.09

) )21عبد المنعم الحنفي موسوعة الةي النفسي الكتاي الجامة في االضةرابات النفسية
وأسبابها ونشأتها وةرق عوجها )المجلد )0مكتبة مدبولي القاةرة  1999ص. 48

) )22الخرابشة وعربيات الضسوة النفسية التي يتعر

لها الةوي المتفوقون واستراتيجية التعامل

معها مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس المجلد الخامس  -العدد ال اني
 0227ص.54

) )23يخلف ع مان علم النفس الصحة ا سس النفسية والسلوكية للصحة مرجة سابق ص.91
) )24شارلتز شيقر ةيوارد ميلمان مشكوت الةفولة والمراةقين وأساليي المساعدة فيها ترجمة
نسيمة داود ونزي حمدي منشورات الجامعة ا ردنية عمان ا ردن  8996ص.390

) )25محمد قاسم عبد اهلل مدخل رل الصحة النفسية دار الفكر عمان  0228ص.883

(26)Razavi, D et Delvause, N, La prise en charge
medicopsychologique des patient cancereux, ed masson, France
1998, p12
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) )27محمد قاسم عبد اهلل مرجة سابق ص.881

) )28علي عسكر ضسوة الحياة وأساليي مواجهتها ة 2دار الكتاي الحديم الكويت 0221
ص.32

) )29فاروق السيد ع مان القلق و ردارة الضسوة النفسية دار الفكر العربي القاةرة .8991

) )30محمد حسن العلوي سيكولوجية التدريي والمنافسات ة 2مركز الكتاي للنشر القاةرة
 8991ص.02

) )31مرزوق العمري مرجة سابق ص.02
) )32يخلف ع مان علم النفس الصحة ا سس النفسية والسلوكية للصحة مرجة سابق ص
ص.822-99

) )33مرزوق العمري مرجة سابق ص.02
) )34جبريل موس

تقديرات ا ةفال لمصادر الضسة النفسي وعوقتها بتقدير آبا هم وأمهاتهم،

مجلة :الدراسات الجامعية ا ردنية ا ردن  8993ص .38

) )35يوسف قةامي وعبدالرحمن عدس علم النفس العام عمان دار للفكر الةباعة والنشر
 0220ص.83

) )36عدنان يوسف العتوم علم النفس التربوي النظرية والتةبيقية دار المسيرة للنشر والتوزية
عمان ا ردن  0222ص.30

) )37صال حسن الداةري علم النفس العام دار الكندي للنشر  8999ص ص.823 -820
) )38فتحي مصةف

الزيات صعوبات التعلم لد

ةوي المرحلة الجامعية دراسة مسحية

 0223ص.32

) )39عبد الحميد محمد الشاذلي الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية المكتبة الجامعية ة2
اإلسكندرية  0223ص.082

) )40سعد الز ول نظريات التعلم دار الشروق للنشر والتوزية  0229ص.862
) )41أحوم بوحمدة وأمال

يوني وحنان بوعمر الرضا عن التوجي المدرسي وعوقتها

بالدافعية للتعلم لد المراةق المتمدرس رسالة ( ير منشورة) الج از ر  0283ص.36
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جودة مخرجات التعليم العالي في ليبيا
د .فاطمة مفتاح فرج الفالح
أستاذ مساعد بقسم التربية وعلم النفس
كلية اآلداب -جامعة بنغازي

الملخص:

هدفت الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة ولق التعرا علق وايم ملرجات التعليم الجامع ف ليبيا وما تعاني م

أزمات وكيفية مواجهتها وذلك باس ة ة ةةتق ار الوايم بالوص ة ة ةةا والتدليا لودبيات والد ارس ة ة ةةات المتعلقة
بالوضة ة ة ة ةةم الراه لملرجات الجامعات الليبية وايتردت البادثة اسة ة ة ة ةةتراتيجية لضة ة ة ة ةةما جود هذ
الملرجات؛ للمس ة ة ة ة ة ة ةةاهمة ف تدقيم التنمية المجتمعية .ووضة ة ة ة ة ة ةةدت النتا

أ ملرجات التعليم

الجامع ف ليبيا تعان م األزمات التالية:

 الهدر التعليم واإللفام الدراس (الرسوب والتسرب) ألعداد كبير م طلبة الجامعات الليبية. -البطالة التطبيقية لعدم توافم ملرجات الجامعة مم متطلبات سوم العما ف ليبيا.

 الفعالية ال از فة للملرجات وضة ة ة ة ة ة ةةعا كفا تها وجودتها العلمية والمهنية وفم متطلبات سة ة ة ة ة ة ةةومالعما.

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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جودة مخرجات التعليم العالي في ليبيا
مقدمة:

د .فاطمة مفتاح فرج الفالح

يعتبر التعليم العال ولاصة ةةة الجامع م أهم مرتكزات التنمية الشة ةةاملة وذلك م لالا

مساهمت ف وعداد الكوادر الفنية واألكاديمية والمهنية لمؤسسات المجتمم الملتلفة م الكفا ات
القادر علق مواكبة التغيرات المدلية والعالمية وضة ة ة ة ة ةةافة ولق دور ف

تطوير المعرفة واعداد

المتلصة ة ة ةص ة ة ةةي ف مجاالت البدث العلم وتطوير أس ة ة ةةاليب لدمة المجتمم .ديث يعد التعليم

افدا أس ةةاسة ةًيا ف بنا اإلنس ةةا للتعاما مم التقنيات الدديثة والمتغيرات
الجامع والبدث العلم ر ً
الت طرأت علق السادة الدولية واإليليمية.

و الجةةامعةةات الليبيةةة عليهةةا العةةب األكبر ف بنةةا نهض ة ة ة ة ة ة ةةة ليبيةةا وايجةةاد جيةةا يةةادر علق

اس ة ة ةةتيعاب المنجزات الدديثة وربطها بوايم المجتمم وييم
مسة ة ة ةةتوة العادية والمتسة ة ة ةةام علق دد الس ة ة ة ةوا

لتزويد باإلنس ة ة ةةا الفعاا المرتفم ع

القادر علق تدما مسة ة ة ةةؤولية العما الوطن ف

المردلة المقبلة .فها التعليم الجامع ف ليبيا يقوم بدور علق أكما وج اتجا أفراد ومؤس ة ةس ةةات
ومجتمع ؟ وما مدة وسة ةةهام ف دا مشة ةةكالت المجتمم الليب ؟ وأي هو م التنمية المسة ةةتدامة؟
وهذا يسة ة ة ة ة ة ةةتدع ضة ة ة ة ة ة ةةرور التعرا علق وايم التعليم الجامع ف ليبيا وما تعاني ملرجات م

أزمات تعليمية ومهنية تدد م وسة ةةهامات ف تنمية المجتمم ودا مشة ةةكالت فعندما نكش ة ةا ع
هذا الوايم سة ة ة ة ة ةةنمتلك رؤية واضة ة ة ة ة ةةدة المعالم ع كيفية مواجهة ما ف هذا الوايم م مشة ة ة ة ة ةةكالت

وأزمات األمر الذي س ة ة ة ةةيقودنا ولق وص ة ة ة ةةالح التعليم الجامع ف ليبيا واس ة ة ة ةةتش ة ة ة ةراا المس ة ة ة ةةتقبا
لملرجات لتكو علق أكبر يدر م اإلنتاجية والفاعلية.
مشكلة الدراسة:

تتمثا مشة ة ةةكلة الد ارسة ة ةةة ف اسة ة ةةتق ار وايم ملرجات التعليم الجامع ف ليبيا وما تعاني م

أزمةةة تعليميةةة ومهنيةةة والتعرا علق كيفيةةة مواجهتهةةا؛ كمدةةاولةةة لتدقيم فعةةاليةةة وكفةةا

ملرجةةات

التعليم الجامع ف ليبيا وتدقيم ض ة ة ة ة ةةما جودتها التعليمية والمهنية ف مجتمعها وتداوا هذ

الدراسة اإلجابة علق التساؤالت التالية:

س :ما وايم ملرجات التعليم الجامع ف ليبيا؟

س :أي تكم أزمة ملرجات التعليم الجامع ف ليبيا؟ وكيا يتم مواجهتها؟

س :كيا يتم ضما جود ملرجات التعليم الجامع ف ليبيا؟

س :ما ه االستراتيجية المقتردة لضما جود ملرجات التعليم الجامع ف ليبيا؟
أهداف الدراسة:
تهدا الدراسة ولق اإلجابة ع تساؤالت مشكلة الدراسة.
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أهمية الدراسة:
تتمثةا أهميةة الةد ارس ة ة ة ة ة ة ةةة ف أهميةة متغيراتهةا الت تكم ف أهميةة التعليم الجةامع

ملرجةةاتة المتمثلةةة ف الطةةالةةب الجةةامع

ديةةث يعةةد التعليم الجةةامع

وأهمية

م أهم مرتكزات التنميةةة

الشة ة ةةاملة وذلك م لالا وس ة ة ةهام ف وعداد الكوادر الفنية واألكاديمية والمهنية لمؤس ة ة ةسة ة ةةات

المجتمم الملتلفة م الكفا ات القادر علق مواكبة التغيرات المدلية والعالمية وضةةافة ولق دور

ف تطوير المعرفة واعداد المتلصة ة ةص ة ةةي ف مجاالت البدث العلم وتطوير أس ة ةةاليب لدمة

المجتمم فهناك داجة ضةةرورية لالرتقا بمسةةتوة جود ملرجات الجامعات أل تقدم المجتمعات
يعتمد علق كفاية ملرجاتها لنلبة متميز بما يضم توظيفها لمصلدة المجتمم وتنميت وتطور .

منهج الدراسة:

لتدقيم أهداا الد ارسة ة ة ةةة اسة ة ة ةةتلدمت البادثة المنه الوصة ة ة ةةف التدليل ف جمم المعلومات

وتفس ةةيرها م لالا االطالع علق األدبيات والد ارس ةةات ذات الص ةةلة المتعلقة بالتعليم الجامع ف

ليبيا وتقصة ة ة ة الوض ة ة ةةم الراه لملرجات وما تعاني م أزمة وكيفية معالجتها وم ثم وض ة ة ةةم
مقترح السة ة ة ة ة ة ةةتراتيجية لضة ة ة ة ة ة ةةما جود التعليم الجامع ف ليبيا م النادية التعليمية والتدريب ية

والبدثية للمجتمم الليب

اإلطار النظري للدراسة:

واإلسهام ف تدقيم التنمية المجتمعية.

واقع التعليم الجامعي في ليبيا وأزمة مخرجاته:
أص ة ة ة ة ةةب م المؤكد اليوم أ ثرو المجتمم ال تقاس بمقدار ما لدي م موارد طبيعية ومادية

فقط وانما يضةةاا وليها الموارد البشةرية أيضةاً أل العنصةةر البشةةري هو أسةةاس النهضةةة والتطور
المادي للمجتمعات .لذا فإ نجاح س ةةياس ةةات التنمية االيتص ةةادية واالجتماعية والس ةةياس ةةية والبي ية

والتكنولوجية مرهو بدسة ة ة اس ة ةةتغالا واس ة ةةتثمار العنص ة ةةر البش ة ةةري ف المجتمم .وكثي اًر ما تعزة
ظاهر تللا المجتمعات ولق عدم من العنصة ة ة ة ة ة ةةر البشة ة ة ة ة ة ةةري االهتمام الكاف وتزويد بالكفايات

والمعارا الضة ةةرورية واالتجاهات اإليجابية وتنمية مهارات ويدرات واس ةةتثمارها ف دا المشةةةكالت

والمعويات المتعلقة بأبعاد التنمية ف المجتمم؛ وتعد الجامعة مؤسةسةةة علمية وتربوية تمد المجتمم
بما يدتاج م كوادر مؤهلة وذات كفا

ةتقر
علق كافة المسةةتويات وم المالدظ م لالا اسة ا

الوايم واألدبيات ف هذا المجاا و التعليم الجامع ف ليبيا يعانق العديد م المش ة ة ة ةةاكا لعا م
أبرزها :عدم االسة ة ة ة ة ة ةةتلدام األمثا للموارد المالية والعينية مما يؤثر علق الكفا

الربط بي مناه التعليم ومتطلبات البدث العلم

للطلبة وادتياجات سةةوم العما المدل والعالم

التعليمية وعدم

وضة ة ةةعا العالية بي التلص ة ة ةصة ة ةةات المتادة

باإلضةةافة ولق الكثافة الطالبية وما يترتب عليها

م أثار س ة ة ة ةةلبية ف القدر االس ة ة ة ةةتيعابية وض ة ة ة ةةافة ولق عجز المعاما والمكتبات ع القيام بدورها
التعليم والبدث
جامعة الزاوية

وغياب الهياكا الوظيفية لويسام العلمية وعاليتها باألعبا التعليمية والبدثية(.)1
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وم لالا الد ارسةةة الت أجرتها لجنة د ارسةةة وتقييم الوضةةم الدال للجامعات الليبية المشةةكلة

(سة ة ة ة ة ة ةةنة  )2102م يبا وزار التعليم العال والبدث العلم ف ليبيا يتض ة ة ة ة ة ة ة وجود مجموعة
مشةةكالت وتدديات ف الجامعات الليبية ومنها :ازدياد أعداد الطالب المنسةةبي للجامعات بدرجة

تفوم الس ة ةةعة االس ة ةةتيعابية بأض ة ةةعاا ديث يبلغ عددهم ( 592243طالباً) موزعي علق جامعات

ليبيا والت تبلغ ( )02جامعة علق مس ة ة ة ة ةةتوة ليبيا وتش ة ة ة ة ةةما ( 041كلية) وعدد ( 0231يس ة ة ة ة ةةماً
تلصصياً) وهذا بدور يقلا ويؤثر سلباً علق مدة جود اللدمات التعليمية المقدمة لهم مم عدم
توفر المعايير المطلوبة ف المبان التعليمية م ياعات ومعاما لتس ة ة ة ة ةةتوعب هذ األعداد الكبير؛

وبالتال يؤثر كا ذلك علق جود ملرجات الجامعة وكفا تها .وض ةةافة ولق مش ةةكلة يص ةةور بع

المناه الد ارسةةية م ديث مواكبتها لمتطلبات الجود والتطورات العلمية وادتياجات سةةوم العما

أيض ةاً وجود يصةةور واض ة ف تجهيزات المكتبات م ديث الكتب المنهجية والمرجعية والدوريات

العلمية والتجهيزات التقنية وضعا استلدام تقنية المعلومات واالتصاالت ف المجاالت التعليمية

واإلدارية هذا كما يوجد يصة ةةور لدة بع
ديث الكفا

واألدا والعدد(.)2

عناصة ةةر الهي ة التدريسة ةةية والعناصة ةةر المسة ةةاعد م

وم المالدظ أيض ة ةاً ما يعاني التعليم الجامع م تغييب ألسة ةةاليب التلطيط العلم السة ةةليم

ف وعداد المناه التعليمية وعدم مواكبتها للمعرفة المتطور  .وض ة ة ةةافةً ولق تقييد األس ة ة ةةتاذ الجامع
بمجموعة م التوجيهات والتعليمات الت تدد م عطا وأبداع

مم نقص الوع لإلس ة ة ة ة ة ةةهام ف

تكوي النموذج المتفرد للش ةةلص ةةية الدارس ةةة العتماد الطالب الجامع علق التلقي والذاكر الص ةةما

واهماا مهارات التفكير العليا ف المنايشة ة ة ة ة ة ةةة وطرح األفكار وعدم مواكبة الجديد كونها بي ة علمية
يفتر

أ تنم وتلرج كوادر علمية ومهنية م الشباب ليسهم ف تنمية وتطور مجتمعهم(.)3

فالتعليم الجامع علق المسةة ة ة ةةتوة العرب والمدل يدتاج ولق وعاد النظر ف الس ة ة ة ةةياسةة ة ة ةةات

واألس ة ةةاليب وتتجاوز مس ة ةةتويات الموارد المتادة والهياكا المؤسة ة ةس ة ةةية ومناه الد ارس ة ةةة التقليدية

لتدم مضةةامي وأنشةةطة تزود الطالب بالمعارا والمهارات الت تمكنهم م تدسةةي نوعية الديا

الت يعيشة ة ةةونها ويمندهم القدر علق المشة ة ةةاركة الفعالة وتدما مسة ة ةةؤولية تطور مجتمعهم لتكو

العملية التعليمية الجامعية (تعليمية وبدثية) يصقا م لاللها العقا والطايات والمواهب(.)4

و المستجدات التربوية الت تتطلبها الديا العامة تستدع تفاعا الطلبة ومشاركتهم فعلياً ال

صة ة ة ةةورياً ف كا ما يقدم لهم دالا دجرات الد ارسة ة ة ةةة ف جميم مرادا التعليم الملتلفة م لالا
نقاش ودوار علم در وبنا

ولعا ذلك يسة ة ة ة ة ة ةةهم ف تدفيزهم للد ارس ة ة ة ة ة ة ةةة الجاد ويدبب وليهم

المشاركة ف األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية ويجذبهم لالنتمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا لمؤسساتهم

التربوي ة ةةة ألنهم جز أساس م العملية التربوية.
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وبالرغم م النمو الكم ف عدد الجامعات ف ليبيا والزياد ف عدد طالبها وأسة ة ة ة ة ة ةةاتذتها

وملرجاتها واإلنفام علق ذلك كل

فأ نتا جها االيتصة ة ة ةةادية واالجتماعية والثقافية والسة ة ة ةةياسة ة ة ةةية

والتربويةةة ال تتفم مم دجم الت ازيةةد الكم واإلنفةةام علي ة

كمةةا ال تتفم وتطلعةةات المجتمم الليب

وآمال ف تدقيم التنمية والتطور علق كا األص ة ة ة ة ةةعد با ونها تعما بطريقة عشة ة ة ة ة ةوا ية ال ترجم
لفلسفتها وأهدافها المددد

()5

وم ثم كا هناك نتا

سلبية للتوسم الكم للجامعات الليبية غير

ملطط وفم مدة توفر معايير وشروط اإلمكانيات المادية والكوادر البشرية وكفايتها.

كما تعتبر البطالة م المشة ة ة ة ة ة ةةكالت الت يواجهها لريجو الجامعات العربية عامةً والليبية

لاصة ة ة ة ة ة ةةً وف تلصة ة ة ة ة ة ةص ة ة ة ة ة ةةات متعدد علمية وأدبية فقد أش ة ة ة ة ة ةةار التقرير االيتص ة ة ة ة ة ةةادي العرب

المودد()2103

()6

ولق أ البطالة تعد أدد أهم التدديات الت تواج االيتصة ة ة ة ة ة ةةاديات العربية ف

هذ المردلة ولالا الس ة ة ة ةةنوات المقبلة نظ اًر النعكاس ة ة ة ةةاتها العقيمة علق األوض ة ة ة ةةاع االيتص ة ة ة ةةادية

واالجتماعية وكا يد دذر ف تقرير سة ة ة ة ة ة ةةنة( )2113م تزايد دجم البطالة ف البالد العربية
والذي تراوح بي ( )%21-03م دجم السكا

ف كفا

ديث يمثا الشباب( )%11منهم والنقص الشديد

وانتاجية الموارد البشرية العربية المتمثلة ف البطالة التطبيقية .ديث تواج برام التعليم

الجامع العربية بصة ة ة ة ة ة ةةفة عامة انتقاداً داداً يتمثا ف عدم يدرتها علق تلبية داجات ومتطلبات

مجتمعاتها التنموية ويصة ة ة ة ةةورها ع تصة ة ة ة ةةميم برام تنم اإلبداع وتثير دواع التفكير واللياا
العلم عند طلبتها وذ ألفم كثير م لريجيها ف تأدية أعمالهم ف ميدا التطبيم والممارسة(.)7

وبالنسةةبة للبطالة علق مسةةتوة ليبيا م لريج التعليم العال والجامعات بلغ نسةةبة %41.5

م وجمال عدد ( 591211لري ) مما يشة ة ة ة ة ة ةةير ولق عدم الربط بي السة ة ة ة ة ة ةةياسة ة ة ة ة ة ةةات التعليمية
واالدتياجات الوطنية م القوة العاملة وسوم العما(.)8

نتا

وبذلك تعددت مظاهر األزمة التعليمية بالتعليم الجامع ؛ مما أنت عوايب وليمة وكا م

ذلك وجود جامعات مشة ة ة ة ةةوهة ال تتوافر فيها أبسة ة ة ة ةةط مقومات الديا الجامعية؛ مما أدة ولق

تدهور الوضة ة ة ة ةةم العلم للبرام التعليمية الذي أدة بدور ولق زياد نسة ة ة ة ةةبة البطالة ف صة ة ة ة ةةفوا

لريج الجامعات .وضة ة ةةافة ولق زياد نسة ة ةةب الرسة ة ةةوب والتسة ة ةةرب بترك الطالب لمقاعد الد ارسة ة ةةة

بالجامعة فهذ ظواهر تسبب هد اًر تعليمياً يكلا الدولة أمواالً وضافية وأعبا ً ثقيلة(.)9
أزمة مخرجات الجامعات الليبية:

ولما سة ة ة ة ة ة ةةبم ذكر فإ األمر يسة ة ة ة ة ة ةةتدع معرفة أي تكم أزمة التعليم الجامع ؟ وكيا يتم

مواجهتها؟ فم لالا ولقا الض ة ة ة ةةو علق وايم التعليم الجامع وملرجات

الدرس ة ة ة ةةات
ا
باس ة ة ة ةةتق ار

واألبداث السة ة ة ة ة ة ةةابقة علق وايم الجامعات الليبية وم لالا مالدظة البادثة للوايم بدكم لبرتها

ف التعليم الجامع

تس ة ة ة ةةتللص البادثة جوانب أزمة ملرجات النظام التعليم الجامع ف ليبيا

المتمثلة ف طالبها ديث تظهر واضدة وجلية ف جوانبها الثالثة المتمثلة فيما يل :
جامعة الزاوية
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 .1أزمة الهدر التعليمي:

تعد مش ةةكلة اإللفام الد ارسة ة المتمثلة ف تس ةةرب أعداد ال يس ةةتها بها م الطلبة ورس ةةوبهم

ف الكليات والجامعات وددة التدديات الت تواج بنية النظام التعليم الجامع

وما يترتب

عليها م هدر للقوة البش ة ة ةرية وما يترتب علق ذلك م لس ة ةةار ف الموارد المالية للمجتمم وما
تسةةبب للفرد واألسةةر م معانا نفسةةية ومادية ولذلك فالداجة ماسةةة جداً ولق د ارسةةة هذ المشةةكلة

م زواياها الملتلفة وترة البادثة أ هذ األزمة يد ترجم ولق مجموعة م األسباب منها:
أ .وجود فجو كبير بي مقررات التعليم العام ومقررات التعليم الجامع
أنظمة كا منهما بما تتضمن م معارا ومهارات ومفاهيم.

وعدم الربط والتكاما بي

ب .غياب أو تدن مس ةةتوة لدمات اإلرش ةةاد األكاديم والمهن ف الجامعات؛ ما ينت عن تفايم
مشكالت الطالب الدراسية والسلوكية والمهنية.

ج .صة ة ةةعوبة المقررات الد ارسة ة ةةية وعدم ارتباطها بالوايم الذي يعيش ة ة ة الطالب الجامع ؛ مما يؤدي
ولق ولفاي األكاديم .

د .كثافة المقررات الدراسية النظرية الت تثقا كاها الطالب الجامع ويدرات

مقارنة بالمقررات العملية.

ه .ضة ةةعا العالية بي األسة ةةتاذ الجامع والطالب؛ مما يضة ةةعا فرص التفاعا بينهما الذي يعزز
التدصيا الدراس للطالب.

و .جمود سياسة التعليم الجامع ولوا د

الت ال تعترا بالطايات والكفا ات وما تؤدي ولي م

هدر ف الفكر والوع واإلبداع.

 .2أزمة البطالة التطبيقية:

تعتبر البطالة التطبيقية داللة م دالالت الهدر التعليم

وه تتمثا ف عدم يدر الطالب

الجامع علق ممارس ة ة ةةة ما درسة ة ة ة نظرياً ف ميدا التلص ة ة ةةص وتطبيق ف ديات المهنية وهذا
يجعلنا نتسا ا ها ما يتم دراست غير يابا للفهم؟ أم غير يابا للتطبيم؟ هذ األزمة تجعا لري

التعليم الجامع عاج اًز ع ممارسة مهنت الت اعد لها اكاديمياً؛ وهذا يد يرجم ولق أسباب منها:

أ .الفصةةا الواض ة بي النظرية والممارسةةة وعدم الربط بي ما هو نظري وما هو عمل تطبيق
ما ينت عن م هدر لطايات الطالب األكاديمية والمهنية.

ب .صة ة ةةعوبة تطبيم بع
االلتالا والتناي

المقررات الد ارسة ة ةةية علق أر

بي ما درس

الوايم وبعدها عن فيكتشة ة ةةا اللري

وما هو موجود ف الوايم المهن .

ج .غلبة المقررات النظرية ف مقابا المقررات العملية مما يؤدي ولق عدم كفاية وعداد اللري مهنياً.

د .اسة ة ةةتلدام أسة ة ةةاليب تدريس تقليدية تعتمد علق دفظ وتلقي كمية كبير م المعلومات دو االهتمام
بكيفيتها وممارستها وهذا عكس ما يدتاج التأهيا المهن م بدث وتجريب وتدليا وتقويم.
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 .3أزمة الفعالية الزائفة:
تعتبر الفعالية ال از فة نوع م الكفا

الذاتية المظهرية أو االيتدار المصطنم فه شكا م

أش ةةكاا األدا الس ةةطد الذي يتلذ أيص ةةر الس ةةبا وأيس ةةر الوس ةةا ا لتدقيم األهداا بما فيها م

عجلة وترال ف بذا المجهود( .)10وبالتال تكو الملرجات ليس ة ة ة ة ةةت بالجود والكفا المطلوبة
ف سة ةةوم العما وغير متوافقة مم متطلبات ملرجات ضة ةةعيفة المسة ةةتوة العلم والمهن

فيكو

مصيرها البطالة المتزايد أو البطالة التطبيقية ولاصة للتلصصات الت ال تتناسب مم تطورات

سة ةةوم العما .تتشة ةةكا هذ األزمة لما تعان من التربية ف مجتمعنا م عناصة ةةر سة ةةلب وتعطيا

لقدرات الطالب م لالا:

أ .عدم مراعا لدقوم الطالب ونف لوجود الذات المتفرد واللتيار م لالا نظرتها وتعاملها
مم المتعلم علق ون ش

أو ريم يضاا للتعليم.

ب .وما تسةعق ولي التربية م نسةل لشةلصةية المتعلم؛ ألنها ممارسةة تسةعق ولق التطابم والتجانس
ال ولق التباي والتميز وكونها تربية تكرار واسة ة ة ة ة ةةتنسة ة ة ة ة ةةام لوجياا؛ لذلك ه ال تلرج مبدعي

ومبتكري

با نوات وملرجات تربوية غير ناض ة ة ة ةةجة وغير مدركة لوايعها ومش ة ة ة ةةكالت يعتريها

التلبط ف الق اررات شلصية لياراتها مددود وضيقة أو مغلقة بلوا

معقد وبق اررات متسرعة.

ج .ييامها بإلغا مقررات وتلص ةصةةات علمية واضةةافة ألرة بدو األلذ ف االعتبار ذاتية كا
م األسة ة ة ة ة ة ةةتاذ والطالب وما لديهم م ومكانيات ويدرات وبدو تدسة ة ة ة ة ة ةةب إلمكانية التطبيم

الوايع

ومدة ما تدقق م فا د علمية وعملية لهم.

مواجهة األزمة وطرق معالجتها:

بعد أ تم تدديد أزمة ملرجات التعليم الجامع الليب بجوانبها الثالث البارز ترة البادثة
و مواجهة هذ األزمة تدتاج بشة ة ة ةةكا عام ولق وضة ة ة ةةم معايير تربوية لكا م المدتوة التعليم

وعملية التدريس وتقييم األدا كموجهات تددد المس ة ةةتوة النوع الذي يجب أ تكو علي جميم

مكونات العملية التعليمية م طالب ومعلمي
تقويم ومبان وتجهيزات الل.

وادار ومناه

ومصةةادر تعليم وتعلم وأسةةاليب

فإ المعايير تدقم مبدأ الجود الشاملة ف التعليم والت تشما مجالي ر يسيي هما القدر

المؤسة ة ةس ة ةةية والفعالية التعليمية وتدقم ملرجات عالية الجود فه تقدم وطا اًر للربط بي المعرفة
واسة ة ة ة ة ة ةةتلدامها وتظهر دمجاً بي المفاهيم م نادية والقدر علق توظيفها ف موايا الديا م

نادية ألرة(.)11

فاألزمة بجوانبها الثالثة تمثا اً
هدر لكيا الطالب وفكر وتضة ة ة ة ة ة ةةاؤا ييمت وعياً وفك اًر واراد ً
وهذا يسةةتدع تدرر التربية ف نظرتها ومناهجها ووسةةا لها بالنظر ولي كإنسةةا ل وجود الذات

بديويت ومبادرت ودراكاً وتفس ة ةةي اًر ولدريت ومرونت تقويماً وابداعاً واس ة ةةتقالليت تفض ة ةةيالً والتيا اًر
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ومس ةةؤوليت تنفيذاً ومتابعة؛ مما يض ةةم كفا ت وزياد ونجاز وتمك وتقان ف السة ةع المس ةةتمر

ف بلوغ اإلجةةاد والمهةةار وتلليص ة ة ة ة ة ة ةهةةا م النمطيةةة والتكرار فند ف دةةاجةةة ولق تدوا تربوي
تجديدي ف جامعاتنا ينقلنا م هدر يوة الطالب ولق تنمية يدرات ودفظ دق ف الديا ليصب

فعاالً ويجابياً وهذ م أهم شروط التنمية ومشاريعها.

دور الجامعات في بناء اقتدار طالبها ،واإلسهام في تحقيق التنمية الشاملة:
اس ة ةةتناداً علق كا ما س ة ةةبم نجد أ س ة ةةو الملرجات التعليمية أددث فجو بي س ة ةةوم العما

ومسةة ة ة ة ةةتوة التنمية م نادية وبي ملرجات التعليم ونواتجها م نادية ألرة وبالتال فإ أكثر

جوانب أزمة التعليم ف الجامعات الليبية هو عدم يدرتها علق توفير متطلبات التنمية المجتمعية

ولتدقيم ذلك فالجامعات ف داجة ضة ة ة ة ةةرورية لالرتقا بمس ة ة ة ةةتوة جود ملرجاتها وكفايتها كنلبة

متميز تسهم ف تدقيم التنمية المجتمعية.

وبالرغم مما يعاني وايم مؤسسات التعليم العال ولاصة الجامعات م سلبيات وما تواجه

م تدةةديةةات وال أ يوة النمةةا والتجةةدد ال ازلةةت موجود وهةةذ طبيعةةة الديةةا كونهةةا متجةةدد ف

موايم وأشة ة ةةكاا متنوعة؛ وعلي فإن البد للجامعات أ تألذ باالتجا ندو الجانب الديوي النما

الذي يمثا الجهد المثابر ندو الوع بهذ التدديات والتصة ة ة ةةدي لها باكتشة ة ة ةةاا الطايات وتنميتها

وبالتال تدقيم جودتها ف المجاالت كافة .ولم تعد وظيفة الجامعات اتجا مدلالتها التعليمية
هو تزويةةدهةةا بةةالمعةةارا والمهةةارات الت تجعلهةةا يةةادر ونةةاجدةةة ف الديةةا بةةا تجةةاوزت ذلةةك ولق

الوصة ة ة ة ة ة ةةوا بهةةا ولق االيتةةدار والكفةةا

الكليةةة ف جميم المجةةاالت المعرفيةةة واالجتمةةاعيةةة والمهنيةةة

واأللاليية للعبور بها م الوايم بصعوبات وتدديات بتجاوز الروتي التربوي التعليم الذي يهدر

الطايات ولق مشة ة ةةروع بنا االيتدار والكفا الذاتية الت تتالزم مم الكفا المؤس ة ة ةسة ة ةةية للجامعة؛
لضة ة ة ةةما تدقيم النمو المجتمع وهذا ما يتطلب عالم القو وااليتدار الراه والمسة ة ة ةةتقبل  .وتتمثا

مقومات االيتدار الذات ف الكفا ات التالية:

أوالً :الكفاءة النفسية:

وتتمثا ف مقومات الص ةةدة النفس ةةية الت توفر أس ةةاس نما الطايات الديوية وتتي فرص

أفضا الستغاللها وتوفر القدر علق التعاما مم التدديات والصعوبات علق أسس م الطمأنينة

والثقة بالنفس وتمندها القو والقدر علق التكيا مم تدديات العصر الذي نعيش وأزمات .

ثانياً :الكفاءة المعرفية:

وه الت تمن القدر علق بنا النظم الذهنية المعرفية الت تمك م التعاما مم تسة ة ة ة ة ة ةةارع

وكثر المعلومات وتدليلها ونقدها وانتقا المفيد والفاعا منها وصة ة ة ةوالً للس ة ة ةةيطر الذهنية المعرفية
علق الوايم والتعاما مع
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وطمودة ةةة م لالا تعلم التفكير التدليل النقة ةةدي واإليجة ةةاب القة ةةادر علق تدوية ةةا التدة ةةدية ةةات

والصة ةةعوبات ولق فرص للتعلم والتعاما مم البدا ا واسة ةةتكشة ةةاا اإلمكانات واسة ةةتلدامها للدمة
النما الذات والمجتمع .
ثالثاً :الكفاءة المهنية:

وه امتالك يةةاعةةد معرفيةةة مهنيةةة متينةةة تجعةةا الفرد مةةاه اًر ف التعةةامةةا مم عةةالم العمةةا

المتغير والسة ة ة ة ة ة ةريم وتتمثا ف المرونة المهنية ف التكيا لالا الديا المنتجة ومجاا س ة ة ة ة ة ةةوم

العما الذي أصة ة ة ة ة ة ةةب يتطلب القدر والجود مما يتطلب االبتعاد ع الروتي الوظيف
مكان الديناميكية التكيفية ليتميز اإلنسا بإنتاج المتق وجودت العالية.

وادالا

رابعاً :الكفاءة االجتماعية:

وه الت تتمثا ف القدر علق التواصا والتفاعا والمشاركة وعلق القياد الجماعية البنا

الت تتسة ة ة ة ة ة ةةم بالمرونة ف األلذ والعطا والتعاو

والعما بروح جماعية تسة ة ة ة ة ة ةةم باالنفتاح علق

األلر وعلق الثقافات األلرة وهذا ما تدتاج الديا الراهنة والمستقبلية.

خامساً :الكفاءة األخالقية:
هذ الكفا

أص ةةبدت ض ةةرور ملدة ولاص ةةة ف عص ةةر العولمة واالنفتاح علق العالم وما

دمل هذا االنفتاح م عناصةةر سةةلب إلنسةةانية اإلنسةةا

وما سةةاهم ف انتشةةار م فسةةاد ألالي

ومهن مثا :الرشةةو والمدسةةوبية واالدتياا كما أ هذ الكفا
الفعالية الصة ة ة ة ة ة ةةادية الت تؤكد مفاهيم الجهد البنا

أصةةبدت مسةةألة ديوية ف تدقيم

واإلنجاز اإلنتاج

الرب السريم وايتناص الفرص وسطدية األدا (.)12

والقدر المهارية بدالً م

تل ةةك ه مقوم ةةات بن ةةا االيت ةةدار ال ةةذات والمعرف والمهن واالجتم ةةاع واأللالي

تتطلب لطط التنمية البشة ة ة ة ة ة ةةرية ف جامعاتنا ومجتمعنا الليب

ال ةةذي

وما يتطلب التعاما مم عالم القو

والجود وااليتةةدار ف مواجهةةة عوامةةا الهةةدر لتدةةا مدلهةةا القةةدر المهةةاريةةة الت تتسة ة ة ة ة ة ةةم بةةالجود

والكفا

والفعالية والت م لصةةا صةةها :اسةةتيفا المعرفة ودراكاً وتفسةةي اًر وتقييماً ودسة االلتيار

بدكمة ووايعية وارتفاع الهمة والدماس ف األدا

وتمك اإلتقا .

وتس ةةعق الدوا جميعها لتدقيم أهدافها التنموية الت تتمثا ف توفير معدالت مناس ةةبة للنمو

االيتصةةادي وتقديم أفضةةا اللدمات م النواد التعليمية والثقافية والصةةدية وال يتأتق ذلك وال
ف داا تض ة ة ة ة ةةافرت الجهود ندو تدقيم هذ األهداا ويكو ذلك ع طريم دور الجامعات ف

دراك عمليات التنمية كونها م أكثر المؤسة ةس ةةات االجتماعية والثقافية الملقق علق عاتقها توفير
ما يدتاج المجتمم م متلص ة ة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ة ةةي ف مجاالت التنمية الملتلفة كما أنها تمثا المراكز

األسة ة ة ة ةةاسة ة ة ة ةةية للبدوث العلمية والتطبيقية الت يصة ة ة ة ةةعب م دونها ودداث أي تقدم ايتصة ة ة ة ةةادي أو

اجتماع دقيق (.)13
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وفض ةالً ع ذلك فإ الجامعات تسةةهم ف التنمية الشةةاملة بما تقدم لمجتمعاتها م ومكانات

ولبرات للتعليم والتدريب المسة ة ة ة ة ة ةةتمر فكلما ارتفعت نوعية التعليم وجودت ارتفم مسة ة ة ة ة ة ةةتوة التنمية

البشرية ودفم الدركة االيتصادية واالجتماعية والسياسية والبي ية والتكنولوجية ولق األمام.

فلقد توصة ة ة ةةلت عديد الد ارسة ة ة ةةات الت بدثت ف العالية بي نوعية التعليم ومؤش ة ة ة ةرات التنمية

وجود عالية ارتباطية يوية بينهما ولفتت هذ الدقيقة انتبا عديد الدوا ديث بدأت تهتم بتطوير
نوعية تعليمها لضةة ة ة ةةما تنمية بش ة ة ة ة ةرية فعالة ويادر علق تدقيم أهدافها الوطنية لض ة ة ة ةةما 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 االسة ة ة ة ةةتراتيج والسة ة ة ة ةةياسة ة ة ة ةةة الوطنية

الشةةاملة الت تسةةعق ولق تدقيم مسةةتوة متقدم ف العالم والتأكيد علق مدة أهمية الدصةةوا علق
نوات تربويةة ذات فعةاليةة ولص ة ة ة ة ة ة ةةا ص ويجةابيةة م لالا منظومةة التربيةة والتعليم وتنميةة الفرد

كرأس ماا بشة ة ةةري ال يمك تعويض ة ة ة باعتبار القو الفاعلة ف تدقيم التنمية الشة ة ةةاملة

()14

األمر

الذي يتطلب بلور رؤية ض ة ةةم اس ة ةةتراتيجية تهدا ولق وعداد مواط ليب ليص ة ةةب جز اً م القو

االيتص ة ة ة ة ةةادية الدافعة ف ليبيا وتوفير التعلم الذي يجعل متكاما النمو ومتواز الش ة ة ة ة ةةلص ة ة ة ة ةةية
ومشارك بفعالية ف بنا المجتمم.

استراتيجية مقترحة لضمان جودة الطالب الجامعي في ليبيا:
و تدقيم جود الطالب الجامع يعتمد علق جود التعليم العام والتعليم العال

وهذا يدتاج

ولق وضم استراتيجية شاملة للتعليم ف ليبيا تراع متطلبات التنمية مدلياً وعالمياً بديث تشما

جميم م اردةا التعليم بةدايةة م التعليم العةام دتق التعليم الجةامع والتقن المهن ؛ ألنهةا منظومة

متكاملة ومترابطة يمر بها الطالب .فم أجا تطوير نظام التعليم الجامع الذي يؤها مدلالت

لتدقيم تطلعاتهم وتلبية ادتياجات المجتمم الليب والسة ة ةةوم العالم ؛ البد م ضة ة ةةما التماسة ة ةةك
والترابط بي جميم مرادا التعليم فمعالجة أوج القصة ة ة ة ة ة ةةور ف كا مردلة تعليم علق دد م

غير المرج أ تدس بشكا أمثا أدا يطاع التعليم العال عامةً والتعليم الجامع لاصةً.

و القدر علق اسة ةةتش ة ةراا المسة ةةتقبا بفهم ووعق ود ارسة ةةات علمية ومعرفة الوايم والمتغيرات
وايتراح الدلوا النابعة م وايعنا وم

والمؤثرات الجديد سة ة ةوا ً الداللية أو اللارجية المؤثر في
لالا رؤية لطة ليبيا الوطنية ه السةةبيا للعبور ولق أفام جديد ؛ لوضةةعها أمام صةةانع القرار
لوض ة ة ة ةةم س ة ة ة ةةياس ة ة ة ةةات لمواجهة المس ة ة ة ةةتجدات العلمية والبي ية واالجتماعية والتنموية المتويعة بلطة

متكاملة.
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و ما سبم يقتض بلور رؤية ضم استراتيجية واضدة األهداا مددد األولويات تدفظ

هدر الطايات والكفا ات ف المجتمم ويتطلب تدقيم هذ الرؤية وعداد اس ةةتراتيجية لقطاع التعليم
العال تس ة ة ة ة ة ةةتند علق أس ة ة ة ة ة ةةس علمية ومنهجية تواز بي الوايم والطموح تددد معالمها م لالا

نتا

ومشة ةةاريم وبرام تسة ةةاعد علق السة ةةير بلطوات ثابتة ندو اسة ةةتش ة ةراا المسة ةةتقبا انطالياً م

الوايم لتدقيم رؤة المجتمم علق أ تراع هذ االس ة ة ة ة ة ةتراتيجية األهداا الت تس ة ة ة ة ةةعق ليبيا ولق
تدقيقها علق المدة الطويا ف يطاع التربية والتعليم بشة ة ة ة ة ة ةةكا لاص ويطاعات الدولة األلرة

بشكا عام؛ لتعزيز التنمية البشرية واالجتماعية وااليتصادية والبي ية ف ليبيا كما يجب األلذ ف

االعتبار أ يكو الهدا الر يسة ة ة ة ة ة لهذ االس ة ة ة ة ةةتراتيجية األكثر طموداً هو تدويا ليبيا ولق دولة
متقدمة يادر علق اس ة ة ة ةةتدامة تنميتها ف جميم المجاالت والش ة ة ة ةةكا التال يوضة ة ة ة ة أهمية الترابط
والتكاما بي رؤية ليبيا الوطنية واستراتيجيات التنمية ف يطاعاتها الملتلفة:

الشكا( )0الترابط والتكاما بي رؤية ليبيا الوطنية واستراتيجيات و ازرات التعليم العام والعال .

وتقترح الباحثة مجموعة محاور الستراتيجية تضمن جودة الطالب الجامعي ،وهي كما يلي:
 .0تدقيم جود التعليم العام بداية م الروضة دتق التعليم الثانوي.
 .2موا مة مناه التعليم العام مم مناه التعليم العال
 .5تةعةزيز القةيةم الةديةنةية والةوطنيةة اللةيةبةيةة.

وادتياجات الطالب المتنوعة.

 .9تأمي مسارات متنوعة للتعليم الجامع والتقن المهن .
 .3تعزيز التعليم والتدريب التقن المهن

ودعم وضما جودت .

 .1تدقيم جود التعليم الجامع بمؤسسات وبرامج وأنظمت التعليمية.
 .2تطوير مهن مستمر ومتواصا للقا مي علق التعليم.
 .1تعزيز البدث العلم النظري والتطبيق ودعم .
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نتائج الدراسة وتوصياتها:

أوالً :النتائج:
النتا

اسة ة ة ةةتللصة ة ة ةةت البادثة م لالا اسة ة ة ةةتق ار الوايم الراه لملرجات التعليم الجامع ف ليبيا
التالية:

 .0تعان ملرجات التعليم الجامع ف ليبيا م أزمات تعليمية ومهنية كبير تدد م وس ة ة ة ة ةهامها
ف تنمية المجتمم ودا مشكالت .

 .2تتمثا جوانب أزمة ملرجات التعليم الجامع ف ليبيا فيما يل :
 أزمة الهدر التعليم الت تتمثا ف اإللفام الد ارسة ة ة ة م لالا الرس ة ة ةةوب والتس ة ة ةةرب ألعدادكبير م طلبة الجامعات الليبية.

 أزمة البطالة التطبيقية المتمثلة ف زياد نسة ة ة ة ة ة ةةبة البطالة لعدم توافم الملرجات مم متطلباتس ة ةةوم العما بليبيا وعدم القدر علق توظيا ما تم تعلم ف الجامعة ف ميدا التلص ة ةةص

والمهنة.

 أزمة الفعالية ال از فة المتمثلة ف ضة ة ةةعا مسة ة ةةتوة الملرجات علق المسة ة ةةتوة العلم والمهنوبأيا كفا

والجود المطلوبة ف سوم العما ومتطلبات .

ثانياً :التوصيات:

الت توص ة ة ة ة ة ة ةلةت وليهةا البةادثةة م لالا اسة ة ة ة ة ة ةةتق ار وايم ملرجةات التعليم

بنةا ً علق النتةا
الجامع ف ليبيا توص بما يل :
 .0تقويم برام التعليم الجةةامع

م أجةةا تدةةديةةد فةةاعليتهةةا م لالا تدةةديةةد نوعيةةة المعةةارا

واالتجاهات والمهارات الت تدتويها وتش ة ة ةةليص مواط القو والض ة ة ةةعا وتدديد المعويات

الت تدوا دو عملية التجديد واالبتكار فيها.

 .2زياد عدد الس ة ة ة ة ة ة ةةاعات العملية لتنمية المهارات العملية لدة الطالب وزياد كفا تهم األدا ية
المهنية مستقبالً والت تنعكس بشكا ويجاب علق الكفا

الكلية للجامعات.

 .5ربط التلصصات العلمية وبرامجها التعليمية بمتطلبات الوايم وادتياجات سوم العما.
 .9تطوير يدرات أعضةةا هي ة التدريس وتنمية مهاراتهم المهنية بما يكفا تدس ةي مس ةتوة أدا هم
العلم والتدريس ة واإلرشةةادي ليواكب التطور العلم والتكنولوج ؛ مما يس ةهم ف رفم كفا

ملرجات الجامعة.

 .3وضم لطة تربوية ذات أهداا أفقية وعمودية لضما التعليم المتكاما والشاما للطالب.
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 .1ودراك االدتياجات النفس ةةية واالجتماعية واألكاديمية اللاص ةةة بالطالب والتدقم م توظيا
القا مي علق العملية التعليمية لمهارات تدريسة ة ة ة ة ة ةةية مال مة بهدا االسة ة ة ة ة ة ةةتفاد م يدراتهم

وتنميتها م لالا:

 تعديا االستراتيجيات التعليمية بنا علق معرفة كيفية تعلم ونمو الطالب. -تلطيط وتصميم مناه واستراتيجيات تدعم التطور الشلص

واالجتماع

والفكري للطلبة.

 تشجيم ويجاد بي ة تعلم تهدا ولق تعزيز التعلم ودعم وتدفيز التفكير النايد والمبدع للطالب. -ادترام وجهات نظر ويدرات ومواهب وميوا الطالب.

 .2تدرر الفكر التربوي بروئ تربوية جديد وبأنظمة تعليمية يادر علق أ تكو العاما الر يس
ف التنمية بمعنق المواجهة التربوية للهدر الشلص والمؤسس والمجتمع ؛ لتدرير األستاذ
والطالب وارتقا بالفعالية والكفا

وبالتال لتدقيم ايتدار الذات والمهن .

 .1تطبيم مفهوم الجود ف التعليم الجة ةةامع
واأللاليية.

بمة ةةا فيهة ةةا جود الطة ةةالة ةةب المعرفية ةةة والمهة ةةارية ةةة

 .4بلور رؤية وأهداا ضة ة ةةم اسة ة ةةتراتيجية تهدا ولق وعداد مواطني ليبيي يكونوا جز اً م القو
االيتصادية الدافعة ف ليبيا.

 .01مراعا الدقوم اإلنسة ة ةةانية لمواردها البش ة ة ةرية م طالب وأسة ة ةةاتذ وموظفي وفنيي ؛ وبالتال
مراعا دقوم المجتمم ف تزويد بأفراد واعيي مدركي

مثابري

مس ة ة ة ة ة ة ة ولي ع أنفسة ة ة ة ة ة ةةهم

ومجتمعهم ومدافظي علق أدا واجبهم ندو وااللتزام ب تنفيذاً ومتابعة.

المراجع:
) )1مصطفق عمر التير التعليم العال والتنمية ف ليبيا نموذج اللط متعدد االلتوا ات ندو :
التعليم العال

والتنمية ف

 2112ص.52

ليبيا منشورات :دار الكتب الوطنية الطبعة الثانية بنغازي

) )2تقرير :لجنة دراسة وتقييم الوضم الدال للجامعات ف ليبيا  2102منشورات :و ازر التعليم
العال والبدث العلم -ليبيا ص.2

) )3تقرير :الزيارات االستطالعية علق الجامعات الليبية الدكومية  2105منشورات :المركز
الوطن لضما جود واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ص.4

) )4مفتاح مدمد عبد العزيز الجامعات المنشود للقر الدادي والعشري
اآلداب والعلوم المرج السنة الثانية العدد 0441 2ص.05

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المجلة العلمية لكلية

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

129

جودة مخرجات التعليم العالي في ليبيا
د .فاطمة مفتاح فرج الفالح

) )5عبد الرديم مدمد البدري مشكالت التعليم العال ف ليبيا ندو  :التعليم العال والتنمية ف
ليبيا منشورات :دار الكتب الوطنية الطبعة الثانية بنغازي  2112ص.094

) )6التقرير االيتصادي العرب المودد  2103اإلمارات العربية المتدد منشورات :صندوم النقد
العرب

ص.0

) )7منق بنت دس األسمر ادتياجات التنمية المهنية ألعضا الهي ة التدريسية بالجامعات
السعودية رؤية مستقبلية مجلة :جامعة أم القرة للعلوم التربوية والنفسية المجلد األوا العدد2
 2114ص ص.521 259

) )8فرج مدمد يونس المقرد

البطالة ف ويليم الجبا األلضر بليبيا لالا الفتر (-0419

 )2102مجلة :العلوم والدراسات اإلنسانية كلية المرج العدد 2101 01ص.01

) )9تقرير الزيارات االستطالعية علق الجامعات الليبية الدكومية  2105مرجم سابم ص.4
) )10فاطمة مفتاح فرج الفالح ذاتية اإلنسا الليب ف ظا ثقافة الوايم مؤتمر الثقافة والتنمية
جامعة عمر الملتار البيضا

) )11دسي

المبروك عطية وأيم

للفتر  09/05 :يونيو  2102ص.01
مفتاح القماط

ودار الجود ف

التعليم مجلة :العلوم

والدراسات اإلنسانية كلية المرج العدد 2101 02ص.5

) )12مصطفق دجازي اإلنسا المهدور-دراسة تدليلية نفسية اجتماعية المركز الثقاف العرب
الدار البيضا  :الطبعة 2111 2ص ص.504-503

) )13ساجد شري المشعا

العدد.2112 0421

دور الجامعات ف تطوير وتنمية المجتمم صديفة :الدوار المتمد

) )14الليا الطراونة ضبط الجود ف
لوسبوع العلم

األردن

التعليم العال

وعاليت بالتنمية البرنام االكاديم

اللامس عشر (العلوم والتكنولوجيا :مدركات للتغيير)

للفتر 02/01:مايو  2101مدينة الدس العلمية منشورات :هي ة اعتماد مؤسسات التعليم

العال

 2101ص.3
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تصور مقترح لتوظيف تكنولوجيا التعلم النقال في التنمية المهنية
ألعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات الليبية
د .خديجة عامر بن عثمان

د .عبداهلل عطية أبو شاويش

محاضر بكلية التربية

محاضر بقسم العلوم التربوية

كلية التربية جامعة صبراتة

كلية التربية جامعة تونس

الملخص:
تعدد وييةدة التددريس الجدامع من أ م الويداف ،الت تدديادا الجدامعداك وأكثر دا ةداعليدة ة

إعداد الطلبة للحياة المستقبلية من خالل تزويد م بالمعار ،والمااراك الالزمة ةإن تنمية أعضاء
يفة التدريس مانيا وتطوير م واالحتةاي بام يعد من االحتياجاك المامة للمدسد د د د دس د د د ددة ةام الذين

يلق على عاتقام مس د د د ددفولية تنةيذ البرامة التربوية لتحقي رس د د د ددالتاا وأ داةاا .وباالنتقال إلى حالة
ليبيا يمكن مالحية ما شد ددادت من توسد ددا ة إنشد دداء الجامعاك والكلياك بمختل ،التخص د دصد دداك
وب ددالرمم من التطور ال ددذل ح ددد

للتعليم الج ددامع ة ليبي ددا والمتمث ددل ة تطور أع ددداد الطال

والتوس د د د د ددا ة مدسد د د د د دس د د د د دداك التعليم الجامع لم تتمكن الجامعاك الليبية من االس د د د د ددت الل ا مثل
لتكنولوجياك المعلوماك واالتص د د د د د دداالك ة التعليم الجامع وة التنمية المانية عض د د د د د دداء يفة

التدريس خاصة بالشكل المطلو

لذا جاءك ذه الدراسة واتبعك المناة الوصة وكانك عينتاا

الجامعاك الليبية للعام الجامع ( )7102-7102وعرضدك الد ارسدة إطا ار نيريا وتجار دولية

ة مجال التعلم النقال والتنمية المانية الخاص ددة بالايفاك التدريس ددية ة الجامعاك وكان من أ م
النتافة وضد د ددا تصد د ددور مقترم لتويي ،التعلم النقال ة عملية التنمية المانية لايفاك التدريس ة

الجامعاك الليبية.
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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تصور مقترح لتوظيف تكنولوجيا التعلم النقال في التنمية المهنية ألعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات الليبية
د .عبدهللا عطية أبو شاويش
د .خديجة عامر بن عثمان

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.

المقدمة:
تمثل الجامعة الركيزة ا سد د د د دداسد د د د ددية لتحقي التنمية بمسد د د د ددتوياتاا المختلةة ة أل مجتما مبدأ
المجتمعاك ةمن ناحية تمثل مدس د د د دسدد د ددة تربوية يقا على عاتقاا مرس مجموعة من القيم التربوية
وتأكيد ا للتوازل ة ذلك ما دور ا س د د ددر والمدسد د د دس د د دداك التربوية ا خرى ومن ناحية أخرى تعد
مدس د د د دسدد د ددة تعليمية يقا على عاتقاا إيجاد جيل واع وقادر على العطاء ومواجاة التحدياك القافمة
والمحتملة من خالل تعليم وتثقية ة إطار أداء تدريس متميز وقادر على التطور واالستم اررية

ومن ناحية ثالثة تمثل الجامعة أ م المدس د د د د د د دسد د د د د د دداك البحثية بما تةرزه من كوادر قادرة على أداء

الوياف ،البحثية س دواء بداخلاا أم بالمدس دسدداك البحثية ا خرى ومن ناحية رابعة تعد العالقة بين
الجامعة والمجتما عالقة تكاملية من حي

التةاعل اإليجاب

واإلخةاقاك ة بعض ا حيان ة

إطد ددار من الحقو والواجبد دداك والتوقعد دداك والطموحد دداك وال بد ددد من مواكبد ددة 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:

.0ما تكنولوجيا التعلم النقال (خصافص ومميزات ومكونات وتقنيات )؟

 .7مددا أمراض اسد د د د د د ددتخدددام الجددامعدداك لتكنولوجيددا التعلم النقددال؟ ومددا التجددار العددالميددة ة

ددذا

المجال؟

 .3ما العقباك الت تواج االستةادة من التعلم النقال ة الجامعاك الليبية؟
 .4ما التصور المقترم لتويي ،تكنولوجيا التعلم النقال ة التنمية المانية ة الجامعاك الليبية؟
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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.

 تحديد العقباك والصعوباك الت تحد من االستةادة من التعلم النقال ة الجامعاك الليبية.
 وضا تصور مقترم لتويي ،التعلم النقال ة التنمية المانية ة الجامعاك الليبية.

أهمية الدراسة:
تكتس

الدراسة أ ميتاا من خالل يل :

 قد تةتح ذه الد ارسد د د د د د ددة مجاال جديدا للباحثين ة مجال تكنولوجيا التعليم لد ارسد د د د د د ددة تويي،
تكنولوجيا الاوات ،النقالة ة مجال التربية والتعليم العال .

 تزويد القافمين على التعليم العال ة و ازرة التربية والتعليم العال الليبية بد ارس د د د د د ددة واقعية عن
تكنولوجيا التعلم النقال وتويية كأداة مامة وةعالة ة العملية التعليمية والتنمية المانية.

 وضد د د ددا تصد د د ددور مقترم لتويي ،تكنولوجيا التعلم النقال ة الجامعاك الليبية لتوضد د د دديح كيةية
التويي ،الةعال لتكنولوجيا التعلم النقال من قبل كل من الجامعاك وا كاديميين والطلبة.

 تناولاا لمةاوم التنمية المانية عض د د د د د دداء الايفة التدريس د د د د د ددية بالجامعاك الليبية والت تحيى
با تمام كبير من ِقبل القافمين على برامة التعليم.
 تعتبر الدراسة من طليعة الدراساك الت تناولك التنمية المانية والتعلم النقال محليا.

 قد يسددتةيد القافمون على التعليم ة الجامعاك الليبية من نتافة ذه الد ارسددة عند تطبي برامة
التنمية المانية الخاصة بأعضاء الايفاك التدريسية بالجامعاك الليبية.

 قد يس د د د ددتةيد طلبة الد ارس د د د دداك العليا والباحثون والماتمون ببرامة التطوير المان للمعلمين من
نتافة الدراسة.

منهج الدراسة:

لما كان الاد ،و وضا تصور مقترم لتويي ،تكنولوجيا التعلم النقال ة خارطة التواصل

اإللكترون ة الجامعاك الليبية ةإن الباحثان اسدد د د ددتخدما المناة الوص د د د ددة التحليل الذل يدرس
الواقا كما و ليخرج بتصور لت يير ذا الواقا نحو ا ةضل.

حدود الدراسة :تتمثل حدود الدراسة الحالية في:

 الحد الل ول :يتناول الباحثان عددا من الد ارسد دداك ذاك العالقة بمضد ددمون الد ارسد ددة المنشد ددورة
بالعربية واإلنجليزية.

 الحد الموضوع  :اقتصرك الدراسة على وضا تصور مقترم بتويي ،تكنولوجيا التعلم النقال
لتنمية أعضاء الايفاك التدريسية بالجامعاك الليبية.
جامعة الزاوية
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 الحد البشرل :أجريك ذه الدراسة على الايفاك التدريسية بالجامعاك الليبية.
 الحد المدسس  :اقتصرك الدراسة على الجامعاك الليبية.

 الحد الزمن  :طبقك الدراسة ة الةصل الدراس ا ول من العام الجامع  7102-7102م.

مصطلحات الدراسة:

 .1التعلم النقال :و أحد مصد ددطلحاك تكنولوجيا التعلم اإللكترون الحديثة وتعن تويي ،أجازة
االتصاالك الرقمية الالسلكية الص يرة ة مجال التربية والتعليم بأشكال متعددة باالستناد إلى
نيرياك التربية وعلم النةس وموارد تكنولوجيا االتصاالك المتاحة.

 .2التصور المقترح :ردية استشراةية وواقعية وعلمية قابلة للتنةيذ لتويي ،تكنولوجيا التعلم النقال
ة الجامعاك الليبية وذلك باالسد د ددتناد إلى د ارسد د ددة الواقا وتحليل ثم تحديد نقاط القوة وتعزيز ا

وتحديد نقاط الضع ،وعالجاا.

 .3التنمية المهنية :عملياك مدسسية منيمة لتدري

أعضاء يفة التدريس واعداد م وتستاد،

تجددديددد أدافام المان ورةا جودت د ة مجدداالك التدددريس والبح د

العلم وخدددمددة المجتما

إضدداةة إلى مسدداعدتام ة النمو واالرتقاء بقدراتام ومااراتام الذاتية باسددتخدام أسددالي

متنوعة

لاا صةة الشمول والتكامل واالستم اررية والمرونة والتكي ،ما مت يراك العصر وتحديات (.)1

 .4الجامعات الليبية:

كل مدسد دس دداك التعليم العال المس ددجلة ة و ازرة التربية والتعليم العال

الليبية للعام الجامع (.)7102-7102
الدراسات السابقة

– كاليسيييييج روجر بيكارج ميشيييييل ( )2112دةك الد ارس د ددة إلى مراجعة مناجية حول التعلم
المحمول ة التعليم العال  :المنيور اإلةريق الت تم نش د د د د د ددر ا بين عام ()7102-7101
حول التعليم المحمول ة التعليم العال ة الس د د دديا اإلةريق الس د د ددتكش د د ددا ،التطبي والتأثير

والتحددديدداك ة التعلم المدددعوم بددالتكنولوجيدا المتنقلددة .أيارك النتددافة أن التعلم المتنقددل داخددل

مدس د د د د د د دسد د د د د د دداك التعليم العال ة إةريقيا زاد من التعاون بين الطال
االتص د دداالك البعيدة وزيادة مش د دداركة الطال

والمحاض د د د د د د درين ووةر

وتةاعلام وتس د ددايل التعلم ا ص د دديل والممارسد د دة

التأملية باإلض د دداةة إلى تعزيز مجتمعاك التعلم وقد حد

ت يير ة منا ة المحاضدد درين ة

التدريس .كما أشد د دارك النتافة إلى وجود تحدياك كبيرة ة دمة التعلم المتنقل ة مدسد د دس د دداك
التعليم العال ة أةريقيا :ض د د د د د ددع ،البنية التحتية التكنولوجية وعدم الوص د د د د د ددول إلى ا جازة

النقالة الحديثة ونقص المااراك التعليمية للتعلم المتنقل بين المحاضدرين وسدوء المواق ،بين
الطال

والمحد دداض د د د د د د درين وعد دددم تواة ا جازة المحمولد ددة ما أنيمد ددة إدارة الجد ددامعد ددة عبر

اإلنترنك .كما كانك السددياسدداك الالزمة لتوجي تنةيذ التعلم المتنقل مةتقدة .وأوصددك بضددرورة

جامعة الزاوية
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التدري

وتص د ددميم المنا ة والدعم والمتطلباك الةنية المتعلقة بالتعلم النقال ووض د ددا تشد د دريعاك

وخطط لتنييم وتةعيل (.)2

– دراسييية ليون أوروتياج وآخرون ( )2112منذ أن أصد ددبحك الدوراك الضد ددخمة المةتوحة عبر
اإلنترنك ( )MOOCsيا رة عالمية ة عام  7107كان ناك تطور مسد د د د د د ددتمر ة طريقة

ةام مدس د دسد دداك التعليم العال ( )HEIsلاا ةقد كرسد ددك مدس د دسد دداك التعليم العال الت تتبنى

دوراك  MOOCمجموعة متنوعة من الموارد البشد د درية لاذا المش د ددروع .ةقط ة حاالك قليلة

تم تعيين المويةين بش د د ددكل حص د د ددرل لاذا الدور .ة جميا الحاالك ا خرى تم تخص د د دديص

الماام ذاك الصلة  MOOCللمانيين الذين كانوا يقومون بالةعل بماام تعليمية أخرى .تحتول
ذه المقالة على د ارسددة تجسددد تجار

دالء المحترةين ة جامعة إسددبانية وجامعة بريطانية

ةيما يتعل بمشد د دداركتام ة دوراك  .MOOCأجريك المقابالك والدوراك الجماعية للتأكد من
تأثير الدوراك الضخمة على شبكة اإلنترنك ة ممارستام وة آرافام حول دور MOOCs

ة مدس د د دسد د دداتام .يبدو أن النتافة تشد د ددير إلى أن المشد د دداركين لديام مواق ،إيجابية تجاه دمة

 MOOCsة الجددامعددة على الرمم من أنام يطلبون ر ددان دا جدددي دا لاددذا الناة التعليم من
صانع القرار االستراتيجيين ة المدسساك(.)3

– دراسيييية أوين ها لج وآخرون ( )2112تقدم ذه المقالة بحثا اسد د ددتكشد د دداةيا ة توةير التوجي
االةت ارضد د د د للتعليم وبرنامة التعلم والتطوير المان االةت ارضد د د د ( )VPLDوتس د د ددتخدم رم
عناص ددر القيمة للمس دداعدة ة ص دديامة النتافة بطريقة تبرز المش دداركين (الموجاين والمعلمين)

القيمة المتص د د د د ددورة للعمل معا وقد كان المش د د د د دداركون من المعلمين وقادة التعليم ة المدارس

االبتدافية والثانوية والكو ار ة  Aotearoaبنيوزيلندا يعتمدون على مبادئ اليوا ر وقد

اسددتخدم المدلةون ا ربعة الموجاون االةت ارضدديون الد ارسددة الذاتية لةك ضد ط جتجربتام الحيةج

واالسد د د ددتةادة من بياناك د ارسد د د ددة الحالة السد د د ددابقة الت ركزك على برنامة  .VPLDمن خالل

االعتماد على الةوافد بينما تعمل أيضدا ضددمن القيود ة البيفة االةت ارضددية وكان الموجاون
قادرين على تكيي ،مااراتام اإلرش د د دادية وناجام لإلجابة على ا س د ددفلة بدون التعلم التعاون

وجا دا لوج د

والتعدداط ،الكددامددل كي ،يمكن للموجاين اليددا ريين االسد د د د د د ددتجددابددة للتنوع بين

المتدددربين؟ ومددا الناة الددذل يدددعم تعزيز التةددا مدداك التعدداونيددة واالعترا ،بدداالةت ارض د د د د د د داك

واسد د د د د د ددتكش د د د د د د ددا ،البروتوكوالك والمش د د د د د د دداركة المحترمة ما الل اك والثقاةاك و وياك الذاك

واآلخرين؟ وعلى الرمم من ارتباط النتافة بالتوجي االةت ارض د د د د د د د ة قطاع المدارس إال أناا

ذاك صد ددلة بالتعليم العال

ال س د ديما جوان

مثل ع ء العمل .وعموما تشد ددير النتافة إلى أن

الناة المتجاو ثقاةيا والمرن لل اية للش د د دراكة اإلرشد د ددادية يعن أن المشد د دداركين شد د ددعروا بأنام:

شدداركوا ة مبادراك حي
جامعة الزاوية
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وكان لام ح الوص د د د ددول إلى الناس والمااراك واالس د د د ددتراتيجياك الت س د د د دداعدك على زيادة

الحاةز وتحقي الذاك وكانك سد د د ددبل الوصد د د ددول إلى مسد د د دداراك التنمية المانية والشد د د ددخصد د د ددية

متعددة(.)4

– دراسة روبرت .كريستولج وآخرون( )2112ال يزال تأثير أنشطة التطوير المان المستادةة
على إدراك المدرسد د د د د د ددين للكةاءة الذاتية ما التعلم المتنقل مير كا .،اسد د د د د د ددتخدمك Power
حس الةكر المتنقل للمدرس د د د د ددين لقياس آثار دورة التطوير
) (2015أداة اس د د د د ددتقص د د د د دداء مقياس ي
المان تحك عنوان التعلم المتنقل على ثقة المعلمين ما التعلم المتنقل واال تمام ب  .تبح
الد ارسد د د د ددة الحالية ة الت يراك ة تصد د د د ددوراك الكةاءة الذاتية بين المشد د د د دداركين ة دورة أخرى
مةتوحة حول التعلم المحمول تس د د د د ددمى جالتص د د د د ددميم التعليم للتعلم المتنقلج ( )ID4MLوالت

جرك ة

الةترة من  4م د ددايو إلى  2يونيو Kilgore & Bartoletti Power( 7102

 )2015ال رض من ذه الد ارس د د د د د ددة و التحق من موثوقية وص د د د د د ددحة أداة  mTSESالت

طورتاد د ددا ) 2015b) Power (2015و  Powerو  Cristolو )7104( Gimbert

واس د د ددتكش د د ددا ،االتجا اك ة ت يراك الكةاءة الذاتية بين المش د د دداركين ا كثر تنوعا  .تقدم ذه

الورقة تقري ار عن نتافة تحليل البياناك الت تم جمعاا باس ددتخدام أداة  .mTSESتوةر النتافة
تعليقاك مةيدة حول تأثيراك المشد د د د د د دداركة ة دورة  .ID4MLكما أناا توةر المزيد من الدعم

لةافدة أداة  mTSESكقياس لمةا يم الكةاءة الذاتية ما التعلم المحمول .ذه النتافة تش د د د د د د دير
إلى الة د دداف د دددة المحتمل د ددة من  mTSESك د ددأداة للتخطيط وتقييم الت د دددريد د د
 mLearningللمعلمين(.)5

– دراسيية كيسييكينج وآخرون ( )2112ة
المان لألكاديميين من خالل البح

التطوير المان

ذه الد ارسددة تم تطوير نيام التعلم المتنقل للتطوير

العمل القافم على التصد د د د د د ددميم وتم ةحص تصد د د د د د ددوراك

وخبراك ا كاديميين الذين يسد ددتخدمون ذا النيام .ة المرحلة ا ولى من ذا البح

العمل

القافم على التصميم تم تعري ،سدال البح  .ة المرحلة الثانية تم تصميم نيام التعلم عن
بعد المس د د ددمى جدعم البح

ا كاديم المتنقلج ( )MARSكحل للمش د د ددكلة وتم تطوير تطبي

 IOSللاات ،المحمول لاذا التصد د د د د د ددميم .ة المرحلة الثالثة من الد ارسد د د د د د ددة تم اختبار وتقييم
تطبي  MARSبانتيام من قبل ا كاديميين على مدى ثمان ية أس د د د د د د ددابيا .ة نااية عملية

البح

انعكسد د د ددك النتافة على .وقد وجد أن احتياجاك التطوير المان ا سد د د دداسد د د ددية والاامة

لألكاديميين كانك على مس د ددتوى البح

العلم  .ولوحي أيض د ددا أن نيام التعليم عن بعد الذل

طور من أجددل التطوير المان لألكدداديميين ةيمددا يتعل بددالبحد

العلم كددان مالفمددا لل رض

العام والممكن الوصد د د د ددول إلي والتكي ،مع وجذوره أناا تخدم كمتعلم عبر ش د د د د دبكة اإلنترنك
ونيام دعم أكاديم
جامعة الزاوية
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مةيدة .باإلضدداةة إلى ذلك لوحي أن ا كاديميين كانوا قادرين على اسددتخدام التقنياك المتنقلة

للتعلم كمددا قيددل إن ددذا النيددام يمكن أن يقدددم مسد د د د د د د ددا مدداك إيجددابيددة ة التطوير المان
لألكاديميين(.)6

– دراسييييييية وانجج مينجوان وآخرون ( )2114يعد تعلم الس د د د د ددحابة عبر الاات ،المتحرك و و
ثير من
مزية من التعلم المتنقل والحوسد ددبة السد ددحابية مةاوما جديدا نسد ددبيا يحمل ة طيات ك ا
ا مل للتنمية والتنةيذ المس د د ددتقبليين ة قطاعاك التعليم وتس د د دداعد الحوس د د ددبة السد د د دحابية التعلم

المتنقل ة الت ل

على العقباك المتعلقة بالحوس د ددبة المتنقلة والتركيز الرفيس لاذه الورقة و

اسددتكشددا ،كيةية ت يير الحوسددبة السددحابية للتعلم المحمول التقليدل .أجريك د ارسددة حالة حول

استخدام موودل ة السحابة عبر التعلم المتنقل ة جامعة خليةة(.)7

– دراسييييية حمودج ومهدي ( )2112دةك إلى معرةة جمسد د د ددتوى التنمية المانية لدى تدريس د د د د
جامعة ب داد ة ضددوء مدش دراك الجودة الشدداملة من وجاة نير مج .وقد اسددتخدمك الباحثتان
المناة الوص ددة التحليل

وقامتا بتص ددميم اس ددتبانة وقد طبقك على عينة تكونك من ()411

تدريس د د د د د وتدريسد د د د ددية وزعك على ( )2كلياك ة جامعة ب داد بأقس د د د د داماا العلمية كاةة وبلغ

المجتما ا صددل للد ارسددة ( )0331تدريسدديا وبناء على اسددتجاباك العينة توصددلك الباحثتان

إلى النتافة ا تية :أن مستوى التنمية المانية قد تحق بمستوى متوسط(.)8
المبحث األول :التنمية المهنية:

أوالً :التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:

وتعتمد الجامعاك على أعضدداء يفة التدريس لضددمان جودة التعليم الجامع

ولذا ةإن تنمية

مااراتام أصد ددبحك أسد دداسد ددا ية عملية تطوير وبالرمم من وجود الصد ددعوباك والتحدياك مثل قلة

المشددداركة العلمية والبحثية والدوراك التدريبية .والمشددداركة ة المدتمراك والندواك العلمية إال أن

تركيز اال تمام بالتنمية المانية لعض د د د د د ددو يفة التدريس يزداد يوما بعد يوم خاص د د د د د ددة ة جامعاك

الوطن العرب (.)9

وتعنى الجامعاك والدول بالتنمية المانية بالمدرسد د د د د د ددين الجامعيين ني ار لتعدد الوياف ،ة

الجامعة الحديثة وتنوع ماام المحاضد د درين وانتش د ددار التحدياك العالمية المعاصد د درة وزيادة الطل
على التعليم والمشد د د د د ددكالك المانية الت يواجااا التعليم الجامع

ةقد أصد د د د د ددبحك التنمية المانية

ضد ددرورة تربوية وكما أناا حاةز لعضد ددو الايفة التدريسد ددية وللجامعة والمجتما ككل .ولقد اتسد ددمك

تجار الدول المتقدمة مثل الوالياك المتحدة ا مريكية وانجلت ار بتنوع برامة التنمية المانية ةياا

من حي  :ارتباطاا المباشد د ددر بأ دا ،التدريس والبح

جامعة الزاوية
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ذلك مرونتاا اإلدارية واس د د د ددتيعاباا كل المت يراك الت تحد

بالسرعة الممكنة(.)10

ة البيفة الجامعية واس د د د ددتجابتاا لاا

وتس د ددعى برامة التنمية المانية عض د دداء يفة التدريس الجامعيين تبنى على تكامل عناص د ددر

منادداجاددا ووجود جادداز إدارل يعمددل على التدددريد
احتياجاتام.

ويقيم
المسد د د د د د ددتمر عض د د د د د د دداء يفددة التدددريس ي

وة ض ددوء ذا التكامل ةإن التنمية المانية عض دداء يفة التدريس تتطل

منام ليتكامل التدري

ة مجاالتاا على تةكير م وسلوكام(.)11

الجدية وااللتزام

وبحس د د اعتقاد الباحثيين ةإن أل عملية تنمية مانية ة مجال التعليم البد أن تتم ة إطار
عددديددد المجدداالك منادا :مجددال المنددا ة التعليميددة وعندداصد د د د د د ددر ددا ومجددال النيم ومجددال التقنيدداك
والتكنولوجيددا التربويددة والتعليميددة وتكنولوجيددا االتص د د د د د د ددال ومجددال النيم واإلدارة مثددل االعتمدداد

والجودة والمعايير ومجال الشراكة المجتمعية والعالمية.
ثانياً :مفهوم التنمية المهنية:

يقصددد بالتنمية المانية عضدداء يفة التدريس :جعملياك تاد ،إلى تطوير مااراك أعضدداء

يفة التدريس وسد د د د ددلوكام لتكون أكثر كةاءة وةعالية لسد د د د ددد حاجاك الجامعة والمجتما وحاجاك

أعض دداء يفة التدريس أنةس ددام

()12

والذل يقوم بتلك العملياك أو الجاود المقص ددودة

الجامعة

أو الكلية أو مير ا من المدس د د د د دسد د د د دداك المانية لتنمية عضد د د د ددو يفة التدريس مانيا بما يمكن من
تحقي أ دا ،الجامعة وويافةاا(.)13

فالتنمية المهنية تمكن التدريسي من القيام بمسؤولياته الثالثة وهي(:)14
 .0مسد د د د د دددوليت أمام نةس د د د د د د والت تتطل
واالستمرار ة ذلك.

أن يحق تقدما ة مجال المعرة وتحسد د د د د ددين كةاءات

 .7مسد د د د د دددوليت أمام مدس د د د د د دسد د د د د ددت والت تتطل
المجتما.

 .3مسدوليت أمام المجتما والت تتطل

من اإلجادة ة التدريس والبح

من أن يستجي

لمشكالك المجتما.

واإلدارة وخدمة

وعرةك (الحرب  )15()7112التنمية المانية بأناا :عملياك مدسد دس ددية منيمة لتدري

أعض دداء

يفددة التدددريس واعددداد م وتسد د د د د د ددتاددد ،تجددديددد أدافام المان ورةا جودت د ة مجدداالك التدددريس

والبح

العلم وخدمة المجتما إض د د د د دداةة إلى مس د د د د دداعدتام ة النمو واالرتقاء بقدراتام ومااراتام

الذاتية باسد ددتخدام أسد ددالي

متنوعة لاا صد ددةة الشد ددمول والتكامل واالسد ددتم اررية والمرونة والتكي ،ما

مت يراك العصر وتحديات .
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ونير (الص دديرة  7114وس دداسد د س ددعيد)7112

()16

أناا :تنمية لماارات وقدرات وزيادة ةاعليت ة التدريس والبح

للتنمية المانية لعض ددو يفة التدريس
العلم وخدمة المجتما بما يحق

ل التواة النةس واالجتماع من جاة وبما يضمن تطوير المجتما وتحقي رداه المستقبلية بما

يضطلا ب أستاذ الجامعة من أدوار من جاة أخرى.

وأكدك (السالوس )17()7114أن التنمية المانية عبارة عن :عملياك مدسسية تاد ،لتحسين

مااراك أعض د د د د دداء يفة التدريس وس د د د د ددلوكام ة مجال إعداد المواد الد ارس د د د د ددية وتنييماا وطراف
تدريسدداا واسددتخدام تكنولوجيا التعليم والتقويم والتدر عل مااراك البح

العلم واالسددتشدداراك

والتدر على بعض المااراك اإلدارية المتوقا إسددناد ا لعضددو يفة التدريس .من خالل اال تمام

بالتنمية المانية الت عرةاا الباحثان بأناا :عملية ش دداملة ومس ددتمرة تزيد من مااراك عض ددو يفة
التدريس وقدرات

وتحتول على مزية من العناص د ددر ا س د دداس د ددية اآلتية :التنمية الذاتية وتأت من

داخل عضد د د د د د ددو يفة التدريس ومدى محبت لمانت

والتنمية المخطط لاا و

ما تقدم إدارة

الجامعة لعضد د د د ددو يفة التدريس من دوراك وورش عمل وندواك ومير ا والتنمية التدريجية تأت

من خالل الخبرة والتنمية التةاعلية و
و

تةاعل عناصد د د د د د ددر العملية التعليمية والتنمية التكاملية

ربط عض د د د د ددو يفة التدريس ما ما يحيط محليا واقليميا وعالميا والتنمية التحديثية وتعنى

بكيةية التعامل ما كل ما و جديد والقدرة على تطبيق ة مجال التخصص.
ثالثاً :مبررات التنمية المهنية:

إن التنمية المانية من أ م متطلباك التعليم الجامع

ومن مبرراتاا:

– التطور التقن وانعكدداسد د د د د د د ددات د على العمليددة التعليميددة من حي د

تويي ،تقنيدداك المعلومدداك

واالتصال وتقنياك التعليم والتعلم .ةقد أثرك على نيم التعليم وأساليب (.)18

– تحدل جودة النوعية ة التعليم العال

ةتحقي جودة النوعية ة التعليم أصد ددبح يشد ددكل تحديا

يواج مسدول مدسساك التعليم العال .

– الت ير الذل حص د د د د ددل على أدوار أعض د د د د دداء يفة التدريس ةتطور تقنياك االتص د د د د ددال وتعدد
مصادر التعلم أديا إلى إحدا

ت ييراك من حي

وسافل نقل المعرةة(.)19

– االنةجار المعرة  :ةالعالم شاد منذ منتص ،القرن العشرين تزايدا ة إنتاج المعرةة بأنواعاا.
– ياور بعض القضد ددايا ة عملياك اإلعداد والتدري

مثل التأكيد على االحتياجاك المسد ددتقبلية

مقابل االحتياجاك الحالية والموض د د ددوعية مقابل الذاتية والثباك االنةعال مقابل عدم الثباك

واإلتقان مقابل العمومية والتقييم العالم مقابل معيار التقييم المحل .

– إنتدداج البحو والددد ارسدد د د د د د دداك النيريددة والتطبيقيددة ة العلوم الطبيعيددة واإلحص د د د د د د ددافيددة والعلوم
االجتماعية والتأكيد على انطالقاا من أحد

جامعة الزاوية
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– إدراك وحدة العلوم والمعار ،وادراك العالقاك التبادلية ةيما بيناا وشد د د د د د ددمول ذلك ة الحدود
الموضوعية للعلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية(.)21

– تجويد البنى ا سدد د د د دداسدد د د د ددية المادية والتعلمية للتعليم العال ة المجاالك التدريس د د د د ددية والبحثية
والمجتمعية.

إن ذه المبرراك حةزك الباحثان للكتابة ة موضوع التنمية المانية لعضو الايفة التدريسية

لالستةادة من السب العالم ة

ذا المجال.

رابعاً :أساليب التنمية المهنية:

 األساليب الذاتية :تقا مسدددولية تنةيذ ذه ا سددالي

على عضددو يفة التدريس نةسد

ا سالي  :تنمية االتجا اك اإليجابية نحو مانت العلمية والتربوية وجوان

 األساليب المهنية :من أهم األساليب المهنية ما يلي:

ومن ذه

القوة والضع ،لدي .

– المؤتمرات والورشة التعليمية والتعليم عن بعد.

– برامج التعاون والتناصح بين ال مالء واألقران من خالل :ورش العمل والحلقاك الدراسية.

– البعثات (المنح الدراسييية) :ويقص ددد باا إيةاد أعض دداء يفة التدريس (المتدربين) إلى جامعاك
أو مدسساك تعليمية أو إلى مراكز أو معا د علمية أو بحثية متميزة للتدري
واالتجا اك الحديثة ة مجال علم معين حي

على ا سالي

ال يمكن إدراك الخبرة إال ة موقعاا.

– التدريب العملي :ويمكن أن يكون ذلك من خالل نيام االسد د د د ددتشد د د د دداراك ما الخبراء ة مجال
التدريس سد د د د دواء من داخل الجامعة أم من خارجاا لتقديم التدري

والنص د د د ددح عض د د د دداء يفة

التدريس ة إطار برامة التنمية المانية المستدامة.

– البحث العلمي :يقوم ذا ا سد د د د ددلو على تةعيل مشد د د د دداركة أعضد د د د دداء يفة التدريس ة القيام
با بحا
حي

والدراساك أو االنضمام إلى اللجان المكلةة بتطوير برامة التنمية المانية الجامعية

تتيح لام التعديل وانتقاد النيم الت تقوم علياا برامة التنمية المانية(.)22

– التدريب على اسييييتخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التدريس :لمواكبة الت يراك الحديثة
ومستجداك العصر ما إطال حرية استخداماا عضاء يفة التدريس ما ضرورة المراجعة

المسد د ددتمرة والتقويم المسد د ددتمر السد د ددتخداماا .ومن الوسد د ددافل ا خرى للتنمية المانية كما أورد ا

البندرل اآلت (:)23

 المحاضراك :تلقى عادة سلسلة من المحاضراك الت ت ط موضوعاك تربوية مختلةة.

 مجموعاك المناقشة :من خالل ذا ا سلو يقسم أعضاء الايفة التدريسية على مجموعاك
ص يرة (ال تتجاوز عادة  71عضوا).
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 الندوة :وةياا يشد د ددترك أكثر من عضد د ددو ة التحد
االشتراك ة

حول موضد د ددوع معين .وال يقتصد د ددر أمر

ذه الندواك على أساتذة التربية إنما يتطل

وجود بعض ا ساتذة من الكلياك

ا خرى لتبادل الخبرة ما زمالفام.

 التعليم المص د ر :ة

ذا ا سددلو يكل ،كل عضددو يفة تدريس بأن يددل ماارة تدريسددية

معينة أمام زمالف  .ويتم تص د ددويره بالةيديو ثم تتم ت ذية عكس د ددية ل من ثالثة مص د ددادر
ا ستاذ المحاضر والزمالء وعضو يفة التدريس نةس .

:

 مختبر الل ة :وةي يتدر أعضاء الايفة التدريسية على استخدام الل اك.
 المواق ،التعليمية :وة
ومواق ،عملية تحد

ذا ا س د د ددلو يقوم كل أس د د ددتاذ ة مجموعة يطرم نماذج تدريس د د ددية

ة حجرة الد ارس د د د ددة كما يقوم و نةسد د د د د ببعض أش د د د ددكال ا داء أمام
ل أ داة

زمالف ا ساتذة كنموذج يمكن االقتداء ب

ومحتواه وأنشطت .

 الجلساك اإلرشادية :يتم طرم قضايا ومشكالك يواجااا ا ستاذ الجامع وتتم مناقشتاا.
 اللقاء المةتوم :يلتق أعضد د دداء الايفة التدريسد د ددية ما مدير الجامعة أو أحد النوا

ليناقش د د دوا

قضايا م.

 الرحالك :وتنقسم إلى نوعين رحالك علمية ورحالك ترةياية.
خامساً :مجاالت التنمية المهنية

أ م المحاور الت يمكن أن يشد د ددملاا موضد د ددوع التطوير المان لعضد د ددو يفة التدريس و :

التطوير التدريس
وة

والمناج

والبحث

والذات

والتقن

واإلدارل والتقويم.

ذه الدراسة سيتم اإلشارة إلى أ م ثالثة مجاالك رفيسة ة التنمية المانية لعضو يفة

التدريس وةياا تكامل منااج التعليم الجامع و ( :التدريس والبح

العلم

وخدمة المجتما).

 .1التدريس :الحقيقة الت تأكدك ة مقابل ذلك أن التدريس عملية معقدة لاا أصد د د د ددولاا العلمية
ومادداراتاددا الةنيددة الت يمكن التدددريد

على معيماددا إن لم يكن كلاددا آخددذا ة االعتبددار مددا

لدى الةرد من اسد د د د د د ددتعداد للعملية التعليمية

الجامع لدى حسين وحنة ()7111

()25

()24

ومن ا سد د د د د د ددالي

وقمبر (:)26()7114

الةعالة الت ترقى بالتدريس

– تقليل عدد الطلبة ليكون التدريس ة مجموعاك قليلة ا عداد.

– تخةيض س د د دداعاك التدريس ا س د د ددبوعية لتمكين ا س د د ددتاذ من إعداد مادت وتحس د د ددين أس د د ددالي
عرضاا.

– إدخال تكنولوجيا متطورة باعتبار ا مصادر معرةة ووسافل تعليم اةتراض .
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– التدري

على اسددتخدام حلقاك المناقشددة وبحو السدديمنار وتجار المعامل ودروس المشددامل

النيرية والعملية وتنمية التعلم الذات بإش د د د د د د درا ،تدريس د د د د د د د

 Tutorialومن خالل أعمال

موجاة  Travaux dirigesواالستعانة بمواد معلقة ة شرافط وأقراص.

– 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 أنش د د د د د د دطددة شد د د د د د ددبكددة

المعلوماك وأنيمة التقنياك وأدواتاا وأساليباا .لإلةادة من منيومة المعلوماك والبرمجياك لتعزيز
مبدأ الص ،االةتراض والتعليم اإللكترون وأنشطت .

 .2البحييث العلمي :يتندداول البح د
والجامعة

العلم إعددداد البحو وأو ار العمددل والمشد د د د د د د دداركددة البحثيددة

المورد ا كبر والمنبا ا عيم للبح

العلم لما ترصده من ميزانية وتسايالك

وتعزيزاك وتطور الج ددامع دداك ومواكبتا ددا للتق دددم العلم والتكنولوج ال يمكن أن يتم إال أذا
أولك الجامعاك أ مية كبرى للبح

وجاك جاود م نحو البح

ن الجامعة تتضد د د ددمن نخبة ا سد د د دداتذة الذين إذا

العلم

العلم ةإناا بال شد د ددك سد د ددو ،تس د د دام بشد د ددكل أسد د دداس د د د ة تقدم

المجتما وتطوره .وتزداد أ مية البح

العلم لألستاذ الجامع من خالل اآلت :

– اس د ددتخدام مجاالك تحليل النش د دداطاك الص د ددةية وتس د ددجيل محاضد د درة أو مناقش د ددة داخل مرةة
الةصل على شريط للتدري

على مااراك التدريس.

– تقديم اقتراحاك لتحسين العملية التدريسية واستخدام طراف جديدة ة التعليم.
– تساعد معرةة ا ستاذ بخطواك البح

العلم على تقييم ا داء من خالل بناء االستبياناك أو

االختباراك وتحليل نتافجاا وتحديد مخرجاك التدريس.

– يس دداعد البح

العلم عض ددو يفة التدريس على النمو المان وذلك من خالل اطالع على

الدراساك وا بحا

– إن المعرةة بأسد د د ددالي

الحديثة ة مجال تخصص .
البح

العلم سد د د ددو ،تسد د د دداعد على إجراء ا بحا

ا خرى واإلةددادة مناددا وتطبي نت دافجاددا وكددذلددك نقددد ا بحددا

ود ارسد د د ددة ا بحا

العلميددة وتعزز تنميددة البح د

العلم المشد د د دداركة ة ا نشد د د ددطة العلمية :اللجان والمدتمراك والندواك وورش العمل والدوراك
التدريبية وتش د ددجا على إجراء البحو والتقارير وترش د ددد المدرس د ددين إلى اس د ددتخدام المص د ددادر
والمراجا واإلةادة من شد د د د د د ددبكة المعلوماك .ويسد د د د د د ددتعين المدرس با بحا

المقررة ة ضددوء منا ة البح

العلم

ويشددارك ة تحكيم ا بحا

الجامعية ويستةيد مناا ة التدريس وتنشيط ذاكرت وعمليات العقلية.
وقد أكدك خديجة بن عثمان ()7102

()27

المحكمة والكت

ويشددر ،على الرسددافل

أن واقا تلبية االحتياجاك من أعض د د د د د د دداء يفة

التدريس بالجامعاك الليبية ال ينطول على معايير موض د ددوعية قياس د ددا باعتباراك المد ل الد ارسد د د
جامعة الزاوية
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والس د د ددن وكذا تبن العشد د د دوافية ة عملية التعيين ونتة عن ذلك تزايد معدالك التس د د ددر من قبل
أعض د د دداء يفة التدريس والجمود النس د د ددب من أداء الجامعاك لوييةتاا التدريس د د ددية وانخةاض أداء
العمل باإلضدداةة إلى ميا

الجامعاك ةيما يتصددل بوييةة البح

شب مطلقة.

وييةة خدمة المجتما بصددورة

 .3خدمة المجتمع :إن عمل ا ساتذة ة خدمة المجتما يتيح لام الةرصة الثمينة ة أن يعيشوا
مشدد د د ددكالك مجتمعام ويوةقوا بين النيرية والواقا لتعديل منا جام وأس د د د ددالي
وتطوير ا وتوجي أبحاثام ودعماا بما يتناسد د د د

تعليمام وتعلمام

ما حاجاك مجتمعام وبالتال ةا وس د د دديلة

لام لتحقي ذاتام وقي دداس عطد دافام وتعزيز انتم ددافام لوطنام وأمتام ويرى حسد د د د د د ددين وحنة
( )7111أن ناك أسالي
ةيما يل (:)28

لتةعيل جاود عضو يفة التدريس ة مجال خدمة المجتما تتمثل

– تماين التعليم الجامع والس د د د ددع إلى تقدير حاجاك المجتما وقطاعات الص د د د ددناعية والتجارية
وربط ذلك بسددو العمالة والتأكد من مناسددبة التخص دصدداك المقترحة والمااراك المناسددبة إلى

المساقاك التدريسية.

– المشد د دداركة ة مجالس المدس د د دسد د دداك الجامعية لزيادة الروابط بين الجامعة والمجتما حي

يتم

إشدراك بعض الكوادر القافمة على مدسدسدداك اإلنتاج مجالس إداراك الجامعاك وتقاسددم العوافد

المالية بين الجامعاك و ذه المدسد دس دداك .وة تنمية خدمة المجتما يش ددارك المدرس الجامع

ويةعل دور عمادة شد دددون الطلبة ومجلس الطلبة ولجانام ة
ة أنشد ددطة الخدمة االجتماعية
ي
حل المشكالك االجتماعية.
ويشد د ددارك ة المناسد د ددباك االجتماعية بالندواك والمحاض د د دراك لتنمية الثقاةة المجتمعية ةياا

ويشد ددارك كذلك ة ا نشد ددطة الت تسد ددام ة دور الجامعة ببناء مدس د دسد دداك المجتما وتباد الخبرة
والتعاون االجتماع اإلرشد د د د د ددادل للمدارس ويحرص على أن يسد د د د د ددود جو التةا م والتسد د د د د ددامح ة

الجامعة والمدسساك االجتماعية ا خرى ويشارك ة المارجاناك الشعبية الت تحي المناسباك

االجتماعية والثقاةية والدينية.

المبحث الثاني :التعلم النقال:

أوالً :مفهوم التعلم النقال:
عرةك (الشربين

 )29()7107التعلم النقال و تويي ،ا جازة الرقمية الالسلكية الص يرة؛

للقيام بوياف ،تعليمية عديدة مثل االتصاالك الصوتية وخدماك إرسال الرسافل النصية القصيرة
واستقبالاا وعرضاا والبريد اإللكترون
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ثانياً :منافع وأهمية التعلم النقال:
أكدك عديد ا بحا

دراسة (الشربين

)7107

على أ مية التعلم النقال واالسد د د د د د ددتةادة من ة العملية التعليمية مثل

()30

ويمكن إيجاز أ مية التعلم النقال ة النقاط التالية:

 .0عم ا داء :من خالل تعزيز المعرةة واتاحة الوصول وساولت للمتعلمين بما يسال التعلم من
خالل ب

المحاضراك والمناقشاك وانجاز الواجباك وحل االختباراك اإللكترونية ومير ا.

 .7مراعاة الةرو الةردية :من خالل إدارة متطلباك المعرةة ةكل من المتعلمين يتعلم حس قدرات
وميول .

 .3تعزيز التةاعل بين اتجا ين :يزداد التةاعل بين الطال

وةيما بينام وبين الطال

والمعلم وبين

المعلم والمعلم.

 .4أداة التعليم الخاص :ةالتعليم يمكن ذول االحتياجاك الخاصة من التعلم.
 .2جذ

المتعلمين :و ذا يحل مشكلة التسر والت ل

 .2تعزيز وتدعيم التعلم التشارك والتعاون .
 .2إدارة التعلم :حي

على البعد الزمان والمكان والجسمان .

يمكن التحكم ة عملية التعلم والتعلم من بعد بسرعة وكةاءة(.)31
إن التعلم النقال يوةر الوقك(.)32

 .2توةير وقك التعليم :حي
ثالثاً :خصائص التعلم النقال:

يتميز التعلم النقال بعديد الخص د ددافص الت تس د ددال إحدا

(شربين

)7107

()33

و(مادل )7104

و()Chen et.al, 2003

()36

()34

التعلم بحسد د د

ما أورد ا كل من

و()Fatouhi – Ghazvini et.al, 2011

()35

ومن ذه الخصافص:

 .0التعليم ة كل وقك ومكان :و ذا ما يسمى اإلتاحة وتخط حواجز الزمان والمكان
 .7التواصل السريا ما شبكة المعلوماك الدولية :تتيح تكنولوجيا التعلم النقال خدمة ()WiFi
و( )IRا شعة تحك الحمراء والبلوتو للاوات ،المحمولة بالدخول إلى االنترنك بسرعة ةافقة

وامكانية استقبال البياناك والملةاك وتخزيناا وأكد (خميس  )37( )7100أن التعلم النقال متام
طوال الوقك وة أل مكان .حي

يمكن للمتعلم الوصول إلى المحتوى اإللكترون والمواد

التعليمية اإللكترونية والندواك والى المعلم والمتعلمين اآلخرين والى خدماك الدعم والمساندة
ة أل وقك ومكان على مدار الساعة.

 .3الحجم الص ير دواك التعلم النقال :يسال الحجم الص ير لاذه ا دواك عملية التنقل باا
والتعامل معاا(.)38

 .4التشاركية والتةاعلية ة عملية التعلم :ةالتعلم النقال يوجد بيفة تعلم جديدة ومواق ،تعليمية
جديدة.
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 .2التنقل :لقد طورك ا جازة المتنقلة ك يسال حملاا ة أل مكان ولذا يمكن للمتعلم أن يتعلم
ة أل وقك ومكان ويوةر التعلم المتنقل أربعة مجاالك للتنقل على النحو اآلت :

 التنقل ة الةضاء المادل :بعيدا عن قيود الةصول الدراسية والقاعاك ومير ا. -التنقل ة الةضاء التقن  :حي

تتواةر با جازة المتنقلة -رمم ص ر حجماا -تقنياك متعددة

يمكن للمتعلم التنقل بيناا واالستةادة مناا بساولة مثل :البلوتو

الالسلكية  WiFiونيام تحديد المواقا  GPSومير ا.

 -التنقل ة الةضاء المةاوم  :حي

وشبكة وي

واالتصاالك

ينتقل المتعلم من موضوع إلى آخر ومن مةاوم إلى آخر

على اإلنترنك عبر اتة النقال.

 التنقل ة الةضاء االجتماع  :إذ تتيح ا جازة المتنقلة للمتعلم أن يتعاون ما أقران بساولةة إنجاز ةروضام كما تتيح ل الشبكاك االجتماعية التعر ،على من لام ا تمامات نةساا
أو من يمتلكون خبرة ة مجال معين قد يستةاد من .
وقد أكد (خميس )7100

()39

أن الحوار ة بيفة التعلم النقال و ا سد د د د د د دداس ةياا وال

يقتصد د د ددر على الحوار بين المعلم والمتعلمين وانما يشد د د ددمل –أيضد د د ددا -الحوار بين المتعلمين .وال
تقتصر أنشطة التعلم النقال على الحوار وانما تشمل أنشطة عديدة وةريدة مثل:

 -االستكشا ،والةحص.

 المناقشة المتزامنة بالصوك والنصوص والتسجيل. -البناء :حي

 -التشارك :حي

يقوم المتعلمون ببناء النماذج والمنتجاك التعليمية المتعددة.
يتشارك المتعلمون ة تبادل النماذج والمنتجاك الرقمية.

رابعاً :أجه ة وتقنيات التعلم النقال:

 .0الاوات ،النقالة وبأجيالاا المتعددة ومزايا ا المتنوعة ةقد عرةاا ( Sarker & Wells,
)2003

()40

بأناا عبارة عن جااز كمبيوتر يقوم باستقبال البياناك من خالل لوحة من المةاتيح

ذاك الحجم الص ير ثم يقوم بتخزين واجراء عملياك حسابية ومنطقية ويقوم بإخراج النتافة
عبر شاشت الص يرة كما يقوم بإرسال االتصاالك وتلق البياناك من مختل ،أنحاء العالم

وبطريقة الب

الالسلك

وتقدم الاوات ،النقالة عدة خدماك مناا:

 خدمة الرسافل القصيرة؛ والت

يمكن استخداماا ة

واالتجا اك.

 خدمة التراسل بالحزم العامة للراديو ( :)GPRSو

إثراء المةا يم وتأكيد ا وتعزيز القيم

اختصار ( General Packet Radio

 )Serviceأل نيام حزمة الراديو العامة أو خدمة التراسل بالحزم العامة للراديو و
من الخدماك الرقمية الت تقدم على شبكة من نوع ( )GMSو

جامعة الزاوية
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وتصةح االنترنك وخدمة الرسافل القصيرة ()SMS

الرسافل الةورية والبريد اإللكترون

والمصورة ( )MMSومير ا من الخدماك(.)41

 أنيمة تحقي المواقا العالمية ( :)GPSترتبط 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

الطال

عن ا طالس التاريخية والج راةية.

 خدمة الوسافط المتعددة:
 و

اختصار لد ( )Multimedia Message Serviceتشير ذه الخدمة إلى إمكانية إرسال

واستقبال الرسافل المصورة أو الملةاك الصوتية أو ملةاك الةيديو وكذلك الرسافل النصية

وبمحتوى أكبر مما و علي ة الرسافل القصيرة ( )SMSةا امتداد أو تطور لتقنية الرسافل

بوج عام.

 خدمة الوا

(:)WAPةالوا

ص يرة بشكل بناس

برنامة يحول صةحاك االنترنك المصممة للكمبيوتر ليجعلاا

شاشاك الاوات ،المحمولة أو ا جازة اإللكترونية المحمولة ا خرى.

ةيستةيد المستخدم للاات ،من خاصية التجوال ومما يقدم االنترنك من خدماك ومعلوماك

ا مر الذل يسال علي نقل البياناك وتبادلاا واالستةادة من بقية خدماتاا المختلةة مثل البريد
اإللكترون

والشبكة العنكبوتية ومجموعاك ا خبار وخدماك المعلوماك المختلةة.

 خدمة البلوتو  :يمكن استخدام من ذه الخدمة ة تبادل الملةاك التعليمية من أجازة إنشاء
شبكاك بين ا جازة ة

أدواك اإلدخال والحاسو

نطا

كما يمكن استخداماا أيضا للتواصل الالسلك

ضي

أو بين أدواك اإلخراج والحاسو

بين

وكذلك إرسال التقويم الةورل

للطلبة حي تمكن المعلم من الحصول على الت ذية الراجعة وتسمح للطلبة بإرسال استةساراتام
إلى المعلم ة أل وقك ثم يجي

خالل الاوات ،النقالة.

المعلم على ذه االستةساراك ويرسل اإلجابة إليام من

 خدمة الصوك :ناك بعض المواد الدراسية القليلة الت يمكن استخدام اإلمكاناك الصوتية ةقط
للاات ،المحمول ة تعلماا مثل ا د

والل اك والتاريخ(.)42

 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
التعلم باللع
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أجازة كمبيوتر ص يرة تمسك على راحة

 .2أجه ة الكمبيوتر الشخصي الممسوك باليد :و
ك ،اليد مناا:

 الكمبيوتر شكل اللوحة  :Tablets PCالكمبيوتر شكل اللوحة و و كمبيوتر ص ير لذا
تسمى أيضا الكمبيوتراك اآللية المص رة و

تعد تطو ار جازة الكمبيوتر المحمول ويوجد

من الكمبيوتراك اللوحة مصحوبة بلوحة مةاتيح يمكن ةصلاا أو طياا وقد يوجد بدون لوحة

مةاتيح ولذلك يوجد ا خير بشاشة حساسة قابلة للمس(.)43

 أجه ة الكمبيوتر الكفية (:)Palm 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

لةتراك قصيرة نسبيا مقارنة بأجازة كمبيوتر الجي (.)44

 أجه ة كمبيوتر الجيب :أجازة ( )Pocket PCو

كما أن بطاريتاا تبقى

أجازة كمبيوتر تتميز بخةة الوزن وص ر

الحجم وطول عمر البطارية.

 .3أجه ة المساعدات الرقمية الشخصية ( )PDAsإن مالبية أجازة المساعداك الرقمية لاا أداة
تشب القلم تستخدماا إلدخال البياناك على الشاشة؛ حي

تيار الحرو ،وا رقام على شكل

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 العادل وبعض ذه ا جازة تتيح إمكانية تحويل خط اليد إلى نصوص إلى جان

أن

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.

ومن ناحية أخرى توةر معيم أجازة المساعداك الرقمية ص يرة الحجم إمكانية توصيل لوحة

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

واضاةة برامة جديدة كما يمكن إضاةة مزيد من الذاكرة ووسافط التخزين وتوصيلاا بشبكة محلية

سلكيا أو السلكيا وتوصيلاا أجازة مودم وطابعاك لوحاك مةاتيح ومير ا من الملحقاك.
خامساً :أنظمة إدارة التعلم النقال:
إن أنيمة إدارة التعليم المتنقل

بيفاك تعليمية اةتراضية من خالل برامة تطبيقية مصممة

على مستوى عال من الجودة و ذه ا نيمة تعمل على تقديم التعليم للطال
النقالة وةيما يل إيجاز

جامعة الزاوية
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 .1نظام بالكبورد للتعليم المتنقل (:)Blackboard Mobile learning, 2.0
و أحد أنيمة إدارة العملياك التعليمية للتعليم المتنقل ة

بإيصال التعليم للطال

مدسساك التعليم العال

ويقوم

ومتابعتام ويتيح الةرصة للمتعلمين للتواصل والتةاعل ةيما بينام أو

ما أعضاء يفة التدريس من خالل الةصول االةتراضية أو مر ،المحادثة أو البريد

اإللكترون

أو مير ذلك من ا دواك المتاحة على النيام .كما أن يسال على الطال االطالع

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

على أعضاء يفة التدريس وضا محتوى مقرراتام ةياا كما أناا تسال عليام إدارة ذلك
المحتوى بطريقة مرنة وبشكل ةعال.

 .2نظام دي اير توليرن للتعليم المتنقل (:)Desire2 Learn Mobile
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

أعضاء يفة التدريس والطال

وبين الطال

أنةسام ويمكن تحميل ذا النيام على أجازة

الاوات ،النقالة مثل :اآلل ةون واآلل بود تاتش وجااز البالكبيرل ومير ا من ا جازة

النقالة.

 .3نظام مودل للتعليم المتنقل (:)Moodle Mobile Learning Ssytem
يعد ذا النيام نياما مةتوحا المصدر وذا خصافص ةريدة ومناا :خضوع للتطوير والتعديل
التعامل مع والمنتشرين ة

من قبل مستخدمي ذول الخبرة ة

مختل ،دول العالم و ذه

الخاصية دةعك عددا من مدسساك التعليم العال على المستوى العالم إلى ا خذ باذا النيام
واالستةادة من .
مبررات توظيف تكنولوجيا التعلم النقال في الجامعات:
 .0إنشاء تكنولوجيا االتصال والحواسي المساعدة والرقمية الص يرة بما تتم من خدماك سب

اإلشارة إلياا؛ مما يسمح للطلبة من مذاكرة دروسام وانجاز واجباتام وتكليةاتام وحل
االختباراك وتبادل الملةاك والمعلوماك وتخط حدود المكان والزمان ومراعاة الةرو الةردية

ومير ا.

 .7التنور التكنولوج الذل يتمتا ب الجيل الحال من الطال
ةقد سبقوا أسالةام كثي ار وتعمقوا ة

ذه التكنولوجيا.

ة العالم ومن خالل الواقا

 .3مسايرة االتجا اك العالمية التربوية الحديثة.
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 .4إن التعليم سيصبح أكثر يس ار وساولة وللجميا ةا جازة النقالة يمكناا الت ل على ا زماك
والكوار والنزاعاك الت تحول دون وصول الطلبة للجامعاك.

 .2الت ل

على ازدحام العقول.

 .2الت ل

على البعد المكان والزمان .

 .2الت ل

على مشكلة نقص المختبراك وا جازة.

 .2الت ل

على مشكلة التسر الدراس وكذلك يعد التعلم النقال مدعما للتعليم المةتوم والتعليم

عن بعد من خالل التقنياك الت يمتلكاا.

 .1سرعة التعامل واعداد ونشر د د العقلية على الجواالك والحواسي الرقمية الص يرة والمساعدة
وكذلك قابلية تطوير ا وتعديلاا وكذلك التكلةة القليلة.

العقبات التي تواجه تكنولوجيا التعلم النقال في الجامعات الليبية:
()45

حدد (خميس )7113

مجموعة من المعوقاك يلخصاا الباحثان ةيما يل :

 .0معوقاك متعلقة بالمعلمين :لجالام بأ ميت وكثرة أعبافام والخو ،من الةشل.
 .7معوقاك تتعل

باإلدارة التعليمية :بعض اإلداراك تصر على الروتين وال تسمح بالتطوير

والمرونة.

 .3معوقاك تتعل بالنيام التعليم  :تتمثل بنقص التمويل واإلمكاناك المادية والبشرية الالزمة.
 .4معوقاك مرتبطة بالمجتما :رةض بعض اآلباء ن يستخدم أبنافام مستحدثاك تكنولوجية
حديثة.

 .2إن الةكرة ربما تكون جيدة ومستحدثة لكن تطبيقاا صعبة ن إدخال أية أنماط تعليمية جديدة
البد أن يصاحباا موافمة مجتمعية وقبول أكبر من أةراد المجتما المحيط ةالبد من تايفة

المجتما وتوعيت بثقاةت الت ترتبط بتلك التقنية.

 .2إن الاات ،النقال والتعلم من خالل ال يمكن أن يقدم حلوال سحرية لمشكالك التعليم الحال .

 .2إن استخدام الاات ،النقال بشكل مستمر قد يددل إلى ياور بعض المشكالك الصحية
واالجتماعية.

 .2عدم وجود ضوابط ومعايير الستخدام تتيح ةرصة كبيرة لنمو سلوكياك مير مقبولة اجتماعيا.
 .1حجم الشاشة الص ير ة الاوات ،النقالة يجعل من الصع

ردية النصوص والتعامل معاا.

 .01شحن البطارية:

 .00كثرة موديالك ا جازة واختالةاا.
 .07يتطل

تطبي نموذج التعلم النقال بتأسيس بنية تحتية وتطوير الشبكاك السلكية والالسلكية.

 .03قلة التوصيل والتواة بين بعض ا جازة.
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 .04صعوبة نقل الةيديو عبر الشبكاك النقالة.

 .02د د التكنولوجية لدى جميا أطرا ،العملية التعليمية.
متطلبات توظيف التعلم النقال في التعليم الجامعي بليبيا :لقدد حددد (خميس  )7113متطلباك

ضرورية يمكن تلخيصاا ةيما يل (:)46

 .0دراسة مواصةاك التعلم النقال خصافص

وامكانات

وةوافده وأ داة

المعوقاك والتويي.،

 .7دراسة جدوى تويي ،التعلم النقال :وذلك للتأكد من العافد االقتصادل والتعليم ل كمستحد .
 .3التخطيط الصحيح لتويي ،التعلم النقال :بحي

يكون شامال لجميا العوامل الت تدثر ة

التعلم النقال كما يشمل وضا خطة لتطبيق على مراحل متدرجة وأن يتضمن إشراك المعلمين

وأعضاء يفة التدريس.

 .4توةير المناع لتويي ،التعلم النقال :بمعنى تايفة بنية نيام التعليم الجامع القافم.
 .2رصد التمويل الالزم لتويي ،التعلم النقال من خالل الو ازرة والشركاك والمدسساك الخارجية.
 .2توةير الكةاءاك البشرية الت يحتاجاا تويي ،التعلم النقال.

 .2توةير المتطلباك المادية الالزمة لتويي ،التعلم النقال :وتشمل البنية التحتية من أماكن وأثا
وتجايزاك وكل ا جازة الالزمة للكلياك.

 .2تجري

التعلم النقال قبل تطبيق  :تبدأ بالتجري

المص ر ثم التجري

الموسا على عيناك

أكبر.

 .1تطبي التعلم النقال والتنةيذ المرحل  :ويقصد ب التأن ة التطبي واجراء التنةيذ على مراحل
محددة تبدأ بثال

مدسساك على ا كثر ة المرحلة ا ولى ثم التوسا تدريجيا.

 .01التدري  :ويشمل تدري أةرد ةري تطبي التعلم النقال والقافمين على إدارت والمعلمين وأعضاء
يفة التدريس الذين يستخدمون تكنولوجيا التعلم النقال ويويةوناا وكذلك الطال

وأخصاف

مراكز الدعم الةن .
تجارب بعض الجامعات والدول في التعلم النقال:

 جامعة طيبة – المدينة المنورةج المملكة العربية السعودية :طب ةري البح على كلية علوم
و ندسة الحاسباك خالل العام الجامع ( )7101مشروعا رافدا ة
باستخدام التعلم المتنقل بدعم من عمادة البح

تطوير البيفة التعليمية

العلم وعمادة التطوير الجامع بالجامعة

ضمن دراسة أج ار ا الةري بعنوان :تطوير بيفة التعليم اإللكترون باستخدام تقنية التعلم المتنقل

( )Mobile Learningمن أجل تحسين البيفة التعليمية لدى الطال

جامعة طيبة .وقد طب

المشروع ة مبنى كلية علوم و ندسة الحاسباك من خالل شبكة السلكية تحك اسم التعلم

المتنقل( )Mobile Learningمن داخل المبنى وخارج ؛ بحي
جامعة الزاوية
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السلكيا إلى نيام التعليم اإللكترون وخدماك أخرى من خالل ا جازة المتنقلة الت يمتلكاا
مثل الاات ،المتنقل أو المحمول أو المساعداك الشخصية الرقمية ومير ا(.)47

ة الجامعة خالل العام الجامع ( )7112نسخة

 جامعة برنغهام–بريطانيا :طب ةري بح

تجريبية من منيم تعليم منتقل لمدة( )01أشار على طال مرحلة الماجستير العلوم واستخدم
المنيم ة تزويد الطال

بالمواد والرسافل المتعلقة بموضوعاك التعلم والتقارير إضاةة إلى

تسايل التواصل والتعاون بين الطال

 جامعة بريتوريا–جنوب أفريقيا :حي

من جاة وبينام وبين أستاذتام من جاة أخرى.

استخدمك الرسافل القصيرة ة تعليم أولفك الذين ال

يمكنام الحصول على ةرص التعلم بسب

دافمة(.)48

اليرو ،الج راةية أو أولفك الذل ينتقلون بصةة

 كاليت التقنية العليا – أبو ظبي :طبقك خالل العام الدراس ( )7111نموذجا للتعليم المتنقل
يقوم على تويي ،تقنياك الاات ،المتنقل من الجيل الثال

ويتيح للطال

التعامل ما المادة

الراسية مستخدما المزايا التقنية الت تتيحاا تلك الاوات ،المتنقلة مثل سرعة التخزين وسعتاا
وكةاءة التش يل وأيضا وضوم الصور والتصاميم العلمية والجداول والرسوم البيانية المعروضة

ة المادة العلمية ويستةيد من النموذج حوال ( )02أل ،طال
مستوى الدولة وتمكن التقنية الجديدة الطال

ة كلياك التقنية العليا على

من مشا دة عرض ح للمحاضراك الدراسية

ومناقشة المدرس والتةاعل مع إلكترونيا من أل مكان.

 الجامعة العربية المفتوحة – البحرين :بدأك الجامعة مشروع التعلم بواسطة الاات ،المتنقل
خالل العام الدراس ( )7112اشتمل المشروع على محورين :تضمن ا ول تطوير محتوى
تعليم تةاعل قابل للتحميل على جااز الاات ،المتنقل مثل :الملخصاك والشرم وأسفلة
التقييم الذات والصوتياك والمرفياك وعن المحور اآلخر بتوةير خدماك الرسافل القصيرة

لطل

معلومة معينة كمعرةة الجدول الدراس

ومواعيد ا حدا

الجامعية وأخبار الجامعة.

مدى استفادة الجامعات الليبية من تكنولوجيا التعلم النقال:
()49

( )Sharples et.al, 2007بأن المدارس والجامعاك سو ،تتبنى

كالدوافر التلةزيونية والحاسو

العقد ا خير اتجاه عديد الدول

يرى شاربلز وآخرون

تقنية الاوات ،النقالة ة العملية التعليمية ة السنواك القادمة ومثلما حد
اآلل

ومير ا .ويالحي ة

والجامعاك إلى اعتماد أنيمة التعلم اإللكترون

النقال.

وحس

نواع التقنياك السابقة

بجميا أشكال وأنواع ومناا خدماك الاات،

علم الباحثين مازالك تجربة الجامعاك الليبية محدودة جدا ة مجال الاات ،النقال

ويقتصر التعلم النقال ةقط على التواصل اإلدارل واالجتماع بين إدارة الجامعة ومويةياا وطالباا
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من خالل الرسافل القصيرة لتحديد مواعيد االختباراك أو بدء أو انتااء العام الدراس أو مناسباك
وطنية أو إعالم الطال

بدرجت الناافية ة المساقاك الت اجتاز ا .ويلجأ بعض ا كاديميين إلى

عرض ملةاك وأسفلة وتمارين إثرافية وعالجية على صةحاتام أو على الحواسي

المحاضراك لطلبتام لينسخاا الطال

داخل قاعاك

ويحتةي باا على وسافط التخزين ثم تخزيناا ة أجازتام

ولكن ال تزال ذه السلوكياك ةردية وعشوافية مير منيمة و
الخدماك الت تتيحاا أجازة التعلم النقال.

ال يست ل مناا إال جزءا يسي ار من

التوصيات:
 .0ضرورة تبن تكنولوجيا التعلم النقال بشكل رسم ومنيم ة الجامعاك الليبية

ن ا جازة

النقالة تتيح بيفاك آمنة ومير آمنة ةال بد من اإلسراع بتوييةاا بطريقة تعود بالنةا على

الجميا.

 .7اإلسراع ة

تدري

ا كاديميين والمدرسين على التعامل ما تكنولوجيا التعلم النقال وأدات

وتصميم المواد التعليمية الداعمة ل .

 .3االستةادة من تجار الدول والجامعاك.
 .4االستةادة من تطبيقاك ا جازة النقالة الداعمة للعملية التعلمية وربطاا بالصةحاك الرفيسة
للجامعاك للتعر ،على مدى نشاط الطلبة وا كاديميين خارج أسوار الجامعة.

 .2متابعة تقويم أداء الطلبة ا كاديميين عبر خدماك تكنولوجيا التعلم النقال حي
الموديل لوحده ال يكة .

إن استخدام

 .2بناء وحدة خاصة داخل وحدة باسم وحدة التعلم النقال تتبا لقسم التعلم اإللكترون
الجامعاك الليبية تتبنى تدري

داخل

المستخدمين ومتابعتام وتصميم المقرراك اإللكترونية

ومستودعاك التعلم والدعم الةن وتطوير ا لتةعيل التعلم النقال واالستةادة من خدماك بكةاءة

عالية.

 .2توعية المسدولين والماتمين والخبراء بأ مية التعلم النقال ودعوة شركاك االتصاالك وخبراء
البرمجة وتكنولوجيا التعليم والمعلوماك باإلساام ة تطوير ذا المجال.
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مقترحات الدراسة:
 .0إجراء دراساك لتحديد معايير تصميم وادارة تكنولوجيا التعلم النقال ونشر ا.

التواصل عبر

 .7إجراء دراساك تاد ،إلى التعر ،على واقا استخدام ا جازة المحمولة ة
الشبكاك االجتماعية.

 .3إجراء دراساك بين خدماك الاات ،النقال.
 .4إجراء دراساك تبح
النقال.

ة

أسالي

وطراف

التدريس الت

يمكن استخداماا ة

بيفة الاات،

 .2إجراء دراساك مقارنة بين التواصل المتزامن ومير المتزامن عبر بيفة الاات ،النقال.
 .2إجراء دراساك تجريبية تاد ،إلى التعر ،على مدى ةاعلية التعلم النقال ة العملية التعليمية
ة المساقاك المختلةة.

 .2إجراء دراساك تاد ،لتويي ،التعلم النقال لذول االحتياجاك الخاصة وتعليم الكبار.

األسس واالعتقادات التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الحالية والد ارسات السابقة لوضع

التصور المقترح:

 .0الطلبة أكثر اندماجا من ا كاديميين ة تكنولوجيا ا جازة النقالة.

 .7الطلبة على استعداد الستخدام أجازة التعلم النقال ة العملية التعليمية.
 .3ا كاديميون الليبيون والطلبة يستخدمون ا جازة النقالة للتواصل االجتماع والعالقاك العامة
أكثر من استخدامام لاذه ا جازة ة التعليم والتعلم.

 .4ال توجد عالقة بين معدل الطال

واتجا

نحو ا جازة النقالة أو امتالك لاا.

 .2يدرك ا كاديميون والطلبة طبيعة بيفة ا جازة النقالة بمميزاتاا وعيوباا.

 .2التواصل عبر شبكة اإلنترنك باستخدام تكنولوجيا االتصاالك وا جازة النقالة يرتبط بقدرة لاا
آثار إيجابية على الذاكرة حي

أثبتك دراسة حديثة بأن حجم الشبكة االجتماعية للةرد مقاسة

بعدد ا صدقاء على الشبكة و ذا يرتبط بعالقة طردية بالمادة الرمادية ة الجان ا يمن من

الدماغ .ةكلما اتسعك دافرة المعار ،على الشبكة كلما زادك المادة الرمادية وبالتال اتسعك
ذاكرت وزادك قدراك الةرد على اإلدراك.

 .2ا جازة النقالة ال تمثل بديال عن التواصل المباشر بين المدرس والطال

وانما

وسيلة

للتواصل والتعلم.
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 .2يعتقد الباحثان أن التعلم النقال ليس قاعة دراسية تحك اإلدارة الكاملة للمعلم ةيمتزج استخدام
المتعلمين لألجازة النقالة لألمراض التعليمية بأمراض أخرى وعلى المعلمين وا كاديميين

تقبل ذه الحقيقة والتعامل معاا بحكمة بعيدا عن القوانين الصةية الجانبية.

 .1يعتقد الباحثان أن دمة البرامة الت تتبنا ا المدسساك التعليمية كبيفة التعلم اإللكترونية داخل
بيفة ا جازة النقالة ستواج مرحلة صعبة قبل االنتشار بين الطلبة وا كاديميين ووجد أن

التطبيقاك الخارجية تعان من ةترة صعبة قبل أن تنتشر انتشا ار واسعا بين مستخدم الشبكة.

 .01إ ن الصورة المعبرة خير من أل ،كلمة .وممكن االستةادة من ذه اآلراء ة تةعيل خدماك
 MMSوالشبكاك االجتماعية عبر خدماك  WAPة ا جازة النقالة والتراسل من خالل
( GPRSمثل البلوتو و )IRوكذلك التطبيقاك (الواتس أ

توضيح المخطط :تحديد أدواك التواصل:
بالنسبة للطالب :من الطال إلى الطال

والةايبر ومير ا).

ومن الطال إلى المعلم ومن الطال إلى إدارة الجامعة.

بالنسبة للمعلم :من معلم إلى معلم ومن المعلم إلى الطال

ومن المعلم إلى إدارة الجامعة.

بالنسبة إلدارة الجامعات الليبية :بالنسبة إلدارة الجامعة إلى الطال

ومن إدارة الجامعة إلى

المدرس ومن إدارة الجامعة إلى جامعاك الليبية أخرى ومن إدارة الجامعة إلى و ازرة التعليم العال

ومن الجامعة إلى إدارة الجودة وذلك باستخدام وتوظيف خدمات الهاتف واألجه ة النقالة وتوظيفها

مثل :الرسافل النصية القصير  SMSوخدمة الوا
والصةحة الرسمية للجامعة والبريد اإللكترون

شبكاك السلكية ة مساحة ج راةية ص يرة.

 WAPومن خاللاا الولوج للشبكة االجتماعية

وكذلك الموديل وكذلك خدماك  GPRSوانشاء

إرشادات توظيف التصور :يوص الباحثان باإلرشاداك التالية الت من شأناا تةعيل التعلم من

خالل تكنولوجيا ا جازة النقالة ة العملية التعليمية ومن خالل تحليل محتوى الصةحاك الرسمية

للجامعاك الليبية وجد الباحثان أن الجامعاك الليبية لم َّ
تتبن التعلم النقال حتى اآلن وان كانك ناك

محاوالك ةا محدودة جدا ومتواضعة وما زالك تعتمد على الرسافل النصية القصيرة الستخداماا
ة أمراض العالقاك العامة واإلعالناك واإلعالم بدرجاك االختباراك وأماكن عقد ذه االختباراك

وتواريخاا.

ولهذا يضع الباحثان بعض اإلرشادات لالستفادة من تكنولوجيا التعلم النقال:
محتوى الرسالة والمعلومة ما أنيمة التعلم النقال والخدماك الت يوةر ا.

 .0يج

أن يتناس

 .3يج

أن يستخدم التعلم النقال ة مراعاة الةرو الةردية.

 .7يج أن يتَبنَّى التعلم النقال ة إطار التعليم المدمة ةا جازة النقالة ليسك بديال عن الجامعة.
 .4يعتقد الباحثان أن يج
جامعة الزاوية
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 .2يرى الباحثان أن ناك طراف وأسالي

تدريسية تناس

بيفة التعلم النقال مثل:

(أ) الطراف التشاركية.

( ) المتاح ،التعليمية االةتراضية.

(ج) الخرافط الذ نية والخرافط المةا يمية اإللكترونية.
(د) طريقة حل المشكالك.

(ه) طريقة اللعبة.

(و) الرحالك التعليمية االةتراضية.

(ز) طريقة المناقشة والحوار.

(م) طراف التعليم المعتمد على جانب الدماغ.
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شكل( )1مخطط التصور المقترح لتوظيف تكنولوجيا التعلم النقال الجامعات الليبية.
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 ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام، اإلسهام المعرفي لكليات التربية:بعنوان

:المراجع
إداراك التطوير ودور ا ة التنمية المانية عضاء يفة التدريس بالجامعاك

) حياة الحرب1)

71 ص7112 03  دراساك ة التعليم الجامع عدد:السعودية مجلة
(2) Kaliisa, Rogers, Picard, Michelle. (2018) A Systematic Review on
Mobile Learning in Higher Education: The African Perspective.
Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, v16
n1 p1-18 Jan 2017
(3) León-Urrutia, Manuel, Cobos, Ruth; Dickens, Kate (2018)
MOOCs and Their Influence on Higher Education Institutions:
Perspectives from the Insiders. Journal of New Approaches in
Educational Research, v7 n1 p40-45 Jan 2018.uk.
(4) Owen, Hazel, Whalley, Rick, Dunmill, Merryn, Eccles, Heather .
)2018) Social Impact in Personalised Virtual Professional
Development Pathways .Journal of Educators Online, v15 n1 Jan
2018. newzeland
(5) Power, Robert; Cristol, Dean; Gimbert, Belinda; Bartoletti, Robin;
Kilgore, Whitney (2018) Using the mTSES to Evaluate and
Optimize mLearning Professional Development. International
Review of Research in Open and Distributed Learning, v17 n4
p350-385 Jun 2016.
(6) Keskin, Nilgun Ozdamar; Kuzu, Abdullah (2015) Development
and Testing of a M-Learning System for the Professional
Development of Academics through Design-Based Action
Research. International Review of Research in Open and
Distributed Learning, v16 n1 p193-220 Feb 2015.
(7) Wang, Minjuan; Chen, Yong; Khan, Muhammad Jahanzaib (2014)
Mobile Cloud Learning for Higher Education: A Case Study of
Moodle in the Cloud. International Review of Research in Open
and Distance Learning, v15 n2 p254-267 Apr 2014.
) ابتسام مادل وآمال حمود مستوى التنمية المانية لتدريسي جامعة ب داد ة ضوء مدشراك8)
42 البحو التربوية والنةسية جامعة ب داد العدد:الجودة الشاملة من وجاة نير م مجلة
.12-22  ص ص7102

 جامعة ا قصى من وجاة نير أعضاء،) رةي محمد المصرل تقييم الدور التنمول لوياف9)

.02 ص7112 يناير0 عدد00 جامعة ا قصى مجلد:يفتاا التدريسية مجلة
(10)Jasper, M. (2006).Professional development, reflection, Exploring
the challenges and decision making. Oxford: Blackwell publishing
Gregson, J., & Jordan, D. (2009).
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) )11محمد مطار التحدياك الت

تواج التعليم العال

ة

الجماورية اليمنية الواقا والردية

المستقبلية المركز الوطن للمعلوماك اليمن  7112ص .37
?(12)Speck, M. &Knipe, C. (2005). Why can't we get it right
Designing high-quality professional development for standardsbased schools.(2nd ed.). Thousand Oaks: Corwin Press.
(13)Golding, L. & Gray, I.(2006).Continuing professional
development for clinical psychologists : A practical handbook.
The british psychological society. Oxford: Blackwell publishing.
?(14)Speck, M. &Knipe, C. (2005). Why can't we get it right
Designing high-quality professional development for standardsbased schools.(2nd ed.). Thousand Oaks: Corwin Press.
) )15حياة الحرب مرجا ساب ص .22
واقا التنمية المانية عض د دداء يفة التدريس المصد د دريين المعارين لبعض

) )16محمد الص د دديرة

دول الخلية العرب (د ارسد ددة ميدانية) مجلة :د ارسد دداك ة التعليم الجامع
 7114ص .33

عدد  04أبريل

) )17منى الس ددالوس ( .)7114التنمية المانية لعض ددو يفة التدريس الجامع ة مص ددر د ارسد دة
ميدانية مجلة الثقاةة والتنمية عدد 00أكتوبر.

) )18مدن

مازل تطوير التعليم العال

على أن رواةد التنمية البشرية ة

المملكة العربية

السعودية ورقة عمل مقدمة لندوة الردية المستقبلية لالقتصاد السعودل حتى عام 7171

المنعقدة بو ازرة التخطيط ة الرياض خالل الةترة  73-01أكتوبر  7117ص 41
) )19منير محمد مرس
الكت

االتجا اك الحديثة ة التعليم الجامع المعاصر وأسالي تدريس عالم

القا رة  7117ص 702

) )20المنجى بوسنين

مستقبل التعليم العال ة الدول العربية ة يل التحدياك ال ار نة المجلة

العربية للتربية مجلد  72عدد  7ديسمبر  7112ص 42

) )21محمد الصيرة

مرجا ساب

ص 21

) )22حسين سالمة التنمية المانية عضاء يفة التدريس والقياداك ا كاديمية ة جامعة بناا
(دراسة تقويمية لمشروع تنمية القدراك ةياا) المدتمر القوم السنول الثال

عشر (العرب

الخامس) الجامعاك العربية ة القرن الحادل والعشرين الواقا والردى الةترة من 72–72
نوةمبر  7112بمركز تطوير التعليم الجامع

بجامعة عين شمس ص.2

) )23رشدل أحمد طعيمة ومحمد بن سليمان البندرل التعليم الجامع بين رصد الواقا وردى
التطوير الناشر :دار الةكر العرب

 2004ص41

) )24رشدل أحمد طعيمة ومحمد بن سليمان البندرل المرجا الساب
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) )25حسين الجبورل التخطيط االستراتيج ة التعليم-تخطيط معاصر ة عالم متجدد الدار
العربية للعلوم ب داد  7100ص.22

) )26محمود قمبر دراساك ة التعليم الجامع
ا ردن  7114ص.31

عالم الكت

الحدي

للنشر والتوزيا عمان

) )27خديجة عامر بن عثمان استراتيجية مقترحة لتلبية احتياجاك الجامعاك الليبية من أعضاء
يفة التدريس أطروحة دكتوراه مير منشورة قسم أصول التربية بجامعة القا رة .7102

) )28حسين الجبورل مرجا ساب
) )29زين

حسن الشربين

ص.22

ةاعلية تكنولوجيا التعلم النقال لتنمية مااراك أعضاء يفة التدريس

ة تصميم المحتوى اإللكترون ونشره رسالة دكتوراه مير منشورة جامعة عين شمس كلية

البناك القا رة  7107ص72

) )30زين

حسن الشربين

المرجا الساب

ص.22

) )31زين

حسن الشربين

المرجا الساب

ص.31

) )32محمد عطيه خميس ،األصول النظرية والتاريخية لتكنولوجيا التعلم اإللكتروني ،الناشر :دار
السحاب  ،القاهرة  7113ص.021

) )33زين

حسن الشربين

مرجا ساب

ص ص.71 72

) )34ابتسام مادل وآمال حمود مرجا ساب ص.42
(35) )Fotouhi-Ghazvini, F.; Earnshaw , R. A.; Moeini, A.; Robison, D.
& Excell, P. S. (2011). From E-learning to m-learning – the use
of mixed reality games as a new educational paradigm. iJIM, 5(2),
19-21
(36)Lou sit wcheng &others," publications in major Marketing
Journals, An analysis of research productivity of Asia.-pacific
universities", Journal of Marketing Education, Vol, No, 2,
August2003
) )37محمد عطيه خميس ،مرجا ساب ص.041
(38)Boja, C., tgan, L. Software Characteristics of M-Learning
Applications in Proc 10th WSEAS. International Conference on
Mathematics and Computers in Business and Economics
(MCBE'09), Prague, Czech Republic, March 23-25, 2009, ISSN:
1790. p 88-90.
) )39محمد عطيه خميس ،مرجا ساب ص.024
(40)Sarker, S. & Wells, JD., 2003.Understanding Mobile Handheld
Device Use Adoption”, Communications of the ACM, Vol. 46, no
12. p 94.
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 عبدهللا عطية أبو شاويش.د
 خديجة عامر بن عثمان.د

(41)Slotta. J, D. & Clark, D. B, & Cheng. B, (2002). Integrating Palm
Technology into WISE Inquiry Curriculum: Two School District
Partnerships. Computer Supported Collaborative Learning
Conference, 2002. Boulder, CO, USA
.22) رشدل أحمد طعيمة ومحمد بن سليمان البندرل المرجا الساب ص42)
(43)Figg, C. & Burston, J. (2002). PDA Strategies for Preservice
Teacher Technology Training. 14th World Conference on
Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications,
2002. Denver, CO, USA.
(44)Slotta. J, D. & Clark, D. B, & Cheng. B, (2002). Integrating Palm
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دافعية التعلم وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن
أ .تجديده أبوسيف أحمد

أ .يوسف إمحمد صالح

محاضر بقسم التربية وعلم النفس

مساعد محاضر بقسم علم االجتماع

كلية اآلداب بالجامعة األسمرية اإلسالمية

كلية التربية -جامعة بني وليد

المـلخـص:
يهدف هذا البحث إلى التعرف على مست ت ت ت ت ت تتتوم داالعية التعلم وعالغتها ببعى المت ي ار

لدم

طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن ولتحقيق أهداف البحث كان البد من اإلجابة على التس ت ت ت تتا ال

التالية:

 ما مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن؟
 هل توجد الروق الي مستوم الداالعية للتعلم والقا لمت ير الجنس؟

 هل توجد الروق الي مستوم الداالعية للتعلم والقا لمت ير التخصص؟
 هل توجد الروق الي مستوم الداالعية للتعلم والقا لمت ير التقدير الدراسي؟

وغد استخدم المنهج الوصفي ،وتكون مجتمع البحث من طلبة المدارس الثانوية بالفرع ال ربي

لمدينة زليتن بالقست ت ت ت ت ت تتمين األدبي والعلمي للعام الد ارست ت ت ت ت ت تتي 7102 –7102م) حيث بلغ عددهم
 .)0001ثم اختيار عينة البحث بالطريقة العش ت ت ت ت ت ت توا ية الطبقية إذ بلغ أالراد العينة  )007طالبا

وطالبة ،كما غام الباحثان باالعتم ت ت ت ت ت ت ت ت تتاد على مقياس الداالعية للتعلم ليوست تتف القطامي) بعد إجراء
التعديال

بما يتناس ت ت ت تتب مع البي ة الليبية ،وبعد المعالجة اإلحص ت ت ت تتا ية باس ت ت ت تتتخدام برنامج )spss

توصل البحث إلى النتا ج التالية:

 إن مستوم الداالعية كان عالياً نحو التعلم.
 هناك الروق ذا

داللة إحصت ت ت ت ت ت تتا ية بين الذكور واإلناث اليما يخص الداالعية للتعلم لصت ت ت ت ت ت تتالح

اإلناث مما يبين أن اإلناث هن أكثر داالعية للتعلم من الذكور.

 ال توجد الروق ذا

 ال توجد الروق ذا

جامعة الزاوية

داللة إحصا ية الي مستوم الداالعية للتعلم والقا لمت ير التخصص.

داللة إحصا ية الي مستوم الداالعية للتعلم والقا لمت ير التقدير الدراسي.
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دافعية التعلم وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن
 يوسف إمحمد صالح.أ
 تجديده أبوسيف أحمد.أ

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:
يحتل موضت ت ت تتوع الدواالع أهمية كبير الي علم النفس ،ذلك ألن معرالة اإلنست ت ت تتان لدواالع تجعل

يدرك دواالع س تتلوك يره من الناس الش تتيء الذي ي دي ب إلى إغامة عالغا

إنس تتانية أالض تتل بين

وبين باغي أالراد مجتمع  ،هذه المعرالة هي ضرورية أيضاً لكل من يشرف على جماعة من الناس
ويوجههم ويحفزهم على العمل ،المثالً المعلم الي حاجة دا مة إلى معرالة دواالع تالميذه حتى يمكن
ذلك من إدراك غدراتهم واستعداداتهم بالتالي تعليمهم التعليم المثمر.

ويرم الباحثان أن الداالعية للتعلم غد تكون من العوامل المهمة التي ت دي دو اًر الاعالً الي تعلم

المتعلم ،وزياد ر بت الي القيام بالعمل الد ارست ت ت تتي والطمو والمناالست ت ت تتة والر بة الي التفوق والتميز،
حيث أن لها أهمية الي زياد انتباه الطالب واندماج الي األنش ت تتطة التعلمية ،كما أنها وس ت تتيلة ثابتة

وأكيد للتنب بالسلوك األكاديمي للطالب.

ويرجع االهتمتتام بتتد ارس ت ت ت ت ت ت تتة التتداالعيتتة ن اًر ألهميتهتتا الي عتتديتتد المجتتاال

والميتتادين التطبيقيتتة

والعلمية كالمجال االغتصادي واإلداري والتربوي ،حيث تعد الدواالع من أهم العوامل التي تسهم الي
التربي تتة بوجت ت ع تتام والتعلم بوجت ت خ تتاص ،ال تتالتعلم الن تتاجح هو التعلم الق تتا م على دواالع الطالب
وحاجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية الي الحيا .)1

ومما الشك الي أن داالعية التعلم تعد عنص اًر أساسياً من عناصر التدريس والسيما أنها تعمل

على زياد الاعليتها ،واإلسهام إلى درجة كبير الي تحقيق األهداف المرجو منها لدم المتعلم ،حيث
يرم البعى أنها من األسباب الر يسية الي وجود الفروق الفردية الي المستوم الدراسي للمتعلمين

وهذا ما دالع العديد من علماء النفس التربويين إلى ضرور تأكيد أن تكون الداالعية هدالاً تعليمياً

بحد ذاتها حتى يتسنى تحقيق التعلم المر وب لدم المتعلمين .)2

ويتفق الباحثان مع السلطي) الي أن معرالة مستوم داالعية التعلم أمر بالغ األهمية بالنسبة

لعملية التعلم والتعليم وهي ت دي دو اًر مهماً الي عملية التعلم ،حيث تجعل الطلبة ينهمكون الي
نشاطا

تسهل التعلم  .)3كما أشار

بن ستي) إلى أن هناك عديد الدراسا

الي مجال تربية

العالغة الوطيد بين نجا الطالب الي مساره الدراسي وعامل داالعيت للتعلم وهذه األخير من إحدم
الموضوعا

التي ش ل

كبير من الدراسا  ،حيث تعرض
حيز اً
اً

دراسة الباحثة دويك )0821

لتأثير الداالعية على التعلم وذلك الي إطار ن رية األهداف ،وغد توصل
اكتساب األطفال لمعرالة المها ار

واست اللها ،أما دراسة الطواب  )0881التهدف إلى معرالة

الفروق الي التحصيل الدراسي ،نتيجة الختالف مستويا
النتا ج التي توصل

صحيح .)4

جامعة الزاوية

إلى أن الداالعية ت ثر الي

الداالعية للتعلم والذكاء ومن بين أهم

إليها وجود تحصيل جيد وأعلى لدم المراهقين ذوم الداالع المرتفع والعكس
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ويري الباحثان أن الداالعية للتعلم تعتبر من الموض ت ت ت ت ت ت توعا

المهمة التي يجب التركيز عليها

ودراستها ومعرالة مستوياتها عند طالبنا ومن تم تعزيزها والحفا عليها ألنها تعتبر بمثابة األساس
الذي يعتمد علي نجا وتفوق أي طالب الال تعلم جيد بدون داالعية ومن بين المت ي ار التي نود
التركيز عليها الي هذا البحث مت ير الجنس ،التخصص ،التقدير الدراسي).

وانطالغاً مما ست تتبق اللن البحث يست تتعى لتقديم إضت تتاالة علمية من خالل تناول لمت ير مهم الي

العملية التربوية وهو داالعية التعلم).
مشكلة البحث:

تعد الداالعية للتعلم شرطاً أساسياً لنجا العملية التربوية الهي القو التي تساعد المتعلم وتدالع

على التحصت تتيل الجيد وهي عامل أست تتاست تتي يمكن من خالل تجست تتيد ما تم تعلم الي الواغع ،علي

يمكن تحديد مش ت ت ت ت تتكلة البحث الي هذا التس ت ت ت ت تتا ل الر يس التالي :ما عالقة دافعية التعلم بمتغي ارت
الجنس والتخصص والتقدير الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن؟

ولإلجابة على التسا ل الر يس كان البد من اإلجابة على األس لة الفرعية التالية:
 .0ما مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن؟
 .7هل توجد الروق ذا
 .3هل توجد الروق ذا
أدبي ،علمي)؟

 .4هل توجد الروق ذا
مرتفع ،منخفى)؟

داللة إحصا ية الي مستوي الداالعية للتعلم والقاً لمت ير الجنس؟

داللة إحص ت ت ت ت تتا ية الي مس ت ت ت ت تتتوي الداالعية للتعلم والقاً لمت ير التخصت ت ت ت ت تص
داللة إحص تتا ية الي مس تتتوي الداالعية للتعلم والقاً لمت ير التقدير الد ارس تتي

أهداف البحث:

 التعرف على مستوي داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن.
 الكشف عن الفروق الي الداالعية للتعلم لدم الطلبة حسب مت ير الجنس.

 الكشف عن الفروق الي الداالعية للتعلم لدم الطلبة حسب مت ير التخصص أدبي ،علمي).

 الكش ت ت ت تتف عن الفروق الي الداالعية للتعلم لدم الطلبة حس ت ت ت تتب مت ير التقدير الد ارس ت ت ت تتي مرتفع
منخفى).

أهمية البحث:

 يتناول هذا البحث دراسة مت ير مهم الي العملية التربوية وهو داالعية التعلم.
 يهتم هذا البحث بدراسة عينة يعول عليها كثي اًر لإلسهام الي بناء المجتمع.
 تقدم نتا ج هذا البحث خلفية للمعلمين عن مستوي داالعية طالبهم.
 على ضت ت تتوء نتا ج البحث ست ت تتيقدم الباحثان بعى التوصت ت تتيا

إلى وزار التربية والتعليم بمدينة

زليتن خاصة لمحاولة توضيح الصور اليما يخص غو أو ضعف الداالعية للتعلم.
جامعة الزاوية
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 تفيد نتا ج البحث المس ولين على إغامة الدو ار التدريبية والتي تسهم الي مساعد المعلم على
التعليمية.

إيجاد الداالعية للتعليم وتعزيزها داخل الم سسا

حدود البحث:

 حدود بشرية :طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن.

 حدود مكانية :المدارس الثانوية بالفرع ال ربي بمدينة زليتن.
 حدود زمنية :العام الدراسي 7102-7102:م.

مصطلحات البحث:

 الدافعية للتعلــــــــــــــــــــــــــــــــم :تعرف بأنها حالة داخلية تدالع الطالب إلى الموغف التعليمي والقيام
بنشاط موج واالستمرار الي هذا النشاط حتى يتحقق التعليم كهدف للمتعلم .)5

 التعريف اإلجرائي لــدافعيــة التعلم :يعرف الب تتاحث تتان ال تتداالعي تتة للتعلم إج ار يت تاً ب تتأنه تتا :مجموعتتة
الدرجا

التي يحصت ت ت ت ت ت تتل الطلبة عليها من خالل إجاباتهم على الق ار مقياس الداالعية للمتعلم

المستخدم لتحقيق أهداف هذا البحث.

الدراسات السابقة:

 .0د ارست تتة "اليصت تتل الربيع"  ،)7118بعنوان :مســـتوا دافعية التعلم لدى طلبة الصـــف العاشـــر
األساسي باألردن وعالقته ببعض المتغيرات ،هدال

الدراسة إلى التعرف على مستوي داالعية

التعلم لدم طلبة الصتتف العاشتتر األستتاستتي باألردن وعالغت ببعى المت ي ار  ،واليما إذا كان

ذلك يختلف باختالف الجنس ،ومست تتتوم التحصت تتيل ومست تتتوم دخل األست تتر  ،ومست تتتوم تعليم
األب والمست ت ت ت ت ت تتار األكاديمي الذي ينوي اختياره ،وتكون
وطالبة .وتوصل

عينة الد ارست ت ت ت ت ت تتة من  )701طالب

الدراسة إلى :)6

 أن مستوم الداالعية عند أالراد العينة كان كبيرا.
 تفوق اإلناث عن الذكور الي مستوم الداالعية.

 وجود الروق دالة إحصت تتا ياً الي مست تتتوم التعلم يعزم لمت ير مست تتتوم التحصت تتيل ولصت تتالح ذوي
التحصيل المرتفع.

 .7د ارس ت تتة "كلثوم العايب"  ،)7101بعنوان :فعالية الذات وعالقتها بالدافعية للتعلم لدى تالميذ
المستوى الرابع من التعليم المتوسط ،هدال

الدراسة البحث الي عالغة العالية الذا

وعالغتها

بالداالعية للتعلم لدم تالميذ المست ت ت تتتوم الرابع من التعليم المتوست ت ت تتط ،وللتعرف على الفروق الي
الداالعية للتعلم باختالف مس ت ت تتتويا

الش ت ت تتعور بالفعالية الذاتية لدم تالميذ المس ت ت تتتوم الرابع من

التعليم المتوست ت ت ت ت ت تتط والق مت ير الجنس ،وتكونت ت

و  )0022إناثاً ،وتوصل

جامعة الزاوية

ذكور،
العين تتة من  )7012منهم )881
اً

الدراسة إلى النتا ج التالية :)7
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 تختلف درجة الداالعية باختالف مست ت ت ت ت ت تتتويا العالية الذا  ،وغد جاء هذا االختالف لصت ت ت ت ت ت تتالح
التالميذ ذوي العالية الذا

المرتفعة.

 هناك الروق بين الذكور واإلناث اليما يخص الداالعية للتعلم ولصالح اإلناث.

 .3د ارس ت ت ت تتة "عبد الوهاب ،وعبد الفتا "  ،)7102بعنوان :الدافعية للتعلم وعالقتها بالتحصــــــي
الدراسي ،هدال

هذه الد ارستتة إلى الكشتتف عن العالغة بين الداالعية للتعلم والتحصتتيل الد ارستتي

لدم عينة من تالميذ الس ت تتنة أولى ثانوي بمدينة الوادي .وتكون
وتلميذ  ،وتوصل

الدراسة إلى االتي :)8

عينة الد ارس ت تتة من  27تلميذا

 وجود عالغة بين الداالعية للتعلم والتحصيل الدراسي.

 وجود الروق دالة إحصتتا ياً الي التحصتتيل الد ارستتي ،والي الداالعية للتعلم بين تالميذ الستتنة أولى
ثانوي حسب مت ير الجنس لصالح اإلناث.

اإلطار النظرا:

أوالً :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 نش ت ت ت ت ت ت تتاطتا

لالستفاد منها" .)9

وهذا ما أكده بن زيد) إلى أن من ست ت ت ت ت ت تتما

تعليميتة ذا

معنى مع أغتل طتاغتة

التعلم الجيد أن ال يتطلب من المتعلم وغتاً أطول

مما يجب وال يتطلب من المتعلم جهداً أكثر مما ينب ي .)10

وتعرف التتداالعيتتة للتعلم أيضت ت ت ت ت ت ت تاً بتتأنهتتا "حتتالتتة داخليتتة عنتتد المتعلم تتتدالعت إلى االنتبتتاه للموغف

التعليمي واإلغبال علي بنشاط موج واالستمرار الي هذا النشاط حتى يتحقق التعلم .)11

عناصر دافعية التعلم:

 .0حب االس ت تتتطالع :وهو من الدواالع الم ثر على عوامل االنتباه الداخلية ،حيث يجعل اإلنس ت تتان
الي حالة تهي مس ت تتتمر لالنتباه إلى األش ت تتياء الجديد و ير المألوالة ولدي وجهة ذهنية لالنتباه

إلى المواغف التعليمية .)12

 .7الكفاية الذاتية :ويعني ذلك أن الفرد بلمكان تنفيذ مهما

معين  ،بمعني أن يكون للمتعلم كفاية وغدر ذاتي للتعلم.

 .3االتجاه :بمعنى اتجاه الطلبة نحو بعى الموضوعا

محدد أو الوصت ت ت ت ت ت تتول إلى أهداف

التي يتعلمونها بلشراف مدرسيهم.

 .4الكفاية :هي داالع داخلي نحو التعلم يرتبط بشكل كبير مع الكفاية الذاتية والفرد يشعر بالسعاد
عند نجاح الي إنجاز المهما .
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 .2الدواالع الخارجية :ذكر بالحاج) أن المش ت ت تتاركة الفعالة تقتض ت ت تتي توالير بي ة مثير تحارب الملل
وينب ي على است ت ت ت ت ت تتتراتيجيتتا

التعلم أن تكون مرنتتة وغتتابلتتة للتطبيق ،كمتتا أن للتحفيز المتتادي

والمعنوي غيم جيد كداالع خارجي.)13 .

دور المعلم في إثارة الدافعية للتعلم:

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

والقد ار

والسما

الشخصية ،الداالع المتعلم ألداء مهام ال تتناسب مع غدرت وامكانيات الشك أن

سوف يفشل ويشعر ،باإلحباط نحو التعلم ومن تم عدم االستمرار الي الدراسة .)14

لذا على المعلم أن يراعي الهدف الذي يختاره بحيث يضع الي اعتباره عامالً مهماً جداً وهو

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

تقديم الدروس والتشجيع على المشاركة والحوار وطر األس لة داخل الصف وعدم التقيد باستراتيجية

واحده طوال السنة الدراسية .ونستخلص مما سبق أن للمعلم دو اًر أساسياً الي إثار الداالعية للمتعلمين
وذلك من خالل مراعا مبدأ الفروق الفردية والعمل على لف

انتباههم وتنمية ر بتهم للتحصيل

والتفوق الكتساب المعرالة من أجل الوصول إلى األهداف التعليمية المرجو  .ويرم الباحثان أن
مهمة توالير الداالعية ال تلقى على عاتق المدرسة الحسب وانما هي مهمة يشترك اليها كل من
االجتماعية األخرم.

المدرسة والمنزل وبعى الم سسا
وظائف الدافعية للتعلم:

 .0تساعد المتعلم على أن يستجيب لمواغف معين ويهمل باغي المواغف.
 .7تساعد المتعلم على تحصيل المعرالة والمها ار و يرها من األهداف.

 .3تعمل الداالعية على تحديد مجال النشاط السلوكي الذي يوج إلي الفرد اهتمامات من أجل
تحقيق أهداف وأ راى معينة الالسلوك بدون داالع يصبح سلوكاً عشوا ياً و ير هادف.

 .4كذلك تعمل الداالعية على جمع الطاغة الالزمة إلى القيام بعمل من أجل إزالة التوتر واعاد
الجسم إلى االتزان السابق.

 .2كما تدالع الداالعية المتعلم على تكرار السلوك الناجح المعزز من غبل المعلم .)15

العوام المؤثرة في الدافعية للتعلم:

 .0العوامل المرتبطة بالمعلم والبي ة الصفية.
 .7العوامل المرتبطة باألسر والمحيط االجتماعي.
 .3العوامل المرتبطة بالطالب نفس .
 .4المكاال ا .)16
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ثانياً :منهج البحث واجراءاته:

استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمال مت لطبيعة البحث الحالي.

مجتمع البحث:

تكون مجتمع البحث من المدارس الثانوية بالفرع ال ربي لمدينة زليتن ،حيث بل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتغ عددهم
 )0001طالب وطالبة ،والجدول التالي رغم  )0يبن ذلك:

جدو ( )1المدارس الثانوية بمنطقة الدراسة

المدرسة

نوع المدرسة

العدد الكلي

االنتصار

إناث

071

سكينة بنت الحسين

إناث

020

الزهراء

إناث

080

الشهيدة

إناث

732

الغويالت

ذكور

82

جابر بن حيان

ذكور

023

الجمعة المركزية

ذكور

018
1111

المجموع
عينة البحث:

تم اختيار عينة ممثلة بطريقة عش ت ت ت ت ت ت توا ية طبقية ،وغد بلغ حجم العينة  )007طالبة وطالبة،
وغد تم اختيارهم والق مت ي ار البحث ،والجدول التالي رغم  )7يوضح ذلك:
جدو ( )2توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والتخصص والتقدير الدراسي
المتغير
الجنس
التخصص
التقدير الدراسي

جامعة الزاوية

الصفة

العدد

النسبة

ذكور

47

%32

إناث

21

%17

علمي

24

%11

أدبي

32

%34

مرتفع

22

%48

منخفى

22

%20
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أدوات البحث:

تم تطبيق مقياس داالعية التعلم من إعداد يوسف القطامي) ،)17 .يتكون هذا المقياس من

 )31القر  ،وطبق على البي ة األردنية والج از رية ،غام الباحثان بلعاد تقنين على البي ة الليبية
للتأكد من صالحية المقياس للتطبيق.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
تم تحليل بيانا البحث عن طريق برنامج الحزمة اإلحصا ية ) ،(SPSSوللوصول إلى نتا ج
البحث تم استخدام الوسا ل اإلحصا ية اآلتية:
 .0معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبا
 .7معامل جثمان.

المقياس.

 .3المتوسط الحسابي.

 .4االنحراف المعياري.
 .2الوزن النسبي.

للعينة الواحد .

 .1اختبار

للعينتين.

 .2اختبار

صدق وثبات المقياس:

وصدق مقياس البحث وذلك بتطبيق على عينة استطالعية بلغ عددها )31

تم حساب ثبا

طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن.

الصدق الظاهرا :غام الباحثان بعرى المقياس على مجموعة من المحكمين ،وذلك للتحقق من
مضمون الفق ار  ،الحكم على صيا ة الفق ار
المتفق عليها والتي كان

بلدخال التعديال

ووضوحها ومال متها للبي ة الليبية ،وغام الباحثان

تتمثل الي تعديال

بسيطة حول الل ة واألسلوب.

الصدق الذاتي :تم التحقق من صدق المقياس باستخدام معامل الصدق الذاتي ومعامل جثمان
غيمة الصدق الذاتي  ،%22وبل

للصدق ،حيث بل

التحقق من ثبا المقياس تم حساب الثبا
حيث بل

غيمة معاملي الثبا

التالي رغم )3

غيمة معامل جثمان  ،% 21ومن أجل

باستخدام أسلوب معادلة ألفا كرونباخ ،ومعامل جثمان،

 %28،%22للمعاملين على التوالي ،والنتا ج مبينة الي الجدول

جدو ( )3نتائج مقاييس الصدق والثبات لمقياس البحث

عدد
العينة

عدد
الفقرات

31

31
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معامالت الصدق

معامالت الثبات

الصدق الذاتي

1.221

معامل ألفا كرونباخ

1.222

معامل جثمان

1.282

معامل جثمان
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وعلي نالح من النتا ج المبينة الي الجدول رغم  ،)3أن غيم معامال الصدق والثبا مرتفعة

لمقياس البحث وتشير إلى أن هناك درجة عالية من الثبا

والصدق تفي بمتطلبا البحث ،أي أن

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
من بيانا

على والق تسلسل تسا ال

اإلجابة على تساؤالت البحث:

البحث كما تضمن تفسي اًر للنتا ج كاالتي:

 التساؤ األو  :ما مستوى دافعية التعلم لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن؟
ل رى اإلجابة عن هذا التسا ل تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي ،واالختبار التا ي لمقياس داالعية التعلم الستجابا
بين

أالراد عينة البحث على الق ار المقياس.

نتا ج جدول رغم  ،)4إن غيمة المتوسط الحسابي بل

 011.8وبانحراف معياري بلغ

 07.4وهو أعلى من المتوسط الفرضي  .81ولبيان داللة الفروق استخدم االختبار التا ي لعينة
واحد  ،التبين إن غيمة االختبار التا ي المحسوبة بل

 ،80.012وغيمة مستوم الداللة بل

طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن ،وهذه النتيجة جاء

متفقة مع دراسة اليصل الربيع .)7118

 1.111وهي اغل من مستوم المعنوية  1.12وهذا يوضح وجود نسبة كبير من داالعية التعلم لدم
وعلي يمكن القول بأن طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن لديهم داالعية عالية نحو التعلم حيث

بلغ الوزن النسبي لها  .% 20ويعزو الباحثان سبب ارتفاع مستوم الداالعية للتعلم للعينة الكلية إلى
دور المعلم اإليجابي الي التشجيع والتحفيز وبالتالي زياد الر بة والحماس للتعلم ،كما غد يكون
السبب راجع لتشجيع األسر والمحيط االجتماعي للطالب أو الطالبة.

جدو ( )4نتائج مستوى دافعية التعلم

العينة

الحسابي

االنحراف
المعيارا

الوزن

حجم

المتوسط

007

106.938

12.422

قيمة

مستوى

النسبي

االختبار

الداللة

%20

91.105

1.000

 التساؤ الثاني :ه توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للتعلم ،وفقاً لمتغير
الجنس(ذكو-إناث)؟

ولإلجابة على هذا التسا ل تم إجراء اختبار " " لمعرالة ما إذا كان توجد الروق دالة إحصا يا
الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية تعزم لمت ير الجنس والنتا ج كما هي مبينة

الي الجدول رغم .)2
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جدو ( )5نتائج اختبار "ت" لدافعية التعلم حسب متغير الجنس
االنحراف
المتوسط
عدد
قيمة االختبار مستوى الداللة
المعياري
الحسابي
العينة
12.627
103.639
42
1.132
1.95912.095
108.500
70

الجنس
الذكور
اإلناث
بين

النتا ج بأن غيمة اختبار " " بل

 ،1.959-وهي دالة إحصا يا عند مستوم معنوية

 1.12وهذا يعني أن توجد الروق دالة إحصا يا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية
تعزم لمت ير الجنس لصالح اإلناث .وجاء

هذه النتيجة متفقة مع دراسة اليصل الربيع ،)7118

ودراسة كلثوم العايب  ،)7101وكذلك دراسة عبدالوهاب وعبدالفتا  ،)7102مما يشير إلى أن

اإلناث أكثر داالعية للتعلم مقارنة بمجموع الذكور ،وهذا يعزم إلى العامل الثقاالي للمجتمع الذي

ل دور العال جداً الي تشكيل الداالعية لدم عينة اإلناث ،ألنهن أكثر ميالً إلثبا مكانتهن االجتماعية

الي المنزل والجامعة ،وهن أكثر تن يماً وضبطاً لعملية التعلم ،والتفكير اليما سيقمن ب من أعمال
تتعلق بالمواد الدراسية الي سبيل الحصول على درجا

مرتفعة ومكانة جيد لتضمن الدخول إلى

الجامعة ولينتقلن من مرحلة التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي ،ومن ثم إلى سوق العمل.

 التساؤ الثالث :ه توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للتعلم وفقاً لمتغير
التخصص(أدبي-علمي)؟

ولإلجابة على هذا التسا ل تم إجراء اختبار " " لمعرالة ما إذا كان توجد الروق دالة إحصا يا

الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية تعزم لمت ير التخصص والنتا ج كما هي
مبينة الي الجدول رغم .)1
جدو ()1
عدد
التخصص
العينة
أدبي
32
علمي

24

نتائج اختبار "ت"
المتوسط
الحسابي
108.644
105.791

بين النتا ج بأن غيمة اختبار " " بل

لدافعية التعلم حسب متغير التخصص
مستوى
قيمة
االنحراف
الداللة
االختبار
المعياري
11.148
1.732
1.194
13.166
 1.194وهي ير دالة إحصا يا عند مستوم معنوية

 1.12وهذا يعني أن ال توجد الروق دالة إحصا يا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة

الثانوية تعزم لمت ير التخصص ،غد ترجع هذه النتا ج إلى طبيعة الدراسة لكل من التخصص
العلمي والتخصص األدبي الطبيعة التخصص العلمي تعتمد على الفهم التام لموضوعا

المواد

الدراسية ،بينما طبيعة الدراسة الي التخصصا األدبية تعتمد على غياس غدر الطالب على الحف

اكثر من تركيزها على الفهم والتطبيق ،ولذك نرم ان ال يوجد الروق الي داالعية التعلم حسب
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التخصص اللكل تخصص داالعية للتعلم تعتمد على طبيعة التخصص ،وربما يرجع السبب إلى كون
الطلبة الي كال التخصصين لديهم استعداد ور بة الي بلوغ النجا وتحقيق األهداف بمجرد التحاغهم

بالدراسة وبالتالي إتمام مسارهم التعليمي ب ى الن ر عن نوع التخصص.

 التساؤ الرابع :ه توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية للتعلم وفقاً لمتغير التقدير
الدراسي(مرتفع-منخفض)؟

ولإلجابة على هذا التسا ل تم إجراء اختبار " " لمعرالة ما إذا كان توجد الروق دالة إحصا يا
الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة المرحلة الثانوية تعزم لمت ير التقدير والنتا ج كما هي مبينة

الي الجدول رغم .)2
التقدير
الدراسي
مرتفع
منخفض
بين

جدو ( )7نتائج اختبار "ت" لدافعية التعلم حسب متغير التقدير الدراسي
مستوى
قيمة
االنحراف
المتوسط
عدد
الداللة
االختبار
المعياري
الحسابي
العينة
11.704
107.800
55
1.423
1.217
13.1281
106.105
57

النتا ج بأن غيمة اختبار " " بل

 ،1.217وهي ير دالة إحصا يا عند مستوم

معنوية  1.12وهذا يعني أن ال توجد الروق دالة إحصا يا الي مستوم داالعية التعلم لدم طلبة
المرحلة الثانوية تعزم لمت ير التقدير الدراسي ،وهذا ما توصل

إلي دراسة اليصل الربيع ،)7118

ويفسر الباحثان عدم وجود الفروق إلى أن غد توجد عوامل أخرم ت ثر الي مستوم الداالعية للتعلم

كالذكاء والجو األسري والمستوم االغتصادي ،وكذلك مستوم الطمو والبي ة المدرسية المحيطة
بالطالب.

التوصيات والمقترحات:
 العمل على إغامة ورش عمل للمعلمين من أجل الحفا على مستوم داالعية التعلم العالية لدمالطلبة.

 -العمل على إثار داالعية التعلم للمتعلمين وخاصة الذكور عن طريق تشجيعهم وتعزيز سلوكياتهم.

 -توالير الحواالز وتنويعها من غبل المدرسة واألسر بسبب اختالف مستويا

الداالعية عند المتعلمين.

 االهتمام بالفروق الفردية بين المتعلمين وخاصة أن نتا ج البحث أ هر وجود الروق اليمستوم الداالعية تعزم لمت ير الجنس.

 -إجراء بحوث لمعرالة العوامل التي ت دي إلى الرالع من مستوم داالعية التعلم.

 إجراء بحوث الي مناطق أخرم داخل ليبيا على المرحلة نفسها ومقارنتها بنتا ج هذا البحث. -إجراء بحوث عن دور أداء المعلم الي الرالع من مستوم الداالعية للتعلم.
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المراجع:
) )1عبداللطيف خليفة ،الداالعية لإلنجاز ،دار ريب للطباعة والنشر ،القاهر ،مصر،7111 ،
ص.18

) )2عماد عبدالرحيم الز لول ،مبادئ علم النفس التربوي ،دار الكتاب الجامعي ،األما ار ،7112 ،
ص.722

) )3نادية سميح السلطي ،التعلم المستمد إلى الدماغ ،دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن،
 ،7114ص.72

) )4حسني بن ستي ،التواالق النفسي وعالغت بالداالعية للتعلم لدم تالميذ السنة األولى ثانوي،
رسالة ماجستير ير منشور  ،جامعة غاصدي مربا ورغلة ،الج از ر،7103 ،ص.1

) )5صالح محمد أبوجادو ،علم النفس التربوي ،ط ،7دار المسير للنشر ،األردن،7111 ،
ص.378

) )6اليصل خليل الربيع ،مستوي داالعية التعلم لدم طلبة الصف العاشر األساسي باألردن وعالغت

ببعى المت ي ار رسالة ماجستير ير منشور  ،جامعة اليرموك ،األردن ،7118 ،ص ص،3

.011

) )7كلثوم العايب ،العلية الذا
المتوسط ،مجلة :دراسا

وعالغتها بالداالعية للتعلم لدم تالميذ المستوم الرابع من التعليم

جامعة األ واط الج ار ر ،العدد  ،7101 ،72ص.022

) )8عبدالوهاب بن موسى ،وعبدالفتا أبي مولود ،الداالعية للتعلم وعالغتها بالتحصيل الدراسي،
دراسة ميدانية لتالميذ السنة األولى ثانوي بمدينة الوادي ،مجلة :العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

العدد ،7102 ،31ص.023

) )9تا ر أحمد باري ،الداالعية ،الن رية والتطبيق ،دار المسير  ،األردن ،7112 ،ص.4

) )10جمال منصور بن زيد ،مدخل إلى علم النفس ،ط ،4دار الكتاب الوطنية ،بن ازي،7113 ،
ص.88

) )11محي الدين توق وأخرون ،أسس علم النفس التربوي ،ط ،3دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان،
األردن ،7113 ،ص.700

) )12جمال بن زيد ،مرجع سابق ،ص.13

) )13حسنية بن ستي ،مرجع سابق ،ص.34
) )14محمود عطية هنا ،الصحة النفسية ،القاهر  ،مصر ،0824 ،ص.2
) )15حسنية بن ستي ،مرجع سابق ،ص.37
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دافعية التعلم وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة زليتن
أ .يوسف إمحمد صالح
أ .تجديده أبوسيف أحمد

) )16سوزان بن

أحمد سلمان التميمي ،جود أداء المعلمة وعالغتها بالداالعية للتعلم من وجهة

ن ر الطالبا لدم عين من طالبا الصف الثالث ثانوي بمحاال ة الطا ف ،رسالة ماجستير
ير منشور  ،كلية التربية ،جامعة أم القرم ،7107 ،ص.27

) )17حسنية بن ستي ،مرجع سابق ،ص.33
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كليات التربية والتعليم العام شراكة وعالقة بين المتطلبات والمخرجات
د .محمود محمد العامري
محاضر بقسم الرياضيات
كلية التربية قصر بن غشير  -جامعة طرابلس

الملخص:
يهدف البحث إلى إلقاء الض و و و و وووء نلى واحدا من ادتجا ات الحديةة والمعاصو و و و و ورا الت ت دم

العملية التعليمية (الش و و و و و و وراكة بين كليات التربية ومدارس التعليم العام) لما فيها من تطوير ورفع

التعليم ف مدارس التعليم العام ،وادسو و ووتنادا من كقسو و ووام كليات التربية ف تقديم ال دمات التعليمية

وال برات ف مجال التعليم كالتدريب وادستشارات العلمية ،واتبع الباحث المنهج الوصن بما كتيح

من كبحاث ود ارسات متعلقة بالدراسة.

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 واحتراموجهات النظر.

 -تسهم الشراكة من الرفع من كناءا المعلمين واإلداريين والمشرفين التربويين.

كما كوصت الدراسة لبعض التوصيات منها:

 -إشراف كليات التربية نلى المعلمين بالمدارس العامة ومتابعة األداء التعليم .

 ضرورا تطوير مستوى اإلنداد األكاديم الت صص والتربوي وتطوير برامج التأ يل وتدريبالمعلمين من الل الدورات والندوات العلمية.

 ادس و ووتنادا من مراكر ال برات والبحوث الجامعية واس و ووتةمار الطاقات والكناءات والقدرات ،التتتمير بها اإلدارات والجامعات وتوحيد ا ،لتحقيق رسالة التعليم ف المدارس العامة.
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كليات التربية والتعليم العام شراكة وعالقة بين المتطلبات والمخرجات
 محمود محمد العامري.د

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:
يعتبر التعليم بكافة مراحله وكشووكاله كداا التطوير والتنمية ف م تلف المجتمعات ،ويقع نلى

ناتقه التغييرات الضوورورية الت من شووأنها نقل المجتمع من حاضوور المتواضووع إلى مسوتقبل جديد
متقدم يتوق إليه كفراد المجتمع ،واذا كانت كل مرحلة من مراحل التعليم لها ك دافها ال اصة ،ولها
ّ
قيمتها التعليمية والتربوية ال اص و و و ووة ،فإن مراحل التعليم كلها ينبغ كن تعمل ف نس و و و ووق واحد
كمجمونة واحدا تربطها نالقة وشوراكة متكاملة ومتبادلة ،وكي انقطاع بين ذ المراحل من شوأنه
كن يحدث مشو و ووكلة ف المراحل األ رى وربما ف

النظام التعليم كله ،وتكون له آةار السو و وولبية

نلى م رجووات العملّيوة التعليمّيوة والتربويووة .و ووذا يعن كن العالقووة بين م ارحوول العملّيوة التعليمّيوة
بوية من بداية الس و و و و و و ولّم التعليم ف التعليم العام إلى نهايته ف التعليم الجامع مطلب مهم،
التر ّ
ومعيار ضروري للحكم نلى مدى كناءا النظام التعليم ف المجتمع وجودا م رجاته.
وتعد قضية العالقة والشراكة بين التعليم العام (األساس والةانوي) والتعليم العال (الجامعات

والكليات) من القض ووايا الت تطرد نديد اإلش ووكاليات الت ت ةر بش ووكل مباش وور كو غير مباش وور ف

كال النونين من التعليم ،حيث ُيرى جل ال براء والمت صو و و و و وص و و و و ووين ف التربية والتعليم ك مية ذ
العالقة وضو و ووروريتها بين مراحل التعليم الم تلنة ،غير كن الواقع ي كد كن مس و و و ولية التعليم العال
تقع نلى ناتقه جميع اإلصالحات والمبادرات ،إلصالد النظام التربوي والتعليم بشكله الشمول
لما يحتويه من كنضاء يئة التدريس من ذوي ال برا التعليمية.

كما ككدت كةير من الد ارسوات والوةائق ومنها وةيقة كصودرتها اليونسوكو م اعر نلى كنه ينبغ

ألي تصو و ووور مسو و ووتقبل للتعليم وألي سو و ووياسو و ووة تربوية مالئمة كن يتناول النظام التربوي ككل ،لذلك
ينبغ ألي نملية إصو و و و و ووالد للتعليم العال كو العام كن تران صو و و و و ووالت الترابط بينه وبين مراحل

التعليم األ رى.

ولعل من كبرر ذ العالقات والش و وراكات (العالقة والش و وراكة بين كليات التربية والتعليم العام)

حيت تتطلّب طبيعة العالقة بين التعليم العام والتعليم العال المتمةل نا ف كليات التربية ضرورا

التعاون بينهما لتحقيق مريد من المكتس و و و ووبات التعلمية والعلمية وادجتمانية ،فم سو و و و وس و و و ووات التعليم

نلمية وبحةية قادرا نلى إحداث تأةيرات كبيرا ف نمط التعليم العام،
العال بما لديها من إمكانات ّ
وتوجيهه ل دمة قض و و و و و ووايا اإلنس و و و و و ووان والمجتمع ،كما كن التعليم العام يعتبر مص و و و و و وود اعر رافداع للتعليم
الجامع  ،ومجادع صو و و و و و ووباع لتطبيق األفكار والنظريات ،كما كن مهمة تطوير وتجويد التعليم العام

مسو و و و و ولية مش و و و ووتركة بين الطرفين ،وكنه من كجل ذلك الغرض ينبغ إقامة نوع من التنس و و و وويق

والتعاون المسوو و و و ووتمر بينهما ،ولهذا فالحاجة ماسوو و و و ووة وملحة وذات ك مية اص و و و و ووة جداع إلى فحص

واستقصاء آفاق التعاون بين م سسات التعليم العام والتعليم العال  ،والوقوف نلى معوقات تحقيق

ذلك التكامل والتعاون.
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د .محمود محمد العامري

وف

ذا السو و و و و ووياق تتنوع كشو و و و و ووكال العالقة بين الجامعات وقطاع التعليم العام ،ومن ك م ذ

الوسائل ادستشارات ،التطبيق العمل وتطوير البرامج والمقررات الدراسية ،ويتضمن ذلك مشاركة
كليات التربية اص و و و و و و ووة ف ورش نمل كو م تمرات والريارات العلمية لتطوير البرامج والمقررات

الد ارسو ووية ف التعليم العام وذلك لربط ذ المنا ج مع بعضو ووها ،واقامة الدورات المشو ووتركة والتعليم
المس و و و ووتمر ،ونقد دورات تدريبية قص و و و وويرا ومتوس و و و ووطة وطويلة األجل ،وتبادل ال براء وغير ا .كما
تحتاج العالقة بينهما إلى إجراء مشوواريع وكبحاث تطبيقية مشووتركة بين الطرفين بهدف نقل المعرفة

من كقس و و ووام ومعامل وم تبرات الكليات إلى التطبيق العمل ف التعليم العام ،والمجهودات البحةية
للطالب ،وتمةيول منظموات األنموال ف مجوالس الجوامعوة ،إض و و و و و و ووافوة إلى قيوام منظموات األنمال
بتمويل بعض األنشطة والنعاليات العلمية والطالبية والمجتمعية ف الجامعات.

مشكلة البحث وتساؤالته:
لقد توص و وولت النتائج ف كةير من الد ارس و ووات إلى ض و ووعف وتدن العالقة والتعاون بين كليات

التربية والتعليم العام ،كما ككدت ذلك دراسة (باجحرر  ،)1()2102ويأت ذلك إلى ضعف التنسيق

وادتصو و و ووادت بين كليات التربية وو اررا التعليم األسو و و وواس و و و و  ،اصو و و ووة فيما يتعلق بإنداد المعلمين

وتووأ يلهم من كليووات التربيووة والووذين ف كغلووب األحيووان ين رطون ف التعليم العووام ،وكووذلووك غيوواب
النظرا الواقعية ف برامج التربية العملية بالكليات ،وضو و و و و و ووعف العالقة ف مجال البحوث العلمية

()2

والمشو و و وواركة ف إنداد وتطوير المنا ج ،والوسو و و ووائل والطرق التعليمية ،كما ككد (الرامل )2102

إلى وجود شو و و و و و ووحا ف مجال التنمية المهنية للمعلمين والبرامج التدريبة الت تهدف إلى الرفع من

كناءتهم المهنية وترويد م بما يس و ووتجد ف ت صو و وص و وواتهم من المهارات والمعارف .وف ض و وووء ما

سبق فإن مشكلة البحت تتحدد ف اإلجابة نن األسئلة األتية:

وركة بين كليات التربية والتعليم العام وما
 .0ما و نمط العالقة والشو و و و و و و ا

التحديات الت تحتم

ضرورا وك مية العالقة بين كليات التربية والتعليم العام؟

 .2كيف يمكن ادسو و ووتنادا من التجارب وال برات العالمية ف تطوير وتعرير العالقة والش و و وراكة بين
كليات التربية وقطاع التعليم العام؟

ض و و و و و و ووء الش و و و و و و وراكة ،للرفع من
 .3ما و واجب كل من كليات التربية والتعليم العام القيام به ف ّ
مستويات التعليم ف المدارس العامة والكليات؟
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أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:

 التعرف نلى واقع العالقة والشراكة بين كليات التربية والتعليم العام ف الواقع الليب .
 تحسين الم رجات التعليمية من كليات التربية وادرتقاء بها ،وتعرير التكامل ف تأ يل وتدريب
المعلمين.

 اإلفادا من ال برات األكاديمية واإلدارية للتعليم العال والمتمكنة ف كليات التربية .فض و والع نن
تيسير وبناء المنا ج وتطوير ا وفق احتياج المجتمع.

 الرق بأدوات البحوث والدراسات من ذوي ال برا ف الجامعات.
 وضع سياسات موحدا واستراتيجية شاملة تقض نلى سد النجوات بين م رجات التعليم العام
والتعليم العال  ،حيث سي دي ذلك إلى إلغاء العرلة الت كان يعيشها كال القطانين.

 توحيد الر ى والجهود للوصول إلى م رجات نونية ت دم سوق العمل ،حيث سيتم إنداد منا ج
كليات التربية ف الجامعات بما يتناسووب مع المنا ج الد ارسووية ف التعليم العام وبشووكل ينعكس

إيجاباع نلى الركيرا األساسية للعملية التعليمية.
أهمية البحث:

تكمن ك مية البحت ف د ارسووة إحدى العالقات الهامة بين مراحل التعليم (الش وراكة بين كليات

التربية والتعليم العام) والت تمةل كحد ادتجا ات المعاص ورا ف معالجة كسوواليب التعليم وتطوير ا،
وتترامن الد ارسو و و و و و ووة مع الجهود المحلية الت تقوم بها الجامعات والكليات ف نمليات التطوير ف

مجال التعليم ،وادستنادا من كقسام كليات التربية ف تقديم ال دمات التعليمية وال برات ف مجال

التعليم كالتدريب وادستشارات العلمية ،وذلك لالستنادا من كقسام كليات التربية ف إنداد المعلمين
وتأ يلهم بالتعليم العام وتطوير كدائهم التعليم والتربوي ،ويمكن ادس و و و و ووتنادا من مةل ذ البحوث

والنتائج والتوصيات المقترحة ف تحديد وتصور وتطوير العالقات بين الم سسات التعليمية.
منهجية البحت:

يسو ووت دم الباحث المنهج الوصو وون التحليل الذي يعتمد نلى المنشو ووورات ود ارسو ووات وبحوث،

وكوراق نمل و الص و و ووة ورش نمل قدمت من قبل بعض العاملين ف الحقل التربوي ،والبحوث

المتعلقة من كجل د ارسو و و و و و ووة ما ية ذ العالقة ،وتوصو و و و و و ووينها والواجبات الت يمكن القيام بها من
الطرفيين ،ومن الل التحليل والوص ووف لمعرفة العوامل األس وواس ووية لنجاد الشو وراكة والنائدا العامة
بالنس و و ووبة لكل من كليات التربية والتعليم العام ،يمكن اس و و ووت الص بعض النتائج والمقترحات والت

يمكن كن تنيد العملية التعليمية.
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مجاالت وحدود البحث:
تقتص وور مجادت وحدود البحث ف د ارس ووة العالقة الت تربط بين كليات التربية والتعليم العام

ف ليبيا ،وذلك من الل ك مية العالقة ومراكر الضعف والقوا وادتجا ات البديلة.

مصطلحات البحث:

 .0كليات التربية بالجامعات الليبية ومدارس التعليم العام

):(Colleges of Education and School of General Education

 كليات التربية:

إحدى الم س و و وسو و ووات التعليمة الت تتبع التعليم العال والت كانت تعرف ف

الس و ووابق (معا د إنداد المعلمين بمراحل التعليم المتوس و ووط) والت كانت الد ارس و ووة بها لمدا ةالث
سنوات ،ومن بعد سميت (كليات التربية) سنة 2112م ،ورادت مدا الدراسة إلى كربع سنوات كو
ما يعادل ةمانية فص و و ووول د ارس و و ووية .ليت رج الطالب منها بدرجة (البكالوريوس) ل قس و و ووام العلمية

التطبيقية ،وبدرجة (الليسانس) ف العلوم اإلنسانية.
 مدارس التعليم العام:

المدارس ف التعليم األساس والت تشمل من السنة األولى ادبتدائ

إلى السنة الةالةة من المرحلة الةانوية.

 .2الشو وراكة ف التربية ) :(Partnershipيش ووير منهوم الشو وراكة كما نرفها (نمارا  )3()2100إلى
ادحترم والعطاء
ا
العالقة بين طرفين كو ككةر ،لتحقيق المننعة العامة ،وتس و و ووتند نلى المس و و وواواا و
المتبادل ،حيث تقدم األطراف كلها اإلمكانيات المادية والبشو ورية والننية لتنظيم وتحقيق األ داف

المنشودا منها.

 .3الش و و و و وراكة بين الكليات والمدارس ):(School Colleges of Education Partnership
كش و ووار ) )4((Teitel, L. 1999إلى كن العالقة كو الشو و وراكة بين الجامعات والمدارس

إقامة

نالقة تعاونية بين الجامعة والمدارس معا لتطوير مجال التعليم العام .كما كش و و و و و و وار ( اشو و و و و و ووم

)2112

()5

إلى كن ذ الشراكة تتضمن ندا كساسيات منها:

 كنها نالقة م طط لها بشكل مدروس بما يسمح بتكوين شبكة نمل يشترك فيها جميع األطراف
ف استةمار الموارد المتاحة.

 كتناق األطراف المعنية نلى ك داف وقيم مشتركة ،وبحيث تتضح مسئوليات األطراف كلها.
 يجب كن تتوفر فيها الشنافية والن ار ة والمحاسبة ،وكن تكون النتائج قابلة للقياس والنقد العام.
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الدراسات السابقة:
لقد كان لدراسة العالقة والشركة بين كليات التربية والبحوث المتشابه ندا دراسات وفيما يل

بعض ذ الدراسات:

 د ارسووة بشووير حسووين ( )2112بعنوان :دور كليات التربية في إصالح التعليم العام في مصر

بين الواقع والتحديات والطموح ،وقود ودفوت الود ارس و و و و و و ووة إلى التعرف نلى الودور الوذي ت ديه

كليات التربية بالنسو ووبة لعمليات إصو ووالد التعليم قبل الد ارسو ووة الجامعية ف مصو وور ،والتحديات

الت تواجهها الكليات ،ووضو و و و ووع تصوو و و ووور مسوو و و ووتقبل لهذا الدور ف إطار ادتجا ات العالمية
كةير من العقبات والتحديات لك تتنانل
المعاص ورا ،وتوصوولت الد ارسووة إلى كن الكليات تواجه اع
مع المتغيرات المتس و و ووارنة العلمية وادقتص و و ووادية وادجتمانية ف نص و و وور العولمة األمر الذي

يبرر الدور الذي يمكن كن ي ديه التعليم ف التعامل مع ذ المتغيرات(.)6

 دراسة إسمانيل بدير ( )2112والت استهدفت :رصد أوجه القصور التي تعاني منها كليات
التربية وبيان مدى الحاجة لتحسيييييين العم بها متمشييييييا مع التليرات في العصييييير الحديث

وتحدياته ،ونرض برات بعض الدول المتقدمة ،وذلك بهدف ادس ووتنادا ف محاولة التوص وول

إلى وض و و ووع نظام ككاديم لكليات التربية ،وةم إنداد قائمة بمعاير ادنتماد األكاديم لكليات
التربيووة تكون بمةوواب وة إطووا اعر مرجعيووا لتقيم موودى جودا العموول بكليووات التربيووة ،وذلووك من الل

الد ارسو و ووات السو و ووابقة وكراء العاملين بهذ الكليات .ولقد توصو و وولت الد ارسو و ووة إلى وضو و ووع تصو و ووور

مستقبل لما ينبغ كن تكون نليه كليات التربية سعياع لتحقيق الجودا وتحسين األداء(.)7

 دراسة نعيمة كبوشاقور ( )2102رؤى جديدة لتكوين المعلم في كلية التربية والت

دفت إلى

تقصو و و و و و و البرامج والمنا ج دا ل كليات التربية إلنداد المعلمين وتحديد ك م المعايير وك داف
تكوين المعلم ف ليبيا واتباع آليات لمراجعة العملية التعليمية دا ل الكلية ،وتوص وولت الد ارس ووة

إلى ضرورا توفير مجمونة معايير فيمن ُي تار للتدريس بكليات التربية(.)8
اإلطار النظري للدراسة:

مفهوم ونمط الشراكة بين كليات التربية والتعليم العام:
ممووا د ش و و و و و و ووك فيووه تربويووا ونووالميووا والمعووايير المتنق نليهووا ف قيوواس تقوودم ورق الجووامعووات
والم س و وسو ووات العلمية و فيما تقدمه ذ الجامعات والم س و وسو ووات إلى المجتمعات من دمات ف

كافة المجادت ادقتصو ووادية وادجتمانية وقدرتها نلى المشو وواركة ف حلحلة الصو ووعوبات واألرمات
وذلك من الل البحوث العلمية والكوادر البش و و و و و ورية من معلمين وكطباء ومهندسو و و و و ووين ،ونلى مدى
العقود األ يرا كدركت تلك الجامعات والم سو و و وس و و ووات العلمية ف كةير من دول العالم المتقدمة كنها
تواجه تحديات ائلة ف المرحلة الحالية بعد ظهور م سو و و و وس و و و ووات وقطانات ك رى مةل الجامعات
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والمعا د ال اص ووة والت تنافس ووها ببرامج ومش وواريع وكليات جديدا ،األمر الذي فرض نلى الجامعة

تطوير وتنظيم نملها اإلداري والعلم من تطوير منا ج وطرق التدريس وتنمية مهارات كنضو و و وواء
يئة التدريس بالكليات التابعة لها والتعامل مع التكنولوجيا الحديةة والت تتطلب من الجامعات

تنظيمات كبيرا وض مة( ،)9ولعل من ك م ما تقوم به الجامعات و إنشاء الشراكات التربوية بينها
وبين الم س و و و و و و وسوو و و و و ووات التعليمية األ را للرفع وتطوير العملية التعليمية بها ،و ناك ةالةة كنواع من

الش و و وراكة الت يمكن كن تعقد ا الجامعة مع م س و و وس و و وات تعليمية كو مع كطراف فانلة ك رى ،و
نلى الشكل التال :

 ش وراكة دا لية :و

ش وراكة يس وهم فيها النانلون الدا ليون الذين ينتمون إلى الجامعة كالطالب

واألس و وواتذا واإلدارا التربوية وجمعيات ا باء نن طريق اقتراد مش و وواريع تربوية واجتمانية وبيئية
وةقافية وفنية ورياضووية والت تهم الم س وسووة كو م س وسووتين فأكةر كمشووروع دنم الطالب معرفيا

ومنهجيا والتكوين اإلنالم لنائدا األساتذا والطالب ورجال اإلدارا وتدريس اللغات األجنبية.

 شراكة الجامعة مع محيطها ال ارج  :و نا نستحضر اننتاد الجامعة من الل إيجاد شراكات
مع الجم ووان ووات المحلي ووة والجمعي ووات التنموي ووة الن ووانل ووة ف المنطق ووة والقط وواع ال وواص ومراكر

التكوين والمعا د والمدارس.

 شو وراكة ارجية :تعقد الجامعة ش ووركات تربوية مع م سو وس ووات كو كطراف نربية كو كجنبية قص وود
تبادل الريارات وال برات والتجارب ف إطار التنانل الةقاف والحضاري.

وبالنظر إلى الجامعة نجد كنها م سسة كو مشروع نام تشكله الدولة والحكومات العامة تحت

معووايير ومبووادي دوليووة لتحقق من كجلهووا األ ووداف المرغوبووة للمجتمع( ،)10ومن ك م ووذ األ ووداف

و العمليوة التعليميوة والرق بوالتعليم والوذي يةم نن طريقوه تكوين وت ريج الكوادر البش و و و و و و وريوة من

األطباء والمهندسو و ووين والمعلمين وال براء ف جميع قطانات المجتمع ،ومما دشو و ووك فيه كن السو و وولم

التعليم والعملية التعليمية تبدك من مراحل التعليم العام (التعليم األس و وواسو و و والةانوي ف ليبيا) ،لذا

كدركت الجامعات والم س و و و و و و وس و و و و و و ووات الدولية كن نجاد مدارس التعليم العام ف مواجهة التحديات
والمتطلبات يتطلب الشراكة النانلة بين التعليم العام والجامعات وبكليات التربية بشكل اص.

ودر من
ولما كانت برات كليات التربية ف العالم ور ى بعض المت صو و وص و ووين تمةل مص و و عا
مصو ووادر ال برا الت يمكن ادسوووتنادا منها وتوظينها نند السوووع لرس ووم الدور المس ووتقبل لكليات
التربية ،وابرار ر يتهم بشووأن كدوار كليات التربية وال صووائص الواجب كن تتحلى بها ذا الكليات
إذا م ووا كري وود له ووا كن تنجح ف
))Hiley&Chinnici 1998

()11

وودم ووة التعليم الع ووام ،وف

ووذا الس و و و و و و وي وواق يقول الب وواحة ووات

(إنه إذا كان المعلمون مهيئين للتعامل بشو و و و و و ووكل مقتدر مع

المسوو ووتجدات الةقافية ،والتقنية ،والتغيرات الننسوو ووية ،وادجتمانية ،ولتحقيق ذ الغاية فإن كليات
التربية معنية بإنادا النظر ف برامجها بهدف مسايرا التغيرات والمستجدات التربوية بهدف تجاور
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المش و ووكالت الت كص و ووبحت جرعءا منها للرفع من مس و ووتوى المهارات العقلية ،والمعرفة الت يحققها
الطالب).
لذا تعتبر الش و و و و و و وراكة التربوية بين كليات التربية والتعليم العام من ك م المسو و و و و و ووتجدات التربوية

الحووديةووة وكبرر ووا الت ا تم بهووا النظووام التربوي العووالم  ،وقوود ظهر ووذا التوجووه لهووذ العالقووة بين
قطاع التعليم العام وكليات التربية كاتجا معاص و و و و و وور فرض و و و و و ووته المرحلة التعليمية ومتطلبات التقدم
والرق ف جميع جوانب العملية التعليمية.

وترتبط كليات التربية مع مدارس التعليم العام باتجا ين :األول و اس و و ووتقبال الطلبة ال رجين

من مدارس التعليم العام بعد المرحلة الةانوية والمنتس و و ووبين إليها حس و و ووب الت ص و و ووص والتقدير العام
للطالب لتقبلهم كطلبة ف كقس و و و و وومها الم تلنة بعد تجاور امتحانات القبول ولك ين رط منهم طلبة

لتعد م الكلية معلم المسو و و و ووتقبل والمدرسو و و و ووين ومديري للمدارس ف التعليم العام ،و ذا و ادتجا

الةان  .لذلك فإن ذ الش و وراكة سووووف تكون متبادلة من الظرفين ومتكاملة ،حيث الطالب المت رج
من المدارس العامة والدارس بكليات التربية ما يلبت كن يعود إلى تلك المدارس معلماع بها.
ونظ ار للتغيرات الت يمر بها المجتمع الليب

اص و و و و ووة والمجتمعات العالمية ف قطاع التعليم

اسو و و و و و ووتوجب اد تمام بالش و و و و و و وراكة بين كليات التربية والميادين التربوية المحيطة بها وما له نالقة
بالتعليم العام انطالقا من الرس و ووالة واأل داف والر ية والدور الذي تقوم به الكليات ،ومن م شو و ورات

وور وضو ووعناع ف
الواقع الميدان التربوي ف قطاع التعليم العام نجد ناك قصو و اع

الكليات والمعلمين والمعلمات بهذا القطاع لعدا كسباب منها:
 حيث من اس ووتعراض تاري

ذا الجانب من قبل

بس وويط نس ووتحض وور فيه المراحل والنقالت الت مرت بها م سو وس ووات

إنداد المعلمين والمعلمات ،وبإلمامة بس و وويطة ندرك كن البدايات البس و وويطة للتعليم ف ليبيا رافقها
نملية إنداد معلم بس و وويطة ومتواض و ووعة حيث اس و ووتحدةت الدولة ما يعرف بمعا د المعلمين الت

تعد المعلمين لمدا سو و و و و و وونتين بعد المرحلة ادبتدائية ،وذلك لقلة المعلمين والمعلمات الوطنيين،

والسو و و وورنة ف افتتاد المدارس ف كافة مناطق البالد (و ذا الن بة كانت بقدر كبير من الناحية
التربوية والتعليمية والت انتهت ف س و و ووبعينيات القرن الماضو و و و ) .ومع الوقت والش و و ووعور بحاجة
الرفع من مسوو و و ووتوى المعلمين والمعلمات ،وبغرض ادرتقاء بمهارات التدريس ومس و و و ووتوى المعرفة

مركر التأ يل بعد اإلندادية لمدا ةالث سوونوات حيث اسووتمرت لسوونوات نديدا
اسووتحدةت الدولة ا
حتى تم إنش وواء معا د التأ يل المعلمين والمعلمات المت رجين من الةانويات ولمدا كربع سو ونوات

وبعدا ت ص و وصو ووات ،ليكونوا معلمين م لين لالن راط ف قطاع التعليم العام .وبعد كن تم تلبية
معظم ادحتياج الكبير من المعلمين والمعلمات وسو و و وود الن ار والنقص الحاد منهم ةم تحويل ذ

المعا د إلى كليات التربية.
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 معظم المعلمين والمعلمووات ف الموودارس العووامووة لم يكونوا تحووت مظلووة كليووات التربيووة الت
الجهة المسئولة نلى ت ريج وانداد معلم المستقبل.

 ان رط ف قطاع التعليم العام ف ا ونة األ يرا ما لم يكن م ال نلميا كو تربويا ليكون معلما

ف مدارس التعليم العام األمر الذي كربك التعليم ف ت ريج طلبة يعانون ضو ووعناع ف التحصو وويل

العلم ولم يكونوا نلى قدر كاف من متابعة الدراسة الجامعية.

 نوواك تعوواون بين كليووات التربيووة وموودارس التعليم العووام من نوواحيووة التوودريووب الميوودان والتربيووة
العملية لطالب الكلية ،ولكن كان ناك قص و ووور ف تطبيق الطالب للتدريب الميدان كو للتربية

العملية من حيت اإلشراف األكاديم كو التربوي.

 ادفتقووار ف بعض مجووادت الش و و و و و و و اركووة بين كليووات التربيووة والتعليم العووام من نوودم وجود مراكر
تدريب ال برات التربوية ف الكلية لتدريب مديري المدارس والش و و و ورفين التربويين ،ونقص البرامج

التدريبة الت تهتم بالتنمية المهنية لمعلم المدارس.

 ندم إشو و و و و و وراك كليات التربية ف نمليات تطوير المنا ج بقطاع التعليم العام وطرق وكس و و و و و وواليب
التدريس ،وف قياس م رجات التعليم العام.
مبادئ الشراكة التربوية ومواصفاتها بين كليات التربية والتعليم العام:
اتنقت األدبيات التربوية نلى بعض المبادئ والمواصو و و وونات للش و و و وراكة التربوية ،حيت جاء ف
(المكتب اإلقليم )2113

()12

تحديد ستة مبادئ امة جاءت نلى النحو التال :

 الترام الطرفين بأ داف نمل كل م سسة.

 احترام اد تالفات ف األولويات ال اصة بكل م سسة وادنتراف بها من الل ادستماع إليها
واحترام ا راء والتجسيد المشروع لها.

 السع دستغالل الشراكة بين الم سستين ف تحسين فرص تطوير العاملين.
 سع الشراكة إلى تحقيق قيمة مضافة ترفع مستوى دافعية األفراد دا ل الم سسة.

 كن تس و و و ووعى الشو و و و وراكة باس و و و ووتمرار ا إلى التغلب نلى الم اوف األولية لدى العاملين واإلدارا من
الد ول ف

ذ الشراكة.

 إن تحقيق األ داف التربوية يجب كن يكون حاض ار ف م تلف مشاريع وبرامج الشراكة وينبغ
كن يحرر وبشكل صريح ف ديباجة اتناقية الشراكة وف األ داف المتو اا منها.

ومن المواصوونات الت يجب كن تتسوومى بها الش وراكة التربوية بين الكلية والمدارس كما جاءت

نند (يوسف محمود:)13()2113 ،

 كن يكون ناك تعاون بين الم سو و وس و ووات التعليمية المعنية واس و ووتعمال اإلمكانيات الذاتية المتوفرا
ف كل م سسة إلنجار المشروع المتنق نليه.

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

184

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 كن تحترم كل م سسة صوصيات الم سسات الت تربطها بها نالقة شراكة.

 كن ترتكر ذ الشو و وراكة نلى مش و ووروع تربوي متكامل ونمل وواقع ويعمل نلى تحقيق ك داف
تنسووجم مع األولويات التربوية للم س وسووة نن طريق إش وراك جميع النانلين الذين كبدوا اسووتعدادا

ل دمة المشروع.

أهمية الشراكة بين كليات التربية والتعليم العام:
الش و و و و و و وراكة التربوية بين كليات التربية والتعليم العام (كو مدارس التعليم العام) تعن كن ناك

تعاون مشو ووترك بين م س و وسو ووات التعليم العال (كليات التربية) والعام (المدارس) و مشو ووروع يحقق

ك داف معينة وفوائد تعليمية وتربوية كبيرا ،بحيث يكون لهذا المش و و و ووروع مبادي ومعايير واض و و و ووحة

توفر الحد األدنى من ك داف ومواص وونات ذا المش ووروع والت يمكن منها نلى س ووبيل المةل وليس

الحصر:

 تس ووتهدف نملية الشو وراكة من الرفع من كناءا ومس ووتوى المعلمين ف المدارس واكس ووابهم برات
ومهارات تعليمية تسهم ف تطوير كدائهم.

 تعتبر كليات التربية ذات اسووتقاللية اصووة (تحت غطاء الجامعات) ف إدارتها ،وتملك تعددية
ف وظائنها وت صوو و وص و و وواتها وكقس و و ووامها ،ومن نا يص و و ووبح لها دور ككةر ك مية ف قيادا وريادا
ال طط التطويريو ووة والتنمويو ووة ومنهو ووا :قيو ووادا طط تطوير التعليم العو ووام ف

المنو ووا ج وطرق

التدريس ،والتمتع بهذ ادستقاللية يساند ا ف كت اد ق اررتها ف نقد ذ الشراكة.

 إن التغيرات ادقتصو و و و ووادية ،وادجتمانية ،والمعرفية ،والتقنية تنرض تحديات د قبل بأي مجتمع
كن يواجهها إد من الل تربية قوية تبدك ف التعليم العام وتنته ف التعليم العال  ،وك عذا ف

ادنتبار لواقع كليات التربية ،وواقع التعليم العام ،و برات ور ى الكليات العالمية األ رى ،لذا
فإن دور كليات التربية المسووتقبل

و دور شوومول يمكن وصوونه بإصووالد التربية والتعليم ،و ذا

اإلصو و ووالد التربوي دفا اسو و ووتراتيجيا 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.
 كسوور الحاجر بين كنضوواء يئة التدريس بالكليات والمدرسووين بالمدارس وتنعيل الش وراكة بينهما
ف مجادت البحوث العلمية والتربوية والت تهدف إلى إيجاد الحلول لمشكالت اإلدارا المدرسية

وبما يحقق ك داف العملية التعليمية.

 األ داف والرسو و و ووالة المتنق نليها لكليات التربية بالدرجة األولى و كنداد وت ريج المعلمين بما
ي دم م تلف قطاع التعليم العام.

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

185

كليات التربية والتعليم العام شراكة وعالقة بين المتطلبات والمخرجات
د .محمود محمد العامري

نماذج من الشراكات العالمية بين كليات التربية والمدارس:
لما كانت الش و و وراكة بين كليات التربية والتعليم العام كحد المسو و ووتجدات التعليمية ومصو و وودر ام

للرفع من مسو ووتويات التعليم ف المدارس ،وادسو ووتنادا منها لرسو ووم الدور المسو ووتقبل والت يجب كن
تقوم به كليات التربية ،لذا من ادستنادا ف

ف

ذا الحقل التعليم :

ذ الشراكة نعرض تجارب و برات بعض الجامعات

 .1المملكة الملربية:

ف المغرب لم يطرد منهوم الشو و و و وراكة التربوية إد ف بداية تس و و و ووعينيات القرن العش و و و وورين إةر

مجمونة من الندوات واللقاءات لو اررا التربية الوطنية وص و و و و ووياغة منهومها نن الشو و و و و وراكة التربوية،

ونبرت بعض الم س و وسو ووات نن رغبتها ف ربط نالقة ش و وراكة تربوية مع م س و وسو ووات تابعة للقطاع

ال اص كو شو و ووبه العموم كو مع الجمانات المحلية ،كو مع م س و و وسو و ووات تابعة للمصو و ووالح الةقافية

األجنبية.

 .2المملكة األردنية:
دور اماع ف تحسو و و ووين نونية التعليم وتطوير السو و و ووياسو و و ووة
ت دي الش و و و وراكة التربوية ف األردن اع

التعليمية والت طيط ادسو ووتراتيج ونظام المتابعة والتقويم وذلك بالتركير نلى الش و وراكات القائمة ما

بين المدرسة واألسرا والمجتمع المحل والمحيط ال ارج  ،مع نرض مبادرا المدارس ادستكشافية
الت كفررت نتائج إيجابية وملموس و و و و و ووة فيما ي ص تأ يل المعلمين وتنمية القدرات المهنية وتطوير

وانتماد المنا ج ،مع التأكيد نلى ك مية التقويم المنتظم للنتائج ةار الش و و و و و و وراكات نلى م تلف

الجوانب التربوية والمادية.
 .3الواليات األمريكية:

الش و و و و وراكة التربوية ف الوديات األمريكية تعتبر مقوما كسو و و و وواسو و و و وويا للمنظومة التربوية إذ تتكنل

الوديات والجمانات بالقس ووط األوفر منها ،حيث إن الشو وراكة التربوية ف التجربة األمريكية منظمة

وفق الحاجة ونونية التد ل ف إطار تكامل ومةال نلى ذلك ،فإن الم س و و و و و و وس و و و و و و ووات التعليمية

األمريكية تدنمها الودية والجمانة ،وتتكنل م س و و و وسو و و ووات اقتصو و و ووادية واجتمانية ومالية بدنم كبناء

األسوور المعورا من كجل الرفع من مسووتوى تعلم كبنائها ،وارسوواء تكنولوجيا اإلنالم والتواصوول ومدى

دور ا ف بناء مدارس المستقبل ،واحداث مدارس ابتدائية لالمتيار يدير ا باحةون جامعيون ،ولعل
من كبرر ذ الشراكات:

أ .الشراكة بين جامعة مدوسترن ) (Midwesternومدارس المقاطعة:

ف ودية كالينورنيا نام 2112م قامت جامعة مدوسوترن بتنعيل شوراكة مع مدارس المقاطعة

وذلك بتكوين فريق من كنضو و و و وواء يئة التدريس من كليات الجامعة وكنضو و و و وواء التسو و و و ووجيل والقبول
وممةلين من تسعة مدارس ةانوية ،وةم دنم المشروع من الودية لتحقيق األ داف ا تية:
جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

186

مؤتمر المعرفة
بعنوان :اإلسهام المعرفي لكليات التربية ،ودوره في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العام

 تطوير المحتوى العلم والمهارات الش صية للطالب.

 إكساب الطالب برات نملية تضمن نجاد الطالب بالكليات.
 مساندا المدارس ف فهم احتياجات سوق العمل المحل والعالم .
 جمع المعلومات ال اصة بالمنا ج وارتباطها بالواقع.

 التعاون ف قياس كةر التعليم وم رجات التعليم العام.

ب .الشراكة بين جامعة ونةروب ) (Winthrop Universityوبعض المدارس ف مدينة وكالند:

وتم تنعيل ذ الش و و و و و و وراكة من فريق من ندد كربعة كنض و و و و و و واء يئة التدريس من كلية التربية

والعلوم والننون وا دب ،وممةلين من إدارا المنطقة التعليمية ،وكانت األ داف العامة للشراكة:
 تحديد ادحتياجات التدريبية للمعلمين.

 تنسو و وويق نملية التدريب الميدان لطالب التربية ،وبحيث يتحصو و وول الطالب نلى برات حقيقية
من الل العمل مع معلمين ذوي كناءات نالية.

 تعرير الشو و وراكة ف مجادت البحث العلم بين الجامعة وادارات مدارس التعليم لتقديم د ارس و ووات
بحةية تلب احتياجات التعليم بالمنطقة.

 .4كندا:

تم التركير نلى تبوادل ال برا والش و و و و و و و اركوة بين بعض المودارس والجوامعوات ف كنودا وم تلف
الهيئات والم سو وس ووات والمقاودت وادس ووتةمار المش ووترك للموارد المالية والمادية والبشوورية مع إرس وواء

مش وواريع مجددا ومش وواريع البحث ونقل المعارف والتأكيد نلى إس ووهام المجتمع المدن نلى كس وواس
التطوع ،ماديا وبش و و وريا ومعرفيا ،نلى كن تكون اإلسو و ووهامات غير متعارضو و ووة مع ك داف المدرسو و ووة

وضوابط المجتمع الكندي.
 .5سنلافورة:

يعتمد التعليم ف سنغافورا نلى ةالةة نوامل كساسية:
 تبن التعليم سياسات تعليمية حديةة.

 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 Educationوو اررا التعليم والمدارس التابعة لها من

ك مها لنجاد العملية التعليمية وتحقيق األ داف ا تية:

 ربط المواد التعليمية بالتطبيق النعل ف النصول الدراسية بالمدارس والمتمةل ف تقديم التدريبالميدان لطالب كليات التربية ف المدارس.

جامعة الزاوية

كلية التربية – ناصر

المؤتمر العلمي الثاني2018/04/25 :

187

كليات التربية والتعليم العام شراكة وعالقة بين المتطلبات والمخرجات
د .محمود محمد العامري

 إجراء البحوث ف تطوير كس و و وواليب التدريس وتص و و ووميم المنا ج ،والعمل ف مجال تطوير كناءاالمعلمين وتحسينها.

 كسر النجوا بين التعليم الجامع والتعليم المدرس بربط ما تقدمه الجامعة من معارف ومهاراتف استراتيجيات وكساليب التعليم بواقع النصول الدراسية.

 تعرير التعليم المسوووتمر للمعلمين ودافعيته من الل ترويد م بما يس ووتجد من معارف ومهارات،وبإضافة ربط البحوث العلمية بالجامعة باحتياجات التعليم العام ف سنغافورا وكولوياته.

النتائج والتوصيات:

أوالً :النتائج:

من الل اإلطار النظري للدراسة يمكن الصة النتائج نلى النحو التال :

 .0العناصر األساسية الت يجب مراناتها نند تطبيق الشراكة تنحصر ف :

 الدنم المال واإلداري المسو و و و و و ووتمر ،وتوجه قوى من كل من الجامعات وكليات التربية من ك مالعوامل لنجاد الشراكة والتغلب نلى العوائق والصعوبات والت تظهر ف بداية الشراكة.

 -تعيين قيادات من الجامعة والكليات والتعليم العام تتحمل مسو ووئولية الش و وراكة وكنبائها ،واش و وراكهم

ف ات اذ الق ار ارت وتحديد المسو و و و و ووئوليات ،والعمل كنريق واحد وندم التمير بين كنضو و و و و وواء يئة
التدريس بالكليات كو المدرسين بالمدارس.

 ادتصو ووال المسو ووتمر والنعال بين الشو ووركاء ،ونقد اللقاءات المسو ووتمرا لمناقشو ووة مجادت التعاونوالتغلب نلى الصعوبات ومتابعة األ داف والقيم الت قامت الشراكة من كجلها.

 -تبادل المعارف والمعلومات والمهارات التعليمية.

 ت نيف العبء التدريسو و و نلى المعلمين وكنض و وواء يئة التدريس بالكليات المش و ووتكين بمش و ووروعالشراكة.

 .2ككدت الدراسة نلى:
 -وجود ضعف كو قصور ف كوجه التسويق بين كجهرا التعليم العام وم سسات التعليم العال ف

ندا كمور منها :ندم وجود ت طيط تعليم شووامل وندم وضووود األ داف ،وصوعوبة اإلجراءات

اإلدارية والننية ،واردواجية األنشطة.

 -ككدت د ارس و ووة إلى وجود حاجة ملحة إلى تنعيل التعاون والتكامل بين م سو و وس و ووات التعليم العال

وكجهرا التعليم الع ووام فيم ووا يتعلق ببرامج إن ووداد المعلم ،وتطوير المن ووا ج ال وود ارس و و و و و و وي ووة واإلدارا

المدرسو ووية ،وتنعيل اإلرشو وواد التربوي والمهن  ،واإلس و وهام ف نمل طة تربوية شو وواملة للنهوض
بالتعليم العام.
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 كظهرت د ارس و و و و و و ووة إلى كن التعوواون والتكوواموول بين التعليم العووام والتعليم العووال يتطلووب ت طيطواعمش و و ووتركاع ،ومتابعة د وبة ،وتص و و ووميماع للنظم التعليمية ،وتحديداع ل دوار والمسو و و و وليات ،ومعايير
جيدا د تيار القيادات التربوية للم سسات التعليمية.

 .3ال الصة:

 تعد الش و وراكة التربوية شو وورطاع كسو وواسو ووياع للنهوض بالم س و وسو ووات التعليمية ،بانتبار كنها شو ووأن يهمالمجتمع برمته.

 ضرورا األ ذ بعين ادنتبار كن الشراكة ليست مسألة دنم مال فقط ،وانما يجب دنم الجوانبالتكوينية والمعرفية ف إطار الجهود إلنداد ملمين م لين نلميا ومعرفيا.

 -الون بكون الش و و و و و وراكة بين الكليات ومدارس التعليم العام

ش و و و و و وراكة ذات فائدا متبادلة ،وكن

للمدرسة والجامعة دور الشريك الناجع فيها.

 التعرير من ةقافة الشراكة ف كونها استراتيجية معاصرا ف التعليم بين المعلمين وكنضاء يئةالتدريس بالجامعات.

 -الدنوا إلى نقد شو و و و و و وراكات ذات قيمة مض و و و و و ووافة نالية مع مراكر البحث العالمية (الشو و و و و و وراكات

ال ارجية) ،نلى كسو و و و و و وواس مبدك النائدا المتبادلة ،بما ي ول تعبئة قدرات بلدنا ف مجال البحث
العلم  ،وتقوية األةر اإليجاب لهذ الشراكات نلى م سساتنا التعليمية.

ثانيا :التوصيات:
اقترحت الدراسة ندا تصورات ،لتحقيق الشراكة بين كليات التربية والتعليم العام:

 .0د ارسو ووة الت ص و وصو ووات الت تعطى ف التعليم الةانوي للتوفيق بينها وبين الت ص و وصو ووات بكليات
التربية.

 .2تحديث برامج إنداد المعلمين ف كليات التربية والمتعلقة التربية العملية ،بحيث تص و و و و ووبح قادرا
نلى ت ريج المعلم ص و و و و و وواحب الةقافة العالية والدرجة العلمية وكص و و و و و ووول تطبيقها بمراحل التعليم

العام.

 .3إيجاد نوع من التعاون البحة بين كسو و و و و و وواتذا الكليات والمعلمين ذوي المهارا العلمية ف إجراء
البحوث ،وذلووك بهوودف جعوول البحوث الجووامعيووة ككةر التص و و و و و و وواقواع بحوواجووات المتعلمين والمعلمين
ومشكالتهم ،ونشر ذ البحوث والدراسات ف المجالت الجامعية ومبالغ رمرية كحافر لها.

 .2دمج و اررت التربية والتعليم العام مع و اررا التعليم العال ف و اررا واحدا تسو و و و و و وومى و اررا التعليم
« طوا مهمة» سو و و و ووتلغ العرلة الت كانت تنصو و و و وول بين التعليم العام والتعليم العال وتقلل من

المركرية ف الو اررتين .يهدف ف المقام األول إلى تحسو و و و و و ووين الم رجات التعليمية وادرتقاء بها
ويعرر التكامل ف تأ يل المعلمين وتدريبهم وادستنادا من ال برات األكاديمية واإلدارية ويرتق
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بأدوات البحث العلم وادس و ووتنادا من مراكر ال برات والبحوث الجامعية ويص و ووب ف مص و وولحة

توحيوود الجهود واسو و و و و و ووتةمووار الطوواقووات والكنوواءات والقوودرات ،الت تتمير بهووا اإلدارات والجووامعوات

وتوحيد ا لتحقيق رسو و ووالة التعليم ف م تلف الت ص و و وصو و ووات ،واسو و ووتنادا القطاع العام من نتائج

بعض البحوث التطبيقية المنش ووورا ف الجامعات دون وجود كية قنوات كو تواص وول فعال بينهما،

والسو و ووع إلى تبن النموذج الحديث والمطبق حالياع ف م تلف دول العالم المتقدمة ف ترسو و ووي

كركان العالقة النانلة بين الجامعات ومنظمات القطاع العام ،حيث يسو و و و و و ووتند ذا النموذج إلى

النظرا التكاملية القائمة نلى الشو و و و و وراكة بددع من التعاون بين طرف العالقة وتحقيق المص و و و و ووالح
المتبادلة ،وذلك ف إطار إجراء البحوث والمشوواريع المشووتركة بين الطرفين ،وادسووتنادا القصوووى
من اإلمكانيات البشو و و و و و وورية والمادية المتوفرا ف الجامعات لتعرير جوانب اإلبداع وادبتكار ف

القطاع العام .ود يجب كن يغنل نن األذ ان كن ناك نديد التجارب العالمية والعربية الناجحة
للتعاون بين الجامعات والقطاع العام يمكن دراستها وادستنادا منها.

 .2ضو وورورا تطوير مسو ووتوى اإلنداد األكاديم الت ص و وص و و والتربوي ف البرامج والمسو ووارات الت
تقوودمهووا الكليووات المعنيووة بووإنووداد المعلمين وتووأ يلووه وكووذلووك الحوواجووة إلى تطوير برامج التووأ يوول

وتدريب المعلمين من الل التوسع ف برامج الدراسات العليا والبرامج النصلية القصيرا.
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مداخلة:
كليات التربية في الجامعات الليبية
المزمع
بين الواقع المدقع ،والمأمول
َ
د .خالد إبراهيم المحجوبي
جامعة صبراتة

المقدمة
باسم اهلل ،والحمد هلل.
عنوان هذه األوراق لم يخ ُل من قسوة فرضها ،ما نراه من واقع كلياتنا الجامعية عامة ،ومن
بينها كليات التربية ،فهي ليست استثناء ،وال هي في منأى عن المؤثرات المؤذية لألداء التعليمي،
والمشوهة للبناء األكاديمي.

تأتي مشاركتنا هذه في سياق الوعي بنقاط الضعف التي تمتلئ بها مؤسساتنا األكاديمية،

وادراكنا لمترتبات الحالة العلمية الرسمية المزرية التي تعيشها جامعاتنا وكلياتنا ،منذ عقود مضت.
إلى جانب ما نراه من بوادر اإلحساس بالمسؤولية ،من طرف بعض المسؤولين-رغم قلتهم-

ضمر ،واصالح لما فسد ،وتقويم لما انحرف.
مما يحيي في نفوسنا األمل ،نحو تحقيق إنعاش لما ُ
إن واقع التعليم ومؤسساته في ليبيا ،ومترتبات التخريب المؤسسي المزمن -طوال أربعة عقود
سالفة -شمل الكليات الجامعية ،فكان من مظاهره ،وجود كليات صورية مفرغة من أهدافها،
ومعزولة عن جدواها ،ومحجورة عن مقاصدها.

ولقد كان من نواتج ذلك أننا وجدنا أكثر طلبة كلية اللغات ،يتخرجون منها وهم ال يحسنون

الكالم بأية لغة ،وطلبة كليات العلوم ال يفرقون بين القوانين الفيزيائية ،وبين النظريات الكيميائية،

وطلبة أقسام اللغة العربية ال يجيدون الكتابة بالفصحى ،فضال عن الكالم بها ،وطالب الشريعة

اإلسالمية ال يميزون بين علم الفقه ،وعلم أصول الفقه.

فصدق في أكثر طالبنا قول الشاعر عن الجامعة:
ودخلت فيها جاهال متواضعا ** وخرجت منها جاهال مغرو ار.

إن واقع الحال يوجب على كل مخلص لهذا الوطن ومؤسساته العلمية ،أن ينتقل من مرحلة

اإلحساس بالمشكلة ،إلى مرحلة تشخيصها ،ثم مرحلة عالجها .دون انتظار فرج غيبي ،وال منقذ
غائب.
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لقد طال أمد الكارثة التي تعانيها كلياتنا الجامعية ،وصارت في وضع ال يحتمل مزيدا من

النظر واالنتظار.

نحن في هذه األوراق سنسهم بمشاركة نظرية ،تركز على مقاربات عاجلة موجزة ،تقوم أوالها

على الكالم عن الخصوصية التي تنطوي عليها كليات التربية خاصة ،بين مجمل الكليات الجامعية.
ثم نقدم تشخيصا مختص ار لما هي عليه في وقتنا هذا ،الذي هو امتداد لعشرات السنين

الفارطة.

ثم نردف ذلك بإزجاء بعض المقترحات التي أراها ذات جدوى عملية في طريق إنقاذ كليات

التربية خاصة مما هي فيه.

ستكون الوضعية الهيكلية لهذه المشاركة على النحو التالي:

أوال :خصوصية كليات التربية وما تمتاز به عن الكليات الجامعية األخرى.
ثانيا :تشخيص واقع كليات التربية في الجامعات الليبية.

ثالثا :مقترحات النهوض بدور كليات التربية ،وتفعيل وظائفها في اإلطار التربوي والعلمي.
خاتمة :نضمنها أهم ما توصلت إليه المشاركة هذه من نتائج ،وتوصيات.
أولا :خصوصية كليات التربية وما تمتاز به عن الكليات الجامعية األخرى.

ُوجدت كليات التربية للقيام بدور ،ي ْكمل ما تقصر عنه وظائف الكليات األخرى في الجامعات.

وقد حملت كليات التربية مسؤولية كبيرة ومهمة إضافية عما حملته سائر الكليات الجامعية األخرى،

حيث أنيط بها مهمة الدور التربوي العملي ،الذي يأتي مساوقا ومزاوجا للدور المعرفي العلمي.
حيث إن طالب التربية يخضعون لمناهج دراسية ،وخطط تعليمية ذات خصوصية ،تجعل منهم

مشاريع مستقبلية كمعلمين في المستقبل.

حين تم تأسيس الكليات الجامعية ،وقع عند المؤسسين تصور تعدد الوظائف ،وتكامل المهام

في ما بين الكليات التابعة لكل جامعة ،فجعلوا لكليات اآلداب وظيفة أو مهمة تخريج الباحثين،

العاملين في مرافق الدولة كالقضاء ،واإلدارة مثال .وجعلوا لكليات التربية مهمة تخريج العناصر

التعليمية من المعلمين ،للقيام بواجب عظيم وفائق األهمية ،هو القيام بتعليم الطالب ،في شتى
مجاالت العلوم والمعارف .ورسموا لكليات التربية خطة تسير عليها ،لتحقيق ذلكم الهدف ،كان

أبرز معالمها تخصيص العام الدراسي األخير للجانب العملي التطبيقي وهو ما ُيعرف بالتربية
العملية ،وما عرف عاميا بالتربية عملي.
ثانيا :تشخيص واقع كليات التربية في الجامعات الليبية.

ٍ
مرض ،بل هو
إن النظر إلى واقع كليات التربية في جامعاتنا؛ يفضي إلى رؤية واقع غير

واقع مرضي ،ال عالقة له بالسالمة ،واالستقامة على المستوى المعرفي ،والمنهجي ،واإلداري .فقد
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أضحت مجرد كليات مقتصرة على منح الشهادات ،وافادات التخرج ،بعد اجتياز الطالب مرحلة

زمنية رباعية ،قائمة على جهود تلقينية ،ومناهج اجت اررية .ال تنتج ،وال تثمر ،وال تغني من جوع،

وال تجني .وهناك كثير منا قد الحظ وعاين هذا الواقع األسيف ،الغني عن الحاجة لالستدالل.

وبالرغم من توافر بنية وأصول نظرية ،قادرتان على إنتاج مخرجات تربوية فائقة الجودة ،لم

نلمس من ذلك إال بعض الخطط والتنظيرات ،التي بقيت في مجالها النظري االفتراضي ،بعيدة عن

التطبيق ،والواقع.

عمت .وصار المقصد التعليمي والتأهيلي،
فاألمور اختلطت ،والترتيبات اضطربت ،والفوضى ّ

نسيا منسيا ،وغرضا بعديا.

ثالث ا :مقترحات النهوض بدور كليات التربية ،وتفعيل وظائفها في اإلطار التربوي والعلمي.

لعل أوضح شواهد انحراف الدور التربوي لكليات التربية وتعطله لدينا ،هو قيام الدولة بإنشاء

ما صار يسمى (كليات إعداد المعلمين) ،وجعلها رديفا وقرينا بديال لكليات التربية .في إعالن
واعتراف صريح بافتقاد هذه األخيرة لما وجدت ألجله من دور تربوي.

منا قاد ار على أن يقدم إجابة باإليجاب.
لكن هل تم العالج ،وتحقق اإلصالح؟ ال أحسب أحدا ّ

من هنا تظهر أهمية هذا الملتقى ،والمؤتمر الباجل؛ في القيام بدوره لتقويم المعوج ،واصالح

ما يجب إصالحه وذلك بتقديم اقتراحات عملية ،ورؤى جدية ،تجد طريقها إلى دهليز المسؤولين
وصناع القرار.
ّ
ومما أقترحه باختصار ما يلي:
ّ
 .1استنساخ تجارب بعض الجامعات الناجحة في العالم ،خاصة كليات التربية فيها .وليس يخفى

عنا أن بعض أنظمة التعليم العربية قد حازت مراتب عالية ،على المستوى العالمي ،مثل قطر،
ّ
واإلمارات ،والسعودية .فيمكن االستفادة من تجاربها( .بعيدا عن السياسة ومشاكلها).

 .2تفعيل دور الجهات الرقابية المعنية بالجامعات ،للحد من عوامل الفساد وأصحابه المنبثة
عروقهم في أروقة الجامعات ،ومكاتب الكليات ،الذين يسعون للحصول على المكاسب المالية،

في معزل عن اإلحساس بالمسؤولية ويسهمون في تأخير المسيرة العلمية المنوطة بالكليات

الجامعية ،وبكليات التربية خاصة.

 .3استحداث ضوابط وشرائط تقيد قبول واستيعاب العناصر التعليمية في الجامعات ،وتضبطهم
قبل منحهم شرف التدريس الجامعي .بحيث نضمن إسناد الوظائف التعليمية لمن يستحقها من

ويعول عليهم.
ذوي األهلية ،ممن ُيطمأن إليهمَّ ،
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مداخلة :كليات التربية في الجامعات الليبية بين الواقع المدقع ،والمأمول المز َمع
د .خالد إبراهيم المحجوبي

الخاتمة
هنا نصل إلى نقطة الختام لهذه الورقات التي أسهمنا فيها على المستوى النظري ،في سياق

تناول أزمة الكليات الجامعية في ليبيا وخاصة كليات التربية.

ومما يجب توكيده في هاته الخاتمة ،أن المساعي النظرية ،والخطوات التنظيرية ،لن تضمن
تقديم حلول للمشاكالت التعليمية ،وال توفير انفر ٍ
اجات لألوازم األكاديمية ،ما لم تنض َّم إليها إجراءات

ِ
المتعلقة أعمالهم وصالحياتهم بمجال
عملية ،وخطوات تطبيقية من طرف أهل القرار من المسؤولين

العمل األكاديمي على المستويين اإلداري ،والعلمي.

في أثناء تناولنا لهذا الموضوع سنحت لنا نتائج أهمها:
ُ .1وجدت كليات التربية للقيام بدور يكمل ما تقصر عنه وظائف الكليات األخرى في الجامعات.
وقد حملت كليات التربية مسؤولية ومهمة إضافية عن ما حملته سائر الكليات الجامعية األخرى،

حيث أنيط بها مهمة الدور التربوي العملي ،الذي يأتي مساوقا ومزاوجا للدور المعرفي العلمي.

ٍ
مرض ،بل هو واقع
 .2إن النظر إلى واقع كليات التربية في جامعاتنا؛ يفضي إلى رؤية واقع غير
مرضي ،ال عالقة له بالسالمة ،واالستقامة على المستوى المعرفي ،والمنهجي ،واإلداري.

 .3من أنجح خطوات عالج سوء الحال الخاص بكليات التربية وأفضلها تفعيل دور الجهات
الرقابية المعنية بالجامعات ،للحد من عوامل الفساد وأصحابه المنبثّة عروقهم في أروقة

الجامعات ،ومكاتب الكليات.

خير من الذاهب ،والمستقبل أرحب من المستأخر.
وختاما نأمل أن يكون القادم ا
واهلل الموفق.
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المشاكالت التي تواجه المتعلمين الليبيين عند نطق األصوات الساكنة
باللغة اإلنجليزية.
د .الصادق محمد سالم

أستاذ مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية
كلية التربية الزاوية-جامعة الزاوية

ملخص البحث:
النطق أحد المهارات التي تواجه بعض الناس عند التحدث باللغة اإلنجليزية ،وخاصة ة ة ة ة ة ةةة عند

النطق الصةةحي  ،لكي يصةةب التحدث ألةةهم للملةةتمعي ولكي يفهم الحديث ع أي شةةي يدور.
ولهذا النطق الصةةحي يعطي انطباج جيد للملةةتمعي  ،ععوى علك ذلد عندما يكو

ناد و ةةو

في النطق عند الناس فلةةوي يلةةتمتعو لهذا التحدث .مواذا ما كا المتعلمو يملكو نطق ردي
نجد النةاس يتفةادو التحةدث معهم .فللغةة اإلنجليزية أصة ة ة ة ة ة ةةبحةت تزداد أ مية في الحيةاى اليومية،
وععوى علك ذلد فإ الحاجة للنطق باإلنجليزية ازداد لدى الليبيي

ذه األيام.

فهةةذه الةةد ارل ة ة ة ة ة ة ةةة تحةةاوم اإلجةةابةةة علك المش ة ة ة ة ة ة ةكعت التي تواجةةه المتعلمي الليبيي عنةةد نطق

األصة ة ةوات الل ة ةةاكنة باللغة اإلنجليزية ،وقد توص ة ةةلت نتا جها إلك التعري علك األل ة ةةباي الر يلة ة ةة
لمشة ة ةةكعت نطق األص ة ة ةوات اللة ة ةةاكنة ،ذا باإل ة ة ةةافة إلك عرض الطرق المنالة ة ةةبة التي تلة ة ةةاعد

المتعلمي الليبيي في تحل ة ة ةةي نطجهم باإلنجليزية ،والذي يعزى إلك عدى عوامم ،مثم :اللغة إالم،
وتعدد األص ة ة ة ة ةوات اإلنجليزية ،ونظام النطق الفصة ة ة ة ةةي  ،واالختعفات بي العربية واإلنجليزية ،وقد

اقترحت الدرالة بعض المجترحات أ مها:

 .1من الطعي الوقت الكافي لكي يلألوا ويجرأو بصوت عام.
 .2إعطا الطعي الفرص الكافية لتعلم النطق.

 .3أ يشجع المعلم الطعي علك التحدث باللغة اإلنجليزية داخم الفصم الدرالي وخارجه.
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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/, palatealveolar 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
198
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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
200
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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 nonnative 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
201
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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
10 girls
15 boys
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Sound

Mistake

/f/, /d/, /v/, /p/, /b/,
t ʃ /, /d Ȝ /, /n/
/t/, /d/, /f/, /v/, /p/,
/b/, tʃ /, dȜ /, /η/.
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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
13 boys
12 girls

Sound

Mistake

/t/, /d/, /v/, /p/, /b/,
t ʃ /, /d Ȝ /, /η/, /f/
/t/, /d/, /f/, /v/, /p/,
/b/, t /, d /, /n/.

Correct

/p/, /b/, /t ʃ /, /d Ȝ /, /f/, /v/.
/n/, /t/, /d/.
/t/, /d/, /t /, /d Ȝ /, /t, /d/.
/η/.

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
Picnic
Drive
Tidy
///////////////////////
Chicken
Giraffe
Farmer

Exhibition
Shopkeeper
Grandparents
Partner
//////////////////////
Teacher
//////////////////
Conference

climb
Soup
Head
Suggest
interesting
sandwich
bridge
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.
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Letter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

/p/
/b/
/t/
/d/
/v/
/f/
/t ʃ /
/d Ȝ /
/η/

T
T
F
T
T
T
T
F
T

F
T
T
T
T
T
T
F
F

f
t
t
t
f
f
f
t
f

t
t
t
f
t
t
t
f
f

f
t
f
f
t
t
f
t
F

f
t
f
t
t
t
f
f
t

f
f
t
t
f
f
t
f
t

f
T
t
f
f
t
t
t
F

f
t
t
t
f
t
t
T
T

F
T
T
F
F
T
T
F
T

2018/04/25 :المؤتمر العلمي الثاني

كلية التربية – ناصر

f
f
t
f
f
t
f
t
f

جامعة الزاوية

F
t
F
F
T
T
F
T
f

Problems which face Libyan learners when they are producing some
consonants in English language
Dr. Sadig M. Salem

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/
/b/
/t/
/d/
/v/
/f/
/t ʃ /
/d Ȝ /
/η /

T
F
T
F
T
F
T
F
T

T
T
T
T
F
T
F
F
F

f
f
t
f
t
f
t
t
f

t
f
t
t
f
t
f
f
f

f
t
t
f
t
f
t
f
t

T
F
t
t
f
f
f
f
f

F
T
T
F
F
T
T
F
F

F
F
F
T
F
F
F
F
F

F
F
F
F
T
T
T
t
t

T
F
F
T
F
T
T
F
F

f
t
f
f
f
f
t
f
f

F
F
F
F
F
T
F
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/
/b/
/t/
/d/
/v/
/f/
/t ʃ /
/d Ȝ /
/η /

T
F
F
T
T
F
T
F
T

T
F
F
T
F
T
F
T
F

t
f
t
f
t
f
t
f
t

T
F
F
F
F
T
F
T
F

t
f
f
f
t
f
t
f
t

f
t
f
f
f
t
t
f
t

t
f
f
t
t
f
f
t
f

f
f
t
f
f
t
t
f
f

t
T
F
F
F
F
F
T
F

T
F
T
T
T
F
T
F
F

f
t
t
f
t
f
f
t
f

T
T
T
F
F
T
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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