
 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

0 
 

 االفتتاحية
********** 

اإلنساف من مقتضيات إف األمانة الكلمة محّل عظيم من بُت سائر األمحاؿ اليت حتملها 
 ىذه الكلمة اليت أعطت أبعادىا اآلية الكرمية:

َها  َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَكاِت َكاأْلَْرِض َكاْْلَِباؿِ ًإنَّا ) فَأَبَػُْتَ َأْف ََيِْمْلنَػَها َكَأْشَفْقَن ِمنػْ
ْنَساُف ِإنَُّو َكاَف َظُلومنا َجُهوالن ( األحزاب /   . 72َكمَحََلَها اإْلِ

كاليت تضمنت كجوب احلفاظ على ما عهد بو إليو كرعيو، كقد أكىل العلماء ىذه 
احلرص على الدقة كالعناية ادلسؤكلية عناية خاصة يف رلاؿ النقل كالتبليغ، كحرصوا كل 

 كاالىتماـ مبا ينقلوف.
فعلى دكر العلم من مراكز كجامعات يقع عبء ىذه ادلسؤكلية يف التوجيو كاإلعداد، 
كذلك بتدريب الطبلب على التعويل باْلهد الشخصي يف تنمية ادلواىب العلمية، كتعويدىم 

لو طيلة حياتو العلمية، كلو احًتاـ حقوؽ الناس، ألف من خالف ذلك مل ينجح من تبعات عم
 حصل على أعلى ادلؤىبلت، أك تبوأ أعلى ادلناصب.

 كباهلل التوفيق
 أسرة التحرير
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 األكؿ( اجمللد) ادلشاركة بادلؤدتر الدكيل للتعليم يف ليبيالبحوث ا
 

 الصفحة الباحث عنواف البحث
معايَت اٞتودة كاالعتماد ُب التعليم اٞتامعي 

 03 أ. د. حسُت سآب مرجُت )جامعة طرابلس( كالرىانات""التحديات 

األداء التدريسي ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية ُب ضوء 
 20 د. ٤تمد عمر الغزاؿ )جامعة مصراتة( معايَت اٞتودة الشاملة

إدارة اٞتودة الشاملة ُب مؤسسات التعليم العإب 
 "ا١تفهـو كاأل٫تية"

 غرياف(د. ٤تمود سآب أكنيس )جامعة 
 43 أ. رحاب سعد منيسي )جامعة طربؽ(

الشراكة الًتبوية بُت كليات الًتبية كمؤسسات التعليم 
 62 أ. زينب عبد اٟتمن ضوم )جامعة طرابلس( كعبلقتها ّتودة العملية التعليمية

دكر إدارة اٞتودة الشاملة ُب ٖتسُت أداء ا١تنظمات 
 78 علي بوحنيك )جامعة ا١ترقب(أ. أمُت  من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس

 107 د. البشَت ا٢تادم القرقوطي )جامعة طرابلس( مستول جودة ا٠تدمات التعليمية بكليات الًتبية
دكر اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة ُب تنمية مهارات 

 التفكَت اإلبداعي
 أ. صاٟتة علي الًتىوين )جامعة مصراتة(

 127 مصراتة(أ. ابتساـ ا٢تادم الضراط )جامعة 

كفايات التمهُت األستاذ اٞتامعي بكلية الًتبية كأثرىا 
 149 د. نعيمة ا١تهدم أبوشاقور )جامعة طرابلس( ُب ٘تكُت الطالب ا١تعلم من الكفايات التدريسية

االحتياجات البلزمة للتنمية ا١تهنية ١تعلمي مرحة 
 التعليم الثانوم ببلدية سرت كمعوقات تنفيذىا

 عمر عيسى )جامعة سرت(د. إ٤تمد 
 179 أ. سعاد عبد الرٛتن )جامعة سرت(

اٟتاجات التدريبية البلزمة ١تعلمي اللغة العربية ٔتدينة 
 235 د. أٛتد ٤تمد مرعي )جامعة مصراتة( مصراتة من كجهة نظر ا١توجهُت الًتبويُت

فاعلية برنامج قائم على نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت ُب 
 كتابة القصة لدل تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم  تنمية مهارات

 د. مصطفى حسانُت أٛتد
 277 )كزارة التعليم ػ مصر(
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لصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة ا
 313 د. ٤تمد أٛتد عسكر )جامعة طرابلس( التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس

الكفايات التدريسية البلزمة ١تعلمي اٞتغرافيا ُب 
 ا١ترحلة اإلعدادية من كجهة نظر ا١تعلمُت أنفسهم

 أ. ىاجر ٤تمد منصور )جامعة مصراتة(
 337 أ. ىناء ٤تمد الغزيل )جامعة مصراتة(

مدارس التنمية ا١تهنية كإمكانية اإلفادة منها ُب تطوير  
 356 د. خالد ٤تمد الًتكي )جامعة ا١ترقب( كليات الًتبية بليبيا

نفسي مقًتح لتنمية بعض فعالية برنامج إرشادم 
 مهارات السلوؾ القيادم لدل أطفاؿ الركضة

 381 د. مرًن سآب عبد اٞتليل )جامعة الزيتونة(

اإلدارة ا١تدرسية كاإلدارة التعليمية دكرىا كمراحلها 
 412 د. الشارؼ مسعود ا١ترغٍت )جامعة الزيتونة( )دراسة كصفية(

ا١تهارة دكر بعض العوامل االجتماعية ُب تنمية 
 ا١تهنية لدل ا١تعلم

 أ. بسمة صاّب سعيد )جامعة إجدابيا(
 أ. كفاء ٤تمد ٤تمد )جامعة إجدابيا(
 أ. مناؿ إبراىيم مهدم )جامعة بنغازم(

435 

 453 د. خد٬تة البدكم )جامعة طرابلس( التجربة الليبية ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

ية األبناء من كجهة أخطاء األسرة الشائعة ُب ترب
نظر معلمي مرحلة التعليم األساسي ٔتدينة 

 مصراتة
 481 أ. ربيعة أٛتد كرًن )جامعة مصراتة(

 اإلرشاد النفسي كدكره ُب العملية التعليمية       
 501 فتحية عبدهللا الباركين/ جامعة طرابلس .د  " التأخر الدراسي"

 فاعلية برنامج قائم على اسًتاتيجيات التعٌلم
 ...النشط

 د. أٛتد أنور العلمي  / اٞتامعة اللبنانية
 

518 

 548 جامعػػػػة سػػػػػػػػرت/ أ. فاطمػػة منصػػور فػػرج إعػػداد ا١تعػػلم بُت ا١تمارسػػة احملليػة كاحملك الدكلػػي
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 معايَت اْلودة كاالعتماد يف التعليم اْلامعي التحديات كالرىانات
 "ادلعايَت الوطنية الليبية يف التعليم اْلامعي امنوذجا "

 أ.د. حسُت سامل مرجُت/ جامعة طرابلس
 التمهيد 

كاالعتماد ُب اٞتامعات الليبية موضوع نقاش، كحوار ُب جل ال يزاؿ موضوع تطبيق معايَت اٞتودة 
األنشطة، كالربامج اليت هتتم باٞتودة كاالعتماد كذلك منذ تأسيس ا١تركز الوطٍت لضماف جودة 

ـ، كوف االلتزاـ بتطبيق تلك ا١تعايَت أصبح 2006كاعتماد ا١تؤسسات التعليمية كالتدريبية ُب العاـ 
٤تليان كإقليميا كدكليان  كمن ٍب االعًتاؼ ّتل ٥ترجاهتا  اؼ باٞتامعاتمن الشركط األساسية لبلعًت 

سواء أكانت تعليمية، أـ ْتثية، اـ غَت ذلك، كما انصبت جل اىتمامات أدبيات اٞتودة 
كاالعتماد على آليات تطبيق اٞتودة كاالعتماد ُب اٞتامعات كاليت تتمحور رٔتا حوؿ سؤالُت 

 أساسيُت ٫تا:
  كيف ٯتكن أف ٭تدث التغيَت كاالنتقاؿ إٔب اٞتودة كضماهنا ؟ 
  كيف ٯتكن ترسيخ كتأصيل برامج كأنشطة اٞتودة كضماهنا ؟ 

ُب حُت ٕتاىلت تلك األدبيات، بشكل عاـ، التطرؽ إٔب مسألة ا١تعايَت كما يرتبط هبا، من حيث 
اء ا١تعايَت عادة ما هتدؼ إٔب أك األسس أك القواعد اليت تستند عليها، فعملية بن آليات بنائها

أحداث تغيَتات ٤تددة ُب نظم اٞتامعية سواء على مستول القدرة ا١تؤسسية أـ على مستول 
اإلدارة، أـ على مستول فاعلية الربامج األكادٯتية، اليت تستهدفها تلك ا١تعايَت، إال أف األمر قد 

العجز عن تنفيذىا، كعلى سبيل ا١تثاؿ : يصل أحياننا ببعض اٞتامعات إٔب مقاكمة تلك ا١تعايَت، أك 
فأنو بالرغم من قياـ ا١تركز الوطٍت لضماف اٞتودة ُب ليبيا من بناء عدد من ا١تعايَت ا١تؤسسية كالربا٣تية 

ـ، إال أف بعض اٞتامعات الليبية اٟتكومية ال تزاؿ تيقاـك تنفيذ 2008للتعليم اٞتامعي كذلك منذ 
ها عاجزنا عن تنفيذىا، ففي تقرير صادر عن ا١تركز الوطٍت لضماف تلك ا١تعايَت، ُب حُت أصبح بعض

ـ، رصد بعض التحديات اليت تواجو 2012جودة كاعتماد ا١تؤسسات التعليمية كالتدريبية العاـ 
مكاتب اٞتودة كتقييم األداء باٞتامعات الليبية اٟتكومية ُب تطبيق اٞتودة كضماهنا، 

  (:39 -38، ص ص 2012)الشركسي، أ٫تها
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  عدـ تفويض مكاتب ضماف اٞتودة كتقييم األداء بالصبلحيات كاملة من أجل ٖتسُت
 اٞتودة. 

 .النظرة الدكنية ١تكاتب اٞتودة كػػػػػػوهنا كظائف شرفية ال تنفيذية ملزمة ككاجبة التنفيذ 
 .عدـ حرص اإلدارة العليا للجامعات على تطبيق مفهـو اٞتودة ُب ٚتيع الربامج اٞتامعية 
 صادر ا١تالية كعدـ ٗتصي  بند لئلنفاؽ على برامج اٞتودة كاألنشطة كالفعاليات شيح ا١ت

 ا١تصاحبة ٢تا كاالعتماد على تسيَت مكاتب اٞتودة من خبلؿ ا١تتاح من ا١تصادر ا١تالية.
 .ال تػػػػوجد سياسات كاضحػػػة ُب بعض اٞتػامعات لتحقيق اٞتودة 
 قيادات األكادٯتية كاإلدارية باٞتامعات. عػػػدـ قناعة كتقبل ثقافة اٞتودة من قبل ال 
 .غياب ا١تعايَت الوطنيػػػػػػة اليت ٬تب االسًتشاد هبا ُب تقييم أداء الربامج العلمية باٞتامعات 

كىذا يعٍت إذف بأف ظاىرة مقاكمة تلك ا١تعايَت ىي ظاىرة عامة، كاالستثناءات حاالت مرتبط إٔب 
بأف  ذكر مرجُت، كالشركسي، كابوستة، كابونوارةكما ي حد كبَت ٔتن يقود تلك اٞتامعات،

"اٞتامعات الليبية تعيش حاليان ُب ظل أزمة، ىي ُب جوىرىا أزمة ثقافة اٞتودة كضماهنا بامتياز، أم 
أف ٕتلياهتا ا١تؤسسية كالربا٣تية ُب اٞتامعات ليست سول أعراض، كأهنا تستمد أسباهبا اٞتوىرية من 

.) تقرير الزيارات كجود خلل ُب فهم كتطبيق ك٦تارسة اٞتودة كضماهنا" أرضيتها الفكرية الراجعة إٔب
كما أكضح نفس التقرير بوجود "  (.75، ص2013االستطبلعية للجامعات الليبية احلكومية، 

فجوة ُب تقدير كفهم آليات اٞتودة كضماهنا كتطبيقها ُب بعض اٞتامعات كىذا ما تظهره البيانات 
قبل بعض القيادات التعليمية ُب إرساء آليات اٞتودة كا١تفًتض توضحيها  اإلحصائية، كا١تمانعة من

)مرجُت من خبلؿ إجابات كاضحة كشفافة على االستبانات كمساندهتا بأدلة كشواىد حقيقية".
(، بالتإب ىناؾ حاجة إٔب البحث كدراسة ماىية تلك ا١تعايَت، كاليت 42 -41، ص ص2013

عديدة، لعل أ٫تها: كيف يتم صناعة ا١تعايَت؟ كىذه التساؤالت  ستقود حتمنا إٔب طرح التساؤالت
قد يتجنبها البعض، كبشكل خاص ا١تشتغلُت ُب صناعة بناء ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي، حيث 
تفتقر بعض ا١تعايَت ا١تنجزة إٔب كجود خطة مسجلة مسبقنا كمنهجية كاضحة تبُت خطوات إ٧تاز 

عرفة ما إذا كانت صناعة ا١تعايَت ستأٌب بالضركرة كنتيجة لتوقعات تلك ا١تعايَت، فاألمر يتعلق ٔت
ا١توضوعة ٢تا، ْتيث ٗتتفي كل مواطن الضعف من جهة، كتعزيز كل مواطن القوة من جهة أخرل 
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ُب ديناميكية ا١تنظومة اٞتامعية، فا١تهمة إذف ليست سهلة، حيث ٖتتاج خطة صناعة ا١تعايَت إٔب 
، كخطوات بناءىا، كشركط اختيار فريق إعدادىا، كآليات ٕتديدىا، ٖتديد آليات كضع ا١تعايَت

إضافة إٔب ٖتديد الوثائق اليت يتوجب االستناد إليها ُب عملية صناعة ا١تعايَت، كأخَتنا آليات 
 تقييمها.

 سيتم الًتكيز ُب ىذه الورقة على األىداؼ التالية:..أىداؼ الورقة العلمية 
 التعليم اٞتامعي.توضيح ماىية ا١تعايَت ُب  -1
 ٖتديد مربرات بناء أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي. -2
 ٖتديد أىم خطوات بناء أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي. -3
 الكشف عن أىم الصعوبات اليت تواجو عملية بناء أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي .  -4
 دكر ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي.كضع مقًتحات لتفعيل  -5

 ادلنهجية ادلتبعة :
أف ٖتليلنا كإجاباتنا على التساؤالت ا١تثارة ُب ىذه الورقة ستعتمد على ا١تنهج  الوصفي التحليلي، 
حيث يعتمد ىذا ا١تنهج على ٚتع ا١تعلومات، كمن ٍب ٖتليلها كتفسَتىا كصوالن إٔب استنتاج 

الورقة إٔب ٜتسة ٤تاكر رئيسة، سنحاكؿ ُب كل ٤تور اإلجابة عن اٟتقائق، كما سيتم تقسيم ىذه 
عدد من التساؤالت ا١تطركحة، كاليت تنطلق ٚتعيها من التساؤؿ الرئيس ٢تذه ا١تقالة، كىو : ١تاذا 
أصبح االلتزاـ ٔتعايَت اٞتودة كاالعتماد ُب التعليم اٞتامعي من الشركط األساسية لبلعًتاؼ 

 ًتاؼ ٔتخرجاهتا ُب العصر اٟتإب؟ باٞتامعات، كمن ٍب االع
حيث إف البحث كالكشف عن ىذا التساؤؿ سيدفع بالضركرة إٔب أف تطفو على السطح عدد من 

 التساؤالت ا١تهمة حوؿ  ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي.
 أىم التساؤالت ادلطركحة يف ىذه الورقة العلمية، ىي : 
  ماذا يقصد با١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي ؟ 
 ١تاذا ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي ؟ 
 ما خطوات بناء ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي ؟ 
 معايَت التعليم اٞتامعي ُب ليبيا ؟  ما الصعوبات اليت تواجو عملية بناء أك ٖتديث كتطوير 
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 ما ا١تقًتحات اليت تساىم ُب بناء أك ٖتديث كتطوير معايَت التعليم اٞتامعي ُب ليبيا؟ 
 
 ماذا يقصد بادلعايَت يف التعليم اْلامعي ؟  .1

جاء ُب معجم الوجيز أف ا١تعيار ىو : ما اٗتذ أساسنا للمقارنة كالتقدير، كُب حُت عرفو دليل 
ضماف اٞتودة الصادر عن اٖتاد اٞتامعات العربية بأنو " ا١تواصفات البلزمة للتعليم اٞتامعي اٞتيد 

كزيادة فعاليتو، كقدرتو على ا١تنافسة، ُب الساحة الًتبوية الذم ٯتكن قبولو كىي الضماف ٞتودتو، 
العا١تية. كا١تعيار ىو ا١تقياس مرجعي ٯتكن االسًتشاد بو عند تقوًن األداء اٞتامعي ُب دكلة عربية 
معينة كذلك من خبلؿ مقارنتو مع ا١تستويات القياسية ا١تنشودة، كفد تكوف ا١تعايَت عبارة عن 

هات ا٠تارجية، أك مستويات إ٧تاز ُب مؤسسة أخرل يتم اختيارىا مستويات تضعها أحدل اٞت
 (.12، 2008) دليل احتاد اْلامعات العربية، للمقارنة.

ُب حُت عرفت ا٢تيئة األردنية لضماف اٞتودة ا١تعايَت بأهنا ٣تموعة مقاييس ٤تددة للمقارنة، كاٟتكم، 
ا١تستويات اٟتالية لئل٧تاز ُب ا١تؤسسة، تستعمل لوضع أىداؼ اإل٧تاز كتقييمو كقد تكوف معربة عن 

كقد تكوف ىذه ا١تعايَت أيضنا عبارة عن مستويات تضعها إحدل اٞتهات ا٠تارجية أك مستويات 
    (2، 2015) ىيئة ضماف جودة كاالعتماد األردنية،   اال٧تاز ُب ا١تؤسسة.

ذ  كما جاء تعريف الشبكة العربية لضماف اٞتودة ُب التعليم العإب ليؤكد بأف ا١تعيار ىو: ما أٗتي
أساسنا للمقارنة كالتقدير، كىو مقياس مرجعي ٯتكن االسًتشاد بو عند تقوًن األداء اٞتامعي ُب ىيئة 

)الشبكة العربية لضماف ما، أك دكلة معينة من خبلؿ مقارنتو مع ا١تستويات القياسية ا١تنشودة. 
ار اٞتديد لدليل اٞتودة ١تؤسسات ، ُب حُت تناكؿ االصد( 2009،21جودة التعليم العايل،

ـ، عدد من أنواع ا١تعايَت، لعل أ٫تها                     2017التعليم العإب الصادر عن اٖتاد اٞتامعات العربية العاـ 
ا١تعايَت عامة، كا١تعايَت ا٠تاصة، فا١تعايَت العامة ىي ا١تعايَت اليت تشتق من ا١تمارسات اإلدارية 

) ايَت ا٠تاصة : فهي ا١تعايَت اليت تشتق من أىداؼ ا١تؤسسة التعليمية ْتد ذاهتاالسليمة، أما ا١تع
كما تطرؽ دليل اٞتودة كاالعتماد الصادر عن اٖتاد  ،(56، ص2017احتاد اْلامعات العربية، 

اٞتامعات االسبلمية إٔب ا١تعايَت القياسية مباشرة دكف قيامو بتحديد ماىية ا١تعايَت، حيث عرؼ 
القياسية بأهنا معايَت للمقارنة، تستعمل لوضع األىداؼ كتقييم اإل٧تاز، كقد تكوف ىذه ا١تعايَت 
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ا١تعايَت عبارة عن ا١تستويات اٟتالية لئل٧تاز ُب ا١تؤسسة ) مثبل نسبة الطبلب الذين أ٘توا دراسة إدارة 
جية. أك األعماؿ( كقد تكوف ىذه ا١تعايَت أيضنا عبارة عن مستويات تضعها إحدل اٞتهات ا٠تار 

مستويات إ٧تاز ُب مؤسسة أخرل يتم اختيارىا للمقارنة ) مثبل  عدد النشرات البحوث اليت قاـ هبا  
  (.2008،19)حتاد اْلامعات العامل اإلسبلمي،  كل عضو ىيئة دراسية متفرغ ُب جامعة كذا(.

 لضماف ُب حُت جاء تعريف ا١تعايَت حسب دليل ضماف جودة كاعتماد الصادر عن ا١تركز الوطٍت
جودة كاعتماد ا١تؤسسات التعليمية كالتدريبية بليبيا، بأهنا : ا١تواصفات البلزمة للتعليم الذم ٯتكن 
قبولو لضماف جودتو، كزيادة فعاليتو كقدرتو على ا١تنافسة، كمقياس مرجعي ٯتكن االسًتشاد بو عند 

)ادلركز الوطٍت ة ا١تنشودة.تقييم األداء اٞتامعي، كذلك من خبلؿ مقارنتو مع ا١تستويات القياسي
، كما قسم الدليل ا١تذكور (7، 2012لضماف جودة كاعتماد ادلؤسسات التعليمية كالتدريبية، 

 ا١تعايَت إٔب نوعُت، ٫تا:
 :ادلعايَت القياسية -النوع األكؿ 

، األسس اليت يضعها مركز ضماف جودة كاعتماد ا١تؤسسات التعليمية، ك٘تثل اٟتد األدىن من ا١تعايَت
 .اليت ٬تب أف تفي هبا ا١تؤسسة ُب برا٣تها التعليمية اليت تنفذىا

 :ادلعايَت ادلعتمدة  -النوع الثاين 
األسس اليت ٖتددىا ا١تؤسسة لذاهتا، كيعتمدىا مركز ضماف جودة كاعتماد ا١تؤسسات التعليمية، 

عإب أك برنامج تعليمي كهبذا ٭تق ألم مؤسسة تعليم  بشرط أال تقػل عن مستول ا١تعايَت القياسية،
 أف يبٍت معايَته ا٠تاصة بو، بشرط أال تقل عن ا١تعايَت اليت كضعها ا١تركز.

كعلى القارئ. بعد أف أحاط بالتعريفات السابقة للمعايَت كأنواعها أف يدرؾ باف ا١تعايَت تعترب 
قيق ا١تواصفات البوابة إٔب اٞتودة كاالعتماد، كما أف ا٢تدؼ من كجود ا١تعايَت ىو التأكد من ٖت

ا١تطلوبة سواء على مستول ا١تؤسسة، أـ على مستول الربنامج التعليمي، فا١تعايَت ىي ُب جوىرىا 
تعرب عن فلسفة كأىداؼ قطاع التعليم اٞتامعي بكل أبعاده، فا١تعايَت ىي ترسيخ  ١تنظومة اٞتودة 

ل كْتث عن اٟتاجات كضماهنا، حيث ٕتعل ا١تؤسسة أك الربنامج التعليمي دائمنا ُب حالة عم
 .(5، 2016) مرجُت ،كمتطلبات التحسُت كالتطوير؛ بغية الوصوؿ إٔب اإلبداع كالتميز
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كبشكل عاـ، فإف ٖتديد مفهـو ا١تعايَت يفتح أمامنا الباب للبحث عن إجابة للتساؤؿ التإب، كىو: 
 ١تاذا ا١تعايَت ُب التعليم؟

 دلاذا ادلعايَت يف التعليم اْلامعي ؟ .2
ا كنا نطرح ىذا التساؤؿ على جل ا٠ترباء كا١تهتمُت بقضايا اٞتودة كاالعتماد، خاصة من كثَتنا م

الدكؿ السباقة إٔب بناء ككضع ا١تعايَت اٞتودة كاالعتماد ُب التعليم اٞتامعي، كُب اٟتقيقة فإف خبلصة 
 تلك اإلجابات جاءت ُب كوف تلك ا١تعايَت تأٌب ُب سياؽ "ضبط أخبلقيات مهنة التعليم"،
فالدكؿ الغربية كالواليات ا١تتحدة األمريكية إ٪تا كانت هتدؼ من كجود تلك ا١تعايَت ُب ا١تؤسسات 
التعليم العإب إٔب تأكيد كجود اٟتد األدىن من اصباغ أخبلقيات التعليم على ا١تخرجات التعليمية، 

ا متميزة، أـ جيدة، إضافة إٔب توفر القدرة على التمييز بُت ا١تؤسسات التعليم العإب من حيث كوهن
أـ مقبولة، أـ ضعيفة، ككذلك اطمئناف اجملتمع ّتودة ا١تخرجات التعليمية، فتلك الدكؿ أصبحت 
ترل ُب التعليم صناعة، ٢تا شركطها كقوانينها، بالتإب من ا١تهم التأكد من جودة ٥ترجاتو، من 

ضوئها على مدل ٖتقيق  كوهنا ٘تثل العناصر اليت يتم اٟتكم ُب خبلؿ بناء معايَت خاصة لو،
األىداؼ ا٠تاصة باٞتودة، كمن ٍب أصبحت ا١تعايَت تكتسب أ٫تية كربل ُب إصبلحات منظومة 
التعليم اٞتامعي ا١تنشودة ُب تلك الدكؿ، هبدؼ رفع األداء كٖتقيق أعلى درجات التميز كا١تنافسة 

) احتاد اْلامعات العامل العا١تية.ُب إطار اٞتودة ا١تستمدة من ا٠تصوصيات احمللية كا١تواكبة للمعايَت 
، فا١تعايَت ْتسب كجهة نظرىم تساعد على مواجهة التحديات اليت (2008،9اإلسبلمي،

يواجهها ا١تشهد التعليمي اٞتامعي، إضافة إٔب معاٞتة تدين مستول ا١تناىج كالبػرامج الػًتبوية 
لمية كالوسائل كالطرائق التدريسية، كذلك ككفايػات ا١تػػوارد البشرية كاإلدارة التعػليمية كالبحوث العػ

مواجهػة ما فرضتو العو١تة، ك٣تتمع ا١تعرفة، كالتطور التقٍت النوعي، إضافة إٔب متطلبات سوؽ العمل 
كالتنمية، من ضركرة البحث عن ٥ترجات ذات جودة ٘تتلك ا١تعارؼ كا١تهارات النوعية ُب شىت 

العا١تية، فأصبحت ىناؾ معايَت ذات عبلقة بالبنية اجملاالت، كالقادرة على ا١تنافسة ُب السوؽ 
ا١تؤسسية للجامعات من حيث القدرة ا١تؤسسية للمباين، كالقاعات، كا١تكاتب، كدكرات ا١تياه، ككل 
ذلك مرتبط ٔتعايَت أخرل مثل: معايَت قبوؿ الطلبة، كمعايَت أعضاء ىيئة التدريس كالكوادر 
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كمعايَت الربامج األكادٯتية، كا١تقررات الدراسية، كمعايَت  ا١تساندة، كمعايَت ا٠تدمات التعليمية،
 اإلدارة األكادٯتية، كمعايَت الشفافية كالنزاىة، كمعايَت هتتم ٔتعاٞتة ا١تخرجات التعليمية...إْب    

 كبشكل عاـ ٯتكن ٖتديد عدد من ا١تربرات لوجود تلك ا١تعايَت ُب التإب:
 اٞتامعي.يعترب ا١تعايَت مدخل إلصبلح التعليم  -1
 ضبط أخبلقيات مهنة التعليم. -2
كضع مؤشرات هتدؼ إٔب دراسة النجاح كالفشل ُب ا١تؤسسات التعليم اٞتامعي، ليتم  -3

 معاٞتة مواطن الضعف كتعزيز مواطن القوة، كتشجيع ا١تمارسات اٟتميدة.     
اٞتزء  أصبحت عملية تقييم كتقوًن العملية التعليمية مرتبطة بوجود عدد من ا١تعايَت، كىو -4

 ا١تكمل، الذم يتوج تطوير أنظمة جودة ٔتؤسسات التعليم اٞتامعي.
 بوابة االنطبلؽ ٨تو ٖتقيق التنافسية. -5
 ٖتقيق الشفافية كاحملاسبية كالعدالة. -6
 ضماف تبادؿ االعًتاؼ األكادٯتي بُت ا١تؤسسات التعليم اٞتامعي. -7
 ٖتسُت كتطوير الربامج التعليمية لتحقيق ا١تواصفات ا١تطلوبة. -8
 ا١ترشد ٨تو ٖتقيق اٞتودة كاالعتماد. -9

جعل مؤسسات كالربامج  التعليمية أكثر كفاية كفعالية، كبيئة هتدؼ إٔب التميز كاإلبداع  -10
 كاالبتكار .

 أف ٭تقق النظاـ التعليمي األىداؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ا١تناطة بو. -11
١تؤسسات كالربامج التعليمية ا١توثوؽ ٘تكن اجملتمع، كمؤسساتو، كأكلياء األمور من معرفة ا -12

 هبا، كطمأنة تلك األطراؼ على فاعلية تلك ا١تؤسسات كالربامج ك٘تيزىا.  
كال شك أف القارئ قد الحظ من االستعراض السابق؛ بوجود عدد من ا١تربرات تدعو إٔب اٟتاجة  

ُب اٟتصوؿ على  للمعايَت ُب التعليم اٞتامعي، فهي أقرب إٔب البوصلة للجامعات اليت ترغب
هتدؼ إٔب ٖتريك كامل طاقات اٞتامعة كمواردىا البشرية كا١تالية ٖتريكنا ا١تعايَت االعتماد، كهبذا فأف 

يؤدم إٔب اٟتصوؿ على االعتماد ا١تطلوب، كما يؤدم من ناحية أخرل إٔب بناء منظومة ديناميكية 
 وات بناء ا١تعايَت ُب التعليم ؟ داخل اٞتامعة،  كما أف ىذا سيقودنا إٔب طرح تساؤؿ عن: ما خط
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 ما خطوات بناء ادلعايَت يف التعليم اْلامعي ؟ .3
بادئ ذم بدء، ينبغي أف نعلم أف بناء ا١تعايَت ليست با٠تطوة السهلة، أك أهنا ٣ترد كضع تصورات 
١تواصفات ا١تؤسسات أك الربامج التعليمية، أك القياـ بًتٚتة لبعض ا١تواصفات األجنبية، إ٪تا ىي 
امعي ا٠تطوة األىم، كاألصعب، حيث إهنا ٖتتاج إٔب معرفة فلسفة كأىداؼ قطاع التعليم اٞت

للدكلة، كالتعرؼ أيضنا على الواقع ا١تعاش للبيئة التعليمية، كاالطبلع كذلك على الدراسات 
كاألدبيات ذات العبلقة، ككل ذلك يتم من خبلؿ كجود خطة تتضمن آليات كاضحة ك٤تددة 
لصياغة تلك ا١تعايَت، كما يتوجب توثيق عملية البناء أك ٖتديث كتطوير للمعايَت، من خبلؿ كجود 
توثيق ألعماؿ الفريق، حيث يتوجب توثيق ٚتيع االستنتاجات، كا١تبلحظات اليت توصل إليها 
الفريق، إضافة إٔب توثيق األعماؿ ا١تقدمة من كل عضو من أعضاء فريق ا١تكلف بذلك، كما ال 
٬توز أف ننسى تضمُت آليات عملية بناء أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت ُب مقدمة الدليل الذم يتضمن 

عايَت، كذلك هبدؼ التأكيد على اتباع منهجية كاضحة ُب عملية البناء، أك ٖتديث كتطوير ، ا١ت
ـ، يفتقد 2012بالرغم من كوف دليل ضماف جودة مؤسسات التعليم الصادر عن ا١تركز الوطٍت 

ها إٔب كجود تلك االدبيات ُب مقدمتو، إال أنو ُب كرش العمل التعريفية با١تعايَت كاف يتم التطرؽ في
إٔب ا١تنهجية أك ا٠تطوات اليت ًب اتباعها ُب إعداد ا١تعايَت، كبشكل عاـ فأف ا١تنهجية ا١تتبعة ُب 

 ا١تعايَت، ىي : ٖتديث كتطويرعملية بناء أك 
ٖتديد أعضاء الفريق كعددىم، حيث يتم تشكيل فريق من األفراد الذين لديهم الدراية  -1

كا١تعرفة كا٠تربة ُب بناء ا١تعايَت التعليم اٞتامعي، كالذين ٭تبوف ا١تشاركة ُب األعماؿ اٞتماعية، كلديهم 
 ا١تقدرة على قبوؿ النقد. 

أف يكوف كل أعضاء الفريق من أف ييراعى ُب تشكيل الفريق التنوع ُب عضويتو، كال ٬توز  -2
نفس ا١تؤسسة، آلف ىناؾ حاجة إٔب تنوع العقوؿ، كاألفكار، كالتجارب،  حيث سيكوف ىناؾ 
لكل ٤تور من ٤تاكر ا١تعايَت مفاىيمها، ك٦تارساهتا، كمؤشرات ا٠تاصة هبا، بالتإب ستكوف ىناؾ 

يس يلـز أف يكوف حاذقان ُب  حاجة إٔب ىذا التنوع  إل٧تاز ا١تطلوب  فاٟتاذؽ ُب صناعة كاحدة ل
 كل صناعة.
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 قياـ الفريق بإعداد كثيقة تيسمى ُب العادة ميثاؽ عمل الفريق، كاليت تتضمن العناصر التالية : -3
    .بيانات عن ا١تعايَت   
     التسلسل التارٮتي للوثيقة 
 ا١توافقات ا١تطلوبة إل٧تاز ا١تعايَت   
 . كصف ا١تعايَت   
      .أىداؼ ا١تعايَت  
  .نطاؽ ا١تعايَت   
  . منهجية بناء أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت 
 .متطلبات العمل   
 .التقارير ا١تطلوبة  
 .ا٢تيكل التنظيمي للفريق  
    . صبلحيات كمسؤكليات الفريق   
 .الوثائق ا١ترجعية كا١تلحقات   
إتاه بناء ا١تعايَت قياـ الفريق بعقد لقاءات دكرية بُت أعضائو؛ بغية بناء أسس كقواعد كاحدة  -4

أك ٖتديثها كتطويرىا، حيث يستلـز األمر أف تكوف ا١تقاييس الذىنية للفريق متقاربة إتاه تلك 
 العملية، حيث يتوجب أف تستند ا١تعايَت أكالن من الفلسفة التعليمية للدكلة كأىدافها.

طة كاضحة، كضع خارطة زمنية لبناء ا١تعايَت،  حيث يتوجب على الفريق االتفاؽ على خ -5
ك٤تددة لبناء أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت، مرتبطة ّتدكؿ زمٍت ٤تدد، قابل للتطبيق، كيتم تضمُت 

 ا٠تارطة من ضمن ميثاؽ عمل الفريق.
عقد لقاءات متعددة كمكثفة مع ٥تتلف القيادات األكادٯتية، كاإلدارية، كالفنية كا١تهتمة  -6

بلعية لعدد من اٞتامعات أك الربامج التعليمية ، يتم بالعملية التعليمية، أك القياـ بزيارات استط
: توزيع استبانات، أك عقد مقاببلت، أك رصد مبلحظات ، هبدؼ ٖتديد أىم  خبل٢تا مثبل ن
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الصعوبات اليت تواجو تلك اٞتامعات، أك الربامج، إضافة إٔب ٖتديد ا١تمارسات اٟتميدة اليت تقـو 
 هبا اٞتامعات أك الربامج التعليمية. 

ع ا١تعلومات كالبيانات من تقارير فرؽ التدقيق السابقة عن ا١تعايَت كٖتليلها، كاستنتاج أىم ٚت -7
 التحديات كا١تمارسات اٟتميدة ُب العملية التعليمية " ُب حاؿ ٖتديث كتطوير ا١تعايَت". 

 االطبلع على األدبيات ذات العبلقة، سواء أكانت اإلقليمية، أـ العا١تية. -8
ا١تعايَت ا١تراد إ٧تازىا مع ا١تعايَت العا١تية، سواء أكانت تتصل با١تدخبلت أـ  مراعاة أف تتعاطي -9

 العلميات أـ ا١تخرجات.  
قياـ الفريق بتقسيم ا١تعايَت إٔب عدد من العناصر، إضافة إٔب تقسيم عناصر ا١تعايَت العامة  -10

 إٔب معايَت فرعية، مع تبياف مؤشرات ا١تعيار كاألدلة كالوثائق ا١تطلوبة.
االتفاؽ بُت الفريق على كضع تدريج ليتم على ضوئو تقدير اٞتودة تصميم بنود ا١تعايَت   -11

كتطبيقها كفاعليتها، مع مراعاة أال يقل ىذا التدرج عن التدرج الرباعي، مع كضع سلم لتدرج 
كصفي لكل بند من بنود  معايَت اٞتودة، ْتيث يتكوف من مستويات كصيفة لؤلداء، لتقييم 

ة ا١تتحققة، كا٢تدؼ من ذلك إعطاء فرصة لتوفَت معلومات تشخيصية معيارية للبنود درجات اٞتود
 ا١تراد التدقيق عليها.  

صياغة ا١تسودة ا١تبدئية للمعايَت، ْتيث يتم الوضع ُب اٟتيسباف مطالب اٟتاضر،   -12
 كٖتديات ا١تستقبل.  

قيًٌميُت الوطنيُت كالدكليُت، -13
ي
هبدؼ اٟتصوؿ على  عرض مسودة ا١تعايَت على عدد من ا١ت

 تغذية راجعة. 
قيًٌميُت الوطنيُت كالدكليُت، كالقياـ بالتعديبلت ا١تطلوبة بعد اٟتصوؿ  -14

ي
مراجعة مبلحظات ا١ت

 على إٚتاع من غالبية أعضاء الفريق على تلك التعديبلت.
القياـ بعملية تقييم ا١تعايَت على عدد من اٞتامعات أك الربامج التعليمية، كذلك حسب  -15
َت ا١تطلوبة، من خبلؿ عملية ييطلق عليو التدقيق التجرييب، كهتدؼ ىذه العملية إلثبات ا١تعاي

صبلحيتها، كالتأكد من كوف ا١تعايَت ٦تزكجة ٔتفاىيم  ك٦تارسات كمؤشرات التعليم اٞتامعي، كتفسر 
 اس.الواقع التعليمي ا١تعاش، ٔتعٌت أف تكوف كاقعية، كُب نفس الوقت طموحة، كمرنة، كقابلة للقي
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 إعداد تقرير عن التدقيق التجرييب، حيث يتضمن مبلحظات فرؽ التدقيق عن ا١تعايَت.  -16
حالة من قبل فرؽ التدقيق  -17

ي
العمل على مراجعة كتعديل ا١تعايَت بناءن على ا١تبلحظات ا١ت

 التجرييب.
 نشر ا١تعايَت من خبلؿ عقد كرش عمل للتعريف با١تعايَت. -18
 معات. طباعة ا١تعايَت كتوزيعها على اٞتا -19

 كإذا أضفنا إٔب كل ما سبق بعض اٟتقائق، أ٫تها: 
  أنو ال ٬تب التعامل مع ا١تعايَت كقوالب جامدة، إ٪تا ىي دائمنا ْتاجة إٔب عملية التحديث

كالتطوير، كما أف االبتعاد عن ىذه ا٠تطوات مهما كاف ضئيبل ، أك عن القواعد األخبلقية ا١تبلزمة 
 للنتيجة إال أف تؤثر سلبا على توازرف بناء ا١تعايَت.للعمل اٞتماعي ال ٯتكن 

   أف ا١تعايَت تفقد كل مضموهنا كعبلقتها بالواقع اٞتامعي ابتداء من اللحظة اليت تكوف فيها
كل عناصرىا أك مؤشراهتا مستوحاة من ا٠تارج، كُب ىذه اٟتالة تكوف ا١تعايَت ٣ترد عملية استنبات 

بالواقع اٞتامعي ا١تعاش، فبناء معايَت ال يتم من خبلؿ عمليات  داخل بيوت زجاجية ليس ٢تا عبلقة
ٕتميع ا١تعايَت كترٚتتها؛ حيث ال تستطيع ٣تموعة متباينة من ا١تعايَت أف تكوف معايَت كطنية، 

كأف تنسجم  ،فا١تعايَت ٬تب أف تكوف نتاج ٣تتمعي بالدرجة األكٔب، كتواجو كٗتاطب الواقع اٞتامعي
كُب ىذا السياؽ نود اإلشارة  يات اجملتمع، كتستجيب لبلحتياجات اٟتقيقية،مع أىداؼ كاسًتاتيج

ـ، اعتمدت 2011 -2010إٔب كوف معايَت التعليم اٞتامعي ُب ليبيا اليت ًب إ٧تازىا خبلؿ العاـ 
ُب خطوطها األكٔب على تقرير الزيارات االستطبلعية للجامعات الليبية اٟتكومية كا٠تاصة العاـ 

ذكر مرجُت، كإبراىيم كا١تدين كعبداٞتليل، بأنو كاف من ضمن أىداؼ تقرير ـ، حيث ي2010
ـ" التأكد من كجود أىم ا١تؤشرات الدالة على 2010الزيارات االستطبلعية للجامعات الليبية 

جدية كالتزاـ اٞتامعات ٔتعايَت كاشًتاطات اٞتودة"، كالوقوؼ على مدل التزاـ اٞتامعات بتطبيق 
) تقرير دليل ضماف اٞتودة كاالعتماد الصادر عن ا١تركز كٖتقيق ا١تتطلبات الواردة بو.البنود الواردة ب

 (       75، ص2010الزيارات االستطبلعية للجامعات الليبية احلكومية، 
إذف على القارئ بعد أف أحاط هبذه ا٠تطوات أف يدرؾ بأف عملية بناء أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت 

ما يتصور البعض، أك أهنا ٣ترد عملية ترٚتة ما ىو موجود من معايَت ُب ليست بالعملية السهلة ك
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دكؿ العآب، كخاصة من مثل أمريكا كبريطانيا، ككندا، كاسًتاليا، أك بإمكاف فريق كاحد اإلحاطة 
ا أف تتسم ا١تعايَت بعدد من ا١تزايا،  ّتميع أنواع ا١تعايَت، أك إ٧تاز ٚتيع معايَت، بالتإب من ا١تهم جدن

 عل أ٫تها :   : ل
 أف تكوف ا١تعايَت ترٚتة حقيقة لفلسفة كأىداؼ قطاع التعليم العإب للدكلة.  (1
 أف تكوف ٢تا عبلقة بالواقع التعليمي ا١تعاش . (2
 أف تكوف طموحة، بأف تتضمن عناصر ٢تا عبلقة باالبتكار كاإلبداع كا١تنافسة.   (3
يَت كلما اقًتبت اٞتامعات أك أف تكوف مرنة كقابلة للقياس، ْتيث ٯتكن رفع سقف ا١تعا (4

 الربامج التعليمية من ٖتقيقها.
أف ييشارؾ ُب كضعها عدد من ا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ اٞتودة كاالعتماد، بالتعاكف مع   (5

 .ا٠ترباء ُب اجملاؿ التعليمي صاحب العبلقة
 أف يتم صياغة ا١تعايَت بلغة كاضحة، ك٤تددة غَت قابلة للتأكيل.   (6
ٟتد األعلى من ا١تمارسات اٞتيدة كا١تتميزة للمؤسسات أك الربامج أف تتضمن ا١تعايَت ا  (7

 التعليمية.  
أف تتضمن ا١تعايَت اٟتد األدىن من ا١تمارسات اٞتيدة للمؤسسات كالربامج اإلقليمية أك  (8

 الدكلية. 
 االستناد إٔب كثائق مرجعية كاضحة ك٤تددة.    (9
 رم. أف يتم مراجعة ا١تعايَت كٖتديثها كتطويرىا بشكل دك  (10

كما يتوجب قياـ الفريق بتحديد مرجعية الوثائق اليت ًب االستناد إليها ُب عملية بناء ا١تعايَت، أك 
ٖتديثها كتطويرىا ، ْتيث تكوف كاضحة، كمعلنة، كلعل أىم الوثائق ا١ترجعية اليت يتوجب أف تستند 

 يا، ىي :إليها عملية بناء أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي ُب ليب
 ( لسنة 18قانوف التعليم رقم )ـ. 2010 
 .اللوائح اليت تنظم التعليم اٞتامعي 
  .فلسفة كأىداؼ التعليم العإب 
 )ا١تعايَت السابقة  ) ُب حاؿ ٖتديث كتطوير ا١تعايَت 
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  )تقارير فرؽ التدقيق عن ا١تعايَت ) ُب حاؿ ٖتديث كتطوير ا١تعايَت 
 . الدراسات كاألدبيات ذات العبلقة 
 .التغذية الراجعة من قبل ا٠ترباء الذين قاموا بعملية مراجعة كتقييم ا١تعايَت 
كعلى كجو اإلٚتاؿ فإف عملية بناء ا١تعايَت أك ٖتديثها كتطويرىا قد ال ٗتلو من بعض الصعوبات،  

ففي اٟتالة الليبية أصبحت ىذه الصعوبات أكثر كضوحا، ففي ا١تؤ٘تر الوطٍت للتعليم العإب الذم 
ـ أكصي "بضركرة العمل على عقد الندكات 2014أبريل  14 -13د خبلؿ الفًتة من عق

كا١تؤ٘ترات ككرش العمل، اليت من شأهنا أف تسهم ُب هتيئة البيئة التعليمية ،الستيعاب عمليات 
التغيَت كالتطوير ُب إطار نظاـ اٞتودة، إضافة إٔب تفعيل مكاتب اٞتودة كتقييم األداء ُب ٚتيع 

) حسُت مرجُت لتعليم اٞتامعي كالتقٍت، كتوفَت اإلمكانات البلزمة لتحقيق أىدافها" مؤسسات ا
ـ، أصبحت ىناؾ صعوبات عديدة تواجو عملية تطبيق 2014، كخبلؿ مرحلة ما بعد (2014،

ا١تعايَت ُب اٞتامعات الليبية، إضافة إٔب كجود صعوبات تتعلق بعمليات التحديث كالتطوير، بالتإب 
  الصفحات القادمة توضيح تلك الصعوبات. سوؼ ٨ترص ُب

حتديث كتطوير معايَت التعليم اْلامعي يف  ما الصعوبات اليت تواجو عملية تطبيق أك .4
 ليبيا ؟

تواجو عملية تطبيق أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي ُب ليبيا عدد من الصعوبات، 
 :ُب التإب  ـ، كٯتكن ٖتديد أ٫تها2014كبشكل خاص بعد مرحلة 

ىناؾ حاجة إٔب إصدار تشريعات أك لوائح تلـز للجامعات الليبية بتطبيق معايَت اٞتودة  -1
 كاالعتماد. 

ـ دخلت الببلد ُب حالة حرب، كأصبح ىناؾ حكومتاف، 2014خبلؿ مرحلة ما بعد  -2
مية كىذا يعٍت بالضركرة كجود كزارتُت للتعليم، تتؤب كل منها اإلشراؼ على ا١تؤسسات التعلي

الواقعة ُب نطاقها، سواء أكانت با١تنطقة الشرقية أـ با١تنطقة الغربية، أـ ا١تنطقة اٞتنوبية ، كما كاف 
من نتائج ذلك انقساـ ا١تركز الوطٍت للجودة إٔب ثبلثة مراكز ذات ذمة مالية كإدارية مستقلة، كىي: 

أصبح من حق كل مركز بناء أك  ا١تركز األكؿ بطرابلس، كالثاين ُب إجدابيا، كالثالث ُب سبها، حيث
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ٖتديث كتطوير ا١تعايَت، كمع افتقاد أم تواصل أك تنسيق بُت ىذه ا١تراكز، أصبح لكل مركز سياستو 
 ا٠تاصة بو، فأثر ذلك سلبنا على برامج تطبيق أك ٖتديث كتطوير ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي.

ا ا١تعايَت الوطنية للجودة كاالعتماد، ال تزاؿ نسبة كبَتة من اٞتامعات الليبية ال تليب ٘تامن  -3
فمثبل:  قامت بعض اٟتكومات سواء أكانت ُب ا١تنطقة الشرقية، أـ ُب ا١تنطقة الغربية بتأسيس 

 .عدد من اٞتامعات اٟتكومية دكف مراعاة للمعايَت ا١توضوعة، سواء ا١تؤسسية أـ الربا٣تية
ؼ كاضحة، ٯتكن االستناد عليها ُب افتقار كزارة التعليم العإب إٔب كجود فلسفة كأىدا  -4

 عملية بناء ا١تعايَت، أك ٖتديثها كتطويرىا.
عدـ قناعة مسؤكٕب كزارة التعليم العإب، كبعض القيادات اٞتامعية بأ٫تية تطبيق معايَت  -5

 . اٞتودة كاالعتماد
ـ كبشكل خاص ُب 2014اعتقاد البعض ا١تسؤكلُت ٔتركز ضماف اٞتودة بعد مرحلة  -6

عملية بناء أك ٖتديث كتطوير معايَت اٞتودة كاالعتماد ىي كظيفة مناطة باألشخاص  طرابلس، بأف
الذين يعملوف  با١تركز الوطٍت لضماف اٞتودة فقط ، دكف اٟتاجة إٔب االستعانة با٠ترباء ُب ٣تاؿ 

 اٞتودة كاالعتماد.
عملية تدقيق عدـ قياـ بعض رؤساء الفرؽ التدقيق بإحالة مبلحظاهتم عن ا١تعايَت بعد كل  -7

 يقوموف هبا.
 اٟتاجة إٔب كجود آليات كاضحة ١تتابعة اٞتامعات. -8
 اٟتاجة إٔب كجود برامج تدريبية عن خطوات كآليات بناء كٖتديث كتطوير ا١تعايَت.   -9

 افتقار جل اٞتامعات الليبية ألم برامج ذات عبلقة بالتقوًن الذاٌب.  -10
 .ا١تؤىبلت الوطنيةا١تعايَت الوطنية ال تزاؿ غَت مرتبطة بإطار  -11
اٟتاجة إٔب كجود التوازف بُت تطبيق ا١تعايَت الوطنية، كالسماح ٔتساحة كافية لبلبتكار فيما  -12

 . يتعلق بتصميم الربامج التعليمية، كطرؽ كإسًتاتيجيات التعليم كالتعلم
كحاصل القوؿ إذف ىناؾ ٚتلة من الصعوبات اليت كاجهت عملية تطبيق أك ٖتديث كتطوير 

ـ، مع دخوؿ الببلد ُب حالة حرب، 2014َت، كما أف الصعوبات ازدادت ُب مرحلة ما بعد ا١تعاي
حيث أدت كما عرضناىا آنفا إٔب تقسيم ا١تركز الوطٍت لضماف اٞتودة، حيث أصبح لكل مركز لو 
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سياساتو ا٠تاصة بو، إضافة إٔب االفتقار قطاع التعليم  العإب ُب ليبيا إٔب فلسفة كأىداؼ كاضحة 
لنة، كلعل التساؤؿ الذم يطرح نفسو ىنا كىو: كيف يتم تفعيل دكر ا١تعايَت ُب التعليم كمع

 اٞتامعي؟  كىذ ما سيتم اإلجابة عنو ُب التساؤؿ التإب.
 ما ادلقًتحات اليت تساىم يف تطبيق أك حتديث كتطوير معايَت التعليم اْلامعي يف ليبيا؟ .5

 ا١تعايَت التعليم ُب اٞتامعي بليبيا، كأ٫تها ىي :ٯتكن طرح عدد من ا١تقًتحات بشأف تفعيل دكر 
 كجود إرادة سياسية كقيادة كاعية بأ٫تية كجود معايَت اٞتودة كاالعتماد ُب منظومة التعليم. -1
توحيد مراكز ضماف اٞتودة ُب ليبيا ُب مركز كطٍت كاحد، كرٔتا يتم إعادة التسمية إٔب ىيئة  -2

  االعتماد كضماف اٞتودة.
 الوطنية .       نية للمعايَت كاالختباراتتأسيس ىيئة كط -3
 رصد مبالغ مالية لتطبيق معايَت اٞتودة كاالعتماد ُب التعليم. -4
 إعػداد مدربُت ُب بناء ا١تعايَت اٞتودة كاالعتماد. -5
تسمية فريق كطٍت متكامل يشرؼ على مراجعة كتطوير ا١تعايَت اٞتودة كاالعتماد، حيث  -6

يناط بو إعداد ا١تعايَت األكادٯتية ا١ترجعية الوطنية ٞتميع الدرجات العلمية اليت ٘تنحها ا١تؤسسات 
 التعليمية ُب ٥تتلف التخصصات.  

فة اإلبداع كالتميز، كذلك بإ٬تاد دعم ا١تبادرات كا١تمارسات التعليمية الوطنية، كتأصيل ثقا -7
برامج لتحفيز اٞتامعات ا١تتميزة ُب تطبيق اٞتودة كضماهنا كمكافأهتا، كذلك من خبلؿ استحداث 

 جوائز سنوية، كجائزة  أفضل أستاذ، أك أفضل جامعة.
اختيار ٪توذج من كل جامعة حسب قدرهتا، إما أف يكوف كلية أـ برنا٣تان، كدعمو فنيان  -8

قبل كزارة التعليم العإب، كمركز اٞتودة للوصوؿ بو لبلعتماد، ليكوف ٪توذجان ٭تتذل بو ُب   كماليان من
كل جامعة ، كىذا اإلجراء سيكوف لو عدة فوائد، أ٫تها كجود ٪توذج حقيقي ُب كل جامعة 
 للجػودة كاالعتماد، ٦تا يسهل على الربامج األخرل بتطبيق اٞتودة كوهنا كاقعان ملموسا أمامهم.

 تنتاجات خادتية اس 
إف ا١تتتبع لعملية بناء ا١تعايَت الدكلية ٬تد أف معظم ا١تعايَت الدكلية يتم بناؤىا كفقنا لفلسفة الدكلة، 
كتوجهاهتا، كأىدافها التعليمية، كما تأٌب عملية بناء ا١تعايَت بغية إصبلح كمعاٞتة ا١تنظومة التعليمية، 
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بَت من ا٠ترباء كا١تهنيُت كالوكاالت كا١تؤسسات حيث ييشارؾ ُب إعداد كبناء ا١تعايَت عدد ك
ا١تتخصصة، كُب مرحلة متقدمة من عملية البناء للمعايَت يتم ٕتريبها على عدد من ا١تؤسسات 
كالربامج التعليمية، كذلك بغية إثبات صبلحيتها، كما تتسم جل ا١تعايَت بالواقعية، كُب الوقت نفسو 

لذلك ٧تد أف معظم ا١تؤسسات التعليمية ُب العآب أصبحت تكوف طموحة، كمرنة، كقابلة للقياس، 
تلتـز بتطبيق معايَت اٞتودة كاالعتماد، كشركط أساسية لبلعًتاؼ هبا، كمن ٍب االعًتاؼ ٔتخرجاهتا 
التعليمية، من أجل اٟتصوؿ على شهادة االعتماد الدكٕب، كمن ٍب دخو٢تا ُب ا١تنافسة مع 

افقت عملية بناء ا١تعايَت كتطبيقها عمليات تغيَت ١تناىج ا١تؤسسات التعليمية األخرل، كما ر 
التعليم، كإسًتا٬تيات التعليم كالتعلم، كتطوير القدرات ا١تهنية ألعضاء ىيئة التدريس كالكوادر 
ا١تساندة، كٖتسُت كتطوير أنظمة قبوؿ الطلبة، كآليات تقييمهم كتقوٯتهم، كبشكل عاـ السعي إٔب 

اعمة للمنظومة التعليم اٞتامعي، بغية اٟتصوؿ على التميز كاالبداع توفَت البيئة السليمة الد
 كاالبتكار. 

كعمومنا فإف ما يعنينا اإلشارة إليو ُب ىذا ا٠تصوص ىو أف ىناؾ  سلسلة من اآلثار ا١تباشرة كغَت 
 ا١تباشرة اليت تنجم عن عملية بناء كتطبيق ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي، حيث تسعي ا١تعايَت إٔب

 ٖتقيق مضامُت األىداؼ الوطنية للتعليم. 
كأخَتنا ٯتكن القوؿ بأف كجود ا١تعايَت ُب التعليم اٞتامعي أ٪تا جاءت كمدخل إصبلحي ١تواجهة 
ٖتديات العصر من خبلؿ تعليم ميرتكز على معايَت اٞتودة كاالعتماد، كما ٬تب النظر إٔب ا١تعايَت 

إلبداع، كاالبتكار، كما أننا عندما نؤكد كنعلن على ليس كهدؼ، إ٪تا ىي ا١ترشد ٨تو التميز، كا
كجود مواطن ضعف ُب ٦تارسات اٞتامعات أ٪تا ذلك هبدؼ ا١تعاٞتة كالتقدـ ٨تو األفضل، كوف 

 طموحاتنا كبَتة.    
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. دليل ضماف جودة الربامج األكادٯتية ُب كليات اٞتامعات (2013)اٖتاد اٞتامعات العربية  .2

 العربية. عماف. االردف . 
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 مؤسسات التعليم العإب. عماف. االردف. 
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 األداء التدريسي دلعلمي ادلرحلة الثانوية يف ضوء معايَت اْلودة الشاملة
 / جامعة مصراتةد.زلمد عمر زلمد الغزاؿ

 مقدمة :
ؿ الكبَت الذم أحدثتو الًتبية اٟتديثة من نقل مركز االىتماـ من ا١تادة الدراسية إف التحوٌ      

كا١تعلم إٔب االىتماـ با١تتعلم على أثر ذلك أصبح التعلم يدكر حوؿ ا١تتعلم . كىذا يتطلب إعداد 
ْتيث يكوف لديو القدرة على التعامل مع الطبلب باعتبارىم معلم يستطيع مواكبة ىذا التحوؿ 

 ٤تور العملية التعليمية ُب ضوء معايَت اٞتودة كمؤشراهتا .
إف دكر ا١تعلم يتجلى ُب ٖتقيق أىداؼ ا١تقرر الدراسي معرفينا، كمهارينا، ككجدانينا، من منطلق      

، ُب صورة تدفق معلوماٌب كتقدـ تقٍت لذا أف التغَتات العلمية ا١تتسارعة اليت يعيشها العآب الي ـو
ينبغي أف يكوف ا٢تدؼ النهائي ألم مقرر دراسي إعداد ا١تتعلم ا١تبدع ا٠تبٌلؽ القادر على توظيف 

 (.71،ص2006ا١تعلومات اليت درسها ُب حياتو العملية )الفتبلكم،
كس اإلبداع كاألنشطة من ىنا ينبغي أف تكوف العبلقة بُت ا١تعلم كا١تتعلم كثيقة الصلة تع    

التعليمية إذ ٯتكن  من خبل٢تا ٦تارسة الطالب لؤلنشطة الصفية كالبلصفية كالتفاعل معها ليكتسب 
نتائج مرضية لو كما يتزكد ٓتربات ٘تكنو من تنمية قدراتو كقواه ككافأتو على ٨تو أكثر فاعلية 

لعديد من ا١تؤ٘ترات احمللية كإنتاجية، كما يكتشف عبلقات جديدة، كأل٫تية دكر ا١تعلم عقدت ا
كالقومية كالعا١تية من أجل إعداده، كتأىيلو كتدريبو كخرجت بالعديد من التوصيات ُب ىذا الشأف، 
فعلى سبيل ا١تثاؿ، اىتمت منظمة )اليونسكو( بعملية إعداد ا١تعلم كما اىتم ا١تركز الوطٍت للجودة 

ايَت لؤلداء التدريسي ١ترحلة التعليم ا١تتوسط ( بدكر ا١تعلم كأعد مع2011كتقييم األداء ُب ليبيا)
مع ىذه ا١تؤسسات أف تٌقدـ التعليم يعتمد بشكل كبَت على مؤىبل  .ت ا١تعلمُت كقدراهتم الفعليةكٕتي

٩تل  من ذلك القوؿ، بأف األداء التدريسي ينبغي أف يكوف كفق مرجعية عملية تتصف    
قة عشوائية إرٕتالية غَت كاضحة ا١تعآب كالغاية، بالضبط العلمي حىت ال نًتؾ ا١تعلم يتصرؼ بطري

كلعل معايَت اٞتودة لؤلداء التدريسي ىي ا١ترشد كا١توجو للمعلم ُب أداء عملو، لنضمن لو سبلمة 
 األداء الذم ينعكس بدكره على ٥ترجات العملية التعليمية.
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 مشكلة البحث :
تيعد مشكلة تدين األداء التدريسي، كاحدة من أىم كأخطر ا١تشكبلت اليت تواجو النظاـ     

التعليمي، ١تا ٢تا من أثار سلبية على ٖتصيل الطبلب بشكل عاـ. ك١تا تًتكو من تبعات خطَتة على 
 الفرد كاجملتمع، ذلك ألف الطالب يكوف غَت قادر على تطبيق ا١تعلومات كا١تعارؼ كتوظيفها ُب
اٟتياة العملية كالعلمية كبالتإب ال ٯتكن للفرد أف يؤدم كظيفتو بكفاءة ك٘تٌكن إذا ٓب يستفد من 
تعليمو خاصة ُب مدارسنا اليت تركز على التلقُت كاالعتماد على اٟتفظ كإ٫تاؿ ا١تستويات األخرل 

على مواكبة سوؽ مثل الفهم كالتطبيق كالتحليل كالًتكيب ىذا بدكره يؤدم إٔب ٥ترجات غَت قادرة 
 العمل كتنتج لنا منتىج غريب ُب سوؽ العمل. 

قد اىتمت العديد من الدراسات ٔتشكلة تدين أداء ا١تعلمُت، كاألسباب ا١تؤدية إٔب ىذا التدين،     
(  2012( كدراسة الغزاؿ)2007( كدراسة العجيل )2000كمن ىذه الدراسات: دراسة حنفي)
ا١تعلم ُب التعليم ما قبل اٞتامعي كقد أكضحت ىذه الدراسات  كاليت ىدفت إٔب التعرؼ على كاقع

 أف ىناؾ ضعف ُب عمليات التعليم ٦تا أدل إٔب ضعف ا١تخرجات.
كقد تبُت ذلك من خبلؿ اطبلع الباحث على تقارير بعض ا١تفتشُت اليت أكضحت أف ىناؾ    

ب كعدـ اىتمامهم، كال تدين ُب األداء التدريسي ككثَتنا ما يربركف ىذا التدين بضعف الطبل
 يرجعونو إٔب أداء ا١تعلم.

كقد كاف من أىم أسباب اختيار الباحث ٢تذا البحث ىو عدـ كضوح األسباب، كعدـ القدرة    
على تشخي  كاقع األداء التدريسي كفق مرجعية علمية متعارؼ عليها ٦تا جعلو يسلط الضوء على 

 .ىذه اإلشكالية ُب ضوء معايَت اٞتودة الشاملة 
 ٦تا سبق ٯتكن ٖتديد مشكلة البحث ُب التساؤالت اآلتية :   
 ما كاقع األداء التدريسي ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية كفق معايَت اٞتودة الشاملة ؟.1
 ما معدؿ ترتيب كل مؤشر حسب ا١تعيار االكؿ يستند الدرس إٔب خطة كاضحة كدقيقة ؟.2
 ؟تسَت كفقنا ألساليب علمية تربويةاجراءات التدريس ما معدؿ ترتيب كل مؤشر حسب ا١تعيار الثاين .3
 ما معدؿ ترتيب كل مؤشر حسب ا١تعيار الثالث تتسق األسئلة مع مواصفات التقوًن اٞتيد ؟.4
 ما اٟتلوؿ كالتطلعات ١تعاٞتة القصور التدريسي ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية؟.5
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 أىداؼ البحث :
 ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية كفق معايَت اٞتودة الشاملة؟.التعٌرؼ على كاقع األداء التدريسي .1
التعٌرؼ على مدل التزاـ ا١تعلمُت ٔتعايَت جودة األداء التدريسي ُب ا١تقررات الدراسية ١ترحلة .2

 التعليم الثانوم ُب كل معيار من معايَت اٞتودة الشاملة.
 الثانوية.كضع حلوؿ كمقًتحات ١تعاٞتة القصور التدريسي ١تعلمي ا١ترحلة .3

 حدكد البحث :
 اٟتدكد ا١تكانية: ًب إجراء البحث على مفتشي مرحلة التعليم الثانوم ٔتدينة مصراتة..1

اٟتدكد البشرية:ًب إجراء البحث على ٚتيع مفتشي مرحلة التعليم الثانوم ُب كل 
 التخصصات)األساسي، التطبيقية، االجتماعية، النشاط(.

 ـ. 2017/2018البحث ُب العاـ اٟتدكد الزمنية: ًب إجراء .3
 مصطلحات كمفاىيم البحث:

 األداء التدريسي:-1
كيعرفو الباحث إجرائينا بأنو ٣تموع ما يتحصل عليو ا١تعلم من درجات ُب ضوء قائمة ا١تعايَت 

 ا٠تاصة ّتودة التدريس ١ترحلة التعليم الثانوم.
 ادلعايَت:-2
لكثَت من األبعاد السيكولوجية كاالجتماعية، كالعلمية،  يعٌرفها اللقاين كاٞتمل بأهنا "أراء ٤تصلة   

كالًتبوية، ٯتكن من خبلؿ تطبيقها معرفة الصورة اٟتقيقية للموضوع ا١تراد تقوٯتو كالوصوؿ إٔب 
 (.22، ص2003أحكاـ بشأهنا " )اللقاين كاٞتمل، 

اءات الفعاّلة ادلعّّبة بأهنا احملددات األساسية ادلكونة من األديعٌرؼ الباحث ا١تعايَت إجرائيا:  
عنها مبؤشرات مستقلة تستخدـ للحكم على جودة أداء معلمي ادلرحلة الثانوية يف مجيع 

 جوانب العملية التدريسية )التخطيط للدرس، تنفيذ الدرس، تقومي الدرس(.
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 اْلودة الشاملة :-1
بأهنا: قياـ ا١تعلم بدكره الًتبوم يعٌرؼ اٞتودة الشاملة لؤلداء التدريسي ١تعلمي مرحلة التعليم الثانوم 

بدقة ُب اجملاالت ا١تختلفة )ا١تعرفية، الوجدانية، النفس حركية( كفقنا ١تعايَت كمؤشرات ٤تددة كيتم 
 اٟتكم عليها من خبلؿ نتائج قائمة ا١تعايَت كمؤشراهتا ا١تستخدمة ُب البحث اٟتإب .

 األدبيات كالدراسات السابقة:
 يف األداء التدريسي :مؤشرات اْلودة الشاملة 

 ىناؾ مؤشرات عامة للجودة الشاملة ُب األداء التدريسي تتمثل ُب احملاكر اآلتية:
 .حجم ا٢تيئة التدريسية 
 .كفاية ا١تعلمُت ا١تهنية 
 .مدل مسا٫تة ا١تعلمُت ُب خدمة اجملتمع 

معايَت اٞتودة ( ُب دراستو اليت ىدفت إٔب تطوير مناىج التعليم الثانوم ُب ضوء 2007كيرل ٤تمد)
الشاملة ٔتصر.إف إعداد ا١تعلم ينبغي أف يتم ُب مستول التعليم اٞتامعي كفق معايَت جودة ٤تددة 

( كُب ىذا 978،ص2007مسبقنا كٯتكن االستفادة من الدكؿ ا١تتقدمة ُب ىذا الشأف.)٤تمد، 
لتدريس ُب ( ُب دراستو قضايا معاصرة ُب ا١تناىج كطرؽ ا2002السياؽ يرل ٝتَت عبد الوىاب)

ا١ترحلتُت الثانوية كاٞتامعية( إف معايَت اٞتودة ا١ترتبطة با١تعلم ٯتكن أف تكوف مدخبلن مناسبنا ُب تطوير 
العملية التعليمية ٔتا ٭تقق أىدافها.. إف ا١تعلم ينبغي أف يؤىل كفق معايَت اٞتودة الشاملة ا١ترتبطة 

سا٫تة الفعلية ُب خدمة اجملتمع )ٝتَت عبد بالكفاية كالكفاءة ا١تهنية، كأف يكوف قادرنا على ا١ت
 (.119،ص2002الوىاب،

( ُب دراستو اليت ىدفت إٔب تطوير منهج الًتبية كعلم النفس للمرحلة الثانوية 2012كيشَت الغزاؿ) 
بليبيا ُب ضوء معايَت اٞتودة الشاملة، إٔب أف االداء التدريسي ينبغي أف يسَت كفق معايَت كمؤشرات 

بلث ٣تاالت أك كاضحة كشاملة كقد أعد الباحث قائمة معايَت لؤلداء التدريسي تضمنت القائمة ث
 مهارات تدريسية رئيسة كىي بالًتتيب على النحو التإب :

 مهارة التخطيط للدرس..1
 مهارة تنفيذ الدرس..2
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 مهارة تقوًن الدرس..3
كيندرج ٖتت كل ٣تاؿ من ىذه اجملاالت ٣تموعة من ا١تعايَت اليت تتضمن ٣تموعة من ا١تؤشرات 

( معايَت 3( ٣تاالت ك )3ها، كبذلك تضمنت البطاقة )كيتم تقييم األداء التدريسي للمعلم ُب ضوئ
( مؤشرنا كيؤكد على ضركرة االلتزاـ هبا كتطويرىا حىت نضمن أفضل أداء تدريسي ٦تكن 66ك )

 (.220،ص2012)الغزاؿ،
 فلسفها  –إسًتاتيجية بلـو إلتقاف التعلم  -

( جهودنا ضخمة من أجل التوصل إٔب اسًتاتيجية ٯتكن  من خبل٢تا مواجهة قدـ )بنيامُت بلـو
الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت كمساعدة ا١تعلمُت على أداء العملية التعليمية بشكل فٌعاؿ يؤدم نواتج 
تعلم ميرضية بصورة منهجية منظمة كمنتظمة كتركزت جهوده ُب البحث عن آلية ٘تكُت نسبة كبَتة 

( أف معظم %( 99.29من ا١تتعلمُت من الوصوؿ إٔب مستول كاحد من االتقاف ) حيث يرل )بلـو
%( يستطيعوا أف يتمكنوا ٦تا علينا أف نعلمهم كإهنا ١تسؤكلية ا١تعلم  90ا١تتعلمُت )رٔتا أكثر من 

( ُب التواصل إٔب اسًتاتيجيتو اليت بناىا على ا١تنطق  كقائم على العملية التعليمية، كقد ٧تح )بلـو
ينا بالنسبة الستعدادىم للمادة الدراسية كتقدـ ٢تم التإب : إذا كاف ا١تتعلموف يتوزعوف توزيعنا اعتدال

فرص متساكية للتعلم كنوعية كاحدة من التعلم ، فإف قليبلن منهم يتوقع أف يصل إٔب مستول 
االتقاف أك التمكن ، كلكن إذا حصل كل متعلم على فرصة ٥تتلفة للتعلم ، كنوعية ٥تتلفة من 

%( ٯتكن أف ٭تققوا مستول إتقاف أك ٘تٌكن يصل 90من التعليم فإف غالبية ا١تتعلمُت )رٔتا أكثر 
 % أك أكثر .90إٔب 

( ٓتصوص اتقاف التعلم أجريت ْتوث مكثفة على  كُب السنوات الثبلث التالية لنشر أفكار )بلـو
اتقاف التعلم ُب كل من الواليات ا١تتحدة األمريكية كخارجها كقد كجد إمكانية تنفيذىا بنجاح 

 مرتفعة ُب ٚتيع مستويات التعلم ك٣تاالتو ا١تختلفة كبسهولة كبتكلفة غَت
 (.212،ص2004)سركر،

كيرل الباحث أف التعلم الفٌعاؿ ىو الذم يستند على معايَت علمية كاضحة كدقيقة ٯتكن قياسها 
كالتعرؼ على مدل فاعليتها كما يستند أيضان إٔب تصنيف بلـو لؤلىداؼ التعليمية حىت تتم العملية 
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؛ كحىت يتمكن ا١تعلم من تقدًن التعليمية كف ق ٚتيع اجملاالت كا١تستويات ا١تدرجة ُب تصنيف بلـو
 خدمة تربوية يليب احتياجات الطبلب النفسية كاالجتماعية كالعلمية .

( ُب دراستها لفعالية منهج مقًتح ُب مادة االجتماعيات 2000كقد أكدت سهاـ اٟتنفي )
عا١تية ا١تعاصرة على ضركرة االىتماـ ٔتعايَت اٞتودة الشاملة للصف الثاين ثانوم ُب ضوء االٕتاىات ال

ُب التدريس متضمنة تصنيف بلـو كمراعاتو أثناء التدريس، كأثناء كضع أسئلة االختبارات؛ حىت 
 ٯتكن احتواء ٚتيع ا١تستويات ا١تعرفية إضافة إٔب اجملاؿ الوجداين كا١تهارم.

 ادلبلمح العامة االسًتاتيجية بلـو إلتقاف التعلم : 
( ا١تبلمح العامة لبلسًتاتيجية كحدد كصف تفصيلي ٢تا :   كضع )بلـو

ٖتديد نواتج التعلم ا١تتوقع ظهورىا لدل ا١تتعلم بعد دراستو ١تقرر ما، كصياغتها ُب صورة -1
 ٣تموعة من األىداؼ السلوكية .

ط هبذه األىداؼ مع ٖتديد مستول اإلتقاف الذم ينبغي أف عداد اختبار هنائي شامل مرتب-2
 يصل إليو ٚتيع ا١تتعلمُت .

إعداد ا١تادة العلمية للمقرر ُب صورة مواد تعليمية أساسية بنفس الصورة تقريبان اليت ىي عليها -3
ٔب ٍب يعاد تنظيمها ُب صورة مواد تعليمية عبلجية ذاتية كذلك بتقسيمها إ –ُب الكتب الدراسية 

كحدات تعليمية متتابعة، كل منها يغطي فًتة زمنية ال تزيد عن أسبوعُت، مع مراعاة أف تشمل كل 
كحدة على : توجيهات للمتعلم توضح لو أسلوب دراسة ىذه الوحدة كأ٫تيتها كأىداؼ الوحدة 

صَت ُب مصاغة بصورة اجرائية كاألنشطة التعليمية اليت سيمارسها ا١تتعلم مع كجود اختبار ٖتصيلي ق
 هناية كل جزء .
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شكل يوضح المالمح العامة لإلستراتيجية بلوم وكيفية السير فيها 

 (442،ص4002)ابراهيم،
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 إعداد مواد تعليمية اثرائية إضافية مرتبطة با١تادة العلمية .
اجراء اختبار بنائي )أ( لتشخي  تقدـ ا١تتعلم ُب الوحدة مع ٖتديد مستول اإلتقاف ُب  -1

 ىذا االختبار. 
ا١تتعلم الذم يصل إٔب مستول االتقاف ُب ىذا االختبار يعطى مواد اثرائية أك يطلب منو  -2

 مساعدة متعلم آخر ٓب يصل إٔب مستول اإلتقاف. 
ل االتقاف؛ البدء ُب دراسة ا١تواد التعليمية يطلب من ا١تتعلم الذم ٓب يصل إٔب مستو   -3

 العبلجية الذاتية.
اجراء اختبار بنائي )ب( ليجيب عليو ا١تتعلم الذم درس ا١تواد التعليمية العبلجية لتحديد  -4

 ما إذا كاف قد كصل إٔب مستول االتقاف أـ ال.
بل تدريس توضع ا٠تطوات السابقة موضع التنفيذ مع تطبيق االختبار النهائي الشامل ق -5

 (.229 -227، ص2004ا١تقرر كبعد االنتهاء من تدريسو )إبراىيم، 
باستقراء ا١تبلمح العامة السًتاتيجية بلـو كإلتقاف التعلم ٯتكن التوصل إٔب أف معايَت جودة األداء 
التدريسي متضمنة ُب ىذه االسًتاتيجية حيث ترتكز على أف يصل كل ا١تتعلمُت إٔب مستول 

ؤىلهم إٔب توظيف ىذه ا١تعلومات، كالقدرة على تطبيقها ُب حياهتم العلمية كالعملية اإلتقاف الذم ي
. 
يؤكد )الشهايب( على ضركرة هتيئة بيئة تعليمية تراعي معايَت اٞتودة الشاملة كاسًتاتيجية بلـو مراعاة  

 (.46،ص2003القدرات العقلية للطلبة كاحتياجاهتم ُب كل ا١تراحل التعليمية )الشهايب،
 خصائص جودة األداء التدريسي:

يعد ا١تعلم اٞتيد أىم عناصر العملية التعليمية، فهو احملرؾ الذم يوجو االدارة الصفية ذلك من 
خبلؿ كضوح أىداؼ الدرس كاختيار الوسائل التعليمية ا١تناسبة لتنفيذ الدرس للطبلب كالقياـ 

ور العملية التعليمية من خبلؿ بأنشطة صفية حوؿ ٤تتول الدرس، كمشاركة الطلبة، كجعلهم ٤ت
ا١تشاركة الشفهية ٞتميع الطلبة مع مراعاة الفركؽ الفردية بينهم، كٖتديد أنشطة اثرائية لتعزيز 
مضموف ا٢تدؼ، كمدل قدرتو على ربط طريقة التدريس با٢تدؼ، ك٭تدد طريقة التدريس طبقان 

ة من حُت إٔب أخر، كيعمل على أف للموقف التعليمي ٖتفز التفكَت، كتنمي اإلبداع كما يطرح أسئل
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ٯتارس الطلبة أنشطة ٚتاعية، كيتقبل استجاباهتم كأفكارىم مهما كانت خاطئة كيشيع جو األلفة 
كالود بينهم كأف ٭تقق األمن النفسي ٢تم  داخل حجرة الدراسة، كما يطرح أسئلة ذات مستويات 

ل العلمي، كالتفكَتم للطلبة. كىذا ما تفكَت ٥تتلفة تثَت ٛتاس الطلبة بشرط أف تتناسب مع ا١تستو 
( بأف تتم عملية التدريس كفق معايَت علمية ٤تددة كيوصى بعدـ 2008يؤكده سعيد الُب )

االعتماد على التلقُت ُب التدريس كأف ال تنحصر االختبارات ُب مستول التذكَت فقط 
 (. 88،ص2008)البلُب،

عليمية داخل حجرات الفصل عبارة عن فاعلية ( إٔب أف العملية الت2004كيشَت عادؿ إبراىيم )
تشاركيو ٚتاعية كعلى ا١تعلم أف ٥تتلف ىذا ا١تناخ ك٬تعل البيئة الصيفية بيئة جذابة كليست طارئة ) 

 (. 92،ص2004إبراىيم،
 منهجية إجراءات البحث

 منهج البحث 
١تا يوفره ىذا  اتبع الباحث ا١تنهج الوصفي لكوف ىذا ا١تنهج تفرضو طبيعة مشكلة البحث نظران 

 ا١تنهج من إمكانية الوصوؿ إٔب اٟتقائق الدقيقة، كالظركؼ القائمة ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث.
 رلتمع البحث 

يتناكؿ البحث اٟتإب ٚتيع مفتشي مرحلة التعليم الثانوم ٔتدينة مصراتة )األساسي، التطبيقية، 
كل ٘تثيل العينة كوهنا ٦تثلة أك غَت االجتماعية، النشاط( كإخضاع اجملتمع للبحث يبعدنا عن مشا 

 ٦تثلة كيعترب ىذا البحث من ْتوث اٟتصر الشامل، كبذلك تكوف نتائجو أكثر موضوعية . 
 أداة البحث :

عدة من قبل الباحث 
ي
من أجل ٖتقيق ىدؼ البحث، استخدمت قائمة معايَت األداء التدريسي ا١ت

 ( تتكوف من ثبلثة ٣تاالت:2012)الغزاؿ 
 كؿ : التخطيط للدرس. اجملاؿ األ

 اجملاؿ الثاين : تنفيذ الدرس.
 اجملاؿ الثالث: تقومي الدرس.
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 صدؽ أداة البحث:
للتوصل إٔب دالالت عن صدؽ أداة البحث قاـ الباحث بعرضها على ٣تموعة من احملكمُت من 

تها ما ذكم ا٠تربة كاالختصاص ُب ٣تاؿ الًتبية كقد حصلت ٚتيع الفقرات على موافقة تراكحت نسب
 % على الفقرات كافة.86-%84بُت 

 ثبات األداة:
بلغ معامل ثبات األداة لبلتساؽ الداخلي ٞتميع فقرات األداة )قاعدة ا١تعايَت( اليت استخدمت ُب 

( كىي نسبة 0.811االجابة عن مدل توفر معايَت االداء التدريسي كاحملسوب بطريقة ألفا كربناخ )
( 19ا١تعايَت بصورهتا النهائية على ٣تتمع البحث البالغ عددىم ) جيدة للتطبيق.كًب توزيع قائمة

مفتشان تربويان كبعد االجابة عليها ًب ٕتميعها كقاـ الباحث بتفريغ البيانات كالتعامل معها إحصائيا 
 باستخداـ ا١تتوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم كالرتب.

 نتائج البحث:
داة البحث كا١تتعلقة ٔتعايَت األداء التدريسي كفق معايَت بعد االنتهاء من التحليل اإلحصائي لؤل

 اٞتودة الشاملة توصل الباحث إٔب النتائج التالية: 
أكالن : لئلجابة عن السؤاؿ الرئيسي ما كاقع األداء التدريسي دلعلمي ادلرحلة الثانوية كفق 

 معايَت اْلودة الشاملة ؟
يتناكؿ األداء التدريسي ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية  لكل ْتث أسلوب إحصائي يناسبو كٔتا أف البحث

كفق معايَت اٞتودة الشاملة، فكاف ا١تتوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم ىو األنسب الستخراج 
البيانات كاٞتدكؿ التإب يوضح ذلك مفصبلن مع توضيح ترتيب البيانات كتراكحت ا١تتوسطات 

( متوسطىا، كاٞتدكؿ 1.31ىا بينما أدناىا كاف )(، متوسطنا كىذا أعبل2.74اٟتسابية ما بُت )
.  اآلٌب يبُت ذلك مفصبلن
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 ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية إلجابات أفراد العينة1جدكؿ رقم )

 ادلعايَت كادلؤشرات ت
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعيارم

 الًتتيب

 اجملاؿ األكؿ : التخطيط للدرس
 األكؿ : يستند الدرس إىل خطة كاضحة كدقيقةادلعيار 

 ادلؤشرات
 حتديد أىداؼ الدرس

1 
2 

 ٭تدد أىداؼ الدرس بصورة إجرائية .
٭تقق التوازف بُت ٣تاالت األىداؼ الثبلثة )ا١تعرفية، 

 الوجدانية، ا١تهارية( ُب طبقة الدرس.

2.42 
2 

0.80 
0.66 

2 
11 

 التمهيد للدرس
3 
4 
 
5 
6 

 ْتيث يكوف مرتبطنا بأىداؼ الدرس .٭تدد التمهيد 
٭تدد األسلوب ا١تناسب للتمهيد للدرس ٔتا يضمن 

 إثارة انتباه كدافعية الطبلب.
 يكوف التمهيد مرتبطنا بالواقع .
 يكوف التمهيد مشوقنا للدرس .

2.36 
2 
 

1.89 
1.94 

0.78 
0.66 
 

0.63 
0.64 

3 
11 
 
13 
12 

 الوسائل التعليمية
7 
8 
9 

 اليت ٖتقق أىداؼ الدرس .ٮتتار الوسائل 
 ٮتتار كسائل بسيطة سهلة الفهم ككاضحة .
 ٮتتار الوسائل اليت تيسر الشرح كالتوضيح .

1.89 
1.94 
2 

0.63 
0.64 
0.66 

13 
12 
11 

 األنشطة التعليمية
10 
11 
 
12 
13 
14 

 ٮتتار النشاط الذم ٭تقق أىداؼ الدرس.
٭تدد أنشطة منزلية يكلف الطبلب بأدائها ترتبط 

 بأىداؼ الدرس .
ٮتتار النشاط ٔتا يضمن استثارة دافعية الطبلب للتعلم 

. 
 ٮتتار النشاط ْتيث يتناسب مع مستول الطبلب.

 ٮتتار أنشطة إثرائية لتعزيز مضموف ا٢تدؼ.

1.89 
1.31 
 

1.73 
1.73 
2.15 

0.63 
0.49 
 

0.57 
0.57 
0.71 

13 
20 
 
16 
16 
8 
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 طرؽ التدريس
15 
16 
17 
 
18 
19 

 الطريقة با٢تدؼ من الدرس .ترتبط 
 ٭تدد طريقة التدريس طبقنا للموقف التعليمي .

يراعي القواعد العلمية السليمة ا١تتطلبة لتنفيذ الطريقة 
 اليت يستخدمها.

 ٭تدد طريقة التدريس ٔتا ٭تفز التفكَت كينمي االبداع .
 ٭تدد طريقة التدريس ٔتا يشجع العمل بركح الفريق.

1.94 
2 

1.84 
 

1.78 
2 

0.64 
0.66 
0.61 
 

0.59 
0.66 

12 
11 
14 
 
15 
11 

 التقومي
20 
21 
22 
 
 
 
23 

 يرتبط التقوًن بأىداؼ الدرس .
 ٭تدد أساليب تقوًن متنوعة .

يشمل التقوًن على التقوًن القبلي كالتقوًن البنائي بعد  
كل جزئية ُب الدرس كالتقوًن التجميعي ُب هناية الدرس 

 )التقوًن ا١تستمر(.
 

 أسئلة تستثَت تفكَت الطبلب .٭تدد 

2.10 
2.36 
1.84 
 
 

1.31 

0.70 
0.78 
0.61 
 
 

0.43 

 
9 
3 
14 
 
 
20 
 

 اجملاؿ الثاين : تنفيذ الدرس
 ادلعيار الثاين : إجراءات التدريس تسَت كفقنا ألساليب علمية كتربوية

 ادلؤشرات
 التمهيد للدرس

24 
25 
26 

 يستخدـ مقدمة ٘تهيدية مناسبة للدرس .
 يستثَت دافعية الطبلب كانتباىهم ٨تو الدرس.

يسأؿ عن معلومات الطبلب السابقة حوؿ الدرس  
 كمدخل للتعلم اٞتديد.

2.74 
2.21 
2.26 

0.82 
0.73 
0.75 

7 

 إجراءات التدريس )عرض ادلادة العلمية(
27 
28 
29 
 

 يسَت ُب الشرح بتسلسل منطقي .
 يوضح للطبلب االرتباط بُت ا١تفاىيم .

 يربط بُت ا١تعرفة اٞتديدة كا١تعرفة السابقة حوؿ ا١توضوع
 يطرح أسئلة بعد كل جزئية للتأكد من فهم الطبلب.

2.36 
2.31 
2.26 
 

0.78 
0.77 
0.75 
 

3 
4 
5 
 

 1 
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30 
31 
32 
33 
34 
 
35 
36 
37 
 
38 

.  يستخدـ ا١تثاؿ كاالمتثاؿ ُب تدريس ا١تفهـو
 يتيح للطبلب فرصة للمناقشة ا٢تادفة ٖتت إشرافو .

 التعلم الذاٌب.يساعد الطبلب على تنمية مهارات 
يشًتؾ الطبلب ُب تقدًن ملخ  ١تا ًب تقدٯتو ُب 

 الدرس.
 يكتب ا١تلخ  السبورم ٓتط كاضح .
 يعرض ا١تادة العلمية بشكل مشوؽ كمثَت.

يستخدـ أكثر من أسلوب تدريسي داخل اٟتصة كلما 
 أمكن ذلك .

 يراعي اٞتوانب التطبيقية أثناء مراحل الدرس ا١تختلفة

2.10 
2 

1.31 
1.52 
2 
 

1.94 
1.78 
2.15 
 

1.68 

0.70 
0.66 
0.43 
0.50 
0.66 
 

0.64 
0.59 
0.71 
 

0.56 

9 
11 
20 
19 
11 
 
12 
15 
8 
 
17 

 إجراءات التدريس )شلارسة األنشطة التعليمية( 
39 
 
40 
41 

يعمل على أف يكوف الطبلب ٤تورنا ألداء االنشطة 
 التعليمية .
 الطبلب ١تمارسة أنشطة صيفية .يوجو 

يساعد الطبلب ُب اسًتجاع خرباهتم السابقة كمتطلب 
 أساسي ألداء األنشطة.

1.78 
 

1.68 
1.31 

0.59 
 

0.56 
0.43 

15 
 
17 
20 

 إجراءات التدريس )استخداـ الوسائل التعليمية (
42 
43 
 
44 
45 

 يعرض الوسيلة بأسلوب شيق ٬تذب انتباه الطبلب.
الوسيلة ٔتا يضمن الرؤية الواضحة  ٭تدد مكاف عرض

 للطبلب .
 ييظهر الوسيلة ُب الوقت ا١تناسب .

 يعيد عرض الوسيلة إذ تطلب األمر ذلك .

2.05 
1.78 
 

1.84 
1.94 

0.68 
0.59 
 

0.61 
0.64 

10 
15 
 
14 
12 

 إجراءات التدريس )إدارة التفاعل داخل حجرة الدراسة(
 إدارة الفصل

46 
47 
 
48 

 النقاش للطبلب .يتيح فرص 
يصمم بيئات تعلم لتنمية شخصية ا١تتعلم ّتوانبها 

 ا١تتعددة.
 يدير كقت اٟتصة بشكل فٌعاؿ.

2.36 
1.73 
 

2.26 

0.78 
0.57 
 

0.75 

3 
16 
 
5 
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 9 0.70 2.10 يوفر بيئة نفسية صحيحة داخل الفصل. 49
 توجيو األسئلة كتلقي االستجابات

50 
51 
52 
53 
54 

بعدالة كفقنا لقدراهتم  يوزع األسئلة على الطبلب
 ا١تختلفة.

 يطرح األسئلة من حُت آلخر خبلؿ الدرس.

 يطرح السؤاؿ ٍب ٭تدد الطالب الذم ٬تيب .
يتيح الوقت الكاُب للطبلب للتفكَت ُب السؤاؿ 

 ا١تطركح.
يستخدـ ا١تعززات بصورىا ا١تختلفة  لتشجيع الطبلب 

 عن اإلجابات.

2.26 
2.31 
2.10 
2.15 
2.05 

0.75 
0.77 
0.70 
0.71 
0.68 

5 
4 
9 
8 
10 

 العبلقات االنسانية )بُت الطبلب بعضهم بعضنا(
 17 0.56 1.68 يكلف الطبلب ٔتمارسة أنشطة ٚتاعية إذا تطلب األمر 55

 )بُت ادلعلم كالطبلب(
56 
57 
58 
59 

يتقبل استجابات الطبلب كأفكارىم مهما كانت 
 خاطئة .

 الدراسة.يشعر الطالب باألمن النفسي داخل حجرة 
 ٭تقق العدالة بُت الطبلب ُب توزيع ا١تهاـ التعليمية.

 يشيع جونا من األلفة كالود بُت الطبلب.

2.25 
1.94 
2.26 
1.78 

0.75 
0.64 
0.75 
0.59 

6 
12 
5 
15 

 اجملاؿ الثالث: تقومي الدرس
 ادلعيار الثالث تنسيق األسئلة مع مواصفات التقومي اْليد

 ادلؤشرات
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

 يصوغ أسئلة تشمل كل عناصر الدرس .
 يستخدـ أسئلة تتناسب مع ا١تستول العقلي للطبلب .

 ٬تعل السؤاؿ متضمننا لفكرة كاحدة .
 يعي تعليمات كاضحة قبل االجابة عن األسئلة .

 يستخدـ أسئلة متدرجة ُب الصعوبة .
 يستثَت ٛتاس الطبلب لئلجابة عن األسئلة.

 مستويات تفكَت ٥تتلفة .يطرح أسئلة ذات 

2.15 
1.57 
2.31 
2.05 
2.26 
1.94 
1.57 

0.71 
0.52 
0.77 
0.68 
0.75 
0.64 
0.52 

8 
18 
4 
10 
5 
12 
18 
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( ترتيبنا كاستخدـ الباحث 20( إٔب )1يتضح من اٞتدكؿ السابق تراكحت الًتاتيب ما بُت )    
( غَت متوفرة 2( فما فوؽ  كمعيار أك متوسط لقبوؿ ا١تؤشر أم أف ا١تهارة متوفرة كاألقل من )2)

د (، كأف عد0.51( مؤشرنا أم بنسبة )35لدل ا١تعلمُت، كما أف عدد ا١تؤشرات ا١تتوفرة بلغت )
 ( .0.48( مؤشرنا  بنسبة )31ا١تؤشرات غَت ا١تتوفرة بلغ عدد )

كما أف أعلى ترتيب كاف للمؤشر التإب )يستخدـ مقدمة ٘تهيدية مناسبة للدرس( ٔتتوسط 
( كىذا ا١تؤشر موجود ُب اجملاؿ الثاين )تنفيذ الدرس( معيار اجراءات التدريس تسَت كفقنا 2.74)

 ألساليب علمية تربوية.
 ل ترتيب كاف للمؤشرات اآلتية :كاف أق

( كىذا ا١تؤشر 1.31)٭تدد أنشطة منزلية يكلف الطبلب بأدائها ترتبط بأىداؼ الدرس( ٔتتوسط )
 موجود ُب اجملاؿ األكؿ التخطيط للدرس.

( كىذا ا١تؤشر موجود ُب اجملاؿ األكؿ 1.31)٭تدد أسئلة تستثر تفكَت الطبلب( ٔتتوسط )
 )التخطيط للدرس(

( كىذا ا١تؤشر موجود ُب اجملاؿ 1.31للطبلب فرصنا للمناقشة ا٢تادفة ٖتت اشرافو( ٔتتوسط ))يتيح 
الثاين )تنفيذ الدرس(،كذلك ٖتصلت الفقرة اليت نصت على)يساعد الطبلب على تنمية مهارات 

 ا١تؤشر موجود ُب اجملاؿ الثاين )تنفيذ الدرس( (.
( 1.31تطلب اساسي ألداء األنشطة( ٔتتوسط ))يساعد الطبلب ُب اسًتجاع خرباهتم السابقة كم
 كىذا أيضنا موجود ُب اجملاؿ الثاين )تنفيذ الدرس(

 ثانينا لئلجابة عن السؤاؿ الثاين كالذم ينص على :
 ما معدؿ ترتيب كل مؤشر حسب ادلعيار األكؿ يستند الدرس إىل خطة كاضحة كدقيقة؟

ينا حسب متوسطاهتا  كاٞتدكؿ اآلٌب يوضح لئلجابة على ىذا السؤاؿ ًب ترتيب ا١تؤشرات تنازل
 ذلك:
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 االضلراؼ ادلتوسط الًتتيب اجملاؿ األكؿ التخطيط للدرس ت
 0.80 2.42 1 ٭تدد أىداؼ الدرس بصورة إجرائية. 1
 0.78 2.36 2 ٭تدد التمهيد ْتيث يكوف مرتبطنا بأىداؼ الدرس . 3
 0.78 2.36 2 ٭تدد أساليب تقوًن متنوعة . 21
 0.71 2.15 3 ٭تدد أنشطة إثرائية لتعزيز مضموف الدرس. 14
 0.70 2.10 4 يرتبط التقوًن بأىداؼ الدرس. 20
٭تقق التوازف بُت ٣تاالت األىداؼ الثبلثة )ا١تعرفية، الوجدانية،  2

 ا١تهارية( ُب ضوء طبيعة الدرس .
5 2 0.66 

انتباه ٭تدد األسلوب ا١تناسب للتمهيد للدرس ٔتا يضمن إثارة  4
 كدافعية الطبلب.

5 2 0.66 

 0.66 2 5 ٮتتار الوسائل اليت تيسر الشرح كالتوضيح . 9
 0.66 2 5 ٭تدد طريقة التدريس طبقنا للموقف التعليمي. 16
 0.66 2 5 ٭تدد طريقة التدريس ٔتا يشجع العمل بركح. 19
 0.64 1.94 6 يكوف التمهيد مشوقنا للدرس. 6
 0.64 1.94 6 سهلة الفهم ككاضحة.ٮتتار كسائل بسيطة  8
 0.64 1.94 6 ترتبط الطريقة با٢تدؼ من الدرس . 15
 0.63 1.89 7 يكوف التمهيد مرتبط بالواقع . 5
 0.63 1.89 7 ٮتتار الوسائل اليت ٖتقق أىداؼ الدرس 7
 0.63 1.89 7 ٮتتار النشاط الذم ٭تقق أىداؼ الدرس. 10
السليمة ا١تتطلبة لتنفيذ الطريقة اليت يراعي القواعد العلمية  17

 سيستخدمها.
8 1.84 0.61 

يشمل التقوًن على التقوًن القبلي كالبنائي بعد كل جزئية ُب  22
 الدرس كالتقوًن اٞتمعي  ُب هناية الدرس.

8 1.84 0.61 

 0.59 1.78 9 ٭تدد طريقة التدريس ٔتا ٭تفز التفكَت كينمي اإلبداع . 18
 0.57 1.73 10 ٔتا يضمن استثارة دافعية الطبلب للتعلم.ٮتتار النشا  12
 0.57 1.73 10 ٮتتار النشاط ْتيث يناسب مع مستول الطبلب. 13
٭تدد أنشطة منزلية يكلف الطبلب بأدائها ترتبط بأىداؼ  11

 الدرس .
11 1.31 0.43 

 0.43 1.31 11 ٭تدد أسئلة تستثَت تفكَت الطبلب . 23
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 (2جدكؿ)
اٞتدكؿ السابق أف ىذا اجملاؿ )التخطيط للدرس( قد تراكحت متوسطاتو ما بُت يتضح من 

( كىذا أعبلىا ككاف لصاّب ا١تؤشر )٭تدد أىداؼ الدرس بصورة إجرائية(، بينما كاف أدناىا 2.42)
 ( فكاف لصاّب ا١تؤشراف:1.31متوسطنا )

 ( 1.31وسط ))٭تدد أنشطة منزلية يكلف الطبلب بأدائها ترتب بأىداؼ الدرس(. ٔتت
 ( 1.31)٭تدد أسئلة تستثَت تفكَت الطبلب( ٔتتوسط )
(. كأف عدد ا١تؤشرات غَت 0.43( أم بنسبة )10كما أف عدد ا١تؤشرات ا١تتوفرة بلغ عددىا )

 (.0.56( أم بنسبة )13ا١تتوفرة بلغ عددىا )
 ثالثا لئلجابة عن السؤاؿ الثالث كالذم ينص على :

ادلعيار الثاين  إجراءات التدريس تسَت كفقنا ألساليب علمية ما معدؿ ترتيب كل مؤشر حسب 
 تربوية؟

لئلجابة على ىذا السؤاؿ ًب ترتيب ا١تؤشرات تنازلينا حسب متوسطاهتا  كاٞتدكؿ اآلٌب يوضح 
 ذلك:
 
 
 االضلراؼ ادلتوسط الًتتيب اجملاؿ الثاين تنفيذ الدرس ت
 0.82 2.47 1 يستخدـ مقدمة ٘تهيد للدرس. 24
 0.78 2.36 2 يسَت ُب الشرح بتسلسل منطقي. 27
 0.78 2.36 2 يتيح فرص النقاش للطبلب . 46
 0.77 2.31 3 يوضح للطبلب االرتباط بُت ا١تفاىيم . 28
 0.77 2.31 3 يطرح األسئلة من حُت آلخر خبلؿ الدرس. 51
يسأؿ عن معلومات الطبلب السابقة حوؿ الدرس كمدخل  26

 0.75 2.26 4 للتعلم اٞتديد.

 0.75 2.26 4 يربط ا١تعرفة اٞتديدة كا١تعرفة السابقة حوؿ ا١توضوع. 29
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 0.75 2.26 4 يدير اٟتصة بشكل فٌعاؿ. 48
 0.75 2.26 4 يوزع األسئلة على الطبلب بعدالة كفقنا لقدراهتم ا١تختلفة . 50
 0.75 2.26 4 ٭تقق العدالة بُت الطبلب ُب توزيع ا١تهاـ التعليمية . 58
 0.75 2.25 5 يتقبل استجابات الطبلب كافكارىم مهما كانت خاطئة . 56
 0.73 2.21 6 يستثَت دافعية الطبلب كانتباىهم ٨تو الدرس. 25
يستخدـ أكثر من أسلوب تدريسي داخل اٟتصة كلما أمكن  37

 ذلك .
7 2.15 0.71 

 0.71 2.15 7 يتيح الوقت الكاُب للطبلب للتفكَت ُب السؤاؿ ا١تطركح . 53
 0.70 2.10 8 يطرح أسئلة بعد كل جزئية للتأكد من فهم الطبلب. 30
 0.70 2.10 8 يوفر بيئة نفسية صحيحة داخل الفصل . 49
 0.70 2.10 8 يطرح السؤاؿ ٍب ٭تدد الطالب الذم ٬تيب . 52
 0.68 2.05 9 يعرض الوسيلة بأسلوب شيق ٬تذب انتباه الطبلب. 42
ا١تعززات بصورىا ا١تختلفة تشجيع الطبلب عن يستخدـ  54

 0.68 2.05 9 اإلجابات.

31 .  0.66 2 10 يستخدـ ا١تثاؿ كلؤلمثاؿ ُب تدريس ا١تفهـو
 0.66 2 10 يشرؾ الطبلب ُب تقدًن ملخ  ١تا ًب تقدٯتو ُب الدرس. 34
 0.64 1.94 11 يكتب ا١تلخ  السبورم ٓتط كاضح . 35
 0.64 1.94 11 تطلب األمر.يعيد عرض الوسيلة أذا  45
 0.64 1.94 11 يشعر الطالب باألمن النفسي داخل حجرة الدرس. 57
 0.61 1.84 12 ييظهر الوسيلة ُب الوقت ا١تناسب. 44
 0.59 1.78 13 يعرض ا١تادة العلمية بشكل مشوؽ كمثَت. 36
 0.59 1.78 13 يعمل على أف يكوف الطبلب ٤تورنا ألداء األنشطة التعليمية. 39
٭تدد مكاف عرض الوسيلة ٔتا يضمن الرؤية الواضحة  43

 0.59 1.78 13 للطبلب .

 0.59 1.78 13 يشيع جونا من األلفة كالود بُت الطبلب. 59
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 0.57 1.73 14 يهم بيئات تعليم لتنمية شخصية ا١تتعلم ّتوانبها ا١تتعددة. 47
 0.56 1.68 15 ا١تختلفة .يراعي اٞتوانب التطبيقية أثناء مراحل الدرس  38
 0.56 1.68 15 ييكلف الطبلب ٔتمارسة أنشطة ٚتاعية إذا تطلب األمر . 55
 0.56 1.68 15 يوجو الطبلب ١تمارسة أنشطة صفية . 40
 0.50 1.52 16 يساعد الطبلب على تنمية مهارات التعلم الذاٌب. 33
 0.43 1.31 17 يتيح للطبلب فرصنا للمناقشة ا٢تادفة ٖتت إشرافو. 32
يساعد الطبلب ُب اسًتجاع خرباهتم السابقة كمتطلب  41

 0.43 1.31 17 أساسي ألداء األنشطة.

 (3جدكؿ)
( 2.47يتضح من اٞتدكؿ السابق أف ىذا اجملاؿ )تنفيذ الدرس( قد تراكحت متوسطاتو ما بُت )

 كىذا أعبلىا ككاف لصاّب ا١تؤشر )يستخدـ مقدمة ٘تهيدية للدرس(
 ( فكاف لصاّب ا١تؤشراف:1.31كاف أدناىا متوسطنا )بينما  

)يتيح للطبلب فرصنا للمناقشة ا٢تادفة ٖتت اشرافو( ك )يساعد الطبلب ُب اسًتجاع خرباهتم 
(، كما أف عدد ا١تؤشرات ا١تتوفرة بلغ 1.31السابقة كمتطلب أساسي ألداء األنشطة(  ٔتتوسط )

( أم بنسبة 15ا١تؤشرات غَت ا١تتوفرة بلغ عددىا )(. كأف عدد 0.58( أم بنسبة )21عددىا )
(0.41.) 

 رابعنا لئلجابة عن السؤاؿ الرابع كالذم ينص على :
 ما معدؿ ترتيب كل مؤشر حسب ادلعيار الثالث  تنسق األسئلة مع مواصفات التقومي اْليد؟

( يوضح 4رقم )لئلجابة على ىذا السؤاؿ ًب ترتيب ا١تؤشرات تنازلينا حسب متوسطاهتا  كاٞتدكؿ 
 ذلك:
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 االضلراؼ ادلتوسط الًتتيب اجملاؿ الثالث تقومي الدرس ت
 0.77 2.31 1 ٬تعل السؤاؿ متضمننا كفكرة كاحدة. 62
 0.75 2.26 2 يستخدـ أسئلة متدرجة ُب الصعوبة. 64
 0.71 2.15 3 يصوغ أسئلة تشمل كل عناصر الدرس. 60
 يعطي تعليمات كاضحة قبل اإلجابة عن 63

 األسئلة.
4 2.05 0.68 

يستثَت ٛتاس الطبلب لئلجابة عن األسئلة  65
. 

5 1.94 0.64 

يستخدـ أسئلة تتناسب مع ا١تستول  61
 العقلي للطبلب.

6 1.57 0.52 

 0.52 1.57 6 يطرح أسئلة ذات مستويات تفكَت ٥تتلفة. 66
 (4جدكؿ )

( 2.31تراكحت متوسطاتو ما بُت )يتضح من اٞتدكؿ السابق أف ىذا اجملاؿ )تقوًن الدرس( قد 
كىذا أعبلىا ككاف لصاّب ا١تؤشر )٬تعل السؤاؿ متضمننا فكرة كاحدة(، بينما كاف أدناىا متوسطنا 

 ( فكاف لصاّب ا١تؤشراف:1.57)
( )يطرح أسئلة ذات 1.57)يستخدـ أسئلة تتناسب مع ا١تستول العقلي للطبلب( ٔتتوسط )

 ( 1.57مستويات تفكَت ٥تتلفة(  ٔتتوسط )
(. كأف عدد ا١تؤشرات 0.57( مؤشرات أم بنسبة )4كما أف عدد ا١تؤشرات ا١تتوفرة بلغ عددىا )

 (.0.42( مؤشرات أم بنسبة )3غَت ا١تتوفرة بلغ عددىا )
 

 ؿ كالتطلعات: احللو 
 خامسنا لئلجابة على السؤاؿ اخلامس كالذم ينص على :

 ما اٟتلوؿ كالتطلعات ١تعاٞتة القصور التدريسي ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية؟ .1



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

40 
 

ُب ضوء نتائج البحث أقًتح الباحث بعض اٟتلوؿ كالتطلعات اليت يراىا تعاِب ا٠تلل الناتج عن األداء 
 يلي:التدريسي )موضوع البحث( كىي كما 

 التدريب ا١تستمر للمعلمُت. .1
 تطبيق معايَت اٞتودة ُب التعليم كجعلها مرجعية أساسية. .2
 اعتماد التقوًن الراسي. .3
 الرفع من مستول ا١تعلم اقتصادينا كاجتماعينا كتربوينا. .4
 تقدًن خدمة تعليمية لكل ا١تستويات )مراعاة الفركؽ الفردية(. .5
.تقوًن يتسم بالعدالة كالواقعية كا١توضوع .6  ية من خبلؿ مراعاة تصنيف بلـو
 اصدار قرارات مهمة للرفع من مستول ا١تعلم معنوينا. .7
 االىتماـ ٔتدخبلت كليات الًتبية. .8
 ا١تواءمة بُت ١تناىج كالوعاء الزمٍت ا١تخص  ٢تا. .9
 ٖتسُت اٞتانب ا١تؤسسي ُب ا١تدارس  .10
 الًتكيز على النوعية بدؿ الًتكيز على الكمية. .11
 الًتبويُت بإحداث الطرؽ كالوسائل. تأىيل كتدريب ا١تفتشُت .12
 االىتماـ بالصحة النفسية للمعلم. .13

 التوصيات : 
 انطبلقنا من النتائج اليت أسفر عنها البحث يضع الباحث ٣تموعة من التوصيات منها :

 العمل على تنمية ا١تعلمُت من خبلؿ ٖتسُت كفاءاهتم اإلنسانية كالًتبوية كا١تهنية . .1
 .ختلفة كتزكيده بالتغذية الراجعةخطط كبرامج األداء التدريسي للمعلمُت ّتوانبو ا١تضركرة دراسة كٖتليل  .2
 متابعة توظيف األنشطة كالوسائل ا١تهنية ُب مكاهنا الصحيح . .3
 العمل على ٖتسُت كتطوير أساليب كأدكات التقوًن اليت يستخدمها ا١تعلم . .4
 الذين ٓب يعدكا ٢تذا الغرض . العمل على هتيئة ا١تعلمُت اٞتدد كاعدادىم لعملهم كخاصة .5
 توفَت التسهيبلت التعليمية من مواد كأدكات يستخدمها ا١تعلموف ُب عملهم . .6
 عىقد كتنظيم دكرات للمعلمُت كاالطبلع على كل ما من شأنو أف يسهم ُب تطوير العملية التعليمية . .7
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 ادلقًتحات :
 التعليمية ك٦تارسات معلميها .القياـ بدراسات كْتوث موجهة ٨تو ٖتسُت العملية  .1
 إجراء دراسات تتناكؿ تقوًن العملية التعليمية بشكل مستمر لبياف نقاط القوة كالضعف فيها . .2

 ادلراجع :
( تصور مستقبلي إلدارة التعليم الثانوم العاـ ٔتصر ُب 2004عادؿ رجب إبراىيم) .1

 القاىرة، مصر .مؤشرات اٞتودة )رسالة دكتوراه غَت منشورة( جامعة األزىر ، 
عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع  – موسوعة التدريس( 2004إبراىيم، ٣تدم عزيز ) .2

 كالطباعة.
( فعالية منهج مقًتح ُب مادة علم االجتماع للصف 2000سهاـ حنفي ٤تمد حنفي) .3

 ىرة، مصر.الثاين ثانوم ُب ضوء االٕتاىات العا١تية ا١تعاصرة. رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة القا
( ا١تناىج الدراسية، رؤية ُب بناء االنساف. ا١تنصورة: 2002عايدة عبد اٟتميد سركر) .4

 عامر للطباعة كالنشر.
( تطوير برنامج اعداد ا١تعلمُت ُب كلية الًتبية ّتامعة تعز 2003مصطفى ٛتيد الشهايب ) .5

التعليم كاالعداد للحياة  ُب ضوء احتياجات اٟتياة ا١تعاصرة، ا١تؤ٘تر العلمي ا٠تامس عشر : مناىج
 ا١تعاصرة، القاىرة، مصر اٞتمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس .

( أسباب تدين مستول القراءة كالكتابة لدل تبلميذ 2007رجاء عبد السبلـ العجيل) .6
الشق الثاين من التعليم األساسي من كجهة نظر موجهي اللغة العربية )رسالة ماجستَت غَت 

 مصراتة، ليبيا.منشورة(جامعة 
تطوير منهج الًتبية كعلم النفس للمرحلة الثانوية بليبيا ُب ( ٤2012تمد عمر الغزاؿ) .7

 )رسالة دكتوراه غَت منشورة( جامعة طنطا، مصر.ضوء معايَت اٞتودة الشاملة
( ا١تنهاج التعليمي كالتدريس الفاعل . عماف: دار 2006سهيلة ٤تسن كاظم الفتبلكم) .8

 الشرؽ .
( معجم ا١تصطلحات الًتبوية ا١تعرفة ُب ا١تناىج 2003اللقاين، علي اٞتمل) أٛتد حسُت .9

 ( القاىرة؛ عآب الكتب .3كطرؽ التدريس)ط
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( تطوير مناىج اللغة العربية ُب ا١ترحلة الثانوية با١تملكة 2008سعيد عبد هللا الُب ) .10
 .76كا١تعرفة، العربية السعودية ُب ضوء معايَت اٞتودة، ٣تلة اٞتمعية ا١تصرية للقراءة

( تطوير مناىج التعليم الثانوم الصناعي ٔتصر ُب ضوء معايَت 2007خالد جودة ٤تمد ) .11
اٞتودة الشاملة، كرقة مقدمة للمؤ٘تر العلمي التاسع عشر للجمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس، 

 حوؿ تطوير مناىج التعليم ُب ضوء معايَت اٞتودة، القاىرة، مصر.
(، دليل مفاىيم اٞتودة ُب 2011لضماف جودة ا١تؤسسات التعليمية )ا١تركز الوطٍت  .12

 ا١تؤسسات التعليمية، طرابلس، ليبيا، ا١تركز الوطٍت لضماف اٞتودة للمؤسسات التعليمية.
( ْتوث كدراسات ُب اللغة العربية: قضايا معاصرة ُب ا١تناىج 2002ٝتَت عبد الوىاب ) .13

 كطرؽ التدريس ُب ا١ترحلتُت الثانوية كاٞتامعية )اٞتزء الثاين( ا١تنصورة: ا١تكتبة العصرية. 
( اٞتودة ُب التعليم ا١تستمر )ترٚتة، عبد الرٛتن الشاعرة ك٤تسن 1999ليناردفرييدكاف ) .14

 ياض: جامعة ا١تلك سعود.عطية( الر 
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 " ادلفهـو كاألمهية " إدارة اْلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل
 جامعة غرياف / زلمود سامل أكنيس .د
 جامعة طّبؽ /منيسي رحاب  سعد .أ

 ادللخص: 
بإعتبارىا ركيزة أساسية لنموذج  أصبحت إدارة اٞتودة الشاملة ٤تور إىتماـ معظم دكؿ العآب       

اإلدارة اٞتديدة اليت تتيح ٢تا مواكبة ا١تستجدات العا١تية فإدارة اٞتودة الشاملة تعتمد على تطبيق 
أساليب متقدمة هتدؼ إٔب التحسُت كالتطوير ا١تستمر كٖتقيق أعلى ا١تستويات ا١تمكنة ُب 

 ا١تتسم حيث بدأ التعليمالتعليم العإب؛ ا١تمارسات كالعمليات كالنتائج كا٠تدمات داخل مؤسسات 
كالتميز  للتميز، التعليم أصبح للجميع التعليم كاف أف فبعد دـ،قالت سر ىو الشاملة باٞتودة
 التعليم ٘تيز لتحقيق منو البد أمرنا كاالعتماد، كاٞتودة النوعية على أصبح الًتكيز اكلذ للجميع،
 كديناميكيات ٟتقائق كاجملتمع الفرد يهيئ جديد، تعليم نوع ىناؾ تعليم من، كبذلك بدأ للجميع
 اإلنساف أصبح حيث؛ كاليت ىى من أىم خصائ  ىذا العصر كا١تعرفية، التكنولوجية الثورة عصر
 إعادة يقبل كالذم الدائم التعلم على كالقادر ا١تهارات اإلنساف متعدد ىو القرف ىذا ُب الفاعل
 .  حياتو العملية ُب مرات عدة كالتأىيل التدريب

إدارة اٞتودة الشاملة    ـمفهو  أب تسليط الضوء على كانطبلقان ٦تا سبق فإف البحث اٟتإب يهدؼ
 كٖتديد ألىدافها التعليم العإب مؤسسات ٖتقيق مدل ٖتديد ُببإعتباره سيساىم  كمصطلح
اإلجابة على  كذلك من خبلؿ عليها التغلب على للعمل القصور كجوانب لتعزيزىا، القوة جوانب

التساؤالت التالية:ما مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة؟ كماىي مربراهتا؟ ، ماىي أىم معايَت كمنهجية 
تطبيق إدارة اٞتودة ُب مؤسسات التعليم العإب؟ كاستعاف الباحثاف با١تنهج الوصفي التحليلي من 

ا١تختلفة حوؿ مفهـو إدارة  أجل ٖتليل البيانات كا١تعلومات اليت ًب ٚتعها من ا١تراجع كا١تصادر
اٞتودة الشاملة، كتوصلنا أب ٚتلة من النتائج كا١تقًتحات اليت نأمل أف تساىم ُب تعزيز مفهـو إدارة 

 اٞتودة الشاملة كأ٫تيتها ٔتؤسسات التعليم العإب .
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Total Quality Management in Higher Education Institutions 

"Concept and importance" 

Summary: 

TQM has become the focus of most countries of the world as a 

cornerstone of the new management model that allows it to keep 

abreast of global developments. TQM is based on the application 

of advanced methods aimed at continuous improvement and 

development and achieving the highest possible levels of 

practices, processes, results and services within higher education 

institutions. Comprehensive quality education is the key to 

progress. After EFA has become an education of excellence and 

excellence for all, the focus on quality, quality and accreditation 

is essential to achieving EFA excellence. There has been a new 

kind of education, an education that prepares the individual and 

society for the realities and dynamics of the era of technological 

and cognitive revolution, which is one of the most important 

characteristics of this age. The human being in this century has 

become a multi-skilled, the operation  .  

Based on the above, the current research aims to highlight the 

concept of TQM as a term that will help to determine the extent 

to which higher education institutions achieve their goals, 

identify the strengths to enhance them, and the shortcomings to 

overcome them by answering the following questions: What is 

the concept of TQM ? What are their justifications? What are the 

most important criteria and methodology for implementing 

quality management in higher education institutions? The 

researchers used the analytical descriptive approach to analyze 

the data and information gathered from the various references 

and sources on the concept of TQM, and reached a number of 

results and proposals that we hope will contribute to the 

promotion of the concept of TQM and its importance in the 

institutions of higher education. 
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 ادلقدمة: 

العإب بدكؿ العآب ا١تختلفة إٔب تبٍت اٞتودة كمنحى كمنهج حرصت عديد من مؤسسات التعليم 
للعمل، كىناؾ أسباب عديدة دعت مؤسسات التعليم العإب لبلٕتاه إٕب ذلك، كلعل من أبرزىا: 
تنوع أىداؼ مؤسسات التعليم العإب كتعددىا )مؤسسات قائمة /أك غَت قائمة على الربح ا١تادم 

م العإب، كظهور أ٪تاط جديدة ١تؤسسات التعليم العإب )منظمات (، كالتوسع ُب الطلب علي التعلي
أك شركات متعاكنة ،مؤسسات متعددة اٞتنسيات (، تعدد بيئات التعلم )الكليات / اٞتامعات / 
مراكز التعليم / ا١تكتبات العامة / ا١تنزؿ( تنوع مستول الشهادات كا١تؤىبلت الدراسية ا١تمنوحة، 

لتوسع ُب التعليم العإب ا٠تاص، زيادة الطلب على انتقاؿ الطبلب أك خفض التمويل اٟتكومي كا
 Mutualاألساتذة بُت اٞتامعات بالدكؿ ا١تختلفة ،الضغط ا١تتزايد للتحقيق االعًتاؼ ا١تتبادؿ 

accreditation   ظهور كسائط تعليمية جديدة )الفيديو، كوف فرنس التعليمي، برامج التعلم
الشبكي( ، ىذه التغَتات كغَتىا اليت شهدىا التعليم العإب كما تضمنتو من أ٪تاط جديدة غَت 
مألوفة من قبل دعت القائمُت على ىذه ا١تؤسسات السعي إٔب كسب ثقة العمبلء، فوجدكا ُب 

لشائع االستخداـ بالنسبة للمؤسسات االقتصادية أفضل السبل لتحقيق مصطلح "ضماف اٞتودة" ا
أغراضهم ك إلقناع مؤسسات اجملتمع احمللي ك أفراده ّتودة العمليات القائمة هبا. كبظهور مفهـو 
عا١تية التعليم العإب كالتوسع ُب استخدامو كتطبيقو أصبحت اٟتاجة ملحة الٕتاه مؤسسات التعليم 

جودة عملياهتا ُب ضوء مبدأ العا١تية كعدـ االقتصار ُب التعامل مع قضايا ضماف العإب إٔب فح  
 اٞتودة على ا١تستول القومي فقط .

٢تذه األسباب كغَتىا سعت مؤسسات التعليم العإب إٔب تبٍت ضماف اٞتودة كاالعتماد ا١تؤسسي 
ى ثقة العمبلء كمؤسسات كاألكادٯتي، للعمل على تطوير النظاـ التعليمي القائم هبا كللحفاظ عل

اجملتمع احمللي، كلقد حظي نظاـ التقييم كاالعتماد باىتماـ القائمُت على مؤسسات التعليم العإب 
منذ السبعينات كمنذ ذلك الوقت كاالىتماـ باٞتودة يتزايد لدرجة أف البعض أطلق على عقد 

 فاعلية األداء.التسعينات بأنو عقد اٞتودة أسوة ٔتا عرؼ عن الثمانيات بأنو عقد 
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من ىنا برز مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة بشكل كبَت حيت أصبح يشكل أىم ا١تفاىيم اإلدارية 
حداثة  كعصرية ك الذم يعتربه البعض ا١توجو الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية ك ثورة اٟتواسيب، 

علومات ا١تتوفرة من أجل كالبحث ُب مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة يتطلب استثمار اٟتقائق ك ا١ت
تسليط الضوء على العديد من القضايا اليت تستهدؼ التجديد كالتطوير ُب نظاـ التعليم العإب 

 كدكر أدارة اٞتودة الشاملة فيها .
 مشكلة البحث :

أصبح مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة من بُت ا١تفاىيم األكثر انتشاران اآلف لتطوير أساليب العمل ُب  
٥تتلف اجملاالت كيشَت ىذا ا١تفهـو بكل ٣تمل إٔب ٣تموعة ا١تعايَت كاإلجراءات اليت يهدؼ تبنيها 

ل ُب األداء كتنفيذىا إٔب ٖتقيق أقصي درجة من األىداؼ ا١تتوخاه للمؤسسة كالتحسُت ا١تتواص
كا١تنتج كفقا لئلغراض ا١تطلوبة كا١تواصفات ا١تنشودة بأفضل طرؽ كأقل جهد كتكلفة ٦تكنة، كما 
يتبلور مفهـو إدارة اٞتودة فيما يتبعو ا١تسئولوف على سَت ا١تؤسسة من أساليب إدارية كأنشطة 

ذلك كفقا  للنظم اليت ك٦تارسات ُب إطار عمليات التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ كالتنسيق كا١تتابعة ك 
تقود إٕب التحسُت الدائم لؤلداء كاحملافظة علي ارتفاع مستوم اٞتودة ككاف من الطبيعي إف يتسرب 
ىذا ا١تفهـو من قطاع الصناعة كاالقتصاد إٔب قطاع التعليم بشأف الكثَت من ا١تفاىيم كاألفكار 

اٞتودة الشاملة ُب مؤسسات التعليم الًتبوية اليت تعود ُب أصو٢تا إٔب ميادين أخرل كأصبح تطبيق 
العإب مطلبا ملحا من أجل التفاعل كالتعامل بكفاءة مع متغَتات عصر يتسم بالتسارع ا١تعرُب 
كالتكنولوجي كتتزايد فيو ٛتى الصراع كا١تنافسة بُت اإلفراد كاٞتماعات كا١تؤسسات كلكن ا١تتتبع 

ن اإلشكاليات اليت تعًتض اجملاالت اٞتادة للمؤسسات التعليم العإب ٬تد أهنا تتعرض للعديد م
للتطبيق إدارة اٞتودة الشاملة فيها كيظهر ذلك جاليان من خبلؿ مؤشرات ضعف ٥ترجات التعليم 
اٞتامعي كاليت تؤكد علي كجود صعوبة حادة ُب التطبيق الناجح إلدارة اٞتودة الشاملة كلذا جاء 

 اٞتودة ُب مؤسسات التعليم العإب كذلك من ىذا البحث ليلقي الضوء على بعض مفاىيم كمعايَت
 خبلؿ اإلجابة علي التساؤؿ الرئيسي التإب:

 ما مفهػػػـو إدارة اْلػػػػػػػػػودة  الشاملػػػػػػػػة يف مؤسسات التعليػػػم العالػػػػػػػػي؟"" 
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 أىداؼ البحث :
 ات التعليم العإب .التعريف ٔتفاىيم إدارة اٞتودة الشاملة كدكرىا ُب ٖتسُت كتطوير مؤسس -1
 ٖتديد معايَت اٞتودة الشاملة كضركرة تعزيزىا ُب مؤسسات التعليم العإب . -2
 .التعرؼ على أ٫تية إدارة اٞتودة الشاملة ُب التعليم العإب  -3
التعرؼ على ا١تعوقات اليت تعوؽ تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ُب مؤسسات التعليم العإب   -4

 ٢تا .كاٟتلوؿ ا١تمكنة 
 أمهية البحث :

أف أ٫تية ىذا البحث تكمن ُب تسليط الضوء علي أ٫تية إدارة اٞتودة الشاملة كدكرىا الفعاؿ  -1
 ُب ٖتسُت جودة التعليم ٔتؤسسات التعليم العإب .

تشكل ىذه الدراسة عامل مساعد ألصحاب القرار ُب مؤسسات التعليم العإب عامة من  -2
 ؤسسات .حيث تطوير األداء ٢تذه ا١ت

 قد تفيد نتائج ىذه الدراسة ُب تطوير برامج كندكات حوؿ أدارة اٞتودة الشاملة كتطبيقاهتا . -3
تساىم ىذه الدراسة ٔتجموعة من ا١تقًتحات من شأهنا الًتسيخ كالتأكيد علي تطبيق إدارة  -4 

 اٞتودة الشاملة ٔتؤسسات التعليم العإب .
 التعليم العايل:مفاىيم إدارة اْلودة الشاملة يف 

تتفق اٞتودة ُب جوىرىا العاـ لتأكيد على مبدأ اإلتقاف كالعمل اٟتسن إضافة أٔب أف القيم كالتعاليم 
تقـو على اٞتودة كالكماؿ كاإلتقاف لًتبية اإلنساف الصاّب تربية سوية أشار ذلك القرآف الكرًن ُب 

إنا ال نضيع أجر "   (   195قرة، اآلية سورة الب) " كأحسنوا أف هللا َيب احملسنُت "قولو تعأب: 
كجاء ُب اٟتديث الشريف عن السيدة عائشة  ،.( ، 30سورة الكهف، اآليةمن أحسن عمبلن " )

رضي هللا عنها )) أف النيب صلى هللا عليو كسلم قاؿ : إف هللا ٭تب إذا عمل أحدكم عمبلن أف 
 يتقنو(( 

 -أصل كلمة اٞتودة من :كبالنظر إٔب معٌت اٞتودة ُب اللغة فنجد أنا 
  ، جاد الشي جودتا كجودتا: جعل الشيء جيدا كأجوده كجاد ك أجاد أٌب باٞتيد من القوؿ كالعمل

 . (251ص،  1984، )ابن منظور فهو ٣تواد : حسنو كأتقنو
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  بن االصل االشتقاقي للجودة ىو :)ج ك د( كىو أصل يدؿ على التسامح بالشيء ككثرة العطاء(
 .(493ص،  1999، فارسي

( ٭تمل معاف كثَتة بالنسبة للباحثُت، حيث أف T.Q.Mلقد أصبح مفهـو أدارة اٞتودة الشاملة )
 لكل باحث ُب ىذا اجملاؿ مصطلحاتو ا٠تاصة هبذا ا١تفهـو .

كٯتكن تعريف إدارة اٞتودة الشاملة على أهنا :"نظاـ متكامل موجو ٨تو ٖتقيق احتياجات ا١تستهلكُت 
 للموظفُت تساعدىم ُب إٖتاد القرار كالتأكيد على التحسن ا١تستمر ك إعطاء صبلحيات أكرب

   . (61ص، 2000، )خفاجيللعمليات أنتاج السلع كا٠تدمات" 
كٯتكن القوؿ بأف إدارة اٞتودة الشاملة ٘تثل بصفة عامة فلسفة أدارية مبنية على أساس رضا 

من ا١تؤسسة كٖتتل إدارة اٞتودة  ا١تستفيد، كىي بذلك تضمن التصميم ا١تتفق للمنتجات ا١تقدمة
الشاملة إسًتاتيجية تنظيمية ٯتكن تطبيقها ٔتختلف مستويات ا١تنظمة، إذ يصبح ٖتقيق اٞتودة 
عملية يلتـز بو اٞتميع كبشكل متواصل، كالبد من تضافر جهود أفراد ا١تؤسسة للوصوؿ إٔب اٞتودة 

ختصُت حوؿ تعرؼ إدارة اٞتودة الشاملة ، الشاملة ا١ترجوة، كقد تعددت كتباينت رؤل الباحتُت كا١ت
حيت أف لكل باحت مصطلحاتو ا٠تاصة هبذا ا١تفهـو فمنهم من فصل بُت مكونات اٞتودة 

( تعٍت  التطوير كاحملافظة على أمكانية Managementالشاملة ، حيث يرل أف : اإلدارة )
 ا١تنظمة من أجل ٖتسُت مستمر للجودة .

ٖتقيق رغبات كمتطلبات ا١تستفيد، بل كٕتاكزىا، كىي تبلُب  ( فتعٍتQualityأما اٞتودة )
 العيوب منذ ا١تراحل األكٕب للعملية ٔتا يرضي ا١تستفيد . 

( فتعٍت البحث عن اٞتودة ُب أم مظهر من مظاىر العمل بدئا من Totalكأما كلمة شاملة )
 لو . حاجات ا١تستهلك أك ا١تستفيد، كانتهاء بتقوًن رضاه عن ا٠تدمات ا١تقدمة

كٯتكن النظر إٕب إدارة  اٞتودة الشاملة ُب التعليم علي أهنا نظاـ يتم من خبللو تفاعل ا١تدخبلت ، 
كىي اإلفراد كاألساليب كاألجهزة للتحقيق مستول عإب من اٞتودة حيث يقـو العاملوف باالشًتاؾ 

ا١تخرجات إلرضاء بصورة فاعلة ُب العملية التعليمية ، كالًتكيز على التحسن ا١تستمر ٞتودة 
ا١تستفيدين، أما ا١تدخبلت فتتكوف من ا١تناىج الدراسية كا١تستلزمات ا١تادية كاألفراد سواء كانوا 
طلبة أـ موظفُت أـ أعضاء ىيئة تدريس أـ أدارة، كأما ا١تخرجات فتتمثل ُب الكوادر ا١تتخصصة من  
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ع اليت تقـو بتوظيف ىؤالء ا٠تر٬تُت ا٠تر٬تُت ،كا١تستفيد من نظاـ التعليم ُب ٥تتلف مؤسسات اجملتم
. 

كٯتكن تعريف نوعية خريج العملية التعليمية باٞتامعات على إهنا قاعدة ا١تعرفة اليت بإمكانو 
استخدامها ُب حل ا١تسائل ا١تتعلقة ٔتشاكل حقل العمل من خبلؿ كظائف العملية اإلدارية كىى 

 (.14، ص 1996 )العلي،التخطيط كالتنظيم كا١تتابعة كاٗتاذ القرار 
كقد عرؼ )ركدز( إدارة اٞتودة الشاملة ُب الًتبية على إهنا : عملية إداريو إسًتاتيجية ترتكز على 
٣تموعة من القيم ، تستمد طاقة حركتها من ا١تعلومات اليت نتمكن ُب إطارىا من توضيف مواىب 

و إبداعي لتحقيق التحسُت العاملُت كاستثمار قدراهتم الفكرية ُب ٥تتلف مستويات التنظيم على ٨ت
 . (15ص،  1994، درباس)ا١تستمر

يتبُت ٦تا سبق إف إدارة اٞتودة الشاملة ىي عبارة عن ثقافة جديدة ٬تب أف تتبناىا ا١تؤسسات 
 التعليمية كىي هتتم بالعناصر التالية:

 .  اعتبار اٞتودة جزء رئيسي من إسًتاتيجية ا١تؤسسة 
  ا١تديرين، كتقوية الطاقات كاإلمكانات لتنفيذ معدالت الًتكيز على مشاركة العاملُت ك

 اٞتودة العالية .
 . الًتكيز على االستمرارية ُب التحسُت 
 . اعتبار كل فرد ُب اٞتامعة أك الكلية مسئوالن عن اٞتودة 
  مشولية العمليات كاألنشطة اليت تطور كتغَت ثقافة اٞتامعة لًتكيز على ٚتيع جوانب اٞتودة

١تختلفة كىي : ا١تصادر، كا١تدخبلت، كالتشغيل، كا١تخرجات، كاالستخدامات، عرب عناصرىا ا
 كا١تقارنات الرقابية، كالبيئة، كالقيادة .

ىنا ٯتكن النظر إٔب إدارة اٞتودة الشاملة على أهنا نظاـ يتم من خبل٢تا تفاعل ا١تدخبلت كىي 
ة حيث يقـو  العاملُت األفراد كأساليب السياسات كاألجهزة لتحقيق مستول عاؿ من اٞتود

باالشًتاؾ بصورة فاعلة ُب العملية التعليمية ، ك الًتكيز على ٖتسُت ا١تستمر ٞتودة ا١تخرجات 
إلرضاء ا١تستفيدين  كحسب ىذا التعريف فإف مدخبلت النظاـ التعليمي اٞتامعي تتكوف من 

، الطلبة، كا١توظفوف( كاإلدارة ا١تناىج التدريسية كا١تستلزمات ا١تادية كاألفراد )أعضاء ىيئة التدريس 
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اٞتامعية، كاليت يتم ٖتويلها من خبلؿ  العملية التعليمية إٔب ٣تموعة من ا١تخرجات اليت ٘تثل 
الكوادر ا١تتخصصة من ا٠تر٬تُت، كأما ا١تستفيدكف من نظاـ التعليم فهم ٥تتلف مؤسسات اجملتمع 

 اليت تقـو بتوظيف ىؤالء ا٠تر٬تُت .

 

    

 

 التغذية الراجعة                             

 
إٔب النقطة األساسية ُب ىذا ا١توضوع ك ا١تتمثلة ُب غياب األىداؼ ك كىنا ال بد من اإلشارة 

الغايات لدل مؤسسات التعليم العإب ، كا١ترتبطة تلقائيا بتقييم أ٫تية )إدارة اٞتودة الشاملة( ا١تقًتنة 
بأىداؼ ا١تؤسسة ك غاياهتا ك أغراض برنامج إدارة اٞتودة الشاملة ا١تستخدـ فيها، ككذلك ٬تب 

سات التعليم العإب ا١تتمثلة باٞتامعات خصوصا ،أف تعمل على التحقق من أف حاجات على مؤس
ا١تستفيدين قد تتم تلبيتها أك ٕتاكزىا من خبلؿ عمليات التصميم للنظاـ التعليمي كعملية التعليم 

 ذاهتا ، كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ ٬تب على اٞتامعات الًتكيز على األمور التالية:
  ٟتاجات ا١تستفيدين على ا١تستويُت القريب كالبعيد ،كذلك من خبلؿ الفهم الكامل

 استخداـ التغذية الراجعة ك توظيف ٚتيع ا١تعلومات ا١تتعلقة ْتاجات ا١تستفيدين ك إدارهتا.
 .ربط كل من حاجات ا١تستفيدين مع عمليات تصميم العملية التعليمية ُب اٞتامعة 
 عة ك ا١تستفيدين ، كٯتكن خبللو تبادؿ ا٠تربات، ضركرة إ٬تاد نظاـ تعاكف فعاؿ بُت اٞتام

 ك العمل على حل ا١تشكبلت اليت يواجهها ىؤالء ا١تستفيدكف.
  ضركرة قياس اٞتامعة بقياس رضى ا١تستفيدين عن أداء خر٬تيها ، ك إمكانية مقارنة ىذه

لنتائج ك النتائج مع نتائج خر٬تي جامعات أخرل كطنية ، أك من خارج البلد ، ك استخداـ ىذه ا

 المدخالت ألنظمة  

 المناهج , الطلبة  

   أعضاء هٌئة  

 التدرٌس         

                  

 العملٌة   

 التعلٌمٌة  

 المخرجات           

الخرٌجون                 

 الخدمات , البحوث 
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ا١تعلومات ُب تقييم كٖتسُت العملة التعليمية داخل اٞتامعة .ك باإلمكاف استخداـ أسلوب ا١تقارنة 
ا١ترجعية حيث يتم مقارنة أداء اٞتامعة بأداء غَتىا من اٞتامعات ا١تتفوقة ك ا١تتميزة . كذلك حىت 

كأداة للتحسُت ك التطوير تتمكن من قياس أداء العملية التعليمية لديها كاستخداـ ىذا األسلوب  
  .  (83ص،   2002،سبلمة) ا١تستمرين ُب اٞتامعة

 أمهية إدارة اْلودة الشاملة:
إف أىم ما ٯتيز إدارة اٞتودة الشاملة ىو ٖتسُت مستويات اٞتودة ُب ا١تؤسسة أك ا١تنظمة سواء كانت 

لبلتصاالت بُت الدكؿ خاصة أك عامة ، كقد أصبحت إدارة اٞتودة الشاملة ُب ىذا العصر أساسا 
، كىي اليت ٖتدد ٧تاح أك فشل ا١تنظمات اإلنتاجية كا٠تدمية ُب العآب، كٯتكن إٚتاؿ أ٫تية إدارة 

 اٞتودة الشاملة ٔتا يلي :
 . ٗتفيض التكلفة كزيادة اإلنتاجية 
 . اٞتودة تؤدم إٔب ٖتقيق رضا ا١تستهلك ،كتقدًن األفضل من السلع ك ا٠تدمات 
 ية كعائد مرتفع .ٖتقيق ميزة تنافس 
         . تنمية الشعور بوحدة اجملموعة كالثقة ا١تتبادلة بُت األفراد كالشعور باالنتماء ُب بيئة العمل 
 . ٖتسُت السمعة الطيبة للمنظمة ُب نظر العمبلء العاملُت 
 . منهج شامل للتغيَت بعيد عن النظاـ التقليدم ا١تطبق على شكل إجراءات كقرارات 
 ات أفراد ا١تؤسسة ٕتاه مفهـو اٞتودة .تغيَت سلوكي 
 .٘تكن من القياـ بعملية مراجعة كتقييم لؤلداء بشكل مستمر  

كلقد انتقاؿ مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة من الصناعة إٔب التعليم باقًتاح من الًتبويُت كرجاؿ 
ؿ للمشاكل التعليمية األعماؿ ك ا١تسؤكلُت ُب التعليم عن اإلصبلحات الًتبوية باعتبارىا اٟتل ا١تأمو 
ُب التعليم  TQM،حيث دعا كل من )إدكارد دٯتنيغ( رائد اٞتودة الشاملة على ضركرة إدخاؿ  

 TQMبوصفها منظومة لعمليات اٞتودة ُب الًتبية كالتعليم كالتحسُت ا١تستمر كتأٌب أ٫تية تطبيق 
، كعساؼ، الصرايرة)بوية ُب التعليم من خبلؿ ارتباطها باإلنتاجية كٖتسُت ٥ترجات العملية الًت 

 TQMللمجاالت كافة فضبل عن تدعيم   TQM، ككذلك مشولية نظاـ (15ص، 2008
ُب التعليم العإب كارتباط عملية   . (145ص،  2003، فيصل)لعملية التحسُت ا١تستمر 
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TQM  بالتقوًن الشامل للنظاـ التعليمي إف تبٍتTQM  ُب مؤسسات التعليم سيؤدم إٔب
ٖتسُت كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العإب كرفع مستول أداء أعضاء ا٢تيئات التدريسية، كتنمية 
البيئة اإلدارية ُب ىذه ا١تؤسسات األمر الذم يؤدم إٔب ٖتسُت ٥ترجات النظاـ التعليمي كإتقاف 

 ًن ك ٖتسُت استخداـ التقنيات التعليمية .الكفاءات ا١تهنية، كمن ٍب تطوير أساليب القياس كالتقو 
إذ أف ىذا النظاـ ٯتكن أف يساعد كبشكل منظم إدارات ا١تؤسسات التعليمية على إحداث عملية 
التغيَت كالتحديث ُب النظاـ التعليمي، كذلك ألف نظرية اٞتودة الشاملة ىي نظرية منظمة كطريقة 

كآلية أك نظاـ ُب أثناء عملية ٖتليل ا١تعلومات كاٗتاد متكاملة التطبيق، يتم استخدامها أك توظيفها  
القرارات. كما كتركز مبادئ كعناصر مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة كنظرية تطبيقية على أ٫تية تفعيل 

 دكر كل شخ  ُب إطار النظاـ التعليمي من أجل التطوير كالتحسن ا١تستمر.
ليم بصفة عامة، كُب التعليم العإب بصفة كمن خبلؿ ما سبق عرضو تتضح أ٫تية اٞتودة ُب التع

خاصة من خبلؿ ٣تموعة من الفوائد اليت ٯتكن أف تتحقق ُب حالة تطبيق اٞتودة داخل مؤسسات 
 -التعليم العإب، كتتمثل ُب اآلٌب:

 دراسة متطلبات اجملتمع ك احتياجات أفراده . -1
ا من تقييم ك مراجعة ك تطوير إ٬تاد نظاـ شامل لضبط اٞتودة ُب اٞتامعات، كالذم ٯتكنه -2

 ا١تناىج الدراسية فيها .
 أداء األعماؿ بشكل صحيح، كبأقل كقت كجهد، كأقل تكلفة . -3
 ٖتسُت ٝتعة مؤسسات التعليم العإب ُب نظر العاملُت كالطلبة، ك أفراد اجملتمع احمللي . -4
 تمائهم ٢تا .بناء الثقة بُت العاملُت ٔتؤسسة التعليم العإب ككل كتقوية ان -5
 اإلسهاـ ُب حل عديد من ا١تشكبلت اليت تعيق العملية التعليمية ُب مؤسسة التعليم العإب . -6
ٖتقيق الًتابط اٞتيد كاالتصاؿ الفعاؿ بُت األقساـ كاإلدارات كالوحدات ا١تختلفة ٔتؤسسات  -7

 التعليم العإب .
لتعليم العإب مثل مهارة حل ا١تشكبلت تنمية العديد من ا١تهارات لدل القياديُت ٔتؤسسات ا -8

 كتفويض الصبلحيات .
 ٖتقيق الرقابة الفعالة ك ا١تستمرة لعملية التعليم كالتعلم . -9
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ٖتقيق مكاسب مادية كخربات نوعية للعاملُت ُب مؤسسات التعليم العإب ، كألفراد اجملتمع  -10
 .(10ص،  1999، ابونعجة)احمللي 

من ا٢تياكل التنظيمية اليت تركز على جودة التعليم ُب اٞتامعات ، كاليت إ٬تاد ٣تموعة موحدة  -11
 تؤدم إٔب مزيد من الضبط ك النظاـ فيها .

طريقة لنقل أك ٖتويل السلطة ك ا١تسؤكلية إٔب مستول فرؽ العمل ، مع االحتفاظ بنفس  -12
 الوقت باإلدارة اإلسًتاتيجية ا١تركزية.

 كخارج اٞتامعة .كسيلة فعالة لبلتصاؿ داخل  -13
كتوجد عدة مربرات أك دكاعي  تقدًن خدمات أفضل للطلبة، كىو ما تدكر حولو اٞتودة، -14

لؤلخذ بنظاـ إدارة اٞتودة الشاملة ُب التعليم اٞتامعي فهناؾ فجوة كبَتة بُت اإلنتاج الوطٍت كالتعليم 
 ، 333ص، 2010، بدكم) اٞتامعي، كمن الشواىد االجتماعية ا١تعاصرة على ذلك ما يلي :

334 ). 
 :كا١تقصود بو استثمار ُب التعليم دكف العائد نظران ألف ا١تخرجات التعليمية ك  العجز التعليمي

 .النواتج الًتبوية ال تلقي الطلب الفعاؿ ُب أسواؽ العمل بالدرجة ا١تطلوبة 
 :للمخرجات فاإلنتاج ال يوفر عدد الوظائف الكافية ك ا١تناسبة  معدالت البطالة ا١ترتفعة

 التعليمية أك العكس .
  اتساع الفجوة بُت اإلنتاج ك التعليم: حيث يظهر اٟتاجة لبعض ا١تهن ك الوظائف اليت ال يوفرىا

 التعليم اٟتإب أك العكس ال ٕتد بعض التخصصات التعليمية الفرص ا١تناسبة بعد التخرج 
 تعليم ٣تاين ك الواقع أنو ذك تكاليف ارتفاع تكلفة التعليم: ُب ٚتيع مراحل التعليم فالظاىر أف ال

 متزايدة.
  ا٩تفاض العائد على االستثمار التعليمي: بسبب ارتفاع تكاليف التعليم مع ا٩تفاض األجور

ا١تتوقعة ٔتعٌت أف التدفقات النقدية ا٠تارجية لتغطية نفقات التعليم أكرب من القيمة ا١تتوقعة 
 تعليم.اإلٚتالية للتدفقات النقدية الداخلة بعد ال

  التعليم يركز على ا١تعارؼ: يركز التعليم بشكل أساسي علي ا١تعارؼ كا١تعلومات كيتجاىل
 السلوكيات كا١تهارات بسبب األساليب كا١تواد كا٢تياكل التنظيمية كا١تناىج كا١تنظموف .
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 معانات ا١تديرين: يعاين ا١تديركف من أداء ا١ترؤكسُت كالعمالة اٞتديدة، كما يعاين ا٠تر٬توف 
 كالعمالة اٞتديدة من الرؤساء كيعاين كل من اجملموعتُت من تدىور التعليم كاإلنتاج

  ُب تصميم الربامج  –ُب الغالب  –ضعف ا١تشاركة: ال يشارؾ ا١تنتجوف كالفنيوف كا١تهنيوف
 التعليمية على ٚتيع ا١تستويات .

 ٕب ا١تنازؿ كنقل بعض مهاـ ا٠تلل ُب األدكار التنظيمية: بتحوؿ الوظائف التعليمية من ا١تدارس إ
 ا١تنازؿ لتتم بوحدات اإلنتاج .

   نق  كقت اإلنتاج: بسبب ا٠تلل ُب النظم أدارة التعليم النشغاؿ اآلباء كاألمهات بقضاء
 ساعات طويلة ُب الذىاب كاإلياب كالتدارس ك الدركس ا٠تصوصية .

 كظائف أخرل غَت  العمل ُب غَت التخص : أصبح العديد من خر٬تي اٞتامعات يعملوف ُب
 التخصصات العلمية .

 معايَت كمنهجية تطبيق إدارة اْلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل :
أظهرت اٞتهود البحثية عن اتفاؽ الغالبية من الباحثُت على البنود العشرة التالية كمعايَت للجودة 

 -الشاملة ُب مؤسسات التعليم العإب كا١تتمثلة ُب : 
 ادر ا١تادية الكافية لدعم التعليم ك التعلم .توفَت ا١تص 
 )توفر ا١تصادر البشرية الكافية لدعم التعليم كالتعلم )كا١توظفوف ا١تؤىلوف بشكل مناسب 
 . توفَت أىداؼ كغايات كاضحة يفهمها كل من ىيئة التدريس ك الطلبة 
 .ارتباط ٤تتول ا١توضوعات الدراسية بأىداؼ الربنامج كغاياتو 
 ة على ا١تشاركة الفاعلة ، كإعطائهم ا١تسؤكلية الكاملة بتعليمهم .تشجيع الطلب 
  .معيار الربنامج مناسب للمكافأة 
 .التقييم الصادؽ ، كا١توضوعي ، كالعادؿ 
 . التقييم الذم يغطى مدل كاسع من أىداؼ ا١تساؽ ك غاياتو 
  ٔتدل التقدـ كالتحسُت(تلقي الطلبة التغذية الراجعة ا١تفيدة من التقييم )ك تزكيدىم باستمرار 
 .يتخرج الطلبة كقد حصلوا على معرفة كمهارات قابلة لبلنتقاؿ خارج اٞتامعة 
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أما فيما يتعلق ٔتنهجية تطبيق نظاـ إدارة اٞتودة الشاملة ُب مؤسسات التعليم العإب فإهنا تتمثل  
      -ُب :
 .ٖتديد مسؤكليات العملية اإلدارية 
  ك٤تاكلة مطابقة مواصفات العملية التعليمية اٞتامعية مع ىذه ٖتديد متطلبات ا١تستفيدين

 ا١تتطلبات.
 .إ٬تاد كتطوير ا١تعايَت ا١تستخدمة ُب نظاـ التعليم اٞتامعي 
  البحث عن فرصة التحسُت ك التطوير لعملية التعليم اٞتامعية، كعند إ٬تاد ىذه الفرص يتم

 .ترتيبها حسب األسبقيات ك ٖتديد األىداؼ على ضوء ذلك
  التحسُت ا١تستمر للعملية التعليمية اٞتامعية، كذلك يتطلب ا١تسا٫تة الكاملة من كافة العاملُت

ُب اٞتامعات )من أكادٯتيُت ك إداريُت ك فنيُت (؛ حيث تعترب مسؤكلياهتم ٚتيعا ٨تو ٖتقيق 
دارة ، كمن بُت ا١تعايَت ا١تستخدمة إل (81ص، الًتتورم)اٞتودة ُب ٥ترجات العملية التعليمية 

 اٞتودة ما يلي:
 معايَت كركزيب :

أحد مستشارم اٞتودة على ا١تستول العا١تي أربعة معايَت لضماف  Crosbyحدد فليب كركزيب  
 ( كىي :T .Q.Mاٞتودة الشاملة للتعليم ًب تأسيسها كفقا ١تبادئ إدارة اٞتودة الشاملة )

  .التكيف مع متطلبات اٞتودة من خبلؿ كضع تعريف ٤تدد ككاضح ك منسق للجودة 
  كصف نظاـ ٖتقيق اٞتودة على أنو الوقاية من األخطاء ٔتنع حدكثها من خبلؿ ك ضع معايَت

 لؤلداء اٞتيد.
 .منع حدكث األخطاء من خبلؿ ضماف األداء الصحيح من ا١ترة األكٔب 
 بناء على ا١تعايَت ا١توضوعية ك الكيفية كالكمية. تقوًن اٞتودة من خبلؿ قياس دقيق 
 

 معايَت بلدرج :  
نظاما لضبط اٞتودة ُب التعليم، كًب أقراره كمعيار قوم   M. Baldrigeطور مالكـو بلدرج 

معًتؼ بو لضبط اٞتودة كالتمييز ُب األداء ٔتؤسسات التعليمية بالتعليم العاـ، كذلك حىت تتمكن 
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ا١تنافسة القياسية ُب ضوء ا١توارد احملدكدة للنظاـ التعليمي ك مطالب ا١تستفيدين ا١تدارس من مواجهة 
( قيمة أساسية توفر إطارا متكامبل للتطوير 11منو. كيعتمد نظاـ بلدرج لضبط جودة التعليم على )

، عبد اٞتواد)( ٣تموعات ىي: 7( معيارا ثانويا ٞتودة التعليم كتندمج ُب )28التعليمي كتتضمن )
    .  (26،28ص،  2000وفل، كن

 ( نقطة ك٘تثل اإلدارة العليا كنظاـ القيادة كالتنظيم، كمسؤكلية اجملتمع كا١تواطنة.90القيادة ) 
 ( كتشمل إدارة ا١تعلومات كالبيانات كا١تقارنة بُت ا١تعلومات،  75ا١تعلومات كالتحليل )نقطة

 كٖتليل كاستخداـ مستويات التحصيل ا١تدرسي.
  نقطة( كتشمل: التطوير االسًتاتيجي، كتنفيذ 75اإلجرائي كالتخطيط االسًتاتيجي )التخطيط

 االسًتاتيجيات .
 ( ك تشمل : تقوًن كٗتطيط القول العاملة، ك نظاـ 510إدارة كتطوير القول البشرية )نقطة

 .تشغيل ا٢تيئة التدريسية، كنظاـ تطوير ا٢تيئة التدريسية، كالرضا ا١تهٍت للهيئة التدريسية 
 ( كتشمل: تصميم النظاـ الًتبوم ، كا٠تدمات التعليمية ك دعمها، 50اإلدارة الًتبوية )نقطة

كتوصيلها، كتصميم البحوث الًتبوية، كتطوير إدارة تسجيل كالتحاؽ الطلبة، كالنظر إٔب 
 اإلدارة الًتبوية كعمل اقتصادم .

 ( كتشمل: نتائج الطلبة،230أداء ا١تدارس كنتائج الطلبة ) كا١تناخ ا١تدرسي كٖتسُت  نقطة
ا١تناخ ا١تدرسي كالنتائج كاألْتاث ُب ٣تاؿ أداء ا١تدارس، كالنظر إٔب أداء ا١تدارس كعمل 

 اقتصادم .
 ( ك تشمل: حاجات الطلبة اٟتالية ك 230رضا الطلبة ك ٦توٕب النظاـ الًتبوم )نقطة

ة، كرضا الطلبة ك٦توٕب النظاـ ا١تستقبلية ،كالعبلقة بُت ٦توٕب النظاـ التعليمي كاإلدارة الًتبوي
 التعليمي اٟتإب ا١تتوقع، كمقارنتو مع باقي ا١تدارس أك النظم الًتبوية األخرل.
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 ادلقومات اإلدارية ك التنظيمية لنظاـ إدارة اْلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل: 
ق أىدافو منعزالن عن باقي عناصر ال ينشأ نظاـ إدارة اٞتودة الشاملة من فراغ كال يعمل بفاعلية ك٭تق

ا١تنظومة اإلدارية ُب ا١تنظمة التعليمية، كبذلك فإف إدخاؿ نظاـ إلدارة اٞتودة الشاملة كتطبيقو 
بنجاح كفاعلية ُب جامعة أك معهد عاؿ يشًتط توافر مقومات مهمة البد من كجودىا إذ ٘تثل البنية 

الشاملة، كُب غياب تلك ا١تنظومة اإلدارية  ا١تتفوقة التحتية األساسية اليت يقاـ عليها بناء اٞتودة 
يصبح اٟتديث عن " إدارة اٞتودة الشاملة"  مضيعة للوقت كاٞتهد ال يأٌب بعائد يتناسب مع 

 تكلفة إقامة النظاـ ك٤تاكلة تشغيل .
ملة فيما كتتبلور عناصر ا١تنظومة اإلدارية ك التنظيمية الػبلزمة لقياـ كتشغيل نظاـ إدارة اٞتودة الشا

 -يلي :
  بناء اسًتاتيجي كاضح يتضمن رسالة ا١تنظمةMission  كأىدافها اإلسًتاتيجية

Strategic Objectives  ك٣تموعة السياساتPolicies  ا١توجهة لػؤلداء ُب كافة ٣تاالتو 
  ىيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة أنشطة ا١تنظمة ك توجيهاهتا اإلسًتاتيجية ، ك يتيح

 مركنة التفاعل بُت قطاعات ا١تنظمة ك مستوياهتا ا١تختلفة .حرية اٟتركة ك 
  تصميم للعمليات الرئيسية ك ا١تساندةMajor and supporting processes 

كيوفر األساس األفضل ١تباشرة   Process Managementيتبٌت مفاىيم إدارة العمليات 
 أنشطة ا١تنظمة بأعلى معدالت الكفاءة اإلنتاجية

 يات ا١تناسبة ىيكل من التقنAppropriate Technologies  تتوافق مع
احتياجات األداء كتوفر للمنظمة القدرات اإلنتاجية األفضل لتقدًن ا٠تدمات للمستفيدين ٔتا يتفق 

 كرغباهتم ك ٭تقق رضائهم 
  ىيكل من ا١توارد البشرية ا١تدربة ذات الكفاءة ك ا١تتحفزة لػؤلداء األفضل ، كاليت تتناسب

األعداد كالتكوين العلمي ك ا٠تربات ك ا١تهارات مع متطلبات العمليات ُب ا١تنظمة، من حيث 
 كٖتصل على التمكُت ا١تناسب.
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  نظاـ إلدارة األداءPerformance Management  ٭تدد خطط معايَت األداء
لكل الوظائف ُب ا١تنظمة، كيوفر التوجيو كا١تساندة للعاملُت كيتابع أدائهم كيكشف عن ا٨ترافات 

 األداء كيتخذ إجراءات تصحيحها .
  نظم للمعلومات توفر الرصد الفورم ٟتركة األداء الٗتاذ قرارات تصحيح ا١تسار كتأكيد

 ١تستهدفة .اٞتودة كفق ا١تواصفات ك ا١تعدالت ا
  قيادات إدارية على ٥تتلف ا١تستويات التنظيمية تتبٌت فكرة اٞتودة ك تعترب تأكيدىا

مسئوليتها الرئيسية ، كتوفر للعاملُت ا١تناخ ا١تبلئم  لتنفيذ ا١تهاـ ا١تسندة إليهم كفق معايَت اٞتودة 
 كمستوياهتا ا١تستهدفة .

 معوقات تطبيق إدارة اْلودة :
ة إشكالية لبعض مؤسسات التعليم العإب، فأف عددا من ا١تؤسسات كاجهت ٯتثل ضماف اٞتود   

 صعوبات ُب تكييف برا٣تها مع متطلبات ضماف اٞتودة كاالعتماد كاليت ٧تمل منها مايلي:
 . االختبلؼ بُت سياسة اٞتودة كنظاـ تطبيق اٞتودة 
  . تباين اآلراء كاالٕتاىات بُت األكادٯتيُت حوؿ اٞتودة 
 ة التأثر الكامل ٔتبدأ احملاسبة .تأثر اٞتود 
  عدـ كجود حد أعلي لتحقيق اٞتودة بل اعتبار نتائج تطبيق نظاـ ضماف اٞتودة كنقطة

 انطبلؽ ١ترحلة جديدة .
 . عدـ توافر ا١تناخ ا١تناسب لثقافة اٞتودة 
كمن ضمن الصعوبات اليت تواجو عمليات ضماف اٞتودة القدرة على االنتهاء من أعداد تقرير  
لتقييم الذاٌب ُب الوقت احملدد كبالطريقة ا١تناسبة  فقد أشارت نتائج أحدم الدراسات إٕب أنو من  ا

كل عشر حاالت سعت إٕب كتابة التقرير الذاٌب )للمؤسسة أك للربامج األكادٯتية ( أربع منها 
بب %( ٓب تستكمل التقرير أما بسبب عدـ التخطيط اٞتيد أك لعامل الوقت أك بس 38.7)بنسبة 

 .  (45ص، 2006، كآخركف، البيبلكم )اٞتهد الكبَت ا١تطلوب ال٧تازه 
 عدـ اقتناع كاىتماـ اإلدارة العليا ُب مؤسسات التعليم العإب بأ٫تية تطبيق معايَت اٞتودة 
 . عدـ ا١تعرفة الكافية با١تكاسب الكبَتة اليت ٖتققها معايَت اٞتودة ُب حالة التطبيق 
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  كمدربة با١تؤسسة .ال توجد كوادر مؤىلة 
 2013، كالطاىر، مفتاح)التخوؼ من التكاليف األكلية لتطبيق ىده ا١تعايَت  ،
 .(270ص

ىذه بعض ا١تعوقات العامة كاليت ٯتكن أف تندرج ٖتتها معوقات كثَتة ، كٯتكن أف تدلل ىذه 
كالًتغيب فيها ا١تعوقات، كذلك بالتوجيو كالتثقيف لكل أفراد ا١تؤسسة بضركرة تطبيق معايَت اٞتودة 

كالًتىيب با١تخاطر اليت ٖتدث ُب حالة عدـ تطبيقها من تدين للمستوم كضعف ُب العائد كعدـ 
ثقة ُب العمبلء، كعدـ رضى الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس كالعاملُت كالتبشَت ٔتا ٭تدث للمؤسسة 

٬تعل مؤسسة  من مكاسب مادية كمكاسب ترقية ُب حالة التطبيق، كقطعا تطبيق معايَت اٞتودة
التعليم العإب ُب ركب ا١تؤسسات اليت تطور من نفسها جملاهبة العو١تة ك٤تابة التقدـ كالتطور السريع 

 ُب العآب، بل كأف ٚتيع مؤسسات التعليم العإب أخدت بزماـ ا١تبادرة ُب تطوير نفسها .
 اخلادتػػػػػػػػػػػة:

 توصلنا من خبلؿ ىذا البحث إٔب النتائج التالية: 
إف إدارة اٞتودة الشاملة ٘تثل اسًتاتيجية متكاملة لتطوير مؤسسات التعليم العإب من خبلؿ ما   1-
 يلي:
 حىت كا١تخرجات ،ا١تدخبلت ُب القصور كتشخي  التعليمي النظاـ تقوًنب التعليم تطوير 
 التعليمية .  ا٠تدمة ٞتودة فعلي كضبط حقيقي تطوير إٔب التقوًن يتحوؿ
 الطالب  كىو ا١تباشر التعليمي ا١تنتج مراجعة . 
 ا١تباشر غَت التعليمي ا١تنتج مراجعة . 
 ا١تختلفة كأنواعو ا٢تدر حلقات اكتشاؼ .  
تعمل إدارة اٞتودة على التطوير ا١تستمر للمؤسسات التعليمية من خبلؿ اٞتهد اٞتماعي كالعمل  -2

 بركح الفريق .
مؤسسات التعليم العإب بتعدد عناصر كمكونات تتسع ٣تاالت إدارة اٞتودة الشاملة كضبطها ُب  3-

 النظاـ التعليمي .
 أصبح تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة مطلبان أساسيان كضركرة ملحة للدخوؿ ُب ٣تاؿ ا١تنافسة العا١تية .4- 
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 ادلقًتحات:
ضركرة تطبيق مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة ُب مؤسسات التعليم العإب، كااللتزاـ هبا كنشر ثقافتها    1-

 كمدخل لتطوير العملية التعليمية لتكوف متوافقة لطبيعة االىداؼ االسًتاتيجية كمتطلبات العصر . 
فرؽ عمل ١تعاٞتة ضركرة كجود ٣تالس للجودة ُب مؤسسات التعليم العإب يتم من خبلىا إ٬تاد  -2

 ا١تشكبلت ا١تستجدة .
 الزاـ كل مؤسسة بإصدار دليل للجودة كاعتماده على أف ٭توم كل متطلبات اٞتودة، كاىدافها . 3-
عقد دكرات ككرش عمل ُب ٣تاؿ تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ُب مؤسسات التعليم العإب  4-

 ودة كأ٫تيتها ُب اجملاؿ التعليمي .  كالتحسُت ا١تستمر كالتقييم الذاٌب تشجيعان ١تفهـو اٞت
 تكثيف التوعية بأ٫تية اٞتودة كالتعريف هبا كتكثيف الربامج التدريبية ٢تا . 5-
اعتماد معايَت اٞتودة الشاملة داخل مؤسسات التعليم العإب للرفع من مستول أداءىا كقدرهتا  6-

 للمنافسة مع ا١تؤسسات التعليمية الدكلية كالعا١تية .
 تشجيع التعاكف مع اٞتهات ا١تطبقة للجودة ُب التعليم ٤تليان كعربيان كدكليان .7- 
العمل على تدريب القياديُت ُب مؤسسات التعليم العإب على أساليب اٞتودة كمنهجها، كإقرار  8-

 برامج لتحفيز كمكافأة ا١تؤسسات كاألفراد ا١تتميزين ُب تطبيق اٞتودة ُب التعليم .
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 الشراكة الًتبوية بُت كليات الًتبية كمؤسسات التعليم 
 كعبلقتها جبودة العملية التعليمية

 طرابلس زينب عبد الرمحن ضوم/ جامعة
 خبلصة

تيعد الشراكة الًتبوية بُت مؤسسات التعليم ككليات الًتبية إحدل األدكات اليت ٯتكن من خبل٢تا 
 كٖتقيق أىداؼ التعليم، كٖتقيق اٞتودة ُب األداء.النهوض بالتعليم كبالعملية التعليمية، 

كيسهم أسلوب الشراكة ُب إشباع حاجات النمو ا١تهٍت للمعلمُت، كيعمل على اثراء خرباهتم 
إلعداد نظاـ تعليمي قادر على مواجهة ا١تستقبل كٖتدياتو كبالنظر إٔب القصور الواضح ُب الشراكة 

كضع رؤية جديدة حوؿ الشراكة ككضع خطط  بُت ٥تتلف مؤسسات التعليم، كاف البد من
ملموسة توضح كيفية تطبيق تلك الرؤل كال ٬تب أف يقتصر مفهومنا ٢تذه ا١تؤسسات على دكرىا 
التقليدم، بل ٬تب أف يتسع ليدخل ُب الدكر كل مؤسسات اجملتمع بدءان با١تدرسة، ٍب األسرة 

ٝتية، فردية ك ٚتاعية، من أجل إ٬تاد ثقافة كانتهاءن بالدكلة كٕتميع اٞتهود ا١تختلفة رٝتية كغَت ر 
 التشارؾ كالعمل اٞتماعي.

Abstract 
The educational partnership between the educational institutions and 

the colleges of education is one of the tools through which the 

advancement of education and educational process, achieve the goals 

of education, and achieve quality in performance. 

The partnership approach contributes to satisfying the professional 

growth needs of teachers, enriches their experience to prepare an 

educational system capable of facing the future and its challenges. 

Given the obvious lack of partnership between the different 

educational institutions, a new vision of partnership has to be 

developed and concrete plans are developed to show how these 

visions are implemented. The concept of these institutions should be 

limited to their traditional role. Rather, it should expand into the role 

of all institutions of society, starting with the school, then the family 

and ending with the state, and consolidating the various efforts, formal 

and informal, individually and collectively. 
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 مقدمة
ٖتت عدة مسميات منها  أخذ مفهـو الشراكة ُب الظهور ُب هناية الستينيات من القرف ا١تاضي

 التعاكف كالتشارؾ. كمن ىنا استعمل ىذا ا١تفهـو على نطاؽ أكسع ُب السنوات األخَتة.
ا١تؤسسات  كا١تنظمات داخل كتوٕب اٟتكومات كاجملتمعات ا١تعاصرة أ٫تية كربل ١تفهـو الشراكة بُت 

 اجملتمع، ٦تا يساىم ُب عملية النمو كالتطور  ُب كل اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية.
كالشراكة ُب اجملاؿ الًتبوم تعٍت االنفتاح على احمليط، كألف ا١تؤسسات التعليمية ٔتختلف أنواعها 

يقع عليها إصبلح التعليم كجودتو،  ككليات الًتبية على كجو ا٠تصوص تعد استثماران بشريا كاعدان،
تبادلة بُت الشركاء كالتكافؤ كاالستقبللية 

ي
٦تا يتطلب كجود شراكة تربوية ينطلق منها مبدأ ا١تصلحة ا١ت

كالتعاكف، كأخَتا حدكث التطور بُت الشركاء ٦تا ٭تقق ُب النهاية انسجاما بُت الشركاء كتغيَت الرؤية 
ات التعليم اليت تعيش كل كاحدة منها ُب عزلة عن األخرل للعبلقة بُت كليات الًتبية كمؤسس

كيعيش كبل٫تا ُب عزلة عن اجملتمع، كبتحقيق الشراكة تنتهي ىذه العزلة لكي تصنع اٟتاضر الذم 
 ٕتتهد كل اجملتمعات للوصوؿ إليو.

 حتديد ادلشكلة
٫تية كالدكر، كإف البد من النظر إٔب كليات الًتبية كمؤسسات التعليم كشريكُت متكاملُت ُب األ

ٖتقيق معايَت اٞتودة كتطوير العملية التعليمية ُب كليهما ٭تتم توافر عنصرم الشراكة الفعالة  
كالتجسَت بُت مؤسسات التعليم العاـ كالتعليم اٞتامعي متمثلة ُب كليات الًتبية، كمدل التوافق بُت 

رجاتو بصورة ٖتقق أىداؼ العملية التع ليمية، خصوصا كأف كثَت من ميدخبلت كل منهما ك٥تي
الدراسات قد أشارات إٔب ضعف ُب التعاكف بُت الطرفُت كغياب النظرة الواقعية ُب الربامج الًتبوية، 

 2030حيث كشفت دراسة قدمتها )مي اٟتماد( ُب مؤ٘تر عن دكر اٞتامعات ُب تفعيل رؤية 
التعليم العاـ ُب عدد من ّتامعة القصيم على كجود قصور ُب الشراكة بُت اٞتامعات كمؤسسات 

 .(Almowten.com)اجملاالت 
 كمن ىنا تتحدد مشكلة ىذه الدراسة ُب السؤاؿ الرئيس التإب:

تم ضركرة الشراكة بُت كليات الًتبية كمؤسسات التعليم؟  ماىي التحديات اليت ٖتي
 كمنها تتفرع االسئلة االتية:
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 ماىو مفهـو كبل من الشراكة كاٞتودة التعليمية؟ 
 ماىي ٣تاالت الشراكة ا١تتوقعة بُت ا١تؤسسات التعليمية ككليات كالًتبية؟ 
 ماىي العبلقة بُت الشراكة الًتبوية كٖتقيق اٞتودة الشاملة ُب التعليم؟ 
 ماىي دكاعي كجود الشراكة بُت مؤسسات التعليم ككليات الًتبية؟ 

 األمهية
إمكانية االستفادة من كليات الًتبية ُب  تتمثل أ٫تية ىذه الدراسة ُب كوهنا ستلقي الضوء على مدل

ليبيا، ُب تقدًن خدمات ١تؤسسات التعليم كالتدريب كاإلستشارة كتقدًن البحوث العلمية 
 كاإلستفادة من نتائجها ُب معاٞتة مشكبلت التعليم ك مؤسساتو.

ثل ىذه الدراسة إضافة ُب نتائجها للخرباء كالًتبويُت ُب كليات الًتبية من أ جل تطوير أدائهم كقد ٘تي
كبرا٣تهم األكادٯتية، خصوصا كأف ىذا ا١توضوع على حد علم الباحثة ٓب يتم تناكلو بالبحث 

 كالتحليل إال ًلمامان.
 األىداؼ

 هتدؼ الدراسة إٔب:
 التعرؼ على مصطلح الشراكة كاٞتودة ُب الًتبية. (1
 التعرؼ على العبلقة بُت الشراكة الًتبوية كٖتقيق اٞتودة. (2
 ى ٣تاالت الشراكة ا١تتوقعة بُت مؤسسات التعليم ككليات الًتبية.التعرؼ عل (3
 التعرؼ على دكاعي كجود الشراكة بُت مؤسسات التعليم. (4

 ادلنهج
منهج ىذه الدراسة ىو ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم سيتم عن طريقو توصيف مفهـو الشراكة 

وؿ إٔب الغاية كىي ٕتويد العملية كالكشف عن كاقع الشراكة كمن ٍب ٖتليل ىذا الواقع بغية الوص
 التعليمية كالرفع من مستواىا عن طريق ٖتقيق مبدأ الشراكة.

 ادلصطلحات
الشراكة الًتبوية: تعاكف يقـو على ٖتديد ٣تاؿ مشًتؾ بُت فاعلُت ٥تتلفُت قصد ٖتقيق  (1

 .(Manhal.net)أىداؼ مؤسساتية، كتقـو الشراكة على ٖتديد ا١تسؤليات بشكل دقيق 
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ت التعليم: ا١تؤسسة التعليمية مؤسسة عمومية أك خاصة ٗتضع لضوابط ٤تددة مؤسسا (2
 هتدؼ من خبل٢تا إٔب تنظيم فاعلية العنصر البشرم.

كيستخدـ ىذا ا١تصطلح أحيانا لئلشارة أب أم كياف لو بشر كموارد كميزانيات، كمن ىنا فإف 
 بالتعليم.الباحثة تعتمد ىذا ا١تفهـو للمؤسسة ليشمل كل كياف لو عبلقة 

اٞتودة ُب التعليم: تيشَت إٔب ٣تموعة من ا١تعايَت كاإلجراءات اليت يهدؼ تنفيذىا إٔب  (3
يستمر ُب ا١تنتوج التعليمي مع توفر أدكات كأساليب ميتكاملة تساعد ا١تؤسسات 

التحسُت ا١ت
 (.2015التعليمية على ٖتقيق نتائج ميرضية )سليم، 

 الدراسات السابقة
 2007دراسة الشرعي  (1

بعنواف "دكر ا١تشاركة اجملتمعية ُب اإلصبلح اجملتمعي" دراسة ٖتليلية، كهتدؼ ىذه الدراسة إٔب ابراز 
أ٫تية دكر ا١تشاركة اجملتمعية ُب اإلصبلح التعليمي كالوقوؼ على أىم التحديات اليت تواجهها 

 ا١تدرسة، كآليات التعاكف لتفعيل العبلقة كالشراكة بُت اجملتمع كا١تدرسة.
من نتائج الدراسة أف ٧تاح اإلصبلح التعليمي يرتبط بواقع كتطور األسرة اليت تدعم شخصية  ككاف

 األبناء كأنو يتحتم إحداث تغيَت جذرم ُب العملية التعليمية كا١تضامُت االجتماعية كالًتبوية.
 2012دراسة بن سليم  (2

بعنواف "تفعيل ا١تشاركة اجملتمعية بُت ا١تدرسة كاجملتمع احمللي ُب بعض اٞتوانب اإلدارية ٔتدارس 
التعليم األساسي ُب سلطنة عيماف، كىدفت الدراسة إٔب كشف الواقع الراىن للمشاركة اجملتمعية ُب 

ًتبوية كبعض بعض العمليات اإلدارية ٔتدارس التعليم األساسي، كذلك من كجهة نظر القيادات ال
الفئات اجملتمعية، كمن أىم نتائج الدراسة؛ أف أكثر اٞتوانب اإلدارية اليت فيها ا١تشاركة اإلجتماعية 
ىي التمويل، تليها اإلدارة، ٍب اإلستشارة، بينما أضعفها كاف ُب التخطيط 

(Kawakab.com). 
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 2007دراسة مي عبدهللا احلماد  (3
ُب تفعيل دكر اٞتامعات ُب جامعة القصيم( كاليت كشفت عن ُب مؤ٘تر ُب )تفعيل دكر اٞتامعات 

كجود قصور ُب الشراكة بُت اٞتامعات كمؤسسات التعليم العاـ ُب عدد من اجملاالت منها: إعداد 
 .(Almowten.com)ا١تعلم، التنمية ا١تهنية، تنمية مهارات الطبلب، االستشارات 

ة بصعوبة االتصاؿ بُت اٞتامعات كمؤسسات كتوصلت إٔب كجود عدد من معوقات الشراكة متمثل
 التعليم العاـ، كقدمت الدراسة عددا من ا١تقًتحات با٠تصوص.

 2009دراسة مجاؿ ادليناكم  (4
بعنواف "ا١تشاركة ُب ظل جودة التعليم كاالعتماد االكادٯتي ّتامعة ٧تراف"، كاليت هتدؼ أب التعرؼ 

الشراكة، ككاف من نتائج الدراسة كجود معايَت على مفهـو الشراكة كمعوقاهتا كمعايَت كمؤشرات 
كشواىد كأدلة للشراكة منها التوظيف الفعاؿ للتكنولوجيا كتوظيف إدارة ا١تؤسسة التعليمية ٚتيع 

 إمكاناهتا ٠تدمة اجملتمع احمللي.
 دراسة فرَيات )ب.ت( (5

دؼ إٔب إبراز أ٫تية بعنواف "الدكر التشاركي ١تؤسسات اجملتمع ُب تعزيز اإلصبلح ا١تدرسي"، كاليت هت
دكر ا١تشاركة اجملتمعية ٔتختلف مؤسساهتا كمنظماهتا أفرادىا ُب اإلصبلح ا١تدرسي كارتباطها بالتطور 

 كالتوجو العا١تي اٞتديد.
ككاف من نتائج الدراسة أف اجملتمع احمللي ٦تثبلن ُب األفراد )خرباء، كمتخصصُت كقادة ٣تتمع 

يقدموا خرباهتم ُب ٣تاؿ الًتبية كاالقتصاد كالفنوف كاآلداب كمنظمات كٚتعيات أىلية( ٯتكن أف 
 كالعلـو كتوظيفها ُب النهوض برسالة ا١تدرسة )فر٭تات، ب.ت(.

لقد الحظت الباحثة شح الدراسات ا١تتعلقة ٔتوضوع الشراكة بُت مؤسسات التعليم فيما بينها، 
لي كالشراكات بُت ا١تؤسسات بينما كانت الدراسات ُب شراكات مؤسسات التعليم كاجملتمع احمل

التعليمية كاحمللية كالدكلية أكثر عددان، كاشًتكت الدراسات السابقة كاٟتالية ُب تأكيد أ٫تية الشراكة 
اجملتمعية بُت كل األطراؼ الفاعلة ُب اإلصبلح التعليمي كإٔب كجود قصور كاضح ُب الشراكة بُت 

 مؤسسات التعليم العاـ ُب عدد من اجملاالت.
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 الشراكة الًتبوية
يعد مفهـو الشراكة من ا١توضوعات اٟتديثة نسبيان ُب بعض الدكؿ، كانبثق عن ىذا ا١تفهـو بعض 
سا٫تة، البلمركزية، االندماج، كانفتاح ا١تؤسسات على ٤تيطها. كمن كل 

ي
ا١تفاىيم األخرل مثل ا١ت

ت االقتصادية كاالجتماعية ىذه ا١تفاىيم كغَتىا تشكل ىذا التوجو  اٞتديد ُب العديد من اجملاال
 كالًتبوية بعد ذلك.

كارتبطت الشراكة ُب اجملاؿ الًتبوم بالتحوالت السياسية كاالجتماعية كالثقافية اليت شهدىا العآب 
ا١تعاصر، كيعرؼ كل من )سَتكنيك كالد( الشراكة بأهنا اتفاؽ تعاكف مشًتؾ بُت شركاء متكافئُت 

 كُب نفس الوقت تقدًن حلوؿ للمشاكل ا١تشًتكة.كمتساكين لتحقيق أغراضهم ا٠تاصة، 
إف مايفسر ظهور مصطلح الشراكة الًتبوية ىو التغَت ُب الرؤية لعبلقة ا١تؤسسات الًتبوية ببعضها 
كعبلقتها باجملتمع، كعبلقة اجملتمع بباقي ا١تؤسسات كا١تنظمات احمللية كالدكلية، ككل ذلك هبدؼ 

 لدعم للكثَت من ا١تشاكل اليت تواجهها مؤسسات التعليم.رفع جودة التعليم كتقدًن اٟتلوؿ كا
كالشراكة الًتبوية ال تقتصر على ا١تسا٫تة با١توارد كلكنها تتعدل ذلك أب صياغة الفكر كتشكيل 
الثقافة اليت ستؤدم ُب النهاية أب ٖتقيق تعليم متميز ك٬تب أف هتدؼ الشراكة أب تطوير مدخبلت 

رجات جديدة تتمثل ُب ٖتسُت نوعية  التعليم من معلمُت، كمناىج كإدارة كتشريعات لتحقيق ٥تي
ا٠تر٬تُت، كربط التعليم بسوؽ العمل كاجملتمع، كمواكبة التطور العلمي، كالنظر أب التعليم على أنو 

 (. 2011إعداد الفرد للحياة كليس إعداد الفرد لنيل شهادة جامعية )سنهجي، 
 بومعوامل ظهور الشراكة يف اجملاؿ الًت 

ٖتليبلن للتطور ا١توازم الذم حدث ُب اجملتمعات  (Daniellezay, 1994)قدـ )دانياؿ زام( 
الغربية فيو أىم السمات اليت تفسر ظهور كتطور نظاـ الشراكة، كمن ىذه السمات سياسة 
االصبلح الًتبوم ُب أمريكا، كاليت أكجدت الرغبة ُب التشارؾ بُت مؤسسات التعليم كا١تؤسسات 

ماعية األخرل، كاإلدراؾ العميق أل٫تية ىذه الشراكة بُت ٥تتلف القطاعات كالتعاكف بُت االجت
 (.2011ا١تؤسسات ٟتل ا١تشاكل ا١تشًتكة بُت ىذه األطراؼ)سنهجي، 

إف ما أدل أب ظهور مفهـو الشراكة ُب ىذه اجملتمعات ىو إدراكها للمسؤلية ا١تشًتكة بُت 
 مؤسسة ٔتعزؿ عن االخرل كما ىو حاصل عندنا.ا١تؤسسات، كأنو ال٬تب أف تعمل كل 
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كالمبالغة ُب القوؿ أننا ُب مؤسساتنا ككلياتنا، نفتقر أب أبسط مبادمء الشراكة بُت العاملُت ُب 
 نفس ا١تكاف، من معلمُت، كأساتذة، أك على مستول األقساـ كاإلدارات.

 القواعد األساسية للشراكة
 الناجحة أف تتسم بعدة خصائ  منها: إف من أىم القواعد األساسية للشراكة

 ٬تب أف يكوف ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ضمن ٥تتلف مشاريع الشراكة. (1
 تنوع الشركاء كتعددىم ْتيث ٭تدث التكامل ُب اٞتهود. (2
دعم االنفتاح على اآلخرين ببناء عبلقات تسمح باللقاءات كالتشاكر كالنقاش حوؿ  (3

 موضوع الشراكة.
ؤسسية كإ٬تاد اٟتلوؿ لبعض ا١تشاكل ا١تتعلقة بالدعم كالتعثر كضع كٖتديد ا١تعايَت ا١ت (4

 الدراسيُت.
 ٬تب أف تكوف العملية التشاركية مصدران إضافيا للتعليم كالتأىيل. (5
احًتاـ استقبللية ا١تؤسسات التعليمية ١تختلف الفاعلُت ْتيث التفقد أم مؤسسة ىويتها  (6

 الًتبوية.
 صيغ الشراكة

ن ٖتقيقها بُت الشركاء، بناء عبلقات بُت األشخاص الذين ينتموف إٔب من صيغ الشراكة اليت ٯتك
ا١تؤسسات ا١تعنية بالشراكة ٍب اإللتزاـ بتنفيذ الشراكة، كالعودة إٔب متخصصُت يقدموف اٟتلوؿ لكل 
ا١تشاكل اليت تواجهها ا١تؤسسة، كالتعاكف إل٧تاز أم مشركع كشركاء ا١تؤسسات التعليمية ٔتا فيها 

الكليات ىم األسرة، كأكلياء األمور، كاٞتماعات احمللية، كالفاعلوف االقتصاديوف اٞتامعات ك 
 (.2011كاإلجتماعيوف )سنهجي، 

كىذا يلفت النظر إٔب األدكار احملددة اليت تقـو هبا األسرة كالفاعلوف ُب ٥تتلف اٞتماعات ُب إ٬تاد 
 ا.حلوؿ للمشاكل العديدة اليت تواجهها مؤسسات التعليم ُب ٣تتمعن

 لكي تكوف الشراكة ناجحة بُت األطراؼ ا١تعنية فبلبد أف تتسم ٔتجموعة من الصفات منها:
   التميز الفردم: ْتيث يكوف لكل شريك شيء ذا قيمة يضاؼ للشراكة كأف تكوف دكافع كل

 الشركاء إ٬تابية كليست سلبية.
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 .األ٫تية: ْتيث يكوف ٧تاح العمل ىو ىدؼ كل الشركاء 
  ا١تتبادؿ: بأف يكوف لدل كل الشركاء مقومات كمهارات تكمل بعضها البعض، ْتيث االعتماد

 تسود قناعة أف العمل اٞتماعي ىو السبيل إل٧تاح أم عمل.
 .االستثمار: ك ذلك لتقدًن ا١توارد ا١تختلفة ال٧تاح الشراكة كأف تكوف أدكار كل الشركاء كاضحة 
 ال٧تاح الشراكة ككجود اتصاالت جيدة. ا١تعلومات: ْتيث يتم تبادؿ ا١تعلومات ا١تهمة 
  التكامل: كىو اتفاؽ الشركاء على آليات العمل إل٧تاح الشراكة ككجود اتصاالت جيدة بُت

 األفراد.
 .ا١تؤسساتية: ْتيث يكوف للشراكة شكل رٝتي كعمليات اٗتاذ قرارات كاضحة 
  (.2009الشركاء لبعضهم )ا١تيناكم، النزاىة: كىو التعامل بنزاىة ٦تا ٮتلق ثقة بُت الشركاء كاحًتاـ 

 أىداؼ نظاـ الشراكة
إف تطبيق نظاـ الشراكة بُت كليات الًتبية كمؤسسات التعليم ينبغي أف يكوف لو أىداؼ تربوية 
كاضحة، ٦تا يعٍت كضع معيار جديد ىو معيار األىداؼ الًتبوية اليت ٯتكن ٖتقيقها لفائدة الطبلب 

 (.2009عنية كاجملتمع بصفة عامة )الدريج، كا١تدرسُت كلصاّب ا١تؤسسات ا١ت
 كستسعى الشراكة بُت مؤسسات التعليم ككليات الًتبية أب ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ ىي:

 إ٪تاء قدرة الطالب ا١تعلم على تأدية كظيفتو بكفاءة. (1
 ا١تسا٫تة ُب تنمية القيادات الوطنية ُب قطاع التعليم. (2
 أثناء ا٠تدمة. توفَت برامج تدريب كتأىيل ا١تعلمُت (3
 نشر البحوث الًتبوية كا١تسا٫تة ُب نشر التطبيقات اٟتديثة ُب الًتبية. (4

 كسيتم التعليق على موضوع البحوث الًتبوية الحقان.
 (.2009تبادؿ ا٠تربات كا١تعلومات كالتعاكف بُت ا١تؤسسات الًتبوية ُب الداخل كا٠تارج )الدريج،  (5
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 اْلودة
 ادلعٌت اللغوم للجودة

 (.1994"فاٞتيد نقيض الردمء كجاد الشيء جودة أم صار جيدا" )ابن منظور، 
تعددت تعريفات اٞتودة ُب األدب الًتبوم، ككاف منشأ اٞتودة كمفهـو بأنو أحد فركع العلـو 
اإلدارية اٟتديثة، كيعود تاريخ استحداثها إٔب مابعد اٟترب العا١تية الثانية عندما بدأ ظهور  إدارة 

شاملة ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية، كلكنها ازدىرت قبل ذلك ُب الياباف، كنظاـ إدارم اٞتودة ال
منذ السنوات األكٔب من القرف العشرين كبعدىا حيث تبٌت اليابانيوف ُب بداية ا٠تمسينيات تطبيق 

و الشركات مفاىيم اٞتودة الشاملة إلعادة بناء البنية التحتية الصناعية ُب كافة اجملاالت، كما حققت
اليابانية من ٧تاح كاف كفيبلن بانتشار استخداـ إدارة اٞتودة الشاملة خارج الياباف كتبقى الشواىد 
على تطبيق اٞتودة أقدـ بكثَت من ىذا، فاٞتودة قدٯتة قدـ اٟتضارات االنسانية، فبناء األىرامات 

 اٟتضارة االسبلمية دالئل ُب اٟتضارة ا١تصرية، كسور الصُت العظيم، كتشييد ا١تساجد كالقصور ُب
 (.410، 2008ناطقة على تطبيق اٞتودة )علي، 

كاإلشارات إٔب كجوب اتقاف العمل كاالخبلص فيو، كاألمر باإلخبلص هلل ُب العبادات، 
كتأديتهاعلى كجو ا٠تصوص، ٧تدىا ُب ثنايا القرآف الكرًن كُب اٟتديث الشريف، ففي قولو تعأب 

، إشارة إٔب ٤تاكلة بذؿ كل مايستطيعو اإلنساف للوصوؿ للتقول، كُب "كاتقوا هللا ما استطعتم"
 اٟتديث الشريف عن الرسوؿ )ص( أنو قاؿ "رحم هللا عبدا ٝتحا إذا باع كإذا اشًتل كإذا اقتضى".
كبالعودة إٔب مصطلح اٞتودة حيث يعرفها )دٯتنج( بأهنا ٖتقيق احتياجات كتوقعات ا١تستفيد 

 حاضرا كمستقببل.
 )كركسيب( بتعريف يشًتط فيو ثبلثة شركط لتحقيق اٞتودة ىي: كعرفها
 الوفاء با١تتطلبات (1
 انعداـ العيوب (2
 تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أكؿ مرة ككل مرة.  (3

 كيراىا آخركف بأهنا:
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أسلوب شامل لتطوير ا١تنظمات عن طريق بناء ثقافة عميقة من اٞتودة، كتطوير أعمدة القيم 
 كل موظف يرل أف اٞتودة ىي ا٢تدؼ األساسي للمنشأة.كا١تعتقدات اليت ٕتعل  

كىناؾ من يرل أف كضع تعريف ١تصطلح اٞتودة يعد كاحدان من ا١تغامرات األكثر صعوبة إب ٯتكن 
( ٦تا يشَت أب Ball, 85أف نشرع فيها على حد قوؿ رئيس ا٢تيئة االستشارية القومية الربيطانية )

 (.2013كثر ُب مفاىيم اٞتودة )العيمرم، جدلية ا١تفهـو ك٬تعلنا النستطرد أ
من أكائل من دعا أب  (Malcolm Baldrige)أما ُب ا١تيداف الًتبوم فيعد مالكـو بالدريج 

 Ronald)تطبيق اٞتودة الشاملة ُب التعليم ُب الواليات ا١تتحدة االمريكية، ٍب جاء ركنالد براكف 
Brown) 1993 ؿ القطاعات اليت ٯتكن أف تتنافس ليعلن أف جائزة مالكـو قد توسع ٣تا

عليها لتشمل ٣تاؿ التعليم، ٦تا جعل مفهـو تطبيق اٞتودة الشاملة حقيقة كاقعة ُب الواليات 
ُب منتصف التسعينيات تطبق  (Deming)ا١تتحدة االمريكية. كمن ٍب أصبحت أفكار دٯتينج 
حد أسئلة ىذه الدراسة (.كألف أ103، 2008كتدرس ُب ا١تعاىد كاٞتامعات االمريكية )عطية، 

بيحث ُب العبلقة بُت الشراكة الًتبوية كٖتقيق اٞتودة ُب التعليم فبل بد من استعراض مفهـو اٞتودة 
ُب التعليم كٔتا أنو ال ٔتكن اعتبار التعليم سوقا أك مصنعا للسلع ٦تا يصعب ٖتديد مفهـو لو فإف 

 تطوبر القدرات الفكرية كا١تهارية لدل ىناؾ من يرم أف اٞتودة ُب التعليم ٘تثل كل ما يؤدم إٔب
الطبلب ككل ما يزيد من مستول الفهم كالقدرة على حل ا١تشكبلت كالقدرة على التعاطي مع كل 

 ما يواجههم من أمورخبلؿ حياهتم.
كعلى ىذا فإف مستهلك ا٠تدمة التعليمية ىو اجملتمع بصورة مباشرة، كغَت مباشرة كإف كاف من 

لب مستفيدان من ا٠تدمة اليت مكنتو من اشباع حاجاتو كتلبية متطلبات حياتو ا١تمكن اعتبار الطا
(. كلكي تتضح الرؤية أكثر فأنو ٯتكننا القوؿ أنو ُب حالتنا أصبح اجملتمع 104، 2009)عطيو، 

أكرب ا١تتضررين من ا٠تدمات اليت قدمتها ا١تؤسسات التعليمية للطبلب خبلؿ عقود من الزمن ألف 
ليمية سا٫تت بشكل كبَت ُب إفراز أفراد الٯتلكوف القدرة على حل ا١تشكبلت كليس ا١تؤسسات التع

لديهم مهارات كقدرات تساعدىم على ٗتطي الصعاب اليت ٯتركف هبا بل قد ٯتتد األمر ليصبح 
 ىؤالء األفراد مشكلة ْتد ذاهتا.

 كلتعريف اٞتودة ُب التعليم يتم إدراجها ُب ٣تموعة من احملاكر منها:
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 تعريفات اٞتودة باألىداؼ؛ فتحقيق األىداؼ يعد جودة.ربط  (1
 ربط تعريفات اٞتودة با١تدخبلت كالعمليات كطرؽ استخدامها كاستثمارىا. (2
 (.2015اٞتودة كمصطلح معيارم بدال من كونو كصفيا فقط )البيبلكم،  (3
ب أف ٖتققها كٯتكن القوؿ أف اٞتودة ُب التعليم ٖتمل بعدان كاسعا من السمات اإلنسانية اليت ٬ت 

منظومة التعليم كأحًتاـ األمم األخرل، كركح العا١تية كالرغبة ُب احملافظة على السبلـ العا١تي 
كاإلسهاـ ُب الثقافة اإلنسانية كالدفاع عن حقوؽ اإلنساف. ككلما أسهبنا ُب تعداد مايفًتض 

ات اليت تطمح للوصوؿ إليها  ٔتنظومة التعليم كالًتبية ٖتقيقو أدركنا مدل ابتعادنا عن األىداؼ كالغاي
 كل اجملتمعات.

كإذا كاف ٖتقيق األىداؼ يعد جودة كما سبق القوؿ، فماالذم سيحدث إذا كانت األىداؼ ُب 
 حد ذاهتا غَت كاضحة ١تن يرٝتوف سياسات التعليم ُب عا١تنا العريب على كجو ا٠تصوص؟

طن العريب الذم قاـ بو منتدل الفكر كىذ ماجاء ُب التقرير النهائي ١تشركع مستقبل التعليم ُب الو 
العريب بعنواف )تعليم األمة العربية ُب القرف اٟتادم كالعشرين: الكارثة كاألمل( حيث يقوؿ التقرير 
مايلي "كُب ا١تراجعة الدقيقة اليت قمنا هبا لكل الوثائق الرٝتية ُب الدكؿ العربية حوؿ أىداؼ التعليم، 

ستقبل كهدؼ كاضح أك صريح، بل نادرا مايرد أم ذكر ٓب نعثر على ىدؼ إعداد مواطن ا١ت
للمستقبل، كُب اٟتاالت النادرة كا١تتفرقة اليت كرد فيها ذكر ا١تستقبل فقد كرد بصورة ىبلمية غَت 
كاضحة ككاف ا١تقصود بو ٖتسُت ا١تستول االجتماعي كاالقتصادم، أك ٣ترد اإلعداد ١تمارسة عمل 

الذم كجدناه ُب أىداؼ كمضامُت األقطار العربية طبقا لوثائقها على ا١تستول الفردم، ك الًتكيز 
الرٝتية ىو على ا١تاضي كاٟتاضر، ىذا مع أف العلم بطبيعتو ىو عملية مستقبلية" )جركاف، 

2015.) 
 دكاعي كجود اْلودة يف التعليم

 اف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو ١تاذا ٨تتاج أب اٞتودة ُب التعليم؟.
 خرجات ا١توجودة تؤكد لنا حاجتنا للجودة لعدة أسباب كىي:اف نظرة على ا١ت

 العجز التعليمي )استثمار ُب التعليم دكف عائد(. (1
 اتساع الفجوة بُت االنتاج كالتعليم. (2
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 تكاليف التعليم ا١ترتفعة على اٟتكومة. (3
 ا٩تفاض العائد على االستثمار التعليمي. (4
لى ا١تهارات كالسلوكيات كىذا يفسر لنا  التعليم يركز على ا١تعارؼ كا١تعلومات، كاليركز ع (5

 كثَتا من الظواىر االجتماعية السلبية ا١تنتشرة ُب ٣تتمعاتنا اآلف.
 خلل ُب األدكار التنظيمية. (6
 عدـ ا١تشاركة ُب تصميم الربامج التعليمية على ٚتيع ا١تستويات. (7
 (.10، 2010التأخر ُب توظيف ا٠تر٬تُت )الطاىر،  (8

اٞتودة؛ ىو ٖتسُت ٥ترجات العملية التعليمية كذلك لتقليل ا١تسافة بُت كالف أحد دكاعي تطبيق 
الدكؿ ا١تتقدمة ك النامية ٦تا يستلـز كجود شراكة بُت كل ا١تؤسسات الفاعلة كمراكز البحوث ككزارة 
الًتبية كالتعليم كمؤسسات التعليم العامة كا٠تاصة على حد سواء. كأف اليكتفى بالعبلقة اٟتالية 

، اليت تقتصر على تنفيذ أكامر اٞتهات العليا، كعلى الرضوخ لكل مايأٌب من  إدارات ا١توجودة
ا١تناىج كماٮت  كل العملية التعليمية من توزيع اٞتداكؿ كتنظيم اٟتص  كتوزيع ا١تقررات كتطبيق 

 معدالت األداء كغَتىا الكثَت.
 الشراكة كاْلودة التعليمية

تقدـ ٓب تعد فقط مؤسسات أحادية التوجو منغلقة على نفسها إف اٞتامعات كالكليات ُب العآب ا١ت
كيقتصر دكرىا على اٞتانب األكادٯتي، بل أصبح دكرىا أكثر أ٫تية كتأثَتا  ُب اجملتمعات، بل عليها 

 تيعقد اآلماؿ ُب تطور كتقدـ كرقي شعوهبا.
ىذه البحوث ك٭تتل البحث العلمي مركز الصدارة ُب ٖتقيق ىذا التقدـ عن طريق ربط نتائج 

باجملاالت ا١تختلفة الصناعية، كالزراعية، كالًتبوية، كمشاريع التعاكف ُب ٥تتلف مؤسسات اجملتمع، 
كُب كلياتنا على سبيل ا١تثاؿ تقبع مشاريع التخرج فوؽ األرفف مع أف كل مشركع تقريبا ٯتثل حبلن 

 ١تشكلة ما باإلضافة أب ا٢تدر ُب اٞتهد كا١تاؿ ا١تبذكؿ فيو.
كُب الدراسة االستطبلعية اليت قامت هبا الباحثة ١تركز ا١تناىج التعليمية كالبحوث الًتبوية ُب طرابلس 
كجد أف إدارة البحوث ُب ا١تركز على سبيل ا١تثاؿ ٓب تتلقى أك تسعى ُب اٟتصوؿ على أم ْتث أك 

واصل أك اتفاقيات مشركع ٗترج من كليات الًتبية اليت تقع على بعد أمتار منها كذلك لعدـ كجود ت
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بُت مركزين يفًتض أف يعمبل سوية لتحقيق أىداؼ مشًتكة. خصوصان كأف الكثَت من الدراسات 
تثبت أ٫تية البحث الًتبوم كأنو أحد أساليب التنمية ا١تهنية للمعلمُت حيث يزكدىم برؤية شاملة 

 (.2017للقضايا كا١تشكبلت كالتحديات ا١تطركحة أمامهم )اٝتاعيل، 
ه الورقة تسعى لتأكيد أ٫تية الشراكة ُب العملية التعليمية كتوضح ُب ذات الوقت غياب كألف ىذ

 ىذه الشراكة بصورة )كارثية( إذا صح لنا استعماؿ ىذا ا١تصطلح ُب كرقة علمية.
إف مركز ا١تناىج التعليمية أصدر دليبل للمعلم ُب كل ا١تواد الدراسية بداية من الصف األكؿ من 

األساسي، كحىت الصف الثالث ثانوم كىذا الدليل كضع للمعلم لئلسًتشاد بو ُب مرحلة التعليم 
 تدريس ا١تواد.

كالنتيجة أف ىذا الدليل الزاؿ موجودا ُب ا١تخازف كٓب يصل للمعلمُت لغياب اآللية اليت ٬تب أف 
يصل إليها حيث أف ا١تكلف باستبلـ الكتاب ا١تدرسي ىم مدراء ا١تدارس كىم يستلموف الكتب 
بناء على قائمة التبلميذ، كىم اليطلبوف الدليل الذم ٬تب أف يكوف بعدد ا١تعلمُت، كأيضا كمن 
خبلؿ الزيارة االستطبلعية علمت أنو ًب طباعة دليل ا١تعلم ُب تدريس الكتابة كا٠تط كالتعبَت، من 
ة الصفوؼ األكؿ أب التاسع مع شرح مفصل، كىو اآلخر ٓب يصل للمعلم كقد ًب إيصالو بصف
شخصية كعلى النفقة ا٠تاصة ١تؤلفي ىذين الدليلُت كىو أيضا الزالت الكثَت من نسخة ُب ا١تخازف 

 مع العلم أنو قد صدرت النسخة الثانية كا١تلونة كا١تنقحة من ىذا الدليل.
نستنتج من ىذا كم اٞتهد ا١تبذكؿ كأف ىناؾ من يعمل بكل جهد كلكن تبقى ىناؾ حلقة مفقودة 

 ن ُب غياب الشراكة بُت مؤسسات التعليم  كمراكز البحوث ككليات الًتبية.نعتقد أهنا تكم
كاليفوتنا أف نذكر مدل ٗتبط معلمي اللغة العربية ُب تدريس مادة الكتابة كاإلمبلء كإٔب كأم مدل 

 ٯتكن ٢تذا الدليل أف يكوف عونا ٢تم.
ذا كغياب مفهـو الشراكة بُت كلنا أف ندرؾ مدل ا٢تدر ُب اٞتهد ا١تبذكؿ كا١تاؿ ا١تفقود ُب كل ى

مؤسسات التعليم من جامعات ككليات ككزارات كمراكز أحد أسباب تدين مستول الطبلب 
كمستول خر٬توا كليات الًتبية بعد ذلك كالكليات كاٞتامعات تضع اللـو على مؤسسات التعليم 

ترؾ األمر ٢تا اليت تدفع إليها بطبلب اليرتقوف أب مستول الشهادات اٟتاصلُت عليها، كلو 
ألعادهتم إٔب مقاعد الدراسة ُب الصفوؼ  األكٔب لكي يتعلموا منها أّتديات العربية كأساسيات 
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اٟتساب كمؤسسات التعليم بدكرىا تضع اللـو على الكليات كخصوصا كليات الًتبية اليت ٘تنح 
اكة ُب كل ىذا الشهادات ١تعلمُت ال ٯتلكوف من مواصفات ا١تعلم الناجح إال اٝتو كمفهـو الشر 

غائبان عن كل األطراؼ فليس من ا١تنطقي مثبلن أف تنتهي عبلقة كليات الًتبية ٔتعلميها ا٠تر٬تُت منها 
ٔتجرد ٗترجهم كيفًتض أف تستمر متابعة ا١تعلم أثناء ا٠تدمة، على األقل ُب السنوات األكٔب، حىت 

 يتم التأكد من صبلحيتو ١تزاكلة ا١تهنة.
قائمة بُت مؤسسات التعليم أك بعضها باألحرل كبُت كليات الًتبية ىي الشراكة ُب كالشراكة الوحيدة ال

 الًتبية العملية كمدارس التطبيق، كىذه الشراكة ٤تدكدة بزمن معُت ينتهي بانتهاء مدة التطبيق.
 بل كمن خبلؿ التجربة الشخصية ُب الًتبية كالعملية ا١تمتدة ألكثر من تسع سنوات ٓب يكن ىناؾ تواصل
بُت ا١تشرفُت الًتبويُت، كسائر ا١تعلمُت ُب خدمة العملية التعليمية، كمهمة ا١تشرفُت تتوقف على زيارة 

 طبلهبم زيارات متقطعة كا٠تركج من مدارس التطبيق كىم على عجلة من أمرىم.
اؾ ٣تالس األباء كمن التجارب العربية الرائدة ُب ٣تاؿ الشراكة ٕتربة كزارة الًتبية كالتعليم ُب األردف ُب اشر 

كاألمهات ُب إدارة ا١تؤسسات التعليمية على كافة ا١تستويات )ا١تدرسة، احملافظة، كا١تنطقة كالوزارة(، حيث 
قامت ا١تناطق التعليمية بتنفيذ عدد من ا١تشاريع ا٢تادفة إٔب شراكة اجملتمع ُب إدارة ا١تؤسسات التعليمية، 

كمشركع القراءة للجميع، كمشركع أياـ التكافل اإلجتماعي  كمن ىذه ا١تشاريع مشركع ا٢تاتف التعليمي،
 كمشركع ياأيب أىتم يب، مشركع كالية ببل أمية، كمشاريع الزيارات ا١تسائية للمنازؿ، )فر٭تات، ب.ت(.

كلتحقيق الشراكة بُت ا١تؤسسات التعليمية من ا١تمكن أف يقدـ الًتبويوف الذين ٯتلكوف  الكفاءة العالية 
لمُت على تطوير مستقبلهم ا١تهٍت، كأف يتم التفاعل بينهم كزمبلء مهنة كنظرية التفاعل اليت مساعدة ا١تع

يستخدمها مئات الًتبويُت ُب ٥تتلف أ٨تاء العآب كاليت تشَت إٔب ضركرة كجود عبلقة كدية كقائمة على 
ٍت ُب تفاعلهم مع اإلحًتاـ كٝتاع صوت اآلخر كالتعامل معو بندية كتعزيز شعور ا١تعلمُت بالرضا ا١ته

ا١تتخصصُت الًتبويُت ٔتجموعة من مبادمء الشراكة السبع كىي: ا١تساكاة، كاإلختيار كالصوت كاٟتوار 
 كالتأمل كالتطبيق العملي )إعداد ا١تعلم ُب ضوء ٕتارب بعض الدكؿ(.

 التوصيات كادلقًتحات
 نشر ثقافة ا١تشاركة بُت ٚتيع العاملُت ُب قطاع التعليم. (1
 العاملُت ُب قطاع التعليم على برامج اٞتودة.تدريب  (2
 التنوع ُب أساليب التدريب كالتأىيل على الشراكة كاٞتودة. (3
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 تنظيم ملتقيات دكرية يعلن فيها عن أىم التجارب الناجحة للمشاركة. (4
 تفعيل دكر األسرة كاجملتمع احمللي ُب دعم الشراكة. (5
 يات الشراكة.االبتعاد عن ا١تركزية كالتشدد اإلدارم لتفعيل آل (6
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 دكر إدارة اْلودة الشاملة يف حتسُت أداء ادلنظمات من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس
 دراسة تطبيقية على كلية االقتصاد كالتجارة اخلمس

 جامعة ادلرقب/ أ.أمُت علي بوحنيك
 

Abstract: 

The aim of the study is to identify the role of TQM on the 

effectiveness of the performance of the Faculty of Economics 

and Commerce from the point of view of the teaching staff, to 

identify the views of the respondents and their point of view as 

an important segment within the college. Quality and its 

reflection on the effectiveness of performance in the college 

under study and the type of this relationship, was based on 

descriptive analytical method to describe the complex of the 

study and the number of (95) was tested a random sample of (57) 

The study concluded several results, the most important of which 

are: 

That the management of the college has the enthusiasm and 

desire to provide the best through continuous improvement, the 

views of the study sample averaged the availability of total 

quality requirements in the college under study, there are 

qualified administrative leaders able to perform the work 

entrusted to it effectively, as the study pointed out several points, 

- The importance of focusing on the embrace of TQM by 

supporting the senior management of the college under study and 

support in the form of financial support and technical support, 

trying to conduct other studies at the level of the university and 

colleges to know the commitment of the university and colleges 

to quality standards and try to improve them. 

Keywords (Total Quality, Continuous Improvement,  

 

Effectiveness) 
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 مستخلص الدراسة:
هتدؼ الدراسة أب التعرؼ على دكر ادارة اٞتودة الشاملة على فاعلية اداء كلية االقتصاد      

ا١تبحوثُت ككجهة نظرىم  كالتجارة ا٠تمس من كجهة  نظر اعضاء ىيئة التدريس، التعرؼ على اراء 
كوهنم شر٭تة مهمة داخل الكلية باإلضافة أب التعرؼ درجة ٦تارسة القائمُت باٞتودة بالكلية 
ك٦تارسة قياسها ٔتعايَت التعليم العإب ،ا٬تاد العبلقة بُت تطبيق اٞتودة كانعكاسها على فاعلية األداء 

د على ا١تنهج الوصفي التحليلي كذلك لوصف ُب الكلية قيد الدراسة كنوع ىذه العبلقة، ًب االعتما
 (مفردة .57( كًب اختبار عينة عشوائية قوامها )٣95تمع الدراسة كالبالغ عدده )

 كخلصت الدراسة إٔب عدة نتائج أ٫تها :
اف ادارة الكلية يتوفر لديها اٟتماس كالرغبة ُب تقدًن األفضل من خبلؿ التحسُت ا١تستمر،    

سة متوسطا حوؿ مدل توفر متطلبات اٞتودة الشاملة ُب الكلية قيد جاءت آراء عينة الدرا
الدراسة، ىناؾ قيادات إدارية مؤىلة قادرة على أداء األعماؿ ا١توكلة إليها بفاعلية ،كما أكصت 

 الدراسة بعدة نقاط أ٫تها :
قيد أ٫تية الًتكيز على اعتناؽ إدارة اٞتودة الشاملة عن طريق دعم اإلدارة العليا للكلية  -

الدراسة كالدعم متمثل ُب الدعم ا١تالة كالدعم الفٍت، ٤تاكلة إجراء دراسات أخرل على مستول 
 اٞتامعة كالكليات ١تعرفة مدل التزاـ اٞتامعة كالكليات ٔتعايَت اٞتودة ك٤تاكلة ٖتسينها.

 الكلمات ا١تفتاحية )اٞتودة الشاملة ،التحسُت ا١تستمر ،الفاعلية( .
 :ادلقدمة 1-1
عترب إدارة اٞتودة الشاملة من أىم ا١تفاىيم اإلدارية اٟتديثة اليت استحوذت االىتماـ الكبَت من ت    

قبل ا١تديرين ك ا١تمارسُت كالباحثُت األكادٯتيُت كإحدل األ٪تاط اإلدارية السائدة  ُب الفًتة اٟتالية 
١تفاىيم اإلدارية اٟتديثة كيعد مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة فلسفة إدارة عصرية ترتكز على عدد من ا

ا١تواجهة اليت يستند إليها ُب ا١تزج بُت الوسائل اإلدارية األساسية كبُت ا١تهارات الفنية ا١تتخصصة 
من أجل االرتقاء ٔتستول األداء كالتحسُت كالتطوير ا١تستمرين ككل ىذا التحسُت ُب األداء 

اجملاالت اليت تضطلع هبا إدارات  كالتصنيف جاء نتيجة البحث عن اٞتودة ُب األداء ُب كافة
 ( .1اٞتامعات )
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كجودة التعليم العإب كفاعليتو تتطلب التطوير ا١تستمر كرفع مستول ا١تداخبلت كالعمليات      
كا١تخرجات التعليمية، كألجل الوصوؿ إٔب جودة التعليم العإب فإنو ٬تب أف يكوف ىناؾ نوعا من 

ئة التدريسية ُب الكلية كا٢تيئة اإلدارية فيها كالطلبة على مقاعد تضافر اٞتهود كالتعاكف ما بُت ا٢تي
الدرس كا٠تر٬تُت. كاجملتمع يرتبط استمرار اٞتامعات ُب تقدًن خدماهتا ك٦تارسة دكرىا الفعاؿ ٔتدل 

 ( .2كجود عمليات مراجعو كتطوير ألدائها ) 
سنتناكؿ ُب ىذه الدراسة موضوع كمن بُت تلك ا١تنظمات كلية االقتصاد كالتجارة ا٠تمس حيث 1

ال يقل أ٫تية عن باقي ا١تواضيع اإلدارية األخرل كىو موضوع دكر  إدارة اٞتودة الشاملة  ُب ٖتسُت 
 . اآلداء  من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريسية بالكلية

 مشكلة الدراسة: 1-2
على التطبيق السليم كالشامل ٔتراجعة األدبيات اليت تعٍت بإدارة اٞتودة الشاملة ٧تدىا تؤكد      

لفلسفة إدارة اٞتودة الشاملة ٔتا ٯتكن ا١تنظمة من التميز عن طريق ٖتقيق عدة فوائد منها ٗتفيض 
 تكاليف األداء إٔب أدىن مستوياهتا كزيادة معدالت اإلنتاجية كجودة ا٠تدمات اليت يقدمها 

منها تعاين من التطبيق اٞتيد للجودة  لذا فالوضع ُب ا١تؤسسات التعليمية ُب ليبيا كخاصتا العليا
كمن خبلؿ ا١تقابلة الشخصية مع مسؤكؿ اٞتودة بالكلية قيد الدراسة تبُت أف ىناؾ قصور فيما 
يتعلق بدكر اٞتودة على مستول األقساـ العلمي بالكلية كاألقساـ اإلدارية ا١تكلمة ٢تا لذا ٯتكن 

دكر إدارة اٞتودة الشاملة ُب ٖتسُت أداء الكلية  صياغة مشكلة الدراسة ُب التساؤؿ التإب ) ما ىو
 قيد الدراسة ؟ ( .

 أىداؼ الدراسة: 1-3
 التعرؼ على دكر إدارة اٞتودة الشاملة ُب الكلية قيد الدراسة . -1
٤تاكلة التعرؼ على مدل توفَت ا١تتطلبات ألثر أ٫تية اٞتودة الشاملة ُب التعليم اٞتامعي ُب  -2

 الكلية قيد الدارسة.
 التعرؼ علي أراء ا١تبحوثُت ككجهة نظرهتم كوهنا شر٭تة مهمة داخل الكلية  .  -3

                                                           
1

 ( 7,ص2014)جوده , سنة 
 ( 309,ص 2014)أبو الرٌش , سنة  2
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التعرؼ على درجة ٦تارسة  القائمُت على اٞتودة بالكلية ك٤تاكلة قياسها ٔتعايَت اٞتودة ُب  -4
 التعليم العإب .

 دراسة كنوع ىذه العبلقة .إ٬تاد عبلقة بُت تطبيق اٞتودة كإنعكاسها على فاعلية األداء ُب الكلية قيد ال -5
 أمهية الدراسة: 1-4
 ٤تاكلة لفت نظر القيادات العليا بالكلية قيد الدراسة بأ٫تية كجدكل إدارة اٞتودة الشاملة .  -1
إلقاء الضوء على مفهـو يتسم باٟتداثة كاٞتدية منذ ظهوره ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية كىو  -2

 ات عموما كالكليات خصوصا  .مفهـو اٞتودة الشاملة ُب اٞتامع
االستفادة من ىذه الدراسة ُب الوصوؿ إٔب نتائج كتوصيات تقدـ للكلية قيد الدراسة األ٫تية  -3

 البالغة  لتطبيق مبادئ أدارة اٞتودة الشاملة .
 ٖتسُت كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العإب. -4
 ُب التعليم العإب. تدعيم إدارة اٞتودة الشاملة لعملية التحسُت ا١تستمر -5
 فرضيات الدراسة: 1-5
عدـ كجود فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بُت مستوم تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة السائد  -1 

 ُب الكلية قيد الدراسة كمستوم فاعلية اٞتودة أداء ا١تنظمة .
لة السائد ُب كجود فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بُت مستوم تطبيق إدارة اٞتودة الشام-2

 الكلية قيد الدراسة كمستوم فاعلية اٞتودة أداء ا١تنظمة .
 منهج الدراسة: 1-6

لتحقيق أىداؼ الدراسة سوؼ يتم إتباع ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم يعد مناسبا ألغراض ىذه 
الدراسة باعتبار أف ىدا ا١تنهج تفرضو طبيعة موضوع الدراسة كدلك لوصف ٣تتمع الدراسة )فهو 
دراسة كاقع األحداث كالظواىر كا١تواقف كاآلراء كٖتليلها كتفسَتىا هبدؼ الوصوؿ إٔب استنتاجات 
مفيدة لتصحيح ىذا الواقع أك استكمالو أك تطويره ( من حيث دراسة دكر إدارة اٞتودة الشاملة 
على أداء ا١تنظمة كدلك من خبلؿ  تغطية ا١توضوع من الكتب كالندكات كالرسائل العلمية 

الدراسات السابقة ، كما ًب استخداـ إستمارة االستبياف كا١تصاغة كفقا ١تقياس ليكرت ا٠تماسي ك 
 . SPSS)كاستخدـ الباحث برنامج اٟتـز اإلحصائية )
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 حدكد الدراسة: 1-7
 : اقتصرت الدراسة على كلية االقتصاد ُب ا٠تمساحلدكد ادلكانية. 1
 ـ . 2018كيناير  2017م ديسمرب: استغرقت ىذه الدراسة شهر احلدكد الزمنية. 2
 أعضاء ىيئة التدريس بكلية االقتصاد كالتجارة ا٠تمس احلدكد البشرية:. 3
: يتمثل موضوع الدراسة ُب) دكر إدارة اٞتودة الشاملة على فاعلية أداء احلدكد ادلوضوعية. 4

 ا١تنظمة ُب كلية االقتصاد كالتجارة ا٠تمس(.
 رلتمع كعينة الدراسة:1-8

( عضو ىيئة  ٣95تتمع الدراسة ُب  أعضاء ىيئة التدريس ُب الكلية كالبالغ عددىم  ) يتمثل 
( مفردة  كفقا ٞتدكؿ ذم مركجاف أند  57تدريس يتم  أخذ عينة عشوائية بسيطة تقدر ْتوإب )

 كريزم للعينات  .
 الدراسات السابقة: 1-9
شاملة ُب مؤسسات التعليم العإب( بعنواف)أداء لقياس إدارة اٞتودة ال (2003دراسة )ادلوسوم  *

ىدفت الدراسة إٕب  التحقيق من صدقها كثباهتا كقابليتها للتطبيق ُب ا١تؤسسات الًتبوية كتوصلت 
فقرة موزعة علي أربعة ٣تاالت اإلدارة اٞتودة الشاملة ُب  48الدراسة إٕب بناء مقياس تضمن 

كتطوير القول البشرية كاٗتاذ القرار كخدمة  مؤسسات التعليم العإب كىي متطلبات اٞتودة كا١تتابعة
 اجملتمع كقد أكصت الدراسة بتطبيق ىذا القياس ُب مؤسسات التعليم العإب با١تنطقة العربية . 

بعنواف )مدم تطبيق مبادئ إدارة اٞتودة الشاملة ُب اٞتامعة العربية  (2004دراسة  )عبلكنو *
اء ىيئتها التدريسية كٖتديد أكثر مبادئ إدارة اٞتودة األمريكية( ىدفت الدراسة إٕب كجهة نظر أعض

الشاملة تطبيقا ُب اٞتامعة، كما ٘تت مقارنة مستويات إدراؾ أفراد عينة الدراسة ١تدل تطبيق مبادئ 
إدارة اٞتودة الشاملة ُب اٞتامعة لبعض ا١تتغَتات ا١تستقلة. كقد توصلت نتائج الدراسة أف درجة 

الشاملة ُب اٞتامعة العربية األمريكية  كانت كبَتة، كما تبُت أف أكثر  تطبيق مبادئ إدارة اٞتودة
٣تاالت إدارة اٞتودة الشاملة تطبيقا ُب اٞتامعة العربية ىي ٣تاؿ هتيئة متطلبات اٞتودة ُب التعليم 
،ككما بينت الدراسة أنو ال يوجد اختبلؼ ذك داللة إحصائية تبعا لكل من اٞتنس، ا١تؤىل 

 ا٠تربة، اٞتامعة اليت ٗترج فيها، كالكلية اليت يدرس فيها، كالعمر.  العلمي، سنوات
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بعنواف) مدل إمكانية تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ُب الكليات  (2007دراسة )احلكاكم * 
األىلية ٔتدينة جدة( ىدفت الدراسة إٕب التعرؼ على أبرز الصعوبات اليت تواجهها الكليات 

ا إدارة اٞتودة الشاملة كقد استخدمت الباحثة ا١تنهج الوصفي لوصف األىلية ٔتدينة جدة لتطبيقه
كٖتليل البيانات اليت ًب الوصوؿ إليها كقد تكوف ٣تتمع الدراسة من أعضاء ىيئة كإداريُت الكليات 

 األىلية ٔتدينة جدة كقد توصلت الدراسة إٔب نتائج عديدة أ٫تها :
 ُب الكليات األىلية ٦تكنة بدرجة عالية. إمكانية تطبيق مبادئ إدارة اٞتودة الشاملة -
 أ٫تية تطبيق مبادئ إدارة اٞتودة الشاملة ُب الكليات األىلية بدرجة عالية جدان. -

بعنواف)إدارة اٞتودة الشاملة ُب التعليم اٞتامعي كمدل إمكانية تطبيقها  (2008*دراسة  )الربيعي 
ُب مؤسسات التعليم اٞتامعي كمدل أ٫تها: كجود ُب بيئة التعليم العراقية( قد أكجز مقومات اٞتودة 

أىداؼ كاقعية كمهاـ قابلة للتحقيق كجود سياسات لتنفيذ للوصوؿ إٔب األىداؼ كجود معايَت 
ملزمة ُب اجملاؿ األكادٯتي كاجملاؿ اإلدارم كاجملاؿ الطبليب كاجملاؿ ا٠تاص بالبنية األساسية كا١توارد  

الشاملة ُب التعليم العإب كمنها: توافر كتفاعل كاستمرارية  كما بُت شركط تكامل منظومة اٞتودة
نظم اٞتودة كمقوماهتا داخل مؤسسات التعليم كضماف فاعليتها ُب ا١تراجعة كالتطوير ا١تستمر كجود  
كيانات لتقييم األداء كضماف اٞتودة على أف تكوف خارج سيطرة ا١تؤسسة التعليمية كجود صندكؽ 

 خاص لتطوير التعليم.
 (بعنواف )اثر تطبيق مدخل إدارة اْلودة على سلرجات التعليم اْلامعي(2015دراسة )خليفة *

 -كىدفت ىذه الدراسة إٔب ما يلي :
 التعرؼ على مفهـو اٞتودة بشكل عاـ كاٞتودة ُب ٣تاؿ التعليم بشكل خاص . -1
 التعرؼ على معاير اٞتودة الشاملة ُب اٞتامعات كمتطلبات تطبيقها .   -2

 ىده الدراسة إىل نتائج أمهها ما يلي :كتوصلت 
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت مستول اإلمكانات كالتجهيزات ا١تادية السائد  -1

ّتامعة ا١ترقب كمعيار اإلمكانات كالتجهيزات ا١تادية ا١تطلوب لنجاح تطبيق معايَت جودة التعليم 
 من قيمة ا١تتوسط ا١تعيارم. ( زىي أقل  2.55العإب ،حيث بلغت قيمة متوسط االستجابات )
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من التغَتات ُب جودة  ا١تناىج التعليمية ناشئ %( 35.3أظهرت النتائج إف ما قيمتو ) -2
 عن التغيَت ُب اإلمكانات كالتجهيزات ا١تادية.

بعنواف ) متطلبات إدارة اٞتودة الشاملة ُب التعليم العإب كدكرىا ُب (  2016دراسة ) ألعمارم *
 ستدامة :كىدفت الدراسة إٕب :ٖتقيق التنمية ا١ت

 التعريف كصفيا ٔتتطلبات إدارة اٞتودة الشاملة ُب التعليم العإب . -1
 معرفة العبلقة إٕب تربط بُت مطلب القيادة اإلدارية كالتنمية ا١تستدامة .   -2
 كقد توصلت الدراسة إٕب النتائج التالية :      
 ير اٞتودة الشاملة .الكليتُت حققت مستوم متوسط ُب تطبيق معا-1
ٓب تظهر فركؽ بُت الكليتُت فيدرجو تطبيقها ١تعايَت اٞتودة الشاملة ٦تا يدؿ علي كجود ٪تط -2

تطبيق متشابو بُت الكليتُت بسبب كوهنا كليتاف حكوميتاف كيعمبلف ُب بيئة متشاهبة كيستمداف 
 موارد٫تا من مصدر.

 -أكجو التشابو كاالختبلؼ :
ابو الدراسة ُب كوهنا تستعرض موضوع اٞتودة الشاملة كخاصة   ُب ٣تاؿ * أكجو التشابو :تتش

التعليم العإب ، كخاصة دراسة اٟتكاكم كوهنا تستعرض ٣تموعة من كليات األىلية داخل مدينة 
 جدة السعودية .

 * أكجهة االختبلؼ : ٗتتلف  الدراسة اٟتالية ُب البيئة كنوع  اجملتمع كحجم العينة باإلضافة  إٔب
أف الدراسة هتدؼ إٔب ٤تاكلة التعرؼ على دكر إدارة اٞتودة الشاملة كأب التعرؼ إٔب درجة ٦تارستها 

 كإ٬تاد العبلقة بُت متغَتم الدراسة كىي اٞتودة الشاملة ك فاعلية األداء .
 : مقدمة2-1

ك٥ترجاهتا، فهذه إزداد اىتماـ مؤسسات التعليم العإب ُب اآلكنة األخَتة ّتودة عملية التعليم 
ا١تؤسسات تواجو ٖتديات كبَتة كخاصة ُب ظل النمو السريع ُب ٣تاالت ا١تعرفة، كالثورة التكنولوجية 
كا١تعلوماتية، كتعرب متطلبات سوؽ العمل كبناء عليو فقد أصبح لزامان على مؤسسات التعليم العإب 

كتطبيق مفاىيم كمرتكزاهتا سواء ُب  كاٞتامعات كا١تعاىد العليا أف تعمل على االىتماـ نظم اٞتودة
 مداخبلت  العملية التعليمية أك نشاطاهتا أك ٥ترجاهتا.
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إف جودة التعليم العإب كفاعليتو تتطلب التطوير ا١تستمر كرفع مستول ا١تداخبلت كالعمليات 
من  كا١تخرجات التعليمية، كألجل الوصوؿ إٔب جودة التعليم العإب فإنو ٬تب أف يكوف ىناؾ نوعان 

تضافر اٞتهود كالتعاكف ما بُت ا٢تيئة التدريبية ُب اٞتامعة كا٢تيئة اإلدارية فيها كالطلبة على مقاعد 
 الدراسة كا٠تر٬تُت كاجملتمع.

يرتبط استمرار اٞتامعات ُب تقدًن خدماهتا ك٦تارسة دكرىا الفعاؿ ٔتدل كجود عمليات مراجعة 
افة أحجامها كأشكا٢تا ْتاجة إٔب التطوير ا١تستمر كتطوير أداءىا، كبناء عليو تبقى اٞتامعات بك

cantonal improvement .كخاصة ُب ظل ا١تتطلبات ا١تتغَتة كا١تتجددة لسوؽ العمل 
كٯتكن النظر إٔب إدارة اٞتودة الشاملة ُب التعليم على أهنا نظاـ يتم من خبللو تفاعل ا١تداخبلت 

قيق مستول عاؿ من اٞتودة، حيث يقـو كىي األفراد كاألساليب كالسياسات كاألجهزة لتح
العاملُت باالشًتاؾ بصورة فعالة ُب العملية التعليمية كالًتكيز على التحسُت ا١تستمر ٞتودة 
ا١تخرجات هبدؼ إرضاء الطلبة كحسب ىذا التعريف تتكوف من مداخبلت النظاـ التعليمي 

أعضاء ىيئة التدريس، الطلبة، ا١توظفُت( اٞتامعي من ا١تناىج الدراسية كا١تستلزمات ا١تادية كاألفراد )
كاإلدارة اٞتامعية، كاليت يتم ٖتويلها من خبلؿ ٘تثل الكوادر ا١تتخصصة من ا٠ترجُت، كبناء على 
ذلك فالعملية التعليمية كالنشاطات ا١تصاحبة ٢تا، تؤدم دكران حيويان ُب إعداد ا١تخرجات التعليمية 

 (1من الطبلب كٕتهيزىا لسوؽ العمل )
 :الركاد األكائل لئلدارة اْلودة الشاملة 2-2

عند اٟتديث عن تطور مفهـو اٞتودة فإف ذلك يقودنا للوقوؼ أماـ الركاد الذين أسهموا كبشكل 
 فعاؿ ُب تطوير مفاىيم كمعآب اٞتودة كالسيطرة عليها كمنهم: 

 :جوزيف جوراف -1
 قدـ جوراف ثبلثية اٞتودة اليت تضم العناصر األساسية اآلتية 

 ختطيط اْلودة: -أ
كيتضمن كضع أىداؼ اٞتودة، ٖتديد الزبائن )الداخلية كا٠تارجية( تطوير خصائ  ا١تنتج ككضع 

 ضوابط العملية، ٖتويل إٔب العمليات.
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 ضبط اْلودة: -ب
ت القياس كضع األىداؼ، استخداـ كتضم اختيار موضوعات الضبط كالتحكم كاختيار كحدا

 نظاـ احملاسبات لكشف ا١تعايَت قياس األداء الفعلي.
 :حتسُت اْلودة -ج

كيضم إثبات اٟتاجة ٖتديد ا١تشاريع كتنظيم فرؽ ا١تشاريع كتشخي  األسباب كتوفَت اٟتلوؿ 
 كإثبات فاعليتها.

)مطابقة ا١تواصفات( إٔب مدخل كحوؿ التغيَت كجهة النظر التقليدية للمنظمة فيما يتعلق باٞتودة 
يعتمد على خدمة ا١تستخدـ بشكل كبَت ْتيث ٯتكن الوصوؿ إٔب ما يسمى ا١توائمة لبلستخداـ، 

، 1998، 762إذ أف ا١تنتج ا٠تطر ٯتكن أف يطابق ا١تواصفات لكنو غَت مبلئم لبلستخداـ .)
Slack( )1.  ) 

 كاك ركا  يشي كاك:  -2
 ا قاـ بو:على م Ishikawaلقد تركز عمل  -

Jaran، Deming،Felgenbaam إذ استطاع أف يتوصل إٔب خلق مفهـو ما يعرؼ
( كا١تخططات البانية ا١تتعلقة بالسبب كالتأثَت كبعدد من Quality Circlesْتلقات اٞتودة )

ا١تسا٫تُت الذين أكدكا على تعليم كتدريب العاملُت على تقنيات الرقابة على اٞتودة ُب الشركة  
 بالشكل الذم أدل إٔب ا٩تفاض شبو ا١تفتشُت . CWQCككل 

 TQMكلقد رأم أف مسا٫تة العامل تعد مبدأ أساسي للتنفيذ الناجح إلدارة اٞتودة الشاملة 
 .(Slack، 1998، 76كحلقات اٞتودة فقد كاف يعتقد بأهنا كسيلة مهمة لتحقيق ذلك )

 (TQMمتطلبات تطبيق إدارة اْلودة الشاملة يف الكليات ) 2-3
يتطلب توفر ا١تناىج ا١تبلئم، فإف على إدارة ا١تنظمة العمل  الشاملةإف تطبيق منهجية إدارة اٞتودة 

على التغيَت ثقافة ا١تنظمة كقيمها كتعديل ىيكلها التنظيمي كتوجيو أ٪تاط اإلشراؼ بالشكل الذم 
 يتناسب مع تطبيق ا١تفهـو اٞتديد.

 بدء يتضمن منهجية إدارة اٞتودة الشاملة:كمن أىم ا١تتطلبات اليت ينبغي توفرىا عند ال
 دعم اإلدارة العليا:2-3-1
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من الضركرم إقناع اإلدارة أكالن كقبل كل شيء بضركرة تطبيق منهجية إدارة اٞتودة الشاملة، كذلك 
 حىت يكوف لديها االستعداد لدعم التغَتات اليت ستحدث ُب ا١تنظمة.

 الًتكيز على العميل: 2-3-2
سي من تطبيق منهجية إدارة اٞتودة ىو رضا العميل كإسعاده كبالتإب فإف إقناع إف ا٢تدؼ األسا

اإلدارة كالعاملُت بالتوجو ٨تو العميل متطلب أساسي كباإلضافة إٔب ذلك فعلى اإلدارة أنو توفَت 
 قاعدة بيانات كبَتة عن العمبلء كاحتياجاهتم كأف تفعل من نظاـ التغذية العكسية .

 كح الفريق:التعاكف كر  2-3-3
ينبغي توفر مناخ التعاكف كركح الفريق كالعمل اٞتامعي بُت العاملُت ُب ا١تنظمة كذلك ألف تطبيق 

 (1ألف تطبيق منهجية إدارة اٞتودة الشاملة يعتمد أساسا على فرؽ العمل .)
 شلارسة النمط القيادم ادلناسب: 2-3-4

الشاملة ىو النمط الدٯتقراطي كالذم يسمح  إف أكثر األ٪تاط القيادية مناسبة لتطيق إدارة اٞتودة
ٔتشاركة العاملُت ُب كضع األىداؼ كاٗتاذ القرار كالتوسع ُب تفويض الصبلحيات ، أما النمط 
الديكتاتورم أك األكتوقراطي كالذم يعتمد علي االتصاؿ من أعلي إٕب أسفل فقط كعلي فرض 

كيقوؿ ريتشارد كيليامز ُب ىذا اجملاؿ أنو إذا   األكامر كالتعليمات ،فهو ال يناسب ا١تنهجية اٞتديد .
كانت ظركؼ الشركة ال تسمح أساسا بفكرة تفويض السلطة للعاملُت فرٔتا يكوف الوقت غَت 

 مناسبا لتطبيق إدارة اٞتودة الشاملة .   
 كجود نظاـ قياسي: 2-3-5

حصائية لضبط األساليب اإل من ا١تتطلبات األساسية كجود نظاـ للقياس مبٍت علي استخداـ
، ٦تا يسمح باكتشاؼ االختبلفات ُب اإلنتاج كاال٨ترافات ُب الوقت ا١تناسب كاٗتاذ اٞتودة

 اإلجراءات التصحيحية ا١تبلئمة.
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 :فاعلية نظاـ االتصاالت2-3-6
من الضركرم أف يكوف ىنالك نظاما فعاال لبلتصاالت بإتاىُت سواء بُت الرئيس كا١ترؤكس أك بُت 
داخل ا١تنظمة كخارجها. كينبغي أف يكوف نظاـ االتصاالت قادرا علي إيصاؿ ا١تعلومات الدقيقة 

 عن إ٧تازات العاملُت كإببلغهم كإببلغ  مرؤكسيهم ٔتضموهنا ُب أقرب كقت . 
٤تمد عبد احملسن أف من ا٠تصائ  ا١تميزة  ألسلوب اإلدارة اليابانية كالذم ساىم ُب كيقوؿ توفيق 

تطبيق اٞتودة الشاملة ىو هنجها الواقي ُب تبنيها لنظم اتصاالت فعالة إٯتانا منها باف نظاـ 
 االتصاؿ با١تنظمة ىو اٞتهاز العصيب ٢تا.

 ادلبادئ الثمانية إلدارة اْلودة الشاملة : 2-4
دارة اٞتودة ىي ٣تموعة من القواعد األساسية الشاملة لقيادة كتشغيل منشأة ما كهتدؼ إٕب مبادئ إ

التحسُت ا١تستمر لؤلداء علي ا١تدل الطويل من خبلؿ الًتكيز علي العمبلء كفهم احتياجات 
 ا١تستفيدين اآلخرين . 
  كىذه ا١تبادئ ىي :

 الًتكيز علي العمبلء:2-4-1
ها كلذا ٬تب عليها فهم احتياجاهتم اٟتالية كا١تستقبلية ، كٖتقيق كتعتمد ا١تنشات علي عمبلئ

متطلباهتم ، كأف تعمل علي ٕتاكز توقعاهتم كيتحقق ذلك عن طريق ْتث كفهم ٚتيع احتياجات 
كتوقعات العميل فيما ٮت  ا١تنتجات كا٠تدمات كموعد التسليم كاألسعار كاالعتمادية ، كربط 

 وقعات العميل .أىداؼ ا١تنشأة مع احتياجات كت
 القيادة : 2-4-2

القيادة مسئولة عن تأسيس كحدة ا٢تدؼ كرسم االٕتاه للمنشأة ، كعليهم أف ينشئوا ك٭تافظوا علي 
ا١تناخ الداخلي ا١تناسب للعاملُت للمشاركة الفعالة ُب ٖتقيق أىداؼ ا١تنشأة ، ك٬تب أف تكوف 

ية ك االستجابة ٢تا ، كاستيعاب احتياجات القيادات "سباقة " ك " قدكة " كفهم ا١تتغَتات ا٠تارج
 ٚتيع ا١تستفيدين ٔتن ذلك العمبلء كا١تبلؾ كالناس كا١توردكف كاجملتمع احمللي كاجملتمع بوجو عاـ .
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 مشاركة العاملُت :2-4-3
العاملوف ُب ٥تتلف ا١تستويات ىم جوىر ا١تنشأة ، كمشاركتهم الكاملة ٘تكن من استخداـ قدراهتم 

ا١تنشأة . كيتحقق ذلك إذا  قاـ العاملوف بإدراؾ أ٫تية دكرىم ُب ا١تنشأة ، كٖتديد العقبات لصاّب 
 اليت ٖتد من أدائهم ، كالقبوؿ ٔتبدأ ملكية مشكبلت العمل كمسؤكلية حل تلك ا١تشكبلت.

 أسلوب العملية : 2-4-4
العبلقة كعملية . كيتحقق  ٖتقق النتيجة ا١ترغوبة بكفاءة أكرب عندما تدار ا١توارد كاألنشطة  ذات ت

ذلك عن طريق  ٖتديد األنشطة البلزمة لتحقيق النتيجة ا١ترغوبة ، كقياس مداخبلت ك٥ترجات 
 العملية ، كٖتديد نقاط اتصاؿ األنشطة الرئيسية بُت أعماؿ ا١تنشأة .

 أسلوب النظاـ يف اإلدارة: 2-4-5
 العمليات ا١ترتبطة كنظاـ كاحد يؤدم إٕب ٖتسُت فعالية ككفاءة ا١تنشأة ُب ٖتقيق أىدافها .  

 يتحقق ذلك عن طريق: 
تعريف النظاـ من خبلؿ ٖتديد أك تطوير العمليات اليت تؤثر علي ىدؼ معُت ، كتركيب النظاـ 

بُت العمليات كالنظاـ،  ْتيث ٖتقق ىدؼ ا١تنشأة بأكفأ الطرؽ كأكثرىا فعالية، كفهم االرتباطات
 كالتحسُت ا١تستمر للنظاـ بواسطة القياس كالتقييم ، 

 التحسُت ادلستمر:2-4-6
 ٬تب أف يكوف التحسُت ا١تستمر لؤلداء العاـ ىدفا دائما للمنشأة . 

 كيتحقق ذلك عن طريق :
بيق مفاىيم جعل التحسُت ا١تستمر للمنتجات كالعمليات كاألنظمة ىدفا لكل فرد ُب ا١تنشأة ، كتط

التحسُت األساسية كالتحسُت ألتزايدم كالتحسُت الخًتاقي، كاستخداـ التقوًن الدكرم للمقارنة مع 
 معايَت التميز ا١تعركفة لتحديد اٞتوانب اليت ٯتكن ٖتسينها ، 

 أسلوب احلقائق يف اختاذ القرارات:7-4-2
 القرارات الفعالة تبٍت علي ٖتليل البيانات كا١تعلومات .

 قق ذلك عن طريق :كيتح
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أخد القياسات كٕتميع البيانات كا١تعلومات ذات العبلقة با٢تدؼ ، كالتأكد من دقة كصحة 
البيانات كا١تعلومات كسهولة الوصوؿ إليها، كٖتليل البيانات كا١تعلومات باألساليب بالطرؽ 

رات يبٍت علي نتائج الصحيحة ، كإدراؾ أ٫تية استخداـ التقنيات اإلحصائية ا١تناسبة ، كاٗتاذ القرا
التحليل ا١تنطقي إضافة إٕب ا٠تربة كاٟتدس ، كالقدرة علي إثبات فعالية القرارات السابقة من خبلؿ 

 الرجوع إٕب سجبلت اٟتقائق ، كزيادة القدرة علي مراجعة كإثبات كتغيَت ا١ترئيات كالقرارات .
 عبلقة ادلصلحة ادلتبادلة مع ادلوردين: 2-4-8

يعتمد كل منهما علي األخر، كعبلقة ا١تصلحة ا١تتبادلة بينهما تزيد من قدرهتما علي  ا١تنشأة كا١تورد
 إ٬تاد الفائدة لكل منهما كللمجتمع .

 كيتحقق ذلك عن طريق :
ٖتديد كاختيار ا١توردين الرئيسيُت ، كإنشاء العبلقات مع ا١تورد ْتيث توازف بُت ا١تكاسب العاجلة 

أة كاجملتمع بوجو عاـ ، كتأسيس أسلوب كاضح كمفتوح لبلتصاالت كاالعتبارات بعيدة ا١تدل للمنش
، كالتطوير كالتحسُت ا١تشًتؾ للمنتجات كالعمليات ، كا١تشاركة معا ُب إنشاء كإ٬تاد فهم كاضح 

 الحتياجات العمبلء .
 معوقات تطبيق إدارة اْلودة الشاملة: 2-5

 ا يلي:ٯتكن أ٬تاز أىم معوقات تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ٔت
 حداثة موضوع إدارة اٞتودة الشاملة كخاصة ُب البلداف النامية. -1
 عدـ توفر الكفاءات البشرية ا١تؤىلة ُب ىذا اجملاؿ . -2
 ٖتقيق مبالغ غَت كافية ألجل تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة . -3
 التدريب.االعتقاد ا٠تاطئ لدل بعض العاملُت، كخاصة القدامى منهم، بعدـ حاجتهم إٔب  -4
إتباع األسلوب الديكتاتورم أك األكتوقراطي ُب اإلدارة كشدد ا١تديرين ُب تفويض صبلحياهتم   -5
. 
مقاكمة التغَت لدل بعض العاملُت بسبب طبيعتهم ا١تقاكمة للتغيَت أك بسبب ا٠توؼ من  -6

 تأثَتات التغَت عليهم أك بغَت ذلك من األسباب .
 العايل: اْلودة الشاملة يف التعليم 2-6
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تعد اٞتامعات مصانع للقول البشرية  فهي دعامة أم ٣تتمع ُب التنمية كاالزدىار كطبقان لنظرية 
النظم فمداخبلت اٞتامعة ىي القول البشرية ك٤تتوياهتا ىي القول البشرية تعد اجتيازىا التدريب 

ة أك الصناعية تقبل ا٠تطأ كالتثقيف مركران بالعملية التعليمية كإذا كانت النظم األخرل سواء التجاري
أك الصواب ُب األداء فإف اٞتامعات ال تقبل إال اٞتودة الشاملة للعملية التعليمية لتأثَتىا على 

 اجملتمع ككل .
لذا ٖتوؿ ىذا ا١تفهـو التقليدم للجودة ُب التعليم اٞتامعي إٔب مفهـو تأكيد ٞتودة التعليم العإب أك 

كٔب على ضركرة اختيار معدالت ٪تطية لؤلذالء كبناء منظومات اٞتامعي الذم يستبعد بالدرجة األ
إلدارة اٞتودة الشاملة ُب التعليم العإب كاليت تتطلب مشاركة اٞتميع لضماف اٞتودة ك اإلستقرارية 
كىو أسلوب لتحسُت األداء كالنتائج اٞتامعية إهنا فلسفة إدارية لقيادات اٞتامعة كتركز على إشباع 

ا١تستفيدين كيضمن الفعالية العظمى كالكفاءة ا١ترتفعة ُب اٟتقل العلمي كالبحث حاجات الطبلب ك 
 (1اليت تؤدم ُب النهاية إٔب التفوؽ كالتميز .)

 ( يف التعليم العايل:TQMادلشاكل كادلعوقات يف تطبيق )2-7
رجع قد تنجح بعض ا١تؤسسات ُب تطبيق برامج إدارة اٞتودة الشاملة بينما يفشل البعض اآلخر كي

 السبب الرئيسي لفشل ىذه ا١تؤسسات ُب عملية التطبيق نفسها.
 كٯتكن القوؿ أف من بُت السباب الشائعة للفشل ُب تطبيق برامج إدارة اٞتودة الشاملة ما يلي:

عدـ التزاـ اإلدارة العليا بتطبيق برنامج إدارة اٞتودة الشاملة فبل بد ٢تذه اإلدارة أف تتعلم أكالن  -1
الربنامج ٍب توجد ىيكبلن تنظيميان كنظاـ مكافآت بدعم ىذا الربنامج كمن ٍب يكوف خطوات ىذا 

 لديها الرغبة ُب تكريس ا١تصادر كاٞتهود البلزمة لتطبيق ىذا الربنامج.
الًتكيز على أساليب معينة ُب إدارة اٞتودة الشاملة كليس على النظاـ ككل فبل يوجد أسلوب  -2

ودة الشاملة بل ٬تب النظر إٔب إدارة اٞتودة الشاملة على أهنا نظاـ كاحد يضمن  تطبيقو ٖتقيق اٞت
 متكامل .

عدـ اٟتصوؿ على مشاركة ا١توظفُت ُب برنامج إدارة اٞتودة الشاملة فمن الضركرم إل٧تاح ىذا  -3
 الربنامج مشاركة كافة أفراد ا١تؤسسة كالتزامهم ا١تستمر كمسؤكلية ٕتاىو.
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التزاـ اإلدارة كا١توظفُت ٨تو برنامج إدارة اٞتودة الشاملة كتقـو بعض ا١تؤسسات ٖتصل على  -4
 بتدريب ىؤالء ا١توظفُت علي الربنامج كال تقـو بتحويل ىذا التدريب إٔب حيز الواقع .

 توقع نتائج فورية كليست على ا١تدل البعيد. -5
وافق مع نظاـ تركيز ا١تؤسسة على تبٍت طرؽ كأساليب إدارة اٞتودة الشاملة اليت ال تت -6

 (1إنتاجها.)
 معايَت تطبيق إدارة اْلودة الشاملة يف التعليم العايل: 2-8

 أىم معايَت اٞتودة الشاملة ُب التعليم العإب ٔتا يلي:
 جودة اإلدارة:2-8-1

إذا توفرت اإلدارة اٞتيدة كاليت تقـو بالعملية اإلدارية من ٗتطيط كتنظيم كتوجيو كرقابة لؤلداء 
 إف ذلك سيؤدم إٔب هتيئة الطالب كاألستاذ كالعملية التدريسية بشكل أفضل.بشكل كفؤ، ف

 جودة عضو ىيئة التدريس: 2-8-2
ينبغي تأىيل عضو ىيئة التدريس علميان كسلوكيان كذلك ٦تا يزيد من فاعليتو ُب تقدًن احملاضرات 

 كالتفاعل مع الطالب .
 جودة طرؽ التدريس : 2-8-3

بأهنا تأخذ بعُت االعتبار أىداؼ ا١تادة كا١تخرجات التعليمية ا١تتوقعة  تتصف طريق التدريس اٞتيد
 من تدريس ا١تادة.

 جودة تقييم األداء:2-8-4
التدريس كطرؽ التدريس كغَتىا، كذلك هبدؼ اٟتكم على مدل ٖتقيق كل ذلك للهداؼ 

 ا١تنشودة.
 جودة الطالب: 2-8-5

ات كىذه العناصر ٤تورىا الطالب تتضمن العملية التعليمية مداخبلت كنشاطات ك٥ترج
 (1اٞتامعي.)

 جتارب بعض الدكؿ يف تطبيق إدارة اْلودة الشاملة يف اْلامعات: 2-9
 جامعة ٧تراف با١تملكة العربية السعودية:
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تعترب ٕتربة جامعة ٧تراف ُب إنشاء النظاـ الداخلي للجودة ٪توذجا للجامعات الناشئة، كالذم بدأ 
الذاٌب األكٔب مركران بتصميم خطة إسًتاتيجية معتمدة للجودة باٞتامعة تضمن مع مشركع التقوًن 

أثٍت عشر مشركعان تطويريان تليب متطلبات إنشاء أنظمة اٞتودة الشاملة بكافة كحدات اٞتامعة 
األكادٯتية كاإلدارية كقد ارتكزت جامعة ٧تراف كىي تنشئ أنظمتها الداخلية للجودة كالتطوير 

اعتبار أف اٞتودة أصبحت خياران اسًتاتيجيان ٞتميع منشئ اٞتامعة من األطراؼ باٞتامعة على 
األكادٯتية كاإلدارية، كأف تظم اٞتودة تبدأ باٞتامعة كتنتقل إٔب الكليات ًب األقساـ العلمية مركران 
تمر بالعامدات ا١تساندة كالوحدات اإلدارية ا١تختلفة كتؤكد التجربة على أف التدريب كالتطوير ا١تس

ُب تنمية قدرات كمهارات كافة منسويب اٞتامعة على أ٫تية دكر ا١توارد البشرية ُب صنع منظومة أداء 
تتمتع باٞتودة كالكفاءة كالفاعلية، كما تسعى عمادة التطوير كاٞتودة باعتبارىا إحدل العامدات 

ٔب رسم السياسيات ا١تساندة باٞتامعة كاليت ٘تثل بوحداهتا التسع مركز ضماف اٞتودة باٞتامعة إ
كمتابعة نظم اٞتودة بوحدات اٞتامعة فضبلن عن دعم كحدات اٞتامعة األكادٯتية كاإلدارية ُب تطوير 

 2(1األداء كٖتسينو .)
 جتربة جامعة السلطاف قابوس بدكلة عماف:2-9-1

ٞتودة تشَت إحدل الدراسات إٔب ٕتربة كلية الًتبية ّتامعة السلطاف قابوس ُب تطبيق أنظمة ضماف ا
كضبطها على ا٠تدمات البحثية كخدمة اجملتمع، حيث أكدت ىذه التجربة على سعي كلية الًتبية 
للحصوؿ على االعتماد العلمي )األكادٯتي( برا٣تها ا١تطركحة، كقامت بتشكيل ٞتنات بدأت 

 ٔتراحل عدة كىي:
 ادلرحلة األكىل : -1

العلمي كاإلطبلع على ٕتربتها كال سياـ زيادة اللجاف إٔب كليات كجامعات حصلت على االعتماد 
 جامعة اإلمارات العربية ا١تتحدة كقطر.

 
 :ادلرحلة الثانية -2

 تشكيل ٞتاف من أعضاء ىيئة التدريب إلعداد دراسة ذاتية للقسم الذم يتسموف إليو تتضمن:
                                                           

 (51,ص1999)الخلف,سنة 1
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ها كالربامج التعريف بالقسم كا١تباين كا١تساحات ا٠تاصة بالقسم كإلدارة العلمية لكل قسم كأساليب
اليت يطرحها القسم )تعليمية كْتثية( كاإلخفاقات العلمية ُب القسم كطبيعة النشاط البحثي ُب 
القسم كدكر القسم ُب خدمة اجملتمع، كمصادر التعليم كخر٬تو القسم كأعضاء ىيئة التدريس، كبعد 

 ذلك أرسلت الدراسة إٔب متخصصُت ُب ا٠تارج.
 ادلرحلة الثالثة: -3

مج لزيادة ا١تنتجُت ا٠تارجُت لئلطبلع على أعماؿ األقساـ ُب كلية كخلصت التجربة ذات  كضع برنا
 الكلية إٔب حصوؿ الكلية على االعتماد األكادٯتي بعد ىذه ا١تراحل .

 التحقق من صدؽ، كثبات مقياسي الدراسة:3-1
ُب الدراسة، ييعد التأكد من صدؽ أدكات الدراسة خطوة مهمة ُب صبلحية ا١تقياس لبلستخداـ 

كعليو قاـ الباحث بإعداد استبياف تُت ك٫تا: استبيانو مدل تطبيق اٞتودة كاستبيانو مدل انعكاس 
ىدا التطبيق على أداء الكلية قيد الدراسة(، كما قامت بالتحقق من صدؽ مقياسي الدراسة 

 :بالطرؽ التالية
 
 :صدؽ احملكمُت3-1-1

 من احملكُت بقسم (2)األكلية على عددقاـ الباحث بعرض ا١تقياسُت بصورهتما 
)إدارة األعماؿ( بكلية االقتصاد ا٠تمس كأبدك مبلحظاهتم حوؿ مدل كضوح الصياغة كمدل 
مبلئمة كل عبارة للبعد، كقد قاـ الباحث ُب ضوء ا١تبلحظات اليت أبداىا احملكموف ُب تعدم 

 %88كمُت على ا١تقياسُتلصياغة بعض العبارات للمقياسُت كقد كصلت نسبة االتفاؽ بُت احمل
 إجياد الصدؽ العاملي دلقياسي الدراسة:3-1-2

إل٬تاد صدؽ استبانيت الدراسة استيخدـ ارتباط بَتسوف، كقاـ الباحث ْتساب الصدؽ العاملي 
كالذم يقـو على أساس حساب ارتباط كل فقرة من فقرات ا١تقياس باجملموع الكلي لفقرات 

باحملور أك باجملموع الكٌلي لفقرات ا١تقياس ارتباط داال ا١تقياس، كالفقرة اليت ترتبط 
( تعترب فقرة صادقة، أما الفقرة اليت ال ترتبط باجملموع 0.05أك على األقل  0.001إحصائيا)

( على األقل؛ ال تعترب فقرة صادقة كًب 0.05الكٌلي للمقياس أك باحملور عند مستول داللة )
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ليو. كاٞتداكؿ اآلتية توضح ارتباط كل فقرة من فقرات مقياسي استبعادىا من ا١تقياس الذم تنتمي ا
 الدراسة باجملموع الكلي لفقرات كل مقياس على حده كمؤشر على صدؽ الفقرة.

 اكالن: إجياد صدؽ االتساؽ الداخلي استبيانو أساليب اختاذ القرار:3-2
اجملموع الكلي ( يوضح صدؽ االتساؽ الداخليبُت الفقرات ادلنتمية، كبُت 1جدكؿ رقم )

 الستبانة تطبيق معايَت اْلودة كاستبيانو  مدل فاعلية األداء للكلية قيد الدراسة.
 استبانة فاعلية األداء ُب لكلية  استبانة تطبيق معايَت اٞتودة

 
 معنوية االرتباط معنوية االرتباط معنوية االرتباط

 رقم الفقرة
 اجملموع الكلي

 
 اجملموع رقم الفقرة اجملموع الكلي رقم الفقرة

 **682. 1س **679. 7س **685. 1س
 **463. 2س **686. 8س **607. 2س
 **571. 3س **605. 9س **747. 3س
 **603. 4س **735. 10س **741. 4س
 **701. 5س **556. 11س **716. 5س
 **589. 6س   **755. 6س
 **613. 7س    
 **575. 8س    
 **522. 9س    
 0.05معنوم عند *                                 0.001معنوم عند **
 
(  أف كل فقرات ا١تقياسُت ٢تا معامبلت ارتباط ذات داللة إحصائية 1يتبُت من اٞتدكؿ رقم )    

( كبدلك أصبح باإلمكاف االعتماد على ا١تقياسُت كوسيلة ٚتع 0.001عالية عند مستول )
 بيانات صادقة ُب ىذه الدراسة.

 ثانيا: حساب ثبات مقياسي الدراسة:3-3
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الدراسة خطوة مهمة ُب صبلحية ا١تقياس لبلستخداـ ُب الدراسة،  ييعد التأكد من تبات أدكات
كعليو قاـ الباحث بالتأكد من درجة ثبات ىذين ا١تقياسُت باستخداـ طريقيت ألفا كركنباخ ك 

 سبَتماف براكف، ك اٞتدكؿ اآلٌب  يوضح ذلك.
للمقياسُت  ( يبُت معامبلت الثبات بطريقيت ك ألفا كركنباخ، كسبَتماف براكف2جدكؿ رقم ) 

 ادلستخدمُت يف الدراسة.
 سبَتماف براكف ألفا كرنباخ ا١تعدؿ اسم ا١تتغَت 

 0.83 0.89 استبانة تطبيق اٞتودة
 0.48 0.73 استبانة أداء الكلية 
 
( السابق أف معامبلت ثبات استبيانو تطبيق اٞتودة ُب ىذه الدراسة مرتفع 2يتبُت من اٞتدكؿ ) 

( ككذلك استبيانو أداء الكلية)ألفا كرك٪تباخ = 0.83، كسبَتماف براكف =0.89)ألفا كركنبخ = 
 ( ٦تا يطمئن كيشجع الباحث على استخدامها ُب ىذه الدراسة.0.48، كسبَتماف براكف =0.73

 مواصفات عينة الدراسة:3-4
١تواصفات العينة أ٫تية كربل ُب تعميم النتائج كضبط صدؽ إجراءات الدراسة، كعليو قاـ الباحث 

 بوصف العينة قيد الدراسة حسب النتائج اآلتية:
 ( يبُت مواصفات العينة من حيث العمر، كسنوات اخلّبة، كاْلنس3جدكؿ )
 النسبة التكرار اٞتنس النسبة التكرار سنواتا٠تربة النسبة التكرار العمر
 80.7 46 ذكر 63.2 36 10إٔب 5من  1.8 1 30أقل من 
 30ما بُت 
 40ك 

 19.3 11 أنثى 36.8 21 15إٔب11من 42.1 24

أكرب من 
40 

32 56.1       

 100 57  100 57  100 57 اجملموع
سنة، كسنوات ا٠تربة  40 سنة إٔب 30( أف معدؿ العمر يقع بُت اقل من 3يتضح من اٞتدكؿ )

 إناث. 11ذكور ك 46سنوات، كاٞتنس  10سنوات إٔب  5تقع بُت من 
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 ( يبُت مواصفات العينة من حيث ادلؤىل العلمي4جدكؿ )
 النسبة التكرار ا١تؤىل العلمي
 50.9 29 ٤تاضر مساعد

 17.5 10 ٤تاضر
 7 4 استاد مساعد
 3.5 2 استاد مشارؾ

 21.1 12 استاذ
 100 57 اجملموع

( أف ا١تؤىل العلمي للعينة يًتاكح بُت ٤تاصر مساعد كىي األغلبية، 4كما يتضح من اٞتدكؿ )
كعليو تعترب الباحثة آراءىم ذات مستول عاؿ من  21.1إٔب درجة إستاذ بنسبة  50.9بنسبة 

 التعليم كا٠تربة الوظيفية كذات خربة باٞتودة.
 عرض نتائج الدراسة كتفسَتىا:3-5

ذا الفصل عرضان للنتائج اليت توصل إليها الباحث، كا١تتعلقة بفرضيات الدراسة ا١تتمثلة ُب يتناكؿ ى
الفرضية الرئيسية األكٔب: " عدـ كجود فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بُت مستول تطبيق اٞتودة 
مج الشاملة ُب الكلية كمستول فاعلية األداء ُب الكلية قيد الدراسة حيث ًب استخداـ الربنا

ُب معاٞتة بيانات الدراسة كًب عرض النتائج اليت ًب التوصل إليها ككذلك  "SPSS" اإلحصائي
 مناقشة النتائج كتفسَتىا كاآلٌب:

 أكال: اختبار الفرضية الرئيسية األكىل، كالثانية:
الختبار ىاتُت الفرضيُت اليت مفاد٫تا: "عدـ كجود فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بُت مستول 
تطبيق اٞتودة الشاملة ُب الكلية كمستول فاعلية األداء ُب الكلية قيد الدراسة"؛ كفرضية صفرية 
طبيق كالفرضية البديلة ٢تا اليت مفادىا: "كجود فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائية يب مستول ت

إجراء قاـ الباحث باٞتودة الشاملة ُب الكلية كمستول فاعلية األداء ُب الكلية قيد الدراسة"؛ 
(  لتحديد ما إدا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت مستول t testاختبارم ليفُت ك )ت 
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( 5ٞتدكؿ رقم )تطبيق اٞتودة الشاملة ُب الكلية كمستول فاعلية األداء ُب الكلية قيد الدراسة ، كا
 يبُت ذلك:

( يبُت جوىرية الفركؽ اإلحصائية يب مستول تطبيق اْلودة الشاملة ،كمستول فاعلية 5جدكؿ )
 األداء يف الكلية قيد الدراسة.

 
( أف ىناؾ تباين بُت ا١تتوسطات اٟتسابية 5من خبلؿ نتائج اإلحصاء الوصفي يتضح من اٞتدكؿ )

( كبُت متوسط مستول 0.67، كبا٨تراؼ معيارم 3.44بُت متوسط مستول تطبيق إدارة اٞتودة )
( كما 0.51، كبا٨تراؼ معيارم 3.52فاعلية أداء الكلية، لصاّب مستول فاعلية أداء الكلية )

(، ما 0.43ٔتستول معنوية ) F=  0.627تائج اختبار ليفُت: قيمة ٕتانس الفركؽ  جاءت ن
= tيعٍت ٖتقق التجانس بُت استجابيت أفراد العينة على مقياسي الدراسة، كبالتإب جاءت قيمة ت 

ما يعٍت  0.025، كىي قيمة أكرب من 0.512، كمستول معنوية  112، بدرجة حرية  0.658
ية القائلة: بعد موجود  فركؽ جوىرية ذات    داللة إحصائية يب مستوم قبوؿ الفرضية الصفر 

تطبيقا اٞتودة الشاملة ُب الكلية كمستول فاعلية األداء ُب الكلية قيد الدراسة، ما يعٍت أف الكلية 
مهتمة بتطبيق اٞتودة كفاعلية األداء بنفس الدرجة من اال٫تية، كىو ما ٭تقق اإلجابة على الفرضية 

 للدراسة. األكٔب

 اٞتودة

-ttest Sig. (2اختبار "ت"  اختبار ليفُت االحصاء الوصفي
tailed) 
مستول 
 ا١تعنوية

العين
 ا١تتوسط ة

االن
حرا
 ؼ

F Sig
. T df 

مستول تطبيق 
.0 3.44 57 إدارة اٞتودة

67 
0.62

7 
0.4

3 .658 112 0.512 

مستول فاعلية 
.0 3.52 57 أداء الكلية

51   .658 104.6
0 0.512 
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كرفض الفرضية البديلة الثانية للدراسة اليت مفادىا: كجود فركؽ جوىرية ذات داللة  إحصائية      
يب مستول تطبيق اٞتودة الشاملة ُب الكلية كمستول فاعلية األداء ُب الكلية قيد الدراسة، كىو ما 

 بيانيا بالصورة اآلتية:٭تقق اإلجابة على الفرضية الثانية للدراسة. كٯتكن أف يوضح ذلك 
 

 
 ( يوضح الفركؽ بُت تطبيق اٞتود كفاعلية انعكاسها على األداء ُب الكلية قيد الدراسة1شكل )

 ثانيان: اختبار أىداؼ الدراسة:3-6
تعترب أىداؼ الدراسة الركيزة األكٔب ألم دراسة اليت سع الباحث ا٢تدؼ للتحقق منها كدلك 

ن خبلؿ عينة الدراسة كٖتليلها إحصائيا؛ فكانت النتائج حسب حسب البيانات اليت ًب ٚتعها م
 اآلٌب:

معرفة مستول تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ُب الكلية قيد . إجابة اذلدؼ األكؿ للدراسة:3-6-1
 الدراسة.

للتعرؼ على مستول تطبيق إدارة اٞتودة  الشاملة ُب الكلية قيد الدراسة، قاـ الباحث ْتساب 
كالنسب الستجابات أفراد العينة على استبياف تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ُب الكلية قيد التكرارات 

الدراسة كاٞتداكؿ اآلتية توضح اإلجابة عن ىذا ا٢تدؼ: لئلجابة عن ا٢تدؼ األكؿ استخدـ 
الباحث التكرارات كالنسب ا١تئوية كالوزف ا١تئوم للمتوسطات ١تعرفة مدل انتشار تطبيق اٞتودة 

 كؿ اآلٌب يوضح ذلك:كاٞتد
  

, الفروق اإلحصائية بين مستوى تطبيق الجودة الشاممة
 ومستوى فاعمية األداء في الكمية قيد الدراسة

 انتشار تثطبٌق الجودة

 انتشار الفاعلٌة 
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( يوضح التكرارات كالنسب ادلئوية ككزهنا ادلئوم النتشار تطبيق اْلودة يف عينة 6جدكؿ رقم )
 الدراسة

 ا١تقياس السؤاؿ
غَت 
موافق 
 جدان 

غَت 
 موافق

موافق  موافق ٤تايد
 بشدة

الوزف  ح ـ
 ا١تئوم

تتبٌت ادارة الكلية خطة اسًتاتيجية ُب ٚتيع 
 ٣تاالهتا

 5 37 8 5 2 ؾ
3.67 0.89 %73 

% 4 9 14 65 9 
هتدؼ ادارة الكلية أب تقلي  كمية العمل 

 ا١تطلوبة كفقان ٟتجم العمل
 3 28 16 6 4 ؾ

3.35 0.99 %67 
% 7 11 28 49 5 

تسعى ادارة الكلية أب ٖتديد كاستغبلؿ الوقت 
 بشكل جيد

 7.0 35 7 7 1 ؾ
3.70 0.91 %74 

% 2 12 12 61 12 
يتوفر لذل الكلية اٟتماس كالرغبة ُب تقدًن 
 االجود باستمرار من خبلؿ التحسن ا١تستمر

 18 29 7 1 2 ؾ
4.05 0.91 %81 

% 4 2 12 51 32 
يتم ابتكار طرائق ككسائل تساعد ُب ٖتسُت 

 اٞتودة بصفة مستمرة
 8 21 19 9 0 ؾ

3.49 0.93 %70 
% 0 16 33 37 14 

باستمرار على توجيو كارشاد تعمل ادارة الكلية 
 اعضاء ىيأة التدريس أب كيفية ٖتسُت اٞتودة

 8 28 12 7 2 ؾ
3.58 1.00 %72 

% 4 12 21 49 14 
يشارؾ اعضاء ىيأة التدريس ُب صنع القرارات 

 االسًتاتيجية ا١تتعلقة باٞتودة
 5 20 13 17 2 ؾ

3.16 1.07 %63 
% 4 30 23 35 9 

الكلية بأ٫تية كضركرة فاعلية ادارة اقتناع ادارة 
 اٞتودة الشاملة

 8 29 14 3 3 ؾ
3.63 0.98 %73 

% 5 5 25 51 14 
تشجع ادارة الكلية مشاركة اعضاء ىيأ ة 

 التدريس ُب كضع سياسات كخطط العمل
 2 26 12 14 3 ؾ

3.18 1.02 %64 
% 5 25 21 46 4 

ا٬تابيان  التزاـ ادارة الكلية إتاه اٞتودة ينعكس
 على اداء اعضاء ىيأة التدريس

 5 28 18 4 2 ؾ
3.53 0.89 %71 

% 4 7 32 49 9 
تعمل الكلية على تدريب اعضاء ىيأة التدريس 

 من اجل ٖتسُت اداءه
 2 17 6 16 16 ؾ

2.53 1.28 %51 
% 28 28 11 30 4 

 اجملموع
3.44 71 298 132 89 37 ؾ

3 
0.98

8 %69 
% 67 157 232 523 126 
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% جاءت لصاّب "يتوفر لذم الكلية 81( يتضح أف أعلى نسبة انتشار 6بالنظر إٔب اٞتدكؿ)
اٟتماس كالرغبة ُب تقدًن األجود باستمرار من خبلؿ التحسُت ا١تستمر"، ٍب لصاّب "تسعى إدارة 

االنتشار %. أما نسبة 74الكلية التحديد كاستغبلؿ الوقت بشكل جيد" ثاين أعلى نسبة انتشار 
% أم أف مستول تطبيق إدارة اٞتودة ُب 69العامة لتطبيق معايَت اٞتودة بالكلية جاءت بقدار 

 %. كىي إجابة ا٢تدؼ األكؿ.69الكلية قيد الدراسة جيد كبنسبة 
لقد ٘تت اإلجابة عن ىذا ا٢تدؼ )راجع نتائج ا٢تدؼ األكؿ . إجابة اذلدؼ الثاين:3-6-2

 كا٠تامس(.
درجة ٦تارسة العينة للجودة الشاملة ُب الكلية إجابة اذلدؼ الثالث للدراسة:خامسان: 3-6-3

 قيد الدراسة.
للتعرؼ على درجة ٦تارسة العينة للجودة الشاملة ُب الكلية قيد الدراسة، قامت الباحثة ْتساب 

لية قيد التكرارات كالنسب الستجابات أفراد العينة على استبياف تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ُب الك
الدراسة كاٞتداكؿ اآلتية توضح اإلجابة عن ىذا ا٢تدؼ: لئلجابة عن ا٢تدؼ األكؿ استخدـ 
الباحث التكرارات كالنسب ا١تئوية كالوزف ا١تئوم للمتوسطات ١تعرفة مدل انتشار فاعلية اٞتودة 

 كاٞتدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:
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 ئوم النتشار فاعلية اْلودة يف عينة الدراسة( يوضح التكرارات كالنسب ادلئوية ككزهنا ادل7جدكؿ رقم )

 السؤاؿ
ا١تقيا
 س

غَت موافق 
 جدان 

غَت 
 موافق

٤تا
 يد

موا
 فق

موافق 
 بشدة

 ح ـ
الوزف 
 ا١تئوم

٘تتلك االدارة ا١تعلومات كا١تعرفة 
ا١تتخصصة اليت ٘تكنها من اداء دكرىا 

 بشكل مناسب

 3 24 15 12 3 ؾ
3.21 

 
1.01 

 
%
64 % 5 21 26 42 5 

تقـو ادارة الكلية باستمرار بقياس كتقوًن 
 درجة التحسن ُب اداءىا

 3.19 6 16 19 15 1 ؾ
 

1.01 
 

%
64 % 2 26 33 28 11 

قيادات ادارة الكلية مؤىلة كقادرة على 
 اداء االعماؿ ا١توكلة اليها بفاعلية

 3.82 8 33 14 2 0 ؾ
 

0.71 
 

%
77 % 0 4 25 58 14 

كتعلن عن االعماؿ تنشر ادارة الكلية 
ا١تتميزة ألعضاء ىيأة التدريس كتكافئ 

 القائمُت هبا اماـ اٞتميع

 5 13 15 19 5 ؾ
2.89 

 
1.13 

 
%
58 % 9 33 26 23 9 

استطيع توظيف مهاراٌب كقدراٌب إل٧تاز 
 العمل ا١تطلوب مٍت

 3.68 6 30 18 3 0 ؾ
 

0.74 
 

%
74 % 0 5 32 53 11 

كفاءات كثَتة ذكم لدل ادارة الكلية  
 خربة ُب ٣تاالت ٥تتلفة

 3.86 11 31 11 4 0 ؾ
 

0.81 
 

%
77 % 0 7 19 54 19 

لدم القدرة على ا٧تاز كاهناء االعماؿ 
 ا١تطلوبة بسرعة كبَتة

 3.74 6 32 18 0 1 ؾ
 

0.72 
 

%
75 % 2 0 32 56 11 

استطيع ٓتربٌب اٟتصوؿ على بيانات 
 عملي كا١تعلومات البلزمة إل٧تاز

 3.75 7 30 19 1 0 ؾ
 

0.69 
 

%
75 % 0 2 33 53 12 

اكظف خرباٌب ُب العمل لتطوير اداء 
 ادارة الكلية

 6 26 17 5 3 ؾ
3.47 0.98 

%
69 % 5 9 30 46 11 

 اجملموع
 49 10 ؾ

13
1 

21
1 

55 
3.512 0.87 

70
% 

% 
18 86 

23
0 

37
1 98 
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% جاءت لصاّب فاعلية اٞتودة:"قيادات 77نسبة انتشار( يتضح أف أعلى 7بالنظر إٔب اٞتدكؿ)
إدارة الكلية مؤىلة كقادرة على أداء األعماؿ ا١توكلة إليها بفاعلية، كلدل إدارة الكلية كفاءات كثَتة 
ذكم خربة ُب ٣تبلت ٥تتلفة"، ٍب لصاّب "لدم القدرة على ا٧تاز كإهناء األعماؿ ا١تطلوبة بسرعة  

ٟتصوؿ على بيانات ك ا١تعلومات البلزمة إل٧تاز عملي" ثاين أعلى نسبة كبَتة، كاستطيع ٓتربٌب ا
% أم أف 70%. أما نسبة االنتشار العامة فاعلية اٞتودة بالكلية جاءت بقدار 75انتشار 

%. كىي إجابة ا٢تدؼ 70مستول تطبيق إدارة اٞتودة ُب الكلية قيد الدراسة جيد كبنسبة 
 ا٠تامس.

ل توجد عبلقة بُت تطبيق اٞتودة كانعكاسها على فاعلية األداء ىإجابةاذلدؼ اخلامس:3-6-4
ُب الكلية؟ كما نوع ىذه العبلقة؟  لئلجابة على ىدين التساؤلُت قاـ الباحث ْتساب ارتباط 

 ( يبُت النتائج: 8بَتسوف كاٞتدكؿ )
 ( يبُت نوع العبلقة يب تطبيق اْلودة كانعكاسها على فاعلية األداء يف الكلية8جدكؿ )

 مستول ا١تعنوية العبلقة اال٨تراؼ ا١تتوسط ا١تتغَت
 0.00 **502. 0.670 3.442 اٞتودة
 0.510 3.515 الفاعلية

من خبلؿ نتائج التحليل االحصائي الوصفي يتضح اف ا١تتوسطات اٟتسابية متقاربة كبأجراء اختبار 
( عند **502.موجبة معنوية )بَتسوف على ىذه ا١تتوسطات كا٨ترافاهتا ا١تعيارية تبُت كجود عبلقة 

( بُت مستويات تطبيق معايَت اٞتودة كانعكاسها على فاعلية األداء ُب = P  0.00مستول )  
 ا١تؤسسة قيد الدراسة، كٯتكن توضيح ىذه العبلقة بيانيان كاآلٌب: 

 

ومستوى , العالقة بين مستوى تطبيق الجودة الشاممة
 فاعمية األداء في الكمية قيد الدراسة

 انتشار تثطبٌق الجودة

 انتشار الفاعلٌة 
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( يوضح العبلقة بُت تطبيق اْلودة كفاعلية انعكاسها على االداءيف الكلية  2شكل )
 اسة .قيدالدر 

 النتائج:3-7
بينت نتائج الدراسة أب اف ادارة الكلية يتوفر فيها اٟتماس كالرغبة ُب تقدًن االفضل من  -1

 خبلؿ التحسُت ا١تستمر لعملياهتا.
 جاءت اراء عينة الدراسة حوؿ مستول تطبيق ادارة اٞتودة كاف جيدا. -2
 جاء متوسطا.توصلت نتائج البحث أب اف توفر متطلبات ادارة اٞتودة الشاملة  -3
خلصت الدراسة اف ىناؾ قيادات ادارية مؤىلة قادرة على اداء اعما٢تا ا١توكلة اليها  -4

 بفاعلية كاف ادارة الكلية لديها خربات ُب عدة ٣تاالت متعددة .
اظهرت نتائج الدراسة أب عدـ كجود فركؽ جوىرية ذات داللة احصائية بُت مستول  -5

 فاعلية االداء ُب الكلية ٦تا يعٍت اف كبل من ا١تتغَتاف متساكياف. تطبيق ادارة اٞتودة الشاملة كمستول
 التوصيات:3-8
 ضركرة مراجعة مقررات ا١تواد كٖتسينها بُت فًتة كفًتة اخرل كفقا ١تعايَت اٞتودة. -1
يوصي الباحث بأ٫تية الًتكيز على اعتناؽ فلسفة ادارة اٞتودة الشاملة عن طريق دعم  -2

 وفَت كافة االمكانات ا١تادية كالبشرية .االدارة العليا للجامعة كت
٤تاكلة اجراء دراسات على كليات اخرل كعلى مستول اٞتامعة للوصوؿ أب نتائج موحدة  -3

 ٯتكن االستفادة منها مستقببل.
الًتكيز على عقد الندكات كالدكرات التدريبة ككرش العمل ألعضاء ىيئة التدريس على  -4

 سليم للجودة الشاملة.مستول الكلية للتعرؼ على التطبيق ال
 
 
 
 
 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

105 
 

 قائمة ادلصادر
 أكال: الكتب:    
 (4( إدارة اٞتودة الشاملة )عماف:دار كائل للنشر كالتوزيع ، ط2001الشاعر)سنة  -1
 (3(إدارة ا١توارد البشرية )عماف : دار التعليم اٞتامعي ،ط2011راكية حسن ، ٤تمد سلطاف )سنة  -2
( إدارة اٞتودة الشاملة )عماف: دار 2007سوسن ناكر ٣تيد، ٤تمد عواد الزيادات)سنة  -3

 ( 1صفاء للنشر كالتوزيع، ط 
 (1( إدارة اٞتودة الشاملة )عماف: دار صفاء للنشر كالتوزيع، ط  2007مهدم صاّب )سنة  -4
( إدارة اٞتودة الشاملة)عماف األردف: دار اليازكرم ٤2005تمد عبد الوىاب العزاكم) سنة  -5

 (  7العلمية للنشر كالتوزيع ، ط 
( إدارة منظمات األعماؿ )عماف : دار 2004جودة ، حسن الزعيب ، ياسر ا١تنصور )سنة  ٤تفوظ -6

 (1كائل للنشر كالتوزيع ، ط
 (7اٞتودة الشاملة )عماف: دار كائل للنشر كالتوزيع ، ط( إدارة ٤2014تفوظ أٛتد جودة )سنة  -7
 ( 1( إدارة اٞتودة الشاملة )عماف: دار صفاء للنشر كالتوزيع،ط2007مأموف سليماف الدرادكة )سنة  -8
 (  5( إدارة اٞتودة الشاملة )األردف: دار الصفاء للنشر كالتوزيع ، ط٣2007تيدك الزيادات )سنة -9

 علمية الغَت منشورة  :ثانيا: الدراسات ال       
اٛتد رياض سكر )دكر أعضاء ىيئة التدريس ُب الكليات األعبلـ كنظَتاهتا بااٞتمعات  -10

 ( 2013الفلسطينية ، رسالة ماجستَت، جامعة ألزىر،غزة، سنة 
٤تمد ٛتو، ٤تمد زيدات )دكر كأ٫تية إدارة اٞتودة الشاملة باٞتامعات ،رسالة ماجستَت،  -11

 (2012اٞتزائر ،سنة 
يزيد قادة )كاقع تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ُب مؤسسات كلية العلـو االقتصادية، رسالة  -1

 (    2012-2011ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية ،سنة 
 -ثالثا: اجملبلت العلمية :

جعفر إدريس،أٛتد أٛتد ،عبد الرٛتن ألخًت)٣تلة إمكانية تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة، العدد  -1
 (2012، سنة  3اجمللد 7
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 5، اجمللد  9سعيد بن علي العضاضي )٣تلة العربية لضماف جودة التعليم اٞتامعي ،العدد  -2
 (2012،سنة 

 (2014، سنة 1صفواف حامد أبو الريش )٣تلة العلـو الًتبوية،العدد -3
عبد هللا ا٠تلف) ٣تلة اإلدارة العامة الرياض،ٖتسُت اٞتودة كٖتقيق التكاليف،  -4

 (2005، سنة 146،اجمللد 1997العدد
 ( 2006، سنة ٤13994تمد عبد الرٛتن العيت )٣تلة الرياض ، العدد  -5

 -مصادر اإلنًتنت :
راشد ، كامل ،)معاير تقيم األداء ،موقع موضوع اكرب موقع عريب بالعآب (، تاريخ الزيارة  -1
 WWW/mawdooa.comـ  2:18، الساعة  2017/ 12/ 25

، الساعة  25/12/2017ة ، ا١تنتدل العريب( ،تاريخ الزيارة سارة نبيل ،) منتدل ا١توارد البشري
 WWW/hrdiscussion.comـ  4:34
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 مستول جودة اخلدمات التعليمية بكليات الًتبية
 كلية الًتبية طرابلس منوذجا

 جامعة طرابلس /د. البشَت اذلادم القرقوطي
 

الًتبية طرابلس ٞتودة  :   ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على تقييم طالبات كليةادللخص    
ا٠تدمات التعليمية ا١تقدـ، كلتحقيق ذلك ًب استخدـ  ا١تنهج الوصفي التحليلي، كما ًب اعتماد 

( طالبة، كأظهرت 150مقياس جودة ا٠تدمات التعليمية كأداة ٞتمع البيانات من عينة بلغت)
ُب ٚتيع أبعاده، كما بينت  نتائج الدراسة أف تقييم الطالبات ٞتودة ا٠تدمات التعليمية كاف متوسطان 

الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اراء طالبات عينة الدراسة كفقان للتخص ، 
 كا١تستول التعليمي.

 ا٠تدمات التعليمية–كليات الًتبية   –: التعليم العإب  الكلمات ا١تفتاحية  
ABSTRACT : 

This study aimed at the recognition to the evaluation done by 

female Students at the faculty of educalion of the university of 

Tripoli concerned with the quality of the offered educahonal 

serviees . To achieve this the analytical descriptive method was 

used . The measurmeut of educahoinal services quality was also 

used as  an instrument for data collechon a from included 150 

female students . Study results indicated that student evalnation 

of educational services quality was at averse degree in all its 

dimension they also indicated that there was no statistical 

differences among student views according educational level and 

discipline . 

Key words : 

-higher education  

-facuity of education 

-educational services 
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 مقدمة:
تعمل مؤسسات التعليم العإب على تعليم كتأىيل أبناء اجملتمع ، أل تؤسس ا١توارد البشرية         

اليت هتتم با١تعرفة كإكساب ا١تهارات كالقدرات لقول العمل، ما ينتج عنو الرقي باإلنساف كطموحاتو 
شكبلهتا، ُب اٟتاضر كقدرتو على استشراؽ ا١تستقبل، كالتخطيط ١تواجهة ٖتديات اٟتياة كم

فاإلنساف ىو الغاية كُب الوقت ذاتو ىو الشرياف الرئيس الذم يعمل على تقدـ اجملتمع، كا١تستفيد 
األكؿ ُب الوصوؿ بو إٔب غاياتو كجٍت ٙتاره ا١تتمثلة ُب بسط األمن االجتماعي، كاالستقرار السياسي 

لى التعليم العاـ على كجو كاالقتصادم للمجتمع مع مراعاة دٯتومتها ،االمر الذم ٬تعل اإلنفاؽ ع
العمـو كالعإب على كجو ا٠تصوص أساس تكوين رأس ا١تاؿ البشرم ، كاستثماره بصورة فعالة إذ 
ٯتثل ا١تورد البشرم أكثر أ٫تية كتأثَتان من ا١تورد ا١تادم ُب تقدـ اجملتمع كازدىاره، ما يؤكد أف التعليم 

جهود الدكلة الليبية كخططها تنصب على  عامبلن أساسيا ُب أحداث تطور اجملتمعات، ما جعل
تفعيل مؤسسات التعليم العإب ألغراض التجديد كالتجويد سعيان لتحقيق طموحات اجملتمع اللييب 
كخصوصيتو كىويتو ُب عآب ا١تستقبل تواصبلن كحواران ، كتعايشان إ٬تابيان. بُت اجملتمعات كالثقافات 

عقوؿ كاالٕتاىات االجتماعية كالثقافية البلزمة لذلك مثل ىذا اجملتمع لن يتحقق إال بتكوين ال
(،كىذه ُب حد ذاهتا ال أحد يسهم ُب تكوينها إال مؤسسات 364-2015،339)القرقوطي،

التعليم ا١تتمثلة ُب ا١تدرسة كاٞتامعة كمؤسسات البحث العلمي اليت تعترب صماـ االماف للداللة على 
جملتمع، كتأٌب كليات الًتبية ُب مقدمة تلك ا١تؤسسات اليت عمق الرابطة كقوهتا بُت التعليم كتطور ا

تودم دكران اساسيان ُب بناء الصرح اٟتضارم ألم دكلة، إذ تغذم ٔتخرجاهتا مراحل التعليم العاـ 
ٔتختلف ٗتصصاتو، كىذا الدكر ال يقػل أ٫تية عن دكر البيت متمثبلن ُب األـ اليت شبهها الشاعر 

االىتماـ بعناصر العملية التعليمية بكليات الًتبية ضركرة حتمية ١تا ٢تا من با١تدرسة أيضان، ٦تا جعل 
(. فإذا ًب التخطيط ٢تا 138، 2015دكر كبَت كأثر بالغ األ٫تية ُب ٖتسُت ٥ترجاهتا . )القرقوطي،

بأسلوب علمي مدركس كمبٍت على نتائج علمية كٕتارب سابقة فإف ذلك يسهم ُب حد ذاتو ُب 
حقيق أىدافها، كإذا حدث خلل أك ا٫تاؿ ُب  ىذه اٞتوانب فإف ذلك ينعكس إتاحة الفرصة لت

على منهجها بطريقة كاضحة الشك فيها .  ما يؤكد أف البيئة التعليمية بعناصرىا ا١تادية كغَت 
ا١تادية على السواء من العوامل ا١تهمة كاحملددة لكفاءة النظاـ الًتبوم ك٥ترجاتو كمان كنوعان . 
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عليمية اليت تقدـ للطالبات بكليات الًتبية كمدل توفرىا أثر كبَت على ٧تاح نظامها كللخدمات الت
 الًتبوم ، كٖتقيقو لؤلىداؼ الفردية، كاجملتمعة اليت يطمح األفراد، كاجملتمع ُب الوصوؿ إليها .
حياهتا إذ تعترب ا٠تدمات التعليمية من أىم كسائل الثقافة كالتوجيو الذم ٖتصل عليها الطالبة أثناء 

الدراسية، كما أهنا كسيلة من الوسائل اليت تريب الطالبة تربية سليمة، أم تؤثر ُب معتقداهتا كسلوكها 
 ، فضبلن على أف ىذا التأثَت السليم سوؼ ينعكس على أىلها ك٣تتمعها .

ة بناء على ذلك فإف ىذه الدراسة تناكلت تقييم ا٠تدمات التعليمية ا١تقدمة للطالبات كلية الًتبي
للتأكد من قيامها بأدكارىا كمسؤكلياهتا، كلتحديد كاقعها، كا١تعوقات اليت تواجهها ، قصد طرابلس 

 تطويرىا كٖتسينها .
 مشكلة البحث:

بعد أف قطعت ببلدنا شوطان طويبلن ُب ٣تاؿ  –استنادان للخلفيات السابقة قد بات من الضركرم 
القياـ بدراسة للتعرؼ على مدل رضا طالبات كلية طرابلس عن ا٠تدمات  –التعليم العإب 

من حيث اٞتوانب غَت  –كظرؼ بيئي تقضي فيو الطالبة جل أكقاهتا   –التعليمية بالكلية 
االكادٯتية، كاٞتوانب االكادٯتية، كذلك عن طريق استطبلع آراء طالبات كلية الًتبية طرابلس، 

ىذا ما تطرقنا إليو ُب ىذه الدراسة ، من خبلؿ اإلجابة عن أسئلتها، لوضع ا١تعاٞتات الصائبة . ك 
كاستفساراهتا . للتأكد من قياـ كليات الًتبية بأدكارىا كمسؤكلياهتا، كلتحديد كاقعها ، كا١تعوقات 

 اليت تواجهها ، قصد تطويرىا كٖتسينها فإف مشكلة الدراسة تتحدد ُب التساؤالت االتية : : 
 كلية الًتبية طرابلس ٞتودة ا٠تدمات التعليمية اليت تقدمها ٢تم الكلية ؟ كيف ينظر طبلب   -1
 كيف ينظر طبلب كلية الًتبية طرابلس للجوانب غَت األكادٯتية ا١تقدمة ٢تم من الكلية ؟ -1-1
 كيف ينظر طبلب كلية الًتبية طرابلس للجوانب األكادٯتية ا١تقدمة ٢تم من الكلية ؟ -1-2
ية بُت إجابات افراد عينة الدراسة كفقا للتخص  ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائ -2

 كا١تستول التعليمي ؟ 
 
 
 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

110 
 

 أمهية الدراسة:
 تأٌب أ٫تية الدراسة بالنظر إٔب االعتبارات اآلتية:

استجابة لتحقيق أىداؼ ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا، الذم تنظمو كلية اآلداب بالتعاكف  -1
كمراقبة تعليم مصراتة ٖتت شعار: تعليم أفضل ......١تستقبل جامعة مصراتة  -مع كلية الًتبية 

 ـ . 2018أفضل ا١تنعقد ُب مدينة مصراتة شهر مارس/
من أ٫تية ا١توضوع )جودة ا٠تدمات التعليمية بكلية الًتبية( ُب حد ذاتو، الذم يعترب من  -2

 أىم ا١توضوعات.
تعليم ُب ليبيا، كالوطن العريب، يأٌب ضمن اٞتهود ا١تبذكلة اليت يقدمها الباحثوف ُب ٣تاؿ ال -3

ُب البحث ا١تستمر كالدراسة ا١تتأنية ١تشكبلت التعليم، كمنها مشكلة جودة ا٠تدمات التعليمية 
 ٔتؤسسات التعليم العإب.

تقدـ ىذه الدراسة نتائج لوزارة التعليم ُب ليبيا خاصة كالببلد العربية عامة عن ا٠تدمات   -4
ىا ُب ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة ٦تا يساعدىم على اٗتاذ القرارات اليت التعليمية لكليات الًتبية كدكر 

من شأهنا الرفع ٔتستول ٥ترجات كليات الًتبية الذم تعتمد بشكل كبَت على مستول جودة 
خدماهتا التعليمية، كمن ًب إصبلح منظومة التعليمة العاـ حيث ٖتتل اٞتودة أ٫تية بالغة ُب ٖتقيق 

 األىداؼ الًتبوية. 
د تفتح ىذه الدراسة اجملاؿ ١تزيد من البحوث كالدراسات اليت ٖتاكؿ ا٬تاد سبل ق  -5

 االستفادة من كليات الًتبية بشكل خاص ك مؤسسات التعليم العاـ بشكل عاـ.
 أىداؼ الدراسة:

هتدؼ إٔب معرفة الدكر الذم ٯتكن أف تقـو بو كليات الًتبية ُب ٖتقيق اىدافها كىو ال يقتصر على 
لنظرية االكادٯتية فقط بل يتعداه إٔب بياف إسهاـ كليات الًتبية ُب ٖتسُت ٥ترجاهتا ٦تا الناحية ا

ينعكس إ٬تابان على الرفع ٔتستول مراحل التعليم العاـ، كبالتإب تطور كتقدـ اجملتمع ُب ٥تتلف 
 مناحي اٟتياة كذلك من خبلؿ التعرؼ على إتاىات طالباهتا ٨تو ا٠تدمات التعليمية اآلتية:

 الوقوؼ على مستول جودة ا٠تدمات التعليمية ُب كلية الًتبية طرابلس. -1
 لتعرؼ على تقييم طبلب كلية الًتبية طرابلس عن جودة ا٠تدمات التعليمية ا١تقدـ ٢تم.-2
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 معرفة أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ ُب كجهات نظر الطبلب ٞتودة تلك ا٠تدمات.-3
يستفاد منها ُب معاٞتة ككضع لكثَت من نقاط الضعف ٠تركج ٔتجموعة من التوصيات اليت قد -4

 ُب جودة ا٠تدمات التعليمية ُب كليات الًتبية طرابلس.
 مصطلحات البحث:

: ىو آخر مراحل السلم التعليمي كأعبله درجة كىذا النوع من التعليم يقدـ ُب  التعليم العايل-1
ء ا١ترحلة الثانوية كٯتنح شهادة جامعية اٞتامعات كا١تعاىد العليا كيكوف اٟتد األدىن للقبوؿ إهنا

 )ليسانس أك بكالوريوس(.
 (.1426،71اٞتودة : لغة تعٍت اإلتقاف كالتحسن، فجودة الشٍي حسنو )العبيدم،-1
اٞتودة النوعية ُب التعليم: ٚتلة من ا٠تصائ  كا١تعايَت اليت ٬تب أف تتوفر ُب ٚتيع عناصر -2

ق منها با١تدخبلت أك العمليات أك ا١تخرجات اليت تليب العملية التعليمية؛ سواء فيما يتعل
احتياجات اجملتمع كمتطلباتو كرغبات ا١تتعلمُت كحاجاهتم كتتحقق من خبلؿ االستخداـ الفعاؿ 

 (.2012ٞتميع العناصر البشرية كا١تادية با١تؤسسة التعليمية )٤تفوظ،
فضبلن على ٖتقيق التواصل ا١تستمر اٞتوانب األكادٯتية: القدرة على توصيل ا١تعلومات للطبلب -3

 معهم داخل كخارج قاعات الدرس.
 اٞتوانب غَت األكادٯتية: درجة كفاءة ا١توظفُت ُب تقدًن ا٠تدمات للطبلب بأيسر السبل.-4
كلية الًتبية طرابلس:ىي أحد فركع جامعة طرابلس تعٌت بإعداد الطالب ا١تعلم مهنيان كأكادٯتيا -5

العاـ ) االساسي كا١تتوسط( مدة الدراسة هبا ثامن فصوؿ دراسية ما يعادؿ  للتدريس ٔتراحل التعليم
 أربعة سنوات.

 حدكد البحث:
 أكالن_ اٟتدكد ا١تكانية : أجرم ىذا البحث ُب كلية الًتبية طرابلس _ جامعة طرابلس.
 ثانيان_ اٟتدكد البشرية : استهدؼ عينة من طالبات االقساـ العلمية كاإلنسانية بالكلية .

 .2018-2017اٟتدكد الزمنية : أجرم البحث خبلؿ العاـ اٞتامعي  -ثالثان 
مشل إتاىات طالبات كليات الًتبية ٨تو ا٠تدمات التعليمية ا١تقدمة  : اٟتدكد االكادٯتية -رابعان 
 ٢تم.
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 اإلطار النظرل: 
 التعليم العإب ُب ليبيا ، نشأتو كأىدافو: 

ا١تراحل االساسية لبنية التعليم ُب ليبيا ، كترجع نشأتو إٔب يعترب التعليم العإب من ضمن      
ـ ُب مدينة بنغازل كتأسست 1956منتصف القرف ا١تاضي، حيث تأسست أكؿ جامعة ليبية عاـ 

ـ ُب طرابلس ٍب توالت الكليات اٞتامعية التابعة ٢تذه اٞتامعات كبذلك 1958اٞتامعة الثانية عاـ 
ُب الكم كالنوع حيث يبلغ اآلف عدد اٞتامعات الرئيسة أكثر  شهد التعليم العإب تطور ملحوظ

عشر جامعات إٔب جانب جامعات أىلية أسسها كيسَتىا القطاع األىلي. )اٟتوت، 
( كبنظره إٚتالية فإف فلسفة التعليم العإب تقـو على تنمية ا١تعارؼ كا١تهارات 50،2005

علمي كأساليبو ا١تتعارؼ عليها،كذلك لرفد كاالٕتاىات كالقيم لدل الطبلب، كتشجع ركح البحث ال
اجملتمع بالقول البشرية ا١تدرية كالقادرة على ا١تشاركة اإل٬تابية كالفاعلة ُب ٣تتمع لو مؤسساتو ُب 

،كاالجتماعية،كالتكنولوجية، ..... اْب ( كتعترب اٞتامعات  كاالقتصادية اجملاالت كافة)السياسية،
ٟتر كتنويران ثقافيان، حضاريان، إنسانيان متطوران ٖتقيقان لدكرىا األساسي على كجو التحديد ٤ترابان للفكر ا

ا١تنوط هبا كىو خدمة اجملتمع كاٟتضارة اإلنسانية، كبذلك ٯتكن القوؿ أف أىداؼ التعليم العإب ُب 
ليبيا ا١تعتادة ىي التدريس كالبحث  العلمي كخدمة اجملتمع كمسَتة ٪توه كتطوره لبناء ٣تتمع يواكب 

موحات العصر، كيكوف قادر على استشراؽ ا١تستقبل، كٮتطط ١تواجهة ٖتديات اٟتياة ط
كمشكبلهتا، كٯتكن أف نلقي نظرة ٥تتصرة جدان على أىداؼ التعليم العإب ُب ليبيا على النحو 

 اآلٌب:
لبحث العلمي ا١تتمثل ُب إجراء البحوث العلمية لتطوير ا١تعارؼ النظرية كنقل ا١تعارؼ إٔب -1
 االت التطبيقية كيقاس ٔتدل اإلسهاـ ُب البحث العلمي.اجمل
٢تدؼ التعليمي كا١تتمثل ُب سد احتياجات اجملتمع من الكفاءات العلمية ا١تتخصصة ُب -2

 ٣تاالت اٟتياة كافة، كيقاس من خبلؿ نوعية ا٠تر٬تُت ُب التخصصات ا١تختلفة.
فنية ُب كل اجملاالت كا١تيادين اإل٪تائية خدمة اجملتمع كيتمثل ُب تقدًن االستشارات العلمية كال-3

 (.275،2005كا٠تدمية. )الدككإب، 
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 كليات الًتبية:
كليات الًتبية ىي امتداد لكلية الًتبية ّتامعة طرابلس العريقة، كيرجع تارٮتها إٕب أكاسط          

ستينات القرف ا١تاضي، حيث ًٌب إنشاؤىا ٖتت مسمى كلية ا١تعلمُت العليا باالشًتاؾ مع منظمة 
ـ 1967ـ، كتكفلت ا١تنظمة بتوفَت عدد من ا٠ترباء للكلية، كُب عاـ 1965اليونسكو كذلك ُب 

ـ تقٌرر تغيَت اٝتها ليصبح كلية 1970أنظيٌمت الكلية إٔب اٞتامعة الليبية ُب ذلك الوقت، كُب عاـ 
الًتبية كاستمرت إٔب أف ًب إلغاءىا فيما بعد، كٔتوجب قرار أمُت اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 

ت اللجنة الشعبية ـ ًب أنشاء ا١تعاىد العليا إلعداد ا١تعلمُت، كأصدر 1996( لسنة  1386)
ـ بشأف ضم ا١تعاىد العليا للجامعات ككاف من 2004( لسنة 118العامة سابقا قرارىا رقم )

ضمنها ىذا ا١تعهد، كمن ٍب أصبحت تبعيتو ٞتامعة طرابلس، كبناءن على قرار اللجنة الشعبية العامة 
ًتبية لتغطي ىذه ـ بشأف تسمية كليات إعداد ا١تعلمُت بكليات ال2009( لسنة 55سابقا رقم )

الكليات حاجة البلديات كافة من ا١تعلمُت ُب ٥تتلف التخصصات، ككاف ُب مقدمة أىدافها ٗتريج  
كوادر علمية مؤىلة أكادٯتيان كتربويان كثقافيان ُب ا١تراحل كا١تستويات التعليمية كافة.)نزيهة 

 ضمن ىذه الكليات. (، ك٘تثل كلية الًتبية طرابلس ٣تتمع الدراسة اٟتالية من2017كأخركف،
 نظاـ الدراسة بكلية الًتبية طرابلس:

تعتمد الدراسة بكلية الًتبية طرابلس على نظاـ الفصل الدراسي ا١تفتوح ١تدة ٙتانية فصوؿ -1
 دراسية يتلقى الطبلب خبل٢تا ا١تعارؼ النظرية كالعملية للعلـو التطبيقية كاإلنسانية ا١تختلفة .

( أسبوعان دراسيان، 16لُت دراسيُت )خريف /ربيع( مدة كل منهما )يقسم العاـ اٞتامعي إٔب فص-2
 تشملها االمتحانات النصفية، كاالمتحاف النهائي.

تعلن النتائج عرب موقع اٞتامعة االلكًتكين بعد االنتهاء من االمتحانات كتسليم النتائج لقسم -3
 الدراسة كاالمتحانات .

ـو كالًتبية للعلـو التطبيقية كدرجة الليسانس ُب الًتبية ٘تنح الكلية درجة البكالوريوس ُب العل-4
( كحدة من كحدات التخرج .) 135:  125للعلـو اإلنسانية بعد اجتياز كحدات دراسية )  

 مكتب الدراسة كاالمتحانات(
 آلية قبوؿ الطبلب بالكلية:
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قساـ العلمية،  ككفق ٖتدد إدارة الكلية اعداد الطبلب الذين ٯتكن قبو٢تم كفقان إلمكانيات األ-1
 الشركط كاألسس كالضوابط ا١تنصوص عليها .

أف يكوف الطالب حاصبلن على شهادة  إ٘تاـ ا١ترحلة الثانوية أك ما يعاد٢تا كال يقل تقديره عن -2
جيد أك ٔتا يتفق كالنسبة اليت ٖتددىا التشريعات النافذة اليت تعلن سنويان فور اإلعبلف عن نتائج 

 ة الثانوية .امتحانات الشهاد
 ٬توز قبوؿ الطبلب الوافدين كفق التشريعات النافدة .-3
ٮتضع الطبلب بعد تسجيلهم با١توقع اإللكًتكين ٞتامعة طرابلس كتنسيبهم للكلية المتحاف -4

 مفاضلة شفوم كامتحاف ٖتريرم كفق التخص  الذم ٮتتاره الطالب 
اٞتوانب الًتبوية كالعلمية تتكوف من  تشكل ٞتنة بالكلية تتؤب إجراء امتحاف ا١تفاضلة ُب-5

 متخصصُت تربويان كأكادٯتيان .
يتؤب كل طالب ُب بداية كل فصل دراسي ٕتديد قيده كفقا للنماذج كاإلجراءات ا١تعتمدة  -6

 .بالكلية.) مكتب التسجيل بالكلية(
 الدراسات ادلشاهبة:

دمات التعليمية بقطاع ( ىدفت الدراسة إٔب ٖتويل مقياس جودة ا٠ت2007دراسة شَتين)-1
التعليم العإب، لقياس جودة ا٠تدمة ٔتؤسسات التعليم العإب ُب مصر، كأظهرت نتائج الدراسة 
درجة عالية من الصبلحية كاٞتودة كالكفاءة للمقياس ا١تعدؿ طبقان للتقديرات الناٚتة عن ٖتليل 

 د إجراء بعض التعديبلت .البيانات. حيث ًب االستعانة نفس ا١تقياس ُب الدراسة اٟتالية بع
(: ىدفت إٔب التعرؼ إٔب أثر جودة ا٠تدمات التعليمية على 2014دراسة ٛتيدم ك كزاين)-2

مستول رضا الطلبة، ككشفت الدراسة كجود أثر لؤلبعاد ا٠تمسة ا١تكونة ١تقياس جودة ا٠تدمة على 
ا١تهمة لرضا الطلبة عن مستول رضا الطلبة، كبالتإب إمكانية استخداـ ا١تقياس كأحد ا١تقاييس 

 (.2014،555.)ٛتيدم ك كزاين:ا٠تدمات التعليمية، كإمكانية استخدامو لتحسُت مستول ا٠تدمة
(: ىدفت إٔب التعرؼ إٔب تقييم الطبلب ٞتودة ا٠تدمات 2014دراسة الشعييب، كالشهراين)-3

، كما ًب اعتماد التعليمية ُب جامعة ا١تلك خالد، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي
مقياس جودة ا٠تدمات التعليمية كتوصلت الدراسة إٔب أف تقييم الطبلب ٞتودة ا٠تدمات التعليمية  
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كاف متوسطان ُب ٚتيع أبعاده، كأشارت إٔب عدـ كجود تباين بُت اراء الطبلب كفقان للنوع ) بنُت، 
ة، ا١تستول التعليمي( كما  بنات( فيما برز التباين بُت آراء الطبلب فيما يتعلق ب) نوع الكلي
 كشفت الدراسة صبلحية ا١تقياس لقياس جودة ا٠تدمات التعليمية.

بناء على نتائج الدراسات السابقة بشأف صبلحية ا١تقياس  لقياس جودة ا٠تدمات تعقيب 
( فإف الدراسة اٟتالية اعتمدت مقياس جودة ا٠تدمات التعليمية من 0.83التعليمية، كالبالغ ثباتو )

د)شرين ( كأداة ٞتمع البيانات من عينة الدراسة بعد عرضو على ٣تموعة من االساتذة إعدا
 ا١تختصُت لغرض تعديلو ٔتا يتوافق مع البيئة الليبية.

 الطريقة كاإلجراءات 
 منهجية الدراسة :

(، 2014أستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي ُب تطبيق ىذه الدراسة )خليل كأخركف،     
لتعرؼ على إتاىات أفراد العينة ٨تو ا٠تدمات التعليمية ا١تقدـ ٢تم ، كمعرفة الفركؽ ُب حيث ًب ا

 استجابة أفراد العينة ٨تو ىذه ا١تتغَتات بسبب نوع التخص  ك ا١تستول التعليمي.
 

 رلتمع الدراسة كعينتها
طالبة  ( طالب ك3200يتكوف ٣تتمع الدراسة من طبلب كلية الًتبية طرابلس كالبالغ عددىم )

 ( إناث .3080( ذكور، ك )120منهم )
 ( يبُت توزيع ٣تتمع الدراسة1جدكؿ )
 
 ت

 
 االقساـ 

  العدد
 اجملموع إناث ذكور %

 37.5 1200 1180 20 التطبيقية 1
 62.5 2000 1900 100 اإلنسانية 2
 100 3200 3080 120 اجملموع 3
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كبذلك ًب استبعاد الذكور نظران لقلة عددىم، كًب اختيار عينة مقصودة تكونت من            
( من أفراد ٣تتمع  2012،98% ()ا١تعإب،كآخركف،5( طالبة من طالبات الكلية قوامها )150)

( فردان، كلضماف اٟتصوؿ على العدد ا١تطلوب قاـ الباحث 150الدراسة، ليكوف حجم العينة )
% ( كاٞتدكؿ 100( استمارة صاٟتة للتحليل كبنسبة )150( استمارة اسًتد منها) 150)بتوزيع 
 ( يبُت توزيع أفراد العينة حسب ٝتاهتم الشخصية .2)

 ( توزيع أفراد العينة حسب السمات الشخصية2جدكؿ )
 النسبة% عدد اٟتاالت 

 ا١تستول التعليمي 1
 45 68 الفصوؿ األكٔب
 55 82 الفصوؿ األخَتة

 28 42 تطبيقية التخص  العلمي 2
 72 108 إنسانية

 أداة الدراسة :
لتحقيق أىداؼ الدراسة ا١تتمثلة ُب التعرؼ على إتاىات طبلب كلية الًتبية طرابلس  ٨تو      

جودة ا٠تدمات التعليمية ا١تقدـ ٢تم، كمعرفة الفركؽ ُب استجابة أفراد العينة ٨تو ىذه ا١تتغَتات 
بسبب التخص ، كا١تستول التعليمي، فإف الباحث قاـ باعتماد ٪توذج مقًتح لقياس جودة 

 2007( فقرة موزعة على أربع ٤تاكر رئيسية من إعداد )شَتين،38ا٠تدمات التعليمية تتضمن )
( ، كبعد عرضو على ٣تموعة من احملكمُت ًب االتفاؽ على دمج احملاكر، 328-277ص ص :

( فقرة مقسمة على ٤تورين )كما مبُت 28كحذؼ بعض الفقرات كبذلك أصبحت عدد فقراتو)
 ( توزيع فقرات االستبياف على ٤تاكر الدراسة     3جدكؿ ) (.3ُب اٞتدكؿ )

 العبارات اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ت
 15 اٞتوانب غَت االكادٯتية 1
 13 اٞتوانب االكادٯتية 2
 28 اجملموع 4
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 األداة: صدؽ
( 4األساتذة ككاف عددىم ) من على ٣تموعة توزيعها خبلؿ من االستمارة صدؽ من التحقق ًب

مدل مبلمتها للبيئة  حيث من أداة الدراسة اٟتكم على منهم من ا١تتخصصُت ُب الًتبية كطيلب
 ضوء ًب إجراء التعديبلت البلزمة كما موضح باٞتدكؿ السابق. الليبية، كُب

 : حتديد االجتاه ضلو متغَتات الدراسة
طيًلبى من ا١تبحوثُت ٖتديد إٕتاىاهتم ٨تو متغَتات الدراسة كذلك باختيار أحد ا٠تيارات االتية :     
قيمتها   غَت موافق (3)  قيمتها (،٤تايد4(،كموافق قيمتها )5) قيمتها جداكبَتة  بدرجةموافق 
اه بناءان على طوؿ ، كلغرض ا١تعاٞتة اإلحصائية فقد ٖتديد االٕت (1غَت موافق ٘تامان قيمتها  ) (2)

   (3)5على  4فًتة ًب حسابو على أساس قسمة 
 ( طوؿ خبليا ا١تقياس.4جدكؿ رقم )

 الرأم السائد ا١تتوسط ا١ترجح
 منخفض جدان  1.8 – 1
 منخفض 2.6 – 1.9
 متوسط 3.4 – 2.7
 عإب 3.5-4.2
 عإب جدان  4.3-5

 ادلعاْلة اإلحصائية :
 اإلحصائية التالية:استخدـ الباحث األساليب 

 ا١تتوسط اٟتساىب ا١ترجح كالوزف ا١تئول. -1
 اختبار )ت( للتحقق من صحة الفركض. -2

 حتليل كتفسَتنتائج الدراسة :
لئلجابة على تساؤالت الدراسة ًب احتساب تكرارات إجابات العينة لكل فقرة من فقرات          
على معادلة ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ا١تئوم لتحديد  الباحثٜتاسي التدرج  ٍب اعتمد  ستبيافاال

                                                           
(

3
 [3عدد بدائل اإلجابة ] [( 1أقل وزن ] –[ 3طول الفترة = ) أعلى وزن ]( 
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الفقرات ا١تتحققة كغَت ا١تتحققة ُب كل ٣تاؿ من ٣تاالت الدراسة كًب إعطاء البدائل الدرجات 
 غَت موافق (3)  قيمتها (،٤تايد4(،كموافق قيمتها )5) قيمتها جداكبَتة  بدرجةموافق اآلتية : 
( 3كٔتا أف متوسط درجات االستبياف ا٠تماسي ) (.1ا  )غَت موافق ٘تامان قيمته (2قيمتها  )

( 0.60( ككزف مئوم)3( فإف الفقرة اليت ٖتصلت على متوسط مرجح ) 0.60  كالوزف ا١تئوم)
( ككزف مئوم أقل 3فما فوؽ متحققة أما الفقرات اليت حصلت على متوسط مرجح أقل من )

 (غَت متحققة. 0.60من)
 : النتائج ا١تتعلقة بفقرات  كل ٣تاؿ على حده : أكالن 

(  5ًب حساب ا١تتوسطات ا١ترجحة كاألكزاف ا١تئوية جملاالت الدراسة ، كالدراسة ككل كاٞتدكؿ) 
 يوضح ذلك.
 الدراسة اٟتالية :ا١تتوسطات ا١ترجحة كاألكزاف ا١تئوية جملاالت ( يبُت  5اٞتدكؿ )            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاجملػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
الرأم  الرتبة الوزف ا١تئوم ا١تتوسط ا١ترجح

 السائد
 متوسط 3 %58 2.92 اٞتوانب غَت االكادٯتية   1

 متوسط 1 %63 3.16 اٞتوانب االكادٯتية  2

 متوسط 2 %61 3.03 اجملاالت ككل 3

          
( كالوزف 2.92( أف ا١تتوسط ا١ترجح جملاؿ اٞتوانب غَت األكادٯتية بلغ )5يتضح من اٞتدكؿ ) 

( كالوزف ا١تئوم 3.16%( فيما بلغ ا١تتوسط ا١ترجح جملاؿ اٞتوانب األكادٯتية )58ا١تئوم )
%( كٔتقارنة ىذه 61( كالوزف ا١تئوم )3.03%( كقد بلغ متوسط اجملاالت ككل )63)

( ككزهنا 3حة كاألكزاف ا١تئوية با١تتوسط ا١ترجح ا١تعتمد ُب ىذه الدراسة كالبالغ)ا١تتوسطات ا١ترج
( 4%( يتضح اهنا متقاربة عدا اجملاؿ األكؿ فهو أقل كبالرجوع إٔب جدكؿ رقم )60ا١تئوم البالغ )

الذم يوضح طوؿ خبليا ا١تقياس يتبُت أف الرأم السائد لعينة الدراسة على ٚتيع ٣تاالت ا١تقياس 
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َت إٔب مستول جودة ا٠تدمات ا١تقدمة من قبل الكلية كانت متوسطة ما قد يكوف سببان ُب تدين يش
 مستول ٥ترجاهتا، كىذا يؤثر رٔتا على مراحل التعليم يوجو عاـ.

 ىذه النتيجة تتفق مع دراسة الشعييب كالشهراين، ك ٗتتلف مع نتائج دراسة ٛتيدم ككزاين.  
كيف ينظر طالبات كلية الًتبية طرابلس لتساؤؿ األكؿ الذم ين  على :  النتائج ا١تتعلقة با :ثانيان 

 ٞتودة ا٠تدمات التعليمية اليت تقدمها ٢تم الكلية ؟ 
ٞتوانب ا١تتوسطات ا١ترجحة كالوزف ا١تئوم ٞتميع العبارات ا١تتعلقة با( يبُت 6اٞتدكؿ رقم ) -1

 غَت األكادٯتية ا١تقدمة طالبات كلية الًتبية طرابلس .
 الرأم
 السائد

الوزف  الرتبة
 ا١تئوم

 ت العبارة ا١تتوسط ا١ترجح

 1 سرعة استجابة ا١توظفُت ١تطالب الطالبات 2.86 %57 9 متوسط
 2 درجة ٘تتع ا١توظفُت باللطف كحسن ا٠تلق 3.43 %69 2 عإب

 3 درجة كفاءة كل موظف ُب أداء األعماؿ ا١تنوطة ٢تم 3.20 %64 4 عإب

 3 تعرؼ اإلدارة باحتياجات الطبلب بالتحديد درجة 2.67 %53 11 متوسط
 متوسط

11 
درجة امتبلؾ ا١توظفُت ١تهارات االتصاؿ ُب التواصل مع  2.66 53%

 الطالبات
5 

 6 درجة ا١تساكاة بُت الطالبات ُب ا١تعاملة كاالحًتاـ 2.93 %59 8 متوسط
 7 مستول نظافة ا١تبٌت 3.13 %63 5 عإب
 8 السماح بتكوين اٖتاد الطبلبدرجة  3.39 %68 3 عإب
 9 درجة ا١توافقة على شكل ا١تبٌت 2.41 %48 13 متوسط
 10 درجة ا١توافقة االمكانيات ا١توجودة بقاعات الدرس 2.16 %43 14 متوسط
درجة ٘تتع ا١تؤسسة التعليمية بالسمعة اٟتسنة فيما  3.48 %70 1 عإب

 العملتقدمو من ٗتصصات أكادٯتية مطلوبة ُب سوؽ 
11 

 12 درجة الثقة فيما تقدمو ا١تؤسسة التعليمية من خدمات 2.98 %60 7 متوسط
 13 درجة تطابق ا٠تدمة التعليمية مع ماىو معلن عنو مسبقان  3.04 %61 6 متوسط
 14 درجة تطور كٕتدد ا١تؤسسة التعليمية 2.62 %52 12 متوسط
 15 ككضعهم ُب أكلويتها درجة اىتماـ اإلدارة بالطالبات 2.69 %54 10 متوسط
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لتقدير مستول رضا طالبات كلية فقرة ( 15( بأف عدد الفقرات كانت )6يتضح من اٞتدكؿ )    
الًتبية طرابلس على ا٠تدمات التعليمية غَت األكادٯتية ا١تقدمة من قبل الكلية  تًتاكح ما بُت 

كبا١تقارنة مع متوسط ا١ترجح ( %70 -%43( كالوزف ا١تئوم )3.48–2.41ا١تتوسط ا١ترجح )
( فقد جاءت فقرة درجة ٘تتع الكلية بالسمعة اٟتسنة ُب 0.60( كالوزف ا١تئوم )3ا١تعتمد البالغ )

ا١ترتبة األكٔب يليها ٘تتع ا١توظفُت باللطف كحسن ا٠تلق، كُب ا١ترتبة الثالثة الفقرة اليت تن  على 
لى قدرة كل موظف ُب التمكن من أداء عملو السماح بتكوين اٖتاد الطبلب، كالفقرة اليت تن  ع

جاءت ُب ا١ترتبة الرابعة، كتأٌب ُب ا١ترتبة ا٠تامسة نظافة مبٌت الكلية.ىذه الفقرات ٚتيعان جاءت ُب 
مستول متقارب من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ا١تئوم ٢تذه الدراسة ما يشَت إٔب رضا الطالبات على 

ة ُب نفس اٞتدكؿ فمعظمها أقل من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ىذه ا٠تدمات أما بقية الفقرات الوارد
ا١تئول ا١تعتمد ُب الدراسة اٟتالية ما يشَت إٔب عدـ رضا الطالبة على مستول ا٠تدمات ا١تقدمة ك 
اليت تن  عليها الفقرات ا١تشار إليها، كبالرجوع إٔب اٞتدكؿ السابق نبلحظ أف مستول رضا 

ؿ جاء ُب ا١ترتبة ) الثالثة( ٔتستول أقل من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف الطالبات إٚتاالن على ىذا اجملا
ا١تئوم ا١تعتمد ُب الدراسة اٟتالية ما يتضح عدـ رضا الطالبات على ا٠تدمات ا١تقدمة من الكلية ُب 

 اٞتوانب غَت األكادٯتية.
ئج دراسة ٛتيدم كىذه النتيجة متقاربة إٔب حد ما مع دراسة الشعييب كالشهراين كٗتتلف مع نتا     

ككزاين ، كبذلك ٯتكن تفسَت نتيجة عدـ رضا طالبات كلية الًتبية طرابلس على ا٠تدمات غَت 
أف مبٌت الكلية غَت ٥تص  أساسان الستعمالو ككلية بل  األكادٯتية ا١تقدمة من قبل الكلية إٔب

فر الدعم ا١تادم ٥تص  الستعمالو كمدرسة ثانوية ًب توطُت الكلية هبا، كأيضا رٔتا إٔب عدـ تو 
حيث تشَت ىذه النتيجة إٔب افتقار الكلية إٔب االمكانيات البلزمة للتدريس، كرٔتا أيضان إٔب عدـ 

 تدريب ا١توظفُت على التعامل مع الطالبات، كرٔتا لغياب دكر ا١ترشد أك لعدـ كجوده أصبلن. 
ٞتوانب ات ا١تتعلقة باا١تتوسطات ا١ترجحة كالوزف ا١تئوم ٞتميع العبار ( يبُت 7اٞتدكؿ رقم )

 األكادٯتية ا١تقدمة لطالبات كلية الًتبية طرابلس .
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الوزف  الرتبة الرأم السائد
 ا١تئوم

ا١تتوسط 
 ا١ترجح

 ت العبارة

 7 متوسط
59% 

2.93 
درجة احتواء ا١تقررات الدراسية على ا١تعرفة 

 كالتطبيقات
1 

 عإب
6 

اإل٬تابية ٨تو درجة إظهار األساتذة لبلٕتاىات  3.12 62%
 الطالبات

2 

 3 درجة التواصل ا١تستمر بُت األساتذة كالطالبات 3.16 %63 5 عإب
 عإب

6 
درجة استجابة األساتذة ١تبلحظات كتعليقات  3.12 62%

 الطالبات
4 

 عإب
6 

درجة توفر الوقت الكاُب كا١تناسب من جانب  3.12 62%
 األساتذة لتقدًن النصح كا١تشورة للطالبات

5 

 6 درجة كفاءة الشرح داخل قاعات الدرس 3.53 %71 1 عإب
 7 درجة توافر ا٠تربات األكادٯتية كا١تهنية 3.29 %66 3 عإب
 عإب

4 
ا١تواقف اإلنسانية لؤلساتذة ٕتاه الطالبات داخل  3.18 64%

 كخارج قاعات الدرس
8 

 متوسط
8 

57% 
2.84 

مدل كجود األنظمة اليت تنظم مساعدة 
للطالبات ُب فهم ما يصعب عليهم األساتذة 

 داخل كخارج قاعات الدرس

9 

 متوسط
9 

درجة االستجابة آلراء الطالبات لتحسُت أداء  2.77 55%
 ا٠تدمة

1 ًِ 

 عإب
6 

درجة استخداـ كسائل تبسيط ا١تعلومات  3.12 62%
 كتوصيلها

11 

 عإب
2 

درجة السماح للطالبات  ْترية للتعبَت عن  3.41 68%
 ارائهم

12 

 13 درجة تنوع التخصصات كاألقساـ 3.53 %71 1 عإب
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لتقدير مستول رضا طالبات كلية فقرة ( 13( بأف عدد الفقرات كانت )7يتضح من اٞتدكؿ )     
الًتبية طرابلس على ا٠تدمات األكادٯتية ا١تقدمة من قبل كلية الًتبية طرابلس تًتاكح ما بُت ا١تتوسط 

( كبا١تقارنة مع ا١تتوسط ا١ترجح ا١تعتمد %71 -%55ا١تئوم )( كالوزف 3.53–2.77ا١ترجح )
( فقد جاءت فقرة درجة تنوع التخصصات 0.60( كالوزف ا١تئوم )3ُب الدراسة اٟتالية البالغ )

كاألقساـ، كفقرة  درجة كفاءة الشرح داخل قاعات الدرس ُب ا١ترتبة األكٔب فيما جاءت الفقرة اليت 
ات ْترية التعبَت عن آرائهم ُب ا١ترتبة الثانية يليها الفقرة اليت تن  تن  على درجة السماح للطالب

على درجة توافر ا٠تربات األكادٯتية كا١تهنية ُب ا١ترتبة الرابعة، كجاءت فقرة درجة التواصل ا١تستمر 
بُت األساتذة كالطالبات ُب ا١ترتبة ا٠تامسة فيما جاءت فقرة درجة إظهار األساتذة لبلٕتاىات 

بية ٨تو الطالبات  كفقرة درجة استجابة األساتذة ١تبلحظات كتعليقات الطالبات، كفقرة درجة اإل٬تا
توفر الوقت الكاُب كا١تناسب من جانب األساتذة لتقدًن النصح كا١تشورة للطالبات، كفقرة درجة 
كر استخداـ كسائل تبسيط ا١تعلومات كتوصيلها ُب ا١ترتبة السادسة، كٚتيع الفقرات السالفة الذ 

متوسطاهتا ا١ترجحة كأكزاهنا ا١تئوية متقاربة من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ا١تئوم ا١تعتمد ُب الدراسة 
اٟتالية، ٦تا يعٍت رضا الطالبات على ىذه ا٠تدمات  ا١تقدمة اليت ٘تثل اٞتانب األكادٯتي، األمر 

جات ىذه الكلية ذات جودة الذم يشَت إٔب فاعلية العملية التعليمية ك التعلمية بالكلية ما ٬تعل ٥تر 
كنفع يعود باإل٬تابية على ٥تتلف مراحل التعليم العاـ كبالتإب ٖتسُت مستول كل القطاعات إٔب 

 كضع أفضل.
( اليت تن  على درجة احتواء ا١تقررات الدراسية على ا١تعرفة كالتطبيقات، 1أما الفقرة رقم )       

( اليت تن  على مدل كجود األنظمة اليت تنظم مساعدة األساتذة للطالبات ُب 9كالفقرة رقم ) 
( اليت تن  على درجة 10فهم ما يصعب عليهم داخل كخارج قاعات الدرس، كالفقرة رقم ) 

االستجابة آلراء الطالبات لتحسُت أداء ا٠تدمة. ٚتيعها أقل من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ا١تئوم 
ا١تعتمد ُب ىذه الدراسة ما يشَت إٔب عدـ رضا الطالبات على ىذه ا٠تدمات ما ينعكس سلبان على 

كد من ذلك العملية التعليمية داخل الكلية، كىذا األمر رٔتا يكوف خارج عن إرادة األساتذة، كللتأ
( ١تبلحظة أف ىذا اجملاؿ حصل على ا١ترتبة األكٔب بُت اجملاالت،  5ٯتكن الرجوع إٔب اٞتدكؿ رقم ) 
( الذم يوضح طوؿ خبليا ا١تقياس ١تقارنة ذلك ٔتتوسط ىذا 4كبالرجوع ايضان إٔب جدكؿ رقم )
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ات على ا٠تدمات اجملاؿ يتبُت أف الرأم السائد لعينة الدراسة ُب ىذا اجملاؿ حوؿ رضا الطالب
األكادٯتية ا١تقدمة من قبل الكلية كاف )متوسطان( ك ىذه النتيجة تتفق مع دراسة الشعييب 

 كالشهراين، ك ٗتتلف مع نتائج دراسة ٛتيدم ككزاين.
ثالثان: اختبار الفرضيات : عدـ توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات افراد عينة الدراسة 

 لتعليمي .كفقا للتخص  كا١تستول ا
الفرضية األكٔب: اليت تن  على عدـ كجود فركؽ معنوية ذات داللة إحصائية ُب إجابات أفراد   -أ

العينة تبعان للتخص  علـو إنسانية / علـو تطبيقية كإلثبات صحة الفرضية أك خطاىا ًب إجراء 
 (T-testاختبار )ت ( ١تعرفة داللة الفركؽ )

 داللة الفركؽ بُت متوسطات اجملموعتُت( ١تعرفة ت( يبُت اختبار )8جدكؿ)
ا١تتوسط  ف التخص   

 اٟتسايب
اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 الداللة ت

 0.335  0.967  21.3  100.66  108  إنسانية االقساـ
  18 104.26  42  تطبيقية

الفرضية الثانية: اليت تن  على عدـ كجود فركؽ معنوية ذات داللة إحصائية ُب إجابات   -ب 
أفراد العينة تبعان للمستول العلمي: الفصوؿ )األكٔب / األخَتة ( كإلثبات صحة الفرضية أك خطاىا 

 (T-testًب إجراء اختبار )ت( ١تعرفة داللة الفركؽ بُت متوسطات اجملموعتُت )
 ( ١تعرفة داللة الفركؽT-test( اختبار )9جدكؿ)

 الداللة ت اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب ف الفصوؿ 
ا١تستول 
 التعليمي

 0.136 1.50  20.9  104.4  68  األكٔب
 19.8 99.4  82  ا١تتقدمة

( يتضح عدـ كجود فركؽ ذات داللة 9( كاٞتدكؿ رقم )8من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم )  
إحصائية ُب تقييم طالبات كلية الًتبية طرابلس/ جامعة طرابلس للخدمات التعليمية ا١تقدمة من 
قبل الكلية على ٚتيع أبعاد ا١تقياس باختبلؼ ٗتصصاهتن، كمستوياهتن العلمية، ٦تا يظهر أف ىناؾ 
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ؽ كانسجاـ بُت أراء الطالبات ما يؤكد قبوؿ الفرضيات كتأكيد صحتها، كىذه النتيجة تشَت اتسا
 إٔب موضوعية إجابات افراد عينة الدراسة، كجديتهم عند إجاباهتم على فقرات االستبياف .

كبالرجوع إٔب الدراسات السابقة نبلحظ اختبلؼ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات األخرل خاصة 
 ج دراسة الشعييب كالشهراين فيما يخ ا١تستول التعليمي ألفراد العينةمع نتائ

 :  نتائج الدراسة
 ُب ضوء منهج الدراسة ، كعينتها ، كأدكاهتا ، استطاع الباحث أف يتوصل إٔب النتائج اآلتية :

تبُت من خبلؿ الدراسة أف تقييم الطالبات ٞتودة ا٠تدمات التعليمية كاف ا١تتوسط ُب ٚتيع .1
 ٣تاالت الدراسة.

أظهرت نتائج الدراسة عد ـ رضا الطالبات على ا٠تدمات ا١تقدمة من قبل الكلية فيما ٮت  .2
 اٞتوانب غَت االكادٯتية.

بينت نتائج الدراسة رضا طالبات كلية الًتبية طرابلس على معظم ا٠تدمات ا١تقدمة من قبل .3
 الكلية فيما ٮت  اٞتوانب االكادٯتية.

اسة إٔب عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب تقييم طالبات كلية الًتبية اشارت الدر  .4
طرابلس للخدمات التعليمية ا١تقدمة من قبل الكلية على ٚتيع أبعاد ا١تقياس باختبلؼ 

 التخصصات كا١تستويات العلمية.
 :   يوصي الباحث ُب هناية ىذه الدراسة ٔتا يلي : توصيات الدراسة

التواصل الفعاؿ بُت ا١توظفُت كأعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية كالطبلب ضركرة ا١تزيد من .1
 إلظهار االٕتاىات اإل٬تابية ٨توىم ٦تا يدفع هبم إٔب اٟتوار كا١تشاركة.

العمل على إجراء دكرات تدريبية بالداخل كا٠تارج للرفع ٔتستول ا٠تدمات التعليمية ا١تقدمة من .2
 قبل ا١توظفُت.

أىيل أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية من الناحية الًتبوية كخاصة اٞتدد منهم العمل على ت.3
 مع ضركرة مراعاة ىذا اٞتانب عند التقدًن للتعيُت بكليات الًتبية خاصة.

ضركرة الًتكيز على تفعيل دكر مكتب ا٠تدمة االجتماعية كالنفسية كالًتبوية لتوجيو كإرشاد .4
 الطالبات .
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االىتماـ با١تباين التعليمية بكليات الًتبية كٕتهيزىا بالتقنيات اٟتديثة للرفع ٔتستول جودة زيادة .5
 خدمات ىذه كليات.

 مقًتحات الدراسة :  إ جراء دراسات ٦تاثلة ُب مناطق أخرل. 
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 كزارة التعليم ، فندؽ ا١تهارم طرابلس.،دكلة ليبيا، كليات الًتبية كدكرىا ُب ٕتويد العملية التعليمية
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 دكر اسًتاتيجيات التدريس احلديثة يف تنمية مهارات التفكَت االبداعي
 جامعة مصراتة/ صاحلة على الًتىوين -ابتساـ اذلادم الضراط

 ملخص البحث
نظران للتقدـ العلمي كالتطور ا١تستمر ُب العلم كا١تعرفة، ككسائل االتصاؿ اٟتديثة كاليت يصعب     

كاف من الضركرم على ا١تناىج الدراسية أف تتجو ٨تو بناء   على ا١تؤسسات التعليمية مبلحقتها،
مهارات التفكَت كتنميتها بدالن من تركيزىا على التحصيل الدراسي، كي يستطيع ا١تتعلمُت مبلحقة 
مثل ىذا التغيَت كالتطور السريع ُب ا١تعرفة، كأل٫تية ذلك قامت الباحثتاف ببحث يهدؼ إٔب التعرؼ 

س اٟتديثة ، كدكرىا ُب تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي لدم ا١تتعلمُت، على اسًتاتيجيات التدري
كذلك من خبلؿ اإلجابة على تساؤالت البحث ا١تتمثلة ُب ما اسًتإتيات التدريس اٟتديثة؟ ما 
دكر اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة ُب تنمية التفكَت اإلبداعي؟، كاستخدمت الباحثتاف ا١تنهج 

من خبلؿ اطبلع الباحثتاف على أدبيات البحث كالدراسات السابقة ا١تتعلقة الوصفي التحليلي، ك 
ٔتوضوع البحث، توصلت إٔب عدة نتائج أ٫تها، تعدد كتنوع اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة، كفاعلية 

 اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة ُب تنمية مهارات التفكَت لدم ا١تتعلمُت. 
  -كيوصي البحث باآلٌب:   
تشجيع التعلم النشط الذم يتجاكز حدكد اٞتلوس كاإلصغاء السليب، إٔب ا١تبلحظة كا١تقارنة، -1

 كالتصنيف كحل ا١تشكبلت.
حث ا١تدرسُت على استخداـ االسًتاتيجيات كالطرائق التدريسية اٟتديثة اليت تسهم ُب تنمية  -2

 التفكَت لدل ا١تتعلمُت.
Abstract: 
The role of modern teaching strategies in the development of 

creative thinking skills.  

Given the scientific progress and continuous development in 

science and knowledge, and modern means of communication, 

which is difficult for educational institutions to pursue, it was 

necessary on the curriculum to move towards building thinking 

skills and development rather than focus on academic 
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achievement, So that learners can pursue such a change and the 

rapid development of knowledge, and the importance of the two 

researchers to research aims to identify the strategies of modern 

teaching, and its role in the development of thinking skills of 

learners, and by answering the research questions of What are the 

role of modern teaching strategies in the development of 

thinking, and the two researchers used the analytical descriptive 

approach, and through the two researchers acquainted with the 

literature of research and previous studies related to the subject of 

research, reached several results the most important: the 

multiplicity and diversity of modern teaching strategies, Modern 

in developing the thinking skills of learners.  

The research recommends the following: 

 1 - Encouraging active learning that exceeds the limits of sitting 

and listening negative, to observation and comparison, 

classification and problem solving. 

 2 - the right of teachers to use strategies and modern teaching 

methods that contribute to the development of creative thinking 

skills of learners. 
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 ادلقدمة:
اٟتل ١تعظم ا١تشكبلت،  يتفق الًتبويوف على أف التفكَت كاإلبداع مفتاح الًتبية، ك مفتاح         

كعلى الرغم من أ٫تية ٦تارسة مهارات التفكَت ُب النظاـ التعليمي؛ إال أنو ال يوجد اتفاؽ مؤكد 
بينهم على كيفية تنمية ىذه ا١تهارات، حيث تتوافر للمعلم العديد من اسًتاتيجيات التدريس اليت 

يقها اليت ٗتتلف من مادة إٔب أخرل، تنمي التفكَت، كلكل منها أىدافها، كاستخداماهتا ككسائل تطب
كىذا ما يدفع با١تعلم إٔب التعرؼ عليها، كاختيار االسًتاتيجية ا١تناسبة للدرس، حيث يقـو 
بشرحها، كتطبيقها فعليان، من أجل اكساب ا١تتعلمُت مهارات متطورة للتفكَت تساعدىم على 

 مواكبة تطورات العصر كتعقيداتو.
اإلبداع كقدرة عقلية تعترب من الضركرات ا١تلٌحة اليت تقع على عاتق  إف االىتماـ بتنمية      

ا١تناىج الدراسية، كطرؽ تدريسها، فلم يعد دكر ا١تدرسة قاصران على نقل ا١تعلومات كا١تعارؼ 
كإطبلع ا١تتعلمُت على ا١تبتكرات اٟتديثة، كإ٪تا أصبح من الضركرم تدريب ا١تتعلم على التفكَت 

قدراتو اإلبداعية، كما أف االنتقاؿ من ىدؼ ا١تدرسة القدًن الذم يهتم ْتفظ اإلبداعي، كتطوير 
ا١تعلومات كتذكرىا، إٔب ا٢تدؼ اٟتديث الذم يهتم بإعداد الفرد للحياة، كيركز على القدرات 
العقلية اليت تعُت الفرد على مواجهة اٟتياة القادمة، كلعل أىم تلك القدرات ىي القدرة على 

(، كىذا ما أكده "بياجيو " من أف ا٢تدؼ االساسي لعملية الًتبية 2، 2006زايدة، اإلبداع. )ابو 
ُب ىذا العصر ىو ٗتريج أفراد قادرين على فعل أشياء جديدة، كليس تكرار ما فعلتو األجياؿ 

(، 4، 1998السابقة، ْتيث يكونوا قادرين على اإلبداع كالكشف عن اٞتديد. ) حجر، 
 تعليمها فقط مهارات القػراءة كالكتابػة كاٟتسػاب، أك تزكيػدىا بػبعض فاستثمار العقوؿ ال يعٍت

ا١تعػارؼ كا١تعلومات ُب ٥تتلف فركع العلم كا١تعرفة، أك حىت ٘تٌكنها من مهارات التعامل مع بعض 
ا١تسػتحدثات التكنولوجيػة مثل أجياؿ اٟتاسوب، بل أصبح التحدم اٟتقيقي للًتبويُت ىو تعليم 

فكَت اإلبداعي ْتيث يصبح ا١تتعلم قػادران على حل ا١تشكبلت كمواجهة الصعوبات، التبلميذ الت
ك٢تذا أصبحت العملية الًتبوية اٟتديثة تضع ُب مقدمة أىدافها إعداد  ) 75، 2006)األٛتدم، 

ة الفػرد ا١تبػدع ال ا١تسػتظهر أك ٣تػرد ا١تستوعب ١تا يقرأ كبالتإب فإف ا٢تدؼ األساسي للًتبية ىو تنمي
  ) 17،  2002العقوؿ ا١تفكرة ا١تبدعة. )جركاف، 
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 أمهية البحث:
تكمن أ٫تية البحث اٟتإب ُب إمكانية إسهامو ُب إلقاء الضوء على أ٫تية كفعالية االسًتاتيجيات    

اٟتديثة ُب طرائق التدريس ُب تنمية التفكَت االبداعي لدل ا١تتعلمُت، كٯتكن أف يكوف ىذا البحث 
ا للمعلم الستخداـ ىذه االسًتاتيجيات، كذلك ١تا توافره لو من نتائج إ٬تابية ُب دافعا، أك حافز 

ٖتفيز عقل ا١تتعلم كتنمية تفكَته، كإخراجو من النمط التقليدم ا١تتبع ُب التفكَت، كاخراج جيل 
 كاعي مدرؾ أل٫تية التعلم، كقادر على حل ا١تشكبلت كالتغلب عليها بطريقة إبداعية. 

 مشكلة البحث:
تعد تنمية التفكَت اإلبداعي لدم ا١تتعلمُت من االىداؼ ا١تهمة اليت تركز عليها ا١تؤسسات    

الًتبوية كالتعليمية، كنظران ٟتاجة ٣تتمعنا ا١تاسة إٔب جيل يؤمن بالعلم، كيتمتع بالقدرة على التفكَت 
ٖتوؿ دكف ٖتقيق اإلبداعي، كحل ما يواجهنا من مشكبلت، إال أف ىناؾ العديد من ا١تعوقات اليت 

ىذه األىداؼ، كاليت من أبرزىا طريقة ا١تعلم ُب عرض ا١تادة، كإدارتو للمواقف التعليمية كتفاعلو 
اللفظي، كتوجيو االسئلة، ككضوح األىداؼ، كعدـ توفر أنشطة تعليمية تعٌلمية تسهم ُب تنمية 

 ١تلل ُب نفوس الطلبة.اإلبداع، إذ عادةن ما يكوف أسلوب عرض ٤تتول ا١تنهاج غَت شيق كيبعث ا
كما الحظت الباحثتاف من خبلؿ التدريس اٞتامعي أف اٟتاجة ملحة لتهيئة اٞتو ا١تناسب     

النفتاح العقل، كإبراز ا١تواىب العقلية لدل طلبتنا، كتدريبهم على التفكَت بأ٪تاطو ا١تختلفة ُب 
ات الدراسة الزالت تقف ا١تراحل الدراسية، كإف ا١تمارسات الصفية بكافة عناصرىا داخل حجر 

حائبل أماـ تنمية التفكَت ك اإلبداع، كخاصة طرائق التدريس اليت عادة ما تركز على اٟتفظ 
كاالستظهار، إذ يهتم العديد من أعضاء ىيئة التدريس على كم ا١تعارؼ، ككثرة ا١تعلومات على 

انب االىتماـ بتنمية حساب االىتماـ بتنمية اٞتوانب األخرل ُب ا١تتعلم، كعلى رأس ىذه اٞتو 
 اإلبداع، كبناءان على ذلك ٯتكن ٖتديد مشكلة البحث باإلجابة على التساؤلُت اآلتُت:

 ما اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة؟ -1
 ما دكر اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة ُب تنمية مهارات التفكَت االبداعي؟ -2
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 أىداؼ البحث:
 يهدؼ أب التعرؼ على:   
 التدريس اٟتديثة.ما اسًتاتيجيات  -1
 دكر اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثة ُب تنمية مهارات التفكَت االبداعي.  -2

 مفهـو التفكَت:
عرفو العتـو كآخركف  بأنو: "كل نشاط ذىٍت أك عقلي يتضمن سيبلن من األفكار تبعثو كتثَته 
فرد، مشكلة أك مسألة ٖتتاج إٔب حل، فهو ال ٭تدث إال إذا سبقتو مشكلة تتحدل عقل ال

فالتفكَت مفهـو افًتاضي يتضمن سيبلن اك تواردان غَت منظم من األفكار كالصور كالذكريات 
       (                                                                                                            19، 2007كاالنطباعات العالقة ُب الذىن.      )العتـو كاخركف، 

 مفهـو التفكَت االبداعي:
يعرؼ بأنو "عملية تساعد ا١تتعلم إٔب أف يصبح أكثر حساسية للمشكبلت كجوانب النق  
كالثغرات ُب ا١تعرفة، أك ا١تعلومات كاختبلؿ االنسجاـ، كٖتديد مواطن الصعوبة كالبحث عن حلوؿ، 

ن أجل التوصل إٔب نتائج جديدة كالتنبؤ كصياغة فرضيات كاختبارىا كإعادة صياغتها أك تعديلها م
 (                                          34، 2002ينقلها ا١تتعلم لآلخرين.      )جركاف، 

 مهارات التفكَت االبداعي:
التفكَت اإلبداعي نشاط عقلي مرٌكب كىادؼ، توجهو رغبة قوية ُب البحث عن حلوؿ أك التوصل 

من قبل، كيتميز بالشمولية كالتعقيد، كيتكوف من ٣تموعة من إٔب نواتج أصلية ٓب تكن معركفة 
 -ا١تهارات ىي:

كىي القدرة على توليد عدد كبَت من البدائل اك ا١تًتادفات كاألفكار كاستعما٢تا  الطبلقة: -1
بسرعة كسهولة عند االستجابة ١تثَت معُت، كللطبلقة صور متعددة فقد تكوف طبلقة لفظية، أك 

، طبلقة أشكاؿ أك طبلق  (545ة معاين )فكرية(، كطبلقة االشكاؿ. )بولسناف، بلـو
كىي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوعية األفكار ا١تتوقعة عادة،  ادلركنة: -2

كالتحوؿ من نوع معُت من الفكر إٔب نوع آخر عند االستجابة ١توقف معُت، أم أهنا القدرة على 
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كىي عكس اٞتمود الذىٍت، كتأخذ ا١تركنة عدة صور حسب ما تغيَت اٟتالة الذىنية بتغيَت ا١توقف، 
 كرد ُب البحوث الًتبوية كىي: ا١تركنة التلقائية كا١تركنة التكيفية. 

كىي القدرة على التعبَت الفريد، كإنتاج األفكار البعيدة كا١تاىرة أكثر من األصالة:  -3
كالقدرة على النفاذ إٔب ما كراء ا١تباشر  األفكار الشائعة كالواضحة، أم أهنا التميز كالتفرد ُب الفكرة

كا١تألوؼ من أفكار، فالفكرة أصيلة إذا كانت غَت متكررة أك غَت مألوفة، كال ٗتضع لؤلفكار 
 الشائعة، كتعتمد ىذه ا٠تاصية على فكرة ا١تلل من استخداـ األفكار ا١تألوفة كاٟتلوؿ البديهية.

١تشكبلت كا١تصاعب كاكتشاؼ : كىي القدرة على اكتشاؼ ااحلساسية للمشكبلت -4
النق  ُب ا١تعلومات، أم أهنا الوعي بوجود مشكبلت أك احتياجات أك عناصر ضعف ُب البيئة أك 
ا١توقف، كما أهنا تتضمن مبلحظة الفرد الكثَت من ا١تشكبلت ُب ا١تواقف ا١تعركضة، كيدرؾ 

 مستول الوعي كزيادتو.األخطاء، كيتولد لديو اإلحساس كالشعور با١تشكلة، ٦تا يتطلب ارتفاع 
ك٘تثل قدرة الفرد على تقدًن إضافات أك زيادات لفكرة ما، تقود بدكرىا إٔب  التفاصيل: -5

زيادات أك إضافات أخرل، أم أهنا القدرة على إضافة تفاصيل جديدة لؤلفكار ا١تعطاة، كتتضمن 
ة جديدة، أم مدل ىذه ا١تهارة التفكَتية الوصوؿ إٔب افًتاضات تكميلية تؤدم بدكرىا إٔب زياد

ا٠تربة أك ا١تساحة ا١تعرفية لدل ا١تتعلم فهي مهارة استكشاؼ البدائل من أجل تعميق كتكامل 
، كاخركف،   (144-142، 2007الفكرة.)العتـو

 :ادلنهج يف اإلبداعي التفكَت تعليم اسًتاتيجية
 ٖتقيق على تعمل إجراءات سلسلة ٘تثل أهنا اعتبار على الًتبية ُب اإلبداعي التعليم اسًتاتيجية تقـو
 العناصر ٘تثل كىي كالتقوًن كاألنشطة كاحملتول األىداؼ على كتقـو أىداؼ، أك ٣تموعة عاـ ىدؼ
 .للمنهج األساسية
 تعليمي موقف ُب اٞتديد الوضع ذلك استخداـك  جديد، كضع اكتشاؼ حوؿ تدكر :األىداؼ
 .حداثة أكثر إٔب كضع اٞتديد تطوير الوضع ٍب كتقييمو، تعلمي

 كيتضمن كصف ا١تدرسي الكتاب ُب ا١تضمنة التعليمية با١تادة يرتبطاف ٤تورين حوؿ يدكر احملتول:
 .ا١توصوؼ للواقع جديد كضع كتطوير ا١تادة التعليمية كاقع
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 بالقضية، ا١ترتبط الواقع معطيات كصف ٍب جديدان، كضعان  تتطلب ما لقضية ا١تعلم ٖتديد األنشطة:
 ٍب للمتميز، مفتوحة أسئلة طرح على ا١تتعلمُت تشجيع كاالرتباؾ، اٟتَتة موقف ُب ا١تتعلمُت كضع
 .األىداؼ ٭تقق جديد كضع على اٟتصوؿ جديدة، كأفكار أسئلة تطوير
 ا١تكتسبة كاستخبلص ا٠تربات ٘تثيل ا١تعلومات، كتصنيف تنظيم اٞتديد، الوضع كاقع تقييم :التقومي
 ٖتقيق مدل تقييم ٍب جديدة، مواقف ُب اٞتديد الوضع كتطبيق جديد كضع إٔب كالوصوؿ النتائج
 (86، 1993) قناكم،  .األىداؼ

 مفهـو طريقة التدريس:
تعرؼ بأهنا "عملية اجتماعية تتم من خبل٢تا نقل مادة التعلم سواءن معلومة كانت أك قيمة أك      

نطلق عليو اسم متعلم". ) حركة أك خربة من مرسل نطلق عليو عليها اسم ا١تعلم إٔب مستقبل 
 (56، 2002اٟتيلة، 

 أمهية طريقة التدريس كأثرىا يف التفكَت اإلبداعي:
إف معرفة ا١تعلم الواسعة بطريقة التدريس ك اسًتاتيجيات التعلػيم ا١تتنوعػة، كقدرتو على      

صبح عملية استخدامها، تساعد ببل شك ُب معرفة الظػركؼ التدريسػية ا١تناسػبة للتطبيق، ْتيث ت
التعليم شيقة ك٦تتعة للطلبة، كمناسبة لقػدراهتم، ككثيقػة الصلة ْتياهتم اليومية، كاحتياجاهتم كميو٢تم، 

تشَت نتائج الدراسة اليت أجريت حوؿ تنمية التفكَت ُب إطار ا١تنهج  .كرغباهتم، كتطلعاهتم ا١تستقبلية
ُب ألف فصػل دراسػي، كفػي صفوؼ ا١تدرسي كاليت ًب استخبلصها من مبلحظة أساليب التدريس 

 75دراسية ٥تتلفة عرب الواليات ا١تتحدة كًب نشرىا ٖتت عنواف " مكاف اسػمو ا١تدرسة، إٔب أف ) 
٪( تقريبان من ىػذا الوقت يقضى  70من كقت الفصوؿ الدراسية يقضى ُب التدريس كأف ) ( ٪ 

مػن أنشػطة ا١تعلم اللفظية تشجع ٪ ( 1ُب أنشطة تدريسية لفظٌية بواسطة ا١تعلم كأف أقل من )
كالدراسات اليت أجريت على فعالية التدريس ُب  .التبلميذ على أفعاؿ تتجاكز ٣ترد تذكر ا١تعلومات

حجرة الدراسة، أظهرت أف أغلب ما يعرض من ٤تتول أثناء التدريس يركز على الػتعلم ا١تعرفػي، 
٪( 1كأف ) 1، 3حديث التبلميذ ٯتثل  ككشػفت الدراسات أيضان على أف نسبة حديث ا١تعلم إٔب

فقط من حديث ا١تعلم تتطلب من التبلميذ عمليات أعلى من ٣ترد استدعاء ا١تعرفة كمن ٍب أصبح 
سعي التبلميذ كراء إجابة كاحدة صحيحة ىو ا٢تدؼ الذم عليهم ٖتقيقو ُب ظل ا١تنهج كالتدريس 
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كقد  ريب على مهارات االستدالؿ،، كنتيجة لذلك تقلصت فرص التبلميذ ا١تتاحة من أجل التد
كجدت ا١تنظمة القومية لتقييم كتطوير الًتبية بالواليات ا١تتحدة أف العديد من التبلميذ غَت القادرين 
على حل ا١تشكبلت كعقد ا١تقارنات كترٚتػة ا١تعلومػات اللفظية ا١تتواجدة ُب ا١تشكبلت الرياضية 

ك النتائج على افتقاد التبلميذ السًتاتيجيات حىت ٯتكنهم التوصل ٟتلوؿ صحيحة، كقد دلت تل
التفكَت البلزمة ٟتػل ا١تشكبلت ك٦تا الشك فيو أف التبلميذ ْتاجة الستخداـ مهارات تفكَت عليا 
٥تتلفة من أجل إتقاف أىداؼ ا١تنهج، كتدريس ىذه ا١تهارات ينبغي أف يقٌدـ باسػتمرار للتلميػذ 

جل اٟتديث عن التفكَت، كىذا الوقت سيأخذ ُب ١تساعدتو من أجل ٦تارسة التفكَت كمن أ
النقصاف بالتدريج عندما تزداد كفاءة التلميذ ُب استخداـ اسًتاتيجيات التفكَت فػي كل جوانب 

،  (549ا١تنهج كُب حياتو. )بولسناف، بلـو
 معايَت اختيار طريقة التدريس:

يوجد عدة معايَت أساسية يستوجب األخذ هبا عند اختيار طريقة التدريس ا١تناسبة        
 للدرس كللطبلب، تتمثل ُب: 

كيعٍت ىذا أف ٮتتار ا١تعلم الطريقة ا١تناسبة ُب ضوء  مبلئمة الطريقة ألىداؼ الدرس:( 1)
ليم حقائق األىداؼ التعليمية احملددة للدرس، فعلى سبيل ا١تثاؿ عندما يكوف ا٢تدؼ ىو تع

كمعارؼ، قد يستخدـ ا١تعلم طريقة اإللقاء ا١تباشر لتحقيق ىذا ا٢تدؼ، أما إذا كاف ا٢تدؼ ىو 
 تنمية مهارة حل ا١تشكبلت، فقد يستخدـ طريقة حل ا١تشكبلت أك االكتشاؼ ا١توجو.

ا؛ ٔتا أف طريقة التدريس مرتبطة باألىداؼ ا١تراد ٖتقيقه مناسبة الطريقة للمحتول الدراسي:( 2)
فإهنا بالتإب ينبغي أف ترتبط باحملتول كطبيعة ا١تادة الدراسية كأسلوب تنظيمها، ذلك ألف لكل مادة 
دراسية طبيعة خاصة تفرض على ا١تعلم اختيار طريقة أك طرؽ معينة لتدريسها، فهناؾ مواد يغلب 

 عليها الطابع النظرم، كأخرل يغلب عليها الطابع العملي أك التجرييب .
: أم أف ٮتضع اختيار ا١تعلم للطريقة ا١تناسبة ١تدل كعيو ئمة الطريقة دلستول ادلتعلمُتمبل( 3)

با١تتعلمُت من حيث خرباهتم السابقة ٔتوضوع الدرس، كإتاىاهتم ٨تو ا١تادة كحاجاهتم، كما بينهم 
ـو هبا من فركؽ فردية، كما يعتمد ىذا االختيار على مدل إ١تاـ ا١تعلم بالعمليات العقلية اليت يق

 ا١تتعلمُت أثناء التعلم.
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كيقصد هبذا أف يكوف ا١تتعلم إ٬تابيان، عن طريق إشراكو ُب  تشرؾ ادلتعلمُت يف الدرس:( 4)
ا١توقف التعليمي، كاستثارة تفكَته باستمرار، كالبعد عن الرتابة اليت تؤدم إٔب انصرافو عن الدرس، 

 لها.كخلق ا١تواقف اليت تتصل ْتياتو فيجد نفسو مدفوعا ٟت
: كيعٌت ذلك أنو كلما حققت طريقة التدريس أكثر من ىدؼ االقتصاد يف الوقت كاْلهد( 5)

من أىداؼ التعلم ُب كقت قصَت كّتهد معقوؿ، كبتكلفة أقل، مع توافر عنصرم الفعالية كاإلثارة  
 (47، 2006كانت أكٔب باالختيار كاالستخداـ. )الربيعي، 

 ادلنمية للتفكَت االبداعي: بعض اسًتاتيجيات التدريس احلديثة
كلئلجابة على التساؤؿ االكؿ ستقـو الباحثتاف بعرض بعض االسًتاتيجيات اليت تنمي التفكَت 

  -االبداعي:
تعتمد ىذه االسًتاتيجية على قياـ أفراد الطبلب بتعليم  : اسًتاتيجية التعلم التعاكين -1

يتمثل األكؿ ُب اسًتاتيجية بعضهم بعض ٖتت إشراؼ كتوجيو ا١تعلم، كتنفذ ُب شكلُت : 
٣تموعات التعلم ا١تتعاكنة كحيث يتمثل اآلخر ُب اسًتاتيجية تدريس األقراف. كفيما يلي تفصيل 

 :لكل منهما
اسًتاتيجية ٣تموعات التعلم ا١تتعاكنة كتعرؼ ىذه االسًتاتيجية أيضان باسًتاتيجية فرؽ التعلم  أكالن: 

ف الواحد إٔب ٣تموعات متعاكنة يًتاكح عدد أفراد كل منها الطبلبية كفيهػا يػتم تقػسيم طبلب الص
كيستهدؼ التعلم التعاكين كفقنا ٢تذه  ما بُت أربعة إٔب سبعة أفراد ٥تتلفي القدرات كاالستعدادات.

االسًتاتيجية تدريب الطبلب على العمل مع بعػضهم البعض إل٧تاز مهمة ما، على أف تكوف 
ن كمػساعدهتم على التعلم، ْتيث تصل اجملموعة إٔب اإل٧تاز مسئولية كل منهم معاكنة لآلخػري

ا١تطلوب كىذا يعنػي أف كػل طالػب ال يكوف مسئوالن فقط على تعلم نفسو، كإ٪تا مسئوؿ كذلك 
عن تعلم باقي أفػراد ٣تموعتػو، كذلك من خبلؿ الدكر ا١تسند إليو، كاألدكار اليت يتم تباد٢تا بينو 

، كبُت أفػراد ٣تموعتػو سوا ( 551ء خبلؿ الدرس الواحد أـ من درس آلخر، ) بولساف، بلـو
  كتتمثل ىذه األدكار فيما يلي:

: كىو ا١تسئوؿ عن توجيو أفراد ٣تموعتو ٨تو إ٧تاز ا٢تػدؼ ا١تنػشود، كيتحدث باسم قائد اجملموعة
 . اجملموعة كينظم أعما٢تا
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دل فهم كل فرد ١تا يدكر من : ييسر كيسهل أعماؿ اجملموعة، كما أنو يتأكد من مادلستوضح
  .مناقشات أك آراء

  .يكتب كيسجل ما يدكر من مناقشات، كما تتوصل إليو اجملموعة من قرارات ادلقرر:
 ادلشجع: . يظهر جوانب القصور ُب أعماؿ اجملموعة من خبلؿ ما يبديو من نقد بناء الناقد:

 .يقدـ التعزيز كالتدعيم ألفراد ٣تموعتو
ىناؾ ثبلث مراحل يتبعها ا١تعلم ُب أثناء  : اسًتاتيجية رلموعات التعلم ادلتعاكنةمراحل  

  : اسًتاتيجية ٣تموعات الػتعلم ا١تتعاكنػة فػي التدريس كىي
  :يقـو معلم ُب ىذه ا١ترحلة با٠تطوات التالية : مرحلة التخطيط

  . ٖتديد األىداؼ التعليمية للدرس- 1
 كٖتديد حجمهاتكوين ٣تموعات العمل  2-
  .توزيع األدكار على أفراد ٣تموعات العمل -3
 إعداد كٕتهيز ا١تواد التعليمية -4
  .إعادة تنظيم البيئة الصفية ٔتا يتبلءـ كالتعلم التعاكين -5
  .إعداد بطاقة مبلحظة سلوؾ الطبلب -6

  : مرحلة التنفيذ
 يقـو ا١تعلم ُب ىذه ا١ترحلة با٠تطوات اآلتية:

 اجملموعات، حيث يستمع إٔب اٟتوار كا١تناقشة اليت تدكر بػُت أفػراد كػل ٣تموعة.مراقبة . 1
 .مبلحظة سلوؾ الطبلب ُب كل ٣تموعة كتقدًن ا١تػساعدة كاإلجابػة عػن األسػئلة االستفسارات. 2
تكليف الطبلب بكتابة تقرير عن سلوكهم ُب أثناء العمل، كما قد كاجههم من مشكبلت ُب . 3

 .أدكارىم أثناء أداء
  .تزكيد الطبلب بتغذية راجعة عن سلوكهم ُب أثناء العمل. 4
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  : مرحلة التقومي
كُب ىذه ا١ترحلة يقـو معلم بتطبيق أدكات التقوًن ا١تناسبة اليت من شأهنا تعػرؼ مدل ٖتقق        

اليت من شأهنا مساعدتو أىداؼ الدرس ا١تعرفية كالوجدانية كا١تهارية، كتقدًن التغذية الراجعة ا١تناسبة 
 .على ٗتطيط ا١تواقف التعليمية البلحقة

ٯتكن أف ٖتقق اسًتاتيجية ٣تموعات التعلم ا١تتعاكنة  : مزايا اسًتاتيجيات اجملموعات ادلتعاكنة 
 أىداؼ تدريس التالية

 (استبقاء تعلم ا١تفاىيم العلمية ١تدة أطوؿ )دٯتومة التعلم  -1
 تنمية قدرة الطبلب على تطبيق ما تعلموه ُب مواقف جديدة )انتقاؿ أثر التعلم(  -2
  .تنمية قدرة الطبلب على التفكَت العلمي كاالبتكارم  -3
 تنمية قدرة الطبلب على حل ا١تشكبلت اليت تواجههم ُب اٟتياة اليومية.  -4
 إكساب الطبلب ا١تهارات اللغوية  -5
  .اإلقبلؿ من التعصب للرأم كالذاتية  -6
 ازدياد مستول اعتزاز الطالب بذاتو كثقتو بنفسو.  -7

تعتمد ىذه االسًتاتيجية على قياـ أحد الطبلب  ثانيا: اسًتاتيجية تدريس األقراف:      
بالتدريس ألفراد أقرانػو ٖتػت إشػراؼ كتوجيو ا١تعلم مع مراعاة أف يكوف القرين ا١تعلم من الفئة 

 من فئة تعلوىا عمرا أك مستول دراسيا.العمرية نفسها ألفراد ٣تموعتو، أك 
 :شركط استخداـ تدريس األقراف 
 :تتطلب اسًتاتيجية تدريس األقراف توافر الشركط التالية 
 قبوؿ القرين ا١تعلم كأقراف الطبلب بعضهم البعض.  -1
 كفاية معرفة القرين ا١تعلم ا٠تاصة ٔتوضوع التدريس.  -2
 اصر ا١توقف التدريسي.معرفة كفاية ا١تعلم لكيفية التفاعل مع عن  -3
توافر ا١تناخ ا١تادم كالنفسي من قبل ا١تعلم ا١تشرؼ على التدريس بػاألقراف، حتػى ٯتكن   -4

 .للقرين ا١تعلم القياـ ٔتهامو التدريسية
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إعداد ا١تعلم ا١تشرؼ ألدكات التقوًن ا١تناسبة لتعرؼ التغَتات الػسلوكية ا١ترغوبػة لدل كل   -5
 (8-7، 2006)اللولو،  .من القرين ا١تعلم كالطبلب

  :اسًتاتيجية قبعات التفكَت الست -2
لقد أصبح ىدؼ تنمية مهارات التفكَت العليا بشكل عاـ، كمهارات التفكَت اإلبداعي        

على القائمُت على  تسعى الًتبية اٟتديثة إٔب ٖتقيقو، حيث أصبح لزاما ن بشكل خاص ىدفان أساسيا ن
بتعليم الطلبة مهارات التفكَت اإلبداعية، كالنقدية، كا١تنطقية، كتنميتها العملية التعليمية أف يهتموا 

بالرغم من أف الًتبويُت متفقوف على أ٫تية مهارات التفكَت ُب النظاـ التعليمي، إال أنو ال  لديهم.
يوجد اتفاؽ مؤكد بينهما على كيفية تنمية ىذه ا١تهارات، فقد ظهرت العديد من الربامج 

ت كالطرؽ لتنمية مهارات التفكَت كمن بُت ىذه الربامج برنامج قبعات التفكَت الست كاالسًتاتيجيا
، ك يعد برنامج قبعات التفكَت الست من برامج تعليم التفكَت عامة "للعآب "ادكارد دم بونو

كالتفكَت اإلبداعي خاصة الذم يهدؼ إٔب تبسيط عملية التفكَت كزيادة فعاليتو، كما أنو يسمح 
 االنتقاؿ أك تغيَت ٪تط تفكَته، يعترب ىذا الربنامج ٪توذج متكامل لتحقيق التفكَت ا١تتوازم،للمفكر ب

أف قبعات التفكَت الست صممت ١تساعدة األفراد بشكل كبَت على تبٍت  كيرل "دم بونو" 
عمر،  تشكيلة كاسعة من ا١تناحي أك ا١تناظَت اليت تساعدىم على رؤية ا١توضوع من ٥تتلف الزكايا. )

2012 ، ( 146  
  : تعريف برنامج قبعات التفكَت الست

أحد برامج تعليم التفكَت اٟتديثة كضعو الطبيب بأنو: يعرؼ برنامج قبعات التفكَت الست       
برنامج تدرييب ٯتنح  كىو الربيطاين إدكارد دم بونو كىو أداة تفكَت فعالة تشجع التفكَت ا١تتوازم

دامو ك االستفادة منو، كيساعد على اإلبداع كيطور قدرات متلقيو ا١تعرفة كا١تهارة الستخ
  (196: 2002علي، (األفراد
التفكَت عند اإلنساف إٔب ستة أ٪تاط ، كاعترب كل ٪تط كقبعة يلبسها اإلنساف أك “ دم بونو”قسم 

كلتسهيل األمر فقد أعطى) دم بونو( لونان ٦تيزا  ،ٮتلعها حسب طريقة تفكَته ُب تلك اللحظة
 التفكَت بطريقة حيادية ) القبعة البيضاء(، : كىي لطرؽ التفكَت اليت ٘تثلها قبعات التفكَت الست

التفكَت بطريقة  التفكَت بطريقة إبداعية )القبعة ا٠تضراء(، (،التفكَت بطريقة إ٬تابية ) القبعة الصفراء
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التفكَت ُب التفكَت  التفكَت بطريقة االنفعاالت ) القبعة اٟتمراء(، (،السوداء ناقدة تشاؤمية )القبعة
كفيما يلي تفسَت لكل نوع من أنواع التفكَت ٔتدلوؿ اللوف الذم ٘تثلو:  ،  () القبعة الزرقاء
،كاخركف،   (185 -2007،184)العتـو

كمن ا١تهم التمييز بُت  حيث يتم االعتماد على اٟتقائق كاإلحصائيات تفكَت القبعة البيضاء  
تفكَت  .اٟتقائق الواقعية كاليت يعتقد بضركرهتا ككجودىا، كما يتم ٖتديد ا١تعلومات ذات اٞتدكل

كفيو يرتفع اٞتانب العاطفي كيربز التخمُت، كذلك مع اٟترص أف تكوف دكف  القبعة احلمراء
على الواقع، لذا فإف مهارات التفكَت، حيث إف األحاسيس كالعواطف ىي ا٠تلفية اليت تؤثر 

 إدراكها ٬تعلنا نقلل من سلبيات تأثَتىا بالسيطرة عليها كاالستفادة من اٞتانب اال٬تايب منها.
ىنا تربز النواحي السلبية ُب ا١توضوع، انو التفكَت الناقد كلكن البد أف  تفكَت القبعة السوداء

أنو التفاؤؿ كالطموح كىو عكس  تفكَت القبعة الصفراء .يستمد على أسباب كمربرات منطقية
 تفكَت القبعة اخلضراءالقبعة السوداء فهو يعزز اٞتوانب اال٬تابية للتفكَت كيقدـ صورة للمستقبل، 

ىو التفكَت اإلبداعي، حيث يقدـ بدائل ٥تتلفة كأفكاران كفق إمكاناتنا كتفي باالحتياج، كيركز ىذا 
كىو الضابط كا١توجو كا١ترشد الذم  ة الزرقاءتفكَت القبع ،النوع على تنمية مقصودة لئلبداع

يتحكم ُب توجيو أنواع التفكَت ا٠تمس السابقة ك٭تدد أم نوع يفيد كمىت يتم االنتقاؿ من نوع 
كالقبعات الست ليست قبعات حقيقة، إ٪تا ىي عبارة عن مواقف نفسية عقلية ٬ترم  آلخر.

  ،2004التفكَت الفردم. )صاّب، تقمصها خبلؿ جلسات اٟتوار كا١تناقشة، أك خبلؿ حاالت 
(91 - 87  

 اسًتاتيجية حل ادلشكبلت: -3
كتعٌد اسًتاتيجية حل ا١تشكبلت من االسًتاتيجيات الفاعلة ُب التدريس كالتدريب؛ ألهنا تساعد 
الطلبة على إ٬تاد اٟتلوؿ بأنفسهم من خبلؿ البحث كالتنقيب كالتساؤؿ كالتجريب، كما تساعدىم 

كارىم ُب ا١تواقف غَت التقليدية، كتيعوٌدىم على مواجهة ا١تشكبلت اليت على ٖتليل كتنظيم أف
 (54،  2004يواجهوهنا ُب مواقف مشاهبة بثقة كاقتدار.  )زيتوف،

إف أسلوب حل ا١تشكبلت يدفع التبلميذ ١تواجهة ا١تواقف كا١تشكبلت التعليمية بأنفسػو كٔتػا لػديهم 
عيات( ىو األسلوب ا١تعتمد للتعلم الفعاؿ، إذ أنو مػن معلومات كخربات، فحل ا١تشكبلت )الوض
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يتيح الفرصة للمػتعلم لبنػاء معارفو بإدماج ا١تعطيات كاٟتلوؿ اٞتديدة ُب مكتسباتو السابقة.  
 (305، 2014)الزغيب، 

إف حل ا١تشكبلت ىو ا١تدخل الرئيسي لتشغيل العقل، كىػذا يعنػي أف أسلوب حل ا١تشكبلت  
الذم يثَت عقل الفرد. كبذلك نستطيع القوؿ أف عملية حل ا١تشكبلت ليست  يعترب ٔتثابة ا١تنبو

ببساطة تطبيق ا١تعارؼ أك ا١تهارات كا٠تربات السابقة بػل ىي أبعد من ذلك فهي تتضمن تنسيق أك 
تطوير معظم العوامل السابقة لينتج عن كل ذلك شيء من اإلبػداع لػم يكػن موجودان من قبل لدل 

ـ باٟتل،  أم أف أسلوب حل ا١تشكبلت يعترب الطريق كالبداية السػليمة كا١تنهجيػة الفرد الذم يقو 
 ) 181، 2017)٥تلوُب،  .للوصوؿ إٔب تفكَت إبداعي ،أك إنتاج راقي متجدد

 إف أسلوب حل ا١تشكبلت ُب ا١توقف التعليمي يسَت كفق ا٠تطوات اآلتية: 
كىذه ا٠تطوة مهمة لنجاح ىذا األسلوب، كتعد من الصعوبات  الشعور بادلشكلة: -1

اليت تكتنف أسلوب حل ا١تشكبلت، إذ إف ا١تعلم قد ٮتتار مشكلة سطحية ال ٖتتاج إٔب تفكَت  
كثَت من الطبلب، لذا ينبغي أف ٮتتار من ا١تشكبلت ما يتناسب مع مستول الطبلب العقلي،  

 ، كتدفعهم إٔب البحث عن حلوؿ ٢تا. كما ينبغي أف تثَت ا١تشكلة تفكَت الطبلب
كقد ًب ٖتديد مؤشرات ٖتقق ىذه ا٠تطوة كاستيعاب طبيعتها  حتديد ادلشكلة: -2

 كمكوناهتا باآلٌب: 
 فهم الطلبة للمشكلة.  -
 قدرة الطلبة على ٖتليل عناصر ا١تشكلة.  -
 ٖتقيق ا١تعيار على صورة أداء من قبل الطلبة.  -
 (275: 2001ا١تشكلة. ) قطامي تفصيل العوامل إٔب عناصرىا ضمن  -

 كٯتكن أف يقبل ا١تعلم االدعاءات اآلتية كمؤشر على ٖتقيق الطلبة للمهارة، كىي: 
 أف ٮتتصر ا١تشكلة بكلمات ٤تددة كدقيقة.  -
 أف ٭تدد الكلمات ا١تفتاحية اليت تشكل مكونات أساسية للمشكلة.  -
 أف يعدد العناصر ُب ا١تشكلة.  -
 اصر ُب قضايا موازنة". أف يعدد مشاهبات ىذه العن -
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يقـو الطالب ُب ىذه ا٠تطوة بذكر أكثر عدد ٦تكن من  توليد احللوؿ احملتملة للمشكلة:3-
اٟتلوؿ ا١تتنوعة غَت التقليدية، كالتعرؼ على العبلقات اليت بينها، ٍب ٖتديد كصياغة عدد منها 

ر ا١تعرفة كا٠تربات السابقة لدل بصفتها اٟتلوؿ احملتملة للمشكلة. كعادة ما تتأثر ىذه ا٠تطوة ٔتقدا
الطبلب، كأيضان تتأثر ٔتدل ٦تارسة الطبلب ٢تذا األسلوب. كُب ىذه ا٠تطوة يتدرب الطبلب على 
مهارات التفكَت اإلبداعي األساسية. الطبلقة )القدرة على اإلتياف ْتلوؿ متعددة(، كا١تركنة )القدرة 

ا ٥تتلفة(، كاألصالة )القدرة على إدراؾ عبلقات على توليد بدائل متنوعة كالنظر للمشكلة من زكاي
جديدة، كاإلتياف ْتلوؿ غَت تقليدية(، كالتفاصيل )القدرة على إضافة تفاصيل للحلوؿ احملتملة(، 
كاٟتساسية ٕتاه ا١تشكبلت. كينبغي على ا١تعلم أف يوجو انتباه الطبلب إٔب ضركرة استخداـ ٚتيع 

 شكلة. ا١تعلومات ا١تعطاة، كا٠تربات ٟتل ا١ت
كىذه ا٠تطوة تتطلب من الطبلب ٚتع األدلة  اختبار احللوؿ للوصوؿ إىل احلل األمثل:4-

كا١تعلومات اليت تؤيد أك ترفض اٟتلوؿ اليت سبق تدكينها ُب ا٠تطوة السابقة، كذلك من أجل 
الوصوؿ إٔب اٟتل األمثل للمشكلة. كلتنمية مهارات الطبلب ُب ىذه ا٠تطوة، فإف ا١تعلم يطرح 

 عليهم السؤاؿ التإب: ىل ٯتكن التحقق من صحة اٟتل؟ 
يقـو الطالب ُب ىذه ا١ترحلة باختبار صحة اٟتل أك الفرض  اختبار احلل األمثل كالتحقق منو:5-

الذم توصل إليو كالتأكد من مناسبة ٟتل ا١تشكلة سواءن طريق التجريب أك ا١تبلحظة أك أم أداة 
 أخرل مناسبة. 

نوعان من التفكَت ا١تنطقي ُب العمليات اليت قد ٯتارسها الفرد لدل معاٞتة كتشكل ىذه ا١تراحل 
مشكلة معينة، كٯتكن االستفادة منها بإلقاء مزيد من الضوء على اسًتاتيجيات حل ا١تشكلة، 
ْتيث تغدك أقرب للدراسة كالفهم، غَت أف ا١تتعلم ال يتبع ىذا التسلسل بالضركرة عند مواجهة 

داخل ىذه ا١تراحل فيما بينها، كتتأثر ببعضها البعض. إف حل ا١تشكلة كضع مشكلة، فقد تت
الناجح يتوقف ُب ٚتيع األحواؿ على توافر شرطُت أساسيُت، ٫تا ا٢ترمية، أم: االنتقاؿ من 
ا١تشكبلت السهلة إٔب ا١تشكبلت األصعب، أك من اٟتلوؿ البسيطة إٔب اٟتلوؿ ا١تركبة، كمبادئ 

تعلم اٞتادة ُب البحث عن العبلقات كا١تبادئ كالقواعد كالقوانُت اليت االكتشاؼ، أم: ٤تاكلة ا١ت
 تبطن اٟتل ا١ترغوب فيو، ك٘تكن من الوصوؿ إليو. 
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كيتأثر تعلم حل ا١تشكلة بعدد من العوامل ا١تتنوعة، بعضها يتعلق بطبيعة ا١تشكلة ذاهتا، كسهولتها 
بعضها يتعلق با١تتعلم ذاتو، كخرباتو أك صعوبتها أك كضوحها أك مدل توافر ا١تعلومات حو٢تا، ك 

السابقة أك قدراتو أك أساليب تفكَته أك دافعيتو أك مدل ألفتو بطبيعة ا١تشكلة أك مدل قدرتو على 
ا١تثابرة كٖتمل الغموض.. اْب. إف تفاعل ىذين النوعُت من العوامل يؤثر ُب االسًتاتيجيات اليت 

؛ لذا ٬تب أخذىا ُب االعتبار عند التدريب على حل ٯتارسها ا١تتعلم ُب حل ا١تشكلة اليت تواجهو
 (. 455-454، 1986ا١تشكلة ُب األكضاع ا١تدرسية العادية". )نشواٌب: 

كيتطلب تنفيذ ىذا األسلوب كضع الطبلب ُب مواقف كمشكبلت هتمهم كمرتبطة         
البلزمة،  بواقعهم، كُب الوقت نفسو تتحدل تفكَتىم كتدفعهم إٔب البحث كٚتع ا١تعلومات

 كالتحقق من صحتها من أجل إ٬تاد حل ٢تا. 
كللمعلم دكر كبَت ُب إمكانية ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من استخداـ ىذا األسلوب. إذ ينبغي        

على ا١تعلم أف يشعر الطبلب ْترية التفكَت، كباألمن النفسي كاٞتسدم من العقاب، كما ينبغي 
١تشكلة ا١تطركحة بصورة دقيقة، ككيفية صياغة الفركض ا١تناسبة، عليو أف يدرهبم على كيفية ٖتديد ا

كتوجيههم ٨تو االستفادة من ٚتيع ا١تصادر ا١تتاحة للوصوؿ إٔب أكثر عدد ٦تكن من اٟتلوؿ مع 
ٕتنب التقليد؛ألننا ال نعلم أم اٟتلوؿ أنسب من غَتىا قبل القياـ بتحليلها كاختبارىا كا١تفاضلة 

 بينها. 
يث عن أسلوب حل ا١تشكبلت البد من التفريق بُت أسلوبُت ٟتل ا١تشكبلت شاع كعند اٟتد    

 استخدامها ُب العملية التعليمية ٔتفهـو كاحد، ك٫تا: 
 أسلوب حل ا١تشكبلت بطريقة مألوفة.  -
 أسلوب ا١تشكبلت بطرؽ إبداعية. -

فهذاف األسلوباف ٮتتلفاف عن بعضهما ُب ا٢تدؼ، كُب كيفية تناك٢تا، كُب النتائج ا١ترجوة         
منها. فأسلوب حل ا١تشكبلت بطرؽ إبداعية يهدؼ إٔب الوصوؿ ٟتلوؿ جديدة ٓب يسبق إليها 
أحد من قبل، كما أف ىذا األسلوب يتطلب ٘تكن الطالب من مهارات التفكَت اإلبداعي األساسية 

، كا١تركنة، كاألصالة، كالتفاصيل( لكي يستطيع الطالب أف ٭تدد ا١تشكلة كيدرؾ أبعادىا )الطبلقة
كمتطلباهتا كاٟتلوؿ ا١تمكنة ٢تا، كما أف النتيجة ا١تتوخاة من ىذا األسلوب تتمثل ُب الوصوؿ إٔب 
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حلوؿ إبداعية. أما أسلوب حل ا١تشكبلت بطرؽ مألوفة فإف ا٢تدؼ منو ىو الوصوؿ إٔب حل 
للمشكلة كال يشًتط فيو األصالة، كما أف الطالب ال يستخدـ أثناء عملية التفكَت كافة  مناسب

مهارات التفكَت اإلبداعي فقد يقتصر على مهاراٌب الطبلقة كا١تركنة؛ لذا فإنو ال يشًتط ُب اٟتلوؿ 
بق اليت يتوصل إليها أف تكوف إبداعية، بل ٯتكن أف تقبل كتستحسن اٟتلوؿ ا١تنطقية كإف كاف س

)سويداف، العدلوين، التوصل إليها من قبل اآلخرين ماداـ إهنا ٘تثل حبلن مناسبان كمرضيان للمشكلة. 
2002 ،56.)  

 اسًتاتيجية العصف الذىٍت: -4
يعرؼ العصف الذىٍت  بأنو "طريقة إلثارة التفكَت ُب حل مشكلة من ا١تشكبلت تؤدم    

فكار اليت تطرح كتكوف غَت مألوفة اليت يتم إٔب سلوؾ موجو من خبلؿ االطبلع على ٚتيع األ
 (13، 2004توحيدىا كإصدار حكم عليها.) صاّب،

إف العصف الذىٍت لو أ٫تيتو لدل ا١تعلمُت كا١تعلمات، فهو يتيح تتبع كتدفق األفكػار، كتتبع طرؽ 
ها سَت الفكرة أك األفكار ُب أذىاف الطلبة، كما تعطيهم فكرة عن االٕتاىػات التػي يذىب إلي
األطفاؿ عند معاٞتتهم ١تشكلة ما أك ١توقف غَت ٤تدد، أك بدكف ضػوابط، كمػا كتساعدىم على 
معرفة مستويات ا١تخزكف الذىٍت، كأساليب معاٞتات الطلبة لؤلفكار اليت لػم يعدكا ٢تا أك ٓب 

تواجههم  يستعدكا ٢تا كاليت تعرؼ "اللحظات الذىنية" كتتطلبها ُب كثَت مػن األحيػاف ا١تواقف اليت
كأكدت الدراسات الًتبوية أف العصف الذىٍت يعترب  ) 290، 2001ُب اٟتياة العادية .)قطامي ، 

من الطرؽ ا١تناسبة اليت تػساعد ا١تتعلمُت على تنمية ا١تهارات اإلبداعية، كتزيدىم نشاطان كفاعلية 
 نقد.داخل الغرفة الػصفية ٦تػا تشجعهم على استمطار أفكارىم ك اإلبداع بدكف 

 مبادئ كقواعد العصف الذىٍت:
 ضركرة ٕتنب النقد كاٟتكم على األفكار كاستبعاد أم نوع من اٟتكم أك النقد. -1
 إطبلؽ حرية التفكَت كالًتحيب بكل األفكار مهما يكن نوعيتها أك مستواىا. -2
 ا١تطلوب ىو أكرب عدد من األفكار بغض النظر عن جودهتا أك مدل عمليتها. -3
 (43، 1999اآلخرين كتطويرىا .   )عصر، البناء على أفكار  -4
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 ادلراحل اليت دتر هبا جلسات العصف الذىٍت:
 طرح كشرح كتعرؼ ا١تشكلة . -1
 بلورة ا١تشكلة كإعادة صياغتها . -2
 اإلثارة اٟترة لؤلفكار . -3
 تقييم األفكار اليت ًب التوصل إليها . -4
 (75، 2003اإلعداد لوضع األفكار ُب حيز التنفيذ .       )ٛتداف، -5

 العوامل ادلساعدة على صلاح أسلوب العصف الذىٍت:
 أف يسود اٞتلسة جو من خفة الظل كا١تتعة. -1
 ٬تب قبوؿ األفكار غَت ا١تألوفة ُب أثناء اٞتلسة كتشجيعها. -2
 التمسك بالقواعد الرئيسية للعصف الذىٍت  )ٕتنب النقد، كالًتحيب باللكم كالنوع(. -3
 ياغة.٬تب اتباع ا١تراحل ا١تختلفة إلعادة الص -4
 إٯتاف ا١تسئوؿ عن اٞتلسة ّتدكل ىذا األسلوب ُب التوصل إٔب حلوؿ إبداعية. -5
 أف يفصل ا١تسئوؿ عن اٞتلسة بُت استنباط األفكار كبُت تقوٯتها. -6
 تدكين كترقيم األفكار ا١تنبثقة عن اٞتلسة ْتيث يراىا ٚتيع ا١تشاركُت. -7
 حىت ٬تف سيل األفكار.٬تب أف تستمر جلسة العصف الذىٍت كعملية توليد األفكار  -8
 شخصان. 12ػػػ  ٬6تب أف يكوف عدد اجملموعات من  -9
، 2002ا١تشاركُت )جركاف ،ضركرة التمهيد ٞتلسات العصف الذىٍت كعقد جلسات إلزالة اٟتواجز بُت  -10
69 ) 

كلئلجابة على التساؤؿ الثاين قامت الباحثتاف بعرض بعض نتائج الدراسات الىت اكضحت ا٫تية 
 -يات التدريس اٟتديثة ُب تنمية التفكَت االبداعي:كدكر اسًتاتيج

كمن خبلؿ ما ذكر سابقا عن طرائق التدريس اٟتديثة كاسًتاتيجياهتا ا١تختلفة كما ٢تا من األثر 
اإل٬تايب على تنمية التفكَت اإلبداعي لدل ا١تتعلمُت عند استخدامها من قبل ا١تعلمُت كما ٢تا من 

التفكَت كتطوره كىذا ما أكدتو معظم الدراسات اليت تناكلت بالدراسة ا٫تية كمسا٫تة ا٬تابية ُب رقي 
بعض الطرائق كاالسًتاتيجيات اٟتديثة ُب التدريس ك من بينها دراسة عبد القادر ٤تمد أبو 
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( بعنواف فاعلية اسًتاتيجية التعلم التعاكين ُب تدريس النحو على تنمية التحصيل 2014جبللة)
حيث أكدت الدراسة على أ٫تية اسًتاتيجية التعلم التعاكين ُب تنمية  لدل تبلميذ الصف التاسع،

ا١تستويات ا١تعرفية لدل ا١تتعلمُت )التذكر، كالفهم، كالتطبيق، كالتحليل، كالًتكيب، كالتقوًن(، 
(، بعنواف فعالية استخداـ اسًتاتيجية العصف الذىٍت 2013ككذلك دراسة مرًن ٤تمد اٞتعراين) 

لتفكَت االبداعي لدل طبلب كلية اآلداب ُب جامعة مصراتو، كمن االستنتاجات ُب تنمية قدرات ا
 اليت توصلت اليها الدراسة االٌب:

تشجع اسًتاتيجية العصف الذىٍت على التفاعل مع اٞتماعة كتزيد من التنافس الفردم كاٞتماعي  .1
 لدل الطلبة.

استخداـ اسًتاتيجية العصف الذىٍت يؤدم أب تنمية قدرات التفكَت اإلبداعي لدل طلبة قسم  .2
 الًتبية بكلية اآلداب مصراتة.  

 تساعد اسًتاتيجية العصف الذىٍت على تنمية الثقة بالنفس لدل الطلبة. .3
 التوصيات: 

 -توصي الباحثتاف بااليت:
 ات اٟتديثة ُب التدريس.تدريب ا١تعلمُت كحثهم على استخداـ اسًتاتيجي -1
تطوير ا١تقررات الدراسية كصياغتها بطريقة ٘تكن ا١تعلمُت اتباع االسًتاتيجيات اٟتديثة ُب  -2

 التدريس.
ضركرة تركيز ا١تشرفُت الًتبويُت على مدل استخداـ ا١تعلمُت االسًتاتيجيات اٟتديثة  -3

 ا١تتنوعة ُب التدريس.  
 ادلقًتحات:

 تقًتح الباحثتاف االٌب:
ء أْتاث كدراسات تتناكؿ الطرائق كاالسًتاتيجيات اٟتديثة ُب التدريس كبل على حدل إجرا .4

 كتأثَتىا ُب تنمية التفكَت اإلبداعي.
إجراء أْتاث كدراسات عن مدل تطبيق ا١تعلمُت للطرائق كاالسًتاتيجيات اٟتديثة ُب تدريس  .5

 ا١تقررات الدراسية كمدل إ١تامهم هبا.
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لفركؽ ُب ٖتصيل الطلبة الذين يتعلموف كفق الطرائق كاالسًتاتيجيات إجراء أْتاث كدراسات حوؿ ا .6
 اٟتديثة ُب التدريس كبُت الطلبة الذين يتعلموف بالطرائق التقليدية.

 اجراء اْتاث كدراسات عن الطرائق كاالسًتاتيجيات اٟتديثة ُب تنمية مهارات تفكَت أخرل. .7
 

 -قائمة ادلراجع كادلصادر:
(، "فاعلية اسًتاتيجية التعلم التعاكين ُب تدريس  2014القادر ٤تمد،) أبو جبللة، عبد  -1

النحو على تنمية التحصيل لدل تبلميذ الصف التاسع"، رسالة ماجستَت، كلية اآلداب جامعة 
 مصراتو.
(، "أثر استخداـ االلعاب التعليمية ُب تدريس الرياضيات على 2006أبو زايده، ياسر،)  -2

ي لدل تبلميذ الصف السادس من التعليم االساسي ٔتحافظة مشاؿ غزة"، تنمية التفكَت االبداع
 رسالة ماجستَت، كلية الًتبية جامعة االزىر، غزة.

(، "استخداـ أسلوب العصف الذىٍت ُب تنمية 2006األٛتدم، مرًن ٤تمد عايد،)  -3
رللة توسط"،  مهارات التفكَت االبداعي كأثره على التعبَت الكتايب لدل طالبات الصف الثالث ا١ت

 .7، العدد رسالة اخلليج العريب
، أٝتهاف، طرائق التدريس كدكرىا ُب تنمية التفكَت اإلبداعي عند  -4 بولسناف، فريدة، بلـو

ملتقي التكوين بالكفايات ُب الًتبية، عدد  رللة العلـو اإلنسانية جتماعية،الطفل ا١تتمدرس، 
 خاص، ا١تسيلة، اٞتزائر، بدكف تاريخ. 

(، تعليم التفكَت مفاىيم كتطبيقات، دار الفكر، 2002حي عبد الرٛتن،) جركاف، فت -5
 عماف.
(، فعالية استخداـ اسًتاتيجية العصف الذىٍت ُب تنمية 2013اٞتعراين، مرًن ٤تمد،)  -6

قدرات التفكَت اإلبداعي لدل طبلب كلية اآلداب ُب جامعة مصراتو، رسالة ماجستَت، كلية 
 اآلداب جامعة مصراتو. 

(، أثر إثراء منهج العلـو ٔتهارات التفكَت االبداعي على التحصيل 1998انتصار،) حجر،  -7
 اٞتامعة االسبلمية غزة. رللة الًتبية،كالتفكَت االبداعي لطلبة الصف الثامن، رسالة ماجستَت، 
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(، "استخداـ أسلوب العصف الذىٍت ُب تدريس الببلغة كأثره 2003ٛتداف، سيد السايح،)  -8
َت االبداعي كالكتابة االبداعية لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية"، اٞتمعية ا١تصرية ُب تنمية التفك

 .2للمناىج كطرؽ التدريس، ا١تؤ٘تر العلمي ا٠تامس عشر ، ج
، الكتاب اٞتامعي، 3(، طرائق التدريس كاسًتاتيجياتو، ط2002اٟتيلة، ٤تمد ٤تمود) -9

 العُت،.
ساليب التدريس ا١تعاصرة، عماف، عآب (، طرائق كا2006الربيعي، ٤تمود داكد سليماف،)  -10

 الكتب اٟتديث.
(، أثر اسًتاتيجية تدريسية قائمة على حل ا١تشكبلت ُب تنمية 2014الزغيب، على ٤تمد،)  -11

، ٣10تلد اجمللة االردنية يف العلـو الًتبوية،التفكَت االبداعي الرياضي لدل طلبة معلم صف، 
 . 3عدد 
، دار الشركؽ، عماف.(، اساليب تدري2004زيتوف، عايش،)  -12  س العلـو
، مبادئ االبداع، شركة االبداع ا٠تليجي 2002سويداف، طارؽ، العدلوين، ٤تمد،  -13

 .2لبلستثمار كالتدريب، الكويت، ط
(، أثر العصف الذىٍت ُب تنمية التفكَت العلمي كالتحصيل 2004صاّب، ىناء ٤تمد،)  -14

الًتبوية كالنفسية رسالة ماجستَت غَت منشورة، الدراسي للمرحلة ا١تتوسطة، ا١تعهد العإب للدراسات 
 بغداد.
، كاخركف،)  -15 (، تنمية مهارات التفكَت ٪تاذج نظرية كتطبيقات عملية، دار 2007العتـو

 ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف: االردف.
(، مدخل تعليم التفكَت كإثراؤه ُب ا١تنهج ا١تدرسي،  1999عصر، حسٍت عبد البارم،)  -16
 تب العريب اٟتديث، االسكندرية.ا١تك
(، أثر استخداـ مدخل العصف الذىٍت ُب تنمية التفكَت  2012عمر، مشوع نبهاف،)  -17

اإلبداعي كالتحصيل ُب مادة اٞتغرافيا لدل طالبات الصف السابع ُب ٤تافظة مشاؿ غزة، رسالة 
 ماجستَت، غزة.
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ا١تناىج التعليمية، رؤية  (، تنمية مهارات التفكَت من خبلؿ 2002علي، ٤تمود ٤تمد،)  -18
 مستقبلية، دار اجملتمع للنشر كالتوزيع، جدة.

 (، تعليم التفكَت، دار الفكر العريب، عماف. 2001قطامي، نايفة،)  -19
(، تأثَت بعض اسًتاتيجيات التدريس ُب تنمية القدرات اإلبداعية  1993قناكم، شاكر،)  -20

رسالة دكتوراه غَت منشورة، معهد الدراسات من خبلؿ مادة اللغة العربية بالتعليم االساسي، 
 كالبحوث الًتبوية، جامعة القاىرة.

(، اسًتاتيجيات حديثة ُب التدريس، اٞتامعة 2006اللولو، فتحية صبحي سآب،)  -21
 االسبلمية، كلية الًتبية، غزة.

(، أثر برنامج تريز )اٟتل االبداعي للمشكبلت( ٥2017تلوُب، فاطمة، بوضياؼ، نادية،)  -22
 رللة العلـو االنسانية كاالجتماعية،التفكَت االبداعي لدل تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية بورقلة،  على
 .30العدد 
 ، بَتكت.3(، علم النفس الًتبوم، ط1986نشواين، عبد اجمليد،)  -23
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 الًتبية اْلامعي بكليات لؤلستاذ التمهُت كفايات "
 "التدريسية الكفايات من ادلعلم الطالب دتكُت يف كأثرىا

 طرابلس جامعة / أبوشاقور ادلهدم نعيمة .د
  ادللخص
 العمل تطوير كسائل كأحد الًتبية بكليات التدريس ىيئة عضو ٘تهُت مشكلة الدراسة تتناكؿ     
 ٣تموعة ك٣تموعتُت إٔب الًتبية بكليات األساتذة تقسيم ا١تشكلة كتتناكؿ الًتبوم، للممارس ا١تهٍت
 بُت التمييز على قدرهتا إٔب أدم ٦تا مهنية كعملية علمية خربات فاكتسبت الًتبوم بالعمل عملت
 ٘تارس ٓب كىي التخرج بعد مباشرة تعيينها ًب أخرم ك٣تموعة الفعاؿ، للتدريس ا١تطلوبة الكفايات
 ٣تموعة ضمن الباحثة تتناك٢تا عدة مشكبلت ظهور إٔب أدل كىذا العاـ التعليم ُب التدريس مهنة

 .ا١تعلم للطالب ا١تتمهن األستاذ ٯتنحها أف ينبغي اليت الكفايات
 الدراسات معظم أثبتت فقد ا١توضوع ىذا ُب الًتبوم األدب على االطبلع خبلؿ كمن    

 الكفايات اكتساب أف الكفء، ا١تعلم ١تواصفات تطرقت أك التدريس جودة تناكلت اليت كاألْتاث
 كاضحة فركقات كجود األ٫تية ىذه زكي كقد . فيو اجملادلة ٯتكن ال أمران  التعليم ٣تاؿ ُب االمتهانية
 ا١تؤىل ١تتغَتم باألساس تعزل التعليمية التدريسية الكفاية درجة ُب الًتبية بكليات األساتذة بُت

 إحصائية بدراسة كقامت الوصفي ا١تنهج الباحثة استخدمت . ا١تهٍت اجملاؿ ُب كا٠تربة العلمي
 قدمت الدراسة هناية ُب طرابلس بالعاصمة كاثناف الزاكية ُب كاحدة تربية كليات ثبلث ُب لؤلساتذة
 األداء تطوير ُب تساعد اليت التوصيات من ٚتلة قدمت كما كفرعية أساسية نتائج ٣تموعة الباحثة
 .بليبيا الًتبية بكليات ا١تهٍت
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 مقدمة:
إف ا١تتتبع للتحوالت اليت تطاؿ مهنة التدريس ُب الوقت الراىن يلمس عن كثب أهنا ٓب تعد      

كظيفة تعتمد على التلقائية كالعفوية كالوظيفية بقدر ما أصبحت مهنة على غرار ا١تهن ا١تعقدة اليت 
مية، ككفايات تتطلب العديد من الكفايات كالقدرات للتخطيط ١تا ٖتتاجو ا١تواقف التعليمية التعل

مهنة التدريس أصبحت تتطور بوثَتة متسارعة ٦تا يستلـز الوعي هبذه التطورات كمواكبتها كذلك 
باكتساب مهارات آليات كاسًتاتيجيات جديدة من شأهنا أف تساعد ا١تتعلمُت على الواقع احمللي 

ُب معظم كليات الًتبية  كالعا١تي كا١تسا٫تة فيو بفاعلية كبَتة. كعلى الرغم من تطوير برامج اإلعداد
إال أهنا ال تركز على نظاـ الكفايات باعتبار أهنا توفر اٞتهد كالوقت للطالب ا١تعلم كتسهم ُب 
ترسيخ دعائم امتهاف مهنة التدريس ٦تا ٬تعل الطالب ا١تعلم متجاكبان بفاعلية مع ا١تواقف التعليمية 

ئة التدريس اليت تقـو على إعداد كتأىيل ا١تعلم ا١تختلفة. كأل٫تية إعداد ا١تعلم البد من االىتماـ هبي
بكليات الًتبية كا٠تربة اليت مرت هبا كالتجارب العملية إلكساب كفايات التمهُت لطبلب كليات 
الًتبية . كيعد إعداد ا١تعلمُت على الكفايات من أبرز السبل لتطوير بناء ا١تعلم كالذم يؤدم إٔب 

 اىات اٟتديثة اليت ظهرت ُب ٣تاؿ إعداده كتدريبو كتأىيلو.االىتماـ باألساليب ا١تبتكرة كاالٕت
إف توفَت ا١تعلم اٞتيد يعد التزامان ٨تو الناشئُت ك٨تو مستول مهنة التعليم كما توضح سهيلة       

ـ. يضاؼ إٔب ىذا ظهور مهارات مستجدة للتدريس باستخداـ التقنيات الًتبوية  2004الفتبلكل 
 االنًتنت كىذا يدفع إٔب النظر ُب مهنة ىيئة التدريس بكليات الًتبية .كمنها استخداـ اٟتاسوب ك 

 : مشكلة الدراسة 
تقع عديد ا١تهاـ على عاتق ىيئة التدريس بكليات الًتبية خاصة ُب اٞتانب التطبيقي ُب فًتة     

س كالبد الًتبية العملية أك التدريس ا١تصغر كذلك ألف كفايات التخطيط كالتنفيذ كالتقوًن ىي األسا
أف يكوف األستاذ ملمان هبا ليس نظريان فحسب بل عمليان حيث يكوف ٦تارسان للمواقف التعليمية 

ـ. أف  2009ٗتطيطان كإدارة. فقد أكدت النتائج ُب دراسة أجراىا الدكتور عبد الغٍت إبراىيم 
ات األساسية إلعداد معظم أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية يفتقركف إٔب ا٠تربة كالدراية با١تتطلب

ـ توصلت إٔب كجود معوقات تتعلق  2008ا١تعلم كتأىيلو، ككذلك ُب دراسة خد٬تة إماـ ٫تشرم 
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باإلعداد ا١تهٍت ُب كليات الًتبية من بينها احتياج أعضاء ىيئة التدريس إٔب تطوير كتأىيل أدائهم 
 ا١تهٍت كالًتبوم كىنا تربز تساؤالت ىي :

ايات تدريسية ُب ٣تاؿ التدريس بالتعليم العاـ أف ٯتنح  ىل يستطيع من ال ٯتلك كف .1
 كفايات تدريسية للطالب ا١تعلم أثناء الدراسة.

ىل يستطيع من ال ٯتلك كفايات تدريسية اإلشراؼ على الطالب ا١تعلم أثناء الًتبية   .2
 العملية.

يس ما مدل إسهاـ األستاذ بكليات الًتبية ُب تدريب الطالب ا١تعلم على إدارة التدر  .3
 باٟتصة )إدارة الزمن كإدارة الصف ٍب تقوًن الطبلب ( كىو ٓب ٯتر هبذه التجربة يومان ما.

 : أىداؼ الدراسة 
 هتدؼ ىذه الدراسة إٔب األٌب :

 ٖتديد أسباب القصور ُب اٞتانب األدائي لدل خر٬تي كليات الًتبية بليبيا. .1
 بكليات الًتبية.توضيح الكفايات الواجب توفرىا لتمهُت األستاذ اٞتامعي  .2
 أبراز الدكر كا١تسئولية ا١تهنية لدل أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية. .3
 االىتماـ باإلعداد الًتبوم ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية. .4
 بليبيا. –كضع توصيات كحلوؿ لرفع ا١تستول ا١تهٍت ألعضاء ىيئة بكليات الًتبية  .5
 : أمهية الدراسة 
راسة أ٫تيتها من الوضع الضعيف الذم ٘تر بو كليات الًتبية متمثلة ُب ىيئة تستمد ىذه الد     

التدريس غَت اٟتائزة على أم ٕتارب ُب ٣تاؿ العمل خاصة عند اإلشراؼ الًتبوم كاألكادٯتي على 
طبلب الًتبية العملية أك عن تقوًن أداء الطالب ا١تعلم ١تهارات التدريس ُب التدريس ا١تصغر حيث 

اذ الذم   ٓب يتلقى ٕتربة عملية ُب ٣تاؿ التدريس عاجزان على أف ٯتد الطالب بكفايات يقف األست
استخداـ  –توزيع زمن اٟتصة  -التمهُت كىي التخطيط للدرس كتنفيذه ) افتتاح ا١توقف التعليمي

 –التطبيق العملي للدركس ، ) دركس ا١ترحلة التعليمية اليت سيدرس هبا الطالب ا١تعلم (  –السبورة 
 –استخداـ التقنيات الًتبوية )أثناء عملية العرض كالتطبيق كحُت اإلغبلؽ(  –عرض الدرس 

 إغبلؽ ا١توقف التعليمي.
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كتلقي ىذه الدراسة الضوء على موضوع غاية ُب األ٫تية بالنسبة لكليات الًتبية أال كىو     
سة ُب كضع شركط خدمة تصنيف ىيئة التدريس بالتعليم العاـ كٯتكن أف تساىم نتائج ىذه الدرا

أك تطوير ألداء ىيئة التدريس للمسا٫تة ُب إشكالية ٥ترجات التعلم للطالب ا٠تريج من كليات 
 الًتبية.

 : أدكات الدراسة 
ًب استخداـ االستبانة كأداة للدراسة ا١تيدانية ، كأعد الباحث ىذه االستبانة بالطريقة ا١تقيدة ، 

يشعركف با١تلل ، كما أهنا تتناسب مع طبيعة عمل أفراد العينة حيث أهنا سهلة للعينة كال ٕتعلهم 
نظرا ١تشغوليتهم الزائدة كضيق الوقت لديهم كذلك باإلضافة إٔب أف نتائجها تكوف أكثر موضوعية 

. 
 : منهج الدراسة 

١تا كاف منهج الدراسة ٭تدد تبعا لطبيعة الدراسة كُب ضوء أىدافها فإف الدراسة اٟتالية       
ُب رصد ككصف كٖتليل كاقع  مستول ا٠تربة السابقة ُب اجملاؿ  ـ ا١تنهج الوصفي التحليليتستخد
ُب ظل ا١تتغَتات العا١تية ، كما يساعد على ٖتديد طبيعة الظركؼ كا١تمارسات كاالٕتاىات  التعليمي
 ُب التعليم .  السائدة

 رلتمع الدراسة كعينتها : - 
 التدريس بكليات الًتبية ّتامعيت طرابلس كالزاكية.يشمل ٣تتمع الدراسة ٚتيع أعضاء ىيئة 

 عينة الدراسة: 
من  تقتصر الدراسة على عينة مكونة من ثبلث كليات تربية اثناف من جامعة طرابلس ككاحدة 

 الزاكية كىي : جامعة
 كلية الًتبية جنزكر. .1
 كلية الًتبية قصر بن غشَت. .2
 كلية الًتبية أيب عيسى.  .3
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 :حدكد الدراسة 

: دراسة كفايات التمهُت لؤلستاذ اٞتامعي بكليات الًتبية كأثرىا ُب ٘تكُت الطالب ا١تعلم  أكادمييةحدكد 
 من الكفايات التدريسية

 ـ2017 - 2016ًب تطبيق أداة الدراسة ُب عاـ  حدكد زمنية :
 : بعض كليات الًتبية ّتامعة طرابلس كالزاكية. حدكد مكانيو

 ادلعاْلة اإلحصائية : 
الدراسة ٘تت ا١تعاٞتة اإلحصائية للدراسة باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية للعلـو ُب ىذه 

ُب حساب  Statistical package for social sciences ( spss ) االجتماعية :
غَت موافق ( كالنسب ا١تئوية ٢تذه  -ال أدرم  -التكرارات ا١تقابلة لكل عبارة موزعة على ) موافق 

 التكرارات .
كيتم فيها تشكيل القيم كاالٕتاىات كا١تعارؼ كا١تهارات العلمية ، كيعد  حلة التعليم اٞتامعيكمر   

ا١تعلم اٞتامعي كقدكة ك٪توذج آلالؼ ا١تعلمُت كالطبلب ٦تا يتطلب ضركرة مواكبتو لؤلساليب 
كما –العلمية اٟتديثة لزيادة قدرتو على حل ا١تشاكل اليت تواجهو كخلق جيل عصرم من الطبلب 

 على النحو التإب " : ارتضى الباحث النتائج اليت توصل إليها من خبلؿ التطبيق كذلك
 

  الشكل العاـ الوزف النسيب ـ
 مبلحظات

  ضعيف %50اقل من  1
  مقبوؿ %65%حىت 50من  2
  متوسط        %75%حىت 65من  3
  كبَتة          % فاكثر76من  4
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 : مصطلحات الدراسة 
 الكفاية ادلهنية :  -1
بأهنا التوليف بُت ا١تعارؼ كا١تهارات كحسن التواجد اليت ٕتعل  2006يعرفها اٟتسن اٟتيلة   

 الشخ  قادران على العطاء ُب مهنتو أك حرفتو.
 األستاذ :  -2
ىو األستاذ بكلية الًتبية، كىو يقـو بتدريس كتدريب الطبلب كاألشراؼ عليهم ُب الًتبية العملية   

 كاإلشراؼ على البحوث كتقوٯتهم.
 الطالب ادلعلم :  -3
يسمى الطالب بكليات الًتبية بالطالب ا١تعلم خاصة ُب السنوات األخَتة كاليت يتم فيها التدريب   

 بتخص  الًتبية فقط ٦تا يوضح اقًتاف ا١تهنة منذ الدراسة.العملي كىذا ا١تصطلح يقًتف 
 :اإلطار النظرم للدراسة 
 احملور األكؿ : األستاذ اْلامعي :  
ىو ا١تريب كا١تعلم كصانع األجياؿ، كمهامو ىي التدريس كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع، كاليت      

علمي كا١تتابعة لكل جديد ُب من أ٫تها عملية التدريس للطبلب، كاليت أساسها التمكن ال
التخص ، كهتيئة ا١تناخ الصفي كذلك عن طريق اإلعداد اٞتيد للمحاضرات كاستخداـ أساليب 
عدة ُب التدريس، كذلك االستعانة بالتقنيات الًتبوية اٟتديثة ُب ٤تاضراتو  كإتباع ا١تنهج العلمي ُب 

سئلة االمتحانية ٔتوضوعية كمشوؿ كصدؽ تقوًن الطبلب كمراعاة الفركؽ الفردية بينهم، كإعداد األ
كثبات، مع اإلٕتاه ٨تو التحليل العلمي كا١توضوعي لنتائج اختباراتو كاليت تسهم ُب تطوير أدائو 

 التدريسي.
 : خصائص األستاذ اْلامعي 

 لؤلستاذ اٞتامعي الكفء الناجح، خصائ  عديدة يندرج ٖتتها صفات كثَتة أ٫تها:
 ة :اخلصائص األكادميي –أ (  
أف يكوف ملمان كمتمكنان ُب ٣تاؿ ٗتصصو كاسع اإلطبلع يسعى ١تعرفة كل حديث كجديد  -1
 فيو.
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أف تكوف لديو مهارة التحدث بلغة رصينة صحيحة، كأف يتميز بوضوح صوتو، كيكوف  -2
 لسانو خاليان من العيوب ُب النطق.

 .أف يتمتع بدرجة عالية من الذكاء، ما بُت درجة العباقرة كاألذكياء جدان  -3
أف يؤب عناية خاصة بالبحوث ا١تتجددة كا١تتطورة ُب ٣تاؿ ٗتصصو. كذلك باإلستفادة  -4

 من مصادر ا١تعرفة ا١تتاحة.
أف يهتم باٞتديد اٟتديث ُب ٣تاؿ األْتاث كالدكريات ُب ٗتصصو، كيتابع كيشارؾ ُب  -5

 الندكات كا١تؤ٘ترات داخليان كخارجيان.
العلماء كا١تفكرين كا٠ترباء ُب ٣تاؿ ٗتصصو داخل أف يكوف ملمان بأٝتاء العديد من  -6

 ٣تتمعو كخارجو، كأف يتابع كل جديد ٢تم.
أف ٯتتلك القدرة على تناكؿ ا١توضوعات كاألفكار ٔتحاضراتو بوضوح كتسلسل كاالبتعاد  -7

 عن الغموض          ُب األلفاظ كالعبارات.
 اخلصائص ادلهنية : –ب ( 

التخطيط كاإلعداد للمحاضرات بشكبلن متسلسبلن من  أف تكوف لديو مهارة الكفاءة ُب -1
 حيث األىداؼ كاحملتول كالتقوًن، كال تفوتو مهارة إدارة الوقت ا٠تاص باحملاضرة.

أف يكوف على دراية باألىداؼ التعليمية كالًتبوية من حيث ٣تاالهتا كمستوياهتا، كيسعى إٔب  -2
 حاجات طبلبو كاىتماماهتم ككفاياهتم.ٖتقيقها بتفهم ككضوح مباشر، كذلك ليحقق التكيف مع 

أف ٯتتلك مهارة التمهيد حملاضراتو، حىت يصبح طبلبو ُب حالة ذىنية كانفعالية كجسمية  -3
قوامها التلقي كالقبوؿ كاال٬تابية ُب العمل كا١تناقشات، فالتهيئة حملاضرة تؤدم إٔب استثارة دافعية 

 للطبلب للتعلم.
على انتباه طبلبو أثناء احملاضرة كذلك بالتغيَت ا١تخطط لو  أف تكوف لديو مهارة ُب االستحواذ -4

ُب أساليب عرضو للموضوع، كتنوع ا١تثَتات اليت يستخدمها، مثل حركتو داخل القاعة كتغيَت درجة 
 الصوت كنرباتو ٦تا يؤدل إٔب ٘تكنو من جذب انتباه طبلبو كضبطهم أثناء احملاضرة.

بتكار ُب األساليب التدريسية اليت يستخدمها أف تكوف لديو القدرة على التجديد كاال -5
 كا١تناقشات اليت ٬تريها، مع مراعاة الفركؽ الفردية بُت طبلبو.
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أف ٯتتلك ا١تهارة ُب إثارة الدافعية لدل طبلبو كذلك عن طريق كضوح أىداؼ ٤تاضرتو كإبراز  -6
على أ٫تية اإلطبلع ركح اٟتماس كالتشجيع كاستخداـ ا١تعززات أثناء التدريس، كأف يؤكد لطبلبو 

 على ا١تعارؼ كالرجوع إٔب مكتبة الكلية.
أف يكوف ملمان بكيفية استخداـ التقنيات الًتبوية اٟتديثة مثل اٟتاسب اآلٕب، كأجهزة  -7

 العركض كغَتىا.
أف تكوف لديو القدرة على قياس مدم ما فهمو للطلبة من معرفة بعد انتهاء احملاضرة، كٯتتلك  -8

إعداد االمتحانات بصياغتو لؤلسئلة، كبتوافر الصدؽ كا١توضوعية كالشموؿ ُب ا١تهارة العلمية ُب 
 اختباراتو كذلك إلظهار الفركؽ الفردية بُت الطبلب.

أف يسهم ُب تطوير ٣تاؿ ٗتصصو داخل قسمو ككليتو كعلى مستول اٞتامعة، كيشجع طبلبو  -9
 على النشاطات العلمية ُب ٣تاؿ ٗتصصو.

معي، ك٭تًـت عملو بأدائو لواجباتو كاحًتامو لوقت احملاضرة أف يعتز ٔتهنتو كأستاذ جا -11
ككعائها الزمٍت، كأف يقابل طبلبو ُب الساعات ا١تكتبية ا٠تاصة بو بصدر رحب، كيوٕب عناية 
ًـت من قبل الطبلب  باجتماعات الكلية ا١تكلف هبا، كعليو احًتاـ النظم كاللوائح اٞتامعية حىت ٭تي

 ة.كالزمبلء كالعاملُت بالكلي
 اخلصائص االجتماعية : ( ج
أف ٯتتلك األخبلؽ العالية، كالقيم ا٠تلقية الرفيعة كالصدؽ كاألمانة كاٟتياء كالعفة كالنزاىة ألنو  -1

 ُب القوؿ كا١تسلك لطبلبو. القدكة
أف يتصف بالتواضع كاالحًتاـ لآلخرين، بداية بزمبلئو داخل القسم كالكلية كاٞتامعة كصوالن إٔب  -2

 ُب كليتو من إداريُت كموظفُت كغَتىم.الطبلب كالعاملُت 
أف يكوف على علم ٔتا يدكر من أمور كإشكاليات على ا١تستول احمللي أك العا١تي، كيفكر ُب  -3

إمكانية ا١تسا٫تة ُب كضع حلوؿ ١تثل ىذه اإلشكاليات با١تسا٫تة ُب ا١تؤ٘ترات كالندكات ككرش 
 ق البحث العلمي.العمل اليت هتتم باٟتوار العلمي كتصل إٔب حلوؿ عن طري

 أف ٭تًـت النظاـ اٞتامعي كتعليماتو، كيتقيد باللوائح كالنظم اليت ٗت  الطلبة كالزمبلء كاإلدارة -4
 بكليتو كجامعتو.
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أف ينمي عبلقتو بطبلبو، على أف تتميز ىذه العبلقة با١تودة كاالحًتاـ ا١تتبادؿ بُت األستاذ  -5
 كالطالب.

جتماعية كالًتفيهية مثل الرحبلت العلمية كالًتفيهية، أف يشًتؾ مع طبلبو ُب بعض األنشطة اال -6
 كأنشطة اٞتمعيات العلمية كغَتىا.

أف يسهم بفعالية ُب األنشطة االجتماعية كخدمة البيئة احمللية، كيشًتؾ ُب ا١تناسبات احمللية  -7
و األمية كاإلقليمية كالعا١تية مثل أعياد االستقبلؿ ُب ببلده، أك أسبوع ا١تركر أك اليـو العا١تي حمل

 كغَتىا.
أف يتميز بأدب اٟتديث كاٟتوار كاحًتاـ أراء األخرين، خاصة ُب االجتماعات الرٝتية ا٠تاصة  -8

بكليتو، كعليو العمل بإخبلص كفق النظاـ كاللوائح كليس إلرضاء مرؤكسيو داخل الكلية أك 
 (.2008اٞتامعة، )فيصل ٤تمد عبد الوىاب، 

 سية لؤلستاذ اْلامعي بكلية الًتبية :احملور الثاين : الكفايات التدري
( بأهنا ٣تموعة قارة من ا١تعارؼ 2006عرفها )اٟتسن اٟتيلة،  أكالن : الكفاية التدريسية :

كا١تهارات كسلوكيات ٪توذجية كإجراءات ٪توذجية كأ٪تاط من التفكَت اليت ٯتكننا تنفيذىا دكف اللجوء 
 إٔب تعلم جديد.

ناصر ٘تيز أبعادان لدل الفرد مثل االستعدادات كا١تعارؼ كا١تهارات كيذكر اللحية أف ىناؾ ثبلثة ع
أف ىذه اإلبعاد قابلة للفعل كٖتتول على ٣تموعة قادرة من ا٠تصائ  الدائمة ُب الزمن  كثانيها :

كٯتكن إظهارىا ُب كضعيات متنوعة كثالثها : تؤثر ُب ا١تر دكدية، ك ىي اليت ٖتدد ما إذا كانت 
 ها أـ ال.متحكم في الكفاية

توليف للمعارؼ كا١تهارات كالتجارب كالسلوكيات ا١تمارسة ُب سياؽ  أما الكفايات ادلهنية فهي :
 ٤تدد كٯتكن تلخي  تعريف الكفاية ُب ست نقاط ىي :

الكفاية ىي تنفيذ معارؼ كحسن تواجد كمهارة بالتمثيل من شخ  أك من ٣تموعة  .1
ة با١تتمثبلت اليت يكوهنا الفرد أك اٞتماعة عن أشخاص )كفاية ٚتاعية( ُب كضعية ٤تددة مرتبط

 تلك الوضعية.
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يفًتض ذلك التنفيذ التشغيل الناجح لسلسة من ا١تواد ا١تبلئمة للوضعية. فتلك ا١تعارؼ  .2
قد تكوف من أصلها ا١تعرُب )مثبلن ا١تعارؼ( أك عاطفية ) مشركع شخصي(، أك اجتماعية ) طلب 

استعماؿ اٟتاسوب، ا١تراجع( كال توجد حدكد للموارد فقد تكوف مساعدة زميل( أك سياقية       ) 
٥تتلفة من كضعية ألخرل كمن شخ  ألخر كمن ٣تموعة أشخاص إٔب أخرين. كمن جانب ثاين 

 فإف موارد ا١تعرفة ما ىي إال موارد من بُت موارد أخرم.
ما كراء تلك التعبئة كذلك التنفيذ تفًتض الكفاية إنتقاء للموارد ا١تعبأة لتجعلها أكثر  .3

 ذلك ُب الوضعية. شجاعة ما أمكن 
تفًتض الكفاية التنسيق بُت ا١توارد رغم أف الفرد أك اجملموعة يعبئوف موارد كثَتة إال أهنم  .4

 إال ا١توارد ا١تبلئمة للوضعية.  لن يستعملوا 
 وارد ا١تعبأة كا١تنتقاة كا١تنظمة تفًتض الكفاية معاٞتة ا١تهمة بنجاح.بفضل ىذه ا١ت .5
٣تموع ىذه النتائج عليها أف تكوف مقبولة اجتماعيان ٦تا يعٌت إستدماج البعد األخبلقي ُب  .6

 تقوًن الطبلب.
 ثانيان : نسق الكفاية :

فقيط، ألهنا ليست انبثقت فكرة نسق الكفاية من تصور مؤذاة أف الكفاية ال ٗتضع لقاعدة الت
معارؼ فقط كليست مهارات فقط كليست مواقف فقط كليست ا٧تازات فقط. بل ىي نظاـ فيو  
كل تلك العناصر حسب عبلقتها با١تتعلم من جهة كأ٫تيتها بالنسبة للوضعية ا١تطركحة كالغاية 

 ا١تنشودة من جهة أخرم كلتشغيل الكفاية ال بد من مراعاة الوظائف التالية :
 ثبلت كظيفية للوضعية ادلطركحة :بناء دت.1
كلفظة ٘تثبلت تعٍت إحضار الشيء كمثولو أماـ العُت أك الذىن كيتم ذلك بواسطة رسم أك      

٨تث أك عبلمة أك أثناء الكبلـ كالتمثل ُب معناه السيكولوجي يدؿ على استحضار موضوع غائب 
 كلكن كعيو كتصوره ذىنيان ٦تكن.إٔب الذىن . موضوع غَت كاقعي يتعدد إدراكو بكيفية مباشرة 

 تقدير ادلعلم إلمكانياتو الذاتية :  .2
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ٯتثل تقدير الذات أكؿ عقبة نفسية ٭تضوىا ا١تتعلم ليكتسب اإلدارة الضركرية للدخوؿ الفعلي ُب    
التعلمية اليت ٘تكنو من ٖتقيق ذاتو كامتبلؾ عناصر القوة البلزمة إلقتحاـ  –السَتكرة التعليمية 

 ا١ترتبطة بالشكل ا١تطركح أك ا١تهمة ا١تراد إ٧تازىا.  العقبات 
  تفعيل ادلكتسبات ادلعرفية السابقة.  .3
ال ٯتكن للعملية التعليمية أف تؤدم كظيفتها من خبلؿ الًتاكم البسيط للمعارؼ، بل تفًتض    

كمادة للتعلم يكوف ا١تتعلم قد فهم طبيعة ا١تعرفة اليت اكتسبها كاستوعب أسباب اختيارىا   مبدئيان أف
 ك٣تاالت استثمارىا كتوظيفها.

 
 بناء معارؼ جديدة : .4
تبٍت ا١تعارؼ اٞتديدة اليت ٢تا عبلقة بوضعيات االنطبلؽ كد٣تها ُب ا١تعارؼ السابقة إذ ال ٯتكن     

بناء معارؼ جديدة على فراغ، كأم معلومة ال ٯتكن أف تتحوؿ إٔب معرفة إال من خبلؿ ربطها 
ة. كهتم ا١تعارؼ سواء القبلية أك ا١تكتسبة ُب إطار كضعيات جديدة مستويُت با١تكتسبات السابق

 أساسيُت أحدا٫تا إعبلين كاألخر إجرائي. 
 تفعيل ادلهارات الذىنية : .5

حيث تبدأ ىذه العملية باستثمار ا١تتعلم ١تختلف ا١تعطيات كالتوجيهات ا١تقدمة إليو ُب إطار كضعيات 
اٞتديدة كد٣تها با١تعارؼ السابقة كإ٬تاد عبلقات بُت مستوياهتا ا١تختلفة االنطبلؽ كتوظيف ا١تعلومات 

 كمعاٞتتها بكيفية تسمح بفهم معانيها كإدراؾ كظيفتها.
 كلضماف تفعيل ىادؼ ذلذه القدرات كادلهارات ينبغي احلرص على ما يلي :

ىذا يفًتض أف يكوف توجيو القدرات الذىنية للمتعلم ٨تو األىداؼ ا١تنشودة توجيهان صحيحان ك  .1
على كعى تاـ ٔتا يريد ٖتقيقو من كراء األنشطة ا١تقًتحة، فأم ا٨تراؼ عن ىذه األىداؼ يؤدل 

 با١تتعلم إٔب إ٧تاز خاطئ أك إحساس بالضعف كالعجز.
 تنمية أشكاؿ التفكَت كتنويعها كيتم ذلك من خبلؿ : .2
 ذ ا١تبادرة بدؿ التقليد.تدريب ا١تتعلم على أعماؿ الفكر كاالبتكار كاإلنتاج كأخ -
 تدريب ا١تتعلم على التفكَت الشامل بدالن من التفكَت اٞتزئي. -
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تدريب ا١تتعلم على التفكَت العلمي أم على طرؽ الفهم كا١تعاٞتة كالتحليل كالًتكيب كالتمحي   -
 كاالستنتاج.

مل صاحبو ا١ت - سؤكلية ُب النق  تدريب ا١تتعلم على النقد الذاٌب أم على ٪تط التفكَت الذم ٭تي
الذم ٭تدث كا٠تطأ الذم يرتكب، كال يبحث عن مربرات  خارجية، كىذا الشكل من التفكَت 
يدفع ا١تتعلم بإستمرار إٔب تبٍت مبدأين أساسيُت :توقع األخطاء ا١تمكنة ك٤تاكلة ٕتنبها، ٍب التصحيح 

 الذاٌب لؤلخطاء ا١ترتكبة.
 :اختاذ القرار كاختيار اإلصلازات ادلبلئمة .6

كظيفة حاٝتة كمصَتية ٯتكن اعتبارىا مرحلة تركيبية ١تختلف الوظائف السابقة كتتدخل ُب عملية 
االختيار، ىذه عوامل ٥تتلفة : ذىنية كاجتماعية كبيئية ككجدانية كعقائدية ) عبد الرٛتن التومي 

2007.) 
 
 : كضوح األدكار كادلسؤكلية ادلهنية لدل أعضاء ىيئة التدريس 

 ( أف ا١تسؤكلية ا١تهنية تتمثل ُب األٌب :٤2007تمد زياد أكرد )مسعد 
 الوفاء ٔتتطلبات التدريس . -
 تقدًن خدمة تعليمية تتناسب كاحتياجات الطبلب. -
 مشاركة الطبلب ُب العمل ككضوح أدكارىم كمسئولياهتم . -
 اإلدارة الدٯتقراطية للصف دكف اإلخبلؿ بالتعليمات الرٝتية. -
 لعملية التعليمية التعلمية بالنظاـ ا١توجود كقواعده.التزاـ كل طرؼ من أطراؼ ا -
 التقليل من ا٢تدر التعليمي ُب ا١تواقف التدريسية . -
 ٖتقيق التنافس الشريف بُت الطبلب. -
 تأكيد أ٫تية كضركرة العمل اٞتمعي بطريقة الفريق. -
 مسا٫تة الطبلب كمشاركتهم ُب اٗتاذ القرارات. -
 الًتبوية ا١تنشودة.تفعيل التدريس ٔتا ٭تقق األىداؼ  -
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الًتكيز على طبيعة العمليات كالنشاطات كٖتسينها كتطويرىا بصفة مستمرة بدالن من  -
 الًتكيز على النتائج كا١تخرجات.

التحوؿ إٔب ثقافة اإلتقاف بدؿ االجًتار كثقافة اٞتودة بدؿ ثقافة اٟتد األدىن، كمن الًتكيز  -
 جانب ا١تعلمُت ٨تو طبلهبم. على التعليم إٔب التعلم كإٔب توقعات عالية من

التحوؿ من اكتشاؼ ا٠تطأ ُب هناية العمل إٔب الرقابة منذ بدء العمل، ك٤تاكلة ٕتنب  -
 الوقوع فيو.

 :جتديد أدكار ىيئة التدريس بكليات الًتبية 
ٗتتلف كظيفة الكفايات ُب علـو الشغل اختبلفا شديدان عن ىذه النظرية اليت ٛتلها التأىيل ُب 

كتستند الكفايات إٕب نظرة تقر بوجود تفاعبلت ٣تدية بُت ا١تهمة ا١تنجزة من قبل  بادئ األمر،
شخ  ما كبُت الطاقة الكامنة اليت ٮتتزهنا ىذا الشخ . كُب ىذا ا١تنظور تقـو الكفايات بتدبَت 
العبلقات الناشئة بُت معارؼ الشخ  القائم بالفعل كبُت أفعالو. ككما تقـو ىذه الكفايات 

ظيم سياؽ الفعل)تؤكلو كهتيؤه ليكوف صاٟتان إل٧تاز الفعل ا١تراد إ٧تازه، كتراقب إ٧تاز الفعل نفسها بتن
 ُب ىذا السياؽ(. أف الكفاية ،خبلفان للتأىيل ،ٕتعل ا١تهمة منفصلة مع فعل الذات الفاعلة.

 :اإلعداد الًتبوم ألعضاء ىيئة التدريس 
التدريس يتم عن طريق تنظيم دكرات تدريبية ُب إف االىتماـ باإلعداد الًتبوم ألعضاء ىيئة      

٣تاؿ التقوًن كتعديل اللوائح ا١تنظمة للعمل، كاالىتماـ بالنمو العلمي كا١تهٍت لؤلستاذ اٞتامعي 
كذلك من خبلؿ تيسَت فرص اشًتاؾ عضو ىيئة التدريس ُب ا١تنتديات كا١تلتقيات العا١تية 

بنظرية األداء اإلنساين كىندسة التغيَت، كإعادة ا٢تيكلية كاإلستفادة من النظريات كا١تفاىيم ا١تتعلقة 
 كنظم إدارة اٞتودة الشاملة. كٯتكننا إ٬تاز أدكات تطوير عضو ىيئة التدريس ُب اآلٌب:

 فا١تعدؿ الًتاكمي كحده ليس مقياسان كافيان. -كجود نظاـ إلختيار ا١تعيد ا١تتميز -1
 توخي اٟتياد كا١توضوعية عند اختيار ا١تعيد.  -2
 ابعة أكضاع ا١تعيدين كاحملاضرين كالتأكد من سرعة التحاقهم بالدراسات العليا.مت -3
إيفاد ا١تعيدين كاحملاضرين إٕب جامعات معتمدة مهنيان كأكادٯتيان ُب التخصصات ا١تنتمُت  -4

 إليها.
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التزاـ ا١تعيدين كاحملاضرين با٠تط األكادٯتي ا١ترسـو من قبل القسم سواء بالنسبة  -5
 عة.للتخص  أك اٞتام

تطوير قدرات عضو ىيئة التدريس عن طريق ا١تشاركة ُب ا١تؤ٘ترات كالندكات كالدكرات  -6
 ا١تتخصصة.

تشجيع عضو ىيئة التدريس علي البحث العلمي اٞتاد كأف ٗتص  جائزة ألفضل ْتث  -7
 سنويان.

 تشجيع عضو ىيئة التدريس علي النشر ُب ٣تبلت علمية دكلية متخصصة. -8
 صة داخل األقساـ العلمية.تكوين ٣تموعات ْتثية متخص -9

 كجود نظاـ فعاؿ لتقييم أداء عضو ىيئة التدريس كيكوف التقييم الطبليب أحد عناصره.  -11
 دراسة أكضاع أعضاء ىيئة التدريس كإعادة النظر ُب ٚتلة اٟتوافز ا١تادية كا١تعنوية ٢تم. -11
  :معايَت تقييم جودة اخلدمة التعليمية يف ادلؤسسة التعليمية اخلاصة بأعضاء ىيئة التدريس 
 ا١تستوم العلمي كا٠تلفية ا١تعرفية. -
 إدراؾ احتياجات الطبلب. -
 االنتظاـ ُب العملية التعليمية. -
 االلتزاـ با١تنهج العلمي. -
 تقبل التغذية الراجعة. -
 نافسية.العمل علي تنمية ا١تهارات الفكرية الت -
 تنمية اٟتس الوطٍت كالوازع األخبلقي. -
 ا٢تدؼ من أسلوب التدريس ا١تستخدـ. -
 تنمية االٕتاه التحليلي. -
 تنمية النظرة ا١تتعمقة كالتفاعل الشخصي. -
 (.2007الوعي بدكر القدرة العلمية كا٠تلقية.)عماد الدين شعباف،  -
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 :أمهية الكفاية يف ميداف التعليم 
ٔتا أننا نعيش ُب عصر تتدفق فيو ا١تعارؼ كتتغَت فيو اٟتقائق كالتعميمات فإنو من الضركرم       

اإلٕتاه ٖتو إحداث تغيَتان جذريان ُب مفهـو العملية التعليمية ، فبدالن من ا١تفهـو التقليدم ا١تتمركز 
١تتعلم، كمطالبتو باسًتجاع حوؿ احملتوم الدراسي كالقائم علي نقل ا١تعارؼ اٞتامدة من ا١تدرس إٕب ا

ما ًب استيعابو من معلومات، يأٌب التصور القائم علي الكفايات ٔتفهـو جديد يتمحور حوؿ 
ا١تتعلم، ك٬تعل العملية للعملية التعلمية، كظيفة حية قائمة علي معاٞتة ا١تعرفة البشرية ا١تًتاكمة، 

تماعية مواجهو مباشرة، كإثارة األسئلة معاٞتة كظيفية كذلك ألجل مواجهة ا١تشاكل ا١تعرفية كاالج
علي أف جوىر التكيف ُب اٟتياة  2007اليت تسعي إٕب حلها  : كيؤكد عبد الرٛتن التومي،

االجتماعية يتوقف علي قدرة ا١تتعلم علي توظيف مكتسبات سبق لو تعلمها ُب كضعيات جديدة 
 بلؾ ٣تموعة من ا١تعارؼ يصطدـ هبا ، كىذا يستلـز الًتكيز علي تدريب ا١تتعلم علي امت

كا١تهارات ، كٖتويلها إٕب أدكات تسمو با١تتعلم من مرتبة جامع معلومات متناثرة ال صلة بينها كبُت 
 ذاتو كحاجاتو كأغراضو إٕب متعلم مبدع قادر علي التفكَت كالتأمل كالتخيل. 

 دلاذا اللجوء إيل الكفايات التعليمية؟ 
وين ا١تمركز علي تنمية الكفايات كليس علي اكتساب ىناؾ عديد األسباب لصاّب التك    

 ا١تعارؼ فا١تركر من الربامج باألىداؼ إٕب الكفايات ٯتكن إف يرتبط ٔتا يلي:
الرؤية النقدية لنتائج التدريس : إذ يبلحظ أف ا١تكتسبات ا١تدرسية ٓب تعد ٢تا إال نفعية أكالن:     

تمويل .إذ أف ىناؾ ثغرات مهمة ليست فقط ُب أقل ماداـ ىدفها كليس إعادة االستثمار أك ال
الكفايات كالقدرات كلكن كذلك ُب ا١تهارات الثقافية ا١تعنية بالتكيف مع التطور ا١تستمر للمعارؼ 

 كٖتوالت العمل نفسو.
لعبلقة الفرد  لذلك فإف إعطاء األ٫تية للكافايات يعٍت التمركز علي تكوين الفكر كا١تباشرة ا١تختلفة

 با١تعرفة.
حسب رؤية التدريس باألىداؼ كاف ينظر إٕب الربامج علي شكل سلسلة تامة كشاملة  ثانيان:   

بًتتيبية األىداؼ كبأىداؼ صغرم موحدة كنوعية سهلة التقوًن كقد كانت ىذه ا١تقاربة أصل لكثَت 
صَتة من االشتقاقات منها كثرة األىداؼ أك تكاثرىا أك ٕتزئة ا١تعارؼ كالًتكيز علي األىداؼ الق
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ا١تدل، كالًتكيز كذلك علي ا١تهارات الثانوية اليت تضر بالكفايات األكثر تعقيدان ،كالًتكيز علي 
 التقوًن عوض التعليم.

لقد قاد كل ذلك إٕب إعادة التفكَت ُب طريقة صياغة الربامج .لذلك فإف استهداؼ الكفايات    
إٕب إعادة النظر ُب بنية الربامج  ا١تد٣تة كليس فقط ا١تعارؼ ا١تفككة كا١تقسمة ىو الذم دفع

 ا١توجودة كالطريقة اليت ستوضع هبا مرامي التكوين ا١تتبعة انطبلقا من الربامج.
 تأثَت التكوين ا١تهٍت علي التكوين العاـ:ثالثنا:     

يتعلق األمر بعبلقة أكثر برٚتاتية با١تعرفة ذلك ألف ا١تعارؼ ا١تكتسبة ُب ا١تدرسة ينبغي أف تكوف 
ة لبلستعماؿ كالتحويل أك النقل كما ٬تب أف  تتوفر علي معٍت لرؤية ا١تشاكل اليت يواجهها قابل
 ُب اٟتياة اليومية كا١تسا٫تة بذلك ُب اندماجو االجتماعي كا١تهٍت. الفرد
 :كفايات التمهُت الًتبوم كالتعليمي 
 تنشيط كتنظيم مواقف التعلم، كذلك عن طريق اكتساب ا١تهارات التالية:  -1
ا١تعرفة اٞتيدة للمضامُت ا١تعرفية اليت ينبغي إيصا٢تا إٕب التبلميذ، كترٚتتها إٕب أىداؼ   -

 تعليمية كاضحة.
 التعلمية من ٘تثبلت التبلميذ. –اإلنطبل ؽ ُب األنشطة التعليمية  -
 التخطيط الواعي ١تراحل التعليم كالتعلم. -
 ٔتشاريع ٖتقق حاجاهتم.تشجيع التبلميذ علي االلتزاـ بإ٧تاز أنشطة ْتثية ترتبط  -
 تدبَت تدرج ا١تكتسبات التعليمية، كفق اآلٌب: -2
 تعلميو تطرح علي التبلميذ مشكبلت يسا٫توف ُب كضع حلوؿ ٢تا. –تدبَت كضعيات تعليمية  -
 بلورة رؤية كاضحة عن أىداؼ التعليم كالتعلم علي أ١تدم البعيد. -
 عملية التعلم كٖتفيزه. االستفادة من النظريات السيكولوجية ا١تعرفية ُب تنشيط -
 تتبع أنشطة التبلميذ كتقييمها كفق مقارنة تكوينية. -
 اإلطبلع ا١تستمر علي الكفايات اٞتديدة، الٗتاذ القرار اٟتاسم بشأهنا. -
 إدراؾ كتطوير االستعداد لقبوؿ االختبلؼ ، كيتم ذلك عن طريق:  -3
 التدبَت ا١تبلئم لعملية عدـ التجانس لتبلميذ الفصل. -



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

165 
 

 فضاء األنشطة الدراسية كعدـ اقتصارىا علي الفصل.توسيع  -
 تطبيق الدعم ا١تندمج ، كمعاٞتة بعض الصعوبات اليت يعاين منها التبلميذ. -
 تنمية ركح التعاكف كأ٪تاط التعليم التبادٕب بُت التبلميذ. -
التعلمية ا١توجهة إليهم كسبيل ذلك إتباع  –إشراؾ التبلميذ ُب ٥تتلف األعماؿ التعليمية  -4
 ٠تطوات التالية:ا
استثارة الرغبة ُب التعليم كاكتساب ا١تعارؼ لدم التبلميذ، كتنمية القدرة علي التقييم الذاٌب  -

 لديهم.
تشجيع التبلميذ علي إعداد مشاريع شخصية صادقة ، كمنحهم فرص اختيار مضامينها ا١تعرفية   -

 اليت تستجيب ١تيو٢تم كاىتماماهتم.
 ذلك بإتباع ما يلي: العمل بنظاـ اجملموعات، كيتم  -5
 تكوين مشاريع ٚتاعية. -
 تنشيط ٣تموعات عمل كقيادة االجتماعات . -
 ٖتليل كمواجهة ا١تواقف ا١تعقدة ُب ا١تمارسة ا١تهنية اليومية . -
 اٗتاذ التدبَت ٟتل الصراعات النإتة بُت التبلميذ من خبلؿ العمل.  -
 طريق ا٠تطوات التالية:ا١تسا٫تة ُب تدبَت شؤكف ا١تؤسسة ا١تدرسية، كيتم ذلك عن  -6
 تكوين مشاريع ا١تؤسسة كالتفاكض بشأهنا كتوفَت مواردىا. -
 تنظيم كتنشيط العمل مع شركاء ا١تؤسسة ا١تدرسية. -
  -التواصل مع اآلباء كأكلياء األمور عن طريق اإلجراءات التالية: -7
 تنشيط اجتماعات اإلعبلـ كالنقاش.  -
 توجيو ا١تقاببلت.  -
 ا١تعارؼ ا١تدرسية. اشًتاؾ اآلباء ُب بناء  -
 توظيف التكنولوجية اٟتديثة ُب التعليم عن طريق: -8
 استخداـ ا١تعلومات ُب ٖتديد أساليب التعليم كالتعلم كتطويرىا ٔتا يقتضيو ا١توقف.  -
 استخداـ الرب٣تيات التعليمية ا١تبلئمة ألىداؼ التعلم.  -
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 االستفادة من التعليم عن بعد عند توافر شبكاتو با١تدرسة.  -
 ساب الكفايات ا١تبنية علي الثقافة التكنولوجية اٟتديثة.اكت -
 مواجهة الواجبات ٘تليها األخبلقيات ا١تهنية عن طريق : -9
 الوقاية من أشكاؿ العنف داخل ا١تؤسسة ا١تدرسية.  -
 ٤تاربة األفكار السلبية كالتفريق العرقي كالتمييز بُت اٞتنسُت.  -
 نشر القيم الثقافية ا١تبنية علي التسامح كالدٯتقراطية كنبذ العنف.  -
 تعزيز ركح التواصل ، كتنمية اإلحساس با١تسؤكلية بُت ٚتاعة الفصل الدراسي.  -

 تدبَت التكوين ا١تستمر ا٠تاص بو:  -11
 إكتساب كفايات جديدة ككضع برنامج شخصي للتكوين ا١تستمر.  -
 ا١تسا٫تة ُب تكوين الزمبلء ُب اإلطار ا١تدرسي.  -
من خبلؿ ما ًب عرضو يتضح أف مهنة التعليم يراد ٢تا أف تكوف مهنتُت ُب مهنة كاحدة ،   -

ْتيث يصبح ا١تدرس غَته، ُب الوقت الذم ينبغي أف ال يتواىن فيو عند تكوين نفسو ، ُب نفس   
 (.2007الوقت )أٛتد إكزم، 

 اؿ: مفهـو التدريس الفع 
من ا١تبلحظ أف مفهـو التدريس الفعاؿ من ا١تفاىيم الًتبوية الكثَتة االستخداـ كاليت حظيت 

 بتفسَتات متعددة ُب األدب الًتبوم.
 :أسس التدريس الفعاؿ 
٭تتل التدريس مكانة مهمة ُب كل اجملتمعات ، كذلك لكونو مهنة أساسية إلعداد العناصر البشرية  

 ا١تؤىلة ١تختلف ا١تهن اآلخرم فضبلن علي أهنا مهنة سابقة لكل ا١تهن.
للتدريس مكانة مهمة كرئيسة ُب عملية التعليم كالتعلم ، كيشكل جانبان مهمان من جوانب اإلعداد 

من الناحية النظرية كالتطبيقية .كما أف عملية التدريس نفسهم ُب ترٚتة األىداؼ  ا١تهٍت للمعلم
الًتبوية إٕب حقائق كمعلومات كمناىج كنظريات ينبغي أف تستوعب ، كإتاىات كقيم كميوؿ 
كمهارات ينبغي أف تنمي، كىذا يعٍت أف التدريس ىو أداة فعالة من أدكات ٖتقيق األىداؼ الًتبوية 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

167 
 

األىداؼ التعليمية لكل مادة دراسية . كما أنو من الصعب ٖتقيق األىداؼ الًتبوية للمجتمع ك 
 كالتعليمية ُب غياب األسس الرصينة ١تستوم عملية التدريس كاليت ٕتعل التدريس فعاالن كىي :

 توفر ا١تعلم ا١تعد بطرائق كأساليب تدريسية متنوعة كمتعددة. بغية تنفيذ األىداؼ ا١تعرفية   -
 نية كا١تهارية.كالوجدا

قياـ ا١تعلم بإجراء الدراسات ا١تيدانية كإعداد البحوث كالتقارير كسواىا من الفعاليات    -
كالنشاطات التعليمية اليت تساعد هتيئة فرص كمواقف تعليمية من شأهنا أف تثَت دافعية ا١تتعلمُت 

 كتتيح فرص ا١تشاركة اإل٬تابية ٢تم. 
 اـ الناجح لوسائل كتقنيات التعليم.إ١تاـ ا١تعلم بأسس كقواعد االستخد -
مواكبة ا١تعلم للتطورات كاالٕتاىات اٞتديدة ُب العلـو الًتبوية كالنفسية كنتائج البحوث  -

 كالدراسات ٢تذه العلـو ما ٬تعل ا١تعلم قادران علي إعادة تقوًن أساليبو كطرقو. 
التدريب أثناء ا٠تدمة كمواكبة مدم استعداد ا١تعلم للنمو ا١تهٍت من خبلؿ االلتحاؽ بدكرات  -

 التطورات كاالٕتاىات اٟتديثة ُب التدريس.
اإلٯتاف بأف التدريس ال يعتمد علي ٪تطية كاحدة ثابتة ٯتكن إتباعها ُب تدريس كل ا١تواد  -

 كا١توضوعات الدراسية.
ا١تعلم القادر علي إثارة اىتماـ ا١تتعلمُت كشد انتباىهم عن طريق تشويقهم كتشجيعهم علي  -

 التفكَت.
كجود ا١تناىج ا١تناسبة ١تستوم النضج العقلي للمتعلمُت كا١ترتبطة ْتاجاهتم كحاجات ٣تتمعهم  -

 كإتاىات ىذا العصر.
 كجود الطالب الذم ٯتتلك دافعية عالية ٕتعلو قادران علي السَت ُب التعلم بسرعة ك٘تكن.  -

ثلة ُب ا١تعلم الكفء، كا١تادة ٦تا سبق ٧تد أف التدريس الفعاؿ ىو كجود مكونات التدريس ا١تتم
 الدراسية اٞتيدة ، التعلم ا١تمتاز ، كبيئة التعليم ا١تناسبة.

 :الفعالية 
العمل الفعاؿ ىو العمل بأقصى اٞتهود للوصوؿ إٕب ٖتقيق ا٢تدؼ عن طريق بلوغ ا١تخرجات 

 ا١ترجوة، كتقوٯتها ٔتعايَت كأسس البلوغ كالتحقق.
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فعاؿ يعٍت أنو قادر علي ٖتقيق األىداؼ األصلية كيعد غَت  كيرم البعض أف تعريف شيء ما بأنو
فعاؿ ُب حالة ٖتقيق أىداؼ آخرم بعيدة عن ا٢تدؼ األصلي، كما يقاؿ أف ىذا ا٢تدؼ تدريسي 
 فعاؿ ٔتعٍت أف ا٢تدؼ يينشط ك٭تفز ا١تتعلمُت إلبتكار اٟتلوؿ ١تشكلة ما كبذلك يكوف ىدفان فعاالن.

 يعرؼ علي إنو ) ٣تموعة من ا١تناشط كاإلجراءات اليت يقـو هبا ا١تعلم٦تا سبق فإف التدريس الفعاؿ 
ُب  ُب البيئة ا١تدرسية عن قصد هبدؼ الوصوؿ إٕب نتائج مرضية ُب ٣تاؿ التدريس دكف إىدار

 .(2003الوقت أك اٞتهد(. ) سهيلة الفتبلكم، 
   :التدريب 

ا١تعٍت. فقد عرؼ بأنو اٞتهود ا١تبذكلة تعددت التعريفات اليت تناكلت مفهـو التدريب من حيث 
لتحفيز النمو ا١تهٍت لدم العاملُت كتطويرىم ١تزاكلة مهمة ما باستخداـ الوسائل ا١تناسبة كما عرؼ 
بأنو نشاط ٥تطط يهدؼ إٕب إحداث تغيَتات من الفرد كاٞتماعة اليت تدرب يتناكؿ معلوماهتا 

 لي تأدية كظائفهم بكفاءة كإنتاجية عالية.كأداءىم كسلوكهم كإتاىات ٦تا ٬تعلهم قادرين ع
كلقد عرفتو الفتبلكل إجرائيان علي أنو التمرين ا١توجو ُب ا١تمارسة علي مهاـ الكفاية كا١تهارة إلجادتو 
كاعتياده كالدراية بو ُب ضوء اسًتاتيجيات عديدة تفسح اجملاؿ للممارسات العملية أك التطبيقية 

 ز الفعلي.لتحسُت مستوم األداء أك اإل٧تا
    :كمن الشركط ادلؤثرة يف التدريب 
من األ٫تية ٔتكاف كضوح الغرض من التدريب ألنو يرتبط بوضوح التقدًن، كضوح التقدمي:   -1

 فضبلن عن تقدًن موضوع الكفاية كا١تهارة كٖتليلها إٕب مهاـ فرعية بإستخداـ الدراسة النظرية.
وفر فرص ا٠تربة كا١تبلحظة الشخصية فعلي سبيل الربامج التدريبية ت توفَت اخلّبات ادلباشرة:  -2

ا١تثاؿ ، فإف الدراسة النظرية لكفايات كمهارات التدريس ال ٯتكن أف تساعد علي التمكن منها 
كإتقاهنا دكف ترؾ ا١تتعلمُت ُب الربنامج التدرييب، يبلحظوف بأنفسهم موضوع الكفاية كا١تهارة ٦تا 

ي ، فليس ا١تهم ما يبذؿ بالدراسة النظرية فقط، بل ما يؤدم ٟتدكث األداء الفعاؿ بشكل تلقائ
يتوفر من خربات كمبلحظات تتيح الفرصة لبذؿ اٞتهد ُب البحث كالتفكَت كا١تمارسة كا١تراف ، كىو 

 ما يسمي ٔتبدأ النشاط الذاٌب.
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تعد ا١تمارسة شرطان أساسيان من شركط التدريب الناجح ، فعن طريقها ٭تدث ادلمارسة:  -3
بو الدائم ُب أداء ا١تتعلم كلذلك ال يتحقق اكتساب الكفاية أك ا١تهارة كالتمكُت ُب أدائها التغيَت ش

دكف ٦تارسة األداء الذم ٭تقق اكتساهبا، كتساعد ٦تارسة األداء علي استمرار االرتباطات بُت 
حد االستجابات كا١تثَتات لفًتة أطوؿ ٦تا يؤدم إٕب ٖتقيق االكتساب كالتعلم الذم قد يصل إٕب 

 التمكن .
   : إف ادلمارسة يف الّبامج التدريبية تتيح الفرصة لآليت 
 تنمية الكفاية كا١تهارة كاكتساهبا. -1
تساعد ا١تتعلم علي إتقاف أداء ا١تهاـ الفرعية ُب تعلم الكفاية كا١تهارة ٦تا قد  ٬تعل مستوم  -2

 التعلم يصل إٕب درجة التعلم.
 أدائها ُب تتابع كُب الزمن ا١تناسب.ٖتقيق التناسق بُت ا١تهاـ ٦تا يؤدم إٕب  -3
٘تنع من حدكث انطفاء كنسياف ا١تهاـ الفرعية ُب الكفاية كا١تهارة ا١تطلوب تعلمها أك  -4

 أك التمكن هبا. اكتساهبا
تتيح الفرصة للمتعلم ليكوف قادران علي األداء الفعاؿ بشكل يسَت صحيح كمبلئم من خبلؿ  -5

 ا١تمارسة الطويلة الثابتة ا١تستمرة.
 فايات التكوين ادلهٍت للطالب ادلعلم:  ك 
تعد الكفاية اإلمتهانية التعليمية من أىم متطلبات األسبلؾ التعليمية كيؤكد الكثَت من ا٠ترباء      

( علي أف امتهاف الكفايات اإلمتهانية التعليمية 2007ُب ٣تاؿ علم الًتبية )إدريس جحيدم،
ؼ كالقيم ا١تختلفة أمر ال مناص منو، الشيء الذم يستلـز األساسية البلزمة لتدريس ا١تهارات كا١تعار 

توافر كفايات تعليمية أساسية تسهم الربامج التكوينية اليت ٮتضع ٢تا ا١تدرس علي ترسيخها لديو 
من أجل تأىيلو للقياـ بدكره التدريسي بكفاية كفاعلية، كقد أثبتت عديد الدراسات كاألْتاث اليت 

واصفات ا١تعلم اٞتيد إٕب أ٫تية اكتساب اإلمتهانية ُب ٣تاؿ التعليم، تناكلت جودة التدريس أك م
 كقد زكي ىذه األ٫تية كجود فركقات كاضحة بُت ا١تدرسُت تعزم إٕب متغَت ا١تؤىل العلمي.

o  :نتائج الدراسة ادليدانية 
 سنوات اخلّبة:  -1-



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

170 
 

لئلجابة على تساؤالت الدراسة  قامت الباحثة بدراسة مسحية لثبلث من كليات الًتبية كذلك  - 
عدد األساتذة الذين ٯتتلكوف خربات سابقة ُب ٣تاؿ التدريس ، كعدد األساتذة ا١تعينُت  ١تعرفة
 مباشر بعد التخرج.                     تعيُت

يف جامعة  أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبيةمستوم اخلّبة لدم عينة البحث  (1جدكؿ )
 طرابلس كجامعة الزاكية.

 
 ـ

 
 اْلامعة / الكلية

األساتذة الذين عملوا بالتعليم 
  األساتذة ادلعينُت مباشرة العاـ مسبقان 

 اجملموع
 النسبة العدد النسبة العدد

 %74 % 31.1 23 % 69 51 كلية الًتبية جنزكر  -جامعة طرابلس 1

كلية الًتبية             قصر بن   -جامعة طرابلس 2
 %156 % 68 106 % 32.1 50 غشَت

كلية الًتبية الزاكية          أبو   -جامعة الزاكية  3
 عيسي

47 60.3 % 31 39.7 % 78% 

      اجملموع

 
 
 حتليل كتفسَت النتائج. -1
عند ٖتليل كتفسَت نتائج الدراسة ا١تسحية لثبلث كليات الًتبية ّتامعتُت بليبيا من بينها كليتاف    

بطرابلس ككلية الًتبية بالزاكية ٧تد أف مستول ا٠تربة العملية ألساتذة ىذه الكليات كالذين عملوا 
 مسبقان ٯتثل األٌب : بالتعليم العاـ

% ُب كلية  69.9أعلى ٦تا لديهم خربات سابقة ٘تثل  نسبة الكليات اليت هبا عدد أساتذة   
% من  32.1الًتبية جنزكر، بينما ٯتثل أعضاء التدريس ذكل ا٠تربة ا١تسبقة ُب قصر بن غشَت 

أستاذ ًب تعيينهم مباشرة كىم ٯتثلوف نسبة  106أستاذان كُب ا١تقابل  156اجملموع الكلي الذم ٯتثل 
 من العدد الكلي . %  68
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% من العدد 60.3كلية الًتبية أبو عيسي ٧تد أف نسبة الذين درسوا قبل التعيُت ٯتثلوف أما ُب  
 % من العدد الكلي .39.7الكلي. كالذين درسوا بعد التعيُت ٯتثلوف نسبة 

 :كعليو توصلت الباحثة للنتائج التالية 
 مستول اخلّبة: -2 -2
ل اخلّبة التدريسية قبل لئلجابة عن تساؤالت الدراسة كادلتضمنة التعرؼ على مستو   -

 االلتحاؽ بالتدريس اْلامعي.
ٖتاكؿ الباحثة إجراء مقارنة بُت استجابات العينة من األساتذة ا١تلتحقُت ٔتهنة التدريس   -  

 اٞتامعي سواء كاف من ا١تعلمُت السابقُت كذكل ا١تهن األخرل.
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 ُت مبهنة التعليم اْلامعييوضح ادلقارنة بُت استجابات األساتذة ادللتحق  (2جدكؿ رقم ) 

 ـ
 

 الفقرات
العينة  

 الصورة ككل%
األساتذة            
شلتهنُت التعليم 

 العاـ مسبقا

األساتذة              
ادلعينُت             

 مباشرة %

 
 الًتتيب

 8 %10 %70 ضعيفة %40 ىل لديك خّبة سابقة يف رلاؿ التعليم 1

2 
للمتعلم ليكوف قادران             ىل لديك خّبة تتيح الفرصة 

 12 %15 %60 ضعيفة %35 علي األداء الفعاؿ بشكل فعاؿ

3 
ىل لديك القدرة على استخداـ الّبرليات التعليمية 

 10 %10 %60 ضعيفة %38 ادلبلئمة ألىداؼ التعلم.

4 
ىل حتاكؿ اكتساب كفايات جديدة ككضع برنامج شخصي 

 6 %30 %60 ضعيفة %45 للتكوين ادلستمر

 11 %5 %65 ضعيفة %36 ىل تساىم مع زمبلئك يف صياغة اخلطة الدراسية 5
 2 %70 %75 متوسطة %70 ىل تقـو مبحاربة األفكار السلبية يف التعليم 6

7 
ىل حتاكؿ اكتساب الكفايات ادلبنية علي الثقافة 

 14 %10 %50 ضعيفة %30 التكنولوجية احلديثة

8 
االستفادة من التعليم عن            ىل ليك القدرة على 

 16 %5 %50 ضعيفة %25 بعد عند توافر شبكات ادلعلومات

9 
ىل حتاكؿ نشر القيم الثقافية ادلبنية علي                  

 1 %80 %75 كبَتة %75 التسامح كالدميقراطية كنبذ العنف.

ىل تساىم يف تعزيز ركح التواصل كتنمية                  10
 3 %60 %70 متوسطة %65 اإلحساس بادلسؤكلية
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11 
ىل لديك ادلعلومات بطرائق كأساليب                       

 تدريسية متنوعة
40% 

 9 %20 %60 ضعيفة

ىل تواكب التطورات كاالجتاىات اْلديدة يف العلـو الًتبوية  12
 7 %15 %65 ضعيفة %42 كالنفسية

13 
ادلهٍت أثناء                ىل حصلت على دكرات للنمو 

اخلدمة دلواكبة التطورات كاالجتاىات احلديثة                     
 يف التدريس.

 4 %20 %100 مقبولة 60%

14 
ىل لديك القدرة على إثارة اىتماـ ادلتعلمُت                   
كشد انتباىهم عن طريق تشويقهم كتشجيعهم                    

 التفكَت.علي 
 13 %15 %55 ضعيفة 33%

ىل لديك دراية بأف التدريس ال يعتمد                                 15
 18 %5 %45 ضعيفة %20 علي منطية كاحدة

ىل لديك إدلاـ بأسس كقواعد االستخداـ                    16
 كتقنيات التعليم.

 15 %15 %55 ضعيفة 30%

17 
فرص كمواقف تعليمية              من ىل تساعد يف هتيئة 

شأهنا أف تثَت دافعية ادلتعلمُت كتتيح فرص               
 ادلشاركة اإلجيابية ذلم

 14 %12 %55 ضعيفة 31%

ىل تقـو بإجراء الدراسات ادليدانية كإعداد البحوث  18
 كالتقارير كالنشاطات التعليمية

 5 %20 %80 مقبولة 50%

 السابق مايلى:يوضح اْلدكؿ  -
جاءت استجابات العينة ٨تو مستول ا٠تربة بُت الذين سبق ٢تم العمل بالتعليم العاـ فبل  - 

اٞتامعي دكف ا١تركر  العملاٞتامعي ٍب التحقوا بالتعليم اٞتامعي بُت ذكل ا١تهن األخرل ٍب  باشر 
 حيث جاءت النتائج كما يلى" با٠تربة السابقة للتعليم كٯتتهن مهنا أخرل
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 جاء متوسط استجابات العينة ككل   بنسبة : -
ىل حتاكؿ نشر القيم الثقافية ادلبنية علي جاءت استجابات العينة ٨تو الفقرة كاليت مفادىا  -

 كبصورة كبَتة %75" ُب ا١ترتبة األكٔب بنسبة التسامح كالدميقراطية كنبذ العنف. 
 قـو مبحاربة األفكار السلبية يف التعليمىل تجاءت استجابات العينة ٨تو الفقرة كاليت مفادىا  -

 كبصورة متوسطة %70َب ا١ترتبة الثانية بنسبة 
ىل لديك إدلاـ بأسس كقواعد االستخداـ جاءت استجابات العينة ٨تو الفقرة كاليت مفادىا  -

 كبصورة ضعيفة % 20 َب ا١ترتبة األخَتة بنسبة كتقنيات التعليم
كبدراسة ٖتليلية يتبُت اف ىناؾ تأثَت كاضح للخربة السابقة للممتهنُت مهنة التعليم َب السابق  - 

 حيث استجابتهم جاءت بصور كبَتة
كمايو جد شبو اٚتاع بُت افراد العينة ككل ٨تو استجاباهتم ألعضاء ىيئة التدريس ا١تلتحقُت   - 

 %20وية قدرىا بالتدريس اٞتامعة مباشرة كبصورة ضعيفة كبنسبة مئ
كما  يوجد شبو اتفاؽ بُت افراد العينة ككل على دكر ا٠تربة السابقة ُب ٣تاؿ التعليم العاـ حيث   -

 منحتهم مزيد من الثقة بالنفس كالقدرة على التدريس اٞتامعي بصورة سهلة .
كبدراسة مستفيضة توضح استجابات العينة الكلية ٨تو مستول ا٠تربة بن عينة االساتذة  -
 % كبصورة ضعيفة.١41.4تمتهنُت ١تهنة التعليم مسبقا كا١تلتحقُت بصورة مباشرة بنسبة  ا
 
 
 . أىم النتائج 

أكالن: يف رلاؿ التدريس النظرم كالتطبيق العملي يف أساسيات التدريس كطرؽ التدريس 
 اخلاصة.

يدرس  ٪تايضعف أداء األساتذة ُب تدريس ا١تادة نسبة لكونو ٓب ٔتر علي مهنة التدريس ك إ  -1
 ٤تاضرات فقط.

لكل مادة خصوصياهتا ُب طرائف التدريس كٓب ٯتارس عملية التدريس ٔترحلة التعليم العاـ   -2
 ٓب يكتسب خربة. كبالتإب
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ال ٯتيز ا١توقف التعليمي كإجراءات التدريس فيو ألنو مر با٠تربة نظريان أك ُب فًتة أدائو للًتبية   -3
 العملية عندما كاف طالبان.

 : يف رلاؿ التطبيق العملي للتدريس ادلصغر: ثانيان  
 ضعف إمكانياتو ُب إدارة التطبيق عن طريق التدريس ا١تصغر.  -1
عدـ إ١تامو بإدارة زمن اٟتصة كتقسيمها ما بُت التهيئة كاإلثارة كا١تراجعة للدركس السابقة   -2

كتقدًن ا١توضوع اٞتديد كعرض ما بو من حقائق كمفاىيم ٍب التطبيق العملي للدرس، كتفعيل 
 ا١تهارات كاستخداـ الوسائل كصوالن إٕب النتائج كا١تلخ  السبورم. 

 يف رلاؿ الًتبية العملية.  ثالثان: اإلشراؼ الًتبوم 
 عدـ معرفتو با١تقررات الدراسية للمراحل التعليمية بالتعليم العاـ.  -1
عدـ ٦تارستو ١تعظم الكفايات الواردة ُب استمارة الًتبية العملية نسبة لعدـ عملو ُب ٣تاؿ   -2

 التدريس ُب التعليم العاـ.
عطائو الطالب ا١تعلم درجات اعتماده علي أداء الطالب عن طريق اٟتفظ كاإلستظهار كإ  -3

عالية كأحيانان درجة كاملة ُب حُت أف الطالب ا١تعلم يؤدم اٟتصة ُب شكل ٤تاضرة يعتمد علي 
 اإللقاء دكف إشراؾ التبلميذ.

 عدـ مراعاتو لئلعتبارات اليت تراعي عند استخداـ السبورة ُب مراحل التعليم العاـ.   -4
 ُب األخطاء اليت يقع فيها أثناء تدريسية للفصل. عدـ ا١تقدرة علي مناقشة الطالب ا١تعلم  -5
 عدـ معرفتو لطرؽ كأساليب التقليل من ا٢تذر التعليمي أثناء ا١تواقف التدريسية.  -6
 افتقاره للقدرة علي إدارة الصف كضبطو ُب ا١تراحل التعليمية األكٕب.  -7
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 كمن خبلؿ ىذه النتائج توصي الباحثة باآليت:
اختيار عضو ىيئة التدريس بكليات الًتبية يتطلب أف يكوف قد عمل مسبقان ٔتراحل التعليم   -1

العاـ ١تدة  ال تقل عن ٜتس سنوات كأال يعتمد اختيار عضو ىيئة التدريس بناءان علي ا١تعدؿ 
 الًتاكمي العإب لو.

يس اٞتامعي كضع آلية لعقد دكرات تدريبية قبل ٦تارسة التدريس ُب اسًتاتيجيات التدر   -2
 كاستخداـ التقنيات الًتبوية اٟتديثة. 

عقد كرش عمل ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية كذلك للتدريب علي تصميم الوسائل   -3
 التعليمية كإنتاجها من ا١توارد ا١تتوافرة ُب البيئة احمللية.

 م.عقد كرش عمل لتحليل ٤تتوم الكتب ا١تدرسية ٔترحلة التعليم األساسي كالثانو  -4
حضور األساتذة ا١تعينُت مباشرة بكليات الًتبية حص  ٪توذجية ُب موارد ٗتصصهم علي أف  -5

 يقدمها أساتذة ذكم كفاءة عالية من ا١ترحلة )ال تقل عن عشرة حص (.
كضع معايَت عند اختبار عضو ىيئة التدريس بكليات الًتبية خاصة بأخبلقيات ا١تهنة   -6

 و قدكة القدكة.كالسلوؾ العاـ لؤلستاذ اٞتامعي ألن
اىتماـ األستاذ بكليات الًتبية بالنمو الذاٌب من خبلؿ تنمية قدراتو بنفسو ٔتا يفيده ُب   -7

 تدريسية كتقدًن        خدمة تعليمية متميزة.
ا١تشاركة ُب ا١تؤ٘ترات ا٠تاصة بالتعليم سواء كانت ُب ٣تاؿ التعليم العإب أك التعليم العاـ   -8

 يع مداركهم كمواكبة عصر ا١تعرفة الذم نعيشو.كذلك لتنمية قدراهتم كتوس
تبادؿ ا٠تربات بُت اٞتامعات ا١تختلفة علي أف يعمل عضو ىيئة التدريس ّتامعة آخرم ١تدة   -9

 عاـ ليكتسب خربات اآلخرين كيكسبهم خرباتو.
التنسيق ما بُت كليات الًتبية ككزارة الًتبية كالتعليم العاـ حىت يتسٌت لؤلساتذة بكليات  -10
 بية الوقوؼ علي ما يتطلبو سوؽ العمل لتمكُت طبلهبم من الكفايات البلزمة لو.الًت 
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 االحتياجات البلزمة للتنمية ادلهنية دلعلمي مرحلة التعليم الثانوم
 ببلدية سرت كمعوقات تنفيذىا 

 ة سرتجامع/ أ.سعاد زلمد سامل عبدالرمحن -د.ازلمد عمر ازلمد عيسى
 ملخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة أب التعرؼ على االحتياجات التدريبية البلزمة للتنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة 
الثانوية ببلدية سرت كمعوقات تنفيذىا من كجهة نظر ا١تعلمُت انفسهم كقد استخدمت الدراسة ا١تنهج 

البيانات من ٣تتمع الدراسة كتوصلت الدراسة الوصفي التحليلي مستخدما اداة االستبانة كوسيلة ٞتمع 
أب ٣تموعة من النتائج ٘تثل احتياجاهتم من برامج مهنية كمعرفة االساليب اٟتديثة ُب طرؽ تقوًن 
كتقييم الطبلب ، ك التعرؼ على االٕتاىات اٟتديثة ُب طرؽ التدريس كتطبيقاهتا ، كمن ضمن 

دينة سرت التعرؼ على مهارات التعلم عن بعد   كالتعرؼ احتياجات ا١تعلمُت ٔترحلة التعليم الثانوم ٔت
 على مهارات استخداـ االجهزة اٟتديثة.

اما ا١تعوقات اليت تواجههم ُب تنفيذ برا٣تهم التدريبية منها اف اغلب الربامج اليت خضعوا ٢تا للرفع من 
للمعلم يوضح  كفاءهتم هتتم باٞتانب النظرم علي حساب اٞتانب التطبيقي ،  كعدـ كجود دليل
 ا٢تدؼ من الربنامج التدرييب ك تنفيذ الدكرات التدريبية ُب كقت غَت مناسب للمعلمُت.

The Substantial Requirements for the Occupational Development 

and the Effects of Their Execution at the Secondary Learning 

Stage in Sirte Municipality  

Abstract 

The study aimed to know the necessary needs of the training 

requirements for the occupational development and the difficulties 

being faced during the implementation process according to the 

instructors’ views. The study used the descriptive quantitative analysis 

approach as an effective tool for the data collection. 

Some results have been achieved in the requirements of the training 

methods in accordance with the latest students’ evaluation methods, 

recognizing the modern directions for teaching methods and their 

applications, and the teachers’ needs at the secondary phase in Sirte 

such as; distance learning skills and the new technology devices 

usage. 
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On the other hand, for the problems or barriers being faced by those 

teachers in their programs execution before, the training courses were 

represented in theoretical programs rather than the applicable 

programs for efficiency boosting. Moreover, there was not any 

teaching guide book to show any guidelines or plans for such 

programmes and the training courses were taken in inconvenient 

period of time. 

 اكال/ مقدمة 
ٯتتاز العصر الذم نعيش فيو بسرعة التطور كالتغَت حيث يعترب االنفجار ا١تعرُب كالتقدـ العلمي 
كالتكنولوجي كاالنفجار ا١تعرُب كالتطورات التقنية ا١تعاصرة ، كظهور التكتبلت االقتصادية كالسياسية  

 . ور ُب عصرنا اٟتاضرمن أىم ٝتات التط
كلقد شهد العآب تزايد ا١تعرفة العلمية كتطورىا ُب ٣تاالت اٟتياة عامة ، كاجملاؿ الًتبوم خاصة ، 
كقد حصل ُب اجملاؿ الًتبوم تغَتات كتطورات ُب مدخبلت التعليم كعملياتو ك٥ترجاتو ، كالف 

مواجهة ىذه التطورات اليت افرزهتا الثورة البقاء ُب حالة اٞتمود ٬تعل النظاـ التعليمي عاجزان عن 
العا١تية ُب تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت اليت حولت اجملتمع أب ٣تتمع معلوماٌب الذم تكوف 
فيو السيادة للدكؿ اليت تستطيع انتاج ا١تعرفة كٖتسن استخدامها.)ا٢تامشي ، عبدالرٛتن ، عطية ، 

 ( ،15ـ ، ص٤2008تسن علي ، 
نظومة التعليمية العربية بشكل عاـ كُب ليبيا على كجو ا٠تصوص ٖتديات كبَتة ُب ظل كتواجو ا١ت

ىذا التطور العلمي كالتقدـ التكنولوجي كما افرزه من ٖتديات كمشكبلت ترؾ انعكاسو على النظاـ 
التعليمي الذم اضحى لزاما عليو اف يعد االنساف ليعيش ُب القرف اٟتادم كالعشرين ، كيواجو 

 (9ـ ، ص2009 مليئان  بالتحديات. .)االمانة العامة ٞتامعة الدكؿ العربية ، مستقببل
ك١تا كاف ا١تعلم ىو احد العناصر االساسية لبلرتقاء ّتودة ا١تنظومة التعليمية ُب كافة ا١تراحل  

التعليمية ، لذا كانت ضركرة االىتماـ بعملية اعداده كتدريبيو حيث ٓب يعد اعداد ا١تعلم كافيان 
يامو بوظيفتو على الوجو االفضل ُب ظل التغَتات ا١تتبلحقة ، كما ٓب تساعده ا١تهارات اليت لق

يتحصل عليها اثناء مرحلة اعداده على التعامل الفعاؿ مع التحوالت التكنولوجية كالوسائط 
و ا١تتعددة اٟتديثة فا١تهارات تتعدد كتتنوع ٦تا يلقي على ا١تعلم مسؤكلية ٕتديد معارفو كمهارات
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كإتاىاتو ُب فًتة قصَتة ليواجو ما ٭تملو العصر من ٖتديات تفرض عليو ضركرة التنمية ا١تهنية 
 (1ـ ، ص2012ا١تستمرة )سعدكف ، دعاء ٤تمد فتحي ، 

 ثانيا/ مشكلة الدراسة :
يعاين التعليم الثانوم ُب ليبيا العديد من ا١تشكبلت ُب عناصر منظومتو ا١تختلفة ، كيعد ا١تعلم أحد 

ؤشرات الرئيسية لظهورىا حيث اف نسبة كبَتة من ا١تعلمُت غَت مؤىلُت تربويان ، باإلضافة أب قلة ا١ت
 كضعف برامج التنمية ا١تهنية ١تعلمي ىذه ا١ترحلة .

كٔتا اف ا١تعلم ىو العنصر االساسي كاٟتاكم ُب العملية التعليمية ، كلو الدكر الفاعل كا١تؤثر ُب 
ة التعليمية ، فأف ام برامج هتدؼ لتطوير النظاـ التعليمي ، البد كاف ٖتديد جودة ٥ترجات العملي

تضع ُب رأس اكلوياهتا تطوير كتأىيل ا١تعلم باعتباره حجر الزاكية كاحملرؾ الرئيسي للعملية التعليمية ، 
كتزداد ا٫تية تدريب ا١تعلمُت كتنميتهم مهنيان ُب العصر اٟتإب حىت اصبح ضركرة ملحة ، نظران 

 ور السريع ُب كافة اجملاالت كا١تهن ا١تختلفة.للتط
اف التنمية ا١تهنية للمعلمُت تعمل على تزكيد ا١تتدربُت با١تعلومات كا١تهارات كا١تستحدثات العلمية 
كالتكنولوجية ، كالنظريات الًتبوية اليت ٕتعلهم اكثر قدرة على مواكبة ىذه التغَتات ، كما تعمل 

، كتعريف ا١تتدربُت بكيفية القياـ بواجبات رسالتهم ككظائفها ، كتعمل على تنمية الًتبية ا١تستمرة 
على تػأىيل ا١تعلمُت كفق معايَت كقواعد ٤تددة.)٤تمد، مصطفى عبدالسميع ، حوالة ، سهَت ٤تمد 

 (173ـ ، ص2005، 
تمعات كٔتا اف النماذج التقليدية للتعليم كالتدريب لن تكوف كافية لتلبية اٟتاجات ا١تتزايدة ُب اجمل

اٟتالية ، فأف التنمية ا١تهنية تعد تعزيزان لقدرات ا١تعلم كاثراء ١تفاىيمو كإتاىاتو ا١ترتبطة بعملية 
 التدريس ، ٔتا يؤدم أب رفع جودة العملية التعليمية.

كتعد برامج تدريب ا١تعلم كتنميتو مهنيان اثناء ا٠تدمة ُب ليبيا استكماال إلعداده كتكوينو ، ضركريان 
تمرار فاعليتو ك٪توه ا١تهٍت ، حيث ٬تب العمل على جعل التدريب اثناء ا٠تدمة تدريبان متصبلن الس

 متكامبلن ٔتا ٭تقق االرتقاء ٔتستول اداء ا١تعلم ، كمن ٍب ٔتهنة التعليم.
كلقد اكصت العديد من الدراسات كالتقارير احمللية ُب ليبيا على ضركرة البعد عن سياسة الكم 

الكيف ُب تأىيل كتدريب ا١تعلمُت من خبلؿ اعداد اسًتاتيجية فعالة للتدريب ، كالتأكيد على 
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كاالىتماـ بتكثيف الدكرات التدريبية للمعلمُت ُب ٣تاؿ توظيف تقنية ا١تعلومات ، كالعمل على 
تأكيد مكانة ا١تعلم كتدريبو كاصدار ميثاؽ كطٍت لو .)ا١تركز الوطٍت لتخطيط التعليم كالتدريب ، 

 (3ص ـ ،2002
لذلك تعد قضية التنمية ا١تهنية للمعلمُت احدل القضايا ا١تهمة اليت ينبغي اف تشغل الباحثُت ُب 
٣تاؿ الًتبية كالتعليم ُب ليبيا ، باعتبار اف ا١تعلم ىو احد العوامل الرئيسية ُب ٧تاح العملية التعليمية 

 مع.، كيتوقف عليو ٧تاح التعليم ُب ٖتقيق غاياتو اليت ينشدىا اجملت
 لذلك فاف ىذه مشكلة الدراسة تتحدد ُب االجابة على االسئلة التالية:

 ما ا١تقصود بالتنمية ا١تهنية للمعلم كما دكاعي كمربرات االىتماـ هبا ؟ -1
 ما االساليب ا١تستخدمة  ُب  التنمية ا١تهنية للمعلمُت؟ -2
 ما االحتياجات التدريبية البلزمة ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية؟ -3
 ا١تعوقات اليت تواجو تنفيذ برامج التنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية؟ما  -4

 ثالثا/ اىداؼ الدراسة :
 هتدؼ الدراسة أب ٖتقيق االىداؼ التالية:

 التعرؼ على مفهـو التنمية ا١تهنية للمعلم كدكاعي االىتماـ هبا. -1
 التعرؼ على اىم االساليب ا١تستخدمة ُب التنمية ا١تهنية. -2
 ؼ على االحتياجات التدريبية ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية.التعر  -3
 التعرؼ على ا١تعوقات اليت تواجو تنفيذ برامج التنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية. -4

 رابعا/ امهية الدراسة :
تستمد الدراسة ا٫تيتها من ا٫تية ا١تعلم باعتباره أىم عنصر من عناصر ا١تنظومة التعليمية ، كأ٫تية 

بيو كتنميتو مهنيان ، كالذم اصبح ضركرة حتمية لرفع كفاءتو ُب ظل العصر اٟتإب الذم يتميز تدري
بعصر االنفجار ا١تعرُب ، كلتأمُت تعليم ذم نوعية جيدة للطبلب ، كما ٯتكن اف تساعد ىذه 
٢تم الدراسة ا١تسؤكلُت عن برامج تدريب ا١تعلمُت ُب معرفة االحتياجات ا١تطلوبة للتنمية ا١تهنية 

كالوقوؼ على ا١تعوقات اليت تعًتضها ك٤تاكلة تذليلها. كما تسهم ىذه الدراسة ُب اثراء ا١تعرفة 
 العلمية ُب ٣تاؿ التنمية ا١تهنية.
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 خامسا/ منهج الدراسة:
ٖتقيقان ٢تدؼ الدراسة كلئلجابة على ما تثَته من تساؤالت تعتمد الدراسة على ا١تنهج الوصفي 

١تنهج ُب رصد الواقع ككصفو كبياف اٟتقائق ا١تتصلة بو ، كما تستخدـ التحليلي حيث يفيد ىذا ا
الدراسة االستبانة للتعرؼ على االحتياجات البلزمة للتنمية ا١تهنية ١تعلمي مرحلة التعليم الثانوم 

 ببلدية سرت كمعوقاهتا.
 سادسا/ حدكد الدراسة : 

 تتحدد معظم الدراسات اف ٓب يكن ٚتيعها باٟتدكد التالية 
: كيتحدد ُب دراسة االحتياجات البلزمة للتنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية  احلد ادلوضوعي

 كا١تعوقات اليت تعًتضها.
 : كيتحدد ُب دراسة عينة من معلمي كمعلمات مرحلة التعليم الثانوم. احلد البشرم
 : كيتحدد ُب دراسة بعض مدارس التعليم الثانوم ُب بلدية سرت. احلد ادلكاين

: كيتحدد اٟتد الزماين ٢تذه الدراسة بزمن تطبيق الدراسة للعاـ الدراسي  احلد الزماين
 ـ.2017/2018

 سابعا / مصطلحات الدراسة:
 ٯتكن ٖتديد مصطلحات الدراسة با١تصطلحات االتية:

 -االحتياجات : -1
بأهنا ٣تموعة من التغَتات ا١تطلوب احداثها ُب الفرد كا١تتعلقة ٔتعلوماتو كخرباتو تعرؼ االحتياجات 

كادائو كسلوكو كإتاىاتو ٞتعلو مناسبان لشغل كظيفة كاداء اختصاصات ككاجبات كظيفتو اٟتالية 
 (163ـ ، ص2006بكفاءة عالية .)حسن اٛتد ، الطعاين ، 

كائن كبُت ما ينبغي اف يكوف )ا٠تطيب ، اٛتد ، كُب تعريف اخر باهنا ىي التفاكت بُت ما ىو  
 (89ـ ، ص1981

 التنمية ادلهنية : -2
تعرؼ التنمية ا١تهنية باهنا ٣تموعة ا٠تربات  التعليمية )الكفايات ك ا١تهارات( اليت يكتسبها الفرد ، 

اك يشارؾ كاليت ترتبط بصورة مباشرة اك غَت مباشرة ٔتهنتو ، كىي كل نشاط يزاكلو الفرد ، اك يتلقاه 
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فيو ، كتتجلى نتائجو ، بشكل ا٬تايب الكتسابو ٠تربة جديدة اك تعديل سلوؾ ، كٖتديث خربة 
سابقة لديو ، كتطوير معارفو ، بأهنا سلسلة متصلة ٥تططة كمتكاملة من خربات النمو الوظيفي 

 (71ـ ، ص2005كالفردم )الدريج ، ٤تمد ، جهاد ، ٚتاؿ ٤تمد ، 
ت مؤسسية هتدؼ لتغيَت مهارات كمواقف كسلوؾ اعضاء ىيئة التدريس كعرفت ايضا باهنا عمليا

لتكوف اكثر كفاءة كفعالية ُب مقابل حاجات ا١تؤسسة كحاجات انفسهم ) اٟتداد ، بشَت ٤تمد ، 
 (23ـ ، ص2004

كيقصد هبا باهنا الربامج التدريبية ا١تتخصصة اليت تعد ١تعلمي مرحلة التعليم الثانوم إلكساهبم 
كا١تهارات ا١تطلوبة اليت تتناسب مع طبيعة عملهم كيكوف ٢تا اثر ا٬تايب على عطائهم ا٠تربات 

 العلمي كالًتبوم كفق ا١تستجدات اٟتديثة ُب الًتبية.
 -مرحلة التعليم الثانوم: -3

كتعرؼ مرحلة التعليم الثانوم باهنا ا١ترحلة التالية ١ترحلة التعليم االساسي كيشًتط للدراسة هبا 
على شهادة مرحلة التعليم االساسي كتنقسم الدراسة هبا بعد السنة االكٔب منها أب حصوؿ الطالب 

 (12ـ ، ص1996قسمُت القسم االديب كالقسم العلمي )اللجنة الشعبية العامة للتعليم ، 
 -ادلعوقات : -4

يقصد با١تعوقات ُب ىذه الدراسة تلك اليت تقف حائل دكف قياـ معلمي مرحلة التعليم الثانوم من 
القياـ ْتضورىم كالتزامهم بالربامج ا٢تادفة لتحقيق ٪توىم ا١تهٍت ُب ٣تاؿ ٗتصصو الًتبوم ليكوف ٢تا 

 انعكاس ا٬تايب على حياتو ا١تهنية.
 ثامنا / الدراسات السابقة :

يعد االطبلع  على الدراسات السابقة كاليت تناكلت موضوع التنمية ا١تهنية للمعلم ٔتدارس مرحلة 
وم أمران ُب غاية اال٫تية هبدؼ االستفادة منها ُب الدراسة اٟتالية من حيث اسلوهبا التعليم الثان

كمنهجيتها كاالدكات ا١تستخدمة فيها ، كلقد حظيت التنمية ا١تهنية باىتماـ كبَت من قبل الباحثُت 
على  ١تا ٢تا االثر الكبَت ُب ٖتسُت العملية التعليمية كالًتبوية ، كقد حرص الباحث على االطبلع

العديد منها كيعرض الباحث ٢تذه الدراسات مرتبة كفقان لتسلسلها الزمٍت كمن اىم ىذه الدراسات 
 ما يلي :
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 الدراسة االكىل :

ـ ، تصور مقًتح للتنمية ادلهنية دلعلمي التعليم االساسي  2012دعاء زلمد فتحي سعدكف ، 
 اخلاص يف ضوء االجتاىات الًتبوية ادلعاصرة :

ة الرئيسية للدراسة ُب ٤تاكلة كضع تصور مقًتح للتنمية ا١تهنية ١تعلمي مرحلة التعليم تركزت الفكر 
االساسي ا٠تاص ُب ضوء االٕتاىات الًتبوية ا١تعاصرة  كخاصة ُب ظل االىتماـ الواضح من الدكلة 
بتحقيق جودة النظاـ التعليمي على اعتبار اف ا١تعلم يعد من العناصر الفعالة للوصوؿ للهدؼ 

 نشود.ا١ت
كلقد ىدفت الدراسة أب كضع تصور مقًتح للتنمية ا١تهنية ١تعلمي مرحلة التعليم االساسي ا٠تاص 
ُب ضوء االٕتاىات الًتبوية ا١تعاصرة  ، كالكشف عن كاقع الربامج التدريبية كبرامج التنمية ا١تهنية 

ص ٔتا يتوافق مع العملية ا١تقدمة حاليا إلحداث النمو ا١تهٍت ١تعلمي مرحلة التعليم االساسي ا٠تا
التعليمية ، كلقد استخدمت الدراسة اسلوب التحليل الفلسفي كاسلوب ٖتليل النظم ، كا١تنهج 

 الوصفي كاالستبياف كأداة من ادكاتو.
كخلصت الدراسة أب ٣تموعة من النتائج ًب تصنيفها أب ٣تاالت تدريبية يريد ا١تعلم التدريب عليها 

 عليها. كاخرل ال يريد التدريب
 الدراسة الثانية : 

ـ ، اجتاىات التجديد يف التنمية ادلهنية دلعلم التعليم 2011عيشة عبدالسبلـ عبدالعزيز ، 
 الثانوم الصناعي يف مصر :

ىدفت الدراسة التعرؼ على إتاىات التجديد ُب التنمية ا١تهنية ١تعلم التعليم الثانوم الصناعي ُب 
ية ا١تهنية ١تعلم التعليم الثانوم الصناعي كالعوامل ا١تؤثرة فيو مصر ، كالتعرؼ على كاقع التنم

كا١تشكبلت اليت تواجهها ، كاستخدمت الباحثة ا١تنهج الوصفي كاستعانت باالستبانة كأداة 
للدراسة ، كاسفرت الدراسة عن ٣تموعة من النتائج ابرزىا: كضع اليات لتحقيق االىداؼ اٞتديدة 

صدار دليل للمعلم ُب كل ٗتص  كعقد حلقات النقاش ،  كتصميم للتنمية ا١تهنية من خبلؿ ا
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الربامج التنموية ، كدليل للنقابات ا١تهنية كالتعليم الصناعي ، كإتاه التنمية ا١تهنية للمعلمُت إتاه 
 جديد ٨تو الدمج  بُت اسًتاتيجية فاعلية ا١تدرسة كاسًتاتيجية ٖتسُت ا١تدرسة.

 الدراسة الثالثة:
ـ ، التنمية ادلهنية دلعلمي التعليم الثانوم يف اليمن يف 2010على قاسم قحواف ، زلمد قاسم 

 ضوء معايَت اْلودة الشاملة:
ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ على ا١تشكبلت ا١تتعلقة بالتنمية ا١تهنية للمعلمُت باليمن كمعرفة كاقع 

لشاملة ، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم الثانوم على ضوء معايَت اٞتودة ا
الوصفي، كطبقت االستبانة على عينة من معلمي ا١ترحلة الثانوية ، كتوصلت الدراسة أب ٣تموعة 
من النتائج منها اف ا١تعلمُت يرغبوف ُب ٖتديث معلوماهتم كتزكيدىم بالكفايات ا١تهنية البلزمة ٢تم 

 ُب امس اٟتاجة لتنمية اجملاؿ االكادٯتي.إلداء عملهم ، كما بينت الدراسة اف ا١تعلمُت 
 الدراسة الرابعة :
 ـ ، االحتياجات التدريبية للمعلمُت كانشطة التنمية ادلهنية :2010اجيوالر مارتينا ، 

ىدفت الدراسة أب ٖتديد االحتياجات التدريبية للمعلمُت كمعرفة مدل اندماج ا١تعلمُت ُب انشطة 
االختبلؼ ُب االحتياجات التدريبية كانشطة التنمية ا١تهنية كفقا  التنمية ا١تهنية ، ككذلك تصنيف

للمؤىل كا٠تربة التدريسية كقد خرجت الدراسة ٔتجموعة من النتائج منها اف ا١تعلمُت ٯتتلكوف 
ادراكات متشاهبة الحتياجاهتم التدريبية كاندماجهم ُب انشطة التنمية ا١تهنية حيث ٓب تؤثر 

 ا٠تربة التدريسية على ادراكات ا١تعلمُت كاحتياجاهتم التدريبيةا١تؤىبلت التعليمية كال 
 الدراسة اخلامسة :

ـ ، دراسة ميدانية على احتياجات ادلعلمُت من دكرات 2008ظبلؿ زلمد عادؿ سليماف ، 
 التنمية ادلهنية على ضوء بعض ادلتغَتات ادلعاصرة :

رات التنمية ا١تهنية للمعلمُت للتعرؼ ىدفت الدراسة أب التعرؼ على فلسفة كاىداؼ كمتطلبات دك 
على احتياجاهتم من دكرات تقدـ ٢تم ، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي كا١تنهج االثنوجراُب ، 
كاسلوب ا١تقاببلت الشخصية ١تعرفة احتياجاهتم ا١تهنية ، كتوصلت الدراسة أب ٣تموعة من النتائج 
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، كاحتياج ا١تعلمُت ١تعرفة مشكبلت ٣تتمعهم منها ضعف االىتماـ بالتطبيق العملي للدكرات 
 ككيفية التعامل معها ، كذلك يطالب ا١تعلموف بضركرة استطبلع آرائهم قبل بداية كل دكرة.

 الدراسة السادسة :
 ـ ، التنمية ادلهنية دلعلمي التعليم الثانوم :2008صبلح الدين زلمد حسٍت ، 

ا١تهنية كا٫تيتها للمعلم ، كالتعرؼ على كاقع التنمية ىدفت الدراسة أب الوقوؼ على مفهـو التنمية 
ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية ُب مصر ، كمعرفة ا١تتغَتات العا١تية كتأثَتىا على التنمية ا١تهنية ، 
كاستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي لوصف كاقع التنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية ، كخرجت 

لنتائج كاف من ا٫تها غياب الرؤية الواضحة لربامج التنمية ا١تهنية ١تعلمي الدراسة ٔتجموعة من ا
التعليم الثانوم ، كعدـ مسايرة برامج التنمية ا١تهنية للمتغَتات العا١تية ا١تعاصرة كضعف االستفادة 

 من خربات الدكؿ ا١تتقدمة.
 الدراسة السابعة :
لمي ادلدارس الثانوية على تعليم الطبلب ـ ، فاعلية التنمية ادلهنية دلع2008كولّبت جويل ، 

: 
ىدفت الدراسة أب توضيح فاعلية التنمية ا١تهنية على تعليم كتعلم الطبلب من خبلؿ اتاحة الفرص 
للمعلمُت ١تمارسة سلوكيات مهنية جديدة ، كتكوين اطار عمل يسمح ٢تم بالتواصل كالتفاعل مع 

اذ القرارات ا٠تاصة بالنمو ا١تهٍت لديهم ، زمبلئهم ، كتزكيدىم ايضا بالفرص ا١تتاحة الٗت
كاستخدمت الباحثة االستبانة كا١تقابلة ٞتمع البيانات ، كتوصلت الدراسة أب ٣تموعة من النتائج 
منها : اتاحة الفرصة للمعلمُت لبناء كتصميم برامج التنمية ا١تهنية ا٠تاصة هبم ، كمساعدهتم ُب 

 كا١تصادر االخرل اليت تستخدـ ُب التنمية ا١تهنية لديهم.اختيار احملتول ا٠تاص بتلك الربامج 
 تعقيب على الدراسات السابقة :

من خبلؿ عرض الدراسات السابقة يتضح االتفاؽ الواضح على ضركرة التنمية ا١تهنية للمعلمُت 
باختبلؼ ٗتصصاهتم كمؤىبلهتم كخربهتم التدريسية ، كتؤكد معظم الدراسات على ضركرة تدريب 

ُت اثناء ا٠تدمة كتنميتهم بشكل مستمر ، كمشاركتهم ُب كضع الربامج ا٠تاصة بالتنمية ا١تهنية ا١تعلم
 حسب احتياجاهتم التدريبية.
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تتفق الدراسة اٟتالية مع الدراسات السابقة ُب موضوع التنمية ا١تهنية للمعلمُت كنوع ا١تنهج العلمي 
اٟتدكد الزمنية كا١تكانية كما اف الدراسة اٟتالية ا١تستخدـ كاالداة ا١تستخدمة ، بينما ٗتتلف معها ُب 

هتدؼ ١تعرفة االحتياجات البلزمة لتنمية معلمي ا١ترحلة الثانوية مهنيا بينما الدراسات السابقة منها 
ما سعى لوضع تصوران مقًتحان للتنمية ا١تهنية ، كمنها ىدؼ ١تعرفة إتاىات التجديد ُب برامج 

 التنمية ا١تهنية.
ادت الدراسة اٟتالية من الدراسات السابقة ُب اعداد كٕتهيز االطار النظرم للدراسة كلقد استف

 كاعداد استمارة االستبانة ككيفية كضع تصور مقًتح للتنمية ا١تهنية ١تعلمي مرحلة التعليم الثانوم.
 االطار النظرم للدراسة

ي اف تشغل فكر الباحثُت ُب تعد قضية التنمية ا١تهنية للمعلمُت احدل القضايا ا١تهمة اليت ينبغ
٣تاؿ الًتبية كالتعليم ُب ليبيا باعتبار اف ا١تعلم ىو احد العوامل الرئيسية ُب ٧تاح العملية التعليمية ، 

 كيتوقف عليو ٧تاح التعليم ُب ٖتقيق غاياتو اليت ينشدىا اجملتمع.
ن اصبلحات كعلى ضوء التحديات ا١تعاصرة للتعليم كما تتطلبو مواجهة ىذه التحديات م

كٕتديدات لبناء بنية  لتوظيف مستجدات العصر من تكنولوجيا متقدمة كمعارؼ كنظريات تربوية 
كا١ترحلة  -كتعليمية ،اصبحت اٟتاجة ماسة أب معلمُت أكفاء ُب مراحل التعليم بصفة عامة 

التحديات ٯتتلكوف القدرة على القياـ بأدكارىم كتطوير ادائهم ُب ظل ىذه  –الثانوية بوجو خاص 
 كالتحوالت.

كتعد برامج التنمية ا١تهنية للمعلم امران ضركريان كالزمان لتزكيدىم با١تهارات كالكفايات اليت تتطلبها 
ا١تتغَتات الًتبوية ا١تعاصرة اليت تفرضها التحديات العا١تية ، ذلك ألف متطلبات دكر ا١تعلم تقتضي 

ية مستمرة كمتواصلة ال تقف عند حد معُت الًتكيز علي عملية تدريب ا١تعلمُت على أهنا عمل
حيث أف عملية التنمية ا١تهنية للمعلم عملية أساسية ال ٯتكن االستغناء عنها لتحسُت األداء كتلبية 
 حاجات التغَت كمتطلبات العصر كلتطوير قدرات ا١تعلم ك ١تواكبة كل جديد كمستحدث كمتطور.

 ية كمربراهتا كاساليبها كمعوقات تنفيذىا:كنعرض فيما يلي بإ٬تاز ١تفهـو التنمية ا١تهن
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 اكال/مفهـو التنمية ادلهنية:
تعرؼ التنمية ا١تهنية باهنا عملية تستهدؼ إضافة معارؼ، كتنمية مهارات، كقيم مهنية لدل ا١تعلم  

 (29ق ، ص1419لتحقيق تربية فاعلة كتعلم ا٬تايب لدم ا١تتعلمُت. )اللقاين ، اٛتد حسُت ، 
باهنا السياسات كا١تمارسات كالربامج كالوسائل كاالساليب اليت تستخدـ ١تساعدة كتعرؼ ايضا 

ا١تعلم ُب اٟتصوؿ على ا١تهارات كا٠تربات الًتبوية البلزمة لتلبية احتياجاتو كاحتياجات ا١تؤسسة من 
. ) اجل تنمية القدرة على القياـ ٔتهاـ ٤تددة  للوفاء با١تتطلبات ا١تهنية البلـز توافرىا للمعلم

 (38ـ ، ص2008ضحاكم بيومي ، حسُت ، سبلمة عبدالعظيم ، 
كيقصد هبا زيادة ا٠تربات كتطوير الكفايات كا١تهارات ا١تتنوعة لدل عضو ىيئة التدريس حىت 
يتمكن من القياـ بدكره كاداء مهامو بكفاءة عالية كالتأثَت اال٬تايب ُب ٤تيطو ك٣تتمعو كيشمل ذلك 

: 
 مهنية.اكتساب كتنمية معارؼ  -
 تأكيد كتنمية قيم إتاىات ا٬تابية سائدة لسلوكو ا١تهٍت. -
 (168ـ ، ص2008اكتساب كتنمية مهارات مهنية.)غالب ، رٯتاف ٤تمد ، عآب ، توفيق علي ،  -

 ثانيا/ دكاعي كامهية التنمية ادلهنية
ريبو كمن اىم ىذه ىناؾ العديد من الدكاعي كا١تربرات اليت تدعونا باالىتماـ بربامج تنمية ا١تعلم كتد

 ا١تربرات ما يلي : 
الثورة ا١تعرفية كالتفجر ا١تعرُب ُب ٚتيع ٣تاالت العلم كا١تعرفة كقد سا٫تت ثورة االتصاالت  -1

 .ُب انتشارىا كاتساع نطاقها االمر الذم يدعو ا١تعلم باالىتماـ بذلك
الثورة ُب ٣تاؿ تقنيات ا١تعلومات كاالتصاالت ادت إب اف يكوف العآب مدينة صغَتة   -2

 .تنتقل فيها ا١تعارؼ ا١تستجدة بسرعة ىائلة كىذا يدعو أب تنمية ا١تعلم مهنيان كتربويان 
تعددية ادكار ا١تعلم  كتعدد مسؤكلياتو ُب اجملاؿ التعليمي فبعد اف كاف ملقنا للمعلومة  -3

 صبح مساعدا للمتعلم علي استكشافها من خبلؿ طرؽ تدريسية متطورة كمعاصرة.كمصدرىا  ا
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ا١تستجدات ا١تتسارعة ُب ٣تاؿ اسًتاتيجيات التدريس كالتعلم ٦تا يتطلب من ا١تعلم مواكبة  -4
 .ذلك 

التوجو العا١تي ٨تو التقيد باٞتودة الشاملة للعملية التعلمية كاالعتماد األكادٯتي  ُب  عملية  -5
 التعلم. 

 مواكبة كل ما ىو جديد كمتطور ُب العملية التعليمية  كتطبيقو كفق ا١تعايَت الدكلية. -6
تعدد األنظمة التعلمية كتنوع اساليب التطوير كالتعلم الذاٌب كفق التطور كالتنوع  ُب  -7

 (8التقنيات ا١تعاصرة ك٬تب علي ا١تعلم مواكبة ذلك )بن سعود ، نعمت عبداجمليد ، ب .ت ، ص
الدكاعي كا١تربرات اليت تدعونا باالىتماـ بالتنمية ا١تهنية للمعلمُت فانو ٯتكن القوؿ باف  ككفقا ٢تذه

ا١تعلم الذم يتوقف ٪توه العقلي يـو ٗترجو ، كالذم تتجمد طرائقو كتصبح ركتينية ، ال يصلح 
 للقيادة كالتوجيو كال يسعد هبما ، اما ا١تعلم الناضج مهنيان فهو اقدر على تشخي  صعوباتو

 كمواجهة حاجاتو ُب العمل.
 ثالثا/ اساليب التنمية ادلهنية :

ىناؾ اساليب عدة تعتمد عليها ا١تراكز ا١تتخصصة ُب تدريب ا١تعلمُت كتنميتهم مهنيان كمن اىم 
 ىذه االساليب ما يلي :

 اسلوب احملاضرة :  -1
يب كاسرعها ، كتناسب تعد احملاضرة من اكثر االساليب التدريبية شيوعان باعتبارىا اسهل طرؽ التدر 

عدد كبَت من ا١تتدربُت حيث يتم تقدًن ا١تعلومات بطريقة منظمة ، كىذا االسلوب يركز على ا١تعرفة 
 النظرية ، كعادة ما يكوف ا١تتدرب متلقي للمعلومات.

 اسلوب ادلناقشة : -2
، ٢تم ا١تناقشة ، ىي اسلوب يقـو فيو ا١تتدرب بتبادؿ ا١تعلومات كاآلراء ُب ٣تموعات صغَتة 

اىداؼ حوؿ موضوع معُت ، كيستخدـ اسلوب ا١تناقشة لتحسُت الفهم لدل ا١تتدربُت ، كتتاح من 
 خبلؿ حرية النقد كفرص التفكَت اٟتر ٞتميع ا١تتدربُت.
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 اسلوب الندكات : -3
يشًتؾ ُب الندكة ٣تموعتاف ٣تموعة من ا١تختصُت الذين يعرضوف كجهات نظر ٥تتلفة حوؿ موضوع 

كبَتة من ا١تستمعُت كتقـو الندكة اساسان على ا١تناقشة ا١تقيدة ٔتعٌت اف يكوف ىناؾ معُت ك٣تموعة  
موضوع اك مشكلة معينة تكوف موضوع الندكة فيعرض ا١تختصوف كجهات النظر كاآلراء بشأهنا 
كيتبع ذلك اتاحة الفرص للمستمعُت ا١تشاركة ُب مناقشة مضبوطة ال يسمح هبا من ا٠تركج عن 

 موضوع الندكة.
 اسلوب الورشة التدريبية : -4

٪توذج من ا١تناقشات ا٢تادفة للمجموعات الصغَتة اليت يتم فيها العمل بشكل تعاكين كجاد إل٧تاز 
مشركع معُت كفق جدكؿ عمل منظم ، لوضع اطار عمل يقـو بو ا١تشاركوف فيما بينهم مع 

 عُت.ا١توجهُت بأسلوب دٯتقراطي ، ْتيث يسفر ىذا العمل عن انتاج تعليمي م
 اسلوب دتثيل االدكار : -5

حيث يقـو ا١تتدرب بتمثيل موقف كاقعي يعرب فيو عن مشكلة معينة ٖتدث ُب اٟتياة اليومية ، 
كيطلب من ا١تتدرب القياـ بدكر اشخاص معينُت ، كبعد هناية ٘تثيل االدكار يطلب ا١تدرب من 

ا١تناسبة ، كيعمل ىذا االسلوب  ا١تتدربُت ابداء مبلحظات على طريقة اداء زمبلئهم كاقًتاح اٟتلوؿ
 على تعزيز التعليم با١تمارسة.

 اسلوب العصف الذىٍت "استمطار االفكار" : -6
كىو من افضل االساليب كالطرؽ إلثارة ا١تتدربُت كحفز قدراهتم ، كقد ظهر اسلوب العصف 
ت الذىٍت لتعزيز حل ا١تشكبلت عن طريق العمل اٞتماعي ، حيث اف ميزة العمل ُب اٞتماعا

تتمثل ُب اف افكار احد االعضاء قد تستثَت إتاىات لدل عضو اخر ، لذا يستخدـ العصف 
الذىٍت ُب اصدار احكاـ من اجل اٟتصوؿ على اكرب عدد ٦تكن من االفكار ، كُب اداراؾ ا١تتدربُت 

 (17- 15ـ ، ص ص 2009ككعيهم بأفكار الفريق اليت تثرم ا١تناقشة)بالتمر ، اٛتد علي ، 
 ادليداين للدراسةاالطار 

يتناكؿ ىذا اٞتانب من الدراسة اجراءات اٞتانب ا١تيداين ١تعرفة االحتياجات البلزمة للتنمية ا١تهنية 
١تعلمي التعليم الثانوم كمعوقاهتا  كيضم ىذا اٞتانب ا٢تدؼ من الدراسة كاداهتا كقياس صدقها 
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ل نتائج الدراسة ، كقد ٘تت ىذه كثباهتا كعينة الدراسة كاالساليب االحصائية ا١تستخدمة كٖتلي
 -ا٠تطوات على النحو التإب :

 اكال/ اذلدؼ من الدراسة ادليدانية:
التعرؼ على االحتياجات البلزمة للتنمية ا١تهنية ١تعلمي مرحلة التعليم الثانوم ببلدية  -

 سرت من كجهة نظرىم.
دكف التحاقهم التعرؼ على ا١تعوقات اليت ٖتوؿ معلمي التعليم الثانوم ببلدية سرت  -

 بربامج التنمية ا١تهنية من كجهة نظرىم.
 ثانيا/اداة الدراسة :

ٖتقيقان ألىداؼ الدراسة ًب االعتماد على االستبانة ٞتمع ا١تعلومات للتعرؼ على االحتياجات 
 البلزمة لتنمية معلمي ا١ترحلة الثانوية مهنيان ، كمعرفة معوقات التحاقهم بربامج التنمية ا١تهنية، كلقد
جاءت االستبانة ُب ٤تورين اساسيُت تناكؿ االكؿ منها احتياجات معلمي ا١تدارس الثانوية ببلدية 
سرت لتحقيق التنمية ا١تهنية ٢تم ، بينما تناكؿ احملور الثاين  ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف التحاقهم 

 بربامج التنمية ا١تهنية.
دة االداة كذلك لبياف مدل صبلحية ك١تا كاف صدؽ االستبانة يشكل احد االسس اليت ٖتدد جو 

االستبانة لقياس ما اعدت لقياسو ، فقد ًب عرضها على ٣تموعة من السادة االساتذة احملكمُت ، 
كًب تعديل االستبانة كفقان آلراء احملكمُت كمشل التعديل حذؼ  بعض العبارات كاضافة عبارات 

 جديدة كاعادة صياغة للبعض االخر.
اما ثبات االداة فقد ًب حساب معامل الثبات باستخداـ معادلة )ركلوف( ٟتساب ثبات اكزاف 

فقرات االستبانة كمعرفة مدل اتساقها كٕتانسها مع بعضها البعض ، كذلك كفقان للمعادلة      
 (527ـ ، ص1979)السيد ، فؤاد البهي ،  : التالية 

 / تباين الدرجات ع( )تبياف الفركؽ ع ؽ  -1معامل الثبات ر أأ = 
 كيدؿ الرمز ع ؽ على تباين فركؽ درجات النصفُت

 كيدؿ ع على تباين درجات االختبار
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فردا من اجملتمع االصلي  27كللتحقق من ثبات االستبانة ًب تطبيقها على عينة عشوائية قوامها 
ة كبلغت قيمة للدراسة كمن خبلؿ نتائج ىذا التطبيق  ًب حساب معامل الثبات با١تعادلة السابق

( كتبُت اف قيمة ا١تعامل مقبولة كتعد مؤشران على ثبات االستبانة  0.87معامل الثبات ر أأ = )
 كمن ٍب صبلحيتها للتطبيق.

 ثالثا/ رلتمع كعينة الدراسة :
طبقان ألىداؼ الدراسة اٟتالية ، فاف اجملتمع االصلي يتمثل ُب معلمي ا١ترحلة الثانوية الذين التحقوا 

بالدكرات التدريبية ، كالعاملُت ُب مدارس التعليم الثانوم ٔتكتب خدمات سرت ا١تركز كالبالغ  فعليا
معلمان بناء على االحصاءات االكلية الصادرة عن مكتب التعليم الثانوم ببلدية  260عددىم 

 ـ.كاٞتدكؿ التإب يوضح توزيع معلمي مرحلة التعليم الثانوم:2017/2018سرت للعاـ الدراسي 
 ( يوضح توزيع معلمي مرحلة التعليم الثانوم ٔتكتب ا٠تدمات التعليمية1دكؿ رقم )ج

 سرت ا١تركز حسب ا١تدرسة
حاصل على مؤىل  عدد ا١تعلمُت اسم ا١تدرسة ر.ـ

 تربوم
 دكرات حاصل على

 تدريبية

 27 23 27 مدرسة االٖتاد 1
 52 51 53 مدرسة الثورة العربية 2
 32 35 35 االجتماعيةمدرسة ا١تنارة للعلـو  3
 29 28 29 مدرسة خليج سرت 4
 34 30 34 مدرسة خولة بنت االزكر 5
 50 50 56 مدرسة عقبة بن نافع 6
 26 20 26 فرباير 17مدرسة  7
 250 237 260 اجملموع 

يتضح من بيانات اٞتدكؿ السابق اف عدد مدارس مرحلة التعليم الثانوم الواقعة ٖتت نطاؽ مكتب 
معلمان كمعلمة ، منهم  260مدارس تضم  7التعليمية سرت ا١تركز ببلدية سرت بلغت  ا٠تدمات
% من ذكم التأىيل 8.8% بينما 91.2معلمان من ٛتلة ا١تؤىبلت الًتبوية ام ما نسبتهم  237

 معلمان . 250غَت الًتبوم ، كما بلغ عدد ا١تعلمُت الذين التحقوا بالدكرات التدريبية 
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 حصائية كحتليل البيانات :رابعا/ ادلعاْلة اال
قاـ الباحثاف بعد حصو٢تما على موافقة مكتب ا٠تدمات التعليمية سرت ا١تركز بتطبيق اداة البحث 
بتوزيع االستمارة على معلمي ا١تدارس ا١تذكورة مؤكدان عليهم االجابة عليها بكل عناية كتركيز 

شركع ُب عملية تفريغ البيانات كلقد ًب كموضوعية ًب ٚتع االستمارات بعد االجابة عليها كفرزىا لل
استمارة ، كاستبعاد االستمارات الغَت مكتملة االجابة كاليت  23فقد عدد من االستمارات كالبالغة 

استمارة ، كبالتإب فاف اٚتإب االستمارات الصحيحة كاليت اخضعت للتحليل  11بلغ عددىا 
 استمارة. 216االحصائي اصبحت 
االستبانة ٘تت معاٞتة البيانات النإتة عن الدراسة ا١تيدانية من خبلؿ تفريغ كللحصوؿ على نتائج 

بيانات االستمارات الصاٟتة من االستمارات ا١توزعة على افراد العينة ، ك٘تت ا١تعاٞتة االحصائية 
( للتعرؼ على داللة الفركؽ بُت اراء عينة الدراسة كذلك ²للبيانات باستخداـ الصورة البسيطة )كا

 قا للمعادلة التالية :كف
 2ت – 1ت÷  ²(2ت – 1= )ت ²كا

 حيث اف :
 = التكرار االكرب 1ت
 = التكرار االصغر 2ت

 رابعا/ حتليل النتائج كتفسَتىا :
اف الغرض الرئيسي الذم يكمن كراء تفسَت كٖتليل نتائج اٞتانب ا١تيداين من الدراسة ىو االجابة 

 دراسة كىو:على احد التساؤالت الواردة ُب مشكلة ال
ما االحتياجات التدريبية البلزمة ١تعلمي مرحلة التعليم الثانوم ٔتدينة سرت  من كجهة نظر ا١تعلمُت 

 انفسهم ؟
 احتياجات معلمي ادلرحلة الثانوية مبدينة سرت لتحقيق التنمية ادلهنية لديهم : -1

اليت ٯتكن اف تسهم ُب ٯتكن رصد االحتياجات التدريبية ١تعلمي ا١تدارس الثانوية ُب مدينة سرت 
 ٖتقيق التنمية ا١تهنية لديهم من خبلؿ اٞتدكؿ االٌب :
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 استجابات افراد عينة الدراسة من معلمي مرحلة  التعليم الثانوم حوؿ احتياجاهتم التدريبية لتنميتهم مهنيان ( يوضح 2جدكؿ رقم )

مستول  2قيمة كا االستجابات االحتياجات ادلهنية للمعلمُت ر.ـ
 غَت موافق موافق الداللة

 0.001 10.0701 80 136 التعرؼ على االٕتاىات اٟتديثة ُب طرؽ التدريس كتطبيقاهتا 1
 0.001 32.0133 64 152 التعرؼ على مهارات التعلم عن بعد 2
 0.700 0.1692 78 138 التعرؼ على مهارات استخداـ االجهزة اٟتديثة 3
 0.001 31.6126 65 151 التعرؼ على مهارات استخداـ ا١تعامل 4
 0.001 14.1013 135 79 اجادة مهارات التعامل مع مشكبلت البيئة 5
 0.001 33.2676 69 147 معرفة اكثر من لغة اجنبية 6
 0.001 7.5162 129 87 معرفة مهارات التفكَت بأنواعو ا١تختلفة 7
 0.001 98.5012 27 189 معرفة االساليب اٟتديثة ُب طرؽ تقوًن كتقييم الطبلب 8
 0.001 85.3223 45 171 معرفة اٞتديد ُب ٣تاؿ التخص . 9
 0.95 0.0121 109 107 االستفادة من االنًتنت للحصوؿ على ا١تعلومات التعرؼ على كيفية 10
 0.001 58.3168 23 193 اىتماـ القائمُت على الدكرات ٔتعرفة االحتياجات التدريبية للمعلمُت. 11
 0.05 3.4067 95 121 االىتماـ بعملييت تقييم كتقوًن اداء ا١تعلمُت. 12
 0.050 04105 102 114 حوافز مادية كمعنوية.اف يكوف للمواظبُت على اٟتضور  13
 0.001 10.4490 134 82 اال١تاـ ٔتعلومات ادارية 14
 0.001 9.6529 85 131 اال١تاـ باٞتوانب الثقافية 15
 0.001 29.1473 68 148 التعرؼ على كيفية اثارة دافعية التبلميذ ٨تو التعلم كالتعليم 16
 0.001 15.3461 139 77 كالتواصل مع اكلياء امور التبلميذاجادة مهارات التعامل  17
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 ( يوضح استجابات افراد عينة الدراسة من معلمي مرحلة  التعليم الثانوم حوؿ احتياجاهتم التدريبية لتنميتهم مهنيان 2تابع جدكؿ رقم )

مستول  2قيمة كا االستجابات االحتياجات ادلهنية للمعلمُت ر.ـ
 غَت موافق موافق الداللة

 0.001 22.1509 68 148 تنوع اساليب التنمية ا١تهنية 18
 0.001 84.2148 40 176 التعرؼ على كيفية ادارة الفصل 19
 0.001 32.6121 66 150 مراعاة توقيت اقامة الدكرات ٔتا يتناسب كظركؼ ا١تعلمُت 20
 0.30 1.5806 116 100 اجادة  مهارات التعامل كالتواصل مع التبلميذ 21
 0.001 24.4635 50 166 تنمية مهارات ادارة الوقت 22
 0.001 4.30329 91 125 اجادة كمعرفة قواعد كاصوؿ البحث العلمي. 23
 0.001 260.3021 1888 3088  اجملموع

 يتضح من بيانات اٞتدكؿ السابق ما يلي :
الدراسة باحملور ا٠تاص باحتياجات ا١تعلمُت كا١تتمثلة ُب التعرؼ على االٕتاىات اٟتديثة ُب ىناؾ فركقان ذات داللة احصائية بُت استجابات افراد عينة  -

( حيث ترل نسبة كبَتة من افراد عينة الدراسة 0.001( كىي دالة عند مستول الداللة )10.0701احملسوبة ) ²طرؽ التدريس كتطبيقاهتا حيث جاءت قيمة كا
 طرؽ التدريس كتطبيقاهتا احد اىم االحتياجات الفعلية ، كُب الغالب ال يتم اطبلع ا١تعلمُت على اٞتديد ُب طرؽ اف التعرؼ على االٕتاىات اٟتديثة ُب
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 التدريس ككيفية تطبيقها كاستخدامها ٔتا يتبلءـ كمناىج التدريس.  -
علمُت كا١تتمثلة ُب تدؿ استجابات افراد عينة الدراسة باحملور ا٠تاص باحتياجات ا١ت -

التعرؼ على مهارات استخداـ االجهزة اٟتديثة على اف ىناؾ فركقان غَت دالة احصائيان بُت 
 0.70( عند مستول داللة 0.1692احملسوبة )  ²استجابات افراد العينة حيث جاءت قيمة كا

كنولوجية اٟتديثة ، كرٔتا يرجع ذلك أب اختبلؼ قدرات ا١تتدربُت ُب استخداـ االجهزة كالوسائل الت
كبالتإب ٬تب اف يكوف ىناؾ اىتمامان اكرب من قبل ا١تسؤكلُت لتنمية قدرات ا١تتدربُت حوؿ استخداـ 

 االجهزة اٟتديثة ، اذ ينعكس ذلك كبشكل فعاؿ على ا١تتدربُت كقدراهتم التعليمية.
افراد العينة اما عن اجادة مهارات التعامل مع مشكبلت البيئة ، فقد اظهرت استجابات  -

احملسوبة  ²اف ىناؾ فركقان غَت دالة احصائيان بُت استجابات افراد العينة حيث جاءت قيمة كا
( ككانت درجة ا١توافقة منخفضة 0.001( كىي دالة احصائيان عند مستول داللة )14.1013)

ا١تدرسي ، ككيفية ٦تا يشَت أب اغفاؿ الربامج التدريبية ا١تقدمة  أل٫تية التعرؼ على مشكبلت الواقع 
ا٬تاد حلوؿ ٢تا ، كبالتإب ٬تب التعرؼ على كافة ا١تشكبلت اليت تواجو ا١تنظومة التعليمية من قبل 
ا١تعلم ، االمر الذم يتطلب ضركرة توسيع دائرة معارؼ ا١تعلمُت ، كتنمية قدراهتم كمهاراهتم ُب  

ء ُب ضوء متطلبات العصر كيفية عبلج تلك ا١تشكبلت ، ٦تا يساعدىم ُب ٖتسُت مستول االدا
 اٟتإب.

كذلك كجدت فركؽ ذات داللة احصائية بُت استجابات افراد العينة ُب احتياجات  -
احملسوبة   ²ا١تعلمُت فيما يتعلق ٔتعرفة كل ما ىو جديد ُب ٣تاؿ التخص  ، كقد جاءت قيمة كا

يدؿ على رغبة ( كقد جاءت نسبة ا١توافقة مرتفعة ٦تا 0.001( عند مستول داللة )85.3223)
ا١تعلمُت ُب االطبلع على كل ما ىو جديد ُب ٣تاؿ التخص  ، كبالتإب فهي تعد من 

 االحتياجات اٟتقيقية ١تعلمي ا١ترحلة الثانوية ٔتدينة سرت.
بينت الدراسة اف ىناؾ فركقا غَت دالة احصائيان بُت استجابات ا١تعلمُت فيما يتعلق  -

 ²نًتنت للحصوؿ على ا١تعلومات حيث جاءت قيمة كابالتعرؼ على كيفية االستفادة من اال
( كرٔتا يعزل ذلك أب اعتماد بعض ا١تعلمُت 09095( عند مستول داللة )0.0121احملسوبة )
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على خرباهتم الذاتية ُب االستفادة من االنًتنت ، كاالطبلع على ا١تستجدات ٘تشيان مع طبيعة 
 ؽ بُت استجابات العينة غَت دالة احصائيان.العصر كمتطلبات ا١ترحلة ، كبالتإب جاءت الفرك 

اف من احتياجات ا١تعلمُت التدريبية التعرؼ على كيفية اثارة دافعية التبلميذ ٨تو التعليم  -
( عند  29.1473احملسوبة ) ²كالتعلم  ، كىذا ما اظهرتو استجابات افراد العينة فجاءت  قيمة كا

 (  كىي دالة احصائيان.0.001مستول داللة )
ٔتا يشَت ذلك أب ا٫تية معرفة  ا١تعلمُت باألساليب اليت تدفع التبلميذ ٨تو التعليم ك التعلم ، ك كر 

عدـ االعتماد على االساليب التقليدية ُب التعلم ، كاالعتماد على الكتاب ا١تدرسي ، ك اٟتفظ ك 
تخص  الذم التحق التلقُت ، باعتبار التعليم الثانوم مرحلة تعد الطالب للتعليم اٞتامعي كفقا لل

 بو ُب ا١ترحلة الثانوية .
_ اف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بُت استجابات افراد العينة فيما يتعلق ٔتراعاة توقيت اقامة 

( ، كىي 32.6121احملسوبية ) ²الدكرات ٔتا يناسب ظركؼ ا١تعلمُت ، حيث جاءت قيمة كا
رت استجابات افراد العينة اف معظم برامج ( ، كقد أظه0.001دالة احصائية عند مستول داللة )

التدريب تنفذ ُب أكقات غَت مبلئمة للمعلمُت ، ما يستدعي ضركرة إعبلـ ا١تعلمُت بوقت الربامج 
التدريبية قبل انعقادىا ، ك اف يكوف ا١تعلم على كعي تاـ ٔتكاف ك زمن انعقاد الدكرات التدريبية 

 الزماف ك ا١تكاف احملددين .حىت يهيئ ا١تعلم نفسو ٟتضور الربامج ُب 
ك بالرجوع إٔب استجابات افراد العينة فيما يتعلق باحتياجات ا١تعلمُت نبلحظ اف ىناؾ فركقا ذات 

احملسوبة    ²داللة احصائية بُت ا١توافقُت ك غَت ا١توافقُت لصاّب ا١توافقُت ، حيث جاءت قيمة كا
 ( .0.001( عند مستول داللة )260.3021)

لسبب ُب ذلك أب عدـ مراعاة االحتياجات التدريبية للمعلمُت عند التخطيط للربامج ك قد يعود ا
التدريبية ، ما يؤثر بشكل سليب ُب عملية التدريب ، الف ٖتديد احتياجات ا١تعلمُت يأٌب ُب مقدمة 
عملية التدريب قبل التصميم ك التخطيط لتلك  الربامج لضماف فاعليتها ، ك ٖتقيقها لؤلىداؼ 

 كضعت من أجلها ، اذ تعد مشاركة ا١تتدرب ُب ٖتديد احتياجاتو التدريبية أحد أىم متطلبات اليت
٧تاح برامج التدريب ك إمكانية نقلها إٔب الواقع العملي للمدرسة ، كاليت نادت هبا كل الدراسات 
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على ضوء  اٟتديثة ُب ٣تاؿ التدريب ، األمر الذم يؤدم إٔب ٖتسُت مستول أداء ا١تنظومة التعليمية
 متطلبات ا١ترحلة اٟتالية ك التحديات ا١تستقبلية .

اما فيما يتعلق باإلجابة على ادلعوقات اليت تواجو تنفيذ برامج التنمية ادلهنية دلعلمي  -2
فيمكن رصد معوقات تنفيذ برامج التنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١تدارس  ادلرحلة الثانوية مبدينة سرت
 ؿ اٞتدكؿ االٌب :الثانوية ُب مدينة سرت من خبل

( يوضح استجابات افراد عينة الدراسة من معلمي مرحلة  التعليم الثانوم حوؿ ا١تعوقات اليت تواجو 3جدكؿ رقم )
 تنفيذ برامج تنميتهم مهنيان 
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 مستول الداللة 2قيمة كا االستجابات معوقات تنفيذ برامج التنمية المهنية ر.ـ
غَت  موافق

 موافق
 0.001 17.1221 78 138 تنفيذ الدكرات التدريبية ُب كقت غَت مناسب للمعلمُت. 1
 0.001 99.3228 179 37 عدـ تلبية الربامج التدريبية الحتياجات ا١تعلمُت الفعلية. 2
 0.001 64.0000 54 162 تكرار نفس ا١تعلومات ُب كل الدكرات التدريبية. 3
 0.001 43.4156 45 171 باٞتانب النظرم علي حساب اٞتانب التطبيقي.االىتماـ  4
 0.001 17.2908 62 154 قلة التنوع ُب الربامج التدريبية. 5
 0.001 23.0085 68 148 ال يوجد دليل للمعلم يوضح ا٢تدؼ من الربنامج التدرييب. 6
 0.001 27.0000 54 162 كاٟتديثة.ندرة ا١تدربُت ا١تتخصصُت ُب برامج التدريب ا١تطورة  7
 0.001 27.5061 53 163 ضعف الوعي لدل بعض القادة ك٤تدكدية ثقافتهم. 8
 0.10 1.9936 101 115 قلة فاعلية ا١تشاركة اجملتمعية بُت مؤسسات التعليم. 9
ابتعاد التدريب عن مواجهة ا١تشكبلت الًتبوية كالتعليمية ا١توجودة ُب كاقع  10

 ا١تهنية بُت ا١تعلمُت.اٟتياة 
129 87 8.6121 0.001 

 0.001 80.4142 781 1379  اجملموع
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 تضح من بيانات اٞتدكؿ السابق ما يلي :ي

_ ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد العينة عن ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف ٖتقيق 
برامج التدريب ، كاليت تتمثل ُب انو يتم تنفيذ الدكرات التدريبية ُب كقت غَت األىداؼ ا١ترجوة من 

( ، كىي دالة احصائية عند 17.1221احملسوبية ) ²مناسب للمعلمُت ، حيث جاءت قيمة كا
( ، حيث ترل نسبة كبَتة من أفراد العينة اف تنفيذ الدكرات التدريبية ُب 0.001مستول داللة )

، يعد من معوقات التدريب ، ك ُب ذلك مؤشر أف الدكرات التدريبية تنفذ  كقت غَت مناسب ٢تم
ُب اكقات ال تناسب ا١تعلمُت من حيث الفًتة الزمنية ، حيث تتعارض مع مهنتهم كمعلمُت ُب 
الفًتة الصباحية أك ا١تسائية ، ٦تا يؤدم إٔب عزكؼ كبَت من قبل ا١تعلمُت عن حضور الدكرات 

 مواعيدىا بالنسبة ٢تم . التدريبية لعدـ مناسبة
_ أف استجابات أفراد العينة عن تلبية برامج التدريب الحتياجات ا١تعلمُت الفعلية ، فإف عددا 
ضئيبل من أفراد العينة كافق على تلبية برامج التدريب الحتياجات ا١تعلمُت ، ُب مقابل أف عددا  

( ، كىي دالة  99.3228حملسوبة )ا ²كبَتا من أفراد العينة ٓب يوافق على ذلك ، حيث جاءت كا
( ، ك قد يرجع ذلك أب ضعف الًتكيز على احتياجات 0.001احصائيا عند مستول الداللة )

 ا١تعلمُت ، كعدـ تلبية الربامج لبلحتياجات التدريبية للمعلمُت .
قاىا ا١تتدربوف _أف نتائج أفراد العينة ٨تو ا١تعوقات التدريبية ا١تتمثلة ُب تكرار نفس ا١تعلومة اليت يتل

( كىي دالة احصائية عند مستول 64.0000احملسوبة ) ²ُب كل الدكرات التدريبية ، بقيمة كا
( ، إذ جاءت نسبة استجابات ا١توافقُت مرتفعة ، ٦تا يشَت إٔب أف ىناؾ تكرارا 0.001الداللة )

دربوف من ا١تعلومات للمعلومات بشكل مستمر ُب معظم الدكرات التدريبية ، كبالتإب ال يستفيد ا١تت
اليت تعطى ٢تم ، ٦تا يؤدم بدكره إٔب اإل٫تاؿ من قبلهم ، فعندما يشعر ا١تتدرب أنو ال يوجد جديد 

 يقدـ ُب الدكرات التدريبية يتسرب إليو الشعور با١تلل ، ما يؤثر سلبا سَت العملية التدريبية .
 الكتيبات اليت توضح ا٢تدؼ ُب العملية _ أف استجابة ا١تعلمُت ٨تو ا١تعوقات التدريبية ُب قلة توفَت

( ، كىي دالة إحصائيا عند مستول  23.0085احملسوبة ) ²التدريبية ، فقد جاءت قيمة كا
( ، حيث أف نسبة ا١توافقُت ال يوجد دليل للمعلم يوضح ٢تم األىداؼ اليت 0.001الداللة )
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بالتإب فإف عدـ دراية ا١تتدربُت  يطمح إٔب ٖتقيقها من خبلؿ الدكرة التدريبية جاءت مرتفعة ، ك
باألىداؼ ٬تعلها ُب ٗتبط دائم لعدـ كضوح الغاية من العمليات التدريبية اليت ٮتضعوف ٢تا ، ٦تا 

 ينعكس سلبان على العملية التدريبية ، ك مدل ٧تاحها ُب ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة منها .
التدريب أف ىناؾ العوامل اليت تقف كراء ك يبلحظ من خبلؿ استجابات أفراد العينة على معوقات 

عدـ ٖتقيق برامج التدريب ألىدافها ا١ترجوة بدرجة كبَتة ، منها : عدـ التنوع ُب الربامج ا١تتبعة ُب 
التدريب ، ك ىو ما ٬تعل ا١تتدربُت غَت مهتمُت ٔتتابعة التدريب بشكل مستمر ، ككذلك أف بعض 

التدريب ال ٯتتلكوف القدرة ك الكفاءة ُب تقدًن ا١تادة التدريبية  ا١تدربُت الذين يوكل ٢تم القياـ بعملية
ا١تتطورة ك ا١تواكبة للتقدـ ا١تستمر ُب ٣تاؿ التدريب ، ٦تا يشكل إحدل ا١تعوقات اليت تواجو برامج 
التدريب ، ككذلك غلبة الطابع النظرم على التطبيقي ، كما يؤكد أف نسبة ا١توافقُت على كجود 

( ، كىي دالة 80.4142احملسوبة ) ²الفعل أكرب من نسبة غَت ا١توافقُت بقيمة كاىذه ا١تعوقات ب
 ( .0.001إحصائيا عند مستول الداللة )

 نتائج الدراسة كمقًتحاهتا
ُب ضوء االطار النظرم للدراسة كما ًب عرضو عن ا٫تية التنمية ا١تهنية للمعلمُت ُب العصر اٟتإب 

بيعة ا١تتغَتات العا١تية اليت القت بظبل٢تا على متطلبات كاليت اصبحت ضركرة ملحة تفرضها ط
جوانب اٟتياة ا١تختلفة كا١تهن كافة ، ٦تا يستلـز مواكبة االفراد ٢تذا التطور ا١تتسارع ، ألنو سوؼ 

 يضع الفرد اماـ مسؤكليات جديدة كمهاـ كثَتة كاعباء متنوعة البد من الوفاء هبا.
ا١تتدربُت با١تعلومات كا١تهارات كا١تستحدثات العلمية كالتكنولوجية كتعمل التنمية ا١تهنية على تزكيد 

 ،  كالنظريات الًتبوية اليت ٕتعلهم اكثر قدرة على مواكبة ىذه التغَتات.
ك٦تا يؤكد اٟتاجة للتنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم الثانوم ُب ليبيا التغَتات اليت ادخلت على ا١تناىج 

 للقياـ بأدكار جديدة ٓب يتم تأىليهم ٢تا ُب االساس ، اك التأىيل الدراسية ، كلتدريب ا١تعلمُت
 ا١تستمر للمعلم كفق احدث النظريات كا١تمارسات ُب ٣تاؿ التعليم.

كنظران أل٫تية التنمية ا١تهنية للمعلمُت فقد تبُت من الدراسة ا١تيدانية انو البد من اىتماـ القائمُت 
ع الربنامج الزمٍت كا٠تطة التدريبة من معرفة االحتياجات على الدكرات التدريبية اكال كقبل كض

 التدريبية للمعلمُت من كجهة نظر ا١تعلمُت ا١تستهدفُت بالتدريب. 
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كما بُت افراد عينة الدراسة انو البد من معرفة االساليب اٟتديثة ُب طرؽ تقوًن كتقييم الطبلب ، ك 
بيقاهتا ، كمن ضمن احتياجات ا١تعلمُت التعرؼ على االٕتاىات اٟتديثة ُب طرؽ التدريس كتط

ٔترحلة التعليم الثانوم ٔتدينة سرت التعرؼ على مهارات التعلم عن بعد   كالتعرؼ على مهارات 
استخداـ االجهزة اٟتديثة ، ك التعرؼ على مهارات استخداـ ا١تعامل كالتعرؼ على كيفية اثارة 

 دافعية التبلميذ ٨تو التعلم كالتعليم.
يضا اف ا١تعلمُت يرغبوف ُب تنوع اساليب التنمية ا١تهنية كعدـ اقتصارىا على احملاضرة كما تبُت ا

التقليدية اليت تصيب ا١تتدرب با١تلل ، اضافة أب اف ا١تعلمُت ُب حاجة أب التعرؼ على كيفية ادارة 
 الفصل .

لدية سرت فقد كاف اما عن معوقات تنفيذ برامج التنمية ا١تهنية ١تعلمي مرحلة التعليم الثانوم بب
 ابرزىا :

اف اغلب الربامج اليت خضعوا ٢تا للرفع من كفاءهتم هتتم باٞتانب النظرم علي حساب اٞتانب 
التطبيقي. كذلك ندرة ا١تدربُت ا١تتخصصُت ُب برامج التدريب ا١تطورة كاٟتديثة، ك تكرار نفس 

با١تلل، كعدـ كجود دليل للمعلم يوضح ا١تعلومات ُب كل الدكرات التدريبية اليت التحقوا هبا اصاهبم 
ا٢تدؼ من الربنامج التدرييب ك تنفيذ الدكرات التدريبية ُب كقت غَت مناسب للمعلمُت ، كابتعاد 
التدريب عن مواجهة ا١تشكبلت الًتبوية كالتعليمية ا١توجودة ُب كاقع اٟتياة ا١تهنية بُت ا١تعلمُت ،  

التنمية ا١تهنية ١تعلمي مرحلة التعليم الثانوم ٔتدينة سرت  كانت من ابرز ا١تعوقات اليت تواجو برامج
 من كجهة نظرىم.

 كمن خبلؿ ٖتليل نتائج الدراسة ا١تيدانية نستنتج منها النقاط التالية:
غياب التخطيط اٞتيد كالرؤية الواضحة لربامج النمو ا١تهٍت للمعلمُت ُب بلدية سرت كىذا  -

 كة ا١تعلمُت ا١تعنيُت ُب ٖتديد احتياجاهتم التدريبية.يعود أب بعض ا١تسببات منها عدـ مشار 
غلبة االسلوب النمطي ُب برامج التدريب كاساليبو كاعتماده على اسلوب احملاضرة دكف  -

 سواىا كرٔتا يعود ذلك أب عدـ تأىيل القائمُت عليها علميان كتربويان .
 امج ا١تهنية ألسباب متعددة.القصور ُب استخداـ كسائل تكنولوجيا التعليم اثناء تنفيذ الرب  -
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كُب ضوء نتائج الدراسة يقدـ الباحثاف ٣تموعة من ا١تقًتحات اليت من شأهنا ٯتكن اف تسهم ُب 
 االرتقاء كالنهوض بربامج التنمية ا١تهنية للمعلمُت:

العمل على كضع قاعدة للبيانات للمركز العاـ لتدريب ا١تعلمُت ببلدية سرت ، كاضحة  -
 عملية التدريب حىت يتم التخطيط السليم ٢تا. لدل القائمُت على

العمل على اف تكوف ىناؾ رؤية كاضحة للتدريب توضع يف ضوء االحتياجات  -
 الفعلية للمعلمُت من خبلؿ اشراكهم يف كضع اخلطة التدريبية.

ضركرة التنوع ُب اساليب تنفيذ برامج التنمية ا١تهنية كعدـ االقتصار على اسلوب احملاضرة  -
 ية باعتبار اهنا اسلوب تقليدم ك٦تل للمتدربُت.التقليد

العمل على أف ترافق اٞتوانب النظرية للجوانب التطبيقية ُب الربامج التدريبية اك اثناء  -
 التدريب.

اف يتم تنفيذ برامج التنمية ا١تهنية للمعلمُت ُب االكقات ا١تناسبة ٢تم اك اف يتم منحهم  -
 التفرغ التاـ ٢تذه الربامج.

ة من برامج كخربات الدكؿ ا١تتقدمة ُب التنمية ا١تهنية للمعلمُت ١تواكبة ا١تتغَتات االستفاد -
 االقليمية كالعا١تية ا١تعاصرة.
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 قائمة بادلراجع
 ادلراجع العربية :

 اكال/ الكتب العلمية :
، اكادٯتية  التخطيط للتدريب ا٫تيتو كعناصر فاعليتوـ ، 2009بالتمر ، اٛتد على ،   -1

 .الدراسات العليا ، طرابلس ، ليبيا
، عآب الكتب  التنمية ا١تهنية ألعضاء ىيئة التدريس اٞتامعيـ ، 2004اٟتداد ، ٤تمد بشَت ،  -2

 .، القاىرة
، دار ا١تسَتة للطباعة كالنشر ، التدريب االدارم ا١تعاصرـ ، 2006.حسن اٛتد ، الطعاين ،  -3

 ةعماف ، االردف ، الطبعة الثاني
التدريس ا١تصغر ، التكوين كالتنمية ا١تهنية ـ ، 2005الدريج ، ٤تمد ، جهاد ، ٚتاؿ ٤تمد  ،  -4

 .، دار الكتاب اٞتامعي ، العُت للمعلمُت
ـ ،علم النفس االجتماعي كقياس العقل البشرم ، دار الفكر 1979السيد ، فؤاد البهي ،  -5

 .العريب ، الطبعة الثانية
ـ ، التنمية ا١تهنية للمعلمُت 2008، سبلمة عبدالعظيم ،  ضحاكم ، بيومي ٤تمد ، حسُت -6

 مدخل جديد ٨تو اصبلح التعليم ، دار الفكر العريب ، القاىرة.
ـ ، اعداد ا١تعلمُت كتنميتهم ، عآب الكتب اٟتديث ، االردف 2007عبيدات ، سهيل اٛتد ،  -7

 ، الطبعة االكٔب
ا١تعرفة ُب ا١تناىج كطرؽ التدريس " ـ ، معجم ا١تصطلحات 1988اللقاين ، اٛتد حسُت  ،  -8

 عآب الكتب، بَتكت ،الطبعة الثانية . 
ـ ،اعداد ا١تعلم كتنميتو كتدريبو ، ٤2005تمد، مصطفى عبدالسميع ، حوالة ، سهَت ٤تمد ،  -9

 دار الفكر للنشر كالتوزيع ، االردف.
يقاهتا ُب ـ ، الًتبية العملية كتطب2008ا٢تامشي ، عبدالرٛتن ، عطية ، ٤تسن علي ،  -10

 اعداد معلم ا١تستقبل ، دار ا١تناىج للنشر كالتوزيع ، عماف ، االردف.
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 ثانيا / الدكريات العلمية :
٣تلة ـ ، تقدير اٟتاجات ، ا١تفهـو الفوائد االجراءات ، 1995ابو جابر ، ماجد ،  -1

 ، الكتاب الرابع ، اجمللد ا٠تامس ، اٞتمعية ا١تصرية لتكنولوجيا التعليم . تكنولوجيا التعليم
٣تلة ـ ، التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم الثانوم ، 2008حسٍت ، صبلح الدين ٤تمد ،  -2

، اجمللد الرابع عشر ، العدد ا٠تمسوف ، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،  مستقبل الًتبية العربية
 االسكندرية

ـ ، منهجية النظم ُب ٖتديد االحتياجات التدريبية ك٪تاذجها ، ٣تلة 1981اٛتد ، ا٠تطيب ،  -3
 .44الًتبية ، اللجنة الوطنية القطرية للًتبية كالثقافة كالعلـو ، قطر العدد 

ـ ، التنمية ا١تهنية ألعضاء ىيئة 2008ردماف ٤تمد سعيد غالب ، توفيق علي عآب ،  -4
لتعليم اٞتامعي ، اجمللة العربية لضماف جودة التعليم التدريس مدخل للجودة الشاملة ُب ا
 اٞتامعي ، اجمللد االكؿ ، العدد االكؿ.

 ثالثا /ادلؤدترات كالندكات العلمية :
ـ ، دراسة ميدانية على احتياجات ا١تعلمُت من 2008سليماف ، ظبلؿ ٤تمد عادؿ ،  -1

ة عمل مقدمة للمؤ٘تر الدكٕب كرقدكرات التنمية ا١تهنية على ضوء بعض ا١تتغَتات ا١تعاصرة ، 
 ، جامعة حلواف. ابريل ، كلية الًتبية 22-21العلمي ا٠تامس عشر ، للفًتة 

نعمت عبداجمليد بن سعود ، التنمية ا١تهنية للمعلم كاالٕتاىات ا١تعاصرة فاعلية كتفعيل ،  -2
اعداد ا١تعلمُت ، كلية  ا١تؤ٘تر العلمي حوؿ ا١تعلم كالتحديات ا١تعاصرة "معلم اليـو لعآب الغد"

 ، جامعة الفاتح .
 رابعا/ التقارير العلمية :

، ادارة االطار االسًتشادم ١تعايَت اداء ا١تعلم العريبـ ، 2009االمانة العامة ٞتامعة الدكؿ العربية ،  -1
 ،القاىرة،  الًتبية كالتعليم كالبحث العلمي
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تقرير االطار ـ ، ا١تركز الوطٍت لتخطيط التعليم كالتدريب ، 2002اللجنة الشعبية العامة للتعليم ، -2
 ، طرابلس ، ليبيا.العاـ  للنظاـ التعليمي اٞتديد

مسَتة التعليم ـ ، ا١تركز الوطٍت لتخطيط التعليم كالتدريب ، 1996اللجنة الشعبية العامة للتعليم ،  -3
 ، مطابع االمانة ، طرابلس ، ليبيا  بياكالتدريب كالتكوين ُب لي
 خامسا/الرسائل العلمية :

ـ ، تصور مقًتح للتنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم 2012سعدكف ، دعاء ٤تمد فتحي ،  -1
، غَت منشورة ، كلية  رسالة ماجستَتاالساسي  ا٠تاص ُب ضوء االٕتاىات الًتبوية ا١تعاصرة ، 

 الًتبية ، جامعة عُت مشس.
ـ ، إتاىات التجديد ُب التنمية ا١تهنية 2011، عيشة عبدالسبلـ عبدالعزيز ،  ا١تنشاكم -2

، غَت منشورة ، معهد الدراسات كالبحوث  رسالة دكتوراه،  ١تعلم التعليم الثانوم الصناعي ُب مصر
 الًتبوية ، جامعة القاىرة .

م الثانوم ُب ـ ، التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعلي2010قحواف ، ٤تمد قاسم على قاسم ،  -3
،  غَت منشورة ، كلية الًتبية ، جامعة عُت  رسالة دكتوراهاليمن ُب ضوء معايَت اٞتودة الشاملة ، 

 مشس.
 ادلراجع االجنبية :

1- Colbert, Joel A.et .at 2008, An investigation f the 
impacts of teacher , driven professional development on 
pedagogy and student , learning teacher education quarterly. 
2- Aguilar , Martina B , 2010 , Teachers , Training Needs 
And Professional Development Activities 'proposed Action 
Program '  University of Fribourg , Switzerland.  
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 التحصيل الدراسي مبقرر الرياضياتفاعلية اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية يف تنمية 
 أ. فاطمة أمحد عبد العايل/ جامعة مصراتة

 مقدمػػػة البحث :
إف ا١تتأمل للتطور التارٮتي لعملية التدريس ييدرؾ تلك النقلة النوعية ُب أساليب كطرؽ التدريس 

لو من اليت اٗتذت التسلط الًتبوم  منهاجا ٢تا من خبلؿ ما تقدمو من ٤تتول يكتٍظ بكمو ىائ
ا١تعلومات الغَت منظمة، كأساليب تدريس قاصرةو ٘تثلت ُب التقليد كاحملاكاة كالتلقُت  ، كاستخدامها 
دية ، اعتمدت فيها بشكل رئيسي على دكر ا١تعلم كمحور للعملية التعليمية   ألساليب تقوًن غَت ٣تي

كَته كالوسائل التعليمية ك كميلقن جيد ١تا بُت دفيت الكتاب  ، مهملػةن بذلك دكر ا١تتعلم كطرؽ تف
البيئة الًتبوية اليت تساىم ُب تعلمو ك٪توه بطريقة سليمة ، األمر الذم أدل إٔب تديٌن ُب مستول 
التحصيل الدراسي ك من ٌٍب قصورو ُب ا١تخرجات التعليمية  ٔتعظم ا١تقررات الدراسية ، كاليت من 

عتمد على اٟتدس ك التفكَت ك إ٬تاد حلوؿ بينها  الرياضيات ؛ العلم ذك الطبيعًة اجملردة ، ا١ت
للمشكبلت ا١تطركحة ، مع حفظ كاستذكار للعبلقات الدقيقة بُت قواعده ، كصعوبة كضع تصورو 

 ١تفرداتو ك٘تثيلها ُب ذىن ا١تتعلم .
لقد ظهرت نظريات كتوجهات تربوية عديدة تينادم باستخداـ أساليب ك اسًتاتيجيات حديثة  

 من التقليد كالتلقُت كاحملاكاة إٔب التعليم النشط الفٌعاؿ الذم ييبقي أثرا للتعلم . تنقل عملية التعليم 
ك لقد شهد البحث الًتبوم تزامنػػان مع التطور التكنولوجي الذم يشهده العآب اليـو  ٖتوال كبَتان، 

نظومة ٘تثل ُب ظهور العديد من ا١تستحدثات التكنولوجية ُب اجملاؿ التعليمي ، كقد تأثرت ا١ت
التعليمية بشكل كاضح من ىذا التقدـ حيث تغَت دكر ا١تعلم كا١تتعلم ك ا١تناىج بأىدافها ك ٤تتواىا 
ك أنشطتها كطرؽ عرضها كتقدٯتها ، فظهر التعليم اإللكًتكين كالتعليم ا١تفتوح كالتعليم عن بيعد ، ك 

 بتكنولوجيا التعليم .     ا١تدرسة اإللكًتكنية كمؤ٘ترات الفيديو كغَتىا من ا١تفاىيم ا١ترتبطة
 (11: 2011) الفرجيات ، 

ٍب تطور األمر لدراسة ما ٬ترم داخل ذىن ا١تتعلم ، فظهرت األْتاث كالنظريات اليت تناكلت 
الدماغ كتقسيماتو كطرؽ معاٞتتو للمعلومات ككيفية تنظيمها ،  كتفسَت كيفية حدكث عملية التعلم  

ات ،كنظرية داخلو ك العوامل ا١تؤثرة فيو ، كاالساليب اليت يتخذىا ا١تخ البشرم ُب معاٞتتو للمعلوم
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التعلم ا١تستند إٔب الدماغ اليت اىتمت بتنمية مهارات التفكَت ا١تختلفة لدل ا١تتعلمُت ، كما كاف 
السًتاتيجيات التدريس ا١تتناغمة مع مبادئها دكرا فاعبل ُب ٚتيع عناصر العملية التعليمية التعليمية   

ُب زيادة ٖتصيلو الدراسي ، ك كاسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية اليت تسعى إٔب مساعدة ا١تتعلم 
استدعاءه للمعلومات ا١تخزنة ُب بنيتو ا١تعرفية مستقببل كُب تنمية مهارات التفكَت ا١تختلفة لديو 

 ( 1: 2010.)القاٝتية ،
لقد أظهرت ْتوث أجريت ُب السنوات األخَتة أف ا١تخ البشرم ينقسم إٔب جانبُت أٯتن ك أيسر ك 

كىذا يتطلب البحث عن اسًتاتيجية تدريس تربط بُت األٯتن كاأليسر  أف ىناؾ ٘تايز بُت اٞتانبُت ،
، ٦تا يضع ا١تخ ُب قمة عطاءه لذا ابتكر بوزاف اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية فهي تعترب من الطرؽ اليت 

 تساعد على ٖتسُت كفاءة الربط بُت جانيب ا١تخ  .
مات بشكل كاضح كمرئي بأساليب مشوقة (  تعد ا٠ترائط الذىنية تقنية لتنظيم ا١تعلو 2006بوزاف )

مستخدمة أشكاال كرسوما ٗتطيطية كجداكؿ ، توضح العبلقات بُت ا١تعلومات ، كما أهنا تشرؾ 
 شقي ا١تخ األٯتن ك األيسر معا.

 (2006:46)توين بوزاف ، 
ها ، فا٠تريطة الذىنية من االسًتاتيجيات اٟتديثة اليت تعتمد على تنظيم البنية ا١تعرفية ك تكامل

كتدعم التعلم ذك ا١تعٌت كىي بذلك تستند إٔب النظرية البنائية  كنظرية أكز كبل  ، كما كتتسق ُب 
 مبادئها  مع نظرية التعلم ا١تستند إٔب  أْتاث الدماغ .

كمن دكاعي استخداـ ا٠ترائط الذىنية ْتسب بوزاف أهنا تفيد ُب ايصاؿ ا١تتعلم إٔب أعلى درجات 
 ٖتويل ا١تادة ا١تكتوبة إٔب تنظيم يسهل استيعابو ، كيتمثل ُب تصميم ا٠تريطة الًتكيز ،باإلضافة إٔب

الذىنية ، كتعمل أيضا على ٖتويل ا١تادة اللفظية إٔب رسـو ك رموز كصور كىنا يتفاعل ا١تتعلم  ذىنيا 
ا بصورة كبَتة مع ا١تادة العلمية ، كىي تساعد على تنظيم كترتيب األفكار كمعلومات ا١تتعلم ألهن
تعترب منظما ٗتطيطيا تنتظم فيو ا١تادة العلمية ك األفكار كا١تعلومات بصورة فنية كبصرية تتيح 
للمتعلم الفرصة للتفاعل مع ا١تادة العلمية ، كتعمل على إدماج ا١تتعلمُت بفاعلية ُب العملية 

، كيستمتعوف كثَتا التعليمية ، حيث يندمج ا١تتعلموف كثَتا مع بناء ا٠ترائط الذىنية ظاىريا ك ذىنيا 
 ك٬تدكف ُب ىذا النشاط تغيَتا للركتُت االعتيادم .



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

210 
 

 (4-3: 2012)يوسف ،
 

( فصي الدماغ االمين كااليسر ككظائف كبل منهما يف شكل خريطة ذىنية 1كيوضح الشكل )
. 

 
 (1الشػػكل) 

 
 ( شكل اخللية العصبية ك اليت تشبو شكل اخلريطة الذىنية .2كيوضح الشكل )

 
 (2)الشكل

كلقد أجريت العديد من الدراسات اليت اختربت فاعلية ىذه االسًتاتيجية ُب ٖتسُت التحصيل 
(، 2016الدراسي ُب  عدة ٣تاالت كالرياضيات ك كغَتىا من العلـو نذكر منها : دراسة عفيفي)

(، 2014(،  دراسة يوسف )2014( ، دراسة البطاح )2015دراسة العبادم كجرادات )
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( ،دراسة شحاتو 2013(،دراسة حسن )2013( ،دراسة اٞتندم)2013)كدراسة ا٠تطاب
 ( .2010(،  دراسة القاٝتية )2011(، دراسة مقلد )2012( ، دراسة رزكقي كفتاح )2013)

كقد تناكلت الدراسات األجنبية فاعلية ىذه االسًتاتيجية مع متغَتات أخرل كعلـو اٟتياة 
الرب٣تي ك مهارات حل ا١تشكبلت ك مدل جودة الًتاكيب االجتماعية ك دافعية الطبلب كاالداء 
 ا١تعرفية ا١تكتسبة لدل الطلبة كغَتىا ..

 ( ،ك  دراسػػةJirasek,2016، دراسة ) Wilson,2016)كدراسة )
(Buran, Filyukov,2015(  دراسة ، )Rosciano ,2015دراسػة ، ) 
(Zipp and Maher,2013( دراسة ، )Jones ,2012دراسػػػػة ،) 

Dhindsa and Kasim,2011) دراسة ،) 

(ŞEYİHOĞL,KARTAL,2010. ) 
كقد أشارت ىذه الدراسات ُب ٣تملها إٔب فاعلية ىذه االسًتاتيجية  مقارنة باألساليب األخرل 
التقليدية ُب تنمية التحصيل كٖتسُت االٕتاىات ٨تو التعلم ،كيأٌب ىذا البحث مكمبل ٢تذا االٕتاه 

ة التعرؼ على فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية االلكًتكنية ُب تنمية التحصيل ُب ٤تاكلةو من الباحث
 الدراسي ٔتقرر الرياضيات لدل طالبات الصف األكؿ ثانوم .

 ُمشكلة البحث :
تتمخض مشكلة الدراسػػػة من إحساس الباحثة هبا من خبلؿ ٦تارستها ١تهنة التدريس ، كوهنا معلمة 

ا١تتوسط "الثانوم " حيث الحظت ا١تعلمة تديٌن مستول التحصيل  رياضيات ١ترحلة التعليم
الدراسي لدل أغلب الطالبات ٔتقرر الرياضيات ميقارنة  با١تقررات الدراسية األخرل  ، كعلى ضوء 
ىذا ، قامت الباحثة باستطبلع رأم ١تعلمي الرياضيات ُب أكثر من  ٜتسة عشر ثانوية ٔتصراتو ؛ 

حصيل الدراسي ، ك حوؿ ٦تارستهن السًتاتيجيات التعلم النشط  كمن حوؿ أسباب تدنػػٌي  الت
% منهن 82بينها اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية اإللكًتكنية كقد كانت النتائج تشَت إٔب ٦تارسة حوإب 

% منهن السًتاتيجيات التعلم النشط كالتعلم 18لطرؽ تقليدية ُب تدريس مقرر الرياضيات ، ك 
 ك خرائط ا١تفاىيم  ، كٓب تكن من بينهن اسًتاتيجية ا٠تريطة الذىنية . التعاكين كا١تناقشة
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 كقد أكزع ا١تعلمُت ىذا التدين  ُب التحصيل لعدة أسباب  من كجهة رأيهم إٔب :
. طبيعة ا١تادة اجملردة ك ٚتػػودىا مقارنة بباقي ا١تواد الدراسية ، الذم أدل لنفور بعض الطالبات 1

 منها .
 الرياضية با١تقرر ك اليت يكمين تعقيدىا ُب االختبلؼ الدقيق بُت  تفاصيلها  . . كثرة القواعد2
. صػػعوبة ٘تثيل بعض ا١تفاىيم اجملردة  ك القواعد الرياضية كتكوين صورة ذىنية ٢تا ُب ذىن 3

 الطالبات  .
تذكار . قلة تنظيم ا١تعلومات ك الذم ييعزل لعدـ معرفة الطالبات ألساليب ك اسًتاتيجيات االس4

ك التنظيم  اليت من بينها ا٠ترائط الذىنية ، ك قلة استخداـ ا١تعلمُت السًتاتيجيات التعلم النشط 
 ا١تناسبة ٞتعل ا١تادة أكثر حيوية .

 . قصر اٟتصة الدراسية مقارنة بعدد الوحدات اليت يلـز تدريسها .5
 ك تتبلور مشكلة البحث ُب التسػػػاؤؿ الرئيسي التإب :

اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية اإللكًتكنية  ُب تنمية التحصيل الدراسي ٔتقرر الرياضيات لدل ما فاعلية 
 طالبات الصف األكؿ ثانوم ٔتدينة مصراتو ؟

 أىداؼ البحػث:
 هتدؼ الدراسة اٟتالية  إٔب :

ٔتقرر .التعرؼ على فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية  اإللكًتكنية ُب تنمية التحصيل الدراسي 1
 الرياضيات لدل طالبات الصف األكؿ ثانوم ٔتدينة مصراتو .

.التعٌرؼ على داللة  الفركؽ اإلحصائية بُت متوسط األداء ُب التطبيق  القبلي ك البعدم لعينة 2
 الدراسة .

 .التوصل إٔب أىم التوصيات ك ا١تقًتحات اليت من شأهنا  أف تيفيد3
 ة ُب تدريس الرياضيات .ا١تعلمُت  ُب توظيف  ىذه االسًتاتيجي
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 أمهية البحث :
.تيػعد ىذه الدراسة الوحيدة من نوعها ُب ليبيا "ُب حدكد علم الباحثة " ، ك اليت اىتمت بدراسة 1

استخداـ اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية اإللكًتكنية  ك توظيفها ُب تدريس مقرر الرياضيات  لطالبات 
 الصف األكؿ ثانوم ٔتدينة مصراتو .

.قد تيساىم ىذه الدراسة ُب توجيو ا١تهتمُت بإعداد ا١تعلمُت ك مطورم ا١تناىج أل٫تية ا٠ترائط 2
 الذىنية كنشر ىذا العلم .

.تفتح ىذه الدراسة آفاقا جديدة للباحثُت حوؿ االىتماـ بتوجيو دراساهتم ٨تو مثل ىذه 3
 االسًتاتيجيات ُب البحث العلمي.

الرياضيات إٔب ضركرة التوجو ٨تو توظيف االسًتاتيجيات  . تلفت ىذه الدراسة أنظار معلمي4
 اٟتديثة اليت تدعم التعليم اإللكًتكين  كاسًتاتيجيات التعلم النشط  ُب تدريس الرياضيات.

. تطمح الباحثة بأف تكوف ىذه الدراسة إحدل األدلة العلمية  ١تفتشي الرياضيات خاصة 5
 دارس .كللمفتشُت الًتبويُت عامة لتوظيفها ُب ا١ت

 فرضيات البحث :
 يسعى البحث  إٔب اختبار صحة الفركض اآلتية :

بُت متوسط درجات االختبار ُب   0.05.ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول > 1
 التطبيق القبلي كالبعدم .

بُت متوسط درجات االختبار  ُب   0.05.توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول > 2
 لقبلي ك البعدم .التطبيق ا

 حدكد البحث :
 .اٟتدكد ا١تكانية :1

 تقتصر الدراسة على مدرسة  ثانوية مصػػػراتو للبنات .
.اٟتدكد البشرية : تتمثل ٣تتمع الدراسة ُب ٚتيع طالبات الصف األكؿ ثانوم بثانوية مصراتو 2

 للبنات .
 ـ  .2018-2017الدراسي .اٟتدكد الزمانية : ًب تطبيق الدراسة ُب فصل ا٠تريف للعاـ 3
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. اٟتدكد ا١توضوعٌية : اقتصرت الدراسة على  كحدة ا٢تندسة اإلحداثية ك الرسـو البيانية ا٠تطية 4
 ٔتقرر الرياضيات للصف االكؿ ثانوم .

 
 

 ثانيا :اإلطار النظرم ك الدراسات السابقة :
 التعريفات اإلجرائية كاالصطبلحية :

 الفاعلية :
دثو ا١تعاٞتة التجريبية 2008يعرفها اٞتهورم ) ( : بأهنا :التعبَت عن مدل التأثَت الذم ٯتكن أف ٖتي

 باعتبارىا متغَتا مستقبل ُب أحد ا١تتغَتات التابعة .
 (7: 2010) القامسية،

كتيعرؼ إجرائيا ُب ىذا البحث بأهنا : مدل تأثَت اسًتاتيجية ا٠تريطة الذىنية اإللكًتكنية ُب 
لرياضيات لدل طالبات الصف األكؿ ثانوم ٔتدينة مصراتو كييقاس ىذا التحصيل الدراسي ٔتقرر ا

التأثَت من خبلؿ مقارنة الفركؽ بُت متوسطي درجات األداء القبلي كالبعدم للمجموعة اليت ًب 
لؤلزكاج  Tتطبيق الربنامج  عليها ،كحساب الفركؽ ذات الداللة االحصائية عن طريق اختبار 

 ا١ترتبطة .
 االسًتاتيجية : 

ىي ٣تموعة من ا٠تطوات كا١تمارسات اليت يتبعها ا١تعلم داخل الفصل ْتيث تساعده ُب ٖتقيق 
 أىداؼ ا١تقرر أك ا١توضوع الرياضي .

 (77: 2000)أبوعمَتة ،
 

 اخلريطة الذىنية :
اكي عمل الدماغ بشكل مشع كغَت خطي ،2009ييعرفها الردادم ) ك  ( بأهنا : "تقنية ٗتطيطية ٖتي

تستخدـ لتحسُت القدرة على التفكَت ا١تنظم كمعاٞتة ا١تعلومات ، كتوظف اللوف كالصورة كالن  
 (2: 2010)  القامسية   ،                                  كا٠تط للتعبَت عن ٤تتول العقل ".
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 اخلريطة الذىنية احملوسبة :
ليت يدرسوهنا من مبادئ كمفاىيم كقوانُت كسيلة تعليمية تساعد ا١تتعلمُت على تنظيم ا١تعلومات ا

كغَتىا ، بواسطة رسومات ككلمات على شكل خريطة ٦تزكجة باألشكاؿ كاألسهم ك األلواف يتم 
 تصميمها باستخداـ برامج حاسوبية ٥تتلفة مثل :

Mind Map , Mind manager , free mind9, Edraw mind map 
 كغَتىا من الربامج .

 ( 10:  2014)البطاح ،
 التحصيل الدراسي :
( بأنو : "٣تموعة ا١تعلومات كا١تعطيات الدراسية كا١تهارات ك الكفايات اليت 2005ييعرفو جرجس )

صلو من مكتسبات علمية عن طريق التجارب ك  يكتسبها ا١تتعلم من خبلؿ عملية التعلم ، كما ٭تي
 ا٠تربات ضمن إطار ا١تنهج الًتبوم ا١تعموؿ بو " .

 ( 8:  2010) القامسية،
 كيُعرؼ التحصيل الدراسي يف الرياضيات  إجرائيا بأنو :

٣تموع الدرجات اليت تتحصل عليها الطالبات عينة الدراسة بوحدة ا٢تندسة اإلحداثية كالرسـو 
البيانية ٔتقرر الرياضيات للصف األكؿ ثانوم ،كييقاس التحصيل بالدرجة اليت تتحصل عليها 

 تبار التحصيلي البعدم بعد تطبيق الربنامج عليهم .الطالبات عينة الدراسة ُب االخ
 الرياضيػػػات :
( بأهنا :" طريقة ك٪تط تفكَت كلغة تستخدـ للتعابَت كالرموز ك معرفة منظمة 2000كيعرفها عقبلف )

ُب بنيتها كىي علم ٕتريدم من خلق ك إبداع العقل البشرم كيهتم ضمن ما يهتم بو تسلسل 
 اط التفكَت كىي تعٌت بداللتو ".األفكار ك الطرائق ك أ٪ت

 (11: 2009)مصطفي ،
 طالبات الصف األكؿ ثانوم  :

ىن الطالبات اإلناث ا١تسجبلت ُب ا١تدارس كالثانويات  التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم  كالبلٌب تًتاكح 
 ( .16-15أعمارىن ُب العادة ما بُت  )
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 اإلطار النظرم :
 : مفهـو اخلريطة الذىنية 
(: " تقنية تصورية قوية تعرب عن التفكَت ا١تشع ،ٯتكن تطبيقها على  2007ها بوزاف )ييعرف -

كل جانب من جوانب اٟتياة كٯتكن دعمها باستخداـ االلواف كالصور كالشفرات كاألبعاد إلضفاء 
 ا١تزيد من  التشويق كاٞتماؿ كالفردية ٦تا ٭تفز اإلبداع كالذاكرة كخاصة عملية تذكر ا١تعلومات .

 (2010،24قامسية ،)ال
 : خصائص اخلرائط الذىنية 
 كضوح الفكرة الرئيسية ُب ا١توضوع . -
 ربط الفكرة الرئيسية باألفكار كا١توضوعات بصورة متتابعة . -
 تتميز بالنهايات ا١تفتوحة اليت تسمح للعقل بأف يعمل اتصاالت جديدة بُت األفكار . -
 تساعد على االستدعاء ك ا١تراجعة لؤلفكار كا١توضوعات بصورة شاملة كفعالة .   -
 (91-90: 2011)السوداين كالكرعاكم، 

 
 
 
 :  أمناط اخلرائط الذىنيػػػة 
 .اخلرائط الذىنية التقليدية :1

كتستخدـ فيها الورقة كالقلم كبعض األلواف ْتيث يرٝتها الطالب بنفسو حيث يضع ا١توضوع ُب 
الورقة ٍب ٮترج منها تفرعات ٘تثل احملاكر الرئيسية للموضوع ٍب تفرعات ثانوية مستخدما قلب 

 أشكاال كصورا يرٝتها بنفسو .
.ا٠ترائط الذىنية اإللكًتكنية :كاليت تعتمد ُب تصميمها على برامج اٟتاسب اآلٕب كىي كثَتة مثل 2
 :edraw mind map . mind map9 , Buzans map  . كغَتىا 
 تتطلب ىذه الربامج أف يكوف للطالب مهارات عالية ُب استخداـ اٟتاسوب. كال
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 : كيفية رسم اخلريطة الذىنيػػة 
.إبدأ من ا١تنتصف ُب صفحة بيضاء بالربنامج ألف ا١تنتصف يعطي ٥تك حرية االنتشار ُب ٚتيع 1

 االٕتاىات كالتعبَت عن نفسو بشكل طبيعي .
 تك ا١تركزية ألف الصورة تغٍت عن ألف كلمة .. استخدـ شكبل أك صورة تعرب عن فكر 2
 . استخدـ األلواف أثناء الرسم ألهنا تثَت ا١تخ مثل الصور .3
 . صل الفركع بالصورة ا١تركزية كصل ا١تستول الثاين بالثالث ألف ا١تخ يعمل بالربط الذىٍت .4

تصيب ا١تخ اجعل الفركع متعرجة كليست على شكل خطوط مستقيمة ألف ا٠تطوط ا١تستقيمة 
 با١تلل .
.استخدـ كلمة رئيسية كمفردة ُب كل سطر ألف الكلمات ا١تفتاحية ٘تنح خريطة  العقل القوة 6

 كا١تركنة .
 . استخدـ صورا عند رسم الفركع ،ألف كل صورة تغٍت عن ألف كلمة .7

 (18-17، 2016)بوزاف ،
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 كاجهة الّبنامج :
 
 
 
 
 
 
 
 
  اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية :النظريات اليت تستند إليها 
.النظرية البنائية  : كىي تقنية إلعادة ٘تثيل ا١تعرفة عن طريق تنظيمها ُب ٥تطط شبكي غَت خطي 1

كيرل الكثَت من الباحثُت أف ىذه التقنية  متسقة مع النظرية البنائية ُب التعليم  كاليت تؤكد بأف 
ل بُت معرفتهم السابقة كبُت األفكار اليت ىم بصدد األفراد يبنوف معرفتهم اٞتديدة من خبلؿ التفاع

تعلمها . فا٠تريطة الذىنية تعرب عن البنية ا١تعرفية للفرد من حيث مكوناهتا كالعبلقات بُت ىذه 
 ا١تكونات .

 .نظرية أكزكبل :2
تعتمد اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية على نظرية أكزكبل للتعلم ذك ا١تعٌت حيث يرل أكزكبل أف كل 

دة تعليمية ٢تا بنية تنظيمية تتميز هبا عن ا١تواد األخرل كُب كل بنية تشغل األفكار ك ا١تفاىيم ما
األكثر مشولية كعمومية موضع القمة ، ٍب تندرج ٖتتها األفكار كا١تفاىيم األقل مشولية كعمومية ٍب 

تعلما ذك معٌت ا١تعلومات التفصيلية الدقيقة .كتعمل ا٠ترائط الذىنية بنفس الطريقة حيث ٖتقق 
كذلك ألهنا تزكد ا١تتعلم بصورة بصرية قوية ٘تثل العبلقات كا١تعلومات ا١تعقدة كتربط بُت ا١تعلومات 
السابقة كاٞتديدة . كما أهنا تنتظم بنفس الطريقة اليت تنتظم فيها ُب عقل ا١تتعلم كذلك من 

 تفصيلية الدقيقة .ا١تفاىيم كاألفكار األكثر مشوال إٔب األقل مشوال ٍب ا١تعلومات ال
 (33-32: 2015)الصيد ، 
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 . نظرية التعلم ا١تستند على أْتاث الدماغ :3
كىي تنظر للتعلم الذم يؤىل الفرد للتعلم بشكل طبيعي كفقا للطريقة اليت فيطر عليها الدماغ 
البشرم ْتيث تسمح للدماغ ٔتمارسة عملياتو الطبيعية كذلك من خبلؿ تطبيق ا١تبادئ 

 يات ا١تتناغمة معو .كاالسًتاتيج
 ( 12: 2010)القامسية، 

 ثانيػػا :الدراسات السابقة:
أجريت العديد من الدراسات اليت تناكلت فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية كتنوعت ُب ٣تاالهتا 

 كمن ىذه الدراسات :
 أكال : الدراسات اليت تناكلت ا٠ترائط الذىنية ك تنمية التحصيل ٔتقرر الرياضيات:

( : "أثر استخداـ ا٠ترائط الذىنية ُب رفع مستول التحصيل ُب 2013راسة اٞتندم )د .1
 الرياضيات لدل تبلميذ ا١ترحلة االعدادية".

( :" أثر استخداـ ا٠ترائط الذىنية احملوسبة ُب ٖتصيل طبلب الصف 2014.دراسة البطاح )2
 التاسع ُب مادة الرياضيات " .
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 الذىنية كالتحصيل الدراسي مع علـو أخرل :الدراسات اليت تناكلت ا٠ترائط 
( : "فاعلية استخداـ ا٠ترائط الذىنية على ٖتصيل بعض موضوعات 2009دراسة كقػػاد ) .1

مقرر األحياء لطالبات الصف األكؿ ثانوم الكبَتات ٔتدينة مكة ا١تكرمة "، رسالة ماجستيػر ، كلية 
 دية .الًتبية ،جامعة أـ القرل، ا١تملكة العربية السعو 

( : "فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية ُب تدريس العلـو ُب 2010دراسة القاٝتية ) .2
 التحصيل العلمي كتنمية عمليات العلم األساسية لدل تبلميذ الصف الثالث .
 أساسي بسلطنة عيماف" ،رسالة ماجستَت ،جامعة مؤتو ، سلطنة عيماف .

استخداـ ا٠ترائط الذىنية ا١تعززة بالوسائط ا١تتعددة ُب ( :" فاعلية 2011دراسة مقلد ) .3
تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل ا١تعرُب كتنمية التفكَت االستدالٕب لدل تبلميذ ا١ترحلة 

 اإلعدادية" ، رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية ،جامعة سوىاج ، مصر .
رائط الذىنية ُب ٖتصيل طلبة ( :"أثر استخداـ اسًتاتيجية ا٠ت2011دراسة حوراين ) .4

الصف التاسع ُب مادة العلـو ك ُب إتاىاهتم ٨تو العلـو ُب ا١تدارس اٟتكومية ُب مدينة قلقيلة " 
 ،رسالة ماجستَت ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ، فلسطُت .

التفكَت اإلبداعي (: "فاعلية التدريس با٠ترائط الذىنية ُب تنمية 2011دراسة السوداين) .5
 لدل طالبات الصف األكؿ ا١تتوسط " ،رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية ، جامعة القادسية ،العراؽ .

( : "دراسة مقارنة ألثر استخداـ كل من اسًتاتيجية 2012دراسة رزكقي كفتاح ) .6
اؿ اللفظي ك التدريس ٓترائط التفكَت القائمة على الدمج كاسًتاتيجية النمذجة على مهارات االتص

 القدرة القرائية ُب مادة الرياضيات لدل الطبلب، رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية   ، بغداد  .
(: " فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية ُب تنمية التفكَت التخيلي 2012دراسة يوسف ) .7

 كبعض مهارات عادات العقل لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية "
: "أثر اسًتاتيجييت احملطات العلمية ك ا٠ترائط الذىنية ُب تنمية  (2015دراسة فياض) .8

ا١تفاىيم الفيزيائية كمهارات التفكَت البصرم ُب مادة العلـو لدل طلبة الصف الرابع األساسي بغزة 
 "،رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية ، اٞتامعة اإلسبلمية بغزة ، فلسطُت .
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يس باستخداـ ا٠ترائط الذىنية ُب التحصيل الدراسي (: "أثر التدر 2014دراسة العتييب ) .9
لطلبة كلية الًتبية ّتامعة ٧تراف "، رسالة ماجستَت ، كلية الًتبية ، جامعة ٧تراف ،ا١تملكة العربية 

 السعودية  .
(: "أثر استخداـ اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية احملوسبة ُب التكامل 2014دراسة يوسف) .10

تنمية مهارات التفكَت العليا لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية "،رسالة ماجستَت الوظيفي لنصفي ا١تخ ك 
 منشورة ،معهد الدراسات الًتبوية ،جامعة القاىرة ،مصر .

(:"فعالية استخداـ اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية ُب ٖتصيل تبلميذ 2015دراسة سارة ) .11
انية كاالجتماعية ،جامعة ٤تمد خيضر الرابعة متوسط " ،رسالة ماجستَت ،كلية العلـو االنس

 "بسكرة"، اٞتزائر .
( :" فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية ُب تنمية بعض ا١تفاىيم 2016دراسة عقييب) .12

اٞتغرافية لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية األزىرية" ،رسالة ماجستَت، كلية الًتبية ، جامعة األزىر ، 
 مصر .

 نبية :ثانيا : الدراسات األج
(( : "أثر اخذ ا١تبلحظات ُب تدريس العلـو من Akinoglu, Yasar,2007دراسة  .1

 خبلؿ تقنية ا٠ترائط العقلية على إتاىات الطلبة ك التحصيل االكادٯتي ك تعلم ا١تفاىيم " .
( : "كجهات نظر ا١تعلمُت ŞEYİHOĞLU, KARTAL,2010دراسة ) .2

 ٟتياة اإلجتماعية استنادا على النظرية البنائية " .حوؿ تقنية ا٠ترائط الذىنية ُب علـو ا
:  "اثر ا٠ترائط العقلية مع التعلم Ismail , Ngah , Umar,2010دراسة))  .3

 التعاكين على االداء الرب٣تي ك مهارات حل ا١تشكبلت ك الفوؽ معرفية بُت طبلب علم اٟتاسوب"
 ( ( :Dhindsa and Kasim,2011دراسة  .4

ا٠ترائط العقلية البنائية البصرية كمدل جودة الًتاكيب ا١تعرفية ا١تكتسبة لدل  "استخداـ مدخل
 الطلبة " .

( : " اثر نشاطات مبنية على ا٠ترائط الذىنية على دافعية Jones5 ,2012دراسة ) .5
 الطبلب" .
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( :"انتشار ا٠ترائط الذىنية كوسيلة تدريسية Zipp and Maher,2013دراسة ) .6
 لفهم ُب ٣تاؿ الصحة كالعبلج الطبيعي " .كاسًتاتيجية ل

 ( :Rosciano ,2015دراسة  ) .7
 "فاعلية ا٠تريطة الذىنية كاسًتاتيجية تعلم نشط بُت منتسيب طلبة ماجستَت التمريض " .

( :"تقنية ا٠تريطة الذىنية ُب تعلم اإل٧تليزية " Buran, Filyukov,2015دراسة ) .8
. 
"التعليم ا١تفتوح با٠تربات ك ا١تشاركة با٠تربة ك مشاركتها ( : Jirasek,2016دراسة ) .9

 من خبلؿ ا٠ترائط الذىنية .
( : "دراسة  ٘تهيدية الستخداـ ا٠ترائط الذىنية ُب التعليم Wilson , 2016دراسة) .10

البصرم بالتعليم العاـ ك دراسة لفصوؿ العلـو للناطقُت باللغة العربية ُب دكلة االمارات العربية 
 تحدة ".ا١ت
 
 
 

 ثالثا : ادلنهج كاإلجراءات :
يتناكؿ ىذا البند الطريقة كاإلجراءات اليت اتبعها الباحث ، كٖتديد منهجية الدراسة ك٣تتمعها ، كما 
يشتمل على خطوات تطبيق الدراسة كٚتع البيانات ك إعداد االختبار التحصيلي ك التأكد من 

 لئلجابة عن سؤاؿ الدراسة . ثباتو ، كالتحليبلت اإلحصائية اليت استخدمت
 أكال :منهج البحث:

 اتبعت الباحثة  خطوات "ا١تنهج التجرييب" ، كالذم ييعٌرؼ بأنو :
"عبارة عن إجراء ْتثي يلتـز فيو الباحث ٓتلق ا١توقف ٔتا يتضمنو من ركابط كظركؼ ٤تددة ،حيث 

تبُت تأثَت ىذه  يتحكم ُب بعض ا١تتغَتات ،ك يقـو بتحريك متغَتات أخرل ، حىت يستطيع
ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَتات التابعة ، أم أف ا١تنهج التجرييب ىو ٤تاكلة لتحديد العبلقات 

 (106:  2012السببية بُت متغَتات ٤تددة " . )جرناز، 
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ك ذلك ١تبلئمتو متطلبات الدراسة ، استنادا إٔب  مشكلة الدراسة ك أىدافها كالدراسات السابقة 
متغَت ا٠ترائط الذىنية ، ىذا ا١تنهج الذم يتضمن  العديد من التصميمات التجريبية  اليت تناكلت

 كاليت اعتمدت الباحثة منها على تصميػػم          " اجملموعة الواحدة " .
رم ىذا النوع من التجارب على ٣تموعة كاحدة من األفراد، كلذلك فهو سهل االستخداـ ُب  ك ٬تي

رل على التبلميذ ُب الفصوؿ حيث ال يتطلب ىذا التصميم إعادة تنظيمهم البحوث الًتبوية اليت ٕت
كتوزيعهم، كمن الناحية النظرية ال يوجد ضبط أفضل من استخداـ نفس اجملموعة ُب اٟتالتُت طا١تا 
أف ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة ا١ترتبطة ٓتصائ  أفراد اجملموعة، كا١تؤثرة ُب ا١تتغَت التابع قد أحكم 

 ٯتكن أف نلخ  ىذا التصميم ُب ا٠تطوات اإلجرائية اآلتية :ضبطها. ك 
 .٬ترم اختبار قبلي على اجملموعة كذلك قبل إدخاؿ ا١تتغَت ا١تستقل ُب التجربة 
  يستخدـ ا١تتغَت ا١تستقل على النحو الذم ٭تدده الباحث كيضبطو، كهبدؼ ىذا

 حظتها كقياسها.االستخداـ إٔب إحداث تغَتات معينة ُب ا١تتغَت التابع ٯتكن مبل
 .٬ترم اختبار بعدم لقياس تأثَت ا١تتغَت ا١تستقل ُب ا١تتغَت التابع 
 . ٭تسب الفرؽ بُت القياس القبلي ك البعدم ٍب ٗتترب الداللة اإلحصائية 

6/09/19https://anwrksa.wordpress.com/201النفس-/علم-
 التجرييب/

 ثانيا  :تصميم البحث  :
اعتمدت ىذه الدراسة على طريقة اجملموعة الواحدة ، ْتيث قامت بعمل اختبار  قبلي ٢تذه 
اجملموعة بعد أف ديرست بالطريقة التقليدية ، كمن ٍب ًب تدريس الوحدة الدراسية ك تطبيق الربنامج  

"Edraw Mind Master"  لوضوحو كسبلسة استخدامو ،كال يتطلب  مهارات عالية  لدل
الطالبات ُب استخداـ اٟتاسب اآلٕب ، ًب تطبيق ىذا الربنامج لقرابة شهر ٔتعدؿ حصتُت ُب 
األسبوع  ، كعمل اختبار ٖتصيلي بعدم للتعرؼ على فاعلية الربنامج ، ٍب  تطبيق اختبار ٖتصيلي 

 من االختبار البعدم األكؿ للتأكد من ثبات النواتج .بعدم ثاين ، بعد قرابة  أسبوعُت 
 ثانيا :عينة البحث  :

https://anwrksa.wordpress.com/2016/09/19/علم-النفس-التجريبي/
https://anwrksa.wordpress.com/2016/09/19/علم-النفس-التجريبي/
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تكونت عينة البحث من طالبات الصف األكؿ ثانوم عاـ  ٔتدرسة مصراتو الثانوية بنات البالغ 
 عاما ، بطريقة عشوائيو . 15( طالبة ،كمتوسط أعمارىن 26عددىن )

 ثالثا : أدكات الدراسة :
ى الدراسات السابقة ذات العبلقة ٔتوضوع الدراسة ،كجدت أف معظمها باطبلع الباحثة عل

استخدمت االختبار التحصيلي لقياس فاعلية االسًتاتيجية  ُب رفع مستول التحصيل الدراسي ، 
كعلى ىذا األساس اتبعت الطالبة ٣تموعة من ا٠تطوات ُب بناء االختبار التحصيلي ك التحقق من 

 صدقو كثباتو :
حدة الدراسية  " ا٢تندسة اإلحداثية كالرسـو البيانية " كٖتليلها كصياغة االىداؼ السلوكية اختيار الو 
 ٢تا .

عمل جدكؿ مواصفات كفقا ١تستويات بلـو ا١تعرفية لكي يتم تناكؿ ٚتيع جوانب الوحدة الدراسية 
 ُب االختبار كفقا أل٫تيتها ككزهنا النسيب  .

 صدؽ األداة :
ا٠تارجي ًب عرض االختبار على ٣تموعة من ا١تعلمات ك الًتبويُت ، ١تراجعتو ك للتأكد من الصدؽ 

 النظر ُب مبلئمة األسئلة ١توضوع االختبار .
 ثبات األداة :

للتأكد من ثبات نتائج  االختبار ايستخدمت طريقة االختبار كإعادة االختبار  على العينة ، بعد 
 األكؿ .حوإب اسبوعُت من تطبيق االختبار البعدم 

كمن ٍب ا٬تاد معامل ارتباط بَتسوف بُت درجات االختبارين البعديُت األكؿ كالثاين ، كقد ٖتصلنا 
 على قيمة  مناسبة لقبوؿ االختبار أداة للتحصيل كما يبُت اٞتدكؿ اآلٌب  .

 
 Variables of the studyمتغيػػػػرات الدراسة  : 

 ادلتغَت ادلستقل :  طريقة التدريس كىي : •
 اسًتاتيجية اخلرائط الذىنية اإللكًتكنية .

 ادلتغَت التػػابع  :  التحصيل الدراسػػي مبقرر الرياضيات  . •
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 عػػػرض النتائج :

يعرض ىذا البند أىم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة بعد تنفيذ اجراءات الدراسة ، كاليت حاكلت 
اإللكًتكنية ُب تنمية التحصيل الدراسي ٔتقرر فيها إثبات فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية 

 الرياضيات :
 النتائج ا١تتعلقة بسؤاؿ الدراسة :

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب ٖتصيل طالبات الصف األكؿ ثانوم ٔتادة الرياضيات ، 
 تيعزل لطريقة ا٠ترائط الذىنية اإللكًتكنية ؟
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كلئلجابة عن ىذ
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 ا التساؤؿ مت استخراج االكساط احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية لعبلمات أفراد العينة
 ( األكساط احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية يف التطبيق القبلي كالبعديُت لبلختبار:1اْلدكؿ رقم )

 

اجملموعة  التجريبية   
 قبلي

التجريبية  اجملموعة
 1بعدم

اجملموعة لتجريبية 
 2بعدم

اجملموعة التجريبية بعدم 
 )متوسط(

N Valid 26 26 26 26 
Mean 11.88 13.88 14.27 14.0769 

Std. Deviation 5.339 5.038 4.754 4.85735 

كالبعديُت لبلختبار ، ٦تا يشَت  إٔب  كجود ٖتسن ُب مستول يتبُت من اٞتدكؿ كجود فركؽ ُب األكساط اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ُب التطبيق القبلي 
 درجات الطالبات ، فكلما زادت مدة تطبيق الربنامج كجدنا أف متوسط الدرجات يزداد ك اال٨تراؼ يقل كيقًتب من الواحد الصحيح .
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 Paired sample T-Test ( : نتائج تطبيق اختبار 2اْلدكؿ )

 
Paired Differences األزكاجفركؽ 

 tقيمة ت 
 القيمة االحتمالية

Sig. (2-tailed) البياف 
Mean   
 ا١تتوسط

 
 اال٨تراؼ ا١تعيارم

Std. 
Deviation 

 
 ا٠تطأ ا١تعيارم

Std. Error 
Mean 

اجملموعة  -اجملموعة التجريبية قبلي 
 1التجريبية بعدم

2.000 2.898 .568 3.519 .002 

اجملموعة  -اجملموعة التجريبية قبلي 
 2لتجريبية بعدم

2.385 3.336 .654 3.645 .001 

اجملموعة  -اجملموعة التجريبية قبلي 
 التجريبية بعدم )متوسط(

2.19231 3.05966 .60005 3.654 .001 
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القبلي  ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  بُت متوسط درجات االختبارين2كيظهر ُب اٞتدكؿ )
كالبعدم،ك ىي لصاّب التطبيق البعدم. بينت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيا ُب التطبيق البعدم  
كيعزل ذلك الستخداـ اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية احملوسبة ، كلعل ذلك يعود إٔب ما ٘تنحو ىذه 

ٖتفز ف  الدماغ االسًتاتيجية للطالبات من ألواف  كصور ك ترميزات تدعم الذاكرة البصرية ك 
األٯتن على التصور كالتخيل ، فتيًتجم ا١تعادالت الرياضية عن طريقو إٔب صور ك رموز بطريقة 

 منظمة ، كمشوقة ، تكفل للطالب تعلم ذك معٌت كبينية معرفية سليمة  .
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 رابعا: التوصيػػات ك ادلقًتحات :
ائج البحث اٟتالية ُب ا٠ترائط الذىنية اإللكًتكنية على التحصيل بناءان على ما أسفرت عنو نت

 الدراسي ُب بعض موضوعات مقرر الرياضيات فإف الدراسة تقدـ عددا من التوصيات :
تشجيع ا١تعلمُت على استخداـ ا٠ترائط الذىنية ُب تدريس الرياضيات ١تا ظهر ٢تا من أثر  .1

 ا٬تايب ُب التحصيل الدراسي .
 تدريبية يتم من خبلؿ تدريب ا١تشرفُت على استخداـ ىذه االسًتاتيجية .عقد دكرات  .2
االىتماـ بتضمُت ا١تناىج كا١تواد الدراسية على بعض األدكات البصرية ك األلواف  .3

 كالرسومات كالصور لكي يوظفوا  ىذه التقنيات .
 يجية.عقد دكرات تدريبية يتم من خبل٢تا ٕتريب ا١تشرفُت على استخداـ ىذه االسًتات .4
 إعداد برامج تدريبية للمعلمُت لتدريبهم على االستخداـ التعليمي للكمبيوتر  ك بر٣تياتو . .5

 ادلقتػػرحات :
 عمل دراسات مشاهبة للتعرؼ على فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية مع مواد أخرل . .1
 دراسية تطبيق دراسات حوؿ اسًتاتيجيات بصرية أخرل غَت ا٠ترائط الذىنية . .2
دراسة كصفية عن أسباب قلة استخداـ اسًتاتيجيات التعلم النشط لدل ا١تعلمُت عمل  .3

 عامة كمعلمي الرياضيات بصفة خاصة .
ٕتهيز اٟتجرات الصفية كمعامل اٟتاسوب باللواـز اليت تسمح بتوظيف التعلم االلكًتكين  .4
. 
ات أخرل  تطبيق دراسات مشاهبة تتناكؿ اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية كأثرىا على متغَت  .5

 كالتفكَت اإلبداعي كالتفكَت الناقد كحل ا١تشكبلت .. كغَتىا .
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 قائمة ادلراجع :
 أكال :الكتب :

.اإلمارات العربية 1(.الكتاب األمثل ٠ترائط العقل .مكتبة جرير .ط2016بوزاف، توين .) .1
 ا١تتحدة .

للنشر كالتوزيع (.مدخل إٔب تكنولوجيا التعليم. دار كنوز ا١تعرفة 2010الفر٬تات،غالب.) .2
 .عماف .1.ط
 .اإلمارات العربية ا١تتحدة .1(.استخدـ ذاكرتك .مكتبة جرير .ط2007بوزاف، توين .) .3
 .القاىرة .مصر1(.مكتبة الدار العربية للكتاب .ط2000أبوعمَتة .٤تبات.) .4

 ثانيا: الرسائل العلمية  :
فاعلية استخداـ اخلرائط الذىنية على حتصيل بعض موضوعات ( .2009كقػػاد، ىديل أٛتد.) .1

. رسالة ماجستيػر غَت مقرر األحياء لطالبات الصف األكؿ ثانوم الكبَتات مبدينة مكة ادلكرمة 
 منشورة . كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل .

( : فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية ُب تدريس العلـو ُب التحصيل 2010دراسة القاٝتية ) .2
العلمي كتنمية عمليات العلم األساسية لدل تبلميذ الصف الثالث األساسي بسلطنة عيماف ، رسالة 

 ماجستَت غَت منشورة  ،جامعة مؤتو ، سلطنة عيماف 
تخداـ ا٠ترائط الذىنية ا١تعززة بالوسائط ا١تتعددة ُب تدريس (. فاعلية اس2011مقلد ، سحر عبدهللا.) .3

الدراسات االجتماعية على التحصيل ا١تعرُب كتنمية التفكَت االستدالٕب لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية . 
 رسالة ماجستَت غَت منشورة. كلية الًتبية ، جامعة سوىاج .

ية ا٠ترائط الذىنية ُب ٖتصيل طلبة الصف (. أثر استخداـ اسًتاتيج2011حوراين ، حنُت ٝتَت.) .4
التاسع ُب مادة العلـو ك ُب إتاىاهتم ٨تو العلـو ُب ا١تدارس اٟتكومية ُب مدينة قلقيلة . رسالة ماجستَت 

 غَت منشورة . كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية.
التفكَت اإلبداعي لدل طالبات (. فاعلية التدريس با٠ترائط الذىنية ُب تنمية 2011السوداين،  ) .5

 الصف األكؿ ا١تتوسط . رسالة ماجستَت غَت منشورة. كلية الًتبية ، جامعة القادسية  .
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( . دراسة مقارنة ألثر استخداـ كل من اسًتاتيجية 2012رزكقي ،رعد مهدم كفتاح ، كامراف . ) .6
ى مهارات االتصاؿ اللفظي ك القدرة التدريس ٓترائط التفكَت القائمة على الدمج كاسًتاتيجية النمذجة عل

 القرائية ُب مادة الرياضيات لدل الطبلب. رسالة ماجستَت غَت منشورة . كلية الًتبية ، جامعة بغداد  .
(. فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية ُب تنمية التفكَت التخيلي 2012يوسف ، السعدم الغوؿ.) .7

 لة اإلعدادية. .كبعض مهارات عادات العقل لدل تبلميذ ا١ترح
(.أثر اسًتاتيجييت احملطات العلمية ك ا٠ترائط الذىنية ُب تنمية ا١تفاىيم 2015فياض، ساىر ماجد.) .8

الفيزيائية كمهارات التفكَت البصرم ُب مادة العلـو لدل طلبة الصف الرابع األساسي بغزة . رسالة 
 .ماجستَت غَت منشورة . كلية الًتبية ، اٞتامعة اإلسبلمية بغزة

(.أثر التدريس باستخداـ ا٠ترائط الذىنية ُب التحصيل الدراسي لطلبة كلية الًتبية 2014العتييب  .) .9
 ّتامعة ٧تراف ، رسالة ماجستَت غَت منشورة . كلية الًتبية ، جامعة ٧تراف.

(. أثر استخداـ اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية احملوسبة ُب التكامل 2014يوسف، عمرك ٤تمد.) .10
نصفي ا١تخ كتنمية مهارات التفكَت العليا لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية . رسالة ماجستَت الوظيفي ل

 منشورة . معهد الدراسات الًتبوية، جامعة القاىرة.
( . أثر استخداـ ا٠ترائط الذىنية االلكًتكنية ُب ٖتصيل طبلب التاسع ُب 2014البطاح ،رائد .) .11

 الَتموؾ .مادة الرياضيات .كلية الًتبية . جامعة 
(. فعالية استخداـ اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية ُب ٖتصيل تبلميذ الرابعة 2015سارة ، الصيد.) .12

 متوسط . رسالة ماجستَت غَت منشورة . كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية ،جامعة ٤تمد خيضر بسكرة .
ة بعض ا١تفاىيم اٞتغرافية ( .فاعلية اسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية ُب تنمي2016عقييب، خالد علي.) .13

 لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية األزىرية . رسالة ماجستَت غَت منشورة . كلية الًتبية ، جامعة األزىر.
( : القدرة على الربىاف الرياضي لدل طلبة الصف الثامن كعبلقتها 2009دراسة زبيدة ) .14

 بتحصيلهم ُب الرياضيات ، كلية العلـو .
لية برنامج قائم على التعلم الدماغي لتنمية القوة الرياضية لدل طبلب (. فاع2013عبدهللا.) .15

 الصف األكؿ ثانوم . رسالة دكتوراه غَت منشورة .كلية الًتبية ،جامعة أسيوط ،مصػر .
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 ثانيا : ادلراجع األجنبية :
( : "أثر اخذ ادلبلحظات يف تدريس (Akinoglu, Yasar,2007دراسة  .1

اخلرائط العقلية على اجتاىات الطلبة ك التحصيل االكادميي ك تعلم العلـو من خبلؿ تقنية 
 ادلفاىيم " .

( : "كجهات نظر ادلعلمُت ŞEYİHOĞLU, KARTAL,2010دراسة ) .2
 حوؿ تقنية اخلرائط الذىنية يف علـو احلياة االجتماعية استنادا على النظرية البنائية " .

رائط العقلية مع :  "اثر اخلIsmail , Ngah , Umar,2010 )دراسة) .3
التعلم التعاكين على االداء الّبرلي ك مهارات حل ادلشكبلت ك الفوؽ معرفية بُت طبلب علم 

 "احلاسوب
 ( :  (Dhindsa and Kasim,2011دراسة .4
"استخداـ مدخل اخلرائط العقلية البنائية البصرية كمدل جودة الًتاكيب ادلعرفية  .5

 ادلكتسبة لدل الطلبة " .
( : " اثر نشاطات مبنية على اخلرائط الذىنية على Jones5 2012,دراسة ) .6

 دافعية الطبلب" .
:"انتشار اخلرائط الذىنية كوسيلة  (Zipp and Maher,2013)دراسة  .7

 تدريسية كاسًتاتيجية للفهم يف رلاؿ الصحة كالعبلج الطبيعي ".
 ( :Rosciano ,2015دراسة  ) .8
نشط بُت منتسيب طلبة ماجستَت التمريض "فاعلية اخلريطة الذىنية كاسًتاتيجية تعلم  .9

. " 
10.  
( :"تقنية اخلريطة الذىنية يف تعلم Buran, Filyukov,2015دراسة ) .11

 اإلصلليزية " .
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( : "التعليم ادلفتوح باخلّبات ك ادلشاركة باخلّبة ك Jirasek,2016دراسة ) .12
 مشاركتها من خبلؿ اخلرائط الذىنية .

دتهيدية الستخداـ اخلرائط الذىنية يف ( : "دراسة  Wilson , 2016.دراسة)10 .13
التعليم البصرم بالتعليم العاـ ك دراسة لفصوؿ العلـو للناطقُت باللغة العربية يف دكلة االمارات 

 العربية ادلتحدة ".
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احلاجات التدريبية البلزمة دلعلمي اللغة العربية مبرحلة التعليم األساسي كادلرحلة الثانوية " 
 من كجهة نظر ادلوجهُت الًتبويُت "مبدينة مصراتو 

 د . أمحد زلمد حسن مرعي/ جامعة مصراتو
 مقدمة :

 
يشهد العآب الذم نقطنو ثورة عارمة ُب ا١تعلومات كتطوران تكنولوجيا ىائبلن ُب شىت مناحي اٟتياة ، 
فة لذا بات من الضركرم أف يواكب ىذه التطورات ، إحداث إصبلح للواقع التعليمي ُب جوانبو كا
،ك٬تب أف يكوف  االىتماـ األكرب منصبان على ا١تعلم ، حيث إنو الركيزة األساسية ُب عملية 

 التطوير كالتحديث .     
ككي يستمر ا١تعلم القادر على قيادة عجلة التقدـ كالتطور، كمسا٫تتو الفاعلة ُب تنمية اجملتمع تنمية 

العلمية كالًتبوية كالتقنية ؛لذا كجب االرتقاء شاملة ، كضركرة ٣تاراة العصر كمبلحقة التطورات 
ٔتستول أداء ا١تعلم  ٔتا يكفل لو ٖتقيق رسالتو على الوجو األحسن ُب ىذا العصر ، الذم ٬تعل 

 اإلتقاف كٖتقيق أعلى معايَت اٞتودة أىم ٝتاتو .
حاجات فهذه التطورات العلمية كالًتبوية ، كالتقدـ التقٍت كالتكنولوجي ا١تتسارع ، أظهرت 

كمتطلبات جديدة للمعلم ، فوجب على ا١تعلم أف يعدؿ يطور من أدكاره ككظائفو ، فاٟتاجة ماسة 
لبلىتماـ بنوعية ا١تعلم ، كالعمل على رفع مستواه ، عن طريق برامج التدريب أثناء ا٠تدمة، إذ "إف 

ية ١تعلم اليـو للقياـ برامج إعداد ا١تعلم قبل ا٠تدمة ،مهما كانت ٥ترجاهتا جيدة إال أهنا ليست كاف
ٔتهامو بنجاح ،فالتعليم شأنو شأف أم نشاط آخر يتأثر بالتطورات االجتماعية كاالقتصادية 
كالعلمية كالثقافية، األمر الذم يتطلب من ا١تعلم أف يطور مفاىيمو ا١تهنية، ك٬تدد أساليبو التدريسية 

لنمو ا١تهٍت للمعلم طواؿ مدة (.كمن ىنا تنشأ اٟتاجة إٔب استمرار ا1428،10")حناف سرحاف:
أدائو لوظيفتو ؛ لينمي ا١تعلم نفسو ُب ٣تاؿ عملو، كحىت ال تكوف ىناؾ فجوة بينو كبُت جيل 

 طبلبو ؛ فينمي من معرفتو  كمهاراتو ،كمن ٍب تطويرىا .
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كىكذا فا١تعلم ُب حاجة ماسة كضركرية إٔب ٖتسُت ٪توه مهنيان؛ ١تواكبة أحدث ا١تعارؼ ا١تستجدة، 
ؿ أساليب التدريس كا١تهارات، اليت ٭تتاجها ا١تعلموف ليكونوا أكثر دراية ككفاية ُب ٣تاؿ حو 

 ٗتصصهم.
كتدريب ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة ٔتثابة ضبط كتوجيو كحفز طاقات النمو ا١تهٍت ا١توجودة لديهم ، 

مهارات التعلم ،  كذلك بتهيئة الظركؼ ا١توضوعية ا١تبلئمة لتوجيو النمو ا١تهٍت الذاٌب ، ٨تو إتقاف
كمهارات التدريس ، كُب ىذا الشأف يؤكد األنصارم أنو " حىت أفضل برامج اإلعداد قبل ا٠تدمة ال 
تستطيع تدريب ا١تعلمُت ؛ ليكونوا حديثي ا١تعلومات ُب نظاـ تعليمي حيوم ،فا١تواد كالتقنيات 

تدريب قبل ا٠تدمة يساعد اٞتديدة ، ٕتعل برنامج التدريب أثناء ا٠تدمة ضركريان ، فربنامج ال
ا١تعلمُت ُب حاجات آنية ٤تددة ، بينما برنامج اإلعداد أثناء ا٠تدمة ذك ىدؼ مركز على ٪تو 

 (1995،187ا١تعلمُت ، كتطورىم كاكتساهبم أفكاران جديدة " )ملكة صابر :
معلوماتو كمعلم اللغة العربية بصفة خاصة ُب حاجة مستمرة إٔب رفع مستول أدائو ا١تهٍت ، كٕتديد 

كطرائق تدريسو كأساليبو ، كاالستفادة من معطيات العصر اٟتديث ُب تدريس اللغة العربية ، فهو " 
اليـو ُب حاجة ماسة ١تهارات تدريس جديدة تساعده على أداء دكره على الوجو ا١تطلوب ، كما 

أبعد نظران ، كأكثر أنو ُب حاجة إٔب معارؼ كإتاىات حديثة ، ُب ٣تاؿ تدريس اللغة العربية ٕتعلو 
فهمان ١تتطلبات مهنتو ، كلعل ذلك لن يكوف متاحان إال من خبلؿ برامج تدريبو أثناء ا٠تدمة 

 (2006،136.)عبدهللا الكورم :
كتأسيسان على ما سبق نؤكد أ٫تية إتاحة الفرصة للمعلم باعتباره أىم ا١تصادر ُب تقدير اٟتاجات 

٢تا؛ ذلك ألف فاعلية التدريب كبرا٣تو يتوقف ٧تاحو ،  التدريبية اليت يرل أنو ُب حاجة ماسة
 بالدرجة األكٔب ، على مدل رضا ا١تتدرب كقناعتو باٟتاجة لو .

كتعرؼ اٟتاجة التدريبية للمعلمُت بأهنا ٣تموعة التغَتات كالتطورات اليت ٬تب إحداثها ُب معلومات 
 أعما٢تم الًتبوية.كمهارات ا١تعلمُت كإتاىاهتم هبدؼ جعلهم قادرين على أداء 

ك٘تثل عملية ٖتديد اٟتاجات التدريبية للمعلمُت أكٔب خطوات تنظيم برامج تدريب ا١تعلمُت أثناء 
ا٠تدمة ، حيث يتعذر ٖتقيق أىداؼ ا٠تطط التدريبية بكفاءة عالية دكف تعرؼ اٟتاجات التدريبية 

اتو للحاجات التدريبية ٢تؤالء البلزمة للمتدربُت ، بل إف ٧تاح أم برنامج تدرييب يقاس ٔتدل مراع
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ا١تتدربُت ؛ لينمي ا١تعلم نفسو ُب ٣تاؿ عملو، كحىت ال تكوف ىناؾ فجوة بينو كبُت جيل طبلبو ؛ 
 (2008،48فينمي من معرفتو  كمهاراتو ،كمن ٍب تطويرىا .)الطناكيوالعرفج:

١تعلم، كٞتعل إف ٖتديد اٟتاجات التدريبية ىو ا١تدخل العلمي ٟتل كثَت من مشكبلت تدريب ا
التدريب ذا فائدة حقيقية، كٖتديد اٟتاجات التدريبية للمعلم ٯتكن أف ٬تيب عن ٜتسة أسئلة 
مهمة ىي أين يتم التدريب ؟ كمن ٬تب تدريبو ؟كاحملتول التدرييب ؟ كالنتائج ا١تًتتبة على التدريب ؟ 

 (Beaudoin:2004p29ككيف ٕتعل نتائج التدريب كاقعان ملموسان؟.)
ركة ا١تعلمُت ُب ٖتديد حاجاهتم التدريبية تسهم ُب معرفة إتاىاهتم كرغباهتم ، كتكشف عن إف مشا

 خلفياهتم ا١تهنية كالثقافية ، األمر الذم يساعد على تصميم كإعداد الربامج التدريبية ا٢تادفة .
 مشكلة الدراسة:

 ُب ضوءما سبق تتحدد مشكلة الدراسة ُب السؤاؿ الرئيسي اآلٌب:
ات التدريبية البلزمة ١تعلمي اللغة العربية ٔترحلة التعليم األساسي كا١ترحلة الثانوية ٔتدينة ما اٟتاج

 مصراتو من كجهة نظر ا١توجهُت الًتبويُت؟
 

 كيتفرع عن ىذا السؤاؿ األسئلة الفرعية اآلتية:
                 س  ما اٟتاجات التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب ٣تاؿ التخطيط لدرك  (1
 العربية.؟اللغة
 ( ما اٟتاجات التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب ٣تاؿ تنفيذ دركس اللغة العربية؟2
 ( ما اٟتاجات التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب ٣تاؿ تقوًن دركس اللغة   العربية؟3
متوسطات استجابات ا١توجهُت الًتبويُت ُب مرحلة  بُت ائية( ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحص4

 موجهي ا١ترحلة الثانوية فيما يتعلق بقائمة اٟتاجات التدريبية؟ التعليم األساسي، كاستجابات
 مصطلح الدراسة:

بالفرؽ بُت الواقع كالنتائج ا١ترغوبة أك ا١تطلوبة أك بعبارة أخرل الفرؽ بُت  Trinerعرفهااحلاجة : "
( كيقصد بو ُب ىذا البحث الفرؽ بُت (Triner:1996p51ماىو كائن كما٬تب أف يكوف ")
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كاقع معلمي اللغة العربية ُب مدارس التعليم العاـ ٔتنطقة مصراتو ، كما يفًتض أف يكونوا عليو ، 
 عارفهم كمهاراهتم ك٦تارستهم التدريسية .كذلك بالنسبة ١ت

 التدريب : 
اٞتهود ا١تبذكلة لتطوير كٖتسُت ا١تمارسات التدريسية ١تعلمي اللغة العربية ، ُب مدارس التعليم 
األساسي من خبلؿ تطوير معارفهم كتنمية مهاراهتم كأفكارىم كقدراهتم ٔتا يقودىم إٔب أفضل 

 النتائج .
 : أمهية الدراسة

 أ٫تية ىذا البحث ُب :تتمثل 
اإلسهاـ ُب ٖتديد حاجات معلمي اللغة العربية ٔتنطقة مصراتو ، كذلك عند إعداد برامج تدريبية -

 تستجيب ٢تذه اٟتاجات.
كضع صورة كاضحة للمسؤكلُت عند إعداد ا١تعلمُت ،ك إبراز أىم حاجات ا١تعلمُت لوضعها ُب  -

 االعتبار عند تقدًن الربامج التدريبية .
 إتاحة الفرصة للمعلمُت ؛للكشف عن حاجاهتم التدريبية لتطوير أدائهم . -

 حدكد الدراسة : 
تقتصر ىذه الدراسة على موجهي اللغة العربية ُب مدارس التعليم العاـ ُب اٟتلقة االثالثة من التعليم 

الدراسي األساسي، كا١ترحلة الثانوية ٔتنطقة مصراتو ُب الفصل الدراسي األكؿ من العاـ 
 ـ2017/2018
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 إجراءات الدراسة :
 لئلجابة عن أسئلة الدراسة ، قاـ الباحث باإلجراءات اآلتية :

ٖتديد اٟتاجات التدريبية البلزمة ١تعلمي اللغة العربية باٟتلقة الثالثة بالتعليم األساسي  -
 هبذا اجملاؿ .كا١ترحلة الثانوية من خبلؿ االطبلع على األدبيات كالدراسات ا١تتعلقة 

إعداد استبانة الستطبلع آراء ا١توجهُت الًتبويُت باٟتلقة الثالثة من التعليم األساسي   -
كا١ترحلة الثانوية ٗتص  اللغة العربية ٔتنطقة مصراتو عن اٟتاجات التدريبية البلزمة ٢تؤالء 

 ا١تعلمُت.
 قًتاحاهتم .عرض االستبانة على ٣تموعة من احملكمُت كتعديلها ُب ضوء آرائهم كا -
تطبيق االستبانة على ٣تموعة الدراسة اليت تتكوف من ا١توجهُت الًتبويُت ُب ٗتص  اللغة  -

 العربية ٔترحلة التعليم األساسي كا١ترحلة الثانوية ٔتنطقة مصراتو .
 تسجيل النتائج كمعاٞتتها إحصائيان. -
 تفسَت النتائج كتقدًن التوصيات كا١تقًتحات. -

 
 سات السابقة:اإلطار النظرم كالدرا
 أكالن: اإلطار النظرم:

 مفهـو التدريب:
بأنو " تلك األنشطة الرٝتية كغَت الرٝتية اليت ٭تصل  عليها ا١تعلموف أثناء Ala sariعرفو 

( ُب حُت يرل ٝتوربأنو  ا١تعارؼ كاألنشطة  AL Ansari:1995،26ا٠تدمةبصورة أفضل )
 (      2009،496كٖتسُت مستواىم ا١تهٍت)ٝتور:كاالحتياجات اليت تسهم ُب تطوير أداء ا١تعلمُت 

أماجابرعبد اٟتميد فَتل التدريب بأنو نشاط ٥تطط كمنظم ،ٯتكن ا١تعلممن النموُب مهنتو ، 
باٟتصوؿ على مزيد من ا٠تربات الثقافية كا١تسلكية ،ككل مامن شأنو يرفع مستول عملية التعليم 

 (2002،986بر عبداٟتميد:كالتعلم، كزيادة طاقة ا١تعلمُت اإلنتاجية )جا
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كيضيف ديسلر بأف التدريب ىو العملية اليت هتيئ كسائل التعليم، كتعاكف ا١تعلم على اكتساب 
ٟتاضرة كا١تستقبلية، كىو ٔتثابة نشاط مستمر لتزكيد ا١تعلم ٓتربات كمهارات  الفاعلية ، ُب أعما٢تاا

 (2003،9كإتاىات ، تزيد من مستول أدائو ا١تهٍت )ديسلر :
أما الديب فيحدد تعريفا شامبلن للتدريب حيثَتل " أنو أىم األدكات األساسية لتأىيل ا١تعلم 
كاالرتقاء الشامل بو ُب كافة اٞتوانب ، كاليت ٖتدد ا١تبلمح األساسية لتعامبلت كقدرات كمستول 

 (2007،26أداء الفرد ُب حياتو ا٠تاصة كا١تهنية ")إبراىيم الديب:
أف التدريب ٯتثل نشاطان مهنيان يتلقاه ا١تعلم بعد بدء ا١تمارسةا١تهنية؛كذلك ُب ضوء ما سبق يتضح 

هبدؼ تطوير أدائو كسلوكو ك٦تارساتو  كإتاىاتو ا١تهنية، ٨تو مهنة التدريس أك التكيف مع 
 ا١تتغَتات؛ كمن ٍب ٖتسُت الناتج من العملية التعليمية.

 
 مفهـو احلاجات التدريبية:
ا " أنواع التغيَتات أك اإلضافات ا١تطلوب إدخا٢تا على السلوؾ الوظيفي للفرد يعربعنهااٟتماٛتي بأهن

، كعلى أسلوب أدائو عن طريق التدريب ، فاٟتاجة التدريبية تشَت إٔب كجود تناقض أك اختبلؼ 
حإب أك مستقبلي بُت كضع قائم ككضع مرغوب فيو ؛ألداء مطلوب من ا١تنظمة أك الوظيفة أك 

كاف ذلك مرتبطان با١تعارؼ أك ا١تهارات أك االٕتاىات أك كل ذلك".)٤تمد األفراد، كسواء  
 (.1999،56اٟتماٛتي:

أما عمر غباين فَتل أف أهنا "التغَتات كالتطورات ا١تطلوب إحداثها ُب ا١تعلم كا١تتعلقة ٔتعارفو 
 (2004،58،كمهاراتو كقدراتو كإتاىاتو ؛لتحسُت أدائو كرفع مستواه ا١تهٍت  " )عمرغباين:

ُب حُت أٚتعت األدبيات الًتبوية على أف اٟتاجات التدريبية يقصد هبا ٥تتلف التغَتات ا١تطلوب 
إحداثها ُب خربات ا١تشاركُت ُب برنامج التدريب ، ٔتا ُب ذلك ا١تعلومات كا١تهارات كالقيم 

كذلك لتمكينهم من األداء الكفء لعمل معُت يشتمل على  ؛كاالٕتاىات كأشكاؿ السلوؾ 
 (٣2004،305تموعة من ا١تهاـ كالواجبات ا١تطلوب إ٧تازىا .)طعيمو كالبندارم :
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كعند التخطيط للربامج التدريبية ٬تب ٖتديد اٟتاجات التدريبية؛حىت تكوف ىذه الربامج فعالة 
إب توجو التدريب ُب االٕتاه الصحيح كيعد كمؤثرة، كتساعد على ٕتسيد رغبات ا١تتدربُت، كبالت

 ذلك مؤشراٌ حقيقيان لنجاح التدريب  ؛ألنو  مبٍت على حاجة ا١تتدرب .
 

 :أمهية حتديد احلاجات التدريبية
 تأٌب أ٫تية عملية ٖتديد اٟتاجات التدريبية من عدة اعتبارات :

 كوهنا ىي األساس لكل عناصر العملية التدريبية. (1
 الًتكيز على األداء احملسن.كوهنا تساعد ُب  (2
توضح األفراد ا١تطلوب تدريبهم كنوع التدريب كالنتائج ا١تتوقعة )عبد البارم درة  (3

:1998،18.) 
 

كما ترجع أ٫تية ٖتديد اٟتاجات التدريبية للمعلمُت على أهنا: )طعيمةكالبندارم: 
 (:2005،38( ) خالد األٛتد :2004،306

 
ليو برامج التدريب كالتخطيط ٢تا ، حيث ٖتدد بدقة تعد العامل األساسي الذم يبٌت ع -

 ماينبغي تقدٯتو للمتدربُت كما ينبغي تفضيلو على غَته ، كاعطائو األكلوية ُب التدريب 
 

٘تثل العامل  الرئيس لرفع كفاءة ا١تعلم ، بتفعيل الربامج التدريبية؛ لرفع كفاءتو من خبلؿ  -
 أسلوب تنفيذىا كنوعية ا١تتدربُت .ٖتديد نوعية ٤تتول تلك الربامج ، كمدهتا ك 

 
تتيح الفرصة الستغبلؿ اإلمكانات ا١تتاحة للتدريب من قول بشرية كمادية استغبلالن  -

 حقيقيان .
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تساعد على توجيو اإلمكانات كاإلجراءات التنفيذية، لربنامج التدريب ٨تو ٖتقيق  -
 . األىداؼ ا١تنشودة ، كبذلك تعدؿ من مسار الربنامج كلما حاد عنها

 
تسهم ُب توجيو اٞتهد كالوقت كا١تاؿ ،نتيجة التعرؼ على اٟتاجات التدريبية الفعلية للفئة  -

 ا١تستهدفة.
 

 تساعد على معرفة األسباب اٟتقيقية لؤلداء ا١تنخفض من جانب ا١تعلمُت -
 

 رلاالت تدريب معلمي اللغة العربية أثناء اخلدمة:
و معرفيان كمهاريان ككجدانيان ، كىذا يشَت إٔب تعدد كتنوع إف تدريب ا١تعلم ضركرة أثناء ا٠تدمة ، لتنميت

جوانب تدريب معلم اللغة العربية أثناء ا٠تدمة ، كتتعدد جوانب  تدريبو ، كتنوع اجملاالت كتعددىا 
 اليت تندرج ٖتت كل جانب منها كااٌلٌب :

 
اللغة اٞتانب ا١تعرُب التخصصي كيشمل اإل١تاـ با١تعارؼ النظرية ا١تتصلة بطبيعة  (1

 العربية كأ٫تيتها ، كخصائصها ، كمهاراهتا ، كفنوهنا كفركعها . 
اٞتانب ا١تهارم  ،كيشمل اٞتوانب ا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ، لتدريس فعاؿ  (2

 يتواكب مع التطورات ، كا١تستجدات ُب اجملاالت اآلتية :
 ، من نظريات التعلم كالتعليم،            أ(اإل١تاـ با١تعارؼ النظرية ا١تتصلة باٞتانب ا١تهٍت       

كخصائ  ٪تو التلميذات كالفركؽ الفردية، كمشكبلت الشخصية ،كعبلقة ذلك كلو    بسبل تعليم 
 اللغة العربية كتعلمها .

ب( ٗتطيط الدركس كإعدادىا، كٖتديد األىداؼ السلوكيةكصياغتها كصياغة األسئلة         
 الصفية 
 ليب التعلم كاسًتاتيجيات التعليم .ج (طرؽ كأسا      
 د(إدارة بيئة الصف كضبطها.        
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 ق (إنتاج الوسائل كالتقنيات اٟتديثة ُب تدريس اللغة العربية.
 ك(تقوًن تعليم اللغة العربية ككسائلو كأدكاتو.

ا١تعلم (اٞتانب السلوكي الوجداين ،كيشمل اٞتوانب الشخصية كاالنفعالية كالوجدانية ، كسلوؾ 3
 كإتاىاتو ، كٖتسُت عبلقتو اإلنسانية با١تشاركُت معو ُب العملية التعليمية كالًتبوية .

 
كيعد اٞتانب ا١تهنيفي أداء معلم اللغة العربية من أىم اٞتوانب ُب برامج التدريب أثناء ا٠تدمة ، 

احملاكر اآلتية ُب ( اليت أكدت على 2006،134كىذا أكدتو دراسة الكورم )عبدهللا الكورم : 
تدريب ا١تعلمُت : التخطيط للدرس ، كمهارات عرض الدرس كطرؽ التدريس كاسًتاتيجياتو ، 
ككسائل التعليم كفنياتو ، كطرؽ التدريس كاسًتاتيجياتو ، ككسائل التعليم كتقنياتو ، كاإلدارة الصفية 

 كالتقوًن ، كاٞتانب التخصصي ، كاٞتانب اإلدارم .
 

 كسآب معايَتان ألداء معلمي اللغة العربية ُب التعليم العاـ ، كأكصيا بتطوير كاقًتح فضل هللا
برامج تدريب معلمي للغة العربية ُب التعليم العاـ ، ُب ضوء تلك ا١تعايَت اليت تركز على 
األداء اللغوم كالتدريس ، كتفي باحتياجات ا١تعلمُت الفعلية اللغوية كالتدريسية )فضل هللا 

 (.851،ص2004كسآب :
 

( اٟتاجات التدريبية ا١تهنية ١تعلمات اللغة 2007ُب حُت صنفت حناف النمرم )النمرم :
العربية ُب ا١ترحلتُت ا١تتوسطة كالثانوية  إٔب اٞتوانب الثبلثة ) ا١تعرُب كا١تهارل كالوجداين ( 

العربية  كفق ستة ٣تاالت ىي اٞتانب ا١تعرُب كيعرب عنو اجملاؿ الثاين : إعداد دركس اللغة
كٗتطيطها ، كاجملاؿ الثالث طرؽ التدريس الفعاؿ للغة العربية، كاجملاؿ الرابع استخداـ 
السبورة ا١تدرسية ، كاجملاؿ ا٠تامس تقوًن ٖتصيل التبلميذ ُب دركس اللغة العربية كاٞتانب 

 . الوجداين كيعرب عنو اجملاؿ السادس : التعامل مع التبلميذ أثناء تدريس اللغة العربية
 

 طرؽ حتديد احلاجات التدريبية ككسائلها:
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تتمثل كسائل ٖتديد اٟتاجات التدريبية كأساليبها فيما يلي : 

 (2006،323()ا٠تطيب :2005،212)األٛتد:
ٖتليل ا١تنظمة)ا١تدرسة( بداية من األىداؼ إٔب خرائط التنظيم ،كما٬ترم فيها             -1

 من منتجات هنائية . من عمليات ٥تتلفة ،كماتقدمو للمجتمع
 ٖتليل ا١تهاـ التدريسية كاإلدارية اليت يناط هبا ا١تعلم داخل الصف أك داخل ا١تنظمة  -2
 ٖتليل الفرد)ا١تعلم (من حيث إتاىاتو كقدراتو كمهاراتو كبنية عبلقاتو داخل ا١تنظمة -3
 ككذلك ما يعلنو ا١تعلم عن نفسو من حاجات.   
ة عن الوظيفة ، من حيث مهامها ككفاياهتا ، كٝتات    مراجعة البيانات ا١تتوفر  -4

 شاغليها .
 ا١تقاببلت الشخصية اليت تثَت عددان من التساؤالت العميقة ا١تتعلقة بالعمل التدريسي  -5

 كمشكبلتو كالكفايات الواجب توافرىا ُب القائمُت عليو .
ة جوانب العمل استخداـ االستبانات من خبلؿ أسئلة مكتوبة كاضحة ، تغطي كاف -6

 ، إما مفتوحة أك تتطلب إجابتها االختيار من بدائل متعددة .
 االستقصاء عن طريق قوائم االحتياجات .-7
استقراء التطورات ا١تتوقعة ُب ا١تنظمة ، إذ إف التوجيهات ا١تستقبلية للمنظمة ؛تؤدم -8

ب، كيؤدم ذلك إٔب إٔب ٖتديد ا١تهاـ كاألدكار ا١تطلوبة من العاملُت ُب ا١تستقبل القري
ٖتديد اٟتاجات التدريسية ٢تم؛ ؛١تواكبة متطلبات التطوير كلتوفَت مستلزمات األعماؿ 

 كمتطلباهتا ،ُب ضوء معطيات ا١تستقبل .
 الدراسات السابقة:

 ( :2003(دراسة رضا األدغم )1
استهدفت الدراسة تطوير برنامج إعداد معلمي اللغة العربية ُب ضوء متطلبات العصر  
كمتغَتاتو ، كأكد الباحث على ضركرة تطوير أساليب تقوًن ا١تعلم ، كأ٫تية كضع رؤية 
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مستقبلية؛ لتطوير إعداد معلم اللغة العربية ُب ضوء معايَت األداء ، كتطوير أساليب تقوٯتو 
. 
 ( :2003( دراسة أمحد ىجراف)2

مج تدرييب مقًتح من استهدفت الدراسة " ٖتديد اٟتاجات التدريبية للمعلمُت، كبناء برنا
كجهة نظر القادة كا١تختصُت كا١تشرفُت الًتبويُت ُب ا١تملكة العربية السعودية، كتوصلت 

 الدراسة إٔب حصد لبعض اٟتاجات التدريبية للمعلمُت من كجهة نظر ا١تختصُت 
 :2004(دراسة زلمد فضل هللا 3

التدريسي البلزمُت للًتخي  ٔتزاكلة استهدفت الدراسة ٖتديد معايَت األداء اللغوم كاألداء 
مهنة تدريس اللغة العربية بالتعليم العاـ، كقد توصلت الدراسة إٔب ٖتديد ىذه ا١تعايَت 
ألداء معلمي اللغة العربية ُب العليم العاـ ، كٯتكن اإلفادة من ىذه ا١تعايَت ُب تطوير 

 اإلعداد التخصصي كا١تهٍت للمعلمُت .
 :( 2004دراسة الزىراين ) (4

 
استهدفت الدراسة ٖتديد اٟتاجات التدريبية ١تعلمي العلـو الشرعية ُب ا١ترحلة االبتدائية 
ُب ا١تملكة العربية السعودية، كقد توصلت الدراسة أف اٟتاجة التدريبية ُب ٤تاكر التعليم 
كالتعلم ، كتقنيات التعليم كالنمو ا١تهٍت كبَتة ، كضركرة الًتكيز ُب تدريب ا١تعلم على 

 كفايات كا١تهارات األدائية العملية مع التقليل من الطرح النظرم ال
 (:2006دراسة الطناكم كالعرفج ) (5

استهدفت الدراسة ٖتديد اٟتاجات التدريبية البلزمة ١تعلمات اللغة العربية ، كالعلـو 
ٔتحافظة اإلحساء بالسعودية ، كتوصلت الدراسة إٔب ترتيب اٟتاجات التدريبية ُب ٣تاؿ 
التخطيط للدرس ، ك٣تاؿ مهارات عرض الدرس ، كأساليب تنويع ا١تثَتات ، كاٟتاجات 

طيط للدرس ، ك٣تاؿ مهارات عرض الدرس ، كأساليب تنويع التدريبية ُب ٣تاؿ التخ
ا١تثَتات ، كاٟتاجات التدريبية ُب ٣تاؿ طرؽ التدريس ، كاٟتاجة إٔب التدريب على 
أساليب معاٞتة صعوبات التعلم ، كاٟتاجة إٔب كسائل كتقنيات التعليم ،كاٟتاجة إٔب 
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رة الصفية كالتدريب ُب ٣تاؿ التدريب إٔب استخداـ االنًتنت ،كالتدريب ُب ٣تاؿ اإلدا
 التقوًن .

 :2007دراسة ادلفرج كادلطوم كمحادة  (6
استهدفت الدراسة التعرؼ على االٕتاىات ا١تعاصرة ُب ٣تاؿ إعداد ا١تعلم ، كتنميتو 
مهنيان، كتقدًن تصور مقًتح لتطوير نظاـ إعداد ا١تعلم ، كتنميتو مهنيان ، كتقدًن تصور 

١تعلم ،كتوصلت الدراسة إٔب ضركرة الوقوؼ بكل السبل على مقًتح لتطوير نظاـ إعداد كا
االٕتاىات العا١تية ُب ٣تاإلعداد ا١تعلم  كتدريبو ، كاالستفادة فيها ٔتا يتناسب ظركؼ 

 كإمكانات نظاـ التعليم ُب الكويت .
 :2008دراسة ليلى بنت حسُت  (7

اللغة اإل٧تليزية ، ُب ضوء  استهدفت الدراسة بناء تصور مقًتح للتطوير ا١تهٍت الذاٌب ١تعلمات
كاقع ٦تارساتو قبل معلمات اللغة اإل٧تليزية ٔتنطقة مكة ، كقد توصلت الباحثة إٔب أف ا٠ترباء، 
قد أٚتعوا على أف ٚتيع ٦تارسات التطوير ا١تهٍت الذاٌب، االحتياجات التطويرية ،ككسائل 

 ىات ا١تعاصرة .كتقنيات التطوير ا١تهٍت الذاٌب ، تتقن بدرجة كبَتة مع االٕتا
 :2010(دراسة عبد الرؤكؼ شاكر8
 

استهدفت الدراسة ٖتديد دكر الدكرات التدريبية ُب تطوير النمو ا١تهٍت ١تعلمي العلـو  ُب 
مدارس الوكالة بغزة كسبل تفعيلو ، توصلت الدراسة إٔب أف درجة اإلفادة من ا١تشاركة ُب 

لتخطيط  للدركس  كضبط الصف الدكرات التدريبية كانت كبَتة ، كحصلت ٣تاالت ا
كإدارتو ، كطرؽ التدريس كا٠تربات كاألنشطة التعليمية ، ك٤تتول ا١تنهج كالتقوًن ، كل ىذه 

 اجملاالت ، حصلت على ا١ترتبة العالية ٔتتوسط حسايب عاؿ 
 :2011دراسة باسم صاحل  (9

 
ة معلمي التعليم استهدفت الدراسة بناء برنامج تدرييب لتطوير الكفايات ا١تهنية لدل الطلب

األساسي ، ُب ضوء اسًتاتيجية إعداد ا١تعلمُت ، توصلت ىذه الدراسة لربنامج إعداد معلم 
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الصف ُب ضوء الكفايات ا١تهنية البلزمة لو ،حيث ٯتكن االستفادة منو من خبلؿ إكساب 
 الطالب كفايات : التخطيط للدرس ، كإدارة الصف ، كالوسائل التعليمية ، كالتقوًن .

 :2011(دراسة تغريد أبو حلبية 10
استهدفت الدراسة تطوير التدريب ا١تيداين بكليات الًتبية باٞتامعات الفلسطينية ١تواجهة التحديات 
ا١تعاصرة ، من خبلؿ تقلي  الفجوة بُت اٞتانب النظرم كالعملي ،كقد توصلت إٔب أ٫تية توظيف 

يادة عدد ساعات التدريب ا١تيداين ، كأ٫تية أسلوب التعليم ا١تصغر بصورة موسعة ُب اٞتامعة ، كز 
 تطوير أساليب التدريب ا١تيداين ، كمواكبة التطور التقٍت .

 (2012(دراسة مطر كعبد اْلواد )11
استهدفت الدراسة ٖتديد ا١تعايَت البلزمة للجانبُت التخصصي كالًتبوم ، لربنامج إعداد معلم اللغة 

بغزة ، من أىم النتائج اليت توصل إليها الباحثاف حصوؿ معيار  العربية بكلية الًتبية ّتامعة األقصى
األىداؼ الًتبوية ،كاحملتول الًتبوم ،كالتقوًن الًتبوم ،كاألنشطة الًتبوية على ا١تراتب األكٔب،فيما 

 يتعلق بأكلوية كأ٫تية ا١تعايَت .
 (:2012( دراسة شيماء أمحد )12
توافر ُب معلم التعليم األساسي، ُب كليات الًتبية من ٖتديد ا١تتطلبات ا١تهنية اليت ينبغي أف ت 

خبلؿ تقدًن برنامج اإلعداد ٢تذا ا١تعلم ، كقد توصلت الدراسة إٔب بناء اإلطار العاـ للربنامج 
ا١تقًتح للطبلب ا١تعلمُت ، كقد أشارت النتائج إٔب تفوؽ طبلب اجملموعة التجريبية ُب التطبيق 

 راسة الربنامج ا١تقًتح .البعدم ١تهارات التدريس بعد د
 : 2013دراسة نايف العتييب (  ( 13

استهدفت الدراسة ٖتديد اٟتاجات التدريبية التخصصية البلزمة ١تعلمي القرآف الكرًن ُب ا١ترحلة 
ا١تتوسطة من كجهة نظر معلمي العلـو الشرعية كمشرفيها ، كقد توصلت الدراسة إٔب ىذه اٟتاجات 

ترتيبان تنازليان حسب كجهة نظر ،كٯتكن الرجوع إٔب ىذه اٟتاجات؛ لبلستفادة التدريبية، كًب ترتيبها 
 منها عند إعداد قائمتو .

 :2015(دراسة أمين بكرم 14
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استهدفت الدراسة إعداد برنامج تدرييب ُب مهارات التدريس اإلبداعي ، لدل معلمي اللغة العربية 
النحوية كالتمهيد كاالسًتاتيجيات ، ، متضمنان عدة ٤تاكر ىي التخطيط لتدريس ا١تهارات 

كاستخداـ الوسائل كاألسئلة كا١تناقشات كالتقوًن كالتلخي  كا١تهاـ ا١تنزلية ،كقد أكدت نتائج 
الدراسة فعالية الربنامج التدرييب ،ُب تنمية كثَت من ا١تهارات النحوية لدل تبلميذ الصف الثالث 

 اإلعدادم.
 ة:تعليق على البحوث كالدراسات السابق

أكدت عدد من الدراسات السابقة كالبحوث على أ٫تية ٖتديد اٟتاجات التدريبية ، كالتخصصية 
البلزمة ١تعلمي ا١ترحلة األساسية كالثانوية ، كأٚتعت ىذه الدراسات ١تعلمي ا١ترحلة األساسية 
كالثانوية ،على أف أىم ىذه اٟتاجات التخطيط للدركس ،كعرضها ،كطرائق تدريسها كالوسائل 
كتقنيات التعليم ،كاٟتاجة  إٔب التدريبفي ٣تاؿ التقوًن ، كأىم ىذه الدراسات :دراسة أٛتد ىجراف 

(، كدراسة العتييب 2010، كدراسة عبدالرؤكؼ شكر)2004(،كدراسة ٤تمد فضل 2003)
 (2015( كالبكرم )2012)

كالتخصصية ١تعلمي اللغة كإذا كانت الدراسة اٟتالية هتدؼ إٔب التعرؼ على اٟتاجات التدريبية 
العربية ، ُب مرحلة التعليم األساسي كالثانوم ، فهي تتشابو إٔب حد ما مع العديد من الدراسات 

( اليت استهدفت ٖتديد اٟتاجات التدريبية البلزمة 2006السابقة ، مثل دراسة الطناكم كالعرفج)
فظة اإلحساء بالسعودية ، ككذلك ١تعلمات العلـو كاللغة العربية ، من كجهة نظر ا١تعلمات ٔتحا

ـ( اليت ىدفت إٔب ٖتديد اٟتاجات التدريبية للمعلمُت من كجهة نطر 2003دراسة ىجراف )
ـ( اليت استهدفت تطوير التدريب ا١تيداين 2011القادة الًتبويُت ، ككذلك دراسة تغريد عبدهللا )

ـ( اليت استهدفت ٖتديد 2012بكليات الًتبية باٞتامعات الفلسطينية، ككذا دراسة العتييب)
اٟتاجات التدريبية التخصصية البلزمة ١تعلمي القرآف الكرًن ، ُب ا١ترحلة ا١تتوسطة من كجهة نظر 

 معلمي العلـو الشرعية .
استفاد الباحث من الدراسات السابقة ُب عدة أمور من أ٫تها ٖتديد اإلطار النظرم ،  -

لدراسة ا١تناسبة )االستبانة (، كعرض كاختيار منهج الدراسة فضبلن عن ٖتديد أداة ا
 كمناقشة النتائج كتفسَتىا ، كمن ٍب تقدًن التوصيات كا١تقًتحات .
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تتميز الدراسة اٟتالية عما سبقها من دراسات ، بتناك٢تا ١توضوع اٟتاجات التدريبية  -
 ١تعلمي اللغة العربية ُب ا١ترحلة التعليم األساسي كالثانوم ،من كجهة نظر ا١توجهُت ُب
مدينة مصراتو ، كيعد ىذا ا١توضوع من ا١توضوعات اليت ٓب يسبق دراستها بأبعادىا 
ا١تقًتحة ، ُب ٗتص  اللغة العربية ُب ليبيا نظران ٟتداثة ىذا ا١توضوع ُب حدكد علم 

 الباحث .
استخدـ الباحث ا١تقاببلت الشخصية مع العديد من مديرم ا١تدارس كا١توجهُت من ذكم  -

 ص إلثراء اإلطار النظرم ١تادة البحث.ا٠تربة، كاالختصا
 إجراءات الدراسة:

ُب ضوء ما ًب عرضو سابقا من خبلؿ اإلطار النظرم للدراسة ، يقدـ الباحث ىذا الفصل ، حيث 
يسلط الضوء على إجراءات البحث كالعينة كاألداة ، كصدقها كثباهتا كاألساليب اإلحصائية ، اليت 

 راسة .ًب استخدامها ١تعاٞتة نتائج الد
 رلتمع الدراسة:

يتكوف اجملتمع األصلي ٢تذه الدراسة من ٚتيع موجهي اللغة العربية ، ُب اٟتلقة الثالثة من مرحلة  
( موجهان ُب اٟتلقة 25( موجهان  ، بواقع ) 31التعليم األساسي كا١ترحلة الثانوية ، كالبالغ عددىم )

لة الثانوية خبلؿ فًتة إجراء الدراسة خبلؿ ( موجهُت ُب ا١ترح6الثالثة من التعليم األساسي  ك)
، كقد قاـ الباحث بالتطبيق  على   2017/2018الفصل الدراسي األكؿ من العاـ الدراسي 

 ( موجهان .٣31تتمع الدراسة من خبلؿ أسلوب اٟتصر الشامل كالبالغ عددىم) 
                                

 
 
 

 اسة( يبُت عدد ٣تتمع الدر 1جدكؿ رقم )
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 % التكرار النسيب ا١ترحلة
 80.6 25 التعليم األساسي

 19.3 6 الثانوم  
 %100 31 اجملموع الكلي 

 
 موجهان  31بالنظر إٔب اٞتدكؿ السابق يتبُت أف العدد اإلٚتإب جملتمع الدراسة من ا١توجهُت 

 
 أداة الدراسة كإجراءات ضبطها :

ُب استبانة تتعلق ٔتوضوع اٟتاجات التدريبية كالتخصصية قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة ا١تتمثلة 
،كقد اعتمد على االستبانة كأداة ٞتمع البيانات كا١تعلومات ا١تتعلقة بالدراسة، حيث تعد االستبانة 
من أكثر أدكات البحث العلمي استخداماٌ كشيوعان ُب البحوث الوصفية ا١تسحية ، كاليت ىي " أداة 

وعة من ا٠تطوات ا١تنتظمة تبدأ بتحديد البيانات ا١تطلوبة ، كتنتهي استقصاء منهجية تضم ٣تم
باستقباؿ االستمارات ، كتنظيمها بطريقة توفر الوقت كاٞتهود كالنفقات ، كتوفر على الباحث 

(ككانت إجراءات بنائها على 2005،35التدخل ثانية ُب مراحل التطبيق ")٤تمد عبداٟتميد:
 النحو  اآلٌب :

ألدب الًتبوم كالدراسات ذات العبلقة باٟتاجات التدريبية بصفة عامة االطبلع على ا (1
 كا١تتعلقة ٔتعلمي اللغة العربية بصفة خاصة .

مراجعة مقاييس الدراسات السابقة، اليت استخدمت للتعرؼ على اٟتاجات التدريبية  (2
 كالتخصصية ١تعلمي اللغة العربية، ُب ظل أدكارىم ا١تهنية.

 
حيث اشتملت على ثبلثة ٤تاكر ٗتطيط دركس اللغة العربية ،ٍب تنفيذ ًب بناء االستبانة  (3

( بنود كالتنفيذ على 7ىذه الدركس ٍب التقوًن فاشتمل احملور األكؿ )التخطيط ( على )
 (بندان.11( بندا كالتقوًن على )16)
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 (اشتملت أداة الدراسة على جزأين رئيسيُت يتمثبلف ُب:4     
يتضمن البيانات األكلية عن أفراد ٣تتمع الدراسة حسب متغَتاهتاكىو أ( اٞتزء األكؿ :ك        

التخص  التابع لو ، كا١تؤىل العلمي ،كسنوات  خربتو ُب التعليم ، كعدد    الدكرات اٟتاصل 
 عليها ، ك٣تاالت الدكراتالتدريبية .

ريبية للمعلمُت ُب ب(اٞتزء الثاين: تتضمن فقرات أك بنود االستبانة للتعرؼ على اٟتاجات التد    
(بندان ك٬تاب عليها كفق التدرج 34ظل أدكارىم ا١تهنية موزعة على ثبلث ٤تاكر، كمكونة من )
 الثبلثي )مهمة جدان، مهمة إٔب حد ما ، كغَت مهمة ( .

 
 (2جدكؿ )                                            

 عدد البنود ٣تاالت أداة الدراسة
 7 العربيةٗتطيط دركس اللغة 

 16 تنفيذ دركس اللغة العربية
 11 تقوًن دركس اللغة العربية

 34 اجملموع الكلي
 

 صدؽ االستبانة :
 للتأكد من صدؽ االستبانة ، اتبع الباحث ا٠تطوات اآلتية :

أ(عرض قائمة اٟتاجات التدريبية على عدد من احملكمُت كا١تتخصصُت ؛لتعرؼ آرائهممنحيث 
التدريبية ١تعلمي اللغة العربية ، كمدل مبلءمة اٟتاجات التدريبية ا١تتضمنة ُب كل مشو٢تا للحاجات 

 ٤تور من ٤تاكر االستبانة ، كمدل كضوح العبارات ا١تتضمنة بو .
 النهائية ٢تا.الصورةب(تعديل قائمة اٟتاجات التدريبية ُب ضوء آراء احملكمُت كاقًتاحاهتم، كإعداد 

رضاه التاـ على االستبانة ، كأبدل بعضهم عددان من    ج(كقد أبدل عدد كبَت منهم  
 كقد ًب األخذ هبا ؛ لتبدك جاىزة للتطبيق ُب صورهتا النهائية .    ا١تلحوظات،
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كقد اشتملت الصورةالنهائية لقائمة اٟتاجات التدريبية، ١تعلمي اللغة العربية على)                 
 (حاجة تدريبية.34)
 

 الداخلي :صدؽ االتساؽ 
ًب تقدير صدؽ االستبياف ،عن طريق حساب معامبلت االرتباط،بُت االبعاد بعضها ببعض ككذلك 
معامل االرتباط ،بُت االبعاد كالدرجة الكلية، كيوضح اٞتدكؿ التإب قيم معامبلت االرتباط كداللتها 

 اإلحصائية:
 

 (3جدكؿ )
 الدرجة الكلية بيةتقوٯتدركساللغةالعر  تنفيذدركساللغةالعربية األبعاد
 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط 

 0.00 0.60 0.03 0.37 0.001 0.57 ٗتطيطدركساللغةالعربية
 0.00 0.90 0.00 0.71  تنفيذ دركس اللغةالعربية
 0.00 0.88  تقوًن دركس اللغةالعربية

 
 

االرتباط كانت دالة كمرضية عند مستوم داللة كمن اٞتدكؿ السابق يتضح أف ٚتيع قيم معامبلت 
 ٦تا يشَت إب معامبلت صدؽ جيدة للقائمة 0.05اقل من 
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 ثبات األداة :
يقصد بثبات األداة أف تعطي نتائج متقاربة ، أك نفس النتائج إذا طبق أكثر من مرة ُب ظركؼ 

باستخداـ معامل ألفا  متماثلة ، كللتحقق من االتساؽ الداخلي كالثبات ١تفردات كل ٤تور 
 ( :Alpha Coronbachكركنباخ)

 
 (4جدكؿ )                                

 يوضح معامل ألفا كركنباخ                      
 
 قيمة معامل )الثبات ( عدد العبارات احملور  ـ
 0.82 7 التخطيط لدركس اللغة العربية 1
 0.85 16 تنفيذ دركس اللغة العربية 2
 0.73 11 تقوًن دركس اللغة العربية 3
 0.81 34 الثبات الكلي لبلستبانة 4
 

كمن اٞتدكؿ السابق يتضح اف ٚتيع قيم معامبلت الفا كانت دالة كمرضية ٦تا يشَت إب معامل 
 ثبات جيد لبلستبانة.

 
 

 اإلجراءات التطبيقية ألداة الدراسة :
كأصبحت جاىزة للتطبيق ، حصل الباحث على بعد أف ًب كضع األداة ُب صورهتا النهائية ، 

تصريح من إدارة الًتبية كالتعليم ٔتدينة مصراتو للقياـ بعملية التطبيق على أفراد عينة الدراسة ، 
كاستمرت عملية التطبيق ثبلثة أسابيع لتطبيقها ، كحدث ذلك ُب هناية الفصل الدراسي األكؿ 

2017/2018 
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 تطبيق أداة الدراسة:

 الباحث اإلجراءات اآلتية ُب عملية التطبيق :اتبع 
قاـ الباحث بتطبيق أداة الدراسة على ٣تتمع الدراسة : موجهي مدارس التعليم األساسي  -

 كالثانوم ٔتدينة مصراتو 
من خبلؿ أداة الدراسة كضع الباحث أىداؼ دراستو ، كأ٫تيتها كبياف الفائدة ا١ترجوة  -

بيانات لن تستخدـ إال ألغراض البحث العلمي ، منها ، كما اطمأف ا١توجهوف بأف ال
 ككضح ٢تم طريقة االستجابة من خبلؿ التعليمات ا١تتضمنة ُب األداة .

يتم ٖتديد احملك أك درجة القطع حيث إف احملك أك درجة القطع ىي النقطة اليت إذا  -
 كصل إليها ا١تفحوص ، فإنو ٬تتاز ا١تقياس كاستجاب إليو ) ٤تمود منسي : التقوًن

 ( 59ص  الًتبوم كمبادئ اإلحصاء د.ت
 عند ٖتقق االستجابة لدل ا١توجهُت ، حيث ًب اعتماد الدرجات اآلتية : -

 
  3.00إٔب  2.34درجة التحقق موافق من   
  2.33إٔب  1.67درجة التحقق ٤تايد من 
  1.66إٔب  1درجة التحقق ال أكافق من 

 ادلعاْلة اإلحصائية: -
 

 اإلحصائية اآلتية:ًب استخداـ األساليب 
 ٟتساب ثبات مراحل البطاقة . (Alpha Coronbach)معادلة )ألفاكركنباخ -
التكرارات، كالنسب ا١تئوية، كا١تتوسطات اٟتسابية، لتحليل البيانات، حيث استخدـ برنامج  -

 (.spssالتحليل اإلحصائي )
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 نتائج الدراسة كمناقشتها :
لئلجابة عن السؤاؿ األكؿ كالذم نصو " ما اٟتاجات فيما يتعلق مبرحلة التعليم األساسي:أكال

التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب ٣تاؿ ٗتطيط دركس اللغة العربية  من كجهة نطر 
 موجهي اٟتلقة الثالثة ٔترحلة التعليم األساسي؟ 

ارات اٟتاجات التدريبية استخدـ الباحث التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات كاألكزاف ا١تئوية لعب
كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب اٟتلقة الثالثة من مرحلة التعليم األساسي ُب ٣تاؿ ٗتطيط 

 دركس اللغة العربية.
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 ( 4جدكؿ رقم  )    
ادلئوم لبدائل اإلجابة علي فقرات  القائمة  التكرارات كالنسب ادلئوية كالوسط ادلرجح كالوزف

من كجهة نظر موجهي احللقة الثالثة من التعليم األساسي فيما خيصص رلاؿ ختطيط دركس 
 اللغة العربية
مهمة إب حد  مهمة جدا اٟتاجة التدريبية

 ما
الوزف  ا١تتوسط غَت مهمة

 ا١تئوم
 االٕتاه

 % ؾ % ؾ % ؾ
التمكن من فنوف اللغة 1

 العربية كمهاراهتا
 متحققة 1 3 0 0 0 0 100 25

صياغة األىداؼ 2
 السلوكية 

 متحققة 1 3 0 0 0 0 100 25

ٖتليل ٤تتول 3
 موضوعات اللغة العربية

 متحققة 1 3 0 0 0 0 100 25

ٖتديد احتياجات 4
 متحققة 0.97 2.92 0 0 8.0 2 92.0 23 الطبلب اللغوية

اختيار طريقة التدريس 5
 ا١تناسبة

 متحققة 1 3 0 0 0 0 100 25

ٖتديد ا١تناشط اللغوية 6
 كالصفيةكالبلصفية

 متحققة 0.84 2.52 0 0 48.0 12 52.0 13

صياغة أسئلة تقوٯتية 7
تكشف مدل ٖتقق 

 أىداؼ الدرس
 متحققة 0.97 2.92 0 0 8.2 2 92.0 23
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الدراسة األكؿ، ٦تا يشَت  من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتضح ارتفاع درجة أ٫تية ٚتيع العبارات ُب ٣تاؿ
إٔب أف ٚتيع اٟتاجات التدريبية ُب اجملاؿ األكؿ )التخطيط لدركس اللغة العربية ( ضركرية كملحة 

 (2.52،3جدان ١تعلم اللغة العربية ، إذ تراكحت متوسطاهتا اٟتسابية بُت )
 
ك"صياغة األىداؼ  إف اٟتاجات التدريبية كا١تهنية " التمكن من فنوف اللغة العربية كمهاراتو " -

السلوكية " ك"ٖتليل احملتول ا١تقرر" ك" اختيار طريقة التدريس ا١تناسبة "قد نالت أعلى مرتبة ، 
ُب حُت جاءت اٟتاجة التدريبية كا١تهنية " ٖتديد ا١تناشط اللغوية كالصفية كالبلصقة " على 

 أدىن مرتبة ُب ٣تاؿ الدراسة األكؿ.
 
 م نصو " ما احلاجات التدريبية كادلهنية البلزمة دلعلم لئلجابة عن السؤاؿ الثاين كالذ

اللغة العربية يف رلاؿ تنفيذ دركس اللغة العربية من كجهة نطر موجهي احللقة الثالثة 
 مبرحلة التعليم األساسي؟ 

استخدـ الباحث التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات كاألكزاف ا١تئوية لعبارات اٟتاجات التدريبية 
ية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب اٟتلقة الثالثة من مرحلة التعليم األساسي ُب ٣تاؿ تنفيذ دركس كا١تهن

 اللغة العربية.، يتضح ذلك من خبلؿ اٞتدكؿ اآلٌب :
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 (5جدكؿ رقم  )
لبدائل اإلجابة علي فقرات القائمة من التكرارات كالنسب ادلئوية كالوسط ادلرجح كالوزف ادلئوم 

 كجهة نظر موجهي احللقة الثالثة من التعليم األساسي فيما خيصص رلاؿ تنفيذ دركس اللغة العربية

 اٟتاجة التدريبية
الوزف  ا١تتوسط غَت مهمة مهمة إب حد ما مهمة جدا

 ا١تئوم
 االٕتاه

 % ؾ % ؾ % ؾ

ستخداـ ٘تهيد صحيح 8
 متحققة 1 3 0 0 0 0 100 25 لدركس اللغة

قراءة النصوص اللغوية 9
 قراة معربة

 متحققو 1 3 0 0 0 0 100 25

ربط الدرس اللغوم 10
 بواقع التلميذ احمللي

 متحققة 0.94 2.84 0 0 16.0 4 84.0 21

استخداـ اسًتاتيجيات 11
 حديثة

 متحققة 0.94 2.84 0 0 16.0 4 84.0 21

استخداـ أنشطة 12
لًتسيخ صفية كالصفيو 
 الدرس اللغوم

 متحققة 0.84 2.52 0 0 48 12 52 13

طرح أسئلة صفية 13
متنوعة تراعي ما بُت 

 الطبلب من فركؽ
 متحققة 0.98 2.96 0 0 4.0 1 96.0 24

القدرة على التواصل 14
 اللغوم كٖتديد ا١تسؤكليات

 متحققة 0.85 2.56 0 0 44.0 11 56.0 14

ربط الدرس اللغوم 15
 بفركع اللغة 

 متحققة 0.90 2.72 0 0 28.0 7 72.0 18

تقسيم السبورة لتدكين 16
 النقاط ا١تهمة ُب الدرس

 متحققة 0.93 2.80 0 0 20.0 5 80.0 20

 متحققة 0.93 2.80 0 0 20.0 5 80.0 20توظيف الوسائل 17
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 التعليمية 

القدرة على تنويع 18
 ا١تثَتات 

 متحققة 0.96 2.88 0 0 12.0 3 88.0 22

 متحققة 0.90 2.72 0 0 22 7 72 18 تعميق لغة اٟتوار1918

بث ركح اٟتماس 20
 متحققة 0.93 2.80 0 0 20 5 80 20 كالتعاكف الطبليب

تنمية إتاىات إ٬تابية 21
 ٨تو اللغة

 متحققة 0.86 2.60 0 0 40 10 60 15

صياغة أسئلة تثَت 22
 مستويات التفكَت 

 متحققة 0.86 2.60 0 0 40 10 60 15

غلق الدرس بطريقة 23
 صحيحة

 متحققة 0.94 2.84 0 0 16 4 84 21

 
  من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتضح ارتفاع درجة أ٫تية ٚتيع العبارات ُب ٣تاؿ الدراسة الثاين ٦تا

ضركرية كملحة يشَت إٔب أف ٚتيع اٟتاجات التدريبية ُب ىذا اجملاؿ )تنفيذ دركس اللغة العربية ( 
جدان ١تعلم اللغة العربية ،  حيث نالت ٚتيع اٟتاجات التدريبية ، على درجات عالية من 
األ٫تية ، من كجهة نظر موجهي اللغة العربية  ُب اٟتلقة الثالثة من مرحلة التعليم األساسي 

 (3ك0. 84،حيث تراكحت قيم متوسطاهتا على ٚتيع البنود بُت )
  

 ية كا١تهنية " استخداـ ٘تهيد صحيح لدركس اللغة العربية" ك"قراءة النصوص إف اٟتاجات التدريب
اللغوية قراءة معربة " ك"طرح أسئلة صفية كالصفيو لًتسيخ الدرس اللغوم " ك" ربط الدرس 
اللغوم بواقع التلميذ احمللي " ك " كاستخداـ اسًتاتيجيات حديثة " ك" كالقدرة على تنويع 

ى أعلى مرتبة ، ُب حُت جاءت اٟتاجة التدريبية كا١تهنية " استخداـ ا١تثَتات " قد حصلت عل
أسئلة صفية كالصفيو لًتسيخ الدرس اللغوم" على أدىن مرتبة  من كجهة نظر ا١تعلمُت ُب ٣تاؿ 

 الدراسة الثاين .
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لئلجابة عن السؤاؿ الثالث كالذم نصو " ما احلاجات التدريبية كادلهنية البلزمة دلعلم اللغة 

ربية يف رلاؿ تقومي  دركس اللغة العربية من كجهة نطر موجهي احللقة الثالثة مبرحلة التعليم الع
 األساسي؟

استخدـ الباحث التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات كاألكزاف ا١تئوية لعبارات اٟتاجات  -
التعليم األساسي ُب ٣تاؿ التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب اٟتلقة الثالثة من مرحلة 
 تقوًن دركس اللغة العربية.، يتضح ذلك من خبلؿ اٞتدكؿ اآلٌب :

 (  6جدكؿ رقم  )                                                       
التكرارات كالنسب ادلئوية كالوسط ادلرجح كالوزف ادلئوم لبدائل اإلجابة علي فقرات القائمة 

ي احللقة الثالثة من التعليم األساسي فيما خيصص رلاؿ تقومي دركس اللغة من كجهة نظر موجه
 العربية

 

 اٟتاجة التدريبية
الوزف  ا١تتوسط غَتمهمة مهمةاليحدما مهمةجدا

 ا١تئوم
 االٕتاه

 % ؾ % ؾ % ؾ
استخداـ 24

كسائل متنوعة 
 للتقوًن

 متحققة 0.92 2.76 0 0 24 6 76 19

ربط األسئلة 25
 متحققة 0.93 2.80 0 0 20 5 80 20 باألىداؼالصفية 

مراعاة تسلسل 26
 متحققة 0.93 2.80 0 0 20 5 80 20 األسئلة 

 متحققة 0.86 2.60 12 3 28 7 60 15يستخدـ التقوًن 27
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 على مدار اٟتصة
يستخدـ التقوًن 28

 النهائي 
 متحققة 0.89 2.68 0 0 32 8 68 17

يستخدـ التقوًن 29
 القبلي

 متحققة 0.86 2.60 0 0 40 10 60 15

يعاِب إجابات 30
 ا١تتعلمُت

 متحققة 0.93 2.80 0 0 20 5 80 20

يعزز إجابات 31
  0.81 2.44 0 0 56 14 44 11 ا١تتعلمُت

 متحققة 0.98 2.96 0 0 4 1 96 24 يتابع الواجبات32
استخداـ  33

االختبارات 
 التحصيلية

 متحققة 0.98 2.96 0 0 4 1 96 24

ٖتليل نتائج  34
 التقوًن

 متحققة 0.97 2.92 0 0 8 2 92 23

 
 
  من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتضح ارتفاع درجة أ٫تية أغلب العبارات ُب ٣تاؿ الدراسة الثالث ٦تا

يشَت إٔب أف ٚتيع اٟتاجات التدريبية ُب ىذا اجملاؿ )تقوًن دركس اللغة العربية ( ضركرية كمهمة 
نالت أغلب اٟتاجات التدريبية ، درجات عالية من األ٫تية ، من  ١تعلم اللغة العربية ،  حيث

كجهة نظر موجهي اللغة العربية  ُب اٟتلقة الثالثة من مرحلة التعليم األساسي ،حيث تراكحت 
 (3ك 0. 81قيم متوسطاهتا على ٚتيع البنود بُت )
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  اللغوية" ك"مراعاة إف اٟتاجات التدريبية كا١تهنية " ربط األسئلة الصفية بأىداؼ الدركس

تسلسل األسئلة من البسيط إٔب ا١تركب " ك"كمعاٞتة إجابات ا١تتعلمُت كتصحيح ا١تفاىيم 
ا٠تاطئة " ك" كاستخداـ االختبارات التحصيلية على أسس علمية " ك " متابعة كاجبات 

" قد  الطبلب كأعما٢تم " ك" ٖتليل نتائج التقوًن لبلستفادة منها ُب معاٞتة األخطاء اللغوية
حصلت على أعلى مرتبة ، ُب حُت جاءت اٟتاجة التدريبية كا١تهنية " تعزيز اإلجابات 
الصحيحة بأساليب متنوعة" على أدىن مرتبة  من كجهة نظر ا١تعلمُت ُب ٣تاؿ الدراسة الثالث 

. 
 
 

 لئلجابة عن السؤاؿ األكؿ كالذم نصو " ما احلاجات التدريبية:فيما يتعلق بادلرحلة الثانوية
كادلهنية البلزمة دلعلم اللغة العربية يف رلاؿ ختطيط دركس اللغة العربية من كجهة نطر موجهي 

 اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية ؟
 

استخدـ الباحث التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات كاألكزاف ا١تئوية لعبارات اٟتاجات  -
ُب ا١ترحلة الثانوية من كجهة نطر موجهي اللغة التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية 

 العربية ُب ا١ترحلة الثانوية.، يتضح ذلك من خبلؿ اٞتدكؿ اآلٌب :
 (7جدكؿ رقم  )                                                 

 
ن التكرارات كالنسب ادلئوية كالوسط ادلرجح كالوزف ادلئوم لبدائل اإلجابة عليفقرات القائمة م

 كجهة نظر 
 موجهي اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية فيما خيص التخطيط لدركس اللغة العربية
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 احلاجة التدريبية
 مهمة جدا

مهمة ايل 
 حد ما

 غَت مهمة
 االجتاه الوزف ادلتوسط

 % ؾ % ؾ % ؾ
التمكن من 1

 فنوف اللغة
 متحققو 1 3 0 0 0 0 100 6

صياغة 2
األىداؼ 
 السلوكية

 متحققو 0.94 2.83   17.7 1 83 5

ٖتليل ٤تتول 3
 موضوعات

 متحققو 1 3 0 0 0 0 100 6

ٖتديد 4
احتياجات 

 الطبلب اللغوية

 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4

اختيار طريقة 5
 التدريس ا١تناسبة

 متحققو 1 3 0 0 0 0 100 6

ٖتديد ا١تناشط 6
اللغوية كالصفية 

 كالبلصفية

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

صياغة أسئلة 7
تقوٯتية تكشف 
مدل ٖتقيق 
 أىداؼ الدرس

 متحققو 1 3 0 0 0 0 100 6
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من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتضح ارتفاع درجة أ٫تية ٚتيع العبارات ُب ٣تاؿ الدراسة األكؿ  ٦تا   

يشَت إٔب أف ٚتيع اٟتاجات التدريبية ُب اجملاؿ األكؿ )التخطيط لدركس اللغة العربية ( ضركرية 
 (1. ك88كملحة جدان ١تعلم اللغة العربية ، إذ تراكحت متوسطاهتا اٟتسابية بُت )

 ٟتاجات التدريبية كا١تهنية " التمكن من فنوف اللغة العربية كمهاراتو " ك"صياغة األىداؼ إف ا
السلوكية " ك"ٖتليل احملتول ا١تقرر" ك" اختيار طريقة التدريس ا١تناسبة " "كصياغة أسئلة تقوٯتية 
تكشف مدل ٖتقيق األىداؼ السلوكية" قد نالت أعلى مرتبة ، ُب حُت جاءت اٟتاجة 

 ية كا١تهنية "ٖتديد احتياجات الطبلب اللغوية " على أدىن مرتبة ُب اجملاؿ األكؿ.التدريب
 

كلئلجابة عن السؤاؿ الثاين كالذم نصو " ما اٟتاجات التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب 
 ٣تاؿ تنفيذ دركس اللغة العربية من كجهة نطر موجهي ا١ترحلة الثانوية؟

التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات كاألكزاف ا١تئوية لعبارات اٟتاجات  استخدـ الباحث -
التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية فيا١ترحلة الثانوية ُب ٣تاؿ   تنفيذ دركس اللغة 

 العربية.، يتضح ذلك من خبلؿ اٞتدكؿ اآلٌب :
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 (8جدكؿ رقم  )                                            
التكرارات كالنسب ادلئوية كالوسط ادلرجح كالوزف ادلئوم لبدائل اإلجابة علي فقرات القائمة 

 من كجهة 
 نظر موجهي اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية، فيما خيص تنفيذ دركس اللغة العربية

 
 مهمةإب مهمةجدا اٟتاجة التدريبية

 حدما
الوزف  ا١تتوسط غَتمهمة

 ا١تئوم
 االٕتاه

 % ؾ % ؾ % ؾ
استخداـ ٘تهيد 8

 صحيح بصورة متنوعة
 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

قراءة النصوص 9
اللغوية قراءة معربة 

 دقيقة

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

ربط الدرس 10
اللغوم بواقع التلميذ 

 احمللي

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

استخداـ أساليب 11
تدريسية 

 كاسًتاتيجيات حديثة

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

استخداـ أنشطة 12
صفية كالصفيو 
لًتسيخ الدرس 

 اللغوم

 متحققة 0.88 2.67 0 0 0 2 66.7 4

طرح أسئلة صفية 13
متنوعة تراعي ما بُت 

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5
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 الطبلب من فركؽ
القدرة على 14

التواصل اللغوم 
 كٖتديد ا١تسؤكليات

 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4

ربط الدرس 15
اللغوم بفركع اللغة 

 ا١تختلفة

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

تقسيم السبورة 16
 كتدكين النقاط ا١تهمة

 متحققو 0.83 2.50 0 0 50 3 50 3

توظيف الوسائل 17
التعليمية كالتقنيات 

 اٟتديثة

 متحققو 1 3 0 0 0 0 100 6

القدرةعلى تنويع 18
 ا١تثَتات 

 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5 تعميق لغة اٟتوار.19
 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4 بث ركح اٟتماس 20
تنمية إتاىات 21

 إ٬تابية ٨تو اللغة
 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4

صياغة أسئلة تثَت 22
مستويات التفكَت 

 العليا

 متحققة 0.88 2.67 16.7 1 16.7 1 66.7 4

غلق الدرس 23
 بطريقة صحيحة

 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4
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  أ٫تية أغلب العبارات ُب ٣تاؿ الدراسة الثاين ٦تا من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتضح ارتفاع درجة

يشَت إٔب أف معظم اٟتاجات التدريبية ُب ىذا اجملاؿ )تنفيذ دركس اللغة العربية ( ضركرية 
كملحة جدان ١تعلم اللغة العربية ُب ىذه ا١ترحلة،  حيث نالت ىذه اٟتاجات التدريبية ، على 

هي اللغة العربية  ،حيث تراكحت قيم درجات عالية من األ٫تية ، من كجهة نظر موج
 (3ك 0. 83متوسطاهتا على ٚتيع البنود بُت )

 
  إف اٟتاجات التدريبية كا١تهنية " توظيف الوسائل التعليمية كالتقنيات اٟتديثة" ك"استخداـ

التمهيد الصحيح لدركس اللغة العربية " ك"طرح أسئلة صفية كالصفيو لًتسيخ الدرس اللغوم " 
س اللغوم بواقع التلميذ احمللي " ك " كاستخداـ اسًتاتيجيات حديثة "ك"كالقدرة ك" ربط الدر 

على التواصل اللغوم كتوزيع األدكار" ك" كالقدرة على تنويع ا١تثَتات " قد حصلت على أعلى 
مرتبة ، ُب حُت جاءت اٟتاجة التدريبية كا١تهنية " تقسيم السبورة ْتيث يتيح تدكين النقاط 

 رس" على أدىن مرتبة  من كجهة نظر ا١تعلمُت ُب ٣تاؿ الدراسة الثاين .ا١تهمة ُب الد
 

لئلجابة عن السؤاؿ الثالث كالذم نصو " ما اٟتاجات التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية 
 ُب ٣تاؿ تقوًن دركس اللغة العربية من كجهة نطر موجهي ا١ترحلة الثانوية"

 
كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات كاألكزاف ا١تئوية لعبارات اٟتاجات استخدـ الباحث التكرارات  -

التدريبية كا١تهنية البلزمة ١تعلم اللغة العربية ُب ا١ترحلةالثانوية ُب ٣تاؿ تقوًن دركس اللغة العربية.، 
 يتضح ذلك من خبلؿ اٞتدكؿ اآلٌب :
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 ( 9جدكؿ رقم  )                                              
 

الوزف  ا١تتوسط غَتمهمة حدما مهمةإب مهمةجدا اٟتاجة التدريبية
 ا١تئوم

 االٕتاه
 % ؾ % ؾ % ؾ

استخداـ -24
كسائل متنوعة 
لتقوًن دركس اللغة 

 العربية

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

ربط األسئلة -25
الصفية بأىداؼ 

 الدركس

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

مراعاة تسلسل -26
األسئلة من البسيط 

 إٔب ا١تركب

 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4

يستخدـ -27
التقوًن على مدار 

 اٟتصة

 متحققو 0.83 2.50 16.7 1 33.3 2 50 3

يتسم التقوًن -28
النهائي بشموليتو 
 ٞتميع األىداؼ

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

يستخدـ -29
القبلي التقوًن 

لتحديد متطلبات 
 التعلم

 متحققو 0.77 2.33 0 0 66.7 4 33.3 2

 متحققو 1 3 0 0 0 0 100 6يعاِب إجابات 30
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 ا١تتعلمُت
يعزز اإلجابات -31

الصحيحة بأساليب 
 متنوعة

 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4

يتابع كاجبات -32
كأعماؿ الطبلب 

 التحريرية

 متحققو 1 3 0 0 0 0 100 6

استخداـ -33
االختبارات 

التحصيلية اللغوية 
 على أسس علمية

 متحققو 0.94 2.83 0 0 16.7 1 83.3 5

ٖتليل نتائج -34
التقوًن لبلستفادة 
منها ُب معاٞتة 
 األخطاء اللغوية

 متحققة 0.88 2.67 0 0 33.3 2 66.7 4

  ٣تاؿ الدراسة الثالث ٦تا من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتضح ارتفاع درجة أ٫تية أغلب العبارات ُب
يشَت إٔب أف ٚتيع اٟتاجات التدريبية ُب ىذا اجملاؿ )تقوًن دركس اللغة العربية ( ضركرية كمهمة 
١تعلم اللغة العربية ،  حيث نالت أغلب اٟتاجات التدريبية ، درجات عالية من األ٫تية ، من 

اكحت قيم متوسطاهتا على ٚتيع كجهة نظر موجهي اللغة العربية  ُب ا١ترحلة الثانوية ،حيث تر 
  (.3ك 0. 83البنود بُت )

إف اٟتاجات التدريبية كا١تهنية " معاٞتة إجابات الطبلب كتسحيج ا١تفاىيم" ك"كاستخداـ -
كسائل متنوعة لتقوًن دركس اللغة العربية " ك" "كربط األسئلة الصفية بأىداؼ الدركس 
السلوكية" ك" أف يتسم التقوًن النهائي بشموليتو ٞتميع األىداؼ" قد حصلت على أعلى 

اٟتاجة التدريبية كا١تهنية " يستخدـ التقوًن على مدار اٟتصة " على أدىن مرتبةُب حُت جاءت 
 مرتبة  من كجهة نظر ا١توجهُت ُب اجملاؿ الثالث كاألخَتفيا١ترحلة الثانوية 
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كىكذا قد ٘تت اإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي للدراسة : ما أىم اٟتاجات التدريبية البلزمة ١تعلمي 
التعليم األساسي ، كا١ترحلة الثانوية ٔتدينة مصراتو، من كجهة نظر ا١توجهُت اٟتلقة الثانية من مرحلة 

 الًتبويُت
ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة كلئلجابة عن السؤاؿ الرابع من الدراسة كالذم ينص على "

إحصائيةبينمتوسطات استجابات ادلوجهُت الًتبويُت يف مرحلة التعليم األساسي، 
 نوية فيم يتعلق بقائمة احلاجات التدريبية ؟" كاستجابادتوجهي ادلرحلة الثا

لئلجابة علي ىذا التساؤؿ ًب استخداـ اختبار ماف كيتٍت للفركؽ ُب الرتب كيوضح اٞتدكؿ التإب   
 للفركؽ ُب الرتب  كداللتها اإلحصائية zقيمة 

 (10جدكؿ رقم )                        
متوسط  العدد ا١ترحلة 

 الرتب
 الداللة zقيمة  مقيمة  مج الرتب

 .979 026- 83.500 384.50 16.02 25 1 1مج

2 7 15.93 111..50    

Total 31      

 2مج
 

1 24 15.69 376.50 76.500 359- 720. 

2 7 17.07 119.50    

Total 31      

 .550 597- 71.500 396.50 16.52 24 1 3مج

2 7 14.21 99.50    

Tota 31      
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اٟتاجات كمن اٞتدكؿ السابق يتبُت عدـ كجود فركؽ دالة احصائيا بُت اجملموعتُت ٦تا يشَت إب اف 

 التدريبية كاحدة لديهم ك٢تا نفس األ٫تية.
 

كاتضح عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بُت متوسطات استجابات ا١توجهُت الًتبويينفي 
يتعلق باٟتاجات التدريبية البلزمة ١تعلمي اللغة  مرحلةالتعليم األساسي كا١ترحلة الثانوية فيما

العربية تبعان ١تتغَتم ا١تؤىل العلمي كسنوات ا٠تربة ،٦تا يؤكد على عدـ اختبلؼ رؤية ا١توجهُت 
الًتبويُت ، ُب كبل ا١ترحلتُت، للحاجات البلزمة ، لكل من معلمي اٟتلقة الثالثة من مرحلة 

 . التعليم األساسي ، كا١ترحلة الثانوية
كُب ضوء ما سبق ٯتكن تفسَت ىذه النتيجة باتفاؽ ا١توجهُت الًتبويُت ُب كبل ا١ترحلتُت على 

 اختبلؼ مؤىبلهتم ، كسنوات خربهتم على أ٫تية اٟتاجات التدريبية ا١تتضمنة ُب االستبانة
( 2006كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة )الطناكم كالعرفج

 ( .2003( كدراسة ىجراف )2004الزىراين ) كدراسة
                    ____________________ 
 توصيات الدراسة:

 ُب ضوء ما ًب التوصل إليو من نتائج ، توصي الدراسة ٔتايأٌب :
تنظيم الدكرات التدريبية للمعلمُت ٔتنطقة مصراتو بناءن على حاجاهتم التدريبية ،كإعادة  (1

 يب ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة ؛ لتعكس حاجاهتم الفعلية .النظر ُب سياسة تدر 
أف تقـو اٞتهات ا١تسؤكلة عن التدريب ، بإعداد مواد تدريبهم عن حاجات  (2

ا١تعلمُت،كا١تتضمنة بكل ٤تور من احملاكر اليت تضمنتها أداة الدراسة للعمل على توظيفها 
 ُب الربامج كالدكرات التدريبية .

١توجهُت كا١تعلمُت ،كا١تختصُت للتعرؼ على أكلويات عقد اجتماعات دكرية بُت ا (3
 اٟتاجات التدريبية ُب التخصصات ا١تختلفة .
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إجراء دراسات علمية أخرل ، تستهدؼ ٖتديد اٟتاجات التدريبية ُب مراحل تعليمية  (4
 أخرل ٓب تشملها الدراسة اٟتالية ، ُب ضوء مستجدات العصر .

ت التدريبية ، ١تعلمُت ا١تواد الدراسية إجراء دراسات أخرل تستهدؼ ٖتديد اٟتاجا (5
 األخرل ُب ضوء متغَتات العصر .

 
 
 

 ادلراجع:  
،              1( :التطوير ا١تهٍت ُب ا١تؤسسات التعليمية اٟتديثة ،ط2007إبراىيم الديب )-1

 مؤسسة أـ القرل للًتٚتة كالتوزيع،مكة
 ات اإلسبلمية باٞتامعة تقوًن أداء الطالبات معلمات الدراس  أمحد حسن مرعي:-2

 2017األٝترية ، العدد الثالث ،يونيو                       
 ، دار ا١تستقبل للنشر كالتوزيع، عماف1(اٟتقائب التدريبية ،ط1995:) أمحد اخلطيب -3
(: معجم ا١تصطلحات الًتبوية ُب ا١تناىج كطرؽ    1999) أمحد اللقاين كعلي اْلمل -4

 التدريس، القاىرة ، عآب الكتب 
 ٖتديد اٟتاجات التدريبية للمعلمُت ،مدخل لبناء برنامج مقًتح(:2003أمحد ىجراف )5-

 من كجهة نظر القادة الًتبويُت كا١تختصُت كا١تشرفُت الًتبويُت     رساؿ ماجستَت ، كلية الًتبية ، أـ
 القرل

 : برنامج تدرييب ُب مهارات التدريس اإلبداعي ١تعلمي اللغة(2005أمين عيد البكرم ) -6
 العربية كأثره ُب تنمية ا١تهارات النحوية لدل تبلميذ الصف الثاين                               

 ،كلية الًتبية 2،ج165االعدادم،٣تلة القراءة كا١تعرفة ،العدد 
 115:23جامعة عُت مشس ، ص ص                                  

 فعالية برنامج تدريب مقًتح لتطوير الكفايات ا١تهنية لطلبة  (:2008باسم صاحل : ) -7
 معلمي التعليم األساسي ّتامعة األزىر ُب ضوء اسًتتيجية  



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

273 
 

 جامعة األزىر إعداد ا١تعلمُت ، كلية الًتبية ،                              
 :قطاع البحوث الًتبوية كا١تناىج ،إدارة  (2007بدرية ادلفرج كعفاؼ ادلطَتم ) -8

 البحوث كالتطوير الًتبوم ،كزارة الًتبية بالكويت 
 : تطوير التدريب ا١تيداين للطلبة ا١تعلمُت بكليات الًتبية(2011تغريد عبدهللا أبو حلبية ) -9

 باٞتامعات الفلسطينية ١تواجهة التحديات ا١تعاصرة ،رسالة                                  
 ماجستَت ،كلية الًتبية 

 (: مدرس القرف اٟتادم كالعشرين الفغاؿ ، ا١تهارات كالتنمية 2000)جابر عبد احلميد -10
 ا١تهنية ، دار الفكر العريب ، القاىرة  .

 وارد البشرية  ، دار ا١تريخ إدارة ا١ت (:2003) جارم ديسلرترمجة زلمد عبد العاؿ -11
 للنشر ، الرياض .

 
 :االحتياجات التدريبية ا١تهنية البلزمة ١تعلمات اللغة ق(1428حناف سرحاف النمرم )-12

 العربية ُب ا١ترحلتُت ا١تتوسطة كالثانوية ُب ضوء                                           
 َتات العصر ُب ، كلية الًتبية،جامعة أـ القرل .متغ                                    
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 أساليب البحث العلمي ،عآب الكتب ، القاىرة (:2005ميد)زلمد عبد احل -30
 (:معايَت مقًتحة ألداء معلمي اللغة العربية 2004)زلمد فضل هللا كمصطفى رجب -31

 بالتعليم العاـ ، ْتث مقدـ للمؤ٘تر السادس عشر                                               
 22:21للجمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس من                                        
،دار الضيافة ، جامعة عُت مشس ص  2004يوليو                                 

 885:854ص
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 فاعلية برنامج قائم على نظرية احلل اإلبداعي للمشكبلت يف تنمية

 القصة لدل تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم مهارات كتابة

 د. مصطفى حسانُت أمحد )كزارة التعليم ػ مصر(

 ادلقدمة:

للغة دكر عظيم ُب حياة الفرد كاجملتمع، فهي كسيلة اإلنساف لبلتصاؿ باآلخرين، كقضاء    
ف بتعليم اللغة حاجاتو، كالتعبَت عن أفكاره كعواطفو، كأداتو للتفكَت كالقراءة؛ لذا فقد اىتم الًتبويو 

كتنمية مهاراهتا، ُب كل ا١تراحل التعليمية؛ ْتيث يصل ا١تتعلم ١تستول ٯتكنو من استخداـ اللغة 
استخداما ناجحا قراءة ككتابة كاستماعا ك٤تادثة. ك٭تتل التعبَت مكانة كبَتة بُت فنوف اللغة؛ فمعظم 

فر على إتقانو لذا يعد ٙترة الثقافة فنوف اللغة كمهاراهتا تنصب ُب النهاية فيو كهتدؼ إليو، كتتضا
 .4(68: 2013األدبية كاللغوية) ٤تمد فؤاد، كراتب قاسم،

كالتعبَت الكتايب اإلبداعی نشاط لغوم ٯتارسو اإلنساف، فهو كسيلة ينفس هبا اإلنساف عن     
ز الوجود، ُب انفعاالتو كٕتاربو الشعورية ا١تختلفة، كبو ٮتيٍرجي اإلنساف ما ُب ذىنو من خواطر إٔب حي

صورة ٚتالية، كما يساىم التعبَت الكتايب اإلبداعی ُب ٖتقيق التوافق النفسي كالتكيف االجتماعي، 
كُب شعور اإلنساف باإلشباع كالرضا عن الذات كإمتاع النفس كتقليل االضطراب) فتحي علي 

 (.443: 2001يونس، 

مثل: ا١تقالة، ا٠تاطرة، الوصف، القصة كيشمل التعبَت الكتايب اإلبداعي العديد من الفنوف،     
كغَتىا من الفنوف، كلعل من أبرز تلك الفنوف، كأقرهبا إٔب نفوس التبلميذ ُب ٚتيع مراحل التعليم 
عمومان، كمراحل الطفولة خصوصنا فن القصة، فهي أحب األلواف األدبية إٔب نفوسهم؛ ألهنا ٖتقق ٢تم 

                                                           
4
التالً: اسم الباحث أو المؤلف, سنة النشر, رقم الصفحة أو اتبع الباحث فً التوثٌق النظام  - - 

 الصفحات.
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اىات، كتساعد ُب تكوين شخصيتهم) مصطفى ا١تتعة، كتزكدىم باٟتقائق كالقيم كاالٕت
 (.217: 2002إٝتاعيل،

كالقصة كسيلة فعالة من كسائل الًتبية اٟتديثة، كتتيح للطبلب فرصة للفهم كاالستيعاب، كتفيد     
 ُب إبراز مواىبهم كمهاراهتم، كتريب فيهم التفكَت السليم ١تا يدكر ُب درس تعليم القصة من

هم على التعود على التعبَت الشفوم، كتقوم ملكة لساهنم، كذلك مناقشات كمداكالت، كتشجع
 (.70، 2013بتعويدىم على السرد كالتلخي  كالتمثيل) قاسم نواؼ، 

كما أف تدريب األطفاؿ على كتابة القصة يساعدىم ُب التعرؼ على بناء اٞتيمل، كتنظيم      
إٔب إجادة استخداـ أدكات  الفقرات بشكل متسلسل من خبلؿ ترتيب أحداث القصة، باإلضافة

الربط، كعبلمات الًتقيم، ككتابة القصة تتيح للمتعلم ٣تاالن رحبان ُب إبراز تفكَته اإلبداعي، كذلك 
عن طريق ترؾ اجملاؿ ٠تيالو لبلنطبلؽ ُب رسم شخصيات قصتو، كٗتيل أحداثها من منظوره 

ماـ ىذا ا١تتعلم للبوح ٔتشاعره، الشخصي، حيث تقوده ىذه اٟترية ُب التعبَت إٔب إتاحة الفرصة أ
 (.18: 2008كإيضاح إتاىاتو، كالقيم اليت يعتقدىا ُب حياتو) خالد بن خاطر، 

كتسهم القصة ُب ٪تو شخصية التلميذ بأبعادىا ا١تختلفة، فهي تشبع فضولو كتغذم حواسو     
كتفتح لو آفاؽ ا١تعرفة، كتنمي خيالو كتشبع حٌبو للتخيل، ٦تا يوسع مداركو، باإلضافة إٔب غرس القيم 

غتو استماعا كٖتدثا كاالٕتاىات ا١ترغوبة، كتشكيل ىيوية الطالب العقائدية كالقومية كالثقافية، كتنمية ل
كقراءة ككتابة، كزيادة ثركتو اللغويٌة، كتدفعو إٔب توظيف األلفاظ كالًتاكيب اليت اكتسبها ُب مواقف 
جديدة، كما تعطيو فرصة لتحويل الكبلـ ا١تنطوؽ إٔب صورة ذىنية خيالٌية يتمثلها، فيبحر معها، 

 (.70: 2013قاسم، كينطلق ُب أجوائها ٔتتعة كراحة نفسٌية) ٤تمد فؤاد، كراتب

كذلٌك للقصة دكر كبَت ُب النمو العقلي، فهي تساعد على التفكَت السليم، كتتيح للتلميذ فرصة    
للتفكَت كالتأمل الذاٌب ُب الكبلـ، كتزكد الطالب با١تعلومات كا١تعارؼ اليت تضاؼ إٔب خرباتو، ١تا 

يت تركيها القصة) ُب القصة من عناصر التشويق كاٞتذب، ٦تا ييسر فهم كثَت من اٟتقائق العلمٌية ال
 (.25: 2008فيصل حسُت،
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كأل٫تية القصة كمجاؿ من ٣تاالت التعبَت الكتايب اإلبداعي، فقد تعددت الدراسات اليت     
تناكلتها بالدراسة، من حيث تدريب التبلميذ على كتابتها، كتنمية مهاراهتا، كمن ىذه الدراسات 

إٔب تعرؼ فاعلية برنامج مقًتح ُب تنمية (، كاليت ىدفت 2002دراسة كل من: مصطفى إٝتاعيل )
بعض مهارات الكتابة اإلبداعية ُب ٣تاؿ القصة كالوعي القصصي لدل تبلميذ الصف ا٠تامس 

(، كىدفت إٔب تعرؼ فاعلية نشاطات قائمة على عمليات 2008االبتدائي، كخالد بن خاطر)
توسط، كفيصل حسُت الكتابة ُب تنمية مهارات كتابة القصة لدل تبلميذ الصف األكؿ ا١ت

(، اليت ىدفت إٔب تعرؼ فاعلية برنامج مقًتح بأسلوب ا١تناقشة لتطوير بعض مهارات  2008)
(، كىدفت إٔب تعرؼ 2013كتابة القصة لدل طلبة الصف التاسع األساسي، كطارؽ ٤تمود )

لقصة لدل تبلميذ فاعلية برنامج إلكًتكين ُب تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ا١ترتبطة ٔتجاؿ ا
(، كاليت ىدفت إٔب تعرؼ أثر استخداـ خريطة 2015الصف الثاين اإلعدادم، كفيصل حسُت )

القصة ُب ٖتسُت مهارات كتابة القصة القصَتة لدل طبلب الصف األكؿ ا١تتوسط ُب ا١تملكة 
 العربية السعودية.

بشكل عاـ، كُب ٣تاؿ القصة  كرغم اىتماـ الباحثُت بتنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي   
بشكل خاص، إال أف التبلميذ ُب ٚتيع ا١تراحل التعليمية يعانوف من ضعف كاضح ُب مهارات  

(، حيث أكد أف الواقع التعليمي لتعليم 2002كتابة القصة، كىذا ما أكده مصطفى إٝتاعيل )
ُب غياب ا١تنهج  الكتابة اإلبداعية ُب ٣تاؿ القصة ُب مدارسنا يكشف عن قصور شديد. يتمثل

احملدد الذم يعتمد على أىداؼ كاضحة، ك٤تتول مبلئم، كأساليب كأنشطة تعليمية تسهم ُب تنمية  
كتابة القصة، كأساليب تقوًن تعتمد على معايَت ك٤تكات كاضحة، كما أف فرص التدريب غَت  

العربية، كأكدتو  كافية لتكوين ا١تهارة ُب كتابة القصة، كغَت ذلك ٦تا أبرزه خرباء تعليم اللغة
(، 2008الدراسات السابقة ُب ٣تاؿ الكتابة اإلبداعية. كمنها دراسة كل من: خالد بن خاطر )

 (.2015(، كثاين سويد)2013كقاسم نواؼ )

كنتيجة للضعف ا١تتفشي بُت التبلميذ ُب مهارات التعبَت الكتايب بشكل عاـ ك٣تاؿ القصة       
َت ُب أدكار ا١تعلمُت التقليدية؛ ليكوف الطالب نشطنا، ك٤تورنا بشكل خاص، يقتضي األمر ضركرة تغي
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لعملية التعلم. كلذلك فإف ىدؼ التعلم أصبح زيادة عمليات التفكَت، باستخداـ طرائق التدريس 
 ا١تناسبة، كاألساليب الًتبوية اٟتديثة ُب تدريس التعبَت الكتايب.

ن النظريات اٟتديثة اليت ظهرت على كتعد نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت )تريز( م     
الساحة الًتبوية، كاليت هتدؼ إٔب مساعدة ا١تتعلمُت على معرفة اإلسًتاتيجيات اإلبداعية اليت 
تساعدىم على إطبلؽ األفكار ْترية، كاستخداـ تلك اإلسًتاتيجيات للوصوؿ إٔب حل 

 (.3: 2010ا١تشكبلت )أٛتد علي إبراىيم، 

االٖتاد السوفييت سابقا، كىى قاعدة معرفية تتضمن ٣تموعة من  كقد ظهرت النظرية ُب     
الطرائق ٟتل ا١تشكبلت، كتنبع قوة ىذه النظرية من اعتمادىا على التطور الناجح للنظم كقدرهتا 
على ٕتاكز العوائق النفسية، كتعميم طرائق استخدمت ُب حل عدد كبَت من ا١تشكبلت ) ياسر 

 (.173: 2008بيومي، 

( الذم أدرؾ من خبلؿ قاعدة altshullrسب ىذه النظرية إٔب العآب الركسي التشلر) كتن     
البيانات الضخمة اليت قاـ بدراستها كٖتليلها أف ىناؾ أربعُت إسًتاتيجية استخدمت مرارا ُب الوصوؿ 

اإلسًتاتيجية إٔب حلوؿ إبداعية للمشكبلت، كتتمثل ا١تهارة ُب القدرة على ٖتليل ا١تشكلة كٖتديد 
ا١تناسبة ٟتلها، كبالرغم من أف ىذه اإلسًتاتيجيات قد اكتشفت من خبلؿ ٖتليل براءات االخًتاعات 
ُب اجملاالت التقنية إال أنو تبُت بعد ذلك أف ىذه اإلسًتاتيجيات ٯتكن استخدامها ليس فقط ُب 

 (. 74: 2007أبو جادك،اجملاالت التقنية ، كلكن ُب العلـو الًتبوية كاإلنسانية )صاّب ٤تمد 

 اإلحساس بادلشكلة: 
على الرغم من تأكيد الًتبويُت أ٫تية اكتساب الطبلب ١تهارات كتابة القصة، إال أنو يوجد قصور    

ظاىر ُب اكتساهبا، كقد ٕتسد ىذا الضعف ُب شكول ا١تعنيُت بتعليم اللغة العربية من ا١تشرفُت 
ٔب مهارات كتابة القصة، بالرغم من كجود الوقت الكاُب كا١تعلمُت ا١تستمرة أف طلبتهم يفتقركف إ

 لذلك.
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كىذا أيضا ما أكدتو الدراسات السابقة ُب ٣تاؿ كتابة القصة، حيث أكدت دراسة مصطفي 
(، أف الواقع التعليمي ُب مدارسنا لتعليم التعبَت الكتايب اإلبداعي ُب ٣تاؿ القصة 2002إٝتاعيل )

ياب ا١تنهج احملدد الذم يعتمد على أىداؼ كاضحة، يكشف عن قصور شديد، يتمثل ُب غ
 ك٤تتول مبلئم، كأساليب كأنشطة تعليمية تسهم ُب تنمية كتابة القصة.

كحىت يتمكن الباحث من رصد الواقع التعليمي للكتابة اإلبداعية ُب ٣تاؿ القصة قاـ بزيارة     
ض حص  تدريس التعبَت لبعض ا١تدارس اإلعدادية بإدارة أبوقرقاص التعليمية، كشاىد بع

التحريرم، كفح  بعض كراسات التعبَت للتبلميذ ُب الفصوؿ، كقابل عددا من معلمي اللغة 
 العربية، كتوصل إٔب ما يلي:

أف ا١تعلمُت يكلفوف التبلميذ بكتابة القصة ُب حص  التعبَت التحريرم، كذلك بطريقة تعتمد على  -
ليت يدربوف التبلميذ على كتابتها، كلذلك ٮتتلف عدد الصدفة، فليس لديهم خطة ٖتدد عدد القص  ا

 اٟتص  القص  اليت يكتبها التبلميذ من فصل إٔب آخر، حسب اىتماـ ا١تعلمُت بذلك.

أف ا١تعلمُت يدربوف تبلميذىم على كتابة القص  ا١توجودة بالكتاب ا١تدرسي، كذلك بتنفيذ ما  -
 كتوضيح الًتابط بينها. ىو مطلوب فقط، دكف إشعارىم بتذكؽ ٚتاؿ أسلوهبا،

أف ا١تعلمُت يصححوف القص  ٔتعيار كاحد يعتمد على دقة الكتابة من ناحية اإلمبلء كرسم  -
 اٟتركؼ كالكلمات، دكف النظر إٔب فن كتابة القصة، كمهاراهتا النوعية.

 لكبار.أف معظم التبلميذ يعتمدكف ُب القص  اليت يكتبوهنا با١تنزؿ على الكتب ا٠تارجية أك من ا -

كُب ضوء ما سبق تبدك اٟتاجة إٕب إعداد برنامج لتنمية مهارات كتابة القصة لدل تبلميذ الصف 
 الثاين اإلعدادم.

 حتديد مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة ىذا البحث ُب ضعف تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم ُب مهارات كتابة القصة،      

لتعليمية ا١تعدة لتدريس الكتابة اإلبداعية بصفة كيرجع ىذا الضعف كالقصور إٔب غياب الربامج ا
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عامة، كُب ٣تاؿ تدريس مهارات كتابة القصة بصفة خاصة، كما أف االىتماـ بتنمية مهارات القصة 
 ٓب ينل االىتماـ الكاُب ُب ٣تاؿ الدراسات الًتبوية.

الت كلذلك فإف البحث احلايل يتصدل ذلذه ادلشكلة من خبلؿ اإلجابة عن التساؤ       
 اآلتية:
 ما مهارات كتابة القصة ا١تناسبة لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادم؟ -1

ما الربنامج ا١تقًتح القائم على نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت ُب تنمية مهارات كتابة القصة  -2
 لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادم؟

ما فاعلية الربنامج ا١تقًتح القائم على نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت ُب تنمية مهارات كتابة  -3
 القصة لدل تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم؟   

 حتديد مصطلحات البحث:

 تريز(:نظرية احلل اإلبداعي للمشكبلت ) -1

موعة من ا٠تطوات ا١تنهجية تعرؼ نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت )تريز( إجرائيا بأهنا: ٣ت    
ا١تنظمة اليت تعتمد على ٣تموعة من ا١تبادئ كاإلسًتاتيجيات اليت تستخدـ ُب تنمية بعض مهارات  

 كتابة القصة لدل تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم.

 تنمية: -2

تعرؼ التنمية إجرائيا بأهنا: رفع مستول أداء تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم ُب بعض مهارات       
كتابة القصة. كتتحدد التنمية بزيادة متوسط درجات ىؤالء التبلميذ ُب اختبار مهارات كتابة 

 القصة بعد تطبيق الربنامج.

 مهارات كتابة القصة: -3
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ئيا بأهنا: قدرة تلميذ الصف الثاين اإلعدادم على التعبَت عن تعرؼ مهارات كتابة القصة إجرا    
مشاعره كأفكاره ُب موضوع ٤تدد ُب أسلوب قصصي، يتسم ّتماؿ األداء كصحة الكتابة، كأصالة 

 األفكار كتنوعها، كتقاس بأداء التبلميذ ُب اختبار كتابة القصة ا١تعد ٢تذا الغرض.

 أىداؼ البحث:

 ىل:ىدؼ البحث احلايل إ      
 ٖتديد مهارات كتابة القصة ا١تناسبة للصف الثاين اإلعدادم. -1

إعداد برنامج قائم على نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت)تريز( لتنمية بعض مهارات كتابة  -2
 القصة لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادم.

تنمية مهارات قياس فاعلية الربنامج القائم على نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت)تريز( ُب  -3
 لدل تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم.

 أمهية البحث: 

 األمهية النظرية: -1
قدـ البحث خلفية نظرية مفصلة عن نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت )تريز(، ككتابة  -

 القصة كمهاراهتا كمجاؿ من ٣تاالت الكتايب اإلبداعي.
 األمهية التطبيقية: -2

 تّبز األمهية التطبيقية ذلذا البحث من خبلؿ ما يقدمو لكل من:          

ينتظر أف  البحث برنا٣تا ُب تدريس القصة يقدـ حيثكاضعي ادلناىج كسلططيها:  - أ
عدادم، كٯتكن أف يسهم ُب تنمية مهارات كتابة القصة لدل تبلميذ الصف الثاين اإل

 التعبَت ُب ا١ترحلة اإلعدادية.يستعاف هبذا الربنامج ُب تطوير منهج تعليم 
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حيث  يسعى ىذا البحث إٔب تنمية مهارات األداء الكتايب اإلبداعي ُب  التبلميذ : -ب
٣تاؿ القصة لدل تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم؛ ٦تا يعد تطويرا لقدراهتم كمهاراهتم اللغوية 

اسية للتعلم اللغوم كاإلبداعية بصفة عامة، كمهارات الكتابة بصفة خاصة، كىي مهارات أس
 الذم ٯتتد أثره إٔب بقية كا١تراحل التعليمية البلحقة.

قد يفيد ىذا البحث معلمي اللغة العربية كموجهيها ُب ا١ترحة ادلعلمُت كادلوجهُت:  -ج
اإلعدادية ُب تدريس كتقوًن الكتابة اإلبداعية ُب ٣تاؿ القصة، كاستخداـ اسًتاتيجيات جديدة 

 ريرم.لتدريس التعبَت التح

قد يفتح ىذا البحث ٔتجالو كنتائجو آفاقا جديدة ُب ٣تاؿ تنمية مهارات كتابة  الباحثُت : -د
 القصة، كما يتصل بو من متغَتات.

 فرض البحث:

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بُت متوسطي درجات اجملموعة التجريبية كالضابطة ُب التطبيق البعدم الختبار   -
 كتابة القصة لدم تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم. 

 حدكد البحث

 التـز البحث باحلدكد التالية:     

 حدكد بشرية: -أ

خصائ  عقلية ٕتعلهم قادرين على  تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم؛ كذلك ١تا يتميزكف بو من -
اكتساب مهارات كتابة القصة، باإلضافة إٔب أف التدريس باستخداـ نظرية اٟتل اإلبداعي 
للمشكبلت )تريز( يبدك مناسبا ٢تم؛ ألف التلميذ ُب ىذه ا١ترحلة يتحوؿ تفكَته من ا١تستول 

 احملسوس إٔب ا١تستول اجملرد.

 حدكد موضوعية: -ب
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يات اإلبداعية لنظرية تريز، كىي: التقسيم كالتجزئة، كالوسيط، كالنوعية ا١تكانية، بعض اإلسًتاتيج -
كالفصل كاالستخبلص، كالربط كالدمج، كاإلجراءات التمهيدية، كالنسخ، كالتغذية الراجعة، كتغيَت 

 ا٠تصائ ، كاستمرار العمل ا١تفيد.

صل إليها من خبلؿ قائمة مهارات مهارات األداء الكتايب اإلبداعي جملاؿ القصة اليت ًب التو  -
 األداء الكتايب اإلبداعي ا١تعدة ُب ضوء أىداؼ البحث.

 حدكد مكانية: -ج

 ٤تافظة ا١تنيا. -مدرسة قاسم أمُت اإلعدادية بإدارة أبوقرقاص التعليمية -

 حدكد زمنية:  -د

 . 2016/2017الفصل الدراسي األكؿ للعاـ الدراسي  -

 منهج البحث:

باحث ا١تنهج شبو التجرييب القائم على التصميم شبو التجرييب ذم اجملموعتُت الضابطة استخدـ ال    
كالتجريبية عند إجراء ٕتربة البحث؛ للكشف عن فاعلية برنامج قائم على نظرية اٟتل اإلبداعي 

 للمشكبلت ُب تنمية مهارات كتابة القصة لدل تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم. 

 :ىيمي للبحثاإلطار النظرم كادلفا

 نشأة نظرية تريز: -أكال 

( الذم كاف يعمل ُب قسم توثيق Altshullerظهرت نظرية تريز على يد العآب الركسي التشيلر)    
براءات االخًتاعات ُب البحرية الركسية، كالذم توصل إٔب أف عملية االخًتاع ليست عملية عشوائية، 
كإ٪تا ىي عملية منظمة ٘تر ٔتسارات كاضحة كمبادئ ٤تددة تتشابو كتتكرر ُب ٣تموعة من االخًتاعات،  

اذج خاصة ٯتكن فهمها كاستخدامها بطريقة كما توصل إٔب أف النظم التكنولوجية تتطور كفق ٪ت
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مقصودة كىادفة ُب حل ا١تشكبلت، كقد كاف ذلك بداية تأسيس النظرية اليت عرفت فيما بعد باسم 
 (.70:  2009نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت تريز )حناف سآب ،

كؿ من القرف كقد ظهرت نظرية تريز كاستجابة للتطورات اليت شهدىا العآب خبلؿ النصف األ    
ا١تاضي ُب كافة ٣تاالت اٟتياة، كالسيما اجملاالت العلمية كالتكنولوجية، ٦تا أدل إٔب ظهور حاجة 
ملحة إٔب نظريات كاسًتاتيجيات تربوية جديدة ، من أجل تنمية مهارات اإلبداع ُب حل 

امية األنصارم ا١تشكبلت، بصورة ٘تكن الفكر الًتبوم من مواجهة التحديات العا١تية ا١تعاصرة )س
 (.85: 2009كإبراىيم عبد ا٢تادم، 

 ماىية نظرية تريز: -ثانيا

تعد نظرية تريز من النظريات اليت هتدؼ إٔب تنمية التفكَت اإلبداعي من خبلؿ منهجية منتظمة غَت     
 عشوائية، كٖتتوم على ٣تموعة من اإلسًتاتيجيات اإلبداعية اليت ٯتكن ألم فرد فهمها كاستخدامها ُب

 حل ا١تشكبلت اليت تواجهو، بوصفها إحدل الطرؽ ٟتل ا١تشكبلت بطريقة إبداعية.

( بأهنا" منهجية منتظمة كتوجو إنساين تستند 56: 2005كما عرفها صاّب أبو جادك)      
لقاعدة معرفية هتدؼ إٔب حل ا١تشكبلت بطريقة إبداعية مستندة إٔب مبادئ كاسًتاتيجيات كأدكات 

 تساعد على ٖتقيق أىدافها".

 ادلفاىيم كادلصطلحات األساسية لنظرية تريز: -ثالثا

تعترب نظرية تريز مظلة كاسعة تضم العديد من األدكات كا١تفاىيم كاإلسًتاتيجيات ذات األ٫تية     
اليت البد من توضيحها هبدؼ تيسَت عملية استيعاهبا، كما تعترب من البٌت األساسية اليت البد من 

كن توضيح ىذه توافرىا لفهم النظرية كالتعرؼ على أدكاهتا كآلية استخدامها ُب حل ا١تشكبلت، كٯت
 ا١تفاىيم كما يلي:  

 اإلسًتاتيجيات اإلبداعية: -1
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ٖتتوم نظرية تريز على العديد من ا١تبادئ اإلبداعية ًب التوصل إليها من خبلؿ قاعدة البيانات الضخمة اليت      
صوؿ إٔب حلوؿ قـا بدراستها التشلر فقد توصل إٔب أف ىناؾ أربعُت مبدأ إبداعيا استخدمت مرارا كتكرارا ُب الو 

إبداعية للمشكبلت كتتمثل ا١تهارة ُب القدرة على تعميم ا١تشكلة لتحديد ا١تناسب من ىذه اإلسًتاتيجيات 
 (. 98: 2007لبلستخدـا ُب اٟتل.)صاّب ٤تمد ،

 Contradiction conceptمفهوـ التناقض  -2    

ا١تادية، كأف اإلبداع عملية يتم من خبل٢تا من ا١تعركؼ أف التناقض ىو القانوف األساسي ُب اٞتدلية     
حل ا١تشكلة بطريقة غَت مسبوقة، كيتطلب حل ا١تشكلة بطريقة إبداعية ٖتسُت إحدل خصائ  النظاـ 
دكف التأثَت سلبا على خصائ  أخرل ُب النظاـ نفسو، أما إذا ما ظهر أم تناقض فبل بد من إزالة 

جة حتمية لتطور النظم، حيث يظهر التناقض عند ٤تاكلة حل العناصر اليت تسببو، كتعترب التناقضات نتي
إحدل ا١تشكبلت ُب أم نظاـ أك ُب بعض أجزائو ٦تا يؤدم إٔب خلق مشكلة أك مشكبلت أخرل، ٦تا 

 2009يًتتب عليو ظهور كظائف أك أثار مفيدة كأخرل ضارة ُب الوقت نفسو)لطيفة عبد الشكور،
:123.) 

 الناتج ادلثايل النهائي -3

ٯتثل الناتج ا١تثإب النهائي أحد الركائز األساسية ُب نظرية تريز، كقد أظهرت نتائج الدراسات     
كرفاقو أف ٚتيع النظم تسعى بطبيعتها إٔب ا١تثالية كالتخل  من اآلثار السلبية ُب  اليت قاـ هبا التشيلر
 الوقت نفسو.

ُب ٖتقيقها، كالوصوؿ إليها كما يعد اٟتل كيتمثل الناتج ا١تثإب للنظرية ُب النتيجة ا١ترغوب     
ا١تثإب من أقول ا١تفاىيم اليت اشتملت عليها النظرية، فعندما يضعو صاحب ا١تشكلة نصب عينيو، 
فإنو يكوف ملتزمان بالسَت ُب الطريق الصحيح، الذم يؤدم إٔب ىذا اٟتل األمثل )صاّب ٤تمد 

،2007 :136.) 

 ادلصادر: -4
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ن اٞتوانب األساسية ُب نظرية تريز، حيث يعتقد التشيلر أف كل مؤسسة لديها تعترب ا١تصادر م     
الكثَت من ا١تصادر اليت ٓب يتم استخدامها بشكل تاـ، كقد ال تكوف تلك ا١تصادر معركفة أك 
مكتشفة بعد، كعندما يتم اكتشافها كاستخداـ عناصرىا بشكل جيد يؤدم إٔب حل كثَت من 

م ا١تصادر ا١توجودة كمعرفة كيفية ربطها مع مصادر أخرل مشتقة يؤدم التناقضات، كعموما فإف فه
إٔب حل ا١تشكبلت بطريقة إبداعية، أم أف توفر ا١تصادر الضركرية يعترب حاٝتا كمهما ُب ٖتديد 

 (.96: 2007اٟتلوؿ ا١تناسبة كتطبيقها)٭تِت الرافعي، 

 خطوات نظرية تريز يف حل ادلشكبلت : -رابعا

طوات الرئيسة لنظرية تريز ُب حل ا١تشكبلت بطريقة إبداعية كعلمية ُب عدد اختلفت ا٠ت     
 من ا١تراجع، كذلك حسب نوع األدكات ا١تستخدمة أك الفئة العمرية ا١تستخدمة للنظرية.  

(، كنور 2009(، لطيفة عبد الشكور)2009ىذا كقد فصل كل من عطا الشطل)     
 ريز كالتايل:(، اخلطوات األساسية لنظرية ت2013زلمد)

 تقدمي ادلوقف ادلشكل: -1
كيتم ذلك من خبلؿ عرض ا١توقف ا١تشكل، كصياغتو باستخداـ ألفاظ كمصطلحات مرتبطة       

 ٓتربة ا١تتعلم.

 إبراز جوانب التناقض يف ادلوقف: -2

يرتبط التناقض ٔتفهـو ا١تشكلة، كا١تشكلة موقف غامض ينطوم على تناقض، كأف عملية     
اكتشاؼ التناقض كٖتديده تتطلب صياغة جديدة للموقف من أجل الوصوؿ إٔب حل إبداعي 
للمشكلة، كبالتإب يصبح ٖتليل التناقض ىو طريقة للنظر إٔب ا١تشكلة من منظور جديد )سامية 

 (. 131: 2009يم عبد ا٢تادم،األنصارم كإبراى

: فالوصوؿ إٔب اٟتل األفضل يستدعي االستفادة صياغة احلل األفضل الصورة النهائية  -3
 من ا١تعلومات ا١ترتبطة با١تشكلة كالبيئة احمليطة هبا.
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: تتطلب ىذه ا٠تطوة البحث ُب ا٠تربات كا١تعارؼ ا١تختلفة ا١ترتبطة با١تشكلة، حتديد ادلصادر  -4
ؿ ٢تا ٍب صياغة ٣تموعة من األسئلة بعبارات كاضحة خالية من التعقيد؛ توفر كالبحث عن حلو 

 (.100: 2007ا١تعلومات البلزمة للوصوؿ إٔب اٟتل األفضل للمشكلة )٭تِت الرافعي،
 توليد احللوؿ بواسطة اإلسًتاتيجيات اإلبداعية:  -5
ـ ا١تناسب منها ُب حل ا١توقف ا١تشكل.             كيتم ذلك من خبلؿ استعماؿ اإلسًتاتيجيات اإلبداعية كاستخدا

 تقومي احللوؿ: -6   

 :القصة -ثانيا

القصة ىي أكثر ما ٯتيل إليو التبلميذ عند القراءة، فهي أحب األلواف األدبية إٔب نفوسهم؛     
ألهنا ٖتقق ٢تم ا١تتعة، كتدخل السركر إٔب قلوهبم، كتزكدىم باٟتقائق كالقيم كاالٕتاىات، كتثرم 
وين لغتهم، كٗتاطب قلوهبم، كتشبع خيا٢تم، كٖتل ٢تم الكثَت من ا١تشكبلت، كتساعد ُب تك

 (.5: 2010شخصياهتم، كىي كسيلة من كسائل هتذيبهم إذا أحسن استغبل٢تا ) نضاؿ حسُت،

كيرجع ميل التبلميذ إٔب كتابة القصة إٔب ما فيها من إثارة كخياؿ، فالقصة فن أديب ٦تتع كشائق      
ا للذات ، للصغار كالكبار، كيكوف التدريب على كتابتها إشباعا للعاطفة كترك٭تا عن النفس كٖتقيق

كما أف كتابة القصة عمل فكرم كنشاط أديب خبلؽ يتطلب من الكاتب التخطيط كالتنسيق 
 (.61: 2010كا١تراجعة، كىذا يظهر قبل كبعد كُب أثناء الكتابة. )نضاؿ حسُت،

(، أف تدريب التبلميذ على كتابة القصة ضركرة  218: 2002كيؤكد مصطفي إٝتاعيل)        
سهم ُب ٖتقيق أىداؼ تدريس اللغة العربية، كما يسم ُب االرتقاء بشخصية كعمل تربوم ىادؼ ي

التبلميذ كقدراهتم اللغوية كالعقلية، كٯتكن استخبلص أىم األسس اليت ٬تب مراعاهتا عند تدريب 
 التبلميذ على كتابة القصة ُب اآلٌب:

اعية، كٖتليلها عرض ٪تاذج من القص  ا١تناسبة للتبلميذ، كتدريبهم على قراءهتا قراءة ك  -
 كتفسَتىا، كإثارة اىتمامهم ٔتا ٖتويو من تعبَتات كصور خيالية.
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تشجيع كل ٤تاكالت التبلميذ كتعزيزىا، كتشجيعهم على االنتقاؿ من مرحلة نقل القصة  -
 من الكتب أك من الكبار إٔب مرحلة تأليف القصة بأنفسهم.

كل كا١تضموف، كىذه ا١تعايَت تطبيق معايَت للقص  اليت يكتبها التبلميذ، كتناكؿ الش -
٬تب أف يدرسها التبلميذ بعناية، كأف تتضح ُب أذىاهنم، كتستخدـ ُب تدريبهم على 

 تقوًن القص  اليت يكتبها اآلخركف، ٍب ُب تقوًن القص  اليت ينتجها التبلميذ.
(، العناصر 2010(، كإمياف مّبكؾ)2005ىذا كقد حددت كل من رحاب زنايت)      

 لقصة فيما يلي:األساسية ل

البيئة: كىي التمهيد ُب أكؿ القصة يتناكؿ زماهنا كمكاهنا كالظركؼ اليت كقعت فيها  -
 أحداث القصة لتهيئة القارئ لفهم جو القصة.

اٟتكاية: كىي عرض أحداث القصة بتسلسل مشوؽ ٬تذب االنتباه، كىنا ٬تب لفت  -
ألحداث، كيصورىا كأهنا انتباه التلميذ إٔب أف كاتب القصة ٬تب أف يهتم بًتتيب ا
 حقيقة، ك٬تعلها متضمنة للعقدة داخلها كمتضمنة أمبل ُب اٟتل.

العقدة: الكاتب ٯتضي ُب عرض األحداث، كبناء بعضها فوؽ بعض حىت يتعقد ا١توقف  -
كيتطلب اٟتل مع كجود خيط يكوف سببا ُب إبراز العقدة حىت يتلهف القارئ ١تعرفة 

 اٟتل.
 أف يكوف الدكر الذم ينسب لشخ  ما مبلئما لدكره الفعلي ُب اٟتياة.الشخصيات كاٟتوار: ٬تب  -
 اٟتل: ٬تب على التلميذ أف يقدـ حبل مناسبا للقصة. -
  :مهارات كتابة القصة 

 (، مهارات كتابة القصة كما يلي:2004حددت دراسة أمحد خلف هللا)              

 يصوغ مقدمة ٘تهيدية للقصة. -
 حبكتها بعدة ٚتل كبأسلوب مؤثر.يربز عقدة القصة أك  -
 ٮتتم القصة ْتل مناسب للعقدة يغلب فيو ا٠تَت على الشر. -
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 يصور ا١تكاف الذم كقعت فيو أحداث القصة. -
 يستخدـ عددا كبَتا من األلفاظ ا١تًتادفات ُب أسلوبو. -
 يكتب عددا كبَتا من األفكار كاألحداث ُب قصتو. -
 ُب قصتو.يستخدـ عددا كبَتا من األساليب األدبية  -
 ينوع األحداث كاألفكار ُب القصة. -
 ينوع األساليب بُت ا٠تربية كاإلنشائية. -
 ينوع الصور ا٠تيالية. -
 يربز فكرة جديدة كطريفة، كٮتتلف فيها عن بقية زمبلئو. -
 يصور الشخصيات بطريقة جديدة ٗتتلف عن باقي زمبلئو. -
 يعرض أحداثا جديدة أك مشكبلت طريفة ُب قصتو. -

 كمواده: أدكات البحث،

 اشتمل البحث احلايل على األدكات التالية:      

 أداة مجع البيانات: -أ

 قائمة مهارات كتابة القصة لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادم. -
 :مواد البحث -ب

برنامج قائم على نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت، كيشتمل ىذا الربنامج على ما يلي   -
: 

 نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت )تريز(.كتاب التلميذ، كًب إعداده كفق  -
 دليل ا١تعلم ُب تنمية مهارات كتابة القصة ا١تتضمنة ُب كتاب التلميذ. -
 :أداة القياس، كتشتمل على -ج



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

292 
 

كتابة ؛ لقياس مدل اكتساب التبلميذ )٣تموعة البحث( مهارات مهارات كتابة القصةاختبار  -
 األدكات:القصة. كفيما يلي عرض موجز ٠تطوات بناء ىذه 

 :قائمة مهارات كتابة القصة لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادم -1

ا٢تدؼ منها: ىدؼ إعداد ىذه القائمة التوصل إٔب ٖتديد مهارات كتابة القصة ا١تناسبة لتبلميذ * 
 الصف الثاين اإلعدادم.

 مصادر اشتقاؽ ىذه القائمة:* 

اليت تناكلت مهارات الكتابة اإلبداعية، البحوث كالدراسات السابقة ) العربية كاألجنبية (  -
 كا١تراجع ا٠تاصة بكتابة القصة كالقوائم ا٠تاصة ٔتهاراهتا.

 كتب طرؽ تدريس اللغة العربية كاألدبيات ا١ترتبطة هبذا اجملاؿ، كاليت تناكلت جوانبو ا١تختلفة.   - 

آراء ا١تتخصصُت كا٠ترباء ُب ٣تاؿ الكتابة اإلبداعية ، كُب ا١تناىج كطرؽ التدريس ، كأيضان بعض  - 
 موجهي اللغة العربية، كالقائمُت على تدريسها. 

أىداؼ تعليم اللغة العربية ، كبصفة خاصة أىداؼ تعليم الكتابة كالتعبَت كاليت تشَت إٔب بعض  -
 يعمل على إتقاف التبلميذ ٢تا.  ىذه ا١تهارات كتدعو ا١تعلم ألف

 :األكلية للقائمة* الصورة 

( مهارة ًب كضعها ُب قائمة لعرضها على ٣تموعة من 20تكونت القائمة ُب صورهتا األكلية من )    
ا٠ترباء ا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ ا١تناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية كموجهي اللغة العربية كمعلميها 

 د أبدل بعض احملكمُت مبلحظات حوؿ ما يلي:كقبا١ترحلة اإلعدادية.

رأل بعض احملكمُت أف بعض ا١تهارات تنقصها دقة الصياغة ، كأنو ٬تب إعادة صياغتها؛  -
( من مهارات كتابة  5لتصبح بصورة كاضحة كدقيقة ك٤تددة كمن بُت ىذه ا١تهارات ا١تهارة رقم )
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كالعقلية كالوجدانية ًب تعديلها القصة كنصها، يصف التلميذ أبعاد شخصيات القصة اٞتسدية 
( كنصها أف ٮتتتم التلميذ القصة  8إٔب أف يصف التلميذ شخصيات القصة، كا١تهارة رقم ) 

 ْتل يغلب فيو ا٠تَت على الشر إٔب أف يكتب التلميذ هناية مناسبة ألحداث القصة. 
كاف ىناؾ إٚتاع كاتفاؽ بُت احملكمُت على أف بعض ا١تهارات ال تناسب تبلميذ الصف   -

الثاين اإلعدادم؛ألف هبا من العمق الفكرم كالتداخل ما يفوؽ مستواىم بدرجة أعلى من تلك 
ا١ترحلة ، كما ذىبوا إٔب أهنا ليست ضركرية بالقدر الكاُب ، كمن ىذه ا١تهارات : ٬تامل بغَت 

 لو كتابتو من الشكلية .مبالغة كٗت

أٚتع احملكموف على أف بعض ا١تهارات غَت كاضحة ا١تعٌت ألف ُب صياغتها بعض الكلمات  -
الفضفاضة اليت ال يفهمها التبلميذ ، كبالتإب يصعب قياسها كاٟتكم عليها ، ككما يصعب 

 إْب(…يوظف العقدة ، –تنميتها لدل التبلميذ كمن ىذه الكلمات : ) االنسجاـ 
رأل بعض احملكمُت أف ىناؾ مهارات ٖتمل نفس ا١تعٌت كٯتكن االكتفاء ٔتهارة كاحدة من  -

ىذه ا١تهارات مثل: يكتب حلوال ١تشكلة قصصية، ٮتتم القصة ْتل مناسب يغلب فيو ا٠تَت 
 على الشر، ٭تدد هناية لقصة غَت ٤تددة النهاية. 

  * الصورة النهائية للقائمة:

القائمة كتعديلها ُب ضوء آراء احملكمُت ارتضى الباحث ا١تهارات بعد التأكد من صدؽ     
%( فأكثر باعتبارىا ا١تهارات األكثر أ٫تية، كبذلك 80اليت حظيت على نسبة مئوية )
 أصبحت الصورة النهائية القائمة.

 إعداد اختبار األداء الكتايب اإلبداعي: -2

 مر إعداد اختبار األداء الكتايب اإلبداعي باخلطوات اإلجرائية التالية:    

 حتديد اذلدؼ من االختبار: -أ
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ىدؼ ىذا االختبار إٔب قياس مدل اكتساب تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم بعض مهارات      
 األداء الكتايب اإلبداعي ُب ٣تاؿ القصة.

 مصادر إعداد االختبار: -ب

 الباحث يف إعداد االختبار على رلموعة من ادلصادر: اعتمد      

البحوث كالدراسات السابقة اليت تناكلت طرؽ قياس التعبَت الكتايب كتقوٯتو بصفة عامة، كُب  -
 ٣تاؿ القصة بصفة خاصة، كقامت بإعداد اختبارات ُب ىذا اجملاؿ. 

ة عامة، كُب ٣تاؿ كتابة القصة ا١تراجع العربية كاألجنبية ُب ٣تاؿ قياس اإلبداع كتقوٯتو بصف -
 بصفة خاصة .

مراجعة عينات من امتحانات اللغة العربية با١ترحلة اإلعدادية ُب السنوات السابقة، كما جاء  -
 هبا من أسئلة للتعبَت ُب ٣تاؿ القصة.

استطبلع آراء ا١تتخصصُت كمن ٢تم ٕتارب سابقة ُب إعداد مثل ىذه االختبارات  - 
 كيفية كضع الشكل ا١تناسب ٢تذا االختبار ُب كل جوانبو .كتصميمها؛ ١تعرفة  

 حتديد زلتول االختبار:  -ج

ًب إعداد ٤تتول اختبار األداء الكتايب من األسئلة ا١تقالية؛ كذلك ألف مهارات األداء الكتايب      
دة، كمن اإلبداعي تتميز بأهنا مًتاكبة كمتداخلة كمًتابطة، كأنو يصعب قياس أية مهارة منها على ح

 ٍب فإف قياسها ٬تب أف يتم من خبلؿ الكتابة ُب موضوع متكامل.

كما ًب اختيار ا١توضوعات ذات العبلقة بالتبلميذ كاليت ٘تس جانبان من كاقعهم أك حياهتم؛ حىت تدفعهم     
للكتابة ُب ٛتاسة كرغبة كميل، كٕتذب انتباىهم ُب ىذه السن؛ ألهنا تتناكؿ ما يتصل ببيئاهتم كحياهتم 

 عات.كنشاطهم سواء ُب ا١تدرسة أك خارجها، كما ركعي التنوع ُب كل ا١توضو 
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 الصورة ادلبدئية لبلختبار: -د

تكوف االختبار ُب صورتو ا١تبدئية من ثبلثة أسئلة ُب ٣تاؿ القصة ٮتتار التلميذ أحدىا كيكتب     
  فيو.

 تعليمات االختبار : -د

 قاـ الباحث بوضع تعليمات لبلختبار؛ حىت تتم اإلجابة عنو ُب ضوئها، كىي :  

 ا١تخصصة لذلك . اكتب بياناتك بوضوح ُب األماكن -

 اقرأ ا١توضوعات قراءة كاعية . -

 اخًت أحد ا١توضوعات كاكتب ُب كاحد منها . -

لك اٟترية ُب اختيار ا١توضوع الذم يناسبك كتفضل الكتابة فيو، ا١تهم أف تنتهي من كتابتو ُب  -
 الزمن ا١تسموح بو.

 عرض الصورة ادلبدئية لبلختبار على احملكمُت: -ك

لصورة األكلية لبلختبار، ًب عرضو على ٣تموعة من األساتذة ا١تتخصصُت ُب ا١تناىج بعد إ٘تاـ ا   
كطرؽ تدريس اللغة العربية كالقياس كالتقوًن، كبعض ا١تعلمُت كا١توجهُت ا١تتخصصُت ُب اللغة 
العربية؛ الستطبلع آرائهم حوؿ: سبلمة الصياغة اللغوية لؤلسئلة، مناسبة األسئلة لتبلميذ الصف 

  اإلعدادم، كضوح تعليمات االختبار، دقة معايَت األداء كدليل التصحيح.الثاين

كقد أشار احملكموف إٔب ضركرة اإلشارة ُب تعليمات االختبار إٔب بعض ا١تهارات اليت ٬تب     
 مراعاهتا ُب أثناء كتابة ا١توضوع الذم ٮتتاره التلميذ كيكتب فيو. 

ا١توضوعات لتبلميذ الصف الثاين اإلعداد، كبعد إجراء ىذا كقد أشار احملكموف إٔب مناسبة      
 التعديل السابق أصبح االختبار صاٟتا للتطبيق استطبلعيا.
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 ضبط االختبار: -ك

قاـ الباحث بتطبيق االختبار على عينة من تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم ) من غَت عينة التطبيق     
ُب الفصل الدراسي األكؿ من   9/  28( تلميذا، كذلك يـو األربعاء ا١توافق  41األساسية( قوامها ) 
ت السهولة ، كىدؼ ضبط االختبار إٔب ٖتديد زمنو، كحساب معامبل2017/ 1016العاـ الدراسي 

 كالصعوبة كالتميز ١تفرداتو. كحساب صدقو كثباتو. كفيما يلي تفصيل ذلك:

 حتديد زمن االختبار: -ز

ًب حساب زمن االختبار من خبلؿ ٖتديد متوسط الوقت الذم استغرقو أكؿ طالب كآخر      
ختبار طالب ُب اإلجابة عن أسئلة االختبار، كقد بلغ متوسط الزمن ا١تناسب لئلجابة عن اال

( دقائق، كبذلك يصبح زمن اإلجابة عن 5(، ككاف الزمن البلـز لقراءة تعليمات االختبار )40)
 ( دقيقة.45أسئلة االختبار ٚتيعها ىو )

 حساب صدؽ االختبار:  -ح

 مت حساب صدؽ االختبار عن طريق:       

 )أ( صدؽ احملتول:

تول، كيقصد بو مدل ٘تثيل مفردات اعتمد الباحث ُب ٖتديد صدؽ االختبار على صدؽ احمل     
(، كللتأكد من 325: 2006االختبار للسلوؾ احملك ٘تثيبل كافيا) صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

ذلك، ًب عرض االختبار على ٣تموعة من احملكمُت؛ لتعرؼ آرائهم قبل إعداد االختبار ُب صورتو 
 ح االختبار صاٟتا للتطبيق. النهائية، كقد ًب تعديل االختبار بناء على توجيهاهتم؛ ليصب

 )ب( صدؽ ادلقارنة الطرفية:

% من إٚتإب تبلميذ العينة االستطبلعية ُب االختبار، أم ما 25ًب ٖتديد درجات أعلى     
% من التبلميذ أنفسهم، أم ما يعادؿ 25( طالبا ، كما ًب ٖتديد درجات أقل  14يعادؿ ) 
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جملموعتُت العليا كالدنيا ُب رتب درجاهتم على ا١تقياس ( طالبا، ٍب ٘تت ا١تقارنة بُت تبلميذ ا14)
(،  spssباستخداـ برنامج ) Mann- Whitney- U testباستخداـ اختبار ماف كتٍت 

 (  1ككانت نتائج االختبار كما يبينها اٞتدكؿ ) 

 (  1جدكؿ ) 

 نتائج اختبار ماف كيتٍت للمقارنة الطرفية بُت اجملموعتُت العليا كالدنيا

 مقياس األداء الكتايب اإلبداعي على العينة االستطبلعيةيف 

متوسط  اجملموعة ادلتغَتات
 الرتب

مستول  zقيمة  uقيمة  رلموع الرتب
 الداللة

نوع 
 الداللة

  301.00 21.50 العليا القصة

0.000 

 

-4. 537 0.000 

 

 داؿ

 105.00 7.50 الدنيا

يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعتُت العليا كالدنيا ُب اختبار     
األداء الكتايب اإلبداعي لصاّب اجملموعة العليا، كىذا يؤكد قدرة االختبار على التمييز، كما أنو 

 مؤشر داؿ على صدؽ ا١تقارنة الطرفية لبلختبار.  

 حساب ثبات االختبار: -
 مت حساب ثبات االختبار عن طريق:      

 :Cronbach s Alpha)أ( طريقة ألفا كركنباخ 

(  2استخدـ الباحث طريقة ألف كركنباخ لقياس ثبات فقرات االختبار، كاٞتدكؿ )      
 يوضح قيم معامل الفا.
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 ( 2جدكؿ ) 

 قيم معامل ألفا لثبات اختبار األداء الكتايب اإلبداعي

 لفامعامل أ البعد ـ 

 0.864 القصة 1

( أف قيم معامبلت الثبات ألبعاد االختبار مرتفعة؛ ٦تا يدؿ على ٘تتع 2يتضح من اٞتدكؿ )   
 االختبار بالثبات. 

 بناء برنامج تنمية مهارات القصة باستخداـ نظرية احلل اإلبداعي للمشكبلت تريز. -3

 أسس بناء الّبنامج: -أ

مت إعداد ىذا الّبنامج يف ضوء مقومات الكتابة اإلبداعية يف رلاؿ القصة، كمن أىم ىذه    
 األسس ما يلي:

 مراعاة طبيعة التبلميذ م ا١ترحلة اإلعدادية، كتقدًن القص  ا١تناسبة ٢تم. -

 مراعاة خصائ  الكتابة اإلبداعية ُب ٣تاؿ القصة، كأىداؼ تعليمها. -

 نمية الكتابة اإلبداعية ُب ٣تاؿ القصة.مراعاة أسس كأساليب ت -

 مراعاة أساليب تقوًن الكتابة اإلبداعية ُب ٣تاؿ القصة. -

 مراعاة الفركؽ الفردية بُت التبلميذ. -

 أىداؼ الّبنامج:

 استهدؼ الّبنامج حتقيق ما يأيت:       
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 أف يتعرؼ التلميذ مفهـو القصة، أ٫تيتها، مقوماهتا، معايَت اٞتودة كتابتها. -
 أف ٯتيز التلميذ بُت القصة اٞتيدة كالغَت جيدة ُب ضوء معايَت كتابة القصة. -
 أف يصدر التلميذ حكما على قصة كتبها بنفسو أك كتبها زميلو ُب ضوء معايَت جودة  القصة. -
 أف يشارؾ التلميذ ُب عرض بعض القص  اليت كتبها ُب ا١تنزؿ. -

 زلتول الّبنامج:

تضمن الربنامج عرضا نظريا ًب تقدٯتو للتبلميذ، كما تضمن عددا من التدريبات، كيوضح    
 ٞتدكؿ اآلٌب مكونات الربنامج:ا

 زلتول برنامج تنمية مهارات كتابة القصة (3جدكؿ)

 الزمن ادلوضوع  ـ
 حصة مفهـو القصة، كمقوماهتا. 1
 حصة معايَت جودة كتابة القصة، كمراحل كتابتها. 2
 -يصوغ مقدمة ٘تهيدية للقصة تدريب تطبيقي على مهارات: 3

يربز  -يعرض أحداث القصة بطريقة متتابعة كتسلسل مناسب
 عقدة القصة بعدة ٚتل .

 حصتاف

يراعى اشتماؿ القصة على بعض  تدريب تطبيقي على مهارات: 4
 ٮتتم القصة ْتل مناسب للعقدة . -القيم 

 حصتاف

يستخدـ عددان كبَتان من : تدريب تطبيقي على مهارات 5
 يكتب حلوال ٥تتلفة ١تشكلة قصصية. -األلفاظ ُب أسلوبو 

 حصتاف

تدريب تطبيقي على مهارات : يعيد ترتيب أحداث قصة  6
 ٭تدد هناية لقصة غَت ٤تددة النهاية. -بطريقة جديدة

 حصتاف

تدريب تطبيقي على مهارات: يستخدـ عبلمات الًتقيم بطريقة  7
يراعي  -يصيغ اٞتمل صياغة لغوية صحيحة  -صحيحة

 الضبط النحوم ُب الكتابة.

 حصتاف
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 تنظيم الّبنامج:

 مت تنظيم زلتول برنامج يف إطارين:    

دليل ا١تعلم يتضمن التعريف بالربنامج، كأسلوب التدريب كمعايَت التقوًن، كإسًتاتيجية  -األكؿ
 التدريس، كاألنشطة، كالوسائل.

 كتاب التلميذ، كىو عبارة عن تدريبات متدرجة على كتابة القصة كٖتليلها.  -الثاين

 النظرية ادلوظفة يف التدريس يف الّبنامج:

ًب توظيف نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت تريز باسًتاتيجياهتا ا١تختلفة ُب تنمية مهارات       
هـو القصة كمقوماهتا، كتابة القصة، كذلك من خبلؿ جانب نظرم يشمل تعريف التبلميذ ٔتف

كمعايَت جودة كتابتها، كأما اٞتانب الثاين فتطبيقي يتكوف من تدريبات متدرجة على كتابة 
 القص ، هتدؼ إٔب مساعدة التبلميذ على كتابة القصة كفق األصوؿ العلمية.

 الوسائل كاألنشطة:

بعدد من الوسائل، كمن  اعتمد الربنامج على ٦تارسة عدد من األنشطة التعليمية، كاالستعانة    
 تلك الوسائل كاألنشطة ا١تستخدمة ما يلي:

 القص  ا١تصورة. –صحف الفصل لعرض أعماؿ التبلميذ.            -

 أساليب التقومي:

استخدـ ُب الربنامج التقوًن القبلي كالتقوًن البعدم، ك٘تثل ُب ذلك تطبيق اختبار مهارات كتابة القصة    
 على التبلميذ، كاستخدـ التقوًن البنائي ُب تقوًن أعماؿ التبلميذ ُب أثناء تطبيق الربنامج.
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 ضبط الّبنامج:

بعد بناء الربنامج ًب عرضو على ٣تموعة من احملكمُت؛ لئلفادة من آرائهم حوؿ مدل مبلءمة     
احملتول كاألساليب كاألنشطة كالتقوًن ألىداؼ الربنامج، كٓب يبد احملكموف أية ملحوظات جوىرية 

 عن الربنامج. كهبذا صار الربنامج صاٟتا للتطبيق.  

 رلموعة البحث:

من فصوؿ الصف الثاين اإلعدادم ٔتدرسة قاسم أمُت اإلعدادية بداية العاـ  ًب اختيار فصلُت -
، كقد اختَت أحد الفصلُت ليكوف اجملموعة التجريبية، كالثاين ليكوف اجملموعة 2016/2017

الضابطة، كتأكد الباحث من تقارب مستول اجملموعتُت ُب مهارات كتابة القصة كذلك بتطبيق 
 صة قبل التجربة، كاٞتدكؿ التإب يوضح ذلك: اختبار مهارات كتابة الق

 (4جدكؿ )

 نتائج التطبيق القبلي الختبار مهارات كتابة القصة

             
      احملاكر  

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

درجات  الداللة قيمة)ؼ(
 احلرية

 مستوم قيمة ت
 الداللة

القياس القبلي 
(39) 

 (39القياس القبلي )

ادلتو 
 االضلراؼ ادلتوسط االضلراؼ سط

اختبار األداء 
 الكتايب

 

 
49.
28 
 

 
5.20 

 
29.41 

 
19.6 1.482 .227 

 
76  

-77.0 
 

 
.443 

 

يتضح من اٞتدكؿ السابق تكافؤ ٣تموعيت البحث؛ حيث إنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية     
بُت متوسطي درجات تبلميذ اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ُب اختبار مهارات كتابة القصة القبلي، 

 ( ُب اختبار األداء الكتايب كىي قيمة غَت دالة إحصائيان. -77. 0مساكية )حيث جاءت قيمة )ت( 
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 تطبيق جتربة البحث:

ـ، كًب تطبيق 15/10/2016ًب القياس القبلي كتطبيق اختبار مهارات كتابة القصة ُب      
 ـ.10/12/2016االختبار بعد االنتهاء من تطبيق التجربة ُب القياس البعدم بتاريخ 

 نتائج البحث:

 ت كتابة القصة ادلناسبة لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادم.مهارا -أكال

توصل البحث اٟتإب إٔب قائمة با١تهارات ا١تناسبة لتبلميذ الصف الثاين اإلعدادم ُب كتابة      
 القصة، من خبلؿ بناء قائمة هبذه ا١تهارات، كالتحكيم عليها، كىذه ا١تهارات ىي:

 مهارة الشكل، كتتضمن ادلهارات التالية: 

 يصوغ مقدمة ٘تهيدية للقصة. -

 يعرض أحداث القصة بطريقة متتابعة كتسلسل مناسب. -

 يربز عقدة القصة بعدة ٚتل . -

 يراعى اشتماؿ القصة على بعض القيم . -

 ٮتتم القصة ْتل مناسب للعقدة . -

 مهارة ادلضموف، كتتضمن ادلهارات التالية.

 و .يستخدـ عددان كبَتان من األلفاظ ُب أسلوب -

 يكتب حلوال ٥تتلفة ١تشكلة قصصية. -

 يعيد ترتيب أحداث قصة بطريقة جديدة. -
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 ٭تدد هناية لقصة غَت ٤تددة النهاية. -

 مهارة الصحة اللغوية، كتتضمن ادلهارات التالية:

 يستخدـ عبلمات الًتقيم بطريقة صحيحة. -

 يصيغ اٞتمل صياغة لغوية صحيحة. -

 ابة.يراعي الضبط النحوم ُب الكت -

 أثر الّبنامج ادلقًتح يف تنمية مهارات كتابة القصة لدل رلموعة البحث. -ثانيا

ًب تطبيق اختبار مهارات كتابة القصة بعد تدريس الربنامج ا١تقًتح لتبلميذ اجملموعة      
التجريبية،كذلك على تبلميذ اجملموعتُت التجريبية كالضابطة، كبعد تصحيح اإلجابات، كٖتليل 

إٔب أثر البيانات، ٘تت ا١تقارنة بُت أداء اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية ُب القياس البعدم؛ للتوصل 
 الربنامج ا١تقًتح ُب تنمية مهارات كتابة القصة، كٯتكن عرض ذلك كما يلي:
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 (  5جدكؿ ) 

 داللة الفركؽ بُت متوسطي درجات رلموعيت البحث يف التطبيق البعدم

 األداء الكتايب اإلبداعي كمكوناتو الفرعية الختبار

العد اجملموعة ادلكونات
 د

اإلضلراؼ  ادلتوسط
 ادلعيارم

 قيمة
 ؼ

الدال
 لة

قيمة 
 ت

درجا
ت 

 احلرية

مستول 
 الداللة

 حجم األثر

13.0 39 ٕتريبية الشكل
5 

1.710 1.710 .195 4.990 76 .000 

 

0.49 

10.2 39 ضابطة
6 

2.467 

19.3 39 ٕتريبية ا١تضموف
6 

2.560 .449 .505 .505 76  0.43 

16.0 39 ضابطة
8 

3.248 

الصحة 
 اللغوية

 000. 76 7.237 008. 7.323 1.537 7.51 39 ٕتريبية

 

0.64 

 1.084 5.33 39 ضابطة

39.9 39 ٕتريبية ٣تموع 
2 

4.647 .004 .950 6.762 76 .000 

 

0.60 

32.0 39 ضابطة
3 

5.622 
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يتضح من نتائج اٞتدكؿ السابق كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب الدرجة الكلية الختبار    
مهارات كتابة القصة كمكوناتو الفرعية كل على حدة لصاّب تبلميذ اجملموعة التجريبية كقد يرجع 
يرفض الفرض الصفرم، كيي  قبل ىذا الفرؽ للتأثَت التجرييب الناتج عن الربنامج، كبناء على ذلك ي

الفرض البديل ا١تؤكد لوجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اجملموعتُت التجريبية 
كالضابطة ُب التطبيق البعدم الختبار األداء الكتايب اإلبداعي ككل كمكوناتو الفرعية كل على 

 حدة لصاّب اجملموعة التجريبية.

( اليت توصلت إٔب فاعلية 2014ٛتن ٤تمد )كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة على عبد الر     
برنامج قائم على نظرية تريز ُب تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ُب اللغة اإل٧تليزية لدل 

 تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية.

يتضح من نتائج ىذا البحث فاعلية الّبنامج ادلقًتح يف تنمية مهارات كتابة القصة، كذلك      
 ة:لؤلسباب اآلتي

تدريب التبلميذ ا١تستمر من خبلؿ الربنامج ا١تعد على ا١تهارات ا١تختلفة للقصة، ككثافة  -1
 األنشطة ا١تقدمة على ىذه ا١تهارات رٔتا أسهم ُب تنمية ىذه ا١تهارات لديهم.

توضيح أ٫تية التدريب على مهارات كتابة القصة للتبلميذ كربطها بالواقع؛ دفع التبلميذ للشعور  -2
 بأ٫تية التدريب على تلك ا١تهارات.

اختيار احملتول ا١تناسب من القص  الشيقة كتدريب التبلميذ على كضع هنايات ٥تتلفة  -3
 كعناكين طريفة كغَتىا من ا١تهارات اإلبداعية أسهم ُب تنمية ىذه ا١تهارات لدل التبلميذ.

 مية قدرهتم على التعبَت.تدريب التبلميذ على كتابة القصة ساعد على توسيع خيا٢تم كتن -4

 كثافة التدريبات اليت ًب عرضها من خبلؿ كتاب الطالب أسهم ُب ٘تكن التبلميذ من تلك ا١تهارات.  -5
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تعريف التبلميذ بالعناصر األساسية للكتابة سواء أكانت ا١تتعلقة بالشكل أـ ا١تضموف  -6
و من خبلؿ األخذ هبذه العناصر كالتدريب على ذلك باستمرار، أتاح للطالب الفرصة لتجويد كتابت

 ُب أثناء عملية الكتابة.

 التوصيات:

 استنادا إىل النتائج اليت أسفر عنها البحث احلايل، أمكن تقدمي التوصيات التالية:      

إعداد مقرر دراسي ٤تدد ك٥تطط لو لتعليم الكتابة اإلبداعية، ٔتا يتضمنو من: أىداؼ، كطرؽ  -1
 كمناشط ، كأساليب تقوًن.  تدريس، ككسائل تعليمية،

 كضع خطة متدرجة لتدريب التبلميذ ُب ا١تراحل التعليمية كافة على مهارات كتابة القصة. -2

تدريب التبلميذ ُب ا١تراحل ا١تختلفة على مهارات كتابة القصة باستخداـ إسًتاتيجيات تدريس  -3
 حديثة.

 سبة لؤلطفاؿ.إثراء ا١تكتبات ا١تدرسية بنماذج قصصية متنوعة كمنا -4

 تدريب معلمي اللغة العربية على مهارات كتابة القصة كتدريسها كتقوٯتها. -5

 ادلقًتحات:

يف ضوء نتائج ىذا البحث كالتوصيات السابق بياهنا، يقًتح الباحث إجراء البحوث كالدراسات 
 التالية:

 ا٠تاصة.برنامج لتنمية مهارات كتابة القصة لدل التبلميذ ذكم االحتياجات  -1

فاعلية نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت )تريز( ُب تدريس األدب على تنمية مهارات التذكؽ  -2
 األديب كاألداء الكتايب لدل تبلميذ ا١ترحلة الثانوية.
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 ادلراجع العربية

 (:2015آالء ٭تِت سعيد) -

 

ُب تنمية  Trizفاعلية برنامج مقًتح قائم على بعض مبادئ نظرية تريز 
رسالة التصنيف كاٗتاذ القرار بالعلـو لطالبات الصف التاسع،  مهارات

 ، كلية الًتبية، اٞتامعة اإلسبلمية بغزة.ماجستَت

فاعلية برنامج إثرائي مقًتح قائم على نظرية تريز ُب تنمية مهارات  (:2010أٛتد علي إبراىيم ) -
االبتدائية، التفكَت التوليدم كالٕتاه ٨تو الرياضيات لدل تبلميذ ا١ترحلة 

٣تلة تربويات الرياضيات، اٞتمعية ا١تصرية لًتبويات الرياضيات،٣تلد 
 .189-122، أكتوبر.ص ص 1، جزء15

فاعلية برنامج مقًتح ُب ضوء مدخل عمليات الكتابة ُب تنمية  (:2004أٛتد ٤تمد خلف هللا ) -
بعض مهارات الكتابة اإلبداعية لدل تبلميذ الصف ا٠تامس 

 ، كلية الًتبية جامعة ا١تنيا.سالة ماجستَتر االبتدائي، 

ـ نظرية تريز ُب تنمية التفكَت العلمي كالتحصيل الدراسي ُب  (:2011أمل ٤تمد صاّب ) - فاعلية استخدا
ـ ا١تطور لدل تلميذات الصف الرابع االبتدائي ٔتكة ا١تكرمة ،  مقرر العلو

ـ القرل.  رسالة ماجستَت، كلية الًتبية،جامعة أ

فاعلية برنامج قائم على ا١تدخل الكلي للغة العربية ُب تنمية األداء  (:٤2010تمد مربكؾ) إٯتاف -
رسالة اللغوم)الشفوم،الكتايب( لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية، 

 ، كلية البنات لآلداب كالعلـو كالًتبية، جامعة عُت مشس.دكتوراه

ٖتسُت مهارات كتابة القصة القصَتة أثر استخدـا خريطة القصة ُب  (:2015ثاين سويد العنزم)
لدل طبلب الصف األكؿ ا١تتوسط ُب ا١تملكة العربية السعودية، 

 رسالة ماجستَت، كلية الًتبية، جامعة الَتموؾ.

تنمية بعض مفاىيم أطفاؿ الركضة كتفسَتاهتم البيئية ُب ضوء نظرية ٚتاؿ ٤تمد   -
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.ص ص 3،العدد3دمنهور، ٣تلدجامعة رللة كلية الًتبية، تريز،  (:2011كامل)
194-274. 

حسن سيد شحاتة، كزينب  -
 ( :2011النجار)

، القاىرة، الدار ا١تصرية معجم ادلصطلحات الًتبوية كالنفسية
 اللبنانية.

 ، عماف، دار ديبونو للنشر كالتوزيع.نظرية احلل اإلبداعي للمشكبلت تريز (: 2009حناف بنت سآب آؿ عامر) -

بن  خالد بن خاطر-
 :(2009سعيد)

فاعلية نشاطات قائمة على عمليات الكتابة ُب تنمية مهارات كتابة 
، كلية رسالة دكتوراهالقصة لدل تبلميذ الصف األكؿ ا١تتوسط، 

 الًتبية جامعة أـ القرل.

استخدـا إسًتاتيجية التفكَت اإلبداعي كاإلبتكارم ُب حل  (:2010خالد بن صاّب الشبل) -
ادلؤدتر ا١تشكبلت )تريز( ُب تعليم اللغة العربية ُب ا١ترحلة اٞتامعية، 

الدكيل للغة العربية بُت االنقراض كالتطور، التحديات 
قسم اللغة العربية، جامعة األزىر األندنوسية ٔتدينة  كالتوقعات،
 .142-123: يوليو. ص ص 25-22جاكرتا،

فاعلية برنامج ُب التمكن من بعض مهارات التعبَت الكتايب لدل  (:2005رحاب زناٌب عبد هللا) -
تلميذات ا١ترحلة اإلعدادية األزىرية ُب ضوء مدخل عمليات 

،كلية البنات لآلداب كالعلـو رسالة ماجستَتالكتابة التفاعلي، 
 الًتبوية، جامعة عُت مشس.

سامية األنصارم ، ك إبراىيم  -
 (:2009) عبد ا٢تادم ، 

، القاىرة ، اإلبداع يف حل ادلشكبلت باستخداـ نظرية تريز
 مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.

رللة  التأصيل اإلسبلمي السًتاتيجيات التفكَت اإلبداعي ُب نظرية تريز،  (:2010صاّب بن ٭تِت الزىراين)
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 .40-1،أكتوبر. ص ص: 84،العددكلية الًتبية، جامعة بنها

تطبيقات عملية يف تنمية التفكَت اإلبداعي باستخداـ نظرية  (:2007صاّب ٤تمد أبو جادك )  -
 ، عماف، دار ا١تسَتة.احلل االبتكارم للمشكبلت

فاعلية برنامج إلكًتكين ُب تنمية بعض مهارات التعبَت الكتايب  (:2013طارؽ ٤تمود عبد الفتاح )
اإلبداعي باللغة العربية لدل تبلميذ الصف الثاين اإلعدادم، 

 ، كلية الًتبية، جامعة ا١تنوفية.رسالة ماجستَت

نظرية تريز اٟتلوؿ اإلبداعية للمشكبلت، نظرية ركسية من آالؼ  (:2006عطا حسُت الشطل) -
 .21، العدد رللة موىبة السعوديةلعا١تية، االخًتاعات ا

، مطبعة اسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية بادلرحلة الثانوية (:2001فتحي علي يونس) -
 الكتاب اٟتديث، القاىرة.

فيصل حسُت  -
 (:٤2008تمد)

فاعلية برنامج مقًتح بأسلوب ا١تناقشة لتطوير بعض مهارات  
رسالة كتابة القصة لدل طلبة الصف التاسع األساسي، 

 ، كلية الًتبية اٞتامعة اإلسبلمية بغزة.ماجستَت

لطيفة عبد الشكور عبد   -
 (:2009هللا)

التفكَت اإلبداعي فاعلية برنامج مقًتح ُب الًتبية البيئية ُب ضوء نظرية تريز ُب تنمية 
لطفل ما قبل ا١تدرسة ُب رياض األطفاؿ ٔتحافظة جدة، رسالة دكتوراه ، كلية الًتبية، 

ـ القرل .  جامعة أ

٤تمد راتب اٟتوامدة، كفؤاد  -
 (:2013قاسم عاشور )

( ُب ركاية القصة ُب تنمية مهارات forestفاعلية ٪توذج فورست )
التعبَت الكتايب لدل طلبة الصف الثالث األساسي ُب ٤تافظة أربد، 

كلية الًتبية، جامعة الَتموؾ، ٣تلد   رللة العلـو الًتبوية كالنفسية،
 .93-65، سبتمرب. ص ص 3، عدد14
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ة اإلبداعية ُب ٣تاؿ القصة كالوعي أثر برنامج مقًتح ُب تنمية بعض مهارات الكتاب (:2002مصطفي إٝتاعيل ) -
رللة دراسات يف ادلناىج القصصي لدل تبلميذ الصف ا٠تامس االبتدائي، 

اٞتمعية ا١تصرية للمناىج طرؽ التدريس، كلية الًتبية، جامعة كطرؽ التدريس، 
 .259-214، يناير. ص ص:77عُت مشس، عدد

 (:2013مهند يوسف عبد القادر ) -

 

فاعلية برنامج مقًتح ُب ضوء مبادئ نظرية تريز لتنمية التفكَت اإلبداعي ُب 
، كلية الًتبية ، رسالة ماجستَتمادة التكنولوجيا لدل طلبة الصف السابع، 

 اٞتامعة اإلسبلمية بغزة.

أثر قراءة القصة ُب تنمية بعض مهارات التعبَت الكتايب لدل  (:2010نضاؿ حسُت أبو صحبة) -
،كلية الًتبية، رسالة ماجستَتالصف التاسع األساسي، طالبات 

 اٞتامعة اإلسبلمية، بغزة.

أثر استخداـ منحٌت العمليات ُب الكتابة ُب ٖتسُت مهارات   (:2013نواؼ قاسم الربم ) -
كتابة القصة لدل طبلب ا١ترحلة األساسية ُب مدارس البادية 

، كاالجتماعيةرللة العلـو اإلنسانية الشمالية الغربية، 
 .98-67. ص ص 7، عدد٣28تلد

ـ بعض اسًتاتيجيات نظرية تريز ُب تنمية مهارات  (:2013نور ٤تمد حسن ) - أثر تدريس الببلغة باستخدا
التذكؽ الببلغي كالتفكَت اإلبداعي لدل طالبات الثانوية األزىرية، رسالة ماجستَت،  

 كلية الًتبية ، جامعة سوىاج.

فاعلية اسًتاتيجيات نظرية تريز ُب تدريس العلـو ُب تنمية مهارات  (:2008) ياسر بيومي عبده -
التفكَت عإب الرتبة كاالٕتاه ٨تو استخدامها لدل تبلميذ الصف 
اْلمعية السادس االبتدائي، ٣تلة دراسات ُب ا١تناىج كرؽ التدريس، 

، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، ادلصرية للمناىج طرؽ التدريس
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 .203 -165، سبتمرب.ص ص 138عدد

أثر بعض مبادئ اٟتلوؿ اإلبتكارية للمشكبلت كفق نظرية تريز  (:2007٭تِت عبد هللا الرافعي ) -
(triz ُب تنمية التفكَت االبتكارم لدل عينة من ا١توىبُت )

، كلية  رسالة دكتوراهبالصف األكؿ الثانوم ٔتنطقة عسَت، 
 الًتبية، جامعة أـ القرل.

 ثانيا ادلراجع األجنبية:
- Apte , P.& Mann , D, ( 2001 ) : Taguchiand Triz : Comparisons And Opportunities . 
Available at : // www.triz-journal.com  /archives/2001/11/c/index.htm . 

– Barak , Moshe ( 2009 ) : Idea Focusing Versus Idea Generating : A Course For 
Teachers On Inventive Problem Solving . Innovations In Education And Teacging 
International . Vol. (46) , No ( 4 ) , pp 345- 356 .   

- Caplan , S ; Tschirhart , M And Hipple , J : 40 Principles With Examples : Human 
Factors And Ergonomics. Available at : // www.trizHYPERLINK "http://www.triz-/"-
journal.com /archives/2010/02/index.htm .  

- Kunst, B. K.& Clapp, T, G. (2000). Automatic bording machine de sign employing 
quality funcation deployment theory of inventive problem solving and solid 

modeling.Http;//www.Trize- journal.com 

– Mann ,D And Apte , P ( 2001 ) : Taguchi And TRIZ : Comparisons And 
Opportunities. Available at : // //www.triz-journal.com/archives/2001/11/c.pdf 

- March , D ( 2004 ) : 40 Inventive Principles With Application In Education . 
Available at : // //www.triz-journal.com/archives/2004/04/.pdf 

- Mazur , G ( 1996 ) : Theory Of Inventive Problem Solving Triz.  Available at : // 
www.personal.engin,umich.edu/gmazur/triz/ 
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- Schweizer , T ( 2001 ) : Integrating TRIZ Into The Curriculum : An Educational  
Imperative . Available at : // www.triz-journal.com   

- Vincent , J And Mann , D ( 2000 ) : Triz In Biology Teaching . Available at : // 
www.triz- journal.com /archives/2000 

- Salamatov, Y. (1999). TRIZ: The Right Solution at the Right Time: A Guide to 
Innovative Problem Solving, Insytec B.V., The Netherlands,. 

Savrnsky, S. (2000) Engineering of Creativity: Introduction to TRIZ -  methodology 
of inventive prapem solving Boca Renton florida : USA CRC press LLC (Boca Raton), 
. 

- Rantanen, K. (1999).Genrich Altshuller (1962-1998), retrieved Oct 20.2011,from: 
http://www.kolumbus.fi/karan/altshuller.htm. 
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 " الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة طرابلس"
 د. زلمد أمحد عسكر/جامعة طرابلس

 مقدمة:
يواجو معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي عديد الصعوبات شأهنم شأف ٚتيع ا١تعلمُت ّتميع    

ا١تراحل التعليمية كُب شىت التخصصات، كتتباين ىذه الصعوبات من حيث النوع كالشدة باختبلؼ 
أدكار ا١تفتشُت ظركؼ البيئة ا١تدرسية، كا١تناىج الدراسية ا١تطبقة كإمكانية تنفيذىا، كنوع التبلميذ، ك 

الًتبويُت، كاإلدارة ا١تدرسية، كإدارات التعليم، كالقوانُت كاللوائح اليت تنظم عمل ا١تعلم، كمدل 
 تعاكف أكلياء األمور، كغَتىا من العوامل. 

ك٬تب على كل من لو عبلقة بالعملية التعليمية العمل على تذليل الصعاب أماـ ا١تعلمُت، حىت 
تهم بكفاية كاقتدار، سعيا إٔب ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة من ا١تؤسسات يستطيعوا أف يؤدكا رسال

 التعليمية. 
كُب ىذا السياؽ تأٌب ىذه الدراسة للتعرؼ على أبرز الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو 
ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس، ككضع بعض التوصيات، كا١تقًتحات اليت قد تفيد ُب 

  ا١توضوع.
 مشكلة الدراسة:

(، 2009ق(، )العنزم، 1414تشَت نتائج العديد من الدراسات مثل )الكثَتم، كنشواف،   
( إٔب أف معلمي العلـو يواجهوف العديد من 2010(، ك)٤تمود، 2010)حبيب، كإبراىيم، 

الصعوبات أثناء قيامهم بدكرىم ُب العملية التعليمية، كىذه الصعوبات من شأهنا أف تعيق ا١تعلمُت 
 جباهتم كما ينبغي.عن أداء كا

كأل٫تية ا١توضوع كلندرة الدراسات احمللية ُب ىذا اجملاؿ، تأٌب ىذه الدراسة للتعرؼ على أبرز  
 الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ٔتدينة طرابلس، من خبلؿ

 اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس التإب:
معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس، كدرجة ما أىم الصعوبات اليت تواجو أداء 

 تأثَتىا على أدائهم؟
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 كيتفرع عن ذلك األسئلة التالية:
ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس  .1

 ذات العبلقة با١تنهج كتنفيذه؟
 تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة ما درجة تأثَت الصعوبات اليت .2

 طرابلس ذات العبلقة بالبيئة ا١تدرسية كاالمكانيات ا١تادية ؟
ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة  .3

 طرابلس ذات العبلقة با١تعلم؟
تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة ما درجة تأثَت الصعوبات اليت  .4

 طرابلس ذات العبلقة بالتلميذ؟
ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة  .5

 طرابلس ذات العبلقة با١تفتش الًتبوم؟ 
ـ ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلو  .6

 طرابلس ذات العبلقة باإلدارة ا١تدرسية؟
ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات على ا١تعلم تعزل للمرحلة  .7

 شق ثاين(؟ -التعليمية )شق أكؿ
ا١تؤىل ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات على ا١تعلم تعزل ١تستول  .8

 دكف اٞتامعي(؟ -)جامعي
ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات على ا١تعلم تعزل لنوع ا١تؤىل  .9

 غَت تربوم(؟ -)تربوم
ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات على ا١تعلم تعزل لتلقي  .10

 ا١تعلم لدكرات تربوية ؟
ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات على ا١تعلم تعزل لتلقي  ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا .11

 ا١تعلم لدكرات ٗتصصية؟
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ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات على ا١تعلم تعزل للخربة  .12
 التدريسية؟

 أمهية الدراسة:
 تكمن أ٫تية الدراسة فيما يأٌب:

م األساسي ٔتدينة طرابلس أثناء أداء تشخ  الصعوبات اليت تواجو معلمي العلـو ٔترحلة التعلي .1
 مهامهم التدريسية.

تيعد ىذه الدراسة من الدراسات القبلئل ٤تليا اليت تناكلت موضوع الصعوبات اليت تواجو معلمي  .2
.  العلـو

لفت انتباه ا١تسؤكلُت على التعليم ُب ليبيا إٔب ىذه الصعوبات، كضركرة كضع اٟتلوؿ الكفيلة  .3
 بتذليلها. 

بعض التوصيات اليت قد تقلل من الصعوبات اليت تواجو معلمي العلـو ٔترحلة التعليم ٤تاكلة كضع  .4
 األساسي، أثناء تأدية مهامهم.

 أىداؼ الدراسة:
 هتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على ما يأٌب: 

.درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس 1
 بلقة با١تنهج كتنفيذه.ذات الع
.درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس 2

 ذات العبلقة بالبيئة ا١تدرسية كاالمكانيات ا١تادية.
. درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس 3
 العبلقة با١تعلم. ذات
.درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس 4

 ذات العبلقة بالتلميذ.
.درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس 5

 ذات العبلقة با١تفتش الًتبوم.
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تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ُب مدينة طرابلس .درجة 6
 ذات العبلقة باإلدارة ا١تدرسية.

.أثر بعض ا١تتغَتات على درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم 7
 األساسي ُب مدينة طرابلس.

 لتحليلي.ا١تنهج الوصفي ا منهج الدراسة:
تقتصر الدراسة على التعرؼ على أىم الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو  حدكد الدراسة:

 .2017/ 2016ٔترحلة التعليم األساسي ٔتكتب تعليم طرابلس ا١تركز ، خبلؿ العاـ الدراسي 
 مصطلحات الدراسة:

و كٖتقيق األىداؼ، " كل ما من شأنو أف يواجو ا١تدرس، ك٭تد من فاعلية تدريسالصعوبات:  .1
، ُب حبيب، 1988كيتطلب اجتيازه مزيدا من اٞتهود الفعلية، كاٞتسمية، كا١تادية". )الفهداكم، 

 (.2010كإبراىيم، 
  ادلعلم: .2
يعرؼ فيليب جاكسوف ا١تعلم بأنو: " صانع قرار ييفهم طلبتو، كيتفهمهم، قادر على إعادة      

ل يسهل على الطلبة استيعاهبا، يعرؼ ماذا يعمل، كيعرؼ صياغة ا١تادة الدراسية، كتشكيلها، بشك
 (.35: 1996مىت يعمل".)عدس، 

 التعليم األساسي:
" ىو مرحلة موحدة، كإلزامية، ٞتميع األطفاؿ، من الذكور، كاإلناث على حد سواء، ٘تتد من     

ك٘تثل ىذه ا١ترحلة اٟتد األدىن  -سنوات دراسية 9أم ١تدة  –السن السادسة حىت ا٠تامسة عشرة 
ركنة، ُب من التعليم، الذم تؤمنو الدكلة ٞتميع أفراد الشعب، كتتميز ىذه ا١ترحلة بقدر كبَت من ا١ت

مناىجها، كنظمها، ْتيث ٯتكن أف تتجاكب بشكل سريع، مع متغَتات ا١تستقبل، كبارتباطها 
ارتباطا كثيقا بالبيئة، ْتيث تتكيف كتتبلءـ معها، كتواجو متطلباهتا، كتتمشى مع إمكاناهتا، كٖتقق 

لعمل ا١تنتج هبا". االتصاؿ الوثيق بينها، كبُت األنشطة البلزمة لتنمية ىذه البيئات، كفق ظركؼ ا
 (.126: 1993)حساف، 

 الدراسات السابقة:
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 ق:1414دراسة راشد أمحد الكثَتم، كيعقوب حسُت نشواف،  .1
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على ا١تعوقات اليت تعيق تدريس العلـو ُب ا١ترحلة ا١تتوسطة     

الدراسة إٔب أف أكثر )اإلعدادية( با١تملكة العربية السعودية من كجهة نظر ا١تعلمُت، كخلصت 
اجملاالت إعاقة لتدريس العلـو با١ترحلة ا١تتوسطة ىو البيت، ٍب الوسائل التعليمية كعدـ توافرىا ُب 
ا١تدارس، أما اجملاالت ا١تعيقة بدرجة متوسطة فهي: زيادة عدد التبلميذ ُب الفصل، كزيادة ٤تتول 

م على التنويع ُب طرائق التدريس، الكتاب ا١تدرسي، كعدـ توافر التجهيزات اليت تعُت ا١تعل
كمعوقات من ا١توجو، كما كشفت الدراسة أف لسنوات ا٠تربة أثرا كاضحا ُب رأم ا١تعلمُت ُب 

 معوقات تدريس العلـو مقارنة ْتديثي العهد بالتدريس.
 :2009دراسة اليف بن عويد العنزم،  .2
ُب تدريس مقرر العلـو ُب  ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على ا١تشكبلت اليت تواجو ا١تعلمُت  

الصفوؼ األكلية )األكؿ، الثاين، الثالث( االبتدائي، كالتعرؼ على درجة اختبلؼ كجهات نظر 
أفراد عينة الدراسة حوؿ ا١تشكبلت اليت تواجههم ُب تدريس مقرر العلـو باختبلؼ سنوات ا٠تربة، 

الوصفي ا١تسحي، كأعد كاختبلؼ التخص ، كلتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ا١تنهج 
استبانة اشتملت على سبعة ٤تاكر رئيسة ىي: ٤تور ا١تشكبلت ا١تتعلقة بالتلميذ، كا١تعلم، 
 كاألىداؼ، كاحملتول، كطرائق التدريس، كالتقنيات التعليمية، ك٤تور ا١تشكبلت ا١تتعلقة بالتقوًن. 

علمُت ىي: ضعف متابعة كقد أظهرت الدراسة عدة نتائج منها: أبرز ا١تشكبلت اليت تواجو ا١ت
األسرة للتلميذ، زيادة عدد التبلميذ ُب الصف الدراسي، ضعف القراءة كالكتابة لدل بعض 
التبلميذ، كجود صعوبات تعلم لدل بعض التبلميذ، زيادة العبء التدريسي للمعلم، ضعف الرغبة 

صفوؼ األكلية، عدـ لدل ا١تعلمُت للتدريس بالصفوؼ األكلية، قلة الدكرات التدريبية ١تعلمي ال
اىتماـ بعض ا١تعلمُت بتطوير أنفسهم مهنيا، عدـ مساعدة احملتول على تنمية ميوؿ التبلميذ 
كىواياهتم، كرب ٤تتول بالنسبة لزمن دراستو، كعدـ مركنة احملتول، قلة إطبلع عدد كبَت من ا١تعلمُت 

، امكانات ا١تدرسة ال تساعد على  تقدًن عركض عملية ُب على اٞتديد ُب طرؽ تدريس العلـو
التدريس، عدـ توفر دليل للمعلم، قلة كجود برامج كدكرات لتدريب ا١تعلم على التعامل مع 
التقنيات التعليمية، عدـ توفر التقنيات التعليمية الكافية با١تدرسة، كال توجد فركؽ ذات داللة 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

318 
 

قرر العلـو كفقا إحصائية ُب كجهات نظر ا١تعلمُت حوؿ مشكبلت اليت تواجههم ُب تدريس م
 الختبلؼ سنوات ا٠تربة.

 :2010دراسة سهى عباس حبيب، ك خالد كاظم إبراىيم،  .3
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على صعوبات تدريس ا١تواد العلمية ُب ا١ترحلة الثانوية من كجهة نظر   

اؽ، كقد ا١تعلمُت كاالختصاصيُت الًتبويُت ٢تذه ا١تواد، با١تدارس الثانوية ببعض ٤تافظات العر 
( ٤تاكر ىي: أىداؼ التدريس، ٤تتول الكتب، طرائق 6استخدـ الباحثاف استبانة تضمنت )

التدريس، التدريب، ا١تختربات كالوسائل التعليمية، التقوًن، كقد توصلت الدراسة إٔب ٣تموعة من 
ة كغَت النتائج منها: ٤تتول الكتب أعلى مع القدرات العقلية للطلبة، فصوؿ احملتول غَت مًتابط

منتظمة، ضعف الًتابط األفقي كالعمودم بُت أجزاء الكتب، قلة تضمُت ا١تناىج للتطبيقات 
العملية، قلة األدلة ا١تساعدة للمعلم النظرية كالعملية، قلة مستلزمات تنفيذ طرائق التدريس اٟتديثة، 

كالتخصصية، افتقار افتقاد أغلب ا١تعلمُت ألسس التدريس اٟتديث، قلة الدكرات التدريبية النوعية 
 أغلب ا١تدارس للمختربات ذات ا١تواصفات القياسية.   

 :2010دراسة ماجد ايوب زلمود،  .4 
ىدفت الدراسة إٔب بياف الصعوبات اليت يواجهها  مدرسو العلـو ُب ا١تدارس الثانوية ُب ٤تافظة    

ديأب بالعراؽ ُب استخداـ ا١تخترب، كقد أظهرت نتائج الدراسة ما يأٌب: اٟتص  الدراسية غَت  
لدل كافية، كرب ٤تتول الكتاب ا١تدرسي، عدـ كجود مساعد ٥تترب، عدـ توفر ا٠تربة الكافية 

 ا١تدرسُت إلجراء التجارب، عدـ كجود غرفة ٥تصصة للمخترب.  
 تعليق على الدراسات السابقة:

أكدت الدراسات السابقة على مواجهة معلمي العلـو للعديد من الصعوبات أثناء القياـ  .1
بعملية التدريس، كتتعلق ىذه الصعوبات بعدة أطراؼ منها: ا١تعلم نفسو، التلميذ، ا١تنهج، 

 يات ا١تادية، كغَتىا.االمكان
 تشاهبت الدراسة اٟتالية مع الدراسات السابقة ُب استخداـ ا١تنهج الوصفي، كأداة االستبانة. .2
٘تيزت الدراسة اٟتالية عن الدراسات السابقة ُب تناكؿ ٤تور اإلدارة ا١تدرسية، كُب بعض  .3

 ا١تتغَتات.
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 كُب منهجية البحث.استفاد الباحث من الدراسات السابقة ُب إعداد االستبانة،  .4
 إجراءات الدراسة: 

لئلجابة عن أسئلة الدراسة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة )االستبانة(، اليت تضمنت    
الصعوبات اليت ٯتكن أف تواجو اداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ٔتدينة طرابلس، 

 اكر.   ( ٤ت6( عبارة موزعة على )53كتكونت ُب شكلها النهائي من )
 ( يبُت زلاكر االستبانة ادلختلفة، كعدد العبارات بكل زلور.1جدكؿ رقم )

 عدد العبارات احملور ت
 12 ا١تنهج كتنفيذه 1
 6 البيئة ا١تدرسية كاالمكانيات ا١تادية 2
 10 ا١تعلم 3
 13 التلميذ 4
 5 ا١تفتش الًتبوم 5
 7 اإلدارة ا١تدرسية 6

 53 اجملموع
  صدؽ األداة:

ًب التحقق من صدؽ االستبانة )الصدؽ الظاىرم( من خبلؿ عرضها على بعض أساتذة ا١تناىج 
طرابلس، كاآلداب ّتامعة طرابلس، كبعض معلمات العلـو ٔتدرسة  -كطرائق التدريس بكلييت الًتبية

داة األنوار بطرابلس، كُب ضوء آراء كمبلحظات احملكمُت ٍب إعداد القائمة النهائية، كىكذا تعد األ
 صادقة من كجهة نظر احملكمُت.

 ثبات أداة الدراسة:
(  Split-Half Coefficientٟتساب معامل الثبات ًب استخداـ طريقة التجزئة النصفية )  

( 0.68( فكاف )Pearson Correlationحيث ًب إ٬تاد معامل ارتباط بَتسوف )
بلغ معامل الثبات ( Spearman- Brownكباستخداـ معادلة التصحيح لسبَتماف براكف )
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(، كبذلك 0.81( كبلغ )Guttmann(، كما ًب استخراج معامل الثبات ٞتثماف )0.81)
 يكوف معامل الثبات مقبوال كيطمئن الباحث الستخداـ أداة الدراسة.

 رلتمع الدراسة:
تكوف ٣تتمع الدراسة من ٚتيع معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ٔتكتب تعليم طرابلس   
( 358البالغ عددىم ) 2017/ 2016ز، الذين يقوموف بالتدريس خبلؿ العاـ الدراسي ا١ترك

( معلما كمعلمة بالشق 162( معلما كمعلمة بالشق األكؿ، ك )196معلما كمعلمة، بواقع ) 
 ( مدرسة.47الثاين، موزعُت على )

 عينة الدراسة: 
ًب اختيارىا عشوائيا، فشكلت ( مدرسة 11( معلمة موزعة على )83تكونت عينة الدراسة من )  

 %( من ٣تتمع الدراسة.23العينة  ما نسبتو )
( يبُت توزيع أفراد عينة الدراسة على ادلدارس حسب ادلرحلة التعليمية )شق 2جدكؿ رقم )

 شق ثاين(. -أكؿ
 اجملموع العدد اسم ا١تدرسة ت

 شق ثاين شق أكؿ
 04 - 04 السيدة ىاجر  .1
 10 08 02 ا٢تادم عرفة  .2
 01 01 - زاكية الد٫تاين  .3
 26 10 16 التقدـ  .4
 10 08 02 اٞتمهورية  .5
 05 05 - صرخة اٟترية  .6
 05 - 05 األنوار  .7
 02 01 01 أـ الثوار  .8
 11 11 - أٛتد بن شتواف  .9
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 10 08 02 ا٢تدم اإلسبلمي  .10
 10 05 05 شهداء أيب مليانة  .11

 94 57 37 اجملموع
 تطبيق االستبانة على عينة الدراسة:

( استبانة على معلمي العلـو ٔتدارس التعليم األساسي 120قاـ الباحث بتوزيع )حوإب ) .1
( استبانة لعدـ اكتماؿ 11( استبانة، حذفت منها )94بطرابلس ا١تركز، كقد ًب اسًتجاع )

 ( استبانة.83إجاباهتا، فأصبح عدد االستبانات الصاٟتة للتحليل )
(، كمتوفرة بدرجة 5فرة بدرجة عالية جدا قيمتها )ًب تصميم األداة على النحو اآلٌب: متو  .2

(، غَتة 2(، متوفرة بدرجة قليلة قيمتها )3(، متوفرة بدرجة متوسطة قيمتها )4عالية قيمتها )
 ( .1متوفرة )

 كحدد مدل متوسط الدرجات الرقمية كتقديراهتا كاآلٌب:
 ال ٘تثل صعوبة. 1.8ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أقل من إٔب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1من 
 صعوبة قليلة.      2.6إٔب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أقل من  1.8من 
 صعوبة متوسطة. 3.4ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أقل من إٔب  2.6من 
 صعوبة عالية. 4.2إٔب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أقل من  3.4من 
 صعوبة عالية جدا. 5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إٔب ػػػػػػػػػػػػػ 4.2من 

 األسلوب اإلحصائي ادلستخدـ:
٘تت ا١تعاٞتة اإلحصائية بواسطة اٟتاسب اآلٕب استخداـ برنامج اٟتـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

(SPSS حيث استخدـ متوسط التقديرات الرقمية، كاال٨ترافات ا١تعيارية، كاختبار ت، كاختبار ،)
 ُب ٖتليل بيانات الدراسة. ANOVAٖتليل التباين األحادم 

 عرض كحتليل نتائج الدراسة:
 أكالن: النتائج ادلتعلقة مبحاكر الدراسة ككل.

 تقدير حملاكر الدراسة ككل.( يبُت متوسط التقديرات، كالرتب، كدرجة ال3جدكؿ رقم ) 
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 درجة التقدير الرتبة متوسط التقديرات احملاكر ت

 متوسطة 3 2.84 ا١تنهج كتنفيذه  .1
 متوسطة 2 2.99 البيئة ا١تدرسية كاالمكانيات ا١تادية  .2
 قليلة 5 2.46 ا١تعلم  .3
 متوسطة 1 3.27 التلميذ  .4
 متوسطة 4 2.69 ا١تفتش الًتبوم  .5
 قليلة 6 2.36 اإلدارة ا١تدرسية  .6

 متوسطة - 2.75 ا١تتوسط العاـ
( 3.27من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتبُت أف ٤تور التلميذ جاء ُب ا١ترتبة االكٔب ٔتتوسط قدره )

( كبدرجة 3.13كبدرجة متوسطة، كجاء ُب ا١ترتبة الثانية ٤تور ا١تنهج كتنفيذه ٔتتوسط قدره )
( 2.99) متوسطة، ك٘تثلت ا١ترتبة الثالثة ُب ٤تور البيئة ا١تدرسية كاالمكانيات ا١تادية ٔتتوسط قدره
(، 2.66كبدرجة متوسطة، ُب حُت شكل ٤تور ا١تفتش الًتبوم ا١ترتبة الرابعة ٔتتوسط قدره )

( كبدرجة قليلة، كجاء 2.46كبدرجة متوسطة، بينما مثل ٤تور ا١تعلم ا١ترتبة ا٠تامسة ٔتتوسط قدره )
  (، كبدرجة قليلة.1.99ُب ا١ترتبة السادسة ٤تور اإلدارة ا١تدرسية كٔتتوسط قدره )

جاء ا١تتوسط العاـ للصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ٔتدينة طرابلس 
 (. 2.75بدرجة متوسطة، كٔتتوسط قدره )

ثانيا: إجابة السؤاؿ األكؿ كنصو: ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو 
 ت العبلقة بادلنهج كتنفيذه؟مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة طرابلس ذا

 ( يبُت نتائج استجابات عينة الدراسة حسب احملور األكؿ: ادلنهج كتنفيذه.4جدكؿ رقم )

 درجة التقدير الرتبة اال٨تراؼ ا١تعيارم متوسط التقديرات العبارات ت
 متوسطة 10 1.010 2.61 صعوبة ا١تنهج بالنسبة للطالب.  .1
 عالية 1 1.421 3.61عدـ مشاركة ا١تعلمُت ُب إعداد ا١تناىج   .2
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( يتضح لنا أف أكرب صعوبة كاجهت أداء ا١تعلمُت ُب ىذا احملور ٘تثلت 4بالنظر إٔب اٞتدكؿ رقم )
( 3.61ُب عدـ مشاركة ا١تعلمُت ُب إعداد ا١تناىج كتعديلها كٖتسينها كتطويرىا ٔتتوسط قدره )
( 3.54)كبدرجة عالية ، يليها عدـ توافر ا١تراجع كالكتب ا١تساعدة لتنفيذ ا١تنهج ٔتتوسط قدره 

كبدرجة عالية أيضا، ٍب تأخر كصوؿ الكتاب ا١تدرسي حيث جاءت بدرجة عالية كٔتتوسط قدره 
(، ُب حُت جاءت بقية الصعوبات بدرجة متوسطة، كقد تشاهبت بعض نتائج ىذا احملور 3.52)

 كتعديلها كٖتسينها كتطويرىا.
عدـ تغطية ا١تنهج للموضوعات بشكل    .3

 1.311 3.16 كاؼ.
 متوسطة 5

عدـ كضوح بعض ا١تفاىيم الواردة ُب   .4
 ا١تنهج.

 متوسطة 8 1.334 2.98

ضعف الًتابط بُت موضوعات ا١تنهج   .5
 الواحد.

 متوسطة 9 1.248 2.83

ضعف الًتابط بُت موضوعات مناىج   .6
 متوسطة 8 1.288 2.98 العلـو ا١تختلفة.

عدـ ارتباط موضوعات ا١تنهج بالبيئة   .7
 1.377 3.07 الليبية.

 متوسطة 7

ضعف اىتماـ ا١تنهج باٞتوانب التطبيقية   .8
 1.206 3.10 كالتجارب ا١تعملية.

 متوسطة 6

 متوسطة 11 1.522 2.60 لتنفيذ ا١تنهج.الوعاء الزمٍت ال يكفي   .9
عدـ توافر ا١تراجع كالكتب ا١تساعدة   .10

 لتنفيذ ا١تنهج.
 عالية 2 1.434 3.54

 متوسطة 4 1.640 3.23 عدـ توفر دليل ا١تعلم.  .11
 عالية 3 1.356 3.52 تأخر كصوؿ الكتب ا١تدرسية.  .12

 متوسطة 2.84 ا١تتوسط العاـ
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(، اليت أشارت إٔب عدـ توفر دليل ا١تعلم، كعدـ كفاية الوعاء 2009مع نتائج دراسة )العنزم، 
( ُب صعوبة ا١تنهج بالنسبة 2010زمٍت لتنفيذ ا١تنهج، كمع نتائج دراسة )حبيب، ك إبراىيم، ال

للطالب، ضعف الًتابط األفقي كالعمودم ُب ا١تناىج، قلة تضمُت ا١تناىج التطبيقات العملية، قلة 
 توفر دليل ا١تعلم.

و أداء معلمي العلـو ثالثا: إجابة السؤاؿ الثاين كنصو: ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواج
 مبرحلة التعليم األساسي ذات العبلقة بالبيئة ادلدرسية كاالمكانيات ادلادية ؟

( يبُت نتائج استجابات عينة الدراسة حسب احملور الثاين: البيئة ادلدرسية 5جدكؿ رقم ) 
 كاالمكانيات ادلادية.

متوسط  العبارات ت
 التقديرات

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

درجة  الرتبة
 التقدير

 قليلة 5 1.532 2.55 عدـ كجود ٤تضرين للمعامل.  .1
 عالية 1 1.330 3.71 ازدحاـ الفصوؿ بالتبلميذ.  .2
 متوسطة 4 1.488 2.70 عدـ جودة ا١تبٌت ا١تدرسي لتنفيذ ا١تنهج.  .3
 قليلة 6 1.365 2.51 عدـ توفر ا١تعامل ا١تدرسية.  .4
 متوسطة 2 1.350 3.30 قلة التجهيزات كا١تعدات البلزمة لتنفيذ ا١تنهج.  .5
 متوسطة 3 1.457 3.22 عدـ توفر الوسائل التعليمية البلزمة لتنفيذ ا١تنهج.  .6

 متوسطة 2.99 ا١تتوسط العاـ
( يتبُت لنا أف أكثر الصعوبات تأثَتا على أداء معلمي العلـو ُب ىذا 5من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )

( 3.71احملور ٘تثل ُب ازدحاـ الفصوؿ بالتبلميذ حيث جاءت ىذه الصعوبة ٔتتوسط قدره )
كبدرجة عالية، يليها قلة التجهيزات كا١تعدات البلزمة لتنفيذ ا١تنهج بدرجة متوسطة كٔتتوسط قدره 

(، ٍب عدـ توفر الوسائل التعليمية البلزمة لتنفيذ ا١تنهج، فعدـ جودة ا١تبٌت ا١تدرسي لتنفيذ 3.3)
(، كجاءت الصعوبتُت األخَتتُت بدرجة قليلة، كقد 2.70ا١تنهج بدرجة متوسطة كمتوسط قدره )

ق(، )العنزم، 1414تشاهبت بعض نتائج ىذا احملور مع نتائج دراسة )الكثَتم، كنشواف، 
(، اليت أشارت إٔب ازدحاـ الفصوؿ بالتبلميذ، كمع دراسيت )الكثَتم، كنشواف، 2009
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( ُب قلة التجهيزات كا١تعدات، كالوسائل التعليمية البلزمة لتنفيذ 2009ق(، ك)العنزم، 1414
( ُب قلة توفر ا١تعامل 2010(، ك )حبيب، كإبراىيم، 2010ا١تنهج، كمع نتائج دراسيت )٤تمود، 

 ا١تدرسية.
عا: إجابة السؤاؿ الثالث كنصو: ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو راب

 مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة طرابلس ذات العبلقة بادلعلم؟
 
 
 

 ( يبُت نتائج استجابات عينة الدراسة حسب احملور الثالث: ادلعلم.6جدكؿ رقم )
متوسط  العبارات ت

 التقديرات
اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

درجة  الرتبة
 التقدير

أجد صعوبة ُب تدريس ا١تنهج بسبب اختبلؼ ٗتصصي   .1
 عن ا١تنهج الذم أقـو بتدريسو.

ليست  10 9670. 1.47
 صعوبة

أجد صعوبة ُب استخداـ الوسائل التعليمية لعدـ تدريب   .2
 عليها.

 قليلة 8 1.332 2.07

 قليلة 6 1.269 2.41 أجد صعوبة ُب إجراء التجارب ا١تعملية.  .3
أجد صعوبة ُب تطبيق بعض طرائق التدريس اٟتديثة   .4

مثل: العصف الذىٍت، حل ا١تشكبلت، التقصي 
 كاالكتشاؼ، التعلم التعاكين لعدـ تدريب عليها.

2.55 1.373 
 قليلة 4

أجد صعوبة ُب تطبيق بعض طرائق التدريس اٟتديثة   .5
مثل: العصف الذىٍت، حل ا١تشكبلت، التقصي 

 التعلم التعاكين  لعدـ كفاية الوعاء الزمٍتكاالكتشاؼ، 
2.98 1.448 

 متوسطة 2

 قليلة 5 1.346 2.54أجد صعوبة ُب متابعة كراسات األنشطة كالتدريبات   .6
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 لعدـ كفاية الوعاء الزمٍت.
 أجد صعوبة ُب ضبط الصف.  .7

1.78 1.105 
ليست  9

 صعوبة
 قليلة 7 1.449 2.33 كثرة اٟتص  اليت أكديها.  .8
 عالية 1 1.561 3.69 اٟتوافز ا١تعنوية كا١تادية للمعلم.قلة   .9
ٓب أتلق تدريبا كافيا أثناء العمل ُب اجملاؿ الًتبوم اك   .10

 التخصصي
 متوسطة 3 1.344 2.78

 قليلة 2.46 ا١تتوسط العاـ
( يتضح لنا أف أكثر الصعوبات تأثَتا على أداء معلمي العلـو ُب ىذا 6من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )

( 3.69٘تثل ُب قلة اٟتوافز ا١تعنوية كا١تادية للمعلم حيث جاءت ىذه الصعوبة ٔتتوسط قدره )احملور 
كبدرجة عالية، يليها صعوبة تطبيق بعض طرائق التدريس اٟتديثة لعدـ كفاية الوعاء الزمٍت قلة 

(، كجاء ُب ا١ترتبة الثالثة عدـ تلقي ا١تعلم 2.98حيث جاءت بدرجة متوسطة كٔتتوسط قدره )
( كبدرجة متوسطة، 2.78دريبا كافيا أثناء العمل ُب اجملاؿ الًتبوم أك التخصصي ٔتتوسط قدره )ت

 كجاءت بقية الصعوبات بدرجة قليلة، ُب حُت ٓب ٘تثل عبارتُت صعوبة ألداء ا١تعلم.
( اليت أشارت إٔب قلة تدرب 2009تشاهبت بعض نتائج ىذا احملور مع نتائج دراسة )العنزم، 

ا١تعلمُت على استخداـ التقنيات التعليمية، ككثرة اٟتص  اليت يؤديها ا١تعلم، كمع نتائج دراسة 
كمع ( ُب قلة الدكرات التدريبية للمعلم ُب اجملالُت الًتبوم كالتخصصي، 2010)حبيب، كإبراىيم، 
 ( ُب صعوبة إجراء ا١تعلمُت للتجارب العملية. 2010دراسة )٤تمود، 

خامسا: إجابة السؤاؿ الرابع كنصو: ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو 
 مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة طرابلس ذات العبلقة بالتلميذ؟
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 دراسة حسب احملور الرابع: التلميذ.( يبُت نتائج استجابات عينة ال7جدكؿ رقم )
متوسط  العبارات ت

 التقديرات
اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

درجة  الرتبة
 التقدير

 عالية 2 1.170 3.67 ضعف دافعية بعض التبلميذ للدراسة.  .1
 متوسطة 5 1.132 3.36 سوء سلوؾ بعض التبلميذ.  .2
 متوسطة 5 1.122 3.36 ضعف مستول التحصيل الدراسي لدل بعض التبلميذ.  .3
ضعف ا١تهارات األساسية )الكتابة، كالقراءة، كاإلمبلء،   .4

 1.166 3.70 كاٟتساب( لدل بعض التبلميذ.
 عالية 1

 عالية 3 1.172 3.54 ضعف مستويات التبلميذ ا١تنتقلُت من ا١تدارس ا٠تاصة.  .5
 متوسطة 7 1.015 3.08 يعاين بعض التبلميذ من مشاكل اجتماعية.  .6
 متوسطة 5 1.293 3.36 العنف بُت بعض التبلميذ داخل الصف.تنامي ظاىرة   .7
 عالية  4 1.282 3.52 تنامي ظاىرة الغش لدل بعض التبلميذ.  .8
قلة انتباه بعض التبلميذ أثناء اٟتصة العتمادىم على    .9

 1.227 2.87 الدركس ا٠تصوصية.
 متوسطة 9

 متوسطة 8 1.029 3.04 يعاين بعض التبلميذ من صعوبات ُب التعلم.  .10
 متوسطة 5 1.143 3.36 قلة متابعة أكلياء األمور ألبنائهم ُب ا١تدرسة.  .11
ضعف تعاكف أكلياء األمور معي ُب حل مشكبلت   .12

 1.173 3.35 أبنائهم العلمية كالسلوكية.
 متوسطة 6

يقـو بعض أكلياء أمور التبلميذ بالضغط علي لوضع   .13
 درجات عالية ألبنائهم.

 قليلة 10 1.405 2.31

 متوسطة 3.27 ا١تتوسط العاـ
( ٧تد أف أكثر الصعوبات تأثَتا على أداء ا١تعلم ُب ىذا احملور ٘تثل ُب 7من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )

ضعف ا١تهارات األساسية )الكتابة، كالقراءة، كاإلمبلء، كاٟتساب( لدل بعض التبلميذ، حيث 
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صعوبة ضعف دافعية بعض (، يليها 3.70جاءت ىذه الصعوبة بدرجة عالية كٔتتوسط قدره )
( كبدرجة عالية، كجاء ُب ا١ترتبة الثالثة صعوبة ضعف 3.67التبلميذ للدراسة، ٔتتوسط قدره )

(، 3.54مستويات التبلميذ ا١تنتقلُت من ا١تدارس ا٠تاصة اليت جاءت بدرجة عالية كٔتتوسط قدره )
(، كبدرجة 3.52وسط قدره )كجاء ُب ا١ترتبة الرابعة تنامي ظاىرة الغش لدل بعض التبلميذ، ٔتت

عالية، كجاءت صعوبة قياـ بعض أكلياء أمور التبلميذ بالضغط على ا١تعلم لوضع درجات عالية 
ألبنائهم بدرجة قليلة، ُب حُت جاءت بقية الصعوبات بدرجة متوسطة، كقد تشاهبت بعض نتائج 

لكتابة، ككجود صعوبات ( ُب ضعف مهارات القراءة كا2009ىذا احملور مع نتائج دراسة )العنزم، 
 تعلم لدل التبلميذ، كضعف متابعة أكلياء األمور ألبنائهم.

سادسا: إجابة السؤاؿ اخلامس كنصو: ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو 
 مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة طرابلس ذات العبلقة بادلفتش الًتبوم؟

 جابات عينة الدراسة حسب احملور اخلامس: ادلفتش الًتبوم.( يبُت نتائج است8جدكؿ رقم )
متوسط  العبارات ت

 التقديرات
اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

درجة  الرتبة
 التقدير

 متوسطة 3 1.439 2.69 ضعف تعاكف ا١تفتش الًتبوم.  .1
 قليلة 5 1.257 2.17 قلة عدد زيارات ا١تفتش الًتبوم.  .2
قلة اللقاءات كا١تناقشات   .3

 1.361 3.02 مع ا١تفتش الًتبوم. كاالجتماعات
 متوسطة 1

عدـ كضوح معايَت التقييم لدل   .4
 1.314 2.83 ا١تفتش الًتبوم بالنسبة ٕب.

 متوسطة 2

ال يتيح ٕب ا١تفتش  فرصة إبداء   .5
مبلحظاٌب كمقًتحاٌب حوؿ جوانب 

 العملية التعليمية.
2.58 1.354 

 قليلة 4

 متوسطة 2.69 ا١تتوسط العاـ
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( ٧تد أف أكثر الصعوبات ُب ىذا احملور ٘تثل ُب قلة اللقاءات كا١تناقشات 8اٞتدكؿ رقم )بالنظر إٔب 
(، كبدرجة 3.02كاالجتماعات مع ا١تفتش الًتبوم، حيث جاءت ىذه الصعوبة ٔتتوسط قدره )

متوسطة، يليها صعوبة عدـ كضوح معايَت التقييم لدل ا١تفتش الًتبوم بالنسبة للمعلم، كقد جاءت 
(، كبدرجة متوسطة أيضا، كجاء ُب ا١ترتبة الثالثة صعوبة ضعف تعاكف ا١تفتش 2.83قدره )ٔتتوسط 

(، كجاءت الصعوبتُت األخَتتُت بدرجة قليلة، كقد 2.69الًتبوم بدرجة متوسطة، كٔتتوسط قدره )
ق( ُب كجود معوقات من 1414تشاهبت نتائج ىذا احملور مع نتائج دراسة )الكثَتم، كنشواف، 

 تش الًتبوم بدرجة متوسطة.قبل ا١تف
سابعا: إجابة السؤاؿ السادس كنصو: ما درجة تأثَت الصعوبات اليت تواجو أداء معلمي العلـو 

 مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة طرابلس ذات العبلقة باإلدارة ادلدرسية؟
 درسية.( يبُت نتائج استجابات عينة الدراسة حسب احملور السادس: اإلدارة ادل9جدكؿ رقم )

متوسط  العبارات ت
 التقديرات

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

درجة  الرتبة
 التقدير

عدـ توفَت اإلدارة ا١تدرسية للجو النفسي ا١تناسب   .1
 1.420 2.63 للتدريس.

 متوسطة 2

استخداـ اإلدارة ا١تدرسية لؤلسلوب التسلطي ُب تعاملها   .2
 1.423 2.41 مع ا١تعلمُت.

 قليلة 4

 قليلة 5 1.254 2.35 ُب حل ا١تشكبلت اليت تعًتضٍت. ضعف تعاكف اإلدارة   .3
 تفرض علي اإلدارة منح درجات عالية لبعض التبلميذ.  .4

1.34 .753 
ليست  7

 صعوبة
إ٫تاؿ إدارة ا١تدرسة لؤلنشطة ا١تنهجية كغَت ا١تنهجية   .5

 1.272 2.06 للطبلب.
 قليلة 6

قلة توافر االمكانات ا١تادية إلدارة ا١تدرسة ُب تنفيذ   .6
 1.420 3.14 األنشطة ا١تدرسية.

 متوسطة 1

قلة االجتماعات مع إدارة ا١تدرسة فيما يتعلق   .7
 1.423 2.60 با١تشكبلت التعليمية كالًتبوية.

 متوسطة 3

 قليلة 2.36 ا١تتوسط العاـ
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( ٧تد أف أكثر الصعوبات ُب ىذا احملور ٘تثل ُب قلة توافر االمكانات 9بالنظر إٔب اٞتدكؿ رقم )
ا١تادية إلدارة ا١تدرسة ُب تنفيذ األنشطة ا١تدرسية، حيث جاءت ىذه الصعوبة ٔتتوسط قدره 

للجو  (، كبدرجة متوسطة، ُب حُت جاء ُب الرتبة الثانية صعوبة عدـ توفَت اإلدارة ا١تدرسية3.14)
(، كبدرجة متوسطة، كجاء ُب ا١ترتبة الثالثة صعوبة 2.63النفسي ا١تناسب للتدريس، ٔتتوسط قدره )

قلة االجتماعات مع إدارة ا١تدرسة فيما يتعلق با١تشكبلت التعليمية كالًتبوية، ككانت ٔتتوسط قدره 
الية لبعض (، كبدرجة متوسطة، كٓب تتوافر عبارة  تفرض علي اإلدارة منح درجات ع2.60)

 التبلميذ، ُب حُت جاءت بقية الصعوبات بدرجة متوسطة. 
ثامنا: إجابة السؤاؿ السابع كنصو: ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا يف درجة تأثَت ىذه 

 شق ثاف(؟ -الصعوبات على ادلعلم تعزل للمرحلة التعليمية )شق أكؿ
الدراسة حسب ادلرحلة عند ( يبُت داللة الفركؽ بُت متوسطات إجابات عينة 10جدكؿ رقم )

 (.0.05مستول داللة )
عدد  ا١ترحلة

 العينة
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الفرؽ بُت 
 ا١تتوسطُت

 االحتماؿ Tقيمة  درجة اٟترية

  81 0.005 0.725 2.868 32 شق أكؿ
0.036-  

0.971 
 0.081 2.873 51 شق ثاف

توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات  ( يتبُت أنو ال10من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )
شق ثاف(، حيث كاف االحتماؿ أكرب من مستول  -على ا١تعلم تعزل للمرحلة التعليمية )شق أكؿ

 الداللة.
تاسعا: إجابة السؤاؿ الثامن كنصو: ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا يف درجة تأثَت ىذه 

 دكف اْلامعي(؟ -ادلؤىل )جامعيالصعوبات على ادلعلم تعزل دلستول 
( يبُت داللة الفركقات اإلحصائية بُت متوسطات إجابات عينة الدراسة 11جدكؿ رقم )

 (. 0.05حسب مستول ادلؤىل، عند مستول داللة )
 االحتماؿ Tقيمة درجة الفرؽ بُت اال٨تراؼ ا١تتوسط عدد  مستول ا١تؤىل 
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 اٟترية ا١تتوسطُت ا١تعيارم اٟتسايب العينة
1.038 81 0.173 0.678 2.737 19 جامعي

-  
0.302 

 0.625 2.910 64 دكف اٞتامعي
( يتبُت أنو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات 11من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )

دكف اٞتامعي(، حيث كاف االحتماؿ أكرب من مستول  -على ا١تعلم تعزل ١تستول ا١تؤىل )جامعي
 الداللة.

عاشرا: إجابة السؤاؿ التاسع كنصو: ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا يف درجة تأثَت ىذه 
 غَت تربوم(؟ -الصعوبات على ادلعلم تعزل لنوع ادلؤىل )تربوم

( يبُت الفركقات اإلحصائية بُت متوسطات إجابات عينة الدراسة حسب نوع 12جدكؿ رقم )
 (.0.05ادلؤىل، عند مستول داللة )

عدد  نوع ا١تؤىل
 العينة

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الفرؽ بُت 
 ا١تتوسطُت

درجة 
 اٟترية

 االحتماؿ Tقيمة 

- 81 0.04 0.674 2.85 43 تربوم
0.304 

0.762 
 0.605 2.89 40 غَت تربوم

( يتبُت أنو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات 12من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )
غَت تربوم(، حيث كاف االحتماؿ أكرب من مستول  -على ا١تعلم تعزل لنوع ا١تؤىل )تربوم

 الداللة.
حادم عشر: إجابة السؤاؿ العاشر كنصو: ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا يف درجة تأثَت ىذه 

 الصعوبات على ادلعلم تعزل لتلقي ادلعلم لدكرات تربوية ؟
اإلحصائية بُت متوسطات إجابات عينة الدراسة حسب ( يبُت الفركقات 13جدكؿ رقم )

 (.0.05تلقي ادلعلم لدكرات تربوية، عند مستول داللة )
الدكرات 
 الًتبوية

عدد 
 العينة

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الفرؽ بُت 
 ا١تتوسطُت

درجة 
 اٟترية

 االحتماؿ Tقيمة 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

332 
 

تلقى 
 دكرات

57 
2.8756 .59418 

0.014 81 0.090 0.928 

ٓب يتلق 
 دكرات

26 2.8619 .73826 

( يتبُت أنو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات 13من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )
 على ا١تعلم تعزل لتلقي ا١تعلم لدكرات تربوية، حيث كاف االحتماؿ أكرب من مستول الداللة.

توجد عبلقة دالة إحصائيا يف درجة تأثَت ثاين عشر: إجابة السؤاؿ احلادم عشر كنصو: ىل 
 ىذه الصعوبات على ادلعلم تعزل لتلقي ادلعلم لدكرات ختصصية؟

( يبُت الفركقات اإلحصائية بُت متوسطات إجابات عينة الدراسة حسب 14جدكؿ رقم )
 (.0.05تلقي ادلعلم لدكرات ختصصية، عند مستول داللة )

الدكرات 
 التخصصية

عدد 
 العينة

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الفرؽ بُت 
 ا١تتوسطُت

درجة 
 اٟترية

 االحتماؿ Tقيمة 

 0.780 0.282 81 0.05 0.555 2.89 54 تلقى دكرات
ٓب يتلق 
 دكرات

29 2.84 0.781 

( يتبُت أنو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات 14من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )
تعزل لتلقي ا١تعلم لدكرات ٗتصصية من عدمها، حيث كاف االحتماؿ أكرب من مستول على ا١تعلم 
 الداللة.

ثالث عشر: إجابة السؤاؿ الثاين عشر كنصو: ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا يف درجة تأثَت 
 ىذه الصعوبات على ادلعلم تعزل للخّبة التدريسية؟

لداللة الفركؽ يف  ANOVA(  يبُت نتائج اختبار حتليل التباين األحادم 15جدكؿ رقم )
 (.0.05عند مستول داللة ) متوسط إجابات عينة الدراسة حسب اخلّبة،

 االحتماؿ Fقيمة  متوسط ا١تربعاتدرجات  ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين
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 اٟترية
 323. 1.145 1150.405 2 2300.810 بُت اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

80402.732 80 1005.034 

  82 82703.542 الكلي
( يتبُت أنو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا ُب درجة تأثَت ىذه الصعوبات 15من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )

على ا١تعلم تعزل لسنوات ا٠تربة، حيث كاف االحتماؿ أكرب من مستول الداللة، كتتشابو ىذه 
(، كٗتتلف مع نتائج دراسة )الكثَتم، كنشواف، 2009دراسة )العنزم، النتيجة من نتائج 

 ق(.1414
 ملخص النتائج:

 أكال: الصعوبات اليت حتققت بدرجة عالية:
عدـ مشاركة ا١تعلمُت ُب إعداد ا١تناىج كتعديلها كٖتسينها كتطويرىا، عدـ توافر ا١تراجع كالكتب   

١تدرسية، ازدحاـ الفصوؿ بالتبلميذ، قلة اٟتوافز ا١تساعدة لتنفيذ ا١تنهج، تأخر كصوؿ الكتب ا
ا١تعنوية كا١تادية للمعلم، ضعف دافعية بعض التبلميذ للدراسة، ضعف ا١تهارات األساسية )الكتابة، 
كالقراءة، كاإلمبلء، كاٟتساب( لدل بعض التبلميذ، ضعف مستويات التبلميذ ا١تنتقلُت من ا١تدارس 

  عض التبلميذ.ا٠تاصة، تنامي ظاىرة الغش لدل ب
 ثانيا: الصعوبات اليت حتققت بدرجة متوسطة:

صعوبة ا١تنهج بالنسبة للطالب، عدـ تغطية ا١تنهج للموضوعات بشكل كاؼ، عدـ كضوح بعض   
ا١تفاىيم الواردة ُب ا١تنهج، ضعف الًتابط بُت موضوعات ا١تنهج الواحد، ضعف الًتابط بُت 
موضوعات مناىج العلـو ا١تختلفة، عدـ ارتباط موضوعات ا١تنهج بالبيئة الليبية، ضعف اىتماـ 

باٞتوانب التطبيقية كالتجارب ا١تعملية، الوعاء الزمٍت ال يكفي لتنفيذ ا١تنهج، عدـ توفر دليل ا١تنهج 
ا١تعلم، عدـ جودة ا١تبٌت ا١تدرسي لتنفيذ ا١تنهج، قلة التجهيزات كا١تعدات البلزمة لتنفيذ ا١تنهج، 

التدريس اٟتديثة  عدـ توفر الوسائل التعليمية البلزمة لتنفيذ ا١تنهج، صعوبة ُب تطبيق بعض طرائق
مثل: العصف الذىٍت، حل ا١تشكبلت، التقصي كاالكتشاؼ، التعلم التعاكين  لعدـ كفاية الوعاء 
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الزمٍت، عدـ تلقي ا١تعلم  تدريبا كافيا أثناء العمل ُب اجملاؿ الًتبوم اك التخصصي، سوء سلوؾ 
عض التبلميذ من بعض التبلميذ، ضعف مستول التحصيل الدراسي لدل بعض التبلميذ، يعاين ب

مشاكل اجتماعية، تنامي ظاىرة العنف بُت بعض التبلميذ داخل الصف، قلة انتباه بعض التبلميذ 
أثناء اٟتصة العتمادىم على  الدركس ا٠تصوصية، يعاين بعض التبلميذ من صعوبات ُب التعلم، 

ع ا١تعلم ُب حل قلة متابعة أكلياء األمور ألبنائهم ُب ا١تدرسة، ضعف تعاكف أكلياء األمور م
مشكبلت أبنائهم العلمية كالسلوكية، ضعف تعاكف ا١تفتش الًتبوم، قلة اللقاءات كا١تناقشات 
كاالجتماعات مع ا١تفتش الًتبوم، عدـ كضوح معايَت التقييم لدل ا١تفتش الًتبوم بالنسبة للمعلم، 

المكانات ا١تادية إلدارة عدـ توفَت اإلدارة ا١تدرسية للجو النفسي ا١تناسب للتدريس، قلة توافر ا
ا١تدرسة ُب تنفيذ األنشطة ا١تدرسية، قلة االجتماعات مع إدارة ا١تدرسة فيما يتعلق با١تشكبلت 

  التعليمية كالًتبوية.
 ثالثا: الصعوبات اليت حتققت بدرجة قليلة:

يمية عدـ كجود ٤تضرين للمعامل، عدـ توفر ا١تعامل ا١تدرسية، صعوبة استخداـ الوسائل التعل   
لعدـ تدرب ا١تعلم على استعما٢تا، صعوبة إجراء التجارب ا١تعملية، صعوبة تطبيق بعض طرائق 
التدريس اٟتديثة مثل: العصف الذىٍت، حل ا١تشكبلت، التقصي كاالكتشاؼ، التعلم التعاكين 
ٍت،  لعدـ تدرب ا١تعلم عليها، صعوبة متابعة كراسات األنشطة كالتدريبات لعدـ كفاية الوعاء الزم

كثرة اٟتص  اليت يؤديها ا١تعلم، قياـ بعض أكلياء أمور التبلميذ بالضغط على ا١تعلم لوضع 
درجات عالية ألبنائهم، قلة عدد زيارات ا١تفتش الًتبوم، عدـ إتاحة ا١تفتش الًتبوم للمعلم فرصة 

ية لؤلسلوب إبداء ا١تبلحظات كا١تقًتحات حوؿ جوانب العملية التعليمية، استخداـ اإلدارة ا١تدرس
التسلطي ُب تعاملها مع ا١تعلمُت، ضعف تعاكف اإلدارة  ُب حل ا١تشكبلت اليت تعًتض ا١تعلمُت، 

   إ٫تاؿ إدارة ا١تدرسة لؤلنشطة ا١تنهجية كغَت ا١تنهجية للطبلب.
  ،ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت متوسطي استجابات عينة الدراسة لكل متغَتات الدراسة

 الصعوبات بشكل عاـ يتعرض ٢تا كل ا١تعلمُت على السواء.كىذا يشَت إٔب أف 
 التوصيات:

 من خبلؿ نتائج الدراسة ٯتكن تقدًن التوصيات التالية:
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 مراعاة آراء ا١تعلمُت، كمبلحظاهتم حوؿ ا١تناىج عند تعديلها، أك تطويرىا. .1
 قدراهتم ا١تهنية.عقد الدكرات التدريبية للمعلمُت ُب اجملالُت الًتبوم كالتخصصي، لتطوير  .2
 توفَت ا١تراجع كالكتب ا١تساعدة ُب تنفيذ ا١تنهج. .3
 العمل على إيصاؿ الكتاب ا١تدرسي إٔب الطالب ُب كقتو ا١تناسب. .4
 معاٞتة قضية ازدحاـ التبلميذ ُب الفصوؿ، بإنشاء فصوؿ جديدة. .5
ة، الكتابة، الًتكيز ُب تعليم تبلميذ الصفوؼ األكٔب على إكساهبم ا١تهارات األساسية )القراء .6

 اٟتساب(.
 كضع الضوابط الكفيلة بالتقليل من ظاىرة الغش. .7
عدـ قبوؿ التبلميذ ا١تنتقلُت من ا١تدارس ا٠تاصة إال بعد إجراء اختبارات ٢تم، ككضعهم ُب الصف  .8

 الذم يتناسب مع مستواىم.
 ادلقًتحات:

 إجراء دراسة مشاهبة للدراسة اٟتالية تستهدؼ مناطق أخرل. .1
شاهبة للدراسة اٟتالية، تستهدؼ معلمي العلـو )الكيمياء، الفيزياء، األحياء( إجراء دراسة م .2

 با١ترحلة الثانوية.
 

 ادلراجع:
(، مشكبلت تدريس مقرر العلـو ُب الصفوؼ األكلية 2009العنزم، الُب بن عويد بن سآب، ) .1

أـ القرل، كلية من ا١ترحلة االبتدائية من كجهة نظر معلمو ىذه ا١ترحلة ُب مدينة عرعر، جامعة 
 قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس، رسالة ماجستَت. -الًتبية

(، معوقات تدريس الفيزياء ُب ا١تدارس ا١تتوسطة ُب بغداد، 1988الفهداكم، نصر عبد الكرًن، ) .2
 جامعة بغداد، رسالة ماجستَت.

ة (، معوقات تدريس العلـو ُب ا١ترحل1414الكثَتم، راشد أٛتد، كنشواف، يعقوب حسُت، ) .3
ا١تتوسطة ُب مدارس ا١تملكة العربية السعودية، ٣تلة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، العدد 

 العاشر.
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(، الصعوبات اليت تواجو مدرسي ا١تواد 2010حبيب، سهى عباس، ك إبراىيم، خالد كاظم، ) .4
تصاصيُت العلمية ُب التعليم الثانوم كمدرساهتا، من كجهة نظر ا١تدرسُت كا١تدرسات، كاالخ

 w.w.w.pdffactory.comالًتبويُت، ٣تلة دراسات تربوية، العدد اٟتادم عشر 
(، التعليم األساسي بُت النظرية كالتطبيق بَتكت: دار 1993حساف، حسن ٤تمد، ) .5

 النهضة العربية.
(، ا١تعلم الفاعل كالتدريس الفعاؿ، عماف: دار الفكر 1996عدس، ٤تمد عبد الرحيم، ) .6

 كالتوزيع. للطباعة كالنشر
(، الصعوبات اليت تواجو مدرسي العلـو ُب استخداـ ٤2010تمود، ماجد أيوب، ) .7

 ا١تخترب، ٣تلة ديأب، العدد ا٠تامس كاألربعوف.
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)الكفايات التدريسية البلزمة دلعلمي اْلغرافيا يف ادلرحلة اإلعدادية كمدل شلارستهم ذلا من 
 مصراتة(كجهة نظر ادلعلمُت أنفسهم مبدينة 

 أ. ىناء زلمد الغزيل/ جامعة مصراتة  -أ . ىاجر زلمد منصور
     البحث: ملخ 

ىدؼ البحث اٟتإب إٔب ٖتديد الكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية 
من حيث أ٫تيتها من كجهة نظر ا١تعلمُت أنفسهم كالتعرؼ على مدل ٦تارستهم ٢تا كالتعرؼ على 

( معلمان كمعلمو  28تأثَت ا٠تربة كاٞتنس ُب مدل ٦تارسة ىذه الكفايات، كقد تكونت العينة من ) 
كأسفرت النتائج إٔب عدـ كجود عبلقة  ( مدرسة، 15ًب اختيارىم بصورة عشوائية موزعُت على ) 

غَت . ( كىو 055 -ارتباطية بُت ا٠تربة كالكفايات التدريسية حيث كاف معامل االرتباط ىو ) 
%(. بينما توجد عبلقة بُت جنس ا١تفحوصُت كبُت  0.05داؿ إحصائيا عند مستوم داللة ) 
.( كىي دالو إحصائيان ٔتعٍت أف اإلناث ىن األعلى ُب 418متغَت الكفايات التدريسية ا١تختلفة ) 
 % (. ٦0.05تارسة ىذه الكفايات، عند مستوم ) 

توفَت ا٠ترائط  كالوسائل التعليمية ا١تختلفة ا٠تاصة ٔتادة كُب ضوء النتائج توصي الباحثتاف بضركرة 
اٞتغرافيا داخل ا١تدارس، كتقًتح إجراء ْتث حوؿ الكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي اٞتغرافية ُب 

 ا١ترحلة الثانوية كمدل ٦تارستهم ٢تا .
 

Abstract: the aim of current research to determine the necessary teaching 

skills for teachers of geography in junior high in importance from the 

viewpoint of teachers themselves and learn how to exercise them and 

identify the impact of experience and sex in how exercise this competence, 

the sample consisted of (28) information The parameter chosen randomly 

distributed (15) school, and results to the lack of a correlation between 

experience and teaching skills where the correlation coefficient is (. 055.) 

and is not statistically significant level (0.05%). 

While there is a relationship between species as well as treated expats and 

between different teaching skills variable (418.) is a statistical function in 

the sense that females were highest in exercising these competencies, at 

(0.05%). 
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  ادلقدمة :
ية، كالعامل الرئيسي الذم يتوقف عليو ٧تاح الًتبية ُب بلوغ غاياهتا، ا١تعلم ىو عصب العملية الًتبو 

كٖتقيق دكرىا ُب تطوير اٟتياة ُب عا١تنا اٞتديد كىو القادر على ٖتقيق أىداؼ التعليم كترٚتتها إٔب 
كاقع ملموس، فهو ركن أساسي من أركاف العملية التعليمية، بل حجر الزاكية فيها )فا١تعلم اٞتيد 

ا١تناىج ا١تختلفة، ٯتكن أف  ٭تدث أثران طيبان ُب تبلميذه فهو الذم يعمل على تنمية حىت مع 
القدرات كا١تهارات عند التبلميذ عن طريق تنظيم العملية التعليمية كضبطها كاستخداـ تقنيات 

 التعليم ككسائلو كمعرفة حاجات التبلميذ كطرائق  تفكَتىم كتعلمهم.
ليمي ألنو أكرب مدخبلت العملية الًتبوية كأخطرىا على كىو عنصر أساسي ُب أم موقف تع

التبلميذ، كمكاف ا١تعلم ُب النظاـ التعليمي ٭تدد أ٫تيتو من حيث إنو ٭تدد نوعية التعليم كإتاىو، 
 (274، ص1979كبالتإب نوعية مستقبل األجياؿ كحياة األمة. )دسوقي، 
اعتباره أحد أىم ركائزه، كعامبل رئيسان ُب أم ك٭تتل ا١تعلم مركزان أساسيان ُب النظاـ التعليمي، ب

إصبلح أك تطوير تربوم فا١تعلم الكفء يعد من الدعائم األساسية للنظاـ التعليمي؛ فهو القائد 
الذم يسعي لتحقيق أىدافو ا١ترغوبة، كىو الذم يصنع بيئة التعليم الفعىاؿ، كىو الذم يصمم 

ُب العملية التعليمية، فأىداؼ الًتبية ال ٯتكن ٖتقيقها  ا١تواقف التعليمية اليت ٕتعل الطالب مشاركا
 إال با١تعلم ا١تتمكن من مادتو، ا١تمتلك ١تهارات تدريسو.

كتعد عملية إعداد ا١تعلم إحدل ا١توضوعات ا١تهمة اليت شغلت ا١تختصُت كا١تهتمُت بشؤكف الًتبية 
احملور األساسي الذم تعقد من أجلو كالتعليم ُب كثَت من دكؿ العآب كمازاؿ تكوين ا١تعلم كإعداده 

الندكات كا١تؤ٘ترات احمللية كالدكلية، فقد أكدت اللجنة الدكلية للًتبية ُب تقريرىا السنوم الذم 
( علي الدكر ا١تركزم للمعلمُت ُب العملية الًتبوية بضركرة العناية  1996قدمتو لليونسكو عاـ   ) 

 دريبهم أثناء ا٠تدمة. با١تعلمُت بإعدادىم قبل ا٠تدمة كمتابعة ت
كقد أحرزت الدكؿ ا١تتقدمة كخاصة الواليات ا١تتحدة األمريكية، كاالٖتاد السوفييت تقدمان ُب ٣تاؿ 
إعداد ا١تعلمُت على أساس الكفايات ُب التدريس بالنسبة ٞتميع ا١تواد الدراسية ، حيث ظهرت 

ءات ُب برامج إعداد ا١تعلمُت، إتاىات جديدة ُب الًتبية تؤكد على أ٫تية التدريب على الكفا
١تواجهة تنفيذ ا١تناىج بأسلوب كظيفي يفيد الطالب ُب ٣تتمعو كبيئتو كيعمل على تنمية ا١تعارؼ، 
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كاالٕتاىات كا١تهارات األساسية، اليت تفيد الطبلب ُب حياهتم الواقعية ، كتفيد الكفاءات كالتدريب 
ا١تواد االجتماعية كبديل عن الطرؽ التقليدية  عليها على استخداـ طرؽ النشاط الًتبوم ُب تدريس
 (.227، ص1990السائدة اليت تعتمد على السرد كاإللقاء )خَتم، 

كما أف دراسة اٞتغرافيا تفيد ُب ٖتقيق الصحة العقلية، كاٞتسمية للفرد، فالتفكَت اٞتغراُب ٔتا 
باب بالنتائج، باإلضافة إٔب يتضمنو من تنمية مهارات عقلية معينة، كا١تبلحظة كالتعليل كربط األس

ما تتضمنو دراسة اٞتغرافيا من عقد ا١تقارنات كفهم األكضاع االجتماعية، كالسياسية، كاالقتصادية، 
للشعوب ا١تختلفة كل ىذا ٬تعل اإلنساف على كعي ٔتا يدكر حولو من أحداث ْتيث يكوف قادران 

لب نشاطان جسميان كحركةن كانتقاالن كرحبلت على تفسَتىا كالتنبؤ هبا كالتدريس السليم للجغرافيا يتط
من بيئة ألخرل ، ١تشاىدة مظاىرىا ا١تختلفة، كعمل ٪تاذج، كٚتع عينات، ٦تا يعود بالفائدة على 

 .(10، ص1994الصحة اٞتسمية كالنفسية للدارسُت. )الشوؾ ، 
كُب ضوء االىتماـ ا١تتزايد ُب تدريس مادة اٞتغرافيا، أصبحت حاجة مدرس اٞتغرافيا الزمة إٔب  
كفايات نوعية تساىم ُب التدريس، كتتجدد تلك الكفايات تبعا لطبيعة علم اٞتغرافيا كميادينو، 

ها كالًتكيز على كتبعا ١تتطلبات تعليم اٞتغرافيا كلذا يهتم الًتبويوف بتطوير ا١تواقف التعليمية كإثرائ
الكفايات الضركرية خصوصان بعد أف كثر النقد كاٞتدؿ حوؿ مستول مدرس اٞتغرافيا، كدرجة ٘تكنو 
من كفايات التدريس البلزمة لو، كباألخ  إذا ما نظرنا إٔب أف عملية إعداد مدرس اٞتغرافيا تتم 

يس، األمر الذم يؤكد بوساطة برامج تزكدىم بقليل من التدريب على الكفايات ا١تختلفة للتدر 
اٟتاجة إٔب تبٍت برامج خاصة ُب اإلعداد كالتدريب تقـو على تطوير أدائهم للوصوؿ إٔب ا١تستول 

 (. 222، ص1982ا١تطلوب من الكفايات )الفرا، 
 -مشكلة البحث : 

اتفقت العديد من ا١تنظمات كا١تؤسسات الًتبوية على السعي لتحقيق ا٢تدؼ األٝتى من الًتبية 
يؤكد على ضركرة امتبلؾ ا١تعلم الكفايات التدريسية اليت ٕتعلو يؤدم ىذه ا١تهنة علي أكمل  كالذم
 كجو.

كقد تنوعت آراء الًتبويُت ُب ٖتديد ٣تاالت الكفايات ا١ترجو من ا١تعلم إتقاهنا لتأىلو ١تمارسة رسالة 
وانب الثقافة العامة، الًتبية كالتعليم، كتركزت ىذه الكفايات ُب جوانب إعداد ا١تعلم ا١تتعلقة ّت
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كاإلعداد التخصصي األكادٯتي كاإلعداد ا١تهٍت الًتبوم، كانطبلقان من أ٫تية دكر ا١تعلم كتأثَته علي 
ٖتصيل التبلميذ ٞتوانب التعلم ا١تختلفة؛ من خبلؿ إطبلع الباحثات على كثَت من الدراسات اليت 

تتناكؿ قضية ٖتديد الكفايات  أجريت ُب ٣تاؿ التدريس بليبيا اتضح أف ىذه الدراسات ٓب
التدريسية لدل معلمي اٞتغرافيا ، فمعلمي اٞتغرافيا مطالبُت بتحقيق كافة أىداؼ مناىج ا١تواد 
االجتماعية ُب مراحل التعليم األساسي، كالسعي إلكساب التبلميذ العديد من ا١تهارات كا١تفاىيم 

 سية ا١ترتبطة بعملو . كا١تبادئ، كىذا يتطلب ٘تكن ا١تعلم من الكفايات التدري
كقد قامت الباحثات ٔتقابلة ٣تموعة من ا١تفتشُت الًتبويُت، كبعض مدراء ا١تدارس بغية التعرؼ على 
أداء معلمي اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية ٔتدينة مصراتة كقد اتضح أف بعضان منهم يعاين من نق   

مثل ضعف القدرة على شرح األفكار  كبَت ُب الكفايات البلزمة ٢تم للنجاح ُب مهنة التدريس
كا١تفاىيم اٞتغرافية بأسلوب شيق، كقلة االعتماد على مصادر إضافية أثناء التخطيط للدرس 
 كإعداده، إضافة إٔب كثَت من نواحي الضعف ُب األداء ا١تسجلة ُب سجل زيارات ا١توجهُت.   

فايات التدريسية البلزمة ١تعلمي كمن ىنػا برزت مشكلة البػحث اٟتإب؛ فهو يتجو إٔب ٖتديد الك
 اٞتغرافيا للمرحلة اإلعدادية ُب مدينة مصراتة كالتعرؼ على مدل ٦تارستهم ٢تا من كجهة نظرىم. 

 أىداؼ البحث:
 -يهدؼ البحث اٟتإب إٔب ما يأٌب:    
من ٖتديد الكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية من حيث أ٫تيتها   .1

 كجهة نظر ا١تعلمُت أنفسهم. 
التعرؼ على مدل ٦تارسة معلمي اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية للكفايات التدريسية البلزمة ٢تم  .2

 من كجهة نظرىم.
التعرؼ على تأثَت ا٠تربة كاٞتنس ُب مدل ٦تارسة مدرسي اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية  .3

 للكفايات التدريسية البلزمة.
 أمهية البحث :  

يستمد ىذا البحث أ٫تيتو من طبيعة ا١توضوع الذم تناكلو باإلضافة إٔب ما يسعى لتحقيقو من     
   غايات تتلخ  فيما يأٌب :
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سيكشف البحث جوانب القوة كالضعف ُب أداء مدرسي اٞتغرافيا با١ترحلة اإلعدادية من   .1
 الناحية العلمية كالًتبوية.  

الكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي اٞتغرافيا ُب مدينة مصراتة  حسب  إنو أكؿ ْتث يتناكؿ  .2
 علم الباحثات.

 . تسليط الضوء على جانب مهم ُب الًتبية كىو الكفايات التدريسية.  .3
 حدكد البحث:

 . 2018/  2017ػ اٟتدكد الزمنية : ًب تطبيق ىذا البحث ميدانيا خبلؿ العاـ الدراسي من العاـ 
 انية : ًب تطبيق ىذا البحث علي مدارس التعليم األساسي ٔتدينة مصراتة. ػ اٟتدكد ا١تك

ػ اٟتدكد البشرية : ًب تطبيق ىذا البحث على عينة من معلمي اٞتغرافيا ٔترحلة التعليم األساسي 
 ٔتدينة مصراتة.

 حتديد ادلصطلحات:
 . الكفايات التدريسية:1
رؼ كا١تهارات كالقيم كاالٕتاىات يلـز أف ٯتتلكو يعرفها صبلح: )بأهنا مستول معُت من ا١تعػا    

ا١تعلم ليحقق بو مستول معُت من األداء التدريسي كينعكس أثره على سلوؾ التبلميذ( )صبلح، 
 (.75، ص 1997
كتعرؼ الباحثات الكفايات التدريسية إجرائيان: )بأهنا ٣تموعة ا١تهارات كالقدرات كاالٕتاىات   

، اليت ٬تب أف ٯتتلكها ا١تعلم لكي يتمكن من ٦تارسة عملية التدريس بكل  ا١تتعلقة ٔتادة اٞتغرافيا
 كفاءة كفاعلية داخل حجرة الصف(.

 . اْلغرافيا: 2
يعرفها جودة: )بأهنا العلم الذم يدرس البيئة كاإلنساف من حيث إف كل منها يؤثر ُب اآلخر    

 (.5،ص1986كيتأثر بو.( )جودة ، أبو عيانو،  
  -عدادية:. ادلرحلة اإل3
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كىي مرحلة دراسية مدة الدراسة فيها ثبلث سنوات بعد ا١ترحلة االبتدائية ذات السنوات الستة،     
ككاف الغرض من إنشائها إعداد ا١تنتهُت من ا١ترحلة االبتدائية إعدادان ثقافيان كاجتماعيان )أٛتد، 

 (.154، ص1983
 . مدرسو اْلغرافيا:4

ف بتدريس مادة اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية ٦تن حصلوا على كىم كافة ا١تدرسُت الذين يقومو 
 مؤىل مهٍت يسمح ٢تم ٔتزاكلة مهنة التدريس، كالذين ًب تطبيق عليهم االستبانة. 

 الدراسات السابقة:
 (1994دراسة العوبثاين : )

أجريت ُب اليمن، كىدفت إٔب معرفة كتقدير مدل امتبلؾ معلمي اٞتغرافيا با١ترحلة الثانوية ُب    
جنوب اٞتمهورية اليمنية للكفايات التعليمية األساسية البلزمة ٢تم من كجهة نظرىم، كمدل 
علم ٦تارستهم ٢تذه الكفايات حسب تقديرىم كما ىدفت إٔب معرفة أثر ا٠تربة التعليمية، كجنس ا١ت

 ُب مدل امتبلكو ك٦تارستو ٢تذه الكفايات. 
معلمات( كىم ٚتيعان  6معلمان، ك  54( معلمان كمعلمة )60كتكونت عينة الدراسة من ) 

( كتكٌوف 1994-1993معلمو اٞتغرافيا با١تدارس الثانوية ُب ٤تافظة حضرموت للعاـ الدراسي )
 ( معلمان كمعلمو.  56عدد أفراد الدراسة ) 

ستخدمت للحصوؿ على النتائج االختبارات اإلحصائية ا١تناسبة، كٖتليل التباين األحادم كا      
ا١تتغَت، كٖتليل التباين ا١تتعدد ا١تتغَتات كما جرل بوساطة اٟتاسوب الستخراج األكساط اٟتسابية 

 كالنسب ا١تئوية كالرتب لدرجات امتبلؾ ا١تعلمُت كدرجات ٦تارستهم ٢تذه الكفايات. 

 -ت الدراسة عن النتائج التالية:كقد أسفر 
عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب امتبلؾ ا١تعلمُت للكفايات، ككذلك مدل ٦تارستهم   .1

 ٢تذه الكفايات. 
عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ا١تعلمُت كا١تعلمات ١تدل امتبلكهم للكفايات   .2

 التعليمية ككذلك ُب مدل ٦تارستهم ٢تا. 
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ذات داللة إحصائية بُت الوسط اٟتسايب العاـ، كاألكساط اٟتسابية ١تمارسة كجود فركؽ   .3
%( باالٕتاه السالب، يعٍت ذلك أف ٦تارسة 80ا١تعلمُت للكفايات كا١تستول ا١تقبوؿ تربويان: )

ا١تعلمُت للكفايات على مستول اجملاالت ٣تتمعة أك كبلن على حده أقل من ا١تستول ا١تقبوؿ تربويان. 
 (1994،  )العوبثاين

 (1996دراسة صخي )
أجريت ىذه الدراسة ُب العراؽ، كىدفت إٔب  تقوًن أداء مدرسي األحياء ُب ا١تدارس اإلعدادية     

 ُب ضوء الكفايات التدريسية البلزمة لتدريس مادة األحياء.  
( 90( مدرسان كمدرسة، اختَتت منو عينو عشوائية كبلغت )214تكوف ٣تتمع البحث من )

 ( مدرسة. 40( مدرسان ك )50كمدرسة منهم ) مدرسان 
ككانت أداة البحث قائمة بالكفايات التدريسية البلزمة لتدريس مادة األحياء ُب ا١تدارس 

( كفايو ، 99اإلعدادية، أعدىا الباحث من خبلؿ دراسة استطبلعية ك مراجعة األدبيات كمشلت )
( كفاية فقط موزعة 52ائهم ًب استبقاء )ًب استخراج صدقها بعرضها على احملكمُت ، كُب ضوء آر 

( ٣تاالت ىي: )التخطيط، اإلعداد، تنفيذ الدرس، الوسائل التعليمية ، كا١تخترب ، 5على )
 كالعبلقات اإلنسانية، إدارة الصف، كالتقوًن(. 

وم كاستخدـ الباحث الوسائل اإلحصائية التالية ُب معاٞتة البيانات: )االختبار التائي ، الوزف ا١تئ  
 ، ٖتليل التباين(. 

 كتوصل الباحث إٔب  النتائج التالية:
إف أداء مدرسي األحياء ُب ا١تدارس اإلعدادية للكفايات التدريسية البلزمة بشكل عاـ  .1

 ٓب يرؽ إٔب اٟتد األدىن ُب ا١تستول ا١تطلوب ٔتوجب ا١تقياس اٟتإب. 
ذ الدرس كاف مقبوالن بشكل إف أداء مدرسي األحياء ُب ا١تدارس اإلعدادية ُب ٣تاؿ تنفي .2

عاـ، أما أداؤىم ُب اجملاالت األخرل ُب استمارة ا١تبلحظة فقد كاف دكف ا١تستول ا١تقبوؿ، ككاف 
 ٣تاؿ التقوًن أضعف ىذه اجملاالت. 

ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت أداء مدرسي األحياء كمدرسات األحياء ُب ضوء 
 ( 1996الكفايات التدريسية. )صخي، 
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 (1998دراسة ادلرجي )
ىدفت ىذه الدراسة إٔب معرفة درجة ٦تارسة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية ُب األردف لبعض      

كفايات تدريس مادة ٗتصصهم من خبلؿ مبلحظتهم مبلحظة مباشرة داخل غرفة الصف، كمن 
 ا٠تربة. خبلؿ التعرؼ على كجهة نظر ا١تعلمُت أنفسهم ، حسب متغَتات اٞتنس كا١تؤىل ك 

( معلمان كمعلمة ٗتص  تاريخ يدٌرًسوف ا١ترحلة الثانوية ُب مدارس 30تكونت عينة الدراسة من )
 مديرية الًتبية كالتعليم لقصبة ا١تفرؽ.

 ( كفاية موزعة على ثبلثة ٣تاالت: 74كانت أداة البحث مكونة من )     
 اجملاؿ األكؿ: استخداـ النصوص األصلية. 
 اجملاؿ الثاين: استخداـ األحداث اٞتارية. 

 اجملاؿ الثالث: تصنيف األحداث زمنيان كمكانيان. 
 -ككانت النتائج كما يلي:

إف درجة ٦تارسة معلمي التاريخ لكفايات تدريس مادة ٗتصصهم كانت كبَتة ُب اجملاؿ األكؿ،    
 معة من كجهة نظرىم. كمتوسطة ُب اجملالُت الثاين كالثالث، ككبَتة ُب اجملاالت ٣تت

إف درجة ٦تارسة معلمي التاريخ لكفايات تدريس مادة ٗتصصهم كانت قليلة ُب اجملاؿ األكؿ، 
كاجملاؿ الثاين، كمتوسطة ُب اجملاؿ الثالث كقليلة ُب اجملاالت ٣تتمعة من خبلؿ مبلحظتهم داخل 

 غرفة الصف. 
التاريخ لبعض كفايات  عدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية ُب درجة ٦تارسة معلمي -

تدريس مادة ٗتصصهم تعزل للمؤىل العلمي، كاٞتنس من كجهة نظر ا١تعلمُت كمن خبلؿ 
 مبلحظتهم الصفيو. 

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة ا١تمارسة تعزل للخربة التعليمية كلصاّب  -
عة ، كألصحاب ا٠تربة ( سنوات ُب اجملالُت األكؿ كالثاين كاجملاالت ٣تتم5-1أصحاب ا٠تربة من )

 ( سنة فأكثر ُب اجملاؿ الثالث من كجهة نظرىم. 11)
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كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة ا١تمارسة تعزل للخربة التعليمية كلصاّب  -
( سنوات ُب اجملاالت ٣تتمعة من خبلؿ مبلحظتهم 10-6أصحاب ا٠تربة ا١تتوسطة من )

 (1998الصفية.)ا١ترجي، 
 (1999دراسة اخلليل ) 

ىدفت ىذه الدراسة إٔب معرفة الكفايات التعليمية الضركرية ١تعلمي الًتبية اإلسبلمية ُب  
ا١ترحلة الثانوية ُب األردف، كمدل ٦تارستهم ٢تا من كجهة نظرىم ُب ضوء متغَتات اٞتنس كا١تؤىل 

 -كا٠تربة كذلك من خبلؿ اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة أل٫تية الكفايات التعليمية؟ .  .1
 ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة ١تمارسة الكفايات التعليمية؟  .2
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة أ٫تية  .3

 الكفايات التعليمية، تعزل ١تتغَتات اٞتنس كا١تؤىل كا٠تربة؟ 
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ٦تارسة  .4

 الكفايات التعليمية تعزل ١تتغَتات اٞتنس كا١تؤىل كا٠تربة؟
 ( معلمان كمعلمة. 150أما عينة البحث فكاف عددىا )

(  83)كلتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة كىي استبانو مكونة من 
كفاية تعليمية موزعة على سبعة ٣تاالت ىي: )كفايات خاصة بالًتبية اإلسبلمية، التخطيط 
للتدريس، التنفيذ كالعرض، األنشطة كالوسائل التعليمية، إدارة الصف، االتصاؿ كالعبلقات 

 االجتماعية، التقوًن ( كتكونت الدراسة من شقُت: 
 األكؿ: يقيس أ٫تية الكفاية . 

 يس مدل ٦تارستها. كالثاين: يق
كقد ًب التحقق من صدؽ األداة بعرضها على ٣تموعة من احملكمُت من أساتذة كلية الًتبية ُب 
جامعة الَتموؾ، كما ًب التأكد من ثبات األداة بطريقة االختبار كإعادة االختبار، حيث ًب توزيع 

ألكؿ ( معلمان كمعلمة من خارج عينة الدراسة بفارؽ أسبوعُت بُت االختبار ا20االستبانة على )
 ( . 0.84( كٞتانب ا١تمارسة )0.77كالثاين، حيث بلغ ثبات األداة ٞتانب األ٫تية )
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( معلمان كمعلمة ًب 150ٍب قاـ الباحث بتطبيق أداة الدراسة على العينة اليت بلغت ) -
( معلم كمعلمة التابعُت ١تديريات الًتبية كالتعليم ُب 300اختيارىم من ٣تتمع الدراسة البالغ )

 ربد. ٤تافظة أ
كقد ًب ٖتليل البيانات ا١تتعلقة هبذه الدراسة إحصائيان، كًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية  -

 كاال٨ترافات ا١تعيارية ، كالرتب .
 كما استخدـ اختبار )ت( كٖتليل التباين ا١تتعدد. 

 -كقد توصلت الدراسة إىل  أىم النتائج التالية:   
 . إف ٚتيع الكفايات حصلت على تقديرات مرتفعة .1
إف معلمي الًتبية اإلسبلمية ٯتارسوف الكفايات الواردة ُب أداة الدراسة بدرجة عالية حيث  .2

 ( 1999(. )ا٠تليل، 0.84بلغت نسبة ا١تمارسة )
 إجراءات البحث:

اتبعت الباحثتاف ُب ىذا البحث، ا١تنهج الوصفي االرتباطي، باعتبار أف ىذا  منهج البحث:      
ا١تشكلة ،أكثر من غَته من ا١تناىج ، نظرا ١تا يوفره ىذا ا١تنهج من ا١تنهج تفرضو طبيعة ىذه 

إمكانيات التوصل إٔب اٟتقائق الدقيقة، كالظركؼ القائمة ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث، كيعرؼ ا١تنهج 
الوصفي بأنو: )أحد أشكاؿ التحليل كالتفسَت العلمي ا١تنظم لوصف ظاىرة أك مشكلة ٤تددة 

ٚتع البيانات ك ا١تعلومات ا١تقننة عن الظاىرة أك ا١تشكلة كتصنيفها كتصويرىا كميا عن طريق 
 (.370، ص 2005كٖتليلها كإخضاعها للدراسة الدقيقة(. )ملحم،

رلتمع البحث:  يتكوف رلتمع البحث من مجيع ادلدرسُت كادلدرسات الذين يدرسوف مادة 
 ( معلمان كمعلمو. 127)  اْلغرافيا يف ادلدارس اإلعدادية مبدينة مصراتة كالبالغ عددىم 

( معلمان كمعلمو عينة لبحثهن من اجملتمع  28اختارت الباحثتاف بصورة عشوائية )  عينة البحث:
 ( مدرسة،  15األصلي موزعُت على ) 

من أجل ٖتقيق أىداؼ البحث كىو ٖتديد الكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي  أداة البحث:
ينة مصراتة كلعدـ كجود قائمة بتلك الكفايات )حسب علم اٞتغرافيا للمرحلة اإلعدادية ٔتد

 الباحثتاف( اعتمدت الباحثتاف ا٠تطوات التالية ُب إعدادىا: 
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اطبلع الباحثتُت على عدد من الدراسات السابقة ا١تتعلقة بالكفايات التدريسية كىي دراسة  .1
 : 
 (1996. صخي )2(    1994. العوبثاين: )1
 (1998. ا١ترجي )4(    1994. ا٠تليػل:  )3
( كفاية،  55كُب ضوء ذلك حددت الباحثتاف عددا من الكفايات التدريسية بلغت )      

 كقامت الباحثتاف بصياغتها بشكل مناسب.
يقصد بالصدؽ أف يقيس االختبار فعبلن القدرة أك السمة أك االٕتاه أك االسػتعداد  صدؽ األداة:

 (.45، ص1991بلن ما يقصد أف يقيسو. )عسيوم ، الذم كضع االختبار لقياسو، أم يقيس فع
كمن أجل أف تتحقق الباحثتاف من صدؽ الكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي اٞتغرافيا ُب      

ا١ترحلة اإلعدادية، كللتأكد من مدل مناسبتها لعينة البحث، قامت الباحثات بعرضها على عدد 
ؿ الًتبية كعلم النفس، ك٣تاؿ اٞتغرافيا،، بلغ من احملكمُت من ذكم ا٠تربة كاالختصاص ُب ٣تا

 ( خرباء .  10عددىم )
كُب ضوء إجابات السادة احملكمُت ًب تعديل صياغة بعض الفقرات، إذ اتفق ٚتيع ا٠ترباء على    

صبلحية معظمها كبذلك أصبحت قائمة الكفايات البلزمة ١تدرسي اٞتغرافيا بالصورة النهائية 
  ( فقرة. 55مكونو من ) 
يعٍت الثبات أف االختبار يعطي نفس النتائج كلما أعيد تطبيقو على نفس اجملموعة  ثبات األداة:

 (.285،  ص1991من األفراد.)عيسوم ، 
كاعتمدت الباحثتاف ُب استخراج الثبات على طريقة إعادة االختبار، كًب استخراج معامل      

الختبار على الكفايات ا١تتضمنة ُب الثبات باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف بُت درجات ا
 %(. 87االستبانة، كقد كجدت أف نسبة الثبات )

 كهبذا اإلجراء تكوف االستبانة جاىزة للتطبيق من قبل الباحثتُت على عينة البحث .
  -عرض النتائج:

فيا لقد ًب ٖتقيق ا٢تدؼ األكؿ للبحث اٟتإب كىو ٖتديد الكفايات التدريسية البلزمة ١تعلمي اٞتغرا
 ُب ا١ترحلة اإلعدادية. 
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كمن أجل ٖتقيق ا٢تدؼ الثاين  للبحث كىو التعرؼ على مدل ٦تارسة معلمي اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة 
اإلعدادية للكفايات التدريسية البلزمة ٢تم من كجهة نظرىم، قامت الباحثتاف باستخراج الوزف 

قانوف الوزف ا١تئوم، كمن أجل التعرؼ ا١تئوم لكل كفاية من الكفايات التدريسية البلزمة باستخداـ 
على الكفايات التدريسية ا١تمارسة بشكل مقبوؿ من قبل مدرسي اٞتغرافيا قامت الباحثتاف بًتتيب 

 (           1الفقرات ترتيبان تنازليان حسب كزهنا ا١تئوم ككما يوضحو اٞتدكؿ رقم ) 
 األكزاف ادلئوية للكفايات مرتبة ترتيبان تنازليان 

 
 لسلالتس
 اٟتإب

 
 التسلسل
 السابق

 الكفايات  التدريسية
 

الوزف 
 ا١تئوم

 82.1 يقدـ الدرس بصوت كاضح كمسموع 32 1
 71.4 يكوف تقوٯتو شامبلن ١توضوعات الكتاب ا١تدرسي 42 2
 71.4 يغرس القيم كاألخبلؽ اٟتسنو لدم الطلبة. 53 3
 67.4 يواظب على الدكاـ ُب ا١تدرسة 2 4
 67.4 بتوجيهات ا١توجهُت.يلتـز  50 5
 64.3 ٬ترم االختبارات الشهرية بصورة مستمرة . 40 6
 64.3 لديو الرغبة الصادقة كالقدرة ُب تدريس مادة اٞتغرافية. 45 7
٬تيد شرح األفكار كا١تفاىيم كا١تصطلحات اٞتغرافية بأسلوب شيق  19 8

. 
57.1 

 57.1 اٞتغرافيةيراعي التدرج ُب عرض ا١تعلومات كا١تفاىيم  23 9
يقـو بزيارات علمية ميدانية إٔب ا١تواقع ذات العبلقة با١توضوعات  37 10

اٞتغرافية ) شاطئ  البحر ، ا١تتاحف ، الكثباف الرملية ........ اْب 
.) 

57.1 

 53.0 يهتم باشًتاؾ الطلبة ُب ا١تناقشات أثناء سَت الدرس . 22 11
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 لسلالتس
 اٟتإب

 
 التسلسل
 السابق

 الكفايات  التدريسية
 

الوزف 
 ا١تئوم

 53.0 ٬تيد إعطاء ملخ  ١توضوع الدرس بعد االنتهاء منو .  24 12
 53.0 ٯتتلك القدرة كا١تهارة ُب توصيل ا١تادة للطلبة كترغيبهم .  25 13
 53.0 ٬تيد تفسَت الظواىر ا١تختلفة ا١تتصلة ُب البيئة احمللية. 31 14
يوجو األسئلة التقوٯتية ُب هناية الدرس ليتعرؼ علي مدم ٖتقيق  41 15

 األىداؼ السلوكية ُب ا٠تطة. 
53.0 

 53.0 ٭تسن العبلقة مع أكلياء أمور الطلبة. 51 16
 50.0 يستوعب أىداؼ تدريس مادة اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية. 6 17
 50.0 كالسنوية .يراعي الًتابط بُت ا٠تطة التدريسية اليومية  7 18
 50.0 ٬تيد التمهيد للدرس ٔتقدمة تثَت اىتماـ الطلبة . 10 19
 50.0 يثَت انتباه الطلبة طيلة كقت اٟتصة من خبلؿ أداء الدرس ْتيوية. 11 20
 50.0 يشجع الطلبة على ا١تشاركة بشكل فعاؿ ُب الدرس . 12 21
 50.0 ا١توضوع .يركز على مدل فهم الطلبة لكل نقطة من نقاط  15 22
 50.0 ٬تيد طرح األسئلة أثناء الدرس . 16 23
 50.0 متمكن من مادتو العلمية . 17 24
 50.0 يربط األحداث اٞتارية ٔتوضوع الدرس. 21 25
 50.0 يوزع األسئلة علي الطلبة بشكل متكافئ. 43 26
٬تيد استخداـ كسائل تقوًن متنوعة كمناسبة حملتوم الدرس  54 27

 كأىدافو.
50.0 

 50.0 يربط األسئلة التقوٯتية بأىداؼ الدرس. 55 28
 46.4 قول الشخصية ليسيطر على الطلبة ُب الفصل. 1 29
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 لسلالتس
 اٟتإب

 
 التسلسل
 السابق

 الكفايات  التدريسية
 

الوزف 
 ا١تئوم

يصوغ أىداؼ الدرس صياغة سلوكية كفق اجملاالت )ا١تعرفية  3 30
 الوجدانية كا١تهارية (

46.4 

 46.4 يراعي مستوم النضج العقلي للطلبة عند ٗتطيط الدرس. 9 31
 46.4 يربط موضوعات الدرس بالبيئة احمللية ) الواقع (. 13 32
 46.4 ٯتتلك ا١تهارة االجتماعية ُب بناء العبلقات مع الطلبة  . 52 33
 42.9 ٬تيد توزيع الوقت علي أجزاء الدرس بشكل سليم. 5 34
 42.9 يشجع الطلبة على طرح األسئلة. 14 35
يستخدـ أكثر من طريقة ُب التدريس حسب طبيعية ا١تادة اٞتغرافية  18 36

 ا١تعركضة  
42.9 

 42.9 يستخدـ ا٠ترائط بشكل صحيح كُب مكاهنا الصحيح. 30 37
 42.9 يدرب الطلبة علي مهارة رسم ا٠ترائط. 33 38
 42.9 يصحح األخطاء العلمية الواردة ُب الكتب اٞتغرافية  . 47 39
 39.3 تدريسية يومية ٖتقق األىداؼ ا١ترسومة .يعد خطة  4 40
 39.3 يعتمد على مصادر إضافية أثناء التخطيط للدرس كإعداده . 8 41
 39.3 ٬تيد استخداـ الثواب كالعقاب ُب الوقت ا١تناسب . 26 42
 39.3 يدرب الطلبة على مهارة قراءة ا٠تريطة  . 34 43
 39.3 الوسائل التعليمية.يستعُت بالبيئة احمللية ُب صناعة  36 44
 39.3 يعرؼ دالالت األلواف كالرموز على ا٠تريطة اٞتغرافية . 38 45
لديو القدرة على ربط التقدـ العلمي كالتكنولوجي  بالتقدـ  46 46

 اٟتضارم لبلده .
39.3 
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 لسلالتس
 اٟتإب

 
 التسلسل
 السابق

 الكفايات  التدريسية
 

الوزف 
 ا١تئوم

 39.3 يطلع على اإلنتاج االقتصادم كزيادة السكاف ُب العآب 48 47
 35.7 الفردية أثناء تقدًن ا١تادة الدراسية.يراعي الفركؽ  20 48
 35.7 لديو ا٠تربة الكافية ُب استخداـ األجهزة ا٠تاصة بعرض الوسائل. 27 49
 35.7 يشجع الطلبة على صنع الوسائل التعليمية ُب البيئة احمللية.  29 50
يتابع ا١تعلومات ا١تتعلقة باٞتغرافيا من البحوث كالنشرات ككسائل  44 51

 اإلعبلـ كا١تؤلفات.
35.7 

 32.1 يستخدـ اجملسمات كالنماذج ُب أثناء عرض ا١توضوع 28 52
 32.1 يطلع باستمرار على  كراسات رسم ا٠ترائط كيقومها . 35 53
 32.1 يستخدـ الكرات األرضية. 39 54
 32.1 يشارؾ اإلدارة كا١تدرسُت ُب حل ا١تشكبلت ا١تدرسية   . 49 55
    

 النتائج:تفسَت 
( بأف الكفايات التدريسية ترتبت ترتيباي تنازليان ُب ضوء قوة الوزف ا١تئوم  1يتضح من اٞتدكؿ )  

( )يقدـ الدرس بصوت كاضح كمسموع( كاليت حصلت على 1لكل فقرة ابتداءن من الكفاية رقم )
ُب حل ( )يشارؾ اإلدارة كا١تدرسُت 55( كانتهاء بالكفاية رقم )82.1كزف مئوم مقداره )

( أما بقية الفقرات فتقع بُت ىذين 32.1ا١تشكبلت ا١تدرسية ( كاليت حصلت على كزف مئوم )
 الوزنُت.
( كىي : ) يقدـ الدرس بصوت كاضح  1يتضح أف الفقرات ا١تتحققة تبدأ بالكافية رقم )       

(  3، 2(، كتليها الفقرة الفقرتُت )  82.1كمسموع (، كاليت ٖتصلت علي كزف مئوم مقداره ) 
(، كىي ) يكوف تقوٯتيو شامبلن ١توضوعات  71.4اللتاف ٖتصلتا علي نفس الوزف ا١تئوم مقدره ) 
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كتاب ا١تدرسي( ، ك ) يغرس القيم كاألخبلؽ اٟتسنة لدل الطلبة (، كيتضح من ذلك أف أداء ال
 مدرسي كمدرسات اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية كاف أداء جيدان. 

أما الكفايات غَت ا١تتحققة كاليت ٖتصلت علي أدين كزف مئوم كىي )يطلع باستمرار على    
كراسات رسم ا٠ترائط كيقومها ( ك )يستخدـ الكرات األرضية ( ك )يشارؾ اإلدارة كا١تدرسُت ُب 

(، كقد يرجع السبب ُب  32.1حل ا١تشكبلت ا١تدرسية ( كاليت ٖتصلتا عل كزف مئوم مقدره ) 
كفايات إٕب عدة أسباب كىي : عدـ توفر الوسائل التعليمية األزمة ١تعلمي اٞتغرافيا ُب ىذه  ال

ا١تدرسة ،ككذالك عدـ توفَت ا٠ترائط كالكرات األرضية داخل ا١تدارس.كعدـ مشاركة التبلميذ ُب 
 حل مشكبلهتم.

ُب مدل كمن أجل ٖتقيق ا٢تدؼ الثالث للبحث كىو: التعرؼ على تأثَت ا٠تربة كاٞتنس       
٦تارسة مدرسي اٞتغرافيا ُب ا١ترحلة اإلعدادية للكفايات التدريسية البلزمة، قامت الباحثات 
باستخراج معامل االرتباط ) بَتسوف ( بُت تأثَت ا٠تربة  كاٞتنس ُب عبلقتهما الكفايات التدريسية 

 ( 2كما يوضحو اٞتدكؿ اآلٌب ) 
 

 علمُت للكافياتيوضح تأثَت اخلّبة كاْلنس يف مدم شلارسة ادل
 

 ادلدرسة اخلّبة اْلنس ادلتغَتات
درجة شلارسة الكفايات 

 التدريسية
 1 اْلنس

 
28 

-.035- 
.858 

28 

-.435-* 
.021 

28 

.418* 
.027 

28 
 -035.- اخلّبة

.858 
28 

1 
 

28 

-.071- 
.718 

28 

-.055- 
.782 

28 
 *-435.- ادلدرسة

.021 
28 

-.071- 
.718 

28 

1 
 

28 

-.178- 
.366 

28 
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من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتضح أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بُت ا٠تربة كالكفايات  -
. ( كىو غَت داؿ إحصائيا عند مستوم داللة 055 -التدريسية حيث كاف معامل االرتباط ىو ) 

 (0.05 .)% 
. ( كىي 418_ توجد عبلقة بُت جنس ا١تفحوصُت كبُت متغَت الكفايات التدريسية ا١تختلفة ) 
% (.  0.05دالو إحصائيان ٔتعٍت أف اإلناث ىن األعلى ُب ٦تارسة ىذه الكفايات، عند مستوم ) 
 كيتبُت من ذلك أف ىذه الدراسة ٓب تتفق مع أم دراسة من الدراسات السابقة.

 التوصيات كادلقًتحات
 أكالُ : التوصيات:

 ُب ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث اٟتإب توصي الباحثتاف ٔتا يلي:   
التأكيد على ا١تدرسُت بضركرة مشاركة اإلدارة كا١تعلمُت ُب حل ا١تشاكل الدراسية اليت  .1

 يعاين منها بعض الطبلب.
 توفَت ا٠ترائط  كالوسائل التعليمية داخل ا١تدارس. .2
هتا، كذلك من خبلؿ استخداـ ا١تدرسُت ١تعامل خاصة االىتماـ ٔتهارة رسم ا٠ترائط كقراء .3

برسم ا٠ترائط كتكليف الطلبة بشكل دائم بالقياـ برسم ا٠ترائط ا١تتعلقة با١توضوع كمتابعتها 
 كتصحيحها كإعادهتا إليهم. 

التأكيد على ا١تدرسُت بضركرة ربط مادة الدرس بالواقع أك البيئة من خبلؿ إعطاء العديد  .4
 علقة بالواقع داخل ليبيا أك داخل ا١تدينة اليت توجد فيها ا١تدرسة. من األمثلة ا١تت

فتح دكرات تأىيلية للمدرسُت أثناء ا٠تدمة لغرض زيادة معلوماهتم عن آخر ا١تستجدات  .5
 ُب ٣تاؿ االختصاص. 

التأكيد على ا١تدرسُت بضركرة تشجيع طلبتهم على صنع الوسائل التعليمية من البيئة  .6
 احمللية.
 ت تدريبية للمدرسُت حوؿ استخداـ األجهزة كالتقنيات ا٠تاصة بالتعليم .فتح دكرا .7
ضركرة االىتماـ بالرحبلت العلمية  أثناء فًتة الدراسة لبلطبلع على العديد من ا٠تربات  .8

 بشكل مباشر. 
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 -ثانيا: ادلقًتحات:
 استكماال للبحث اٟتإب تقًتح الباحثتاف إجراء البحوث التالية: 

الكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي اٞتغرافية ُب ا١ترحلة الثانوية كمدل إجراء ْتث حوؿ  .1
 ٦تارستهم ٢تا .

إجراء دراسة حوؿ الكفايات التدريسية البلزمة  ١تدرسي التاريخ ُب ا١ترحلة اإلعدادية   .2
 كمدل ٦تارستهم ٢تا. 

إجراء دراسة مقارنة للكفايات التدريسية البلزمة ١تدرسي اٞتغرافية ُب ا١ترحلة االعدادية  .3
 كالثانوية كمدل ٦تارستهم ٢تا. 

إجراء دراسة حوؿ تقوًن أداء مدرسي اٞتغرافية ُب ا١ترحلة اإلعدادية ُب ضوء الكفايات  .4
 التدريسية من كجهة نظر ا١تعلمُت أنفسهم. 

 
 

 ادلراجع
، اسًتاتيجية الًتبية العربية لنشر التعليم األساسي ُب الدكؿ العربيةبد القادر، أٛتد، ٤تمد ع .1
 .1983، مكتبة النهضة ا١تصرية،1ط
، دار قواعد اٞتغرافيا العامة الطبيعية كالبشرية جودة ، جودة حسنُت ، فتحي أبو عيانو ، .2

 . 1986النهضة العربية ، بَتكت ، 
، كلية الًتبية ، ا١تواد االجتماعية ُب مناىج التعليم بُت النظرية كالتطبيق خَتم، علي إبراىيم ، .3

 . 1990دار ا١تعرفة اٞتامعية ، 
، دار النهضة النمو الًتبوم للطفل ا١تراىق دركس ُب عآب النفس االرتقائي  دسوقي، كماؿ، .4

 . 1979العربية ، بَتكت، 
، دار ا١تعرفة اٞتامعية  م النفس كالًتبيةالقياس كالتجريب ُب علعيسوم ، عبدالرٛتن ٤تمد ،  .5
 ،1991 . 
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، رسالة إتاه الكفاءات كالدكر ا١تستقبلي للمعلم ُب الوطن العريب الفرا، فاركؽ ٛتدم،  .6
 .1982،  14ا٠تليج العريب

تنمية الكفايات النوعية ا٠تاصة بتعليم القرآف الكرًن لدل طلبة كلية  صبلح، ٝتَت يونس ،  .7
 .1997،  ، القاىرةالًتبية 
الشوؾ ، بليغ ٛتيد ، أثر استخداـ ثبلث اسًتاتيجيات قبلية للتدريس ُب ٖتصيل طلبة  .8

الصف الرابع االعدادم ُب مادة اٞتغرافية، كإتاىاهتم ٨تو ا١تادة ، جامعة بغداد ، كلية الًتبية ، 
 . 1994رسالة دكتوراه غَت منشورة، 

ا١تدارس االعدادية ُب ضوء  صخي، مهدم خطاب ، تقوًن أداء مدرسي االحياء ُب .9
الكفايات التدريسية ، جامعة بغداد ، كلية الًتبية ، ابن ا٢تيثم ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، 

1996 . 
العوبثاين، سآب مبارؾ عداس، مدل امتبلؾ معلمي اٞتغرافيا با١ترحلة الثانوية ُب جنوب  .10

اٞتمهورية اليمنية للكفايات التعليمية األساسية البلزمة ٢تم ك٦تارستهم ٢تا، جامعة الَتموؾ ، اربد ، 
 . 1994رسالة ماجستَت غَت منشورة 

مي التاريخ للمرحلة الثانوية ُب األردف ا١ترجي، أٛتد عبداحملسن القطيش ، درجة ٦تارسة معل .11
لبعض الكفايات تدريس مادة ٗتصصهم ، جامعة الَتموؾ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، 

1998 . 
ا٠تليل ، ٤تمد سليماف سآب ، الكفايات التعليمية ١تعلمي الًتبية اإلسبلمية ُب ا١ترحلة  .12

موؾ رسالة ماجستَت غَت منشورة ، الثانوية كمدل ٦تارستهم ٢تا ُب ٤تافظ أربد ، جامعة الَت 
1999 . 
، عماف، األردف، دارة ا١تسَتة للنشر 3ملحم، سامي ٤تمد، مناىج البحث ُب الًتبية، ط .13

 (. 2005كالتوزيع، ) 
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مدارس التنمية ادلهنية كإمكانية اإلفادة منها يف تطوير كليات الًتبية  بليبيا كحتقيق التنمية 
 ادلهنية للمعلمُت

 زلمد الًتكي/ جامعة ادلرقبد. خالد 

 ملخص البحث 
يهدؼ البحث اٟتإب إٔب التعريف بفلسفة مدارس التنمية ا١تهنية كأىدافها، كأ٫تية التوجو إليها ُب 
تنمية ا١تعلم مهنيان قبل ا٠تدمة كأثناىا، للخركج ٔتجموعة توصيات كمقًتحات إجرائية ٖتدد كيفية 

ج إعداد كتدريب ا١تعلمُت بكليات الًتبية ُب ليبيا كٖتقيق االستفادة من ىذه ا١تدارس لتطوير برام
 التنمية ا١تهنية للمعلمُت.

كلتحقيق أىداؼ البحث كاإلجابة عن تساؤالتو ًب اتباع ا١تنهج الوصفي التحليلي، كتؤكد نتائج     
عليمي البحث أنو كلكي ال يكوف ىناؾ انفصاؿ بُت الدراسة النظرية بكليات الًتبية ككاقع العمل الت

با١تدارس، كلتأكيد العبلقة بينهما كمن أجل إصبلح ا١تعلم كا١تدرسة معان البد من كجود شراكة 
فعلية بُت كليات الًتبية كا١تدارس التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم ، من خبلؿ اختيار بعض ا١تدارس 

ا١تستشفيات ذات مواصفات خاصة كٖتويلها بعقد شراكة إٔب مدارس تنمية مهنية )علي غرار 
التعليمية(، كذلك من أجل توفَت ا١تناخ ا١تبلئم للحوار كتبادؿ ا٠تربات كنتائج البحوث بُت الًتبويُت 
ُب كل من ا١تدرسة كالكلية، كما خرج البحث ٔتجموعة من التوصيات كا١تقًتحات اإلجرائية إلقامة 

 كتنظيم ىذه الشراكة.
 مقدمة 

ع التغَت كاٟتركة... عصر التقدـ العلمي كالتكنولوجي، ال شك أننا نعيش اآلف ُب عصر سري    
عصر االنفجار الثقاُب كالتطور السريع، عصر االتصاالت السريعة، عصر التغَتات االجتماعية 
كاالقتصادية السريعة، عصر االبتكارات كالتجديد. كيتجلى ىذا بوضوح ُب ازدياد ا١تعرفة اإلنسانية 

ش فيو ٮتتلف كثَتان عما كاف عليو ُب ا١تاضي،  كترتب على ذلك ا١تتطورة، كىذا الواقع الذم نعي
زيادة أعباء الًتبية كمسئولياهتا ُب إعداد ىذا اإلنساف ٢تذه النوعية من اٟتياة كمستقبلها، كبالتإب 
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زيادة أعباء كمسئوليات من يتؤب أمر إعداد ىذا اإلنساف أال كىو ا١تعلم، الذم أصبح ُب أمس 
ة التغَتات السريعة ا١تتبلحقة ُب ٣تاؿ ا١تعرفة اإلنسانية  كتطبيقاهتا ُب كاقع اٟتياة؛ اٟتاجة إٔب مواكب

حىت يستطيع إعداد النشء كتربيتهم ُب جوانب شخصيتهم ا١تختلفة، ليتمكنوا من مواكبة حياهتم 
 ا١تعاصرة كمبلحقة تغَتاهتا كالتكيف معها كالتغلب على مشكبلهتا.

كبالرغم من التطورات اليت حدثت ُب السنوات األخَتة ُب أساليب كبرامج إعداد كتنمية      
ا١تعلمُت ُب ليبيا، إال أف ىذه الربامج مازالت تعاين من قصور ُب جوانب عديدة، حيث إنو الزاؿ 

ستطيع يغلب عليها الطابع اللفظي، كأف معظم مقررات كبرامج إعداد ا١تعلم تقدـ بصورة لفظية ال ي
 الدارس أف يستفيد منها كثَتان على الصعيد ا١تهٍت.  

كمن األساليب اليت اٗتذهتا العديد من الدكؿ ا١تتقدمة لتطوير برامج إعداد ا١تعلمُت كلتغطية      
القصور ُب برامج إعدادىم كتنميتهم ىي االنفتاح على اجملتمع الكبَت بتنظيماتو األىلية كا١تهنية، 

جملتمعية، كالتحالفات ا١تهنية، كمراكز البحوث ا١تشًتكة بُت مؤسسات اإلعداد كبُت كإقامة الشراكة ا
ا١تمارسُت، كمن أىم تلك األساليب التوجو ٨تو مدارس التنمية ا١تهنية، ُب ا١تكاف الذم ٯتكن من 

 خبللو التأكيد على مهنية التعليم من خبلؿ إعداد ا١تعلم للقياـ بكل أدكاره ا١تنوط هبا ٣تتمعة.

فالشراكة الًتبوية بُت كليات الًتبية كا١تدارس العامة كمراكز التدريب ىي النموذج الناجح     
لتحقيق أىداؼ الًتبية كالتعليم، كلتطوير ا١تعلم كا١تدرسة معان، كناؿ ىذا النوع من الشراكة تأييدا 

١تتحدة األمريكية متزايدان ُب كثَت من الدكؿ كإتاه عا١تي معاصر ظهرت تطبيقاهتا ُب الواليات ا
 (.831ـ ،  ص2005ككندا كأسًتاليا كالسويد كالربازيل كغَتىا من الدكؿ.) ىاشم :

كأكدت الكثَت من األدبيات أف الشراكة بُت ا١تدارس العامة ككليات الًتبية قد صيممت إلعادة تأىيل 
ا١تعلم كتطوير ا١تدارس، حيث إف كليات الًتبية ليست إلعداد ا١تعلم فقط كلكنها مسئولة كذلك عن 

 . ( .teitel. 2003. P 2.)متابعة النمو ا١تهٍت للخرجُت. 

 مشكلة البحث
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ا١تهٍت يتطلب ٪توان مستمران ُب ا١تهنة، كأضحى حاجةن ملحة ُب ظل الزيادة ا١تًتاكمة ُب العمل    
٣تاؿ ا١تعرفة كالتطور العلمي كالتقٍت كالتغَت ا١تستمر ُب البيئة االجتماعية؛ كا١تعلم أىم عناصر 

 ا١تدارس مدخبلت العملية التعليمية كأخطرىا أثران على تعليم الطبلب، كالتطوير النوعي للتعليم ُب
لن يتم ٔتعزؿ عن تطوير مستول معلميها ، الذم ييعد الركيزة األساسية لنموىم ا١تستمر إف ًب ُب 

 ا١تدرسة فإنو يشكل جوىر النمو كالتطوير للعمل ا١تدرسي.

كتتؤب كليات الًتبية ُب اٞتامعات الليبية إعداد ا١تعلمُت كتأىيلهم من خبلؿ مقررات أكادٯتية    
مهنية تربوية كثقافية باتباع النظاـ التكاملي، ١تدة أربع سنوات دراسية )ٙتانية فصوؿ  أساسية كأخرل
 دراسية(. 

كال ٮتفى على أحد أف ىناؾ ا٩تفاضا كاضحا ُب مستول ا١تعلم يتجلى ُب مظاىر متعددة منها     
و ما يظهر ُب شكل تدين مستول مهارات التدريس، كمنها ما يظهر ُب شكل إتاىات سلبية ٨ت
ا١تهنة ك٨تو ا١تدرسة كالتبلميذ، بل منها ما يتعلق بعدـ ٘تكن ا١تعلم من أساسيات ا١تعرفة كأساليب 
البحث ا٠تاصة ٔتجاؿ ٗتصصو األكادٯتي، كمن خبلؿ تقارير العديد من ا١تفتشُت الًتبويُت يتضح 

لًتبوية بأف أف العديد من ا١تعلمُت غَت قادرين على عطاء تربوم فعاؿ ينسجم كخطورة العملية ا
 يتمكن من أدائها على أكمل كجو.

 حتديد مشكلة البحث 

 تتحدد مشكلة البحت اٟتإب من ا١تنطلقات اآلتية:

ـ(، 2006ـ(، كدراسة ) ٤تمد 2004أٚتعت العديد من الدراسات كدراسة)قطامي  .1
ـ( على أف القصور لدل اٞتامعات 2014ـ(، كدراسة)الصائغ2002كدراسة)عبد الرٛتن

خر٬تي كليات الًتبية يتمثل ُب:)قلة ا١تتابعة بعد التخرج كاال٩تراط ُب عملية ُب تأىيل 
التدريس، كأف فًتة التدريب ا١تيداين "الًتبية العملية" خبلؿ فًتة الدراسة غَت كافية لتأىيل 
ا٠تر٬تُت للعمل كمعلمُت، كا٩تفاض مستول األداء ا١تهٍت لدل معلمي التعليم العاـ،  

 مج التنمية ا١تهنية أثناء ا٠تدمة...( كذلك ضعف مستول برا
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أف ىناؾ انفصاال كاضحا بُت ما يدرسو الطالب ا١تعلم ُب برامج اإلعداد ُب كليات الًتبية  .2
 ك٤تتول الربامج اليت سيقـو بتدريسها.

اليت ٯتارس فيها الطالب ا١تعلم التدريب ا١تيداين على التدريس -مرحلة الًتبية العملية  .3
يق العملي ١تا اكتسبو من خربات نظرية_ تتم بصورة شكلية كُب زمن كتتيح لو فرص التطب

قصَت ال يليب اٟتاجة إٔب تقلي  الفجوة بُت النظرية كالتطبيق ُب العمل الًتبوم)الًتكي: 
 (.266: ص 2014

غياب العبلقة التكاملية بُت كليات الًتبية ككزارة الًتبية كالتعليم، كاقتصار دكرىا على  .4
 ا٠تاص بإعداد ا١تعلم. الدكر التقليدم

انقطاع صلة خرجي كليات الًتبية بكلياهتم ٯتثل فجوة بُت ا١تعرفة الًتبوية ا١تتجددة لدل  .5
 أعضاء ىيئة التدريس كبُت التطبيق الًتبوم العملي با١تدارس.

قصور أداء كل من كليات الًتبية كا١تدارس ُب تأدية أدكارىم بفاعلية ُب تنمية ا١تعلمُت  .6
ضافة إٔب ضعف العبلقة بُت كليات الًتبية كمراكز تدريب ا١تعلمُت مهنيان، باإل

 (.92ـ،: ص2008بليبيا.)ىامبيل: 

غياب دكر كليات الًتبية ُب دعم ا١تعلمُت كتنميتهم مهنيان بعد التخرج، كظلت مستغرقة  .7
فقط ُب إجراء التعديبلت كاإلصبلحات على برامج اإلعداد فيها، فانفصل بذلك الفكر 

ن ا١تمارسة فلحق اٞتمود كالتخبط بكليهما )كليات الًتبية ك٥ترجاهتا(.)الًتكي، الًتبوم ع
 ا١ترجع السابق(. 

 تساؤالت البحث

من ا١تنطلقات السابقة جاء ىذا البحث ليقدـ مقًتح مدارس التنمية ا١تهنية بليبيا الذم      
 سيتضح جليان بعد اإلجابة عن تساؤالت اآلتية:
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 ا١تهنية كما فلسفتها؟ ما مفهـو مدارس التنمية .1

 ما أىداؼ مدارس التنمية ا١تهنية؟ .2

 ما دكاعي التوجو إٔب مدارس التنمية ا١تهنية بليبيا؟ .3

ما التصورات كا١تقًتحات اإلجرائية للعمل ٔتدارس التنمية ا١تهنية بليبيا كاالستفادة منها ُب  .4
 تطوير كليات الًتبية كٖتقيق التنمية ا١تهنية للمعلمُت؟

 أىداؼ البحث

 . التعريف ٔتفهـو كفلسفة مدارس التنمية ا١تهنية . .1

 ٖتديد أىداؼ مدارس التنمية ا١تهنية.  .2

 بياف دكاعي التوجو إٔب مدارس التنمية ا١تهنية بليبيا. .3

تقدًن ٣تموعة مقًتحات كتوصيات إجرائية لئلفادة من مدارس التنمية ا١تهنية لتطوير   .4
 ة للمعلمُت. كليات الًتبية بليبيا كٖتقيق التنمية ا١تهني

 أمهية البحث

يرل الباحث أف ٢تذا ا١توضوع أ٫تية كبَتة ٯتكن أف تستفيد من عرضو العديد من     
اٞتهات الداعمة كاألساسية إلصبلح التعليم ُب ليبيا على غراغر كزارة الًتبية كالتعليم 
لموف ككليات الًتبية، كا١تدارس، كمراكز تدريب كتأىيل ا١تعلمُت، ككذلك الطبلب ا١تع

 كا١تعلموف القدامى... كغَتىم، كٯتكن توضيح تلك األ٫تية ُب النقاط اآلتية:
ا١تسا٫تة ُب إعطاء صورة  ١تديرم ا١تدارس عما ينبغي أف تكوف عليو ا١تدارس،  .1

كتشجيعها على ا١تبادرة بالشراكة مع كليات الًتبية، لتحقيق اإلطبلح الًتبوم 
 كالتنمية ا١تهنية ا١تستدامة للمعلمُت.
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تعزيز دكر كليات الًتبية كأعضاء ىيئة التدريس ُب إعداد الطبلب ا١تعلمُت كتنميتهم  .2
 مهنيان بعد التخرج،  كا٩تراطهم ُب العمل ا١تيداين.

ىذا البحث يؤكد على التخطيط التفاعلي الدينامي بُت كليات الًتبية كمدارس  .3
كحل ا١تشكبلت التعليم العاـ للعمل معان من أجل النهوض بالعملية التعليمية، 

 ا١تشًتكة.

 منهج البحث                 

يتبع البحث اٟتإب ا١تنهج الوصفي الذم يقـو بوصف مدارس التنمية ا١تهنية كمفهومها،       
كتعريف فلسفتها كدكاعي االٕتاه ٨توىا، للخركج ٔتجموعة من التوصيات كا١تقًتحات لئلفادة منها 

 رجاهتا كٖتقيق التنمية ا١تهنية للمعلمُت. ُب تطوير كليات الًتبية بليبيا ك٥ت

 مصطلحات البحث

ىي مؤسسات تعليمية )ابتدائية، إعدادية، ثانوية( ٮتطط ٢تا مدارس التنمية ادلهنية:  .1
بالتعاكف بُت النظاـ ا١تدرسي كإحدل كليات الًتبية من أجل تنمية ا١تعلم مهنيان قبل كأثناء 

كتبادؿ ا٠تربات كنتائج البحوث بُت الًتبويُت ككل من ا٠تدمة كتوفر مناخا مبلئما للحوار 
 National Council for Accreditation of Teacher).ا١تدرسة كالكلية

Education.2001) 

عملية ٪تو مستمرة " بأهنا (396ـ: 2005)اٞتماؿ التنمية ادلهنية للمعلمُت: عرفها: .2
كشاملة ٞتميع مقومات مهنة التعليم، من خبلؿ األنشطة كالربامج ا١تتاحة لتطوير كٖتديد 
مستول األداء ا١تهٍت كاإلدارم، ٔتا يؤدم إٔب تنمية ُب اٞتوانب ا١تعرفية كا١تهارية كالسلوكية 

اؿ بينهم كبُت كافة للمعلمُت، كيزيد من طاقاهتم اإلنتاجية، باإلضافة إٔب إثراء التواصل الفع
 العاملُت ُب اٟتقل التعليمي".  

 الدراسات السابقة
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اليت ىدفت إٔب  (Ismat Abdel –Haqq. ،1998دراسة )عصمت عبد اٟتق  .1
التعريف بدكر مدارس التنمية ا١تهنية ُب ٘تهُت التدريس، حيث تناكلت الدراسة عدة ٤تاكر 

الذم تلعبو مدارس التنمية ا١تهنية ُب ٘تهُت أ٫تها مفهـو ا١تهنة ، كخصائصها، التعريف بالدكر 
التدريس، كقد توصلت الدراسة إٔب أف ١تدارس التنمية ا١تهنية دكر كبَت ُب ٘تهُت التدريس من 
خبلؿ ما تقدمو للمعلمُت من بيئة يتم التدريب فيها على غرار ا١تستشفيات التعليمية 

 تتكامل فيها ا١تقومات األساسية لنجاح مهنة التدريس.

( ىدفت الدراسة إٔب Micheal N. Cosenza  "2010دراسة )ميشي كوسينزا"  .2
التعرؼ على دكر مدارس التنمية ا١تهنية ُب تنمية ا١تهارات القيادية لدل ا١تعلمُت ُب ا١تدارس، 

معلما من مدرستُت للتنمية ا١تهنية،  22كلتحقيق ىدؼ الدراسة ًب إجراء مقاببلت مع 
مفادىا أف الشراكة بُت ا١تدرسة كاٞتامعة ُب صورة مدارس كتوصلت الدراسة إٔب نتائج 

التنمية ا١تهنية تساىم بشكل كبَت ُب تنمية القدرات القيادية لدل ا١تعلمُت كذلك من خبلؿ 
التعاكف بُت ا١تعلمُت كبعضهم البعض كبينهم كبُت ىيئة التدريس باٞتامعات، ىذا فضبل عما 

 .٭تظى بو ا١تعلموف قبل ا٠تدمة من توجيو

ـ( هتدؼ إٔب ٖتديد مفهـو لطبيعة الشراكة بُت ا١تدارس 2014دراسة )٧تاة الصائغ : .3
كاٞتامعات من منظور األدبيات ا١تعاصرة، كإبراز النماذج العا١تية ُب ىذا النوع من الشراكة 
لتقدًن تصور مقًتح لتفعيل الشراكة بُت ا١تدارس كاٞتامعات لتطوير اإلدارة ا١تدرسية ُب 

اعتمدت الدراسة على ا١تنهج الوصفي لتحقيق أىدافها، حيث قدمت الدراسة السعودية، ك 
تصور مقًتح ١تراكز الدراسات الًتبوية كاإلدارة التعليمية ٯتثل الشراكة بُت اٞتامعات كا١تدارس 
ك٭تقق التطور ا١تنشود لئلدارة ا١تدرسية، كما قدمت ٣تموعة توصيات من أ٫تها: كضع 

امعة ُب برنامج أك مشركع عملي ٤تدد، منح مدراء ا١تدارس الشراكة بُت ا١تدرسة كاٞت
 صبلحيات ٘تكنهم من إجراء الشراكات مع اٞتامعات كدعم القيادات العليا ٢تم.
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ـ( ىدفت إٔب كضع تصور مقًتح لبناء الشراكة بُت ا١تدارس 2005دراسة )ىاشم  .4
كؿ ا١تقارنة اليت ًب كاٞتامعات ُب ا١تصرية، ككاف من أىم ما ًب عرضو ٕتارب الشراكة ُب د

استخبلص نتائجها لبناء التصور ا١تقًتح، كمن أىم ما توصلت إليو الدراسة إلمكانية تطبيق 
الشراكة بُت ا١تدارس كاٞتامعات ُب مصر للتغلب على الصعوبات اليت تواجو إقامة ىذه 

عات، الشراكة، كمنها إعطاء مدراء ا١تدارس الصبلحيات الكافية إلجراء شراكات مع اٞتام
 كتشجيعهم على ىذه ا١تبادرة.

ـ( ىدفت إٔب إبراز دكر ا١تدرسة كأحد مراكز التدريب ُب تطوير 2003دراسة )اٟتبشي  .5
كتنمية مهارة ا١تعلم، كناقشت الصعوبات اليت تواجو ا١تدارس ُب الدكؿ العربية للقياـ هبذا 

٦تارسة عملية الدكر، كتوصلت إٔب آلية تساعد ا١تدرسة ُب التغلب على صعوباهتا ُب 
 التدريب، كفق ما ٯتكن االستفادة من خربات بعض الدكؿ األجنبية ُب ىذا اجملاؿ.

ـ( ىدفت إٔب كصف مدارس التنمية ا١تهنية ُب الواليات ا١تتحدة 2011دراسة )أبو الفتوح  .6
األمريكية كإمكانية اإلفادة منها ُب مصر، كاعتمدت على ا١تنهج الوصفي للوصوؿ إٔب 
أىدافها، حيث عرضت الدراسة بنوع من التحليل بعض مدارس التنمية ا١تهنية ُب الواليات 

بينت دكرىا ُب إعداد ا١تعلمُت قبل ا٠تدمة كتنميتهم كتطوير أدائهم أثناء ا١تتحدة األمريكية ك 
ا٠تدمة، كخرجت ٔتجموعة من ا١تقًتحات كالتوصيات اليت تساعد على إقامة مدارس التنمية 

 ا١تهنية ُب مصر. 

 خطوات السَت يف البحث

 ية ا١تهنية.االطبلع على األدبيات كالدراسات السابقة اليت تناكلت مدارس التنم أكالن:

 الرجوع إٔب ا١تؤلفات كالوثائق ا٠تاصة ٔتدارس التنمية ا١تهنية ُب بعض الدكؿ. ثانيان:

 السَت ُب خطوات البحث لئلجابة عن تساؤالتو كفق اآلٌب: ثالثان:

. مفهـو مدارس التنمية ا١تهنية كفلسفتها.1  



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

364 
 

. أىداؼ مدارس التنمية ا١تهنية.2  
مية ا١تهنية ُب ليبيا.. دكاعي التوجو ٨تو مدارس التن3  

. التوصيات كا١تقًتحات اإلجرائية ١تدارس التنمية ا١تهنية ُب ليبيا.4  
 أكالن: مفهـو مدارس التنمية ادلهنية:

تعد مدارس التنمية ا١تهنية برنا٣تان مبتكران كنوعان من الشراكة بُت كليات      
الًتبية)كمؤسسات إلعداد ا١تعلم( كا١تدارس التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم، كقد أنشئت 
خصيصان من أجل إصبلح ا١تدرسة كا١تعلم معان، كىي مدارس حكومية من مهامها 

علمُت ُب مرحلة اإلعداد كأثناء ا٠تدمة.األساسية التنمية ا١تهنية للم  

كمن خبلؿ اختيار بعض ا١تدارس ذات مواصفات خاصة كٖتويلها بعقد شراكة إٔب       
مدارس تنمية مهنية )على غرار ا١تستشفيات التعليمية(، كذلك من أجل توفَت ا١تناخ ا١تبلئم 

 .ا١تدرسة كالكليةللحوار كتبادؿ ا٠تربات كنتائج البحوث بُت الًتبويُت ُب كل من 
بأهنا عبلقة شراكة بُت ا١تدارس ككليات الًتبية لتأىيل  كتعرؼ مدارس التنمية ادلهنية  

ا١تعلمُت، كىي بيئة إكلينيكية يدرس فيها ا١تعلموف كا١توجهوف كأعضاء ىيئة التدريس بكلية 
 (.Hammond: 2005:p5الًتبية معان) 

 كعرفها اجمللس األعلى إلعداد ادلعلمُت 

National Council for Accreditation of Teacher Education) ) 

بأهنا مؤسسات تعليمية)ابتدائية، إعدادية، ثانوية( ٮتطط ٢تا بالتعاكف بُت النظاـ ا١تدرسي كإحدل    
كليات الًتبية من أجل تنمية ا١تعلم مهنيان قبل كأثناء ا٠تدمة كتوفر مناخ مبلئم للحوار كتبادؿ 

 لبحوث بُت الًتبويُت ككل من ا١تدرسة كالكلية .ا٠تربات كنتائج ا

( مدارس التنمية ا١تهنية بأهنا فضاءات يلتقي فيها الطلبة 1998كعرفت )دارلينج ىاموند    
ا١تعلموف كا١تعلموف القدامى على اتصاؿ دائم با١تدرسة من اجل التدريب معا كبشكل مكثف من 

 اجل االرتقاء با١تهنة.
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 شأة مدارس التنمية ادلهنيةحملة تارخيية عن ن    

أهنشئت مدارس التنمية ا١تهنية كنتيجة للجهود ا١تبذكلة ُب الثمانينيات كالتسعينات من القرف     
ا١تاضي إلصبلح برامج إعداد ا١تعلمُت كإعادة ىيكلة ا١تدارس،  كتعود فكرة مدارس التنمية ا١تهنية 

لتعويض القصور ُب دكر كليات الًتبية  1986عاـ  5( Holmes Groupإٔب ٣تموعة ىو١تز)
ُب التنمية ا١تهنية، كضعف استعداداهتا للقياـ ٔتسؤكلياهتا التعليمية، كأكدت على ضركرة تدعيم 
الصلة بُت كليات الًتبية كمدارس التعليم العاـ من أجل ٖتسُت إعداد ا١تعلمُت، كالتعاكف مع أعضاء 

لتدريس، كإعادة ىيكلة كليات الًتبية للوصوؿ إٔب األىداؼ ا١تدرسة لتطوير ا١تدارس كمهنة ا
 ( .Oriins:2010ا١تنشودة.)

ـ الذم أعدتو ٖتت عنواف " معلمو الغد"  1986كأكصت ٣تموعة ىو١تز ُب أكؿ تقرير ٢تا عاـ    
بضركرة أف ٯتر ا١تعلم بفًتة امتياز تتم من خبل٢تا ا١تشاركة بُت ا١تعلمُت ذكم ا٠تربة ُب ا١تدارس 

 كمعلمي ا١تعلم ُب تقدًن مقررات مهنية كتوجيو الطبلب ا١تعلمُت كا١تعلمُت اٞتدد.    

كنتيجة للجهود اليت بدلتها ٣تموعة ىو١تز، كللدعوات اليت أطلقها رجاؿ الًتبية من أعضاء ىيئة     
إصبلح التدريس بكليات إعداد ا١تعلمُت ككليات الًتبية كا١تعلمُت كغَتىم من أجل تطوير التعليم ك 

برامج إعداد كتنمية ا١تعلمُت، كبضركرة إعداد ا١تعلم بشكل أكثر مهنية كاحًتافية، من خبلؿ 
اإلعداد ا١تيداين لتعزيز األبعاد ا١تطلوبة ١تهنة التدريس، كالعمل مع الزمبلء كالتوجو ٨تو حل ا١تشاكل 

عداد ا١تعلمُت كبعض كالصعوبات اليت تعًتض العملية الًتبوية. بدأت فكرة الشراكة بُت كليات إ
مدارس التعليم العاـ، كشكلت الشبكة الوطنية لتجديد التعليم، اليت نظمها جوف غودالد، لدعم 
ىذه الشراكات، كالقت تأييدان من قبل اللجنة الوطنية للتعليم كمستقبل أمريكا كنهج ٞتودة التعليم 

لوطنية للتعليم مشاريع رئيسية ُب كإعداد ا١تعلم، كقد دعم االٖتاد األمريكي للمعلمُت كالرابطة ا

                                                           
5

جامعة تظم كلٌات إعداد المعلمٌن والتدرٌب المهنً,  95وهً مجموعة تتكون من اتحاد أكثر من  

وكلٌات التربٌة ومدارس ثانوٌة, ومراكز لغة إنجلٌزٌة وغٌرها فً العدٌد من دول العالم. وهدفها 
 م(.2011)أبو الفتوح: وتحقٌق الجودة فً التعلٌم, والبحث فً برامج التنمٌة المهنٌة التحسٌن المستمر
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٣تاؿ تطوير ىذه الربامج، كقاـ اجمللس الوطٍت العتماد ا١تعلمُت بتطوير معايَت كعملية تقييم 
 الشراكات كنظاـ التوزيع العاـ ٢تذه ا١تدارس.

كىنا بدأت مدارس التنمية ا١تهنية ُب الظهور بالواليات ا١تتحدة األمريكية، كانتشرت بعدىا     
ـ كصل عدد مدارس 2000مدرسة كُب عاـ  600ـ إٔب 1996ت عالية حىت كصلت عاـ ٔتعدال

 (.Dane:2010مدرسة)1000التنمية ا١تهنية ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية إٔب 

 فلسفة مدارس التنمية ادلهنية 

داد تعد مدارس التنمية ا١تهنية برنا٣تان مبتكران يستند إٔب الدعوات اإلصبلحية لتحسُت إع     
ا١تعلمُت من خبلؿ إقامة ركابط كشراكة ين كليات الًتبية كمدارس التعليم العاـ، من منطلق أف ىذه 
الشراكة تقلل الفجوات بُت اٞتهات ا١تؤثرة ُب الًتبية كالتعليم، كتصنع عبلقات تتصف بالقوة 

شفيات التعليمية، اليت كالدينامية كاالستمرارية، كتتشابو فلسفة مدارس التنمية ا١تهنية مع فلسفة ا١تست
أنشئت ُب أكائل القرف العشرين لتساعد طلبة كليات الطب ُب ٖتقيق ا١تمارسة العملية ١تهنة الطب 
ُب ىذه ا١تستشفيات، فهي مستشفيات ٕتمع بُت الدراسة كا١تمارسة ، كٔتا أف مهنة الطب ٖتتاج 

ستشفى التعليمي لتوفَت مثل إٔب إعداد أكادٯتي سليم كإعداد سريرم عملي مكثف، فتم تصميم ا١ت
ىذا اإلعداد السريرم لطلبة الطب ا١تتدربُت؛ كذلك مهنة التدريس ٖتتاج إٔب إعداد أكادٯتي سليم 
كإعداد تطبيقي مهٍت مكثف فهي ٖتتاج إٔب مدارس معينة ٯتكن من خبل٢تا توفَت ا١تناخ ا١تبلئم 

 ا١تهٍت أثناء ا٠تدمة. لئلعداد ا١تهٍت للمعلمُت قبل ا٠تدمة، ككذلك لتطوير أدائهم

إف مدارس التنمية ا١تهنية ىي فكرة تربوية هتدؼ إٔب إنشاء بيئة تربوية صاٟتة إلعداد ا١تعلمُت     
ُب اٞتامعة كا١تدرسة ُب آف كاحد، فمدارس التنمية ا١تهنية تقيم جسوران مفتوحة بُت اٞتامعة كا١تدرسة 

كا١تدرسة ْترية كسهولة للتدريس كمبلحظة ينتقل من خبل٢تا أعضاء ىيئة التدريس ُب اٞتامعة 
ـ: 2005العملية التعليمية كإجراء أنشطة االستقصاء كالبحوث ُب شىت اجملاالت الًتبوية.) ىاشم: 

 (212ص 
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كتؤكد مدارس التنمية ا١تهنية على بناء ركابط بُت ا١تمارسة كالبحث، كصهر اٞتامعة ُب اجملتمع    
باٞتامعة، كاستبدا٢تا بطرائق جديدة لربط العلم با١تمارسة حىت تعطي  كالبيئة بعيدان عن أسوار ا١تعامل

: ص 2014ا١تمارسة للبحث ا١تصداقية، كتساعد على فهم ا١تشكبلت ا١تعقدة كحلها )الصائغ :
49 ): 

مدارس التنمية ا١تهنية تضع ا١تتعلم ُب مركز ك٤تور عملية التعلم، كترل ا١تعلم ميسر كمنظم     
ليس مورد أك مقدـ ٞتميع ا١تعارؼ، كىذه ا١تدارس تركز على توفَت بيئة تشجع لعملية التعلم ك 

البحث كاالستفسار كاالستقصاء، كتوفر الفرص للمتعلم الكتشاؼ رؤل جديدة ُب البحث عن 
 (.1542إجابات ألسئلة تنبع منو أكثر ٦تا تنبع من ا١تعلم.)أبو الفتوح: مرجع سابق: ص 

 ادلهنية  ثانيان: أىداؼ مدارس التنمية

مدارس التنمية ا١تهنية ىي أحد نواتج الشراكة بُت كليات الًتبية باٞتامعات كمدارس التعليم       
العاـ التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم، كالشراكة تعٍت أف ىناؾ تعاكنان بُت ىذه ا١تؤسسات إل٧تاز مشركع 

 يتفق عليو الطرفاف.

 من األىداؼ ٯتكن ٖتديد أ٫تها ُب النقاط اآلتية:مدارس التنمية ا١تهنية ٢تا العديد    

. تعترب بيئة خصبة يتم فيها نقل النظريات كا١تفاىيم الًتبوية اليت تعلمها الطالب ا١تعلم ُب قاعات 1
احملاضرات ُب كليتو إٔب ٣تاؿ التطبيق كا١تمارسة ُب حجرات الدراسة با١تدرسة كىي ميداف عملو ُب 

 .(93: 2001ا١تستقبل )راشد: 

. تعديل أفكار ا١تعلمُت كتطوير معتقداهتم ٕتاه عملهم كسلوكياهتم ا١تهنية، كدعم القيم ا١تهنية 2
 لديهم.

. تنمية قدرة الطالب ا١تعلم على القياـ بوظائفو بكفاءة كفاعلية، كا١تسا٫تة ُب تطوير ا١تدرسة 3
 كاجملتمع.
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ناء ا٠تدمة، كإتاحة الفرصة ألعضاء . ٖتقيق أىداؼ التنمية ا١تهنية للمعلمُت كتطوير أدائهم أث4
 ىيئة التدريس بالكليات ١تعرفة الواقع الفعلي با١تدارس.

 . تطوير طرؽ كأساليب التعليم با١تدارس.5

 . االرتقاء بالبحث العلمي ُب اجملاالت الًتبوية ا١تختلفة.6

 كاإلبداع.. تقدًن ٪توذج التعليم/ التعلم القائم على التفكَت كالتفكَت الناقد 7

 . ٖتقيق اٞتودة ُب العملية التعليمية. 8

 ثالثان: دكاعي التوجو ضلو مدارس التنمية ادلهنية يف ليبيا

ُب ظل التغَتات العلمية كالتكنولوجية كاالجتماعية كاالقتصادية ا١تتسارعة، اليت يشهدىا العآب     
ف تنجح ٔتفردىا ُب توفَت اليـو ال تستطيع جهة كاحدة مهما أكتيت من إمكانيات كقدرات أ

ا٠تدمات الًتبوية كالتعليمية ا١تتميزة لطبلب كطالبات ٣تتمعها، كقادت التجارب العا١تية ُب ٣تاؿ 
الشراكة الًتبوية إٔب اإلٯتاف بأف الشراكة ىي النموذج ا١تستقبلي الناجح لتحقيق أىداؼ الًتبية 

 كالتعليم، ألم شعب أك أمة تسعى إٔب التقدـ كاالزدىار.

البحث ُب التنمية ا١تهنية للمعلمُت كاسًتاتيجيات ٖتقيقها ظهر مند ٙتانينيات القرف ا١تاضي،      
كانتشرت بصفة خاصة ُب بداية القرف اٟتإب، كرافقت ىذه الظاىرة دراسات عديدة  تبحث ُب 

معلمُت إعادة النظر ُب التوجهات كُب ا٠تطط ا١تعتمدة ُب اإلعداد كالتكوين ا١تستمر ليس فقط لل
كإ٪تا أيضان ألطر اإلشراؼ الًتبوم كلكل العاملُت ُب اٟتقل الًتبوم، من أجل ٖتسُت عملييت التعليم 

 كالتعلم كالرفع من مستول إنتاجية ا١تؤسسات التعليمية.

كظهر تطبيق ىذه التوجو بُت ا١تدارس كاٞتامعات كإتاه عا١تي معاصر، فرضتو متطلبات     
١تتحدة األمريكية ككندا كأسًتاليا كالسويد كالربازيل كغَتىا من الدكؿ، إلعادة ا١ترحلة، ُب الواليات ا
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تأىيل ا١تعلم كتطوير ا١تدارس العامة كتوفَت متطلبات اٞتودة ُب العملية الًتبوية )ىاشم: مرجع 
 سابق(.

ت إ٬تاد كقطاع الًتبية كالتعليم ُب ليبيا ُب أمس اٟتاجة ٢تذا النوع من الشراكة، حيت أف متطلبا   
ىذه النوعية من ا١تدارس متوفرة كبكل كضوح، ىي ذاهتا بل كيزيد عليها ١تا كانت تعانيو العديد من 
الدكؿ اليت تبنت ىذه ا٠تطوة كاستفادة منها كثَتان ُب تطوير برامج إعداد كتنمية األطر التعليمية، 

كتدليل ما يعرقل دكرىا الريادم ُب  ك٘تهُت التعليم، كٖتقيق التنمية ا١تهنية ا١تستمرة، كتطوير ا١تدارس 
 قيادة اجملتمع ٨تو النمو كاالزدىار.

 كدكاعي التوجو ضلو مدارس التنمية ادلهنية يف ليبيا كثَتة نذكر أمهها يف اآليت: 

: إف ا٠تطو األكٔب كاألساسية ُب سبيل تطوير التعليم كا١تعلم ىي العمل على" دتهُت التعليم .1
حظ أف التعليم ُب ليبيا ال يتخذ ٪تط ا١تهنة اليت تكسب ا١تنتمُت ٘تهُت التعليم"، فمن ا١تبل

إليها صفة ا١تهنية كالطبيب كاحملامي كا١تهندس، إف أم شخ  ٯتتلك قدرا بسيطا من التعليم 
يستطيع أف يقـو بعملية التعليم إذا ما ًب تدريبو كأحياننان دكف تدريب، ٦تا ينعكس ذلك على 

 طط التنموية كتدىور التعليم كالتعلم.رداءة ا١تخرجات، كإرباؾ ا٠ت

كٔتا أف مهنة التعليم من أىم ا١تهن كأخطرىا؛ حيث إف تأثَتىا ٯتتد إٔب أجياؿ ا١تستقبل     
كبناء اجملتمعات، برز من ينادم إٔب ضركرة "٘تهُت التعليم" باعتباره الركيزة كاألساس لعمليات 
 التطوير كاإلصبلح.

تيسر ٘تهُت التعليم ىي مدارس التنمية ا١تهنية، ١تا ٢تا من دكر  كلعل من أىم العوامل اليت   
بارز ُب إعداد ا١تعلم كتنميتو مهنيان، ك١تا تقدمو من فًتة تدريبية يكوف فيها الطالب ا١تعلم 
معلم ٖتت التمرين، كال ٯتنح الًتخي  ٔتزاكلة ا١تهنة إال بعد اجتيازه ىذه الفًتة بنجاح. كتتم 

مزدكج بُت كليات الًتبية كا١تدارس، ما يكسب خرجيها ثقة عامة ىذه الفًتة بإشراؼ 
 كيتميزكف بػػػػػػ:

 .القدرة على استخداـ أساليب تربوية ك٦تارسات أكثر تأمبل كتنوعا 
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 .يدخلوف التدريس كلديهم حصيلة معرفية عن الركتُت ا١تدرسي، كاألنشطة ا١تدرسية 

   كمهنيُت.تكسبهم مزيدان من الثقة  ُب معارفهم كمهاراهتم 

 .أقل عرضة لبلستنزاؼ كترؾ مهنة التدريس خبلؿ السنوات األكٔب من التدريس 

كبالتإب تكوف مدارس التنمية ا١تهنية قد سا٫تت ُب ٘تهُت التعليم من خبلؿ تطوير مهنية 
 (1547ا١تعلم ك٘تهينو) أبو الفتوح: مرجع سابق: ص

جاح العملية التعليمية، كال يزاؿ ىو ىو أحد العوامل ا١تهمة لنا١تعلم تغَت أدكار ادلعلم:  .2
الشخ  الفعاؿ الذم يعاكف ا١تتعلم على التعلم ا١تستمر كالتفوؽ ُب دراستو، أم إف ٧تاح 
العملية التعليمية قد ال يتم إال ٔتعاكنة ا١تعلم الذم يتصف بكفاءات خاصة ، كيتمتع برغبة 

 ُب العلم كميل إليو .

كتغيَت دكر ا١تعلم بسبب التغيَتات الًتبوية اٞتديدة اليت تفرضها الكوكبية كالتطورات السريعة      
كثورة االتصاالت كا١تعلوماتية كالتقدـ العلمي كالتطور التقٍت، كظهور عدد من النظريات الًتبوية 

و ذك أ٫تية فائقة، أم أف اٞتديدة اليت ٕتعل من ا١تتعلم ٤توران للعملية التعليمية كا١تعلم مرشد كموج
دكره تتعدد جوانبو ْتسب ما تضيفو ا١تستحدثات الًتبوية اليت تعد مرآة عاكسة للتغَتات العلمية 
كالتكنولوجية كاالقتصادية اليت يفرزىا النظاـ العا١تي اٞتديد، باعتبار أف النظاـ احمللي جزء من 

ر ا١تعلم اليت ٬تب أف يؤديها ألهنا النظاـ العا١تي. ك٢تذا ليس من السهل ٖتديد جوانب أدكا
متجددة كمتغَتة باستمرار، باإلضافة إٔب أهنا متشابكة مع بعضها البعض كيكمل بعضها البعض 

 كقد يقـو ا١تعلم بأداء أكثر من جانب ُب كقت كاحد .

كىذا كلو فرض على ا١تعلم أدكارا كمهاـ جديدة ال بد من اإلحاطة هبا كالتكيف معها، فلم يعد  
 علم تقليديان ناقبلن للمعرفة، بل تعدل ذلك ليكوف:ا١ت

 .خبَتا كمستشارا تعليميا لطبلبو 
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 .مرشدا أكادٯتيا 

 .باحثا ك٥تتصا با١تادة العلمية ا١تعينة 

  .٤تدثا للتأثَتات البلزمة للتغَت كالتطور االجتماعي 

 .مساعدا على تنمية االبتكار كاإلبداع بُت طبلبو 

  طبلبو كمشاركا ٢تم فيما ٯتركف بو من أحدات.قادرا على التفاعل مع 

  موصل تربوم كمطور تعليمي، مطلعا على أحدت متطلبات العصر ُب التعلم
 (.323:ص2006كالتكنولوجيا كيعمل على مواكبتها)طعيمة: 

كمن ىنا أصبح على برامج التنمية ا١تهنية العمل على إعداد ا١تعلمُت ٢تذه األدكار اٞتديدة، كتطوير 
 ١تن ىم ُب ا٠تدمة. كتنمية

يشهد عصرنا اٟتإب ثورة معرفية كتطور تكنولوجي  االنفجار ادلعريف كالتطور التكنولوجي: .3
ىائل، يشمل شىت ٣تاالت اٟتياة كيسَت بسرعة فائقة نتيجة للنمو ا١تتزايد ُب ا١تعرفة بفركعها 

ة، كلكنها متغَتة كال ا١تختلفة كتراكمها. فلم تعد ا١تعرفة ثابتة أك ٤تددة بنقطيت بداية كهناي
هنائية يتضاعف حجمها باستمرار، كأدل ىذا النمو السريع ُب ا١تعرفة كتطور تكنولوجيا 
ا١تعلومات إٔب إلغاء اٟتواجز ُب الوقت كا١تسافة، بسبب كسائل االتصاؿ اإلليكًتكنية متضمنة 

د عن اجملاؿ االنًتنت كالربيد اإلليكًتكين كشبكات االتصاؿ كاٟتاسبات، اليت ٓب تعد بعي
الًتبوم بل اتسع استخدامها ُب العملية التعليمية، ما فرض على ا١تعلمُت ضركرة البحث عن 

 ىياكل تربوية جديدة ١تواجهة ىذا التطور كالتغَت.

كىذا األمر يتطلب تنمية ا١تعلمُت مهنيان ١تواجهتو كالتعامل معو ْتيث يكوف على كعي     
ا كتوظيفها ُب عملية التعليم كالتعلم داخل الفصوؿ بتكنولوجيا ا١تعلومات كاستخداماهت

(.51:ص2009كخارجها)٩تلة:   
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لكي يستمر ا١تعلم ُب أداء مهامو كأدكاره ا١تتغَتة  التنمية ادلهنية ادلستمرة للمعلمُت:  .4
كا١تتطورة فإنو ال ٯتكن أف يعتمد على ا١تعلومات األكادٯتية كالًتبوية اليت حصلها أثناء إعداده 

خاصة كأف العآب اليـو يتجو ٨تو االىتماـ باٞتودة ُب كافة مناحي اٟتياة. األمر  للمهنة،
الذم حث معو بضركرة االىتماـ ّتودة العملية التعليمية ٔتا تتضمنو من معلمُت باعتبارىم 
اٟتلقة الرئيسية ُب العملية التعليمية، ما يستدعي تفعيل دكرىم كتشجيعهم على األداء 

م على تطوير أدائهم باستمرار من خبلؿ برامج التنمية ا١تهنية ا١تستمرة) ا١تتميز كمساعدهت
 (.22: ص 2007شحاتة: 

كيدخل ضمن العوامل األساسية لتحقيق تعليم أفضل متميز ٖتويل ا١تعلم إٔب معلم متميز      
أمل على قدر كبَت من ا١تهنية ْتيث يستطيع أداء أدكار القائد كا١تمارس كا١ترشد كا١تفكر كا١تت

 (.2008كا١تيسر كاحملفز على التغيَت كاإلصبلح)٤تمد:

كلتحقيق التميز للمعلمُت فقد اىتمت ٚتيع الدكؿ بتنميتهم مهنيان، كُب ىذا اجملاؿ أثبتت     
نتائج الدراسات كالبحوث فاعلية عمليات التنمية كالتدريب ا١تباشر للمعلمُت با١تدرسة كتفوقها 

قع أخرل غَت ا١تدرسة، كإف التعامل مع ا١تدرسة كوحدة تدريبية أكثر على مثيبلهتا اليت تتم ُب موا
فاعلية من التعامل مع كحدات التدريب خارج ا١تدرسة كأكثر من التعامل مع ا١تعلمُت  

 (.70كأفراد)٩تلة: مرجع سابق:ص

( أف التنمية ا١تهنية داخل ا١تدرسة من خبلؿ Knipe . Marshaكما بينت دراسة)    
ة ا١تهنية( تعترب تعلمان من اٟتياة الوظيفية كمن خبلؿ أنشطة تعاكنية ٯتارسها أطراؼ )مدارس التنمي

العملية التعليمية ُب ا١تدرسة بالتعاكف مع كليات الًتبية، كما أف التنمية ا١تهنية ُب مكاف العمل 
 (.70غالبا ما تتم ُب كقت يناسب ا١تعلمُت، كتراعي احتياجاهتم التدريبية)٩تلة: مرجع سابق:ص

كمن ىنا ال ينبغي أف يتوقف دكر كليات الًتبية عند ٣ترد تقدًن برامج إلعداد ا١تعلم قبل     
ا٠تدمة، بل يتعدل ذلك إٔب تدريب ا١تعلمُت كتنميتهم ُب أثناء ا٠تدمة تنمية مهنية، كتقدًن برامج 

 (.2ق:ص 1424التعليم ا١تستمر، كا١تشاركة ُب تطوير التعليم)ا٠تبيت: 
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لتحقيق أىداؼ إصبلح كتطوير التعليم ُب ليبيا بإتاه ر التعليم بليبيا:  إصبلح كتطوي .5
معايَت اٞتودة اليت أصبحت من األمور الضركرية للتطوير ا١تستمر كالشامل للنظاـ التعليمي، 
كسد الفجوة بُت ا١تمارسات اٟتالية للمعلمُت كا١تستجدات الًتبوية ا١تعاصرة، يستدعي إتاحة 

ية ا١تتكافئة ٞتميع ا١تعلمُت، كتوسيع ٣تاالهتا كتنويع مصادرىا كأساليبها، فرص التنمية ا١تهن
كالعمل على التغلب على نواحي القصور ُب برامج إعداد ا١تعلمُت اليت تعتمد على مقررات 
نظرية بعيدة عن األساليب اٞتديدة ُب التعليم كالتعلم القائمة على التعلم النشط كا١تعتمدة 

لومات كاٟتاسبات اآللية. ما يؤكد اٟتاجة كذلك إٔب تنمية ا١تعلمُت على تكنولوجيا ا١تع
القدامى مهنيان حىت ٯتكنهم التغلب على نواحي القصور ُب اإلعداد كمواجهة التطورات 

 اٟتديثة ُب أساليب التعليم كالتعلم.    

 رابعان: مقًتحات إجرائية دلدارس التنمية ادلهنية بليبيا:   

  ثقافة الشراكة بُت كزارة الًتبية كالتعليم ككليات الًتبية:مقًتحات خاصة بنشر 

عقد ندكات ككرش عمل لنشر ثقافة الشراكة بُت أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية  .1
 كا١تدارس لتحقيق إعداد كتنمية أفضل ٞتميع العاملُت باٟتقل الًتبوم.

شراكة مع كليات الًتبية، استحداث كحدة بوزارة الًتبية كالتعليم ٗتت  بتنظيم كتسهيل ال .2
 كالعمل على حل ا١تشكبلت كالصعوبات اليت قد تواجو ىذه الشراكة.

إعطاء مديرم ا١تدارس كمراقيب التعليم ُب ا١تناطق التعليمية الصبلحيات البلزمة لعقد  .3
شراكات مع كليات الًتبية، للعمل معها لتطوير أداء ا١تعلمُت كتنميتهم مهنيان ١تن ىم ُب 

 مساعدة كلية الًتبية ُب إعداد ا٠ترجُت بشكل مهٍت متميز.ا٠تدمة، ك 

  :مقًتحات خاصة بإنشاء مدارس التنمية ادلهنية بليبيا 

 أىداؼ مدارس التنمية ادلهنية: .1
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 _ أىداؼ خاصة بادلدرسة:
 .تدعيم الصلة كالربط بُت ا١تدرسة ككليات الًتبية 

 .٦تارسة االسًتاتيجيات التدريسية اٟتديثة 

 للمعلمُت للمناقشة كالبحث كالتجريب باٞتامعات. إتاحة الفرصة 

 _ أىداؼ خاصة بكليات الًتبية:  

 .ضماف خربات ميدانية ذات جودة عالية للمعلمُت اٞتدد 

 .إتاحة فرصة فعلية للطالب ا١تعلم ١تمارسة ما تعلمو بكليات الًتبية من مقررات نظرية 

 تعدد ُب ظل عآب معرُب متغَت.  العمل على ٗتريج ا١تعلم القادر على القياـ بأدكار م 

  .متابعة ٥ترجات الكلية ُب ا١تيداف العملي 

 _ أىداؼ خاصة بالتنمية ادلهنية للمعلمُت:  

   تزكيد ا١تعلمُت ٔتا ٬تد ُب اجملاؿ ا١تهٍت كالعلمي كالنظريات الًتبوية كمواكبة ما يستجد ُب
 ا١تنهج من طرائق ككسائل ك٤تتول . 

  ا١تؤىبلت غَت الًتبوية .تأىيل ا١تعلمُت أصحاب 

 .العمل على نشر ثقافة البحث الًتبوم بُت ا١تعلمُت با١تدرسة 

 .تدريب ا١تعلمُت على كيفية اإلشراؼ على الطبلب ا١تعلمُت 

 .ضماف أف تعيُت ا١تعلمُت ال يتم إال للذين أثبتوا كفاءهتم خبلؿ فًتة التدريب 

 سع.نشر فكرة التعليم ا١تستمر ُب اجملتمع على نطاؽ كا 
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 اختيار ادلدرسة:  .2

يتم اختيار مدرسة أك أكثر من مدرسة حسب اٟتاجة كحسب أعداد الطبلب كالرقعة اٞتغرافية  - 
اليت هبا الكلية من قبل كليات الًتبية من بُت ا١تدارس القائمة بالفعل ُب ضوء موصفات ٤تددة 

 -نتائجها الدراسية  -مدل تعاكهنا مع كليات كمعاىد إعداد ادلعلمُت -:)مسعتها الطيبةمثل
كل ىذه ادلبٌت كمرافقو...(  -أعداد طبلهبا -موقعها -مسعة معلميها -مسعة اإلدارة كانضباطها

 ا١توصفات كا١تزايا اليت تتميز هبا ا١تدرسة كغَتىا تراعى عند اختيارىا كمدرسة للتنمية ا١تهنية.

 سة تنمية مهنية.تصدر كزارة الًتبية كالتعليم قرار بتحويل ا١تدرسة إٔب مدر  -

 كتابة عقد شراكة بُت كلية الًتبية كا١تدرسة متضمنة االلتزامات ا٠تاصة ْتيث يضمن:  -

 .ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسستُت 

 .أف يلتـز الطرفُت بأىداؼ عمل كل مؤسسة 

 .احًتاـ االختبلفات ُب األكلويات ا٠تاصة بكل مؤسسة كاالعًتاؼ هبا 

 ٔتا يضمن ٘تيز اٟتوارات. تكوف االستشارات بُت ا١تؤسستُت مفتوحة 

  االتفاؽ على أف تطور أداء ا١تعلمُت كٖتقيق التنمية ا١تهنية ىي من مسؤكليات ا١تدرسة
 كالكلية معا.

كيقًتح الباحث أف تتم ىذه الشراكة بوجود أطراؼ أخرل ليكوف ٢تا دكر ُب ٖتقيق    
ية ا١تعلومات ككلية أىداؼ إقامة ىذه ا١تدارس مثل بعض كليات اٞتامعة األخرل ككلية تقن

، كذلك إدارة التوجيو كالتفتيش الًتبوم كمكتب الوسائل التعليمية  اللغات كاآلداب كالعلـو
 كمركز تدريب ا١تعلمُت كغَتىا.

 برنامج العمل يف مدارس التنمية ادلهنية:
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ُب ىذه ا١تدرسة يتم تطبيق برنامج الًتبية العملية بشكل كامل أكال: طلبة كلية الًتبية: 
 -مرحلة التدريس الفعلي -مرحلة التدريس ا١تصغر -راحلها ا١تختلفة ) مرحلة ا١تشاىدةكٔت

مرحلة التقوًن كالنقد البناء للتدريس( كيتم ذلك بالتعاكف بُت ا١تشرؼ كمدير ا١تدرسة كا١تعلم 
 ا١تتعاكف) مدرس با١تدرسة(.

كالتعليم ٟتصوؿ ٚتيع ُب ظل توجو كزارة الًتبية ثانيان: حديثي التخرج من كلية الًتبية: 
ا١تعلمُت على رخصة مزاكلة ١تهنة التدريس، كحيث أف نظاـ اإلعداد بكلية الًتبية ٯتتد ألربع 
سنوات ينتقل بعدىا ا٠تريج للعمل هبذه ا١تدارس لسنة دراسية كاملة ٖتت االختبار)كسنة 

ات النظرية امتياز( بأجر رمزم، كٯتكن أف يدرس الطالب ا١تعلم داخل ا١تدرسة بعض ا١تقرر 
تعينو على ا١تمارسة الفعلية ١تهنة التدريس مثل مقرر إدارة الفصل، كاسًتاتيجيات حديثة ُب 
التدريس،  ٭تصل بعدىا على ترخي  ١تزاكلة ا١تهنة إذا أثبت كفاءتو خبلؿ ىذه العاـ، 
و كيكوف ىذا التدريب ٖتت إشراؼ أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية، يتعاكف معو ُب التوجي

 كاإلشراؼ، ك ُب تقييم األداء معلم معاكف كإدارة ا١تدرسة، كا١توجو الًتبوم.

: يدرس ىذا ا١تعلم ثالثان: ادلعلمُت القدامى  خاصة خرجيي كليات أخرل غَت كلية الًتبية
) طرؽ التدريس ُب  :بعض ا١تقررات الدراسية  اليت تعينو على العمل بكفاءة ُب ا١تدرسة مثل

 -علم النفس الًتبوم -اإلدارة ا١تدرسية كالصفية-الًتبوية ُب التخص  التقنيات -التخص 
القياس كالتقوًن الًتبوم...(، على أف تصمم ىذه ا١تقررات كفق االحتياجات التدريبية 
للمعلمُت، كمتطلبات احتياجات ٖتسُت ا١تدرسة، يقـو عضو ىيئة التدريس بكلية الًتبية 

 لربط بُت النظرية كالتطبيق.بتدريس ىذه ا١تقررات داخل ا١تدرسة 

تقيم كلية الًتبية بالتنسيق مع ا١تدرسة بُت الفًتة كاألخرل دكرات تدريبية ككرش عمل  -
للمعلمُت كٚتيع العاملُت باجملاؿ الًتبوم ُب جوانب تربوية ٥تتلفة مثل اسًتاتيجيات 

التقوًن  أساليب -تطوير ا١تناىج -استخداـ التكنولوجيا ُب التدريس -التدريس اٟتديثة
 اٟتديثة، كغَتىا.
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إتاحة الفرصة للمعلمُت اٞتدد كالقدامى ٟتضور السيمنارات ككرش العمل كحلقات  -
 .النقاش اليت تعقد ُب كلية الًتبية، للتعرؼ على كل ما ىو جديد

 فتح اجملاؿ أماـ ا١تعلمُت لبللتحاؽ بربامج الدراسات العليا بكليات الًتبية. -

عضاء ىيئة التدريس بالكليات كا١تعيدين كالطلبة كا١تعلمُت فتح اجملاؿ كتقدًن الدعم أل -
 للبحث كالتجريب كاالستقصاء داخل ا١تدرسة كتقدًن ٚتيع أنواع التسهيبلت ٢تم.  

 ادلصادر كادلراجع 

ـ(: "ا١تعلم كمهنة التعليم بُت التمهُت كالتنمية 2006إبراىيم السيد العويلي) .1
، كلية الًتبية، جامعة األزىر، العدد ، ٣تلة الًتبية قا للتطبيع ا١تهٍت"ا١تهنية ٖتقي
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 (، كلية الًتبية  ا٠تمس جامعة ا١ترقب، ليبيا.5، ع)٣تلة الًتبوما٠تمس"، 

مشركع ٖتسُت جودة التعليم األساسي كالثانوم (: "2008ىامبيل )رازيز  .3
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 فعالية برنامج  إرشادم نفسي مقًتح لتنمية
 بعض مهارات السلوؾ القيادم لدل أطفاؿ الركضة

 جامعة الزيتونة/ د. مرمي سامل عبد اْلليل
تظهر القدرة على القيادة ُب الطفولة  أثناء ٦تارسة العمل اٞتماعي، إذ يستطيع األطفاؿ  ادلقدمة: 

االجتماعية ا١تتنوعة ،ككذلك ُب مواقف حل ا١تشكبلت ،   استخداـ مهاراهتم ُب التعامل مع ا١تواقف
على ٖتمل ا١تسئولية كالتعاكف كالقدرة على التكيف مع  كما يتميز ىؤالء األطفاؿ بالثقة بالنفس ،

تلعب القيادة دكران ىامان ُب حياة األفراد،   ككما (. 213، ص: 2006ا١تواقف اٞتديدة )زىراف ، 
ُب مسَتة اجملتمع كمصائر األمم ، كيعد العمل على إعداد جيل يتحلى  كما أهنا تؤثر تأثَتان فعاالن 

كتظهر القدرة على القيادة ُب  ، ٔتهارات القيادة كمقوماهتا ىدفان ضركريان ُب تربية أجياؿ ا١تستقبل
الطفولة  أثناء ٦تارسة العمل اٞتماعي إذ يستطيع األطفاؿ استخداـ مهاراهتم ُب التعامل مع ا١تواقف 

األطفاؿ بالثقة بالنفس  ماعية ا١تتنوعة ككذلك ُب مواقف حل ا١تشكبلت ، كما يتميز ىؤالءاالجت
كالقدرة على ٖتمل ا١تسئولية كالتعاكف ، كالقدرة على التكيف مع ا١تواقف اٞتديدة )زىراف ، 

(. كتعد مهارات االتصاؿ عصب عملية التفاعل االجتماعي )القيادة( 213، ص: 2006
لتلك ا١تهارات يساعدىم على االتصاؿ ،كالتواصل بفعالية بُت القائد كا١تقودين فاكتساب األطفاؿ 

 ُب إطار ا١توقف االجتماعي .
الطفل كائن اجتماعي ال يعيش ٔتعزؿ عن اآلخرين ، فهو دائمان عضو ُب ٚتاعة يتعامل معها، ف

قف من مواقف اٟتياة كىو ْتاجة لتعلم مهارات التفاعل كاالتصاؿ ، فأحيانان ٬تد نفسو قائدان ُب مو 
، كأحيانان أخرل يكوف ٣ترد عضو ُب ٚتاعة، كىو ما يتطلب العديد من ا١تهارات اليت تساعده على 

( ، كدراسة فاطمة عبد 2003كلقد أكدت دراسة طاىرة السباعي )النجاح ُب حياتو ا١تستقبلية . 
تكوين  تساعد على ( على أ٫تية اكتساب أطفاؿ الركضة ١تهارات االتصاؿ اليت2001الفتاح ) 

فعالية ا١تواقف التعليمية ُب تنمية مفهـو ذات ا٬تايب كإقامة عبلقات جيدة مع اآلخرين  ، ك٘تكن 
، كهبذا ترل الباحثة  مهارة اٗتاذ القرار، كحل ا١تشكبلت اليت تواجههم  لدل أطفاؿ ما قبل ا١تدرسة

الوقت الذم تندر فيو الربامج إٔب أ٫تية تنمية مهارات السلوؾ القيادم لدل طفل الركضة ُب 
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ا١توجهة لتنمية مهارات السلوؾ القيادم ٢تذه ا١ترحلة ُب البيئة الليبية ، كمن ىنا جاءت فكرة 
البحث اٟتإب ُب تصميم برنامج مقًتح إرشادم نفسي لتنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل لدل 

 أطفاؿ الركضة.
ا١تهارات األساسية للقائد الفعاؿ كاكتساب تعد مهارة حل ا١تشكبلت من مشكلة الدراسة  : 

األطفاؿ لتلك ا١تهارات يساعدىم على حل ا١تشكبلت، اليت تواجههم ُب ا١تواقف اٟتياتية ا١تختلفة 
ا١تعلمة  –أف تنمية مهارات السلوؾ القيادل ُب الركضة من خبلؿ )ا١تنهج كتساعدىم على تفاديها 

( إٔب أف األطفاؿ الذين دربوا على 1999),L   Jones كأشارت دراسة جونز . كالطفل(  –
كمن القيادة أصبحوا أكثر فاعلية ُب التواصل مع الغَت ، كُب اٗتاذ القرارات كغَتىا من ا١تهارات. 

ُب  –ٓب ٕتد على حد  علم الباحثة  -خبلؿ االطبلع على العديد من الدراسات كالبحوث ، 
كيتطلب ت السلوؾ القيادل ُب مرحلة رياض األطفاؿ ، البيئة الليبية دراسات أعدت لتنمية مهارا

ال توجد  فركؽ ذات داللة  حل مشكلة الدراسة احلالية اإلجابة عن الفرض الرئيس التايل: 
إحصائية  بُت اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية ُب فعالية  برنامج إرشادم نفسي مقًتح ُب 

 طفاؿ الركضة ؟ تنمية بعض مهارات السلوؾ القيادم لدل أ
 كيتفرع من ىذا الفرض الرئيس فرضُت فرعيُت  ينص كل منهما على ما يلي :

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات أطفاؿ كل من اجملموعتُت ال  -1
ُب القياس  االتصاؿ ، حل ا١تشكبلت ، كاٗتاذ القرار، كالتخطيط ،التجريبية ك الضابطة  ١تهارات 

 ياس ا١تصور ١تهارات السلوؾ القيادل ألطفاؿ الركضة ا١تستخدـ ُب .البعدم على ا١تق
ال توجد فركؽ ذات دالة إحصائية بُت متوسط درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية  ١تهارات  -2

للقياسُت  البعدم ك التتبعي للمقياس االتصاؿ ، حل ا١تشكبلت ، كإٗتاذ القرار، كالتخطيط 
 بعد مركر شهر من انتهاء الربنامج. ل ألطفاؿ الركضةا١تصور ١تهارات السلوؾ القياد

التعرؼ على  الفركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات أطفاؿ كل -1: أىداؼ الدراسة
االتصاؿ ، حل ا١تشكبلت ، كإٗتاذ القرار، كالتخطيط من اجملموعتُت التجريبية ك الضابطة  ١تهارات 
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١تهارات السلوؾ القيادل ألطفاؿ الركضة ا١تستخدـ ُب  ُب القياس البعدم على ا١تقياس ا١تصور ،
 الدراسة .

التعرؼ على الفركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية  -2
للقياسُت  البعدم ك التتبعي االتصاؿ ، حل ا١تشكبلت ، كإٗتاذ القرار، كالتخطيط ١تهارات 

 .بعد مركر شهر من انتهاء الربنامج القيادل ألطفاؿ الركضةللمقياس ا١تصور ١تهارات السلوؾ 
مهارات االتصاؿ، حل  )تصميم برنامج أنشطة لتنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل -3

 لدل أطفاؿ الركضة. ا١تشكبلت ، اٗتاذ القرار ، التخطيط(
االتصاؿ، مهارات )التعرؼ على أثر برنامج األنشطة لتنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل -4

 لدل أطفاؿ الركضة .  حل ا١تشكبلت ، اٗتاذ القرار ، التخطيط(
ترقية النشاط ا١تعرُب ا١تهارم للطفل ، كتنمية التوجيو الشخصي كالفكرم ُب - 1أمهية الدراسة : 

 التعلم.
يتوقع من الطفل أف يتعلم بواسطة االستقصاء كاالستكشاؼ ، كطرح األسئلة ، كتكوين  -2

 ض،كحل ا١تشكبلت. كاإلسهاـ ُب تطوير الربامج ا١تقدمة ألطفاؿ الركضة .كاختبار الفرك 
مد ا١تكتبة العربية كالقائمُت على تربية طفل الركضة ببعض األدكات اليت ٯتكن االستفادة منها  -3

 ُب دراسات مقبلة .
.توفر نتائج الدراسة للتعرؼ على األ٪تاط القيادية هبدؼ تعزيزىا كالوقوؼ على نقاط القوة 4

 كالضعف ُب األ٪تاط القيادية كمعاٞتتها من خبلؿ الدكرات التدريبية ١تعلمات الركضة. 
تقتصر الدراسة على أطفاؿ ا١تلتحقُت برياض األطفاؿ ٔتنطقة  .احلدكد ادلكانية:1حدكد الدراسة :

 سنوات . 6-5كع ا٢تضبة ٔتدينة طرابلس الذين تًتاكح أعمارىم مشر 
-12-15إٔب  2017-11-1اقتصرت الدراسة ُب الفًتة الزمنية من  احلدكد الزمانية:. 2

 ـ.2017
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حل  -مقياس مهارات السلوؾ القيادل )بعض مهارات االتصاؿ  -1 أدكات الدراسة :
 فاؿ الركضة )إعداد الباحثة ( .التخطيط ( ا١تصور ألط -اٗتاذ القرار -ا١تشكبلت

الربنامج ا١تقًتح لطفل الركضة لتنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل )بعض مهارات االتصاؿ  -2
 التخطيط (ألطفاؿ الركضة )إعداد الباحثة( .  -اٗتاذ القرار -حل ا١تشكبلت -

يعرؼ سيد Leadership Behavior مصطلحات الدراسة : السلوؾ القيادل : 
: بأنو ٣تموعة من األعماؿ كاألفعاؿ ا١تًتابطة كظيفيان بغية الوصوؿ إٔب السلوؾ القيادل الطواب

. (157،ص:1994إ٧تاز ىدؼ ٤تدد أك احملافظة على استمرار اٞتماعة كتقويتها. )الطواب ، 
أف السلوؾ القيادل لدل طفل الركضة ىو : سلوؾ يقـو بو الطفل القائد لتحيق  كترل الباحثة
ة من األقراف كحثهم ٨تو ٖتقيق ىذه األىداؼ، ٦تا يتطلب امتبلكو لبعض ا١تهارات أىداؼ ٚتاع

 " كاليت تتمثل فيما يلي: مثل مهارات االتصاؿ ، حل ا١تشكبلت ، اٗتاذ القرار ، التخطيط .
االتصاؿ ىو فن العبلقة بُت   Communication Skillsمهارات االتصاؿ :  -1

يد أعضاء اٞتماعة با١تعلومات ، كاٟتصوؿ منهم على ا١تعلومات الناس ، كىو قدرة القائد ُب تزك 
كتسهيل تبادؿ ا١تعلومات حىت يطلع ٚتاعتو على حقائق األمور ، ككذلك اٞتماعات األخرل 

 ( .219، ص:1994)الطواب،
حل ا١تشكبلت ىي : العمليات   Problem  Solving skillمهارة حل ادلشكبلت : 

، 2005اليت تساعد ُب ٕتاكز عقبة ٖتوؿ دكف ٖتقيق ىدؼ معُت )عبد اٟتميد، أنور، السويدم، 
 (  18ص:

( 2003)يعرؼ عبد ا١تعطى سويد   Decision Making Skillمهارة اختاذ القرار : 
 Searchىي البحث اٗتاذ القرار بأنو ىو عملية عقلية رشيدة تتبلور ُب عمليات فرعية ثبلث 

" )سويد،  Selectionكاالختيار  Comparisonكا١تفاضلة كا١تقارنة بُت البدائل 
  (111،ص: 2003



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

385 
 

القدرة على تنسيق كتوجيو اٞتهود لتحقيق األىداؼ   Planning skillمهارة التخطيط : 
ة القائد سيد الطواب بأنو قدر  يعرفو( كما 226، ص: 2005ا١تستقبلية ُب خطة كاقعية )شفيق ، 

ُب ٖتديد ا١تهاـ ، كيقـو بدكر رئيس ُب عملية ٗتطيط سلوؾ اٞتماعة كتنظيمو كتوجيهو ٨تو ا٢تدؼ 
 ( 195، ص: 1994)الطواب ، 

كىي مرحلة ما قبل ا١تدرسة كفيها يلتحق األطفاؿ إٔب مؤسسات تعليمية تسمى طفل الركضة: 
 ( سنوات.5-3برياض األطفاؿ ٘تتد من سن )

ىذا البحث اإلطار النظرم ا٠تاص ٔتتغَتات الدراسة اٟتالية من تناكؿ ي: لدراسةاإلطار النظرم ل
 مهارات السلوؾ القيادل . : احملور الثاينالسلوؾ القيادل . :  احملور األكؿ خبلؿ احملاكر التالية:

: بأنو سلوؾ يقـو بو القائد للمساعدة على حامد زىرافكيعرفو أكالن : مفهـو السلوؾ القيادل: 
بلوغ أىداؼ اٞتماعة كٖتريك اٞتماعة ٨تو ىذه األىداؼ، كاٟتفاظ على ٘تاسك اٞتماعة )زىراف ، 

أف السلوؾ القيادل لدل طفل الركضة ىو :  إجرائيان كتعرفها الباحثة  ( .201، ص: 2003
سلوؾ يقـو بو الطفل القائد لتحيق أىداؼ ٚتاعة من األقراف ، كحثهم ٨تو ٖتقيق ىذه األىداؼ 

طلب امتبلكو لبعض ا١تهارات مثل مهارات االتصاؿ ، حل ا١تشكبلت ، اٗتاذ القرار ، ٦تا يت
  التخطيط .

  E (2006) ٖتددىا ىرلوؾ : لدل أطفاؿ الركضةخصائص السلوؾ القيادل ثانيان : 
Hurlock,  :ُب 

ك قادة عن أقراهنم  كثر ذكاءن أكرب حجما كعمرا ك أيتسم القادة ُب سنوات ما قبل ا١تدرسة بأهنم  -
مرحلة ما قبل ا١تدرسة، يكوف لديهم العديد من االقًتاحات من أجل اللعب كمن ٍب ٯتيل األطفاؿ 

 إٔب إتباعهم.
أثناء السنوات الثبلث األكٔب عندما ٬تتمع األطفاؿ مع بعضهم البعض فاألطفاؿ  السيطرة : -

٢تم أك أهنم يقوموف بفعل الذين يتسموف بالسيطرة )يأخذكف( ،كيسيطركف على األلعاب اليت تركؽ 
 . أم شيء بقوهتم من أجل اٟتصوؿ على الدمية من الطفل اآلخر
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  .العدؿ كا١تسئولية :  تعد من السمات ا٢تامة لشخصية القائد ُب ىذه ا١ترحلة العمرية -
الثقة بالنفس:ينمو لدل األطفاؿ الذين يتولوف األدكار القيادية اإلحساس بالثقة بالنفس.  -

,E,2006, p 273     Hurlock)  
يعد دكر الركضة دكران أساسيان ُب دكر الركضة يف تنمية السلوؾ القيادل لدل أطفاؿ الركضة :

تنمية السلوؾ القيادل حيث أف الركضة مؤسسة من مؤسسات التعليم ُب الدكلة، ٯتكن عن طريقها 
داد األطفاؿ باالٕتاىات أف يستكمل الطفل ما بدأتو األسرة من تربية كتعليم ، كهتتم الركضة بإم

كالقيم السائدة ُب ٣تتمعو كالنابعة من ثقافتو كبيئيو ، كتعمل الركضة على تنشئة األطفاؿ تنشئة 
متكاملة، فمن خبل٢تا يكتسب األطفاؿ ا١تبادرة كالقيادة كاالستقبللية كاالنتماء كا١تشاركة مع 

 ( .70، 2006اٞتماعة كالعمل ُب إطارىا )خلف ، 
  العوامل ما يلي :كمن أىم  

يعتقد أغلب ا١تفكرين أف القدرات القيادية كاالستعداد القيادل ، مرحلة الطفولة ادلبكرة :  -1
تكتسب ُب السنوات السبع األكٔب كبقدر ا٠تربات الكافية ُب الطفولة ا١تبكرة بقدر االكتساب من 

د منها الطفل.) ا١تهارات القيادية . فكلما كانت ا٠تربات متنوعة كثرية كلما استفا
أف  Hensel, N( 1991دراسة ىنسل)(.كما توصلت 224، ص:2004السويداف،

مهارات السلوؾ القيادل ٯتكن تعلمها كاكتساهبا ُب السنوات الست األكٔب ، كمن األ٫تية ٔتكاف 
 أف تكوف معلمة الركضة على كعى بأ٫تية ككيفية تنمية السلوؾ القيادل ألطفاؿ الركضة .

:ىناؾ تطور ملحوظ ُب مرحلة الطفولة ا١تبكرة حيث  تبدأ عملية تكوين  قرافمجاعة األ -2
اٞتماعات اليت ينتظم فيها الطفل كعضو من أعضائها ، كاليت ٘تتد من السنة الثانية إٔب السنة 
السادسة كيشعر الطفل ُب مستهل ىذه ا١ترحلة  ُب السنة الثانية بالضيق عندما تصبح عبلقاتو 

ة على الكبار فقط ، كيزداد اىتمامو باألطفاؿ اآلخرين كميلو إٔب صحبتهم االجتماعية قاصر 
(,2008,p357 Bukatko, D.)  
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إف دكر ا١تعلمة ُب العملية : السلوؾ القيادل لدل أطفاؿ الركضةيف تنمية  دكر معلمة الركضة
الًتبوية ، كتوفر الًتبوية دكر قيادم تربوم ريادم حُت تتفاعل مع ٚتاعة األطفاؿ لتحقيق األىداؼ 

الدعم ا١تناسب لتنمية الشخصية القادرة على االتصاؿ، كحل ا١تشكبلت ، كاٗتاذ القرار ، 
كالتخطيط . كا١تعلمة كقائد تربوم تقود األطفاؿ ، تربيهم كتعلمهم كتؤثر ُب سلوكهم االجتماعي 
 ,كتوجو تفاعلهم كىي بذلك تكوف موجهة للسلوؾ كالشخ  ا١تركزم ُب اٞتماعة. )

1991K,p181 Hensel, N) 
 –ا١تعلمة  –كيتضح ٦تا سبق أف تنمية مهارات السلوؾ القيادل ُب الركضة من خبلؿ )ا١تنهج 

كالطفل( كإعداد برامج لتنمية تلك ا١تهارات لدل األطفاؿ سيساعدىم على تنمية قدراهتم على 
أقراهنم كمع الراشدين  حل ا١تشكبلت كاٗتاذ القرارات كتكوين إتاىات إ٬تابية كعبلقات طيبة مع

من خبلؿ التخطيط كاالشًتاؾ ُب األعماؿ اٞتماعية ، كتعاكهنم على ٖتقيقها ك٦تارسة مواقف اٟتياة 
 : لدل أطفاؿ الركضة  لد: مهارات السلوؾ القيااحملور الثالث  ا١تختلفة.

  :كفيما يلي عرض دلهارات السلوؾ القيادل
أف االتصاؿ الفعاؿ يساعد  على تنمية قدرات الطفل ُب   كترل الباحثةمهارات االتصاؿ : أكالن : 

التعبَت عن نفسو كٖتديد أفكاره كآرائو بوضوح ، كُب حل ا١تشكبلت اليت تواجهو ، كتكوين 
أما السلوؾ القيادل كتنمية مهارات   (.1، 2000)منصور ، عبلقات جيدة مع اآلخرين.

أف األطفاؿ ُب مرحلة الرياض لديهم : إجرائيان كتعرفها الباحثة :  االتصاؿ لدل أطفاؿ الركضة
حصيلة لغوية كبَتة كاالستعداد لتعلم مهارات االستماع كمهارات اللغة ٦تا ٯتكنو من التواصل مع 

كيستطيع أف يؤثر طفل ُب آخر أك ُب اجملموعة كتؤثر ا١تعلمة ُب األطفاؿ كتتأثر أيضا اآلخرين ، 
 ( J ,1998 ,p43 ) Van,( )Miller, S ,2000 ,p 40هبمن. 

تعترب مهارة حل ا١تشكبلت من ا١تهارات األساسية لئلنساف فهناؾ مهارة حل ادلشكبلت :ثانيان : 
الكثَت من ا١تواقف اٟتياتية اليت تواجهنا ُب حاجة إٔب استخداـ خطوات ٤تددة ُب حلها قبل القفز 

شكبلت اليت تعًتضو ىو إٔب حلوؿ سريعة دكف تفكَت ، كقدرة الطفل على توظيف تفكَته ٟتل ا١ت
مفتاح ٧تاحو كتدريب الطفل على مهارة حل ا١تشكبلت  ، يعزز ثقة الطفل بنفسو كتكوف لديو 
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: بأهنا قدرة الطفل على مواجهة ا١تشكلة كالسعي إٔب  كتعرفها الباحثة إجرائيان  توجها ا٬تابيا .
ق اٟتل األمثل ، تقوًن حلها طبقا ٠تطوات حل ا١تشكلة ) ٖتديد ا١تشكلة ، فرض الفركض، تطبي

١تواجهة العقبات اليت تواجهو )كاركؿ كدكنالد ، اٟتل ا١تختار( كقيادة اٞتماعة ٟتل ا١تشكلة ، 
  ( .114، ص: 2006

كتساعد ا١تعلمة األطفاؿ السلوؾ القيادل كتنمية مهارة حل ادلشكبلت لدل أطفاؿ الركضة :
ستخدمان ا١تعلومات كا١تعارؼ اليت سبق لو على حل ا١تشكلة من خبلؿ العديد من الطرؽ كمنها : م

تعلمها كا١تهارات اليت اكتسبها للتغلب على ا١توقف الذم يواجهو ،ك مساعدة األطفاؿ على تفهم 
القواعد اليت تساعدىم على ضبط السلوؾ ك مساعدة األطفاؿ على ٖتديد األسباب الكامنة كراء 

جل اقًتاح البدائل ا١تمكنة ك تدريب األطفاؿ الصراعات كالنزاعات اليت تنشأ بينهم،  كذلك من أ
على العمل اٞتماعي من أجل التوصل ٟتل مشكلة ما بالطريقة  العلمية ا١توضوعية )عطية ، 

  .(108، ص: 2001
تلعب عملية اٗتاذ القرار دكران ىامان عند  Decision Makingمهارة اختاذ القرار : ثالثان : 

الطفل كأف اٗتاذ القرار عملية ٕترل ُب حياة الطفل كل يـو فالطفل يتخذ قراراتو دكف أف تكوف 
لديو ا٠تربة الكافية ، ما إذا تعلم ا٠تطوات ا١تنطقية الٗتاذ القرار بأسلوب علمي سليم ، فإف 

 ص:، 2005قراراتو ُب ا١تستقبل. )مصطفي ، احتماؿ ا٠تطأ سوؼ يكوف ضعيفان عندما يتخذ 
: بأهنا قدرة الطفل على التعبَت عن رأيو كاٗتاذ القرار ا١تناسب  كتعرفها الباحثة إجرائيان  (. 219

تقوًن  –اختيار البديل ا١تناسب  –ٖتديد البدائل  –طبقا ٠تطوات اٗتاذ القرار ) ٖتديد ا١توقف 
 القرار ( مع مراعاة رأم اٞتماعة. 

كيشَت فتحي عبد الرٛتن  الركضة: أطفاؿمهارة اختاذ القرار لدل كتنمية  لوؾ القيادلالس
( إف تعليم مهارات اٗتاذ القرار كالتدريب على ٦تارستها خبلؿ سنوات دراستهم ا١تبكرة ، 1999)

تبدك ُب غاية األ٫تية دكف شك ُب عآب سريع التغَت، كال سيما ُب عصر ٓب تعد االختيارات فيو 
 .(123، ص 1999رة بُت " أبيض كأسود " فقط  )عبد الرٛتن ،٤تصو 
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تدريب الطفل على الًتيث، كٖتمل ا١تسئولية ، كاالستقبللية كتتحدد أمهية مهارة اختاذ القرار يف : 
تساعد الطفل على االستفادة من ٕتاربو  ، كعدـ االندفاع قبل أف يقدـ على عملية اٗتاذ القرار، ك

تدريب القادة البالغُت على كيفية مساعدة   قرار حىت ال يكرر األخطاء.كخرباتو عند اٗتاذ ال
 ( .218،ص 2005الصغار ُب عملية صنع القرار)بيًت إؿ بينسوف كآخركف،

أف  -( أف تعريفات التخطيط تشَت إٔب: 2005يذكر حجي ) ك : :  التخطيطرابعان : مهارة 
إب كسيلة ٖتقيق األىداؼ بأسلوب علمي يوفر التخطيط يرتبط ارتباطان كثيقان باألىداؼ، كىو بالت

الوقت كاٞتهد  ،  كما يهدؼ إٔب التغيَت كالتعديل كأنو عملية تتطلع إٔب ا١تستقبل . )حجي، 
:بأهنا قدرة الطفل على ٚتع ا١تعلومات كٖتديد األىداؼ،  إجرائيان كتعرفها الباحثة ( 45، 2005

 كتصميم ا٠تطة كتنفيذ ا٠تطة،كتقييمها ألداء ا١تهمة من خبلؿ األنشطة اليت تقدـ لو.
يسمح للمعلمة ُب ٖتديد األىداؼ اليت  -كيذكر اذلويدل أمهية التخطيط اْليد فيما يأيت : 

لمة على اختيار أفضل األساليب ، كاالسًتاتيجيات ٦تا يساعد ا١تع ترغب ُب ٖتقيقها لدل األطفاؿ
ستويات كالفركؽ الفردية ا١تيساعدىا ُب اختيار أىم األنشطة اليت تبلئم  ٦تا، اليت تبلئم األطفاؿ 

بُت األطفاؿ ، ك٭تقق غرضا مهمان كىو الًتابط بُت عناصر ا٠تطة من أىداؼ ككسائل كأنشطة 
 (.. 76،: 2002كتقوًن )ا٢تويدل ، 

ستقـو الباحثة بعرض الدراسات السابقة اليت تناكلت ىذا ا١توضوع حسب  اسات السابقة:الدر 
  التسلسل القدًن إٔب اٟتديث:

حوؿ"مهارات القيادة االجتماعية لدل األطفاؿ   Hensel,N (1991:). دراسة ىنسل 1
عبلقة  بزمبلئهم كمشاعرىم ، كعلى كتوصلت الدراسة إٔب أف أصبح األطفاؿ أكثر كعياالصغار 

 جيدة باآلخرين كالحظ اآلباء تغَت سلوؾ أطفا٢تم .
كاليت كاف موضوعها : تأثَت القيادة على االستعداد :  Jones (1999)دراسة جونز  -1

، كتوصلت الدراسة إٔب أف : ألطفاؿ الذين دربوا على القيادة أصبحوا أكثر فاعلية ُب "للقراءة
لقراءة كغَتىا من ا١تهارات ، كأف ىناؾ عوامل أخرل غَت التواصل مع الغَت كُب اٗتاذ القرارات كا
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ا١تنهج الدراسي تؤثر على عملية تعليم القراءة مثل الزمبلء ، البيئة ا١تدرسية ، كالتزاـ ا١تدرسُت 
 باللقاءات اليومية . 

كاليت كاف موضوعها" فاعلية مواقف تعليمية (: 2001دراسة فاطمة مصطفي عبد الفتاح )  -2
بعض ا١تهارات اٟتياتية لطفل ما قبل ا١تدرسة" كتوصلت الدراسة إٔب أف : ا١تواقف ُب تنمية 

التعليمية ذات فاعلية ُب تنمية مهارات التعامل مع ا١تشاعر،  كتنمية مهارات االتصاؿ كاٗتاذ القرار 
 لدل األطفاؿ الذين تعرضوا للربنامج .

كاليت كاف موضوعها "أثر استخداـ أدب :(2001دراسة ىدل مصطفي عبد الرمحن ) -3
األطفاؿ ُب تنمية بعض مهارات االتصاؿ الشفهي ألطفاؿ ما قبل ا١تدرسة "كتوصلت الدراسة إٔب 
أف :الربنامج ا١تقًتح قد أثر تأثَتان فعاالن ُب ٘تكن األطفاؿ عينة البحث من مهارٌب االستماع 

 كالتحدث . 
" برنامج مقًتح لتنمية بعض مهارات االستماع : (2003دراسة طاىرة أمحد السباعى ) -4

كأثرىا على تنمية بعض مهارات التحدث لدل أطفاؿ ما قبل ا١تدرسة " كتوصلت الدراسة إٔب: أنو 
 قد ًب تنمية مهارٌب االستماع كالتحدث ألطفاؿ اجملموعة التجريبية بعد تعرضهم للربنامج . 

اذ القرار الفعاؿ لدل األطفاؿ اٗتGao, S & Wei, Y   (2009:)دراسة جاك، كل -5
الصغار ُب مهمة هبا ٣تازفة : ىل ىناؾ أ٫تية للصعوبة ُب تعلم جدكلة ا١تكسب/ ا٠تسارة؟ 
كتوصلت النتائج إٔب أف ىناؾ فركؽ عمرية ُب اٗتاذ القرار الفعاؿ حيث يتطور بشكل سريع ُب 

سنوات ، كأف تقليل  5إٔب  4 سنوات أكثر من ا١ترحلة العمرية بُت 4إٔب  3ا١ترحلة العمرية بُت 
الصعوبة ُب تعلم جدكؿ ا١تكسب/ ا٠تسارة يقدـ أساسنا لتسجيل ٪تو اٗتاذ القرار الفعاؿ لدل 

 األطفاؿ الصغار.
تقـو الباحثة بعرض إلجراءات الدراسة ٦تثلة ُب توضيح ا١تنهج ا١تستخدـ  إجراءات الدراسة

ت ا١تستخدمة ، كأساليب التحقق من صدقها كاإلجراءات اليت اتبعت ُب اختيار العينة، كاألدكا
 كثباهتا كطريقة تطبيقها على عينة الدراسة كاألساليب ا١تتبعة ُب معاٞتة البيانات. 
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استخدمت الدراسة ا١تنهج التجرييب كىو يعتمد على اجملموعتُت الضابطة :: منهج الدراسة  أكالن 
نامج ا١تقًتح كمتغَت مستقل على تنمية كالتجريبية كالقياس البعدم ، كذلك للتعرؼ على أثر الرب 

بعض مهارات السلوؾ القيادل لدل أطفاؿ الركضة  )مهارات االتصاؿ ، كحل ا١تشكبلت ، كاٗتاذ 
القرار، كالتخطيط( ، كمتغَتات تابعة من خبلؿ ا١تقارنة بُت اجملموعة التجريبية اليت طبق عليها 

 الربنامج . الربنامج كاجملموعة الضابطة اليت ٓب يطبق عليها 
: عينة الدراسة : ثانيا  ًن

،  )ذكوران  ( عشركف طفبل كطفلةن 20تتكوف العينة االستطبلعية من )العينة االستطبلعية : -1
( سنوات ،كًب اختيار  العينة بشكل عشوائي ، 6 -5أعمارىم من )   تًتاكحك  من الركضة( ، إناثان 

ٍب قامت الباحثة بتطبيق األدكات التالية عليهم )، مقياس مهارات السلوؾ القيادل ا١تصور، ك 
( حيث طبق عليهم مقياس  ألطفاؿ الركضة برنامج مقًتح لتنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل

 قراتو كانو يتمشى عباراتو مع أفراد العينة.ا١تصور القبلي ١تعرفة كضوح ف

ًب اختيار العينة األساسية للدراسة من رياض األطفاؿ بعد أخذ : عينة الدراسة األساسية  -2
ا١توافقة من إدارة الركضة كاشتملت على ثبلث رياض كىم : جناف العلم ، التكبإب ، زىور الغد ، 

من  كطفلةن  ( طفبلن 40طفاؿ كبلغت عينة الدراسة )ٍب بعد ذلك ًب تطبيق أدكات الدراسة على األ
األطفاؿ الذين ال تتوفر لديهم بعض ا١تهارات السلوؾ القيادل )مهارات االتصاؿ ،مهارة حل 

  .ا١تشكبلت ، مهارة اٗتاذ القرار، التخطيط( 

ا١تستول العمر كالذكاء ك   ًب التكافؤ بُت أفراد العينة من حيث:التأكد من تكافؤ أفراد العينة  -3
االجتماعي كمهارات السلوؾ القيادل )بعض مهارات االتصاؿ ،مهارة حل ك  االقتصادم

 .التخطيط( مهارةا١تشكبلت، مهارة اٗتاذ القرار ، 

 6 -5تراكح العمر الزمٍت ألطفاؿ اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ما بُت :من حيث العمر  -أ
 سنوات.
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ًب ضبط متغَت االقتصادم لؤلطفاؿ .ك  ول االجتماعيضبط العينة بالنسبة دلتغَت ادلست -ب 
التجريبية كالضابطة باختيار األطفاؿ من  اجملموعتُتاالقتصادم ألطفاؿ ك  ا١تستول االجتماعي

 الظركؼ البيئية تقريبا.   نفس ا١تنطقة السكنية نفسها ك٢تا
ىذا ا١تتغَت ًب ضبط : ضبط العينة من حيث امتبلؾ األطفاؿ دلهارات السلوؾ القيادل -ج

من األطفاؿ الذين ال تتوفر لديهم بعض  كطفلةن  ( طفبلن 40باختيار أفراد العينة اليت بلغت )
 مهارات السلوؾ القيادل كًب التكافؤ بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة .

 فاستخدمت الباحثة األدكات التالية كىي :أدكات الدراسة : ثالثان :  
 )إعداد الباحثة(ا١تصور ألطفاؿ الركضة . ؾ القيادلمقياس بعض مهارات السلو  -
 )إعداد الباحثة(ألطفاؿ الركضة. برنامج مقًتح لتنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل -

 كفيما يلي عرض ذلذه األدكات بالتفصيل : 
 :)إعداد الباحثة(ألطفاؿ الركضة ادلقياس ادلصور لبعض مهارات السلوؾ القيادل. 1
يهدؼ ا١تقياس إٔب قياس بعض مهارات السلوؾ القيادل)مهارات :  ادلقياساذلدؼ من  -

 .االتصاؿ ، مهارة حل ا١تشكبلت ، مهارة اٗتاذ القرار، مهارة التخطيط( ألطفاؿ الركضة  
من خبلؿ االطبلع على اإلطار النظرم كالدراسات  أعد ىذا ادلقياس طبقان للخطوات التالية :  

بية( اليت درست القيادة كالسلوؾ القيادل كمهارات السلوؾ القيادل بشكل السابقة )العربية كاألجن
عاـ ،كبشكل خاص عند األطفاؿ، كيطبق على األطفاؿ الذين ال تتوافر لديهم تلك ا١تهارات 

 لتطبيق الربنامج ا١تقًتح ُب تنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل.،  .
( صورة مقسمة إٔب أربع مهارات 44كلية من )ًب تصميم ا١تقياس ُب صورتو األكصف ادلقياس : -

ك كتضمن مهارة حل ا١تشكبلت كاٗتاذ القرار على ثبلث اختيارات مصورة ، ألف ىذين البعدين 
يعتمداف على االختيار من بدائل، بينما مهارات االتصاؿ كالتخطيط يشتمل على اختيارين . كبعد 

حيث يطبق ا١تقياس بطريقة فردية على  ( صورة40تعديل ا١تقياس أصبح ُب صورتو النهائية )
 األطفاؿ ، كذلك بأف تصف الباحثة الصورة الرئيسية لؤلطفاؿ كتسأ٢تم ماذا يفعل الطفل .

 .كيشتمل على اختيارين مصوران  (موقفان 16يتكوف من ) بعض مهارات االتصاؿ -1
 : مصورة كيشتمل على ثبلثة اختيارات مواقف (8من ) يتكوفمهارة حل ادلشكبلت -2
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 اختيار ا٬تايب ) يقـو الطفل ْتل ا١تشكلة بنفسو ( -
 اختيار سليب ) يعتمد على اآلخرين ُب حل ا١تشكلة ( -
 اختيار سليب ) ال ٭تل ا١تشكلة " يًتؾ ا١تشكلة بدكف حل "  -
 :مصورة كيشتمل على ثبلثة اختيارات  عبارات(8يتكوف من ) مهارة اختاذ القرار-3
 القرار بنفسو (قرار إ٬تايب ) يتخذ  -
 قرار سليب ) يًتؾ اآلخرين يتخذكف القرار ( -

ليس لديو قدرة على اٗتاذ القرار .  -  
 : على اختيارين  مصورة كيشتمل مواقف (8مهارة التخطيط  يتكوف من )-4
 تصحيح ادلقياس : -

 .مقياس بعض مهارات السلوؾ القيادل ا١تصور : يتكوف من أربع مهارات 
مصوران كيشتمل على اختيارين االختيار اإل٬تايب  موقفان  (16تكوف من )ت:  االتصاؿ.مهارات 1

 درجتاف كاالختيار ا١تعاكس درجة كاحدة 
  .مصورة كيشتمل على ثبلثة اختيارات مواقف (8يتكوف من )  .مهارة حل ادلشكبلت2
 جاتاختيار إ٬تايب )يقـو الطفل ْتل ا١تشكلة بنفسو( كيأخذ الطفل )ثبلث ( در  -
 اختيار إ٬تايب ) يعتمد على اآلخرين ُب حل ا١تشكلة ( كيأخذ الطفل درجتُت -
 اختيار سليب )ال ٭تل ا١تشكلة " يًتؾ ا١تشكلة بدكف حل "( كيأخذ الطفل درجة كاحدة . -
 :مصورة كيشتمل على ثبلثة اختيارات  عبارات(8يتكوف من ) .مهارة اختاذ القرار3
 .كيأخذ الطفل )ثبلث ( درجات ر بنفسو(قرار إ٬تايب ) يتخذ القرا -
 قرار سليب ) يًتؾ اآلخرين يتخذكف القرار ( كيأخذ الطفل درجتُت -
 .قرار سليب ) يًتؾ اآلخرين يتخذكف القرار ( كيأخذ الطفل درجتُت -
 ليس لديو قدرة على اٗتاذ القرار،  كيأخذ الطفل درجة كاحدة . -
مصورة كيشتمل على اختيارين االختيار اإل٬تايب  مواقف (8ف ).مهارة التخطيط  يتكوف ـ4

 درجتاف كاالختيار ا١تعاكس درجة كاحدة .
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( دقيقة للطفل الواحد 20( دقيقة ك)15يًتاكح زمن تطبيق ا١تقياس مابُت ):زمن تطبيق ادلقياس  -
 . 

قامت الباحثة بإجياد معامل الصدؽ ك الثبات للمقياس ادلصور دلهارات السلوؾ القيادل 
 -ألطفاؿ الركضة كذلك كما يلي :

حيث ًب عرض ا١تقياس ا١تصور صدؽ احملكمُت : اعتمدت الباحثة على:  صدؽ األداة -1
ُب صورتو ا١تبدئية على ٣تموعة من احملكمُت ، ١تعرفة مواقف مقياس مهارات السلوؾ القيادل 

ارة التخطيط( ٔتا ا١تصور )بعض مهارات االتصاؿ،مهارة حل ا١تشكبلت ، مهارة اٗتاذ القرار ، مه
 يدؿ على ٖتقق الصدؽ الظاىرم ١تقياس مهارات السلوؾ القيادم ا١تصور.

  وأف توزع ا١تواقف اليت تتضمن صوران إ٬تابيكأبدل احملكموف مبلحظات عامة على ادلقياس كىي :
عها على موق توزيعان عشوائيان ُب ا١تواقف ككل، حىت ال يثبت الطفل على نوع كاحد من اإلجابة بناءن 

ُب ا١تقياس ، عدـ الًتكيز على صور الذكور فقط كالتوازف بُت صور الذكور كاإلناث ألف ا١تقياس 
 موجو ألطفاؿ الركضة .  كحذؼ العبارات اليت ال تتماشى مع فقرات ا١تقياس.

اعتمدت الباحثة على إ٬تاد معامبلت الثبات للمقياس ا١تصور ١تهارات السلوؾ  . ثبات األداة2 
طفاؿ الركضة عن طريق إعادة تطبيق االختبار باستخداـ معادلة ارتباط بَتسوف كذلك القيادل أل

 ( طفبلن كطفلة . 15على عينة قوامها  )
 دلهارات السلوؾ القيادل ( يوضح  معامبلت الثبات ادلقياس ادلصور1جدكؿ رقم )

 ألطفاؿ الركضة بطريقة إعادة التطبيق
 للمقياس  معامل الثبات ا١تهارات

 0.83 مهارات االتصاؿ بعض
 0.84 مهارة حل ا١تشكبلت
 0.83 مهارة اٗتاذ القرار
                                                                                           0.85 مهارة التخطيط

 إف قيم معامبلت الثبات مرتفعة ٦تا يدؿ على ثبات ا١تقياس 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

395 
 

 ألطفاؿ الركضة)إعداد الباحثة(: لتنمية بعض مهارات السلوؾ القيادلبرنامج مقًتح  -2
تؤكد النظرة اٟتديثة إٔب القيادة أهنا ٯتكن تعلمها كتعليمها ، كمن ٍب ٬تب االىتماـ بتدريب األفراد 

أف مهارات السلوؾ القيادل ٯتكن تعلمها كاكتساهبا ُب السنوات على القيادة علميان كعمليان ، ك 
قامت الباحثة بإعداد الربنامج ا١تقًتح ُب ضوء االطبلع على اإلطار النظرم  ، كلذلكالست األكٔب

للدراسة كالدراسات السابقة ا١ترتبطة بتنمية مهارات السلوؾ القيادل )مهارة حل ا١تشكبلت ، 
 مهارة اٗتاذ القرار ،مهارة التخطيط ، مهارات االتصاؿ( لدل أطفاؿ الركضة .

ادلقًتح لتنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل لدل أطفاؿ ادلستول الثاين  اإلطار العاـ للّبنامج
قامت الباحثة بإعداد برنامج أنشطة ألطفاؿ الركضة ا١تستول الثاين بركضة جناف العلم بالركضة : 

سنوات ، كقد راعت  6 -5ٔتنطقة مشركع ا٢تضبة ٔتدينة طرابلس ، كتًتاكح أعمارىم ما بُت 
الربنامج ا٠تصائ  كا١تعدالت النمائية كميوؿ األطفاؿ ٔتا يتناسب مع قدراهتم  الباحثة أثناء إعداد

 كاستعداداهتم ، ٔتا ٭تقق ا٢تدؼ من الربنامج كىو تنمية مهارات السلوؾ القيادل .
ك٭تتول اإلطار العاـ للربنامج على : مصادر إعداد الربنامج ، أسس بناء الربنامج ، أىداؼ 

الربنامج ا١تقًتح ،االسًتاتيجيات كاألساليب ا١تستخدمة ، األنشطة ا١تتضمنة  الربنامج ا١تقًتح، ٤تتول
 ُب الربنامج ا١تقًتح ، كالوسائل كاألدكات ا١تستخدمة ، ككسائل التقوًن.                                    

ببناء  كفيما يلي عرض لئلطار العاـ للّبنامج ادلقًتح  :مصادر إعداد الّبنامج :قامت الباحثة
الكتب كا١تراجع الدراسات كالبحوث  : الّبنامج ادلقًتح من خبلؿ اإلطبلع على ادلصادر اآلتية

 السابقة ك القص  كاألنشطة ا١تختلفة اليت تناكلت مهارات السلوؾ القيادل ُب الربنامج ا١تقًتح  .
الشخصية كبُت  ا١تواءمة بُت حاجة الطفل لتحقيق ذاتو كتلبية حاجاتو  -أسس بناء الّبنامج : 

 متطلبات اٟتياة ُب اجملتمع ، حىت يكوف قائدان جيدان كتابعان جيدان ُب مواقف أخرل  . 
التنوع ُب األنشطة اليت تنمى ا١تفاىيم كا١تعارؼ كا١تهارات كاالٕتاىات،  كا١تيوؿ أم تنمية  -

 اٞتوانب ا١تعرفية كالوجدانية كا١تهارية ُب الربنامج ا١تقًتح .
للنمو الشامل )العقلى ، اللغوم ، االجتماعي كاالنفعإب كا٠تلقي(، كتنمية خلق الفرص  -

 ا١تهارات االجتماعية اليت تساعد الطفل على العيش ُب ٚتاعة .
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التأكيد على دكر الطفل ُب عملية التعلم كعلى فعاليتو من خبلؿ النشاط الذاٌب التلقائي ،  -
ألنشطة اليت تتمشى كطبيعة الطفل ُب ىذه ا١ترحلة مثل كاالعتماد على اللعب كا١تمارسة الفعلية ، كا

األنشطة اٟتركية كالنشاط القصصي ،كالفٍت كالغناء فيمارس الطفل من خبل٢تا أدكار القيادة كالتبعية  
. 
تنمية حواس الطفل كقدرتو على ا١تبلحظة كالتجريب، كاالكتشاؼ للتوصل إٔب االستنتاجات  -

 كالقياـ با١تبادرة ُب حل ا١تشكبلت كاٗتاذ القرار .   ،كإدراؾ العبلقات بُت األشياء
 التنوع ُب أساليب التقوًن حىت يتم التحقق من ٖتقيق أىداؼ الربنامج.  -

تعترب األىداؼ أكٔب ا٠تطوات اليت ٬تب مراعاهتا ألم برنامج فهي أىداؼ الّبنامج ادلقًتح : 
 أساليب كاسًتاتيجيات التقوًن.ا١تعيار الذم ٮتتار ُب ضوئو ٤تتويات الربنامج كٖتديد 

 كاذلدؼ العاـ للّبنامج ادلقًتح ىو: تنمية بعض مهارات السلوؾ القيادل لدل أطفاؿ الركضة .
تنمية كل من مهارات :االتصاؿ ك حل ا١تشكبلت ، ك اٗتاذ القرار ك  كيتضمن ىذا اذلدؼ :

 التخطيط لدل أطفاؿ الركضة 
:  يتدرب األطفاؿ على حل ا١تشكبلت اليت تواجههم  كمت حتديد األىداؼ ادلعرفية يف أف

بأسلوب علمي سليم ، ليتوصل الطفل إٔب اٟتل السليم للمشكلة ، ك منها يستطيع إف يعرب عن 
 رأيو . كيتخذ لقرار ا١تناسب من بُت البدائل ا١تتاحة، كيتواصل مع اآلخرين بفاعلية.                   

يساعد الطفل اآلخرين ُب حل ا١تشكبلت اليت تواجههم،   يف أف : كمت حتديد األىداؼ الوجدانية 
ك يبادر ُب تقدًن ا١تساعدة ك يسهم  ُب ا١تناقشة اٞتماعية ،ك يشارؾ زمبلءه ُب األنشطة ا١تختلفة ك 
يقدر قيمة العمل اٞتماعي، ك ٭تًـت اآلراء ا١تختلفة ك يصغى إٔب زمبلئو ُب اجملموعة ،ك يبتعد عن 

 ك٭تسن التعامل مع اآلخرين ، ك يراعى  مشاعر اآلخرين ، كيعرب عن مشاعره .  إثارة ا١تشاكل
يردد الطفل األغاين ا٠تاصة با١تهارات ا١تتضمنة ُب الربنامج كمت حتديد األىداؼ ادلهارية يف أف : 

يشًتؾ الطفل ُب ا١تسابقات ا١تختلفة ، ك يشجع الفريق الذم ينتمي إليو ك يهنئ الفريق الفائز، ك 
 مم  بعض النماذج الفنية ك يقلد شخصيات القصة .يص

:أف تتناسب ٤تتويات الربنامج مع خصائ  ٪تو األطفاؿ كتتناسب مع شركط اختيار احملتول
احتياجاهتم كميو٢تم كقدراهتم كرغباهتم كاف تكوف أنشطة الربنامج مشوقة ك٦تتعة كمثَتة للطفل 
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فنية  –قصصية  –كمراعاة الفركؽ الفردية بُت األطفاؿ كالتنوع ُب استخداـ األنشطة ما بُت )لغوية
حركية ( ك التنوع كالتدرج ُب استخداـ األنشطة كتقدٯتها لؤلطفاؿ من البسيط إٔب  –موسيقية  –

 ا١تركب كمن السهل إٔب الصعب. 
 : امج ما يليكمن أىم االسًتاتيجيات كاألساليب ادلستخدمة يف الّبن

: يعترب اٟتوار كا١تناقشة من جوانب االتصاؿ اللغوم بُت ا١تعلمة كالطفل ، فعن  ادلناقشة كاحلوار
طريق اٟتوار ٯتكن للمعلمة أف تتعرؼ على خربات الطفل،  كمدل استيعابو للخربات اٞتديدة ،كقد 

ائهم الفرص ا١تتساكية ُب راعت الباحثة تشجيع األطفاؿ على االشًتاؾ ُب ا١تناقشة كاٟتوار، كإعط
 التعبَت عن اآلراء كتقدًن ا١تقًتحات   

كقد قامت الباحثة بإتباع أسلوب النموذج من خبلؿ النشاط :إسًتاتيجية التعلم بالنموذج 
القصصي حيث يتخذ الشخصيات األبطاؿ، كيقـو الطفل بتقليدىا كذلك ُب القص  ا١تقدمة ُب 

 .الربنامج ا١تقًتح 
كيقصد بالتعزيز اال٬تايب منح مكافأة مادية أك معنوية كالتقدير كالثناء كا١تدح ، :عزيز إسًتاتيجية الت

:أف يكوف ا١تعزز شيئا  كيؤدل إىل السلوؾ ادلرغوب فيو عدة شركطكلكي يكوف التقدير فعاالن 
ًب مرغوبان ك٤تببان للطفل،  ك أف يكوف فوريان كذلك ٔتنح ا١تكافأة فور ظهور السلوؾ ا١ترغوب ،كقد 
إتباع ىذه اإلسًتاتيجية ُب الربنامج كذلك بإتباع السلوؾ ا١ترغوب من قبل الطفل ، ٔتكافأة معنوية 

 كالثناء كاالبتساـ ُب كجهو ،أك التصفيق لو ككضع صور ك٧تـو لو . 
كتعٌت بطرح أسئلة على األطفاؿ ْتيث تكوف اإلجابات عنها باإلشارات إسًتاتيجية التصويت : 

تسأؿ ا١تعلمة " كم كاحد منكم ٭تب ا١تطر ؟  أك أم شيء آخر، كالغرض من ىذه كاإلٯتاءات كأف 
 اإلسًتاتيجية أف يتعرؼ ا١تعلم على تفكَت األطفاؿ كإظهار ا١تيل كاالىتماـ بالنشاط.

يقصد بالتعلم التعاكين : تعاكف ٣تموعة من األطفاؿ فيما بينهم داخل إسًتاتيجية التعلم التعاكين :
 ل ٖتقيق ىدؼ ٤تدد ٖتت إشراؼ كتوجيو ا١تعلمة .٣تموعات،  من أج

ك إرجاء اٟتكم على األفكار إٔب هناية اٞتلسة ،  تنفيذ اْللسة يراعى أربع قواعد رئيسية كىي :
 ال مانع من دمج األفكار ك تقبل أكرب قدر من األفكار.  الًتحيب ّتميع األفكار
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ل االستثارة يتفق مع ميوؿ الطفل ، تعد القصة فنان أدبيان من أقول عوامالنشاط القصصي: -
ينجذب إليو كيستمتع بو . كىي إما أف تكوف نوعا من األدب ا١تسموع ، ٬تد الطفل فيو  لذتو 
عندما  كاستمتاعو الفٍت ، قبل أف يعرؼ الكتابة كالقراءة، أك أف تكوف أدبا مقركءان كمسموعان معا ن

ُب الربنامج ا١تقًتح ُب تنمية يعرؼ الطفل القراءة كالكتابة بدرجة جيدة .كتلعب ا لقصة دكران أساسيا ن
 .بعض مهارات السلوؾ القيادل 

يتضح لؤلطفاؿ من خبلؿ شخصيات القصة النماذج اليت تستطيع أف  : ففي مهارات االتصاؿ
تتعامل مع اآلخرين كتتواصل معهم بشكل جيد ، كالشخصيات اليت ينفر منها أصحاهبا ككيف 
استطاعت أف تغَت من سلوكها فأحبت كأحبها اآلخركف، مثل) قصة ٚتيلة كالوحش، األمَتة  

 كالضفدع(.   
ل الطفل كيف تتصرؼ شخصيات القصة ُب حل ا١تشكلة ، كبعد : ير  مهارة حل ادلشكبلتكيف 

سرد القصة يأٌب دكر الطفل ُب مناقشة أحداث القصة كاقًتاح حلوؿ أخرل للمشكلة ٍب ٘تثيل 
  الطفل ألحداث القصة بنهايات ٥تتلفة  مثل قصة الراعي الكذاب( .

ت القصة ،كاستطاع اٗتاذ : يرل الطفل كيف تعددت البدائل أماـ شخصيا ك مهارة اختاذ القرار
ىامان  البديل ا١تناسب كمن ٍب اٗتاذ القرار ا١تناسب مثل ) قصة الدببة الثبلث(. كما أف للقصة دكرا ن

فمن خبلؿ ا٠تطوات اليت اتبعتها شخصيات القصة لتنفيذ ا٠تطة يتعرؼ تنمية مهارة التخطيط ُب 
بها فالتخطيط اٞتيد يساعد على األطفاؿ على خطوات ا٠تطة، ككيفية تنفيذىا كأثرىا على صاح

 إ٧تاز ا١تهمات كٖتقيق األىداؼ.
: تعد األغاين سبيبل لزرع ا١تثل ، كتقدًن ا١تعلومات كإثارة األفكار ، كىي من  النشاط ادلوسيقى-

الوسائل الفعالة ُب بناء الشخصية ا١تتكاملة للطفل، كما أهنا تضفي على حياة الطفل الفرح 
 أغنية  بابا تليفوف . –أغنية شارعنا القدًن الّبنامج ادلقًتح :ا١تقدمة ُب كمن األغاين كالبهجة  ،

يعرؼ بأنو لعب درامي حيث ٯتثل األطفاؿ فيو شخصيات كاقعية أك خيالية لعب األدكار :  -
 مستخدمُت ُب ذلك بعض ا٠تامات، كاألدكات كقد يقـو بو طفل كاحد أك ٣تموعة أطفاؿ .

عند إعداد الربنامج احتواؤه على ٣تموعة من األنشطة الفنية ،اليت : كقد ركعي  النشاط الفٍت -
تساعد األطفاؿ على ٖتديد ا١تشكلة كاقًتاح اٟتلوؿ كتنفيذ اٟتل األمثل ٟتلها ،من خبلؿ إتاحة 
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الفرصة الختيار ا٠تامات كالصلصاؿ ، كاأللواف لتصميم كملء الشكل ا١تختار، كما يريدكف كعمل 
 : اٟتيوانات، سلة الفواكو(الشكل احملبب ٢تم مثل 

تبدك أ٫تية ىذا النشاط ُب ميل األطفاؿ كإقبا٢تم عليو ، كيتمثل ُب اإل٭تاء النشاط التمثيلي : -
كاإلشارة كاٟتركة ، فيساعدىم على التعبَت عن مشاعرىم كاإلفصاح عن أفكارىم ُب جو من الثقة ، 

 كالنشاط كا١ترح 
ت الباحثة األدكات كالوسائل اليت تناسب أطفاؿ الركضة :أعد الوسائل ادلستخدمة يف الّبنامج -

اللوحات ا١تختلفة،  ك كسائل عرض القصة ) بطاقات :  من حيث حجمها كألواهنا كمن أمثلة تلك
مصورة (  ك خامات متنوعة ) صور ، رسومات، بطاقات الصقة ملونة ،صمغ ، كركت ، كزىور 

 ، فواكو( بألواف كأحجاـ ٥تتلفة( كسائل عينية ) حلويات
:التقوًن عملية إ٬تابية شاملة كمستمرة ا٢تدؼ منها  كسائل التقومي ادلستخدمة يف الّبنامج ادلقًتح

تقدير ما أمكن التوصل إليو من أىداؼ حددت، كًب التخطيط ٢تا ككضعت ا٠تطوات التنفيذية 
 (  333، ص:  2003البلزمة لتحقيقها )الناشف ، 

ى التقوًن للتعرؼ على ما يعرفو مستول الطفل من مهارات عل كاعتمدت الباحثة يف التقومي
السلوؾ القيادل ، كالتقوًن التكويٍت كىو ما يستخدـ بعد كل نشاط يقدـ للطفل، كىو ما يقدـ ُب 
صورة تطبيقات تربوية موجهة لؤلطفاؿ أثناء كبعد أداء األنشطة ُب صورة فردية ، كأخَتا التقوًن 

لوؾ القيادل ا١تصور الذم ًب تطبيقو بعد تطبيق الربنامج ا١تقًتح ، النهائي ُب مقياس مهارات الس
 للتحقق من مدل جدكل كفاعلية الربنامج ا١تقًتح على أطفاؿ اجملموعة التجريبية .  

( 6-5( طفبل من )20ًب تطبيق الربنامج على اجملموعة التجريبية كعددىم )مدة الّبنامج :
)شهر كنصف ( مرتُت ُب األسبوع ، كتبدأ الباحثة من  ١تدة 2017سنوات ُب العاـ الدراسي 
، ىذا ( نشاطان 40إٔب الساعة الثانية عشرة.  كاشتمل الربنامج على ) -الساعة العاشرة صباحان 

 باإلضافة إٔب جلسة ٘تهيدية للتعارؼ بُت الباحثة كاألطفاؿ .
أساليب إحصائية كىي  قامت الباحثة باستخداـ عدة  األساليب اإلحصائية ادلستخدمة : رابعان:

ٟتساب داللة الفركؽ بُت  t.Test: ا١تتوسط اٟتسايب ك اال٨تراؼ ا١تعيارم ك اختبار ت 
 اجملموعات .
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 عرض النتائج كمناقشتها: 
تسعى الدراسة اٟتالية إٔب عرض النتائج للكشف عن فعالية الربنامج ا١تقًتح لتنمية مقدمة : 

تصاؿ ،مهارة حل ا١تشكبلت ، مهارة اٗتاذ القرار ، مهارات السلوؾ القيادل )بعض مهارات اال
 مهارة التخطيط (.

 ينص الفرض األكؿ بأنو :
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات أطفاؿ كل من اجملموعتُت ال  .1

ُب القياس  االتصاؿ ، حل ا١تشكبلت ، كاٗتاذ القرار، كالتخطيط ،التجريبية ك الضابطة  ١تهارات 
ا١تصور البعدم ١تهارات السلوؾ القيادل ألطفاؿ الركضة ا١تستخدـ ُب الدراسة لصاّب اجملموعة 
التجريبية. كللتحقق من صحة الفرض األكؿ استخدمت الباحثة اختبار " ت" إل٬تاد الفركؽ بُت 

 (. 2متوسط درجات ٣تموعتُت مستقلتُت كما يتضح ُب جدكؿ رقم )
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ضح الفركؽ بُت متوسط درجات أطفاؿ كل من اجملموعتُت التجريبية ( يو 2جدكؿ رقم )

 كالضابطة
 على ادلقياس ادلصور البعدم دلهارات السلوؾ القيادل ألطفاؿ الركضة

 40ف  =  

 ادلتغَتات
 اجملموعة التجريبية

 20ف=
 اجملموعة الضابطة

 مستول ت     20ف= 
 اجتاه الداللة الداللة

 2ع 2ـ 1ع 1ـ
دالة عند  6.145 4.795 4.05 7.25 16.00 مهارات االتصاؿبعض 

مستول 
0.01 

لصاحل اجملموعة 
 التجريبية

دالة عند  7.37 3.49 9.80 4.08 18.65 مهارة حل ادلشكبلت
مستول 
0.01 

لصاحل اجملموعة 
 التجريبية

دالة عند  -10.82 2.33 8.80 4.081 18.65 مهارة اختاذ القرار
مستول 
0.01 

اجملموعة لصاحل 
 التجريبية

15.36 مهارة التخطيط
+ 

دالة عند  15.8 1.33 11.13 0.61
مستول 
0.01 

لصاحل اجملموعة 
 التجريبية

دالة عند  17.34 7.26 59.33 2.35 86.53 الدرجة الكلية
مستول 
0.01  

لصاحل اجملموعة 
 التجريبية

 0.05عند مستول    2ت= ،  0.01عند مستول 2.66ت= 
 

بُت متوسط درجات  0.01كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول   (1) يتضح من جدكؿ
أطفاؿ كل من اجملموعتُت التجريبية ك الضابطة ُب القياس البعدم بالنسبة للمهارات األربعة، 
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كالدرجة الكلية على ا١تقياس ا١تصور ١تهارات السلوؾ القيادل ألطفاؿ الركضة ، ا١تستخدـ ُب 
 ( صحة الفرض األكؿ2أكضحت النتائج من خبلؿ جدكؿ )تجريبية . الدراسة لصاّب اجملموعة ال

حيث ترجع الباحثة ذلك التقدـ ادللحوظ للمجموعة التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة ، 
 على مقياس مهارات السلوؾ القيادل )ادلصور( إىل ما يلي : 

بُت اجملموعة  لة إحصائياأظهرت النتائج أف ىناؾ فركقان دا  مناقشة بعض مهارات االتصاؿ : -
كيرجع ذلك إىل:  مهارات االتصاؿالتجريبية كاجملموعة الضابطة لصاّب اجملموعة التجريبية ُب 

طبيعة الطفل االجتماعية حيث تتسع عبلقات الطفل االجتماعية ،كتصبح لديهم رغبة ُب االشًتاؾ 
ؾ كيساىم ُب أنشطتها ،كيعرب مع ٚتاعة من األطفاؿ، أف شعور الطفل بأنو جزء من اجملموعة يشار 

حىت  يعزز ثقتو بنفسو كقدرتو على ،عن أفكاره ، كيتعاكف معهم كيتقبل كيقدر كل منهما اآلخر
اليت تعزز اكتساب  بعض األنشطةالتفاعل، كالتواصل اٞتيد مع اآلخرين ، ك تضمن الربنامج 

كاليت من شأهنا تدعيم عبلقاتو باآلخرين ٦تا ٬تعلو   االتصاؿ اللفظي كغَت اللفظيالطفل ١تهارات 
رأل األطفاؿ ُب قصة  النشاط القصصيقائدان جيدان يتواصل مع اآلخرين بفاعلية ، فمن خبلؿ 

)األمَتة ك الضفدع( جزاء معاملة اآلخرين معاملة سيئة كالسخرية منهم كاليت قد أدت هبم إٔب 
قاء ، كعلى اٞتانب اآلخر كاف النموذج اٟتسن ا١تتمثل الوقوع ُب ا١تتاعب ،كالصعاب كفقد األصد

ُب شخصيات القصة مثل )ٚتيلة ك الوحش( الطيبة كاحملبوبة من اٞتميع ، كأيضا الحظ األطفاؿ 
ا١تشاعر اليت ٘تر هبا شخصيات القصة من مشاعر ضيق ،كحزف كغضب كغَتىا ككيف ٖتولت إٔب 

اؿ ا١تواقف ككيف تعاملت معها شخصيات مشاعر فرح كسركر كسعادة كالعكس، ك٭تدد األطف
القصة كساعدت بعضها البعض فانتقلت من حالة اٟتزف كالضيق إٔب فرح كسركر ، فاستنتج 
األطفاؿ أ٫تية مساعدة كمشاركة اآلخرين مشاعرىم . كما تعرؼ األطفاؿ على أحد كسائل 

ى اآلخرين فاكتسب االتصاؿ باآلخرين أال كىي الكتاب فهي النافذة اليت يطل هبا الطفل عل
النتيجة مع العديد من ا١تعلومات كاليت من خبل٢تا يتواصل الطفل مع احمليطُت بو ، كتتفق ىذه 

( حيث توصلت إٔب التأثَت اإل٬تايب لؤلنشطة الًتبوية ا١تقًتحة 2001نتيجة  فاطمة عبد الفتاح ) 
وصلت دراسة ىدل عبد ،كا١تواقف التعليمية ُب تنمية مهارات االتصاؿ لدل األطفاؿ ، كما ت
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إٔب أف الربنامج ا١تقًتح قد أثر تأثَتان فعاالن ُب ٘تكن األطفاؿ من مهارٌب االستماع  (2001الرٛتن )
 كالتحدث .

:  فقد أظهرت النتائج أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بُت  اخلاص مبهارة حل ادلشكبلت-2
لتجريبية ُب مهارات حل ا١تشكبلت ،كما اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة لصاّب اجملموعة ا

 ( كيرجع ذلك إٔب:2يتضح من خبلؿ جدكؿ )
أف مهارة حل ا١تشكبلت مهارة عقلية تتضمن خطوات ٤تددة للوصوؿ إٔب اٟتل الصحيح ٦تا  -

 يتطلب إعداد برامج كأنشطة متنوعة ،ك٦تارسات عملية لكي يكتسبها األطفاؿ.
ُت أنشطة )قصصية ، فنية ، لغوية ، حركية ، رياضية( حيث تنوع أنشطة الربنامج ا١تقًتح ما ب -

تناكلت ىذه األنشطة ا١تشكبلت اليت يقابلها األطفاؿ، فيتعلموف كيف يواجهوف ا١تشكبلت 
كالعمل على حلها كتبلُب األخطاء اليت أدت إٔب حدكثها مثل حل ا١تشكلة بدكف تفكَت )فبدأ 

ل ُب ىذه ا١تشكلة يقوؿ األطفاؿ نفكر األكؿ األطفاؿ عند ذكر الباحثة للمشكلة ماذا تعم
كيضعوف إصبعهم ُب رأسهم إشارة إٔب التفكَت( يفكركف فيتحكموف ُب مشاعرىم كيأخذكف 

( ذلك أنو عند حدكث مشكلة 2002) Vincentا٠تطوات ٟتل ا١تشكلة،  كيبُت فينيست 
ال يؤدل إٔب حل ا١تشكلة ينتاب األطفاؿ شعور من اليأس كاإلحباط ،كأحيانان العنف كىذا الشعور 

بل على العكس من ذلك ، فضبط االنفعاالت ا١تصاحبة للمشكلة يساعدىم على التحكم ُب 
 ا١توقف كقدرهتم على حل ا١تشكلة . 

كمن خبلؿ استخداـ إسًتاتيجية التفكَت العقلي   مهارة حل ادلشكبلتتدريب األطفاؿ على  -
١تطركحة كيتم اختيار اٟتلوؿ الصحيحة كالقابلة للحل، يطرح األطفاؿ اٟتلوؿ، كيتم مناقشة اٟتلوؿ ا

كيستنتج األطفاؿ أنو ليس ىناؾ حل كاحد للمشكلة بل ىناؾ العديد من اٟتلوؿ الصحيحة اليت 
تؤدل إٔب حل ا١تشكلة ، كحدث مشكلة ) سعيد  ُب الفصل( ) الفصل مغلق ( أف األطفاؿ طرح 

، البكاء  ، ا٠تبط على الباب ( كًب مناقشة عدة حلوؿ من بينها) كسر الشباؾ ، كسر الباب 
( 2001اٟتلوؿ السابقة كاختيار اٟتل السليم الذم يؤدل إٔب حل ا١تشكلة ، كتبُت نواؿ عطية )

أف كضوح ا١تشكلة كٖتديد جوانبها كعناصرىا كالبحث عن البيانات كا١تعلومات ا١تتعلقة هبا كإدراؾ 
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يتبلئم مع قدرات الطفل العقلية كمستول ذكائو،  عبلقاهتا ،كعواملها كعناصرىا ا١تشًتكة ٔتا
 ( 108،ص: 2001ليساعده على اكتساب األطفاؿ مهارات حل ا١تشكلة )عطية ، 

فقد أظهرت النتائج أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بُت اجملموعة  مناقشة مهارة اختاذ القرار : -3
مهارات اٗتاذ القرار ،كما يتضح من  التجريبية كاجملموعة الضابطة لصاّب اجملموعة التجريبية ُب

( كيرجع ذلك إٔب: توفر ا١تناخ ا١تبلئم الذم يساعد طفل الركضة على التعبَت عن 2خبلؿ جدكؿ )
رأيو كتدريبو على خطوات اٗتاذ القرار، كإعطائو الفرص ا١تتنوعة إلظهار قدرتو على ا١تشاركة ُب 

 االستفادة كتكوين ا٠تربات من القرارات ا١تتخذة اٗتاذ القرار كٖتمل مسئولية القرار ا١تتخذ ،كمن ٍب
إٔب :Gao, S & Wei, Y(2009)جاك، كل دراسة اال٬تابية كالسلبية منها .حيث توصلت 

 يتطور بشكل سريع ُب ا١ترحلة ما قبل ا١تدرسة .أف القرار 
رأل األطفاؿ كيف اٗتذت شخصيات القصة قرارات كاكتشفت  النشاط القصصيفمن خبلؿ 
طئة كندمت على  رأيها مثل قصة ) اٟتمار كالتقليد األعمى ( ككاف ١تثل ىذه القص  األثر أهنا خا

اإل٬تايب على تفكَت الطفل ُب موقف اٗتاذ القرار، كالتعرؼ على مزايا كل بديل كالًتكم كعدـ 
( أف تصميم مواقف مشاهبة ١تواقف 2005التسرع عند اٗتاذ القرار.كيبُت زين العابدين دركيش )

اذ القرار ك٘تثيل األدكار ٕتعل القائد على كعى با١تواقف اٟتقيقية حُت يواجهها ، فضبل عن أهنا اٗت
٘تكنو من تقييم أدائو كالتنبؤ بو ُب تلك ا١تواقف ، كمن ٍب تبلُب أكجو القصور فيو )دركيش، 

 ( .183،ص:  2005
) صنع أشكاؿ حيوانات  من بُت األنشطة اليت أبدع فيها األطفاؿ ففي نشاط النشاط الفٍتككاف 

بالصلصاؿ( كاف موقف اٗتاذ القرار اختيار ، البدائل ) شجرة ، مركب ، ٝتكة( فاختار األطفاؿ 
الشكل ا١تراد كأيضا األكراؽ البلصقة ا١تلونة كاتضح جليا عند األطفاؿ ألشكا٢تم فردية كرؤية الطفل 

ء  كٓب يأخذ ألواف أخرل مثل ا٠تاصة ، فأصر أحد األطفاؿ على أخذ األكراؽ البلصقة اٟتمرا
( حيث أف استخداـ ا١تواقف 2001زمبلئو ، كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة فاطمة عبد الفتاح )

 اٟتياتية يساىم ُب اٗتاذ القرار لدل أطفاؿ الركضة .
فقد أظهرت النتائج أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيان بُت اجملموعة مناقشة مهارة التخطيط : -

التجريبية كاجملموعة الضابطة لصاّب اجملموعة التجريبية ُب مهارات التخطيط، كما يتضح من خبلؿ 
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( كيرجع ذلك إٔب: أنشطة الربنامج ا١تقًتح كالذم ركعي فيو إثارة دكافع كتنمية ميوؿ 2جدكؿ )
بلؿ اإلسًتاتيجيات كاألساليب ا١تستخدمة ُب الربنامج، فمن خبلؿ الطفل ٨تو التخطيط من خ

إسًتاتيجية اٟتوار كا١تناقشة تعرؼ األطفاؿ على معٌت ا٠تطة ككيفية إعدادىا ،كإف ا٠تطة اٞتيدة ىي 
البداية لعمل منظم كناجح . كاتضح ذلك لؤلطفاؿ من خبلؿ تنفيذ ا٠تطط ُب أنشطة الربنامج 

نشاط اللغوم تعرؼ األطفاؿ على معٌت كلمة خطة ، كخطوات إعدادىا ا١تتنوعة ، فمن خبلؿ ال
كأخذ األطفاؿ ٪توذج خطة )تصميم كارت( من خبلؿ النشاط الفٍت فحدد األطفاؿ أىدافهم من 
تصميم الكارت ٍب بعد ذلك إعداد أدكات ،كمتطلبات تنفيذ ا٢تدؼ كحرصت ا١تعلمة مع قائد كل 

ث قبل كأثناء تنفيذ ا١تهمة كالتأكد من تنفيذ خطوات ا٠تطة  ٣توعة من حل ا١تشكبلت اليت قد ٖتد
أ٫تية  القصصي النشاطلضماف ٧تاح ا١تهمة كٖتقيق ا٢تدؼ  ، كاتضح لؤلطفاؿ من خبلؿ 

التخطيط كأف التخطيط ضركرم لتحقيق اإلنساف أىدافو فرأل األطفاؿ كيف أف شخصيات القصة 
دؼ، ك٧تحت ُب إعدادىا كتنفيذىا، كمن ٍب كاليت ٢تا ىدؼ كاضح أعدت خطة من أجل ٖتقيق ا٢ت

إ٧تاز ا١تهمة كحرصت الباحثة على إعطاء األطفاؿ مفاىيم أخرل تساعدىم على تنفيذ ا٠تطة 
بشكل جيد، مثل النظاـ كالًتتيب من خبلؿ األنشطة اللغوية كالقصصية ٦تا يؤدل إٔب ا٧تاز ا٠تطط 

 ُب الوقت احملدد . 
 ينص الفرض الثاين بأنو :

االتصاؿ ، توجد فركؽ ذات دالة إحصائية بُت متوسط درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية  ١تهارات 
للقياسُت  البعدم ك التتبعي للمقياس ا١تصور ١تهارات حل ا١تشكبلت ، كاٗتاذ القرار، كالتخطيط 

 بعد مركر شهر من انتهاء الربنامج. السلوؾ القيادل ألطفاؿ الركضة
 ؽ بُت متوسط درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية يف القياسُت البعدمالفرك ( 3جدكؿ  رقم )

 20ف  =   كالتتبعي للمقياس ادلصور دلهارات السلوؾ القيادل ألطفاؿ الركضة
 

 ادلتغَتات
 الفركؽ بُت 

 القياسُت البعدم ك التتبعي
 
 ت

 مستول
 الداللة

 
 اجتاه الداللة

 مج ح ؼ ـ ؼ
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بعض مهارات 
 االتصاؿ

 يف اجتاه القياس التتبعي 0.01دالة عند مستول  3.47 1.31 0.83

مهارة حل 
 ادلشكبلت

 يف اجتاه القياس التتبعي 0.01دالة عند مستول 3.13 1.39 0.81

 يف اجتاه القياس التتبعي 0.01دالة عند مستول 2.97 1.47 0.8 مهارة اختاذ القرار
 يف اجتاه القياس التتبعي 0.01دالة عند مستول  3.08 1.18 0.66 مهارة التخطيط
 يف اجتاه القياس التتبعي 0.01دالة عند مستول  3.45 2.59 1.03 الدرجة الكلية

 0.05عند مستول    1.96ت=       0.01عند مستول 2.58ت=    
كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت متوسط درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية   (3يتضح من جدكؿ )

ُب إتاه القياس التتبعي ، كبذلك ٓب يتحقق    0.01ُب القياسُت البعدم ك التتبعي عند مستول   
 صحة الفرض الثاين .

( كجود فركؽ ذات داللة 3يتضح من جدكؿ رقم ) تفسَت نتائج الفرض الثاين كمناقشتو: 
ية بُت متوسط درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية ُب القياسُت )البعدم كالتتبعي( على إحصائ

مقياس مهارات السلوؾ القيادل ا١تصور بعد شهر من االنتهاء من تطبيق الربنامج ُب إتاه 
 التتبعي،٦تا يشَت إٔب فعالية كاستمرار تأثَت الربنامج ا١تقًتح ١تهارات السلوؾ القيادل كتعزك الباحثة
تلك النتيجة إٔب فعالية الربنامج ا١تقًتح فاحتول الربنامج العديد من األنشطة كاليت اتسمت بالتنوع 
كالتكامل كالتوازف كا١تركنة ، كاالستمرارية فأدل ذلك إٔب حب األطفاؿ ألنشطة الربنامج، كتعلقهم 

أثره بعد شهر من هبا كأدل ذلك إٔب تنمية كاكتساب األطفاؿ ١تهارات السلوؾ القيادل كامتداد 
 انتهاء الربنامج .

أظهرت نتائج الدراسة أنو توجد فركؽ  . اخلاص مبهارات االتصاؿ :1مناقشة الفرض الثاين :  -
دالة إحصائيا بُت القياس البعدم كالتتبعي ُب إتاه التتبعي ُب مهارات االتصاؿ كمهارة حل 

 ا١تشكبلت كمهارة اٗتاذ القرارات كمهارة التخطيط.
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،على تنمية قدرات الطفل ُب التعبَت عن نفسو كٖتديد أفكاره كآرائو  د االتصاؿ الفعاؿيساع 
بوضوح ، كُب حل ا١تشكبلت اليت تواجهو ، كتكوين عبلقات جيدة مع اآلخرين. فمن خبلؿ 
أنشطة الربنامج يتدرب األطفاؿ على مهارات االتصاؿ ٦تا يساعده على االتصاؿ الفعاؿ باآلخرين 

ل عضوا ُب ٣تموعة فهو بذلك يؤدل العديد من األنشطة االتصالية ) التحدث ، ككوف الطف
كاالستماع كاٟتوار كا١تناقشة( ففي عملية ا١تشاركة ٭تدث تبادؿ للمعلومات كإعطاء اآلراء كمناقشتها 
كاحًتاـ اآلراء ا١تتعددة كتشجيع األطفاؿ على طرح أفكار متنوعة ُب ا١تواقف ا١تختلفة أثناء تنفيذ 

همة مثل عرض أفكار لكيفية تنفيذ العمل أك حل ا١تشكبلت اليت تقابلهم أثناء التنفيذ مثل ) ا١ت
نفاذ اللوف أك بعض األدكات ا١تستخدمة( كذلك من أجل ٖتقيق األىداؼ ا١تتفق عليها من خبلؿ 

فإف امتبلؾ   Roll ,J (2002كلعب الدكر ، كىذا ما يؤكد عليو ركؿ ) النشاط اللغوم كالفٍت
على التعبَت عن األفكار بنجاح كالتأثَت القا ئد مهارات االتصاؿ الفعاؿ ٬تعلو قائدا ناجحان كقادرا ن

على األتباع فمن خبلؿ عملية االتصاؿ يستطيع األتباع اٟتكم على القائد كيستطيع القائد أيضا 
 ,اٟتكم على األتباع ،كمن خبلؿ التواصل اٞتيد بينهما تنجز ا١تهمات كيتحقق األىداؼ  

2002 ,p 5 )      (  Roll كغَتىا من أنشطة الربنامج  النشاط القصصيكمن خبلؿ
اكتسب األطفاؿ مهارات االتصاؿ كالعديد من السلوكيات ُب التعامل مع اآلخرين، ٦تا كاف لو 

 األثر ُب استمرار فعالية الربنامج ا١تقًتح ُب تنمية مهارات االتصاؿ  .
ما أظهرت نتائج الدراسة أنو  ال توجد فركؽ دالة كاخلاص مبهارة حل ادلشكبلت :  -2

إحصائيا بُت القياس البعدم كالتتبعي ُب إتاه التتبعي ُب مهارة حل ا١تشكبلت، كٯتكن تفسَت 
ذلك إٔب احتواء أنشطة الربنامج ا١تتنوعة) لغول ، كقصصي، لعب الدكر، حركي ، رياضي ( كاليت 

ؿ ٔتناقشة ا١تشكلة ا١تطركحة من خبلؿ ٖتديد قدمت مشكبلت متعددة كمتنوعة فقاـ األطفا
ا١تشكلة كاقًتاح اٟتلوؿ كاختيار اٟتل ا١تناسب كا١تبلئم ، كيرل األطفاؿ من خبلؿ النشاط القصصي 
٪تاذج ١تشكبلت متعددة ككيف تصرفت شخصيات القصة إتاه تلك ا١تشكبلت ،ككيف توصلت 

كيتم ذلك من خبلؿ اٟتوار كا١تناقشة ، ٍب  إٔب اٟتل كماىي ا٠تطوات اليت اتبعوىا ٟتل ا١تشكلة ؟
إعادة ٘تثيل أحداث القصة فيمثل األطفاؿ ا١تشكلة كحلها خطوة ٓتطوة ، ٦تا كاف لو األثر ُب 

 استمرار فعالية الربنامج ا١تقًتح ُب تنمية مهارة حل ا١تشكبلت . 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

408 
 

إحصائيا بُت القياسُت  كما أظهرت نتائج الدراسة أنو توجد فركؽ دالة    مبهارة اختاذ القرار : -3
.  كٯتكن تفسَت ذلك إٔب رغبة األطفاؿ ُب مهارة اختاذ القرارالبعدم  كالتتبعي ُب إتاه التتبعي ُب. 

التعبَت عن آرائهم كسعادهتم ُب أخذ آرائهم كاٗتاذ اآلراء ا٠تاصة هبم ،كىذا ما أتيح ٢تم من خبلؿ 
١تقًتح فمن خبلؿ النشاط اللغوم ،ًب ٖتديد موقف ٦تارسة األنشطة ا١تتعددة كا١تتنوعة ُب الربنامج ا

اٗتاذ القرار ،كالتعرؼ على بدائل اٗتاذ القرار كاختيار األطفاؿ البديل ا١تناسب ، ك٦تارسة ذلك من 
خبلؿ لعب الدكر ، كمعرفة صاحب القرار السليم كا١تناسب كا١تخطئ ُب قراره كذلك من خبلؿ 

ألحداثها ككضع هنايات ٥تتلفة ٦تا أتاح لو حرية التغيَت أحداث القصة كشخصياهتا، ك٘تثيل الطفل 
 كالتعديل، كاالختيار ٦تا كاف لو األثر ُب استمرار فعالية الربنامج ا١تقًتح ُب تنمية مهارة اٗتاذ القرار.

كما أظهرت نتائج الدراسة أنو توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت اخلاص مبهارة التخطيط : -4
ُب إتاه التتبعي ُب مهارة التخطيط فعندما يكلف األطفاؿ بتنفيذ عمل ما  القياس البعدم كالتتبعي

مع توضيح ا٠تطوات كمتابعة األطفاؿ ُب تنفيذ ا٠تطوات كينتهي العمل يسعد األطفاؿ بتنفيذ، 
كإ٘تاـ العمل كٖتقيق ا٢تدؼ فمن خبلؿ أنشطة مهارة التخطيط يتعرؼ األطفاؿ على معٌت كلمة 

سعي ُب خطوات ٤تددة من أجل إ٧تاز ا٢تدؼ، ك٧تاح ا٠تطة كما ىي خطة كٖتديد ا٢تدؼ كال
أسباب ٧تاح أك فشل ا٠تطة ىذا ما يتم التعرؼ عليو من خبلؿ األنشطة ا١تقدمة ُب الربنامج ا١تقًتح 
فمن خبلؿ النشاط القصصي يتعرؼ األطفاؿ على أسباب النجاح كأسباب الفشل كخطوات 

ؿ ا١تناقشة كاٟتوار ،كإعادة ٘تثيل أحداث القصة كلعب الدكر إعداد ا٠تطة ككيفية تنفيذىا من خبل
ك٦تارسة ذلك بشكل عملي من خبلؿ النشاط الفٍت ، ٦تا كاف لو األثر ُب استمرار فعالية الربنامج 

 ا١تقًتح ُب تنمية مهارة التخطيط .
رات السلوؾ أكضحت نتائج الدراسة التأثَت اال٬تايب للربنامج ا١تقًتح على تنمية مهاالتوصيات  :

القيادل لدل عينة البحث من أطفاؿ الركضة ، كُب ضوء ذلك تستخل  الباحثة التوصيات  
 التالية :
عدـ ، ك  هم.العمل على تنمية مهارات السلوؾ القيادل لدل األطفاؿ كتبادؿ أدكار القيادة بين1

  التعامل كاالىتماـ فقط بالشخصيات القيادية من األطفاؿ.
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العمل اٞتماعي من خبلؿ العمل ُب ٣تموعات من أجل إ٧تاز ا١تهمات .حث األطفاؿ على 2
 كٖتقيق األىداؼ .

 تشجيع ا١تعلمة من خبلؿ األنشطة ا١تتنوعة األطفاؿ على ٦تارسة القيادة كتبادؿ األدكار..3
 أكالن ادلراجع العربية:

دار الفكر : ة . القاىر  اإلدارة التعليمية كاإلدارة ادلدرسية( . 2005.أٛتد إٝتاعيل حجى )1
 . ىبالعر 
 .عآب الكتب: . القاىرة  التنشئة السياسية( . 2006أمل خلف )-2
دار الفكر : . القاىرة  العلم من أجل رلتمع إنساين أفضل( . 2006.ٝتاح خالد زىراف )3

 ( .2003العريب. طاىرة أٛتد السباعي )
ما َيتاجو األطفاؿ للنجاح ( . 2005.بيًت إؿ. بينسوف . جودل جيلربيس. باميبل إيسبيبلند )4

 مكتبة جرير . القاىرة :. يف حياهتم
 عآب الكتب:. القاىرة علم النفس االجتماعي( . 2003.حامد عبد السبلـ زىراف )5
 دار الكتاب اٞتامعي: . اإلمارات  اإلبداع( . 2004.زيد ا٢تويدل )6 
القاىرة: دار .  علم النفس االجتماعي أسسو كتطبيقاتو( . 2005.زين العابدين دركيش )7 

 الفكر العريب .
: . القاىرة  علم النفس االجتماعي ) الفرد يف اْلماعة ((. 1994.سيد ٤تمود الطواب )8

 مكتبة األ٧تلو ا١تصرية 
دار : . اإلمارات  بية التفكَتتر ( . 2005.شاكر عبد اٟتميد ،أٛتد أنور ، خليفة السويدم )9

 القلم. 
 ٣تموعة اإلبداع.: . الكويت صناعة القائد ( . 2004.طارؽ السويداف ، فيصل عمر )10
برنامج مقًتح لتنمية بعض مهارات االستماع كأثرىا على ( . 2003.طاىرة أٛتد السباعى )11

كلية الًتبية ، جامعة ، رسالة دكتوراه تنمية بعض مهارات التحدث لدل أطفاؿ ما قبل ادلدرسة.
 طنطا ، مصر . 
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. اإلمارات : دار الكتاب مهارات التفكَت كمواجهة احلياة .(2003.عبد ا١تعطى سويد)12
 .اٞتامعى
فاعلية مواقف تعليمية مقًتحة يف تنمية بعض ( . 2001.فاطمة مصطفي عبد الفتاح )13

 سالة ماجستَت ، كلية الًتبية، جامعة حلواف ، القاىرة .. ر  ادلهارات احلياتية لطفل ما قبل ادلدرسة
 دار الفكر العرىب. :. القاىرة الطفل كادلهارات احلياتية( .2005.فهيم مصطفي)14
.  أسس التفكَت كأدكاتو( . 2006.كاركؿ كدكنالد ترٚتة منَت اٟتوراىن ، ٤تمد جهاد ٚتل )15

 دار الكتاب اٞتامعى : اإلمارات
دار : . اإلسكندرية  علم النفس االجتماعي بُت النظرية كالتطبيق( . ٤.2005تمد شفيق )16

 ا١تعرفة اٞتماعية. 
دار القاىرة : .القاىرة علم النفس كالتكيف االجتماعي( . 2001.نواؿ ٤تمد عطية )17

 للكتاب. 
 ا١تكتبة اٞتامعية :. اإلسكندريةاالتصاؿ الفعاؿ(. 2000.ىالة منصور )18
( . أثر استخداـ أدب األطفاؿ ُب تنمية بعض مهارات 2001.ىدل مصطفي عبد الرٛتن ) 19

 . (71، جامعة الفيـو ، ) كلية الًتبيةرللة  االتصاؿ الشفهي ألطفاؿ ما قبل ا١تدرسة . 
 ادلراجع األجنبية:

1-Jones,Louis (1999). An Unexpected outcome : the impact 
of leadership on reading instruction .Dissertation Abstracts 

International,Vol 59-12A . 
 2.Bukatko, Danuta (2008). Child , And Adolescent 

Development. New York:  Houghton Mifflin Company 

3.Gao,Shan&Wei,Yonggang (2009) .Young children's 
affective decision making in agambling task : does difficulty in 
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learning the gain / loss schedule matter . Cognitive 
Development ,Vol 2. p183-191 

4.Hensel,Nancy.(1991) . Social Leadership Skills In Young 
Children . Eric. Vol,14. 

5.Hurlock,Elizabeth(2006).Child Development .New 
York: McGraw-Hill. 

6.Miller, Dean& Telljohann, Susan (1996).Health education 
In the Elementary, Middle-Level School .London: Brown  
Benchmark 

7. Rolle ,Joni (2002) . The Role of communication in 
effective leadership . ERIC , ED467-282 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

412 
 

 اإلدارة ادلدرسية كاإلدارة التعليمية دكرىا كمراحلها )دراسة كصفية(
 د. الشارؼ مسعود ادلرغٍت/ جامعة الزيتونة

 ادلقدمة:
تعبَت اإلدارة جزءان من الًتاث االنساين ا١تًتاكم عرب العصور ا١تختلفة كىي سبب رئيس للتقدـ 

 اٟتياة ا١تختلفة.كالتطور ُب ٣تاالت 
كيستخدـ العامة كا٠تاصة من الناس كلمة اإلدارة ُب أحاديثهم كمدل صبلهتم لدالالت متنوعة 
كلكل منهم مفهومو ا٠تاص عنها، فقد يقصدكف هبا التدبَت، أك التسيَت، أك التنظيم ا١تتابعة كاإلدارة 

٨تو ٖتقيق أغراضها كأىدافها ُب  ُب اجملتمعات اٟتديثة عملية ىامة، كإدارة ُب توجيو الدكؿ كالشعر
 حاضر كمستقبلها، كيزداد التأكيد أ٫تيتها بفعل التفكر السكاين.

فاإلدارة كا١ترأة اليت تعكس صورة اجملتمع ألنو تساير التغَت كتعمل على التوافق معو فاإلدارة ىي 
 الًتبية كالتنظيم كالذم ٭تقق األىداؼ ا١ترغوبة.

لتنظيمات البشرية ْتيث تتكيف كتشكل تيما للمجتمع يعيش فيو كمن ًب فهي أمر الـز ٞتميع ا
بنظمو كقوانينو كتنظيماتو ا١تختلفة كمدل التقدـ اٟتضارم الذم يعايشها، نشاط ٚتاعي ٭تتاج إٔب 
إدارة، حيث إف اإلدارة تتميز ْتتمية االنتشار ُب كل أنواع ا١تنظمات الرٝتية كغَت الرٝتية منذ أف بدأ 

  ٚتاعات.االنساف يعيش ُب
كىذا يؤكد اٟتاجة إٔب مدير إدارم مدرسي فٍت تربوم قيادم معد اعدادان مناسبان يضم ٧تاح 

 كا١تدرسة كالتبلميذ كا١تدرسُت كاألباء كاجملتمع ُب ٖتقيق أىدافهم ا١ترغوبة.
 كينقسم موضوع البحث إٔب ثبلثة ٤تاكر كىي كاآلٌب:

اإلطار النظرم كالدراسات السابقة، احملور الثالث: أبعاد احملور األكؿ: اإلطار العاـ، احملور الثاين: 
 اإلدارة ا١تدرسية كالتعليمية.
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 احملور األكؿ: اإلطار العاـ:
 مشكلة الدراسة:

إف اإلدارة ا١تدرسية إدارة تتحدد كل ما يتعلق بالتعليم فارتباط التعليم باإلدارة ىو ما ينتج عنو 
دارة ىي احملرؾ كا١تسَت ٞتميع قطاعات التعليم، فإعداد النشء، مفهـو اإلدارة عن التعليم كالف اإل

كتدريب الكبار، كالتوجيو كالتجديد االجتماعي ٔتا يتحقق األىداؼ، كل ىذا من مهاـ اإلدارة 
ا١تدرسية كمن أساسيات التعليم ك٢تذا تتوفق قوة التعليم على ادارتو، كذلك أف ادارة التعليم ىي 

لية التعليمية كتنظيمها كتوجيهها كتقوٯتها فإذا كانت اإلدارة ا١تدرسية بالية ادارة السيطرة على العم
أك فاسدة أك معطلة فإهنا تؤثر ُب ارداء التعليم بالنجاح أك الفشل، كقد قيل أف قوة التعليم ٘تكن ُب 

 إدارتو كليس ُب مادة التعليم ذاهتا.
لوهنا مهنة ككعملية ٘تارس كل فهي كما فاإلدارة ا١تدرسية ىي علم كفن، إذ ننظر اليها من جانب 

راينا ٕتمع بُت حقائق العلم ٯتكن العامل الشخصي يكوف فيو قويا، كانو تقـو على ٣تموعة من 
 . (6(ا١تعارؼ كاالفكار اليت تتطلب تدريبا عقليا 

ألنو مهنة صاحبت كل اجملتمعات ُب كل مراحل تطويرىا، كما فيو من تعقيدات كمشاكل، 
فشلها ينعكس على ا١تهن األخرل ُب اجملتمع ألنو إٔب معلمُت أكفاء معدين إعدادا فنجاحها أك 

خاصا، كمؤىلُت ألداء مهنتهم ٥تلصُت قيامهم بواجباهتم ألهنا ا١تدرسُت ىم الذين يؤثر على اإلدارة 
 (7(ا١تدرسية سول كاف سلبان أك ا٬تابيان. 

التحديات كا١تتطلبات، من أ٫تها كجود إدارة مدرسية كما يواجو تطوير التعليم كٖتديثو الكثَت من 
 علمية حديثة، كتعد اإلدارة ا١تدرسية الناجحة الزاكية ُب العملية التعليمية كالًتبوية.

ُب ا١تيداف للوصوؿ إٔب ىدؼ مشًتؾ ُب زمن ٤تدد ... ألنو هتدؼ إٔب التحسُت العملية التعليمية 
العاملُت ُب ا١تدرسة ٔتسؤكلياهتم كتوجيههم التوجيو الًتبوم كاالرتفاع ٔتستول األداء عن طرؽ تبصَت 

 (8(السليم. 

                                                           
(6)

 .35- 34ص  ,1999,  سنة 1 أحمد محمد الطيب, االدارة التعميمية وأصولها, ط 
(7)

 .9-7ص ,1991سنة  ,2 , طاالدارة المدرسية ,عرفات عبد العزيز سميمان 
(8)

 . 297ص , 1991, 1411سنة  , الطبعةفي االدارة التعميمية في البالد العربية اتجاهات جديدةعبد الغني النوري,  
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 أمهية الدراسة:
تتبع أ٫تية اإلدارة ا١تدرسية على أهنا كاقع أ٫تية ا١تهنة بالنسبة للمجتمع، أف اإلدارة ا١تدرسية كغَتىا 

ٓتيط كميزاف البناء من اإلدارات األخرل ٢تا أسباهبا اليت ٘تيزىا عن غَتىا من الوظائف، فهي شبيو 
 الذم بو.

يرتب طوب اٟتائط ُب كضع سليم، كلوال ا٠تيط لكاف البناء مائبل ٦تا يكوف سببا ُب اهنياره 
 (9(كاستحالة االعتماد عليو ُب إضافة طوابق أخرل. 

فاإلدارة كالثقافة ٢تا عموميات يشًتؾ فيها ٚتيع الناس، كخصوصيات ٗت  كل كاحد منهم، 
ارة ا١تدرسية على مدل اإلدارة ا١تدرسية اليت ٘تكنها من تثبيت شخصيتها اإلدارية، تتوقف أ٫تية اإلد

بل اف كثَتا من القرارات تتخذ على مستول ا١تدرسة ُب حُت اف ا١تدرسة ُب ٣تتمعها ال ٖتظى ٖتتل 
 (10(ىذه ا١تواصفات كبعبارة اف الركن االساسي ُب اإلدارة، ا١تدير، ا١تعلم، الطالب 

عات عن طريق العناية بو، كنظرا أل٫تية ىذه العملية الًتبوية ٬تب اف نرسم لو ا١تسار كتقـو اجملتم
العلمي الصحيح إل٘تاـ عملياهتا بصورة مرغوبة ٖتقق فلسفة رغابة كىدؼ اجملتمع، كمن أىم 
معوقات ىذه العملية ىي معرفة الكيفية اليت تسَت عليها أك الطريقة اليت تتبعها ُب تنظيم عملياهتا 

ظريا كعمليا أك ما اصطلح على تسمية اإلدارة ا١تدرسية اليت تدخل ضمن مفهومها اإلدارة ن
التعليمية كاإلدارة ا١تدرسية كعمليات متصلة بو فاإلدارة كا١ترأة اليت تعكس صورة اجملتمع الفكرية 

ن ٍب فهي أمر كاالقتصادية كالسياسية كغَتىا من العوامل اليت ٢تا أثر مباشر أك غَتىا على اإلدارة كم
الـز ٞتميع التنظيمات البشرية ْتيث تتكيف كتسكب تبعا للمجتمع الذم تعيش فيو بنظمو 
كقوانينو كتنظيماتو ا١تختلفة كمدل التقدـ اٟتضارم الذم يعايشها، فكل نشاط ٚتاعي ٭تتاج إٔب 

ية منذ أف بدأ إدارة، حيث إف تتميز ْتتمية االنتشار ُب كل أنواع ا١تنظمات الرٝتية كغَتىا الرٝت
 (11(االنساف يعيش ُب ٚتاعات. 

 ادلفاىيم كادلصطلحات:

                                                           
(9)

 . 8ص  ,1982سنة  أصول االدارة المدرسية, ,فرحات 
(10)

  .38ص مرجع سبق ذكره,  ,الطيب محمد أحمد 
(11)

 . 15ص  ,2001سنة ة الحديثة, دارة المدرسياإل ,دينمحمد عبد القادر عاب 
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ىي تنفيذ االعماؿ من طريق االخرين لتحقيق ىدؼ معُت، مع ما تطلبو من ٗتطيط  اإلدارة: -
 (12(كتنظيم كرقابة كغَت ذلك من ا١تديرين. 

ليت يتم من ا varius waysىي ٚتلة اٞتهود ا١تبذكلة ُب الطرؽ ا١تختلفة  اإلدارة ادلدرسية: -
إل٧تاز أىداؼ اجملتمع  hardware and maternalخبل٢تا توجيو ا١توارد البشرية كا١تادية 

 (13(التعليمية. 
بأهنا القياـ ٔتجموعة االعماؿ اليت تتضمن التنبؤ كالتخطيط أك  كما عرفو ىندرم قايوؿ: -

 التنظيم كإصدار األكامر، كالتنسيق كالرقابة.
باهنا ا١تعرفة الصحيحة ١تا يراد من  :f.taylorكيعرفها من جهة أخرل فردكيك تايلور  -

 االفراد اف يودكه، ًب التأكيد من اهنم يودكنو بأحسن كارخ  طريقة.
  (14(اهنا جهاز متعدد الوظائف يدير العمل كا١تديرين كالعماؿ.  تعريف بيًتكركر: -
ا١تتاحة من خبلؿ التنظيم كالتنسيق للجهود اٞتماعية ىي استقبلؿ ا١توارد كا١تتاحة من  اإلدارة: -

 بشكل ٭تقق أفضل النتائج باستخداـ العناصر البشرية كا١تادية.
ىي كل نشاط تتحقق من كرائو األغراض الًتبوية ٖتقيقان فعاالن كيقـو  يعرفو جيمس فوكس: -

قبل ىيئات داخل اإلدارة بتنسيق كتوجيو ا٠تربات ا١تدرسية كالًتبوية كفق ٪تاذج ٥تتارة ك٤تددة من 
 (15(ا١تدرسية. 

 تعرؼ اإلدارة ادلدرسية إجرائيان:  -
ىي عمل منظم منسق ٮتدـ الًتبية كالتعليم ك٭تقق األغراض الًتبوية كالتعليمية ٭تققا مع األىداؼ. 

)16) 

 كىي ٚتيع اٞتهود كاالمكانات األنشطة اليت تبدؿ من أجل ٖتقق األىداؼ. -
                                                           

(12)
 . 49, صم1976ليمى,  عبد الكريم درويش 

(13)
 . 32ص  jorolon – 1969جروون  

  .21ص محمد عبد القادر عابدين, مرجع سبق ذكره, (14)
(15)

 . 299ص  م,1991سنة عبد الغني النوري, اإلدارة المدرسية في البالد العربية,  
 . 98صعرفات عبد العزيز سميمان, مرجع سبق ذكره,  (16)
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اٗتاذ القرارات كحسن التنظيم التوجيو كالقيادة اٟتازمة  احلاضر:مفهـو اإلدارة يف العصر  -
القادرة على التعامل مع ا١ترؤكسُت بأسلوب ٭تقق فيهم ركح التجارب كاحًتاـ القادة كالشعور 

 (17(با١ترضى كاٟترص. 
 تساؤالت الدراسة:

 ىل ىناؾ فركؽ بُت اإلدارة ا١تدرسية كاإلدارة التعليمية؟ .1
 يا ُب اإلدارة ا١تدرسية؟ما ىو دكر التكنولوج .2
 ىل يدفع مدير ا١تدرسة للعمل بتقدًن نفسو كمثاؿ؟ كشخصية تقلد؟ .3

 أىداؼ الدراسة:
 هتدؼ ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على كاقع اإلدارة ا١تدرسية كوهنا مهنة من مهن التدريس. .1
 التعرؼ على مدل ارتباط اإلدارة ا١تدرسية باإلدارة التعليمية. .2
 اإلدارة ا١تدرسية ُب كوهنا ٖتديد كل ما يتعلق بالتعليم.التعرؼ على مفاىيم  .3
 التعرؼ على مدل قدرة مدير ا١تدرسة ُب القيادة باعتباره عضو أساس ُب اإلدارة ا١تدرسية. .4

 ادلنهج ادلستخدـ:
 أستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي.

 
 

 احملور الثاين: اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:
 اإلدارة ادلدرسية:نظرية تارخيية حوؿ  .1

من ا١تؤكد اف اإلدارة ا١تدرسة لو أ٫تية كربل ُب ٣تاؿ التعليم، االمر الذم يقتضي عند ٖتديد اإلدارة  
كعلم كفن اف ننظر اليها من جانب كوهنا كعملية ٘تارس كل يـو ككل ٟتظة أك ألهنا تتصف 

تطلب تدريبا عقليا بل اف ٔتواصفات ا١تهنة، فهي تقـو على ٣تموعة من ا١تعارؼ كاالفكار اليت ت
ىذه اٞتوانب تقتصر معرفتو على قلو من الناس، كىي أم تركز على األنشطة العقلية أكثر من 

                                                           
(17)

  .17صمرجع سبق ذكره,  محمد عبد القادر عابدين, 
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الًتكيز على عملية التدريب كبالتإب فإف مواصفات ا١تهنة، ىي نفسها مواصفات اإلدارة كما اف من 
ا من فركع اإلدارة العامة، بل ىي صفاهتا اٟترية ُب التصرؼ كاعطاء اٟتكم، فاإلدارة ا١تدرسية فرع

اكسع الفركع، ك٣تا٢تا اكسع اجملبلت، حيث اف اساسها التعليم، كلذلك يظهر االرتباط كاضحا بُت 
اإلدارة ا١تدرسية كاإلدارة العامة، إذا كانت الغاية من التعليم النهوض باجملتمع، فهذا ال يتم إال عن 

سيق، كإدارة العاملوف إف ما يقوموف بو إ٪تا ىو كاقعة مسئولية طريق اإلدارة ا١تدرسية، ٍب التنظيم كالتن
قومية ٖتملوهنا كمشًتكة ُب ادائها إذا اهنا ليست باٞتهد الفردم كلكنها جهد ٚتاعي بل مسئولية 
قومية تقـو عن طريق ا١تدير كا١تعلم كالطالب كىنا ٧تد القيادة تلعب دركان أساسيان ُب اإلدارة ا١تدرسية 

ادرل بالضركرة، كلكن اإلدارم قد ال يكوف قائدا، ك٢تذا فإف اسًتاتيجية اإلدارة ُب  فالقائد ىو
التعليم تتطلب من العاملُت هبا مشاركة ا٬تابية كادراكان كامبلن، كفهمان كاعيان، كسياسة رشيدة، 
عمل كتوجيهان سليمان، يتمثل ُب عمل ناجح، كغاية ٤تققة، ٔتعٌت كجود رابطة قوية، بُت تنظيمات ال

 (18)كقيادتو. 
كما إف اإلدارة ا١تدرسية يكوف جوىر عملو مرتكز على جانبُت، جانب مادم، كجانب معنوم 
فهذه اٞتوانب تًتكز عليها اإلدارة ألهنا تتعامل مع كافة قطاعات اجملتمع، كلقد كلت االْتاث على 

نق  ُب ا١تهارة  فشل كثَت من اإلداريُت ُب عملهم كُب ٖتقيق أىداؼ ىذا العمل، كمرجعو إٔب
 (19(عندىم. 

 اإلدارة ادلدرسية كاىدافها كمبلزلها:
تعترب اإلدارة ا١تدرسية من أحد ا١تهن الرئيسية كا٢تامة اليت فرضت نفسها على اجملتمعات البشرية أيا 
كاف نوعها، فإف ىذه ا١تهنة تتطلب فيمن ٯتارسها الكثَت، حيث إهنا تتأثر بعوامل كمتغَتات عديدة 

ؼ اإلدارة ا١تدرسية ٗتتلف من مرحلة ألخرل، كمن اقليم آلخر، كمن ٣تتمع إٔب اخر، فإف أىدا
كمن العوامل اليت تؤثر على شكل كطبيعة األىداؼ ا١تدرسية، فمن ا١تدرسة، نوعية ا١ترحلة 
التعليمية، نوعية ا١ترحلة التعليمية، نوعية العاملُت كمؤىبلهتم الشخصية كٝتائهم كطبيعة البنية 

                                                           
 .122-120م, ص1998أحمد اسماعيل يحيى, اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية, دار الفكر العربي, القاهرة, ( 18

(19)
 . 41 – 36 – 34ص  أحمد محمد الطبيب, مرجع سبق ذكره, 
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ية )ساحلية، بدكية، ريفية( كنوعية االدارات التعليمية )مركزية، ال مركزية كشخصية ا١تدير اٞتغراف
 كٝتاتو .... كغَتىا(.

كبصفة عامة، ال يوجد تصنيف ٤تدد ألىداؼ اإلدارة ا١تدرسية، حيث ٗتتلف أسس تصنيف 
األىداؼ ا١تدرسية من حيث اساليبها، كصياغتها من فكر آلخر فيما اختبلؼ اراءىم 

 كالىتماماهتم كمن ىنا نستعرض األىداؼ:
التأكد على إف ٚتيع اٞتهود كاألنشطة كالسلوكيات كاألفعاؿ اليت تصدر من قبل رجاؿ اإلدارة  .1

بصورة مقصورة أك غَت مقصورة، البد من أف تعمل على مساعدة ُب تكوين التلميذ ا١تسلم كبناءه 
 نفسيان(.عن ٚتيع النواحي )ركحيان، كعقليان، اجتماعيان، 

االىتماـ بإ٧تاز ٚتيع عمليات اإلدارة من ٗتطيط كتنظيم ككتابعة كاشراؼ ... اْب داخل  .2
 ا١تدرسة بصورة جيد كبشكل فعاؿ.

 االىتماـ ٔتراعاة الفركؽ الفردية ُب توزيع ا١تهاـ كا١تسؤكليات بُت ا١تعلمُت. .3
من ىنا نربز اىم مبلمح اإلدارة توفَت البنية ا١تدرسية اليت ٘تثل النموذج الصاّب للمجتمع ا١تسلم،  .4

 ا١تدرسية.
ٯتكن اشتقاؽ ٣تموعة ا١تبلمح ا١تميزة لئلدارة ا١تدرسية، من خبلؿ عدة مداخل، تعتمد على 
ا١تقارنة، فمثبلن مدخل األكؿ ٯتكن أف يتم من خبلؿ ٤تاكلة علم اإلدارة ا١تدرسية )كأحد العلـو 

ٯتكن استخبلص بعض ا١تبلمح ا١تميزة لئلدارة  االجتماعية، بعلم من العلـو الطبيعية، كبالتإب
ا١تدرسية ىي اإلدارة التعليمية كاحد فركع أك أنواع، العلـو االجتماعية، كايضا كعلم اإلدارة التعليمية 

 ككعلم الًتبية ك٘تثل إٔب فرعا من العلـو اجتماعية.
 نظريات اإلدارة ادلدرسية: .2

سوىا كضع نظريات، ٢تا كذلك عن طريق ٖتليل حاكؿ الكثَت من علماء اإلدارة ا١تدرسية كدار 
العملية اإلدارية كاختلفت كجهات النظر بينهم ُب نظرهتم إٔب اإلدارة فمنهم من ينظر اليها على 
أساس اهنا عملية اجتماعية، كمنهم من ينظر اليها على اهنا عبارة عن كظائف مكونات كقد 

نارد، كُب االربعينيات ُب كتابات سيموف، كقد الف االىتماـ بالنظرية ُب الثبلثينات ُب كتابات بارك 
بارنارد كتابة كظيفة اإلدارم كيعترب مصدر كىي لكثَت من كتاب اإلدارة، حيث اٟتقة بعملة الفذ 
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ـ ُب الوقت الذم 1955 – 1954ـ كمرجعو إٔب نصف الثاين من القرف العشرين 1938عاـ 
 (20)رسية. انعقد منو ا١تؤ٘تر القومي ألساتذة اإلدارة ا١تد

 نظرية اإلدارة ادلدرسية كعملية اجتماعية )منوذج جتيزلز(: .1
يعترب ٪توذج جتيزلز من اكثر النظريات اٟتديثة شهرة ُب اإلدارة ا١تدرسية فهو ينظر إٔب اإلدارة من 
اٞتانب االيلوجي أك البيئي كذلك ُب اطار نظاـ اجتماعي كىو ُب نظرة عبارة عن توزيع األدكار 

ا كذلك من اجل ٖتقيق أىداؼ النظاـ االجتماعي غَت اف النظاـ االجتماعي عند كتكامل بينه
جيتزلز يتكوف من جانبُت االكؿ يتعلق با١تؤسسات كما تقـو بو من ادكار، كما يتوقع منو ٔتا ٭تقق 
أىداؼ النظاـ االجتماعي الثاين يتعلق باألفراد كشخصياتو كاحتياجاهتم ا١تكونة للنظاـ كلكي يفهم 

ا١تدير ُب ا١تدرسة مثبل فإنو ٬تب نعرؼ على طبيعة الشخصية ا١تدير بذلك فإف الفهم التاـ دكر 
للدكر يتطلب اٞتانبُت التنظيمي كالشخصي كيعرؼ جتيزلز الشخصية بأهنا تنظيم ديتاميكي 

 للحاجات ُب داخل الفرد ٬تعلو ينزع إٔب االستجابة لؤلشياء بطريق خاصة.
 ملية اختاذ القرار:نظرية اإلدارة ادلدرسية كع  .2

يرل الكثَتكف من كتاب اإلدارة امثاؿ جريفت كسيمو اف خبلصة اإلدارة تتمثل ُب اٗتاذ القرار 
حيث يعترب لب العملية اإلدارية بل ىو احملور الذم تدكر حولو كل اٞتوانب االخرل للتنظيم 

التنظيمات  اإلدارم حيث يؤكد ذلك ىربرت سيموف احد تبلميذ ماكس كيرب الذم يكوف )أف
 اإلدارية تقـو اساسا على عملية اٗتاذ القرار(

 ٪توذج جريفت الٗتاذ القرار. -
سنة مفهـو لئلدارة كعملية اٗتاذ القرار اف جريفت  25سنة كسيموف  15لقد اقًتح كل من برنارد 

 قد طور ىنا ا١تفهـو كعدلو ُب ٣تاؿ اإلدارة حيث افًتاض اساس نظريتو.
 يوجد ُب كل تنظيم انساين.اإلدارة ىي سلوؾ عاـ  . أ
 (21(اإلدارة ىي عملية توجيو كضبط اٟتياة ُب ا١تنظمة االجتماعية.  . ب
 نظرية األبعاد الثبلثة: .3

                                                           
 .145-144م, ص1997عبد الغفور يونس, نظريات التنظيم واإلدارة, المكتب العربي الحديث, اإلسكندرية,  (20

(21)
 . 63 – 54ص احمد محمد الطيب, مرجع سبق ذكره,  
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انطلقت ىذه النظرية من خبلؿ اعماؿ الربنامج التعارؼ لئلدارة ُب الواليات ا١تتحدة االمريكية، 
سعى ١تعرفة ما ٬تب عملو كىي ٖتاكؿ شرح الظاىرة اإلدارية على أساس تطبيق منظم، كىي ت

للنهوض باإلدارة ا١تدرسية كٖتسُت عملها، كىي تؤكد على ضركرة معرفة ٤تتوم الوظيفة ا١تتمثل ُب 
مهارة األداء اليت يقـو هبا رجل اإلدارة ا١تدرسية، كذلك طبيعة الشخ  الذم يقـو هبذه ا١تهارات 

 اليت ال تنطلق من فراغ كا٪تا من اجتماعي ٭تيط بو.
 
 

 كبذلك فإف ىذه النظرية تتكوف من ثبلث عوامل ىي:
 الوظيفة: . أ

 كالوظيفة عند اصحاب ىذه النظرية تتحدد بالعوامل اآلتية:
 التتابع الزمٍت. –العملية  –احملتول 

كٓتصوص ٤تتول الوظيفة ُب اإلدارة ا١تدرسية فإنو ٯتكن ٖتديد بتحسُت الفرض التعليمية، كتوفَت 
 اما فيما يتعلق بالوظيفة فلها االربعة ابعاد رئيسية ىي:كتطوير مستول العاملُت. 

 تعقد ا١تشكلة كدراسة جوانبها. .1
 فهم مدل ارتباط ا١تشكلة باجملتمع. .2
 اٗتاذ القرارات. .3
 تنفيذ كمراجعة القرارات. .4

 ىذه االبعاد ٖتدث كفق ترتيب زمٍت ماض كحاضر كمستمر كمستقبل.
 رجل اإلدارة: . ب

 ُب اآلٌب: كٯتكن تصنيف جوانب رجل اإلدارة
 طاقة رجل اإلدارة اٞتسمية كالعقلية كالعاطفية. .1
 سلوكو من حيث دراسة ا١تشكلة كما يرتبط هبا من ٚتيع بيانات كتنبؤ كتنفيذ كمراجعة. .2
 التتابع الزمٍت بنفس الطريقة السابقة. .3
 اْلو االجتماعي: . ت
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ديد الوظيفة كيؤثر كيتمثل ُب العوامل االجتماعية ٔتا ٖتمل من ضغوط اجتماعية تكوف سببا ُب ٖت
على تفكَت كتصرفات رجل اإلدارة ك٢تذا البعد عدة جوانب، كمنها ا١تعنوم العملية كالتتابع الزمٍت، 
فمن حيث احملتول فاف تركيبة اٞتو االجتماعي تتضمن االمكانيات كالطاقات ا١تادية كالعادات 

 كا١تعتقدات كالقيم االجتماعية.
الستمرار كالثبات كاٟتداثة كاالختبلؼ كالتقدير كاالئتبلؼ أما من حيث العملية فهي تتضمن ا

كالضغوط كالنم بالنسبة للتتابع الزمٍت، فهناؾ تقاليد جريفت إف ىذه النظرية عبارة عن ٪توذج 
 (22)منطقي متماسك فهي تقدـ خطة ٯتكن على أساسها مناقشة دراسة السلوؾ اإلدارم. 

 :SYSTEM THEOTYنظرية القيم  .4
النظرية على أساس اف أم تنظيم اجتماعيا أك بيولوجيا أك علميا ٬تب اف ينظر اليو من تقـو ىذه 

خبلؿ مدخبلتو كعمليات ك٥ترجاتو، فاألنظمة الًتبوية تتألق من عوامل كعناصر متداخلة متصلة 
مباشرة كغَت مباشرة كتشمل: أفراد النظاـ، ٚتاعاتو الرٝتية كغَت رٝتية، االٕتاىات السائدة فيو 

كافع النظاـ كالعاملُت فيو، طريقة بنائو الرٝتي التفاعبلت اليت ٖتدث بُت تركيباتو كمراكزه كالسلطة كد
 اليت تشمل عليو.

كقد شاع استعماؿ ىذه النظرية ُب العلـو البيولوجية كالطبيعية كذلك شاع استخدامها ُب العلـو 
١تدرسية كتفسر ىذه النظرية النظم االجتماعية االخرل كاليت من بينها على اإلدارة التعليمية كا

ا١تختلفة بأهنا تتكوف من تركيبات منطقية بواسطة ٖتليلها تفسر الظواىر ا١تعقدة ُب ا١تنظمات أك 
ا١تؤسسات ُب قالب أك الدراسات االجتماعية تكوف احيانا غَت عملية أك غَت دقيقة، كقد صمم 

رياضية ٘تد الباحث أك الدارس بوسائل اك ٪تاذج العلماء ٪تاذج رياضية ٘تثل االنظمة ا١تختلفة بطريقة 
رياضية تركيبة ٘تكن دارسو العبلقات ا١توجودة دخلها كالتفاعل بينها عند القياـ لفهم طريقة عمل 

 (23(ا١تؤسسات ا١تختلفة كاليت من بينها ا١تؤسسات الًتبوية ا١تدارس. 
ىذا ٯتثل تفاعبل بُت البعد االجتماعي للمنظمة )ا١تدرسة( كبُت البعد النفسي أك الشخصي 

تبلميذ( كإف كبل من البعدين لو أثر على العنصر االنساين كعلى )ا١تؤسسة  –)االفراد( )مدرسُت 
                                                           

 ,150-149ص السابق,المرجع  (22
(23)

 .73 – 72ص  ,1986 – 1981سنة , صول االدارية لمتربيةابراهيم عصمت مطاوع, امينة احمد حسن, األ 
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ا١تدرسة( كلك من يعمل كلو دكره ُب التنظيم يؤثر كيتأثر بباقي االدكار االخرل مثل اٞتسد  –
االنساين، الحد التفاعل بُت ىذه ا١تكونات إذا استجاب للتفسَت مع البيئة كحاجاتو فإنو يساعد 

 (24(على النمو كالتقدـ كٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة. 
كفيما يلي ٪توذج موسع إلبعاد النظاـ االجتماعي الذم كصفو جتيزلز كزمبلئو مطورا ُب شكل 

 تنظيم ا١تدرسة كمؤسسة نظامية اجتماعية.
  CRGAMIZATIONS THEORYظرية ادلنظمات ن .5

تعترب التنظيمات الرٝتية كغَت رٝتية نظامان اجتماعيان ُب التنظيم من خبلؿ النظاـ تكوف اإلدارة 
 –ا١تدرسة  –احيانا بتزيد أك ينق  من التعارض بُت اعضاء اجملموعات كا١تؤسسة اك ا١تنظمة 

ل مشاكل ا١تنظمة كترشده ُب فطنة كقراراتو اإلدارية  فنظرية التنظيم ىي ٤تاكلة ١تساعدة اإلدارم ليحل
كذلك تساعده ليكوف أكثر حساسية لفهم اجملموعات الرٝتية كغَت الرٝتية كحاجاهتا اليت عبلقة 

 هبا.
فا١تدرسُت ٯتثلوف ٚتاعات رٝتية غَت بينية ا١تدرسية كنظامها يتم تعيُت عمل ٤تدد ٢تم كادكار معركفة 

يلتزموف بأجرائها طبقا ألىداؼ ا١تدرسة كمتطلباهتا كمتطلبات عمل كل ككاجبات كمؤسسات رٝتية 
منهم اـ اٞتماعات غَت رٝتية من ا١تدرسُت فهي تشكيبلت غَت الرٝتية تنشأ ُب كل مدرسة بُت 
٣تموعات من ا١تدرسُت تتفق ُب أىداؼ كإتاىات معينة كتضع لنفسها معايَت غَت رٝتية تلتـز هبا 

 .(25(نضماـ إٔب مثل ىذه التنظيمات تلقائيان كٕتد ُب اال
 :LEADERSHIP THEORYنظرية القيادة  .6

تعترب القيادة الًتبوية للمؤسسة التعليمية من االمور ا٢تامة بالنسبة للمجتمع عامة كبالنسبة لئلدارة 
التعليمية كا١تدرسية بصفة خاصة نظرا لعبلقاهتا ا١تباشرة بأكلياء االمور، كا١تدرسُت، كالتبلميذ، 

لقيادة ليست ببساطة امتبلؾ ٣تموعة صفات أك احتياجات مشًتكة، كلكنها عبلقة عمل بُت كا
أعضاء ا١تدرسة أك ا١تؤسسة الًتبوية كٯتكن القوؿ إف ىذه النظرية تقًتب من افكار نظرية العبلقات 

 االنسانية أك تتوازل معها ُب موهنا تركز على بلوغ ا٢تدؼ الطبيعي لئلنساف.
                                                           

(24)
 . 100 – 90ص صالح الطويل, االدارة التربوية,  هاني عبد الرحمن 

(25)
 .73 – 72ص  مرجع سبق ذكره,ع, امينة احمد حسن, ابراهيم عصمت مطاو  
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ية تسعى جاىدة لتحقيق األىداؼ اليت تقابل حاجات الفرد كٗتلصو من القلق فاٟتياة االنسان
كاالنزعاج كىذه اٟتاجات االنسانية ٯتكن اشباع غالبها من خبلؿ العبلقات بٌت البشر االخرين 
كطبقا لنظرية القيادة فإف الشخ  الذم ٭تتل الدكر القيادم يتوقع منو اعضاء اجملموعة اليت يقودىا 

 .(26(لصفات الضركرية كالقوة أك السلطة ١تساعدهتم ُب ٖتقيق ىدفهم اف ٯتتلك ا
 أساليب اإلدارة ادلدرسية:

إف نوعيات اإلدارة ا١تدرسية على اختبلؼ مراحل التعليم قد ٗتتلف من مدرسة إٔب أخرل كىنا لنا 
ا١تدرسة أك أف تتساءؿ ما دمنا قدمنا لكيفية تكوين اإلدارة ا١تدرسية كأهنا ال تقتصر على مدير 

 ناظرىا فقط كإ٪تا ىي تشمل من ذلك كعليو ٯتكن أف نلخ  فيما يلي اساليب اإلدارة ا١تدرسية.
 اإلدارة الدميقراطية )االنسانية(: .1

كتقـو الدٯتقراطية على احًتاـ كرامة الفرد كانساف كتعتمد ُب ٧تاحها على اشًتاؾ الكل ُب اٗتاذ 
بية، كما تقـو الدٯتقراطية على االستخداـ القانوين ١تشركع القرار، كاف الرأم النهائي ٖتدده االغل

 السلطة كتقـو اإلدارة الدٯتقراطية كذلك على اساس:
 اخًتاـ شخصية الفرد كانو غاية ُب حد ذاتو. -
حرية االختيار كاالقناع كاالقتناع، كاف القرار النهائي يكوف لؤلغلبية دكف تسلط اك خوؼ اك  -

 ارىاب.
الدٯتقراطي: ىو الذم يشجع االخرين، كيقًتح كال ٯتلى كال يفرض كيًتؾ لؤلخرين حرية اإلدارم 

 اٗتاذ القرار كاقًتاح البدائل كاٟتلوؿ.
 
 اإلدارة االكتومًتطية )الدكتاتورية أك التسلطية(: .2

تركز اإلدارة االكتومًتطية الدكتاتورية على ٚتيع السلطات ُب يدم الرئيس كال يفوض شيئان منو 
ؤكسيو كىو يتوقع الطاعة التامة كتنفيذ االكامر كالتعليمات اليت يصدرىا ُب نفس الوقت ال يستمع ١تر 

                                                           
(26)

 .73 – 72ص مرجع سبق ذكره, ع, امينة احمد حسن, و ت مطاابراهيم عصم 
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إٔب آرائهم ُب حل ا١تشكبلت بل يطلب عرضها عليو أكال بأكؿ ليتؤب بنفسو كتتميز اإلدارة 
 االكتومًتاطية.

 يقـو اإلدارم بوضع سياسة العمل. .1
 عضاء دكف استشارىم.يقـو اإلدارم يتوزيع ا١تسؤكليات على اال .2
 كال يقـو اإلدارم كذلك بنقد أك مدح اعضاء اٞتماعة دكف توضيح االسباب. .3
 اإلدارة التسيبية أك الفوضوية: .3

غالبا ما تفوض اإلدارة للفوضوية كل السلطات تقريبا إٔب مرؤكسها كال تصدير قرارا مستقبل اال بناء 
يتضمن حصريا من جانب القائد من ا١تسؤكلية على رأيهم، كىذا يذاب كىذا جذابا للبعض اال انو 

 فيًتؾ عتاد االمور ُب أيدم ا١ترؤكسُت الذين قد تعارض تصرفاهتم أك قد تصطدـ بعضها البعض. 
 تتميز اإلدارة الفوضوية بناء على ما تقدـ: -
 .يًتؾ اإلدارم لؤلعضاء حرية كاملة ُب اٗتاذ القرارات سواء اٞتماعية أـ الفردية مع اكٔب مشاركة .1
 يقـو اإلدارم بإمداد األفراد با١تواد كيعرفهم بالعمل كانو مستعد إلعطاء ا١تعلومات ١تن يسأؿ. .2
يفقد اإلدارم ُب النهاية السيطرة على أفراد اٞتماعة كيؤدم ىذا االسلوب الفوضى ُب القيادة  .3

إٔب عدـ اكًتاث األعضاء ٔتا تقـو بو اٞتماعة كيعتربكف ُب مظاىر كثَتة عن ملل ملحوظ يتضمن 
 ُب القالب إٔب صورة من البلمباالة. 

 
 
 

 الدراسات السابقة:
لعربية كاالجنبية ُب ٣تاؿ اإلدارة ا١تدرسية كٯتكن ٗتلي  البعض منها أجريت عدة دراسات ُب البيئة ا

 ُب االٌب:
 :1983دراسة احلاج الياس  .1

عنواف االٕتاه اٟتديث ُب ادارة ا١تدرسة كيؤكد على اىتماـ بالنظرة التحليلية كالقيمة العلمية كال 
د على ا٠تربة الذكاء كا١تشاىدة بل يهمل االىتماـ بالعبلقات االنسانية كٓب يعد يعترب اإلدارة فنا يعتم
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انو ٭تاكؿ ارساء قواعد اإلدارة على االصوؿ عليو ٯتكن اف يصفي االدارم هبا كىو عملة .... اْب 
ُب البحث ُب ا١تعلومات اٞتديدة استخدمت الطرؽ العلمية ُب ا١تمارسة كُب تناكؿ البيانات 

 كتصنيفها كقيامها ككضع الفركض ٢تا كاختبارىا.
 :1992ؤاد الشيخ سامل كزمبلءه دراسة ف .2

بعنواف الفلسفة اإلدارية: ىي ٖتسُت التواصل كالفهم بُت الرؤساء كٖتسُت مستول مشاركة 
ا١ترؤكسُت ُب التنظيم كرفع ركحهم ا١تعنوية كٗتفيض مستول القلق كعدـ الراحة لدل ا١ترؤكسُت كما 

استخداـ يتطلب هتيئة ا١تديرية يشَت إٔب بعض الباحثُت حيث يعتربكا ىنا االسلوب ضعيفا كاف 
 نفسيا كعلميا قبل الشركع بتنفيذه ْتيث يكوف دكرىم ا٬تابيا كبناء كداعما للمرؤكسُت.

 ؼ:1911دراسة ادلهنس االمريكي فريديريك تايلَت  .3
بعنواف مبادئ اإلدارة العلمية: ركزت ادارة العلمية على اٞتوانب ا١تادية ا١تتعلقة بالعمل كاالنتاج 

ا ا٢تدؼ الرئيس لئلدارة متجاىبل العنصر البشرل كانصب جل اىتمامها على ٗتفيض كاعترباى
 تكلفة العمل كاٞتو من االسراؼ كالصدر كرفع مستول الكفاءة االنتاجية.

 دراسة ادلهندس الفرنسي ىنرم قايوؿ: .4
التنظيم بعنواف اإلدارة العامة كالصناعية: ركز قايوؿ على األنشطة اإلدارية ا١تتمثلة بالتخطيط ك 

كاصدار االكراؽ كالتنسيق كالرقابة كعلى ضركرة توفر صفات جسمانية كعقلية كخلقية كثقافية فنية 
ُب االدارتُت اضافة إٔب توفر قدرات ادارية كفنية كٕتارية كيرل قايوؿ إنو كلما ارتفع الفرد ُب السلم 

رات الفنية ا١تطلوبة كقد اإلدارم أصبحت حاجتو إٔب القدرات اإلدارية أكثر من حاجتو إٔب القد
 ركز قايوؿ على اإلدارة الوسطى بعكس تايلور الذم ركز على اإلدارة العليا.

 احملور الثالث: أبعاد اإلدارة ادلدرسية:
 البعد الفلسفي لئلدارة ادلدرسية: .1

أف تربز أ٫تية دراسة البعد الفلسفي للمرىب بصفتو االنسانية كبصفتو ا١تهنية اإلدارية نظرا ال ٯتكن 
يقدـ لو من مساعدة كخدمة ُب التعامل مع معطيات اٟتياة اليت ينشط من خبل٢تا، كاالبعاد اليت 

 ٖتيط بو، فالفلسفة هتم كل الناس كاالنساف ٬تب اف يكوف فيلسوؼ نفسو على االقل.
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فهي تساعد الفرد على ٖتليل خرباتو العامة كتفسَتىا كتكسبو كعيان باالفًتاضات كا١تبادئ الكامنة 
ُب تفكَته، كطريقة تعلقو لؤلمور اليت تظهر خبلؿ خربات يعيشها كاحكاـ كقرارات يصوغها، فهي 
تكشف عن ذلك ا١تعايَت اليت يستخدمها العقل االنساين ُب التعامل معك ١تا يقدـ لو، كاليت من 
خبل٢تا يستطيع العقل البشرل ادارة ما ىو جيد كصادؽ كفق ككاقع كبذلك تبلور شخصيتو على 

ساس من اليقُت الفكرم كا١تعرُب كٕتعل لدل الفرد قابلية كنزعة ٨تو الشمولية كالوعي الذاٌب ا
 كالشفافية كالتعمق كاالنفتاح الفكرم.

إف نظرة سريعة إٔب مديرم ا١تدارس ُب ىذه االياـ توضح لنا انو يقـو بعمل ُب منتهي اٟتساسية 
ت كالتغَتات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كتزايد مشاكلو كتتعقد يوما بعد يـو نتيجة التطورا

كالثقافية ُب كل جوانب اٟتياة كأصبح مدير ا١تدرسة يبذؿ جهدان كبَتان ُب الوقت الذم يقابل فيو 
مشاكل أكثر كىي يستطيع إدراؾ ىذا الدكر كمشاكلو كمهامو فإنو ٬تب أف يكوف اعمالو متسقة 

ده ال ٯتكنو من ٖتقيق النجاح الكامل ُب القياـ أم ٬تب أف يكوف لو فلسفة ألف االخبلص كح
بدكره، فالفلسفة سواء كانت انسانية أك تربوية أك إدارية ألف فلسفة اإلدارم كمعتقداتو تؤثر تأثَتان 

 (27)بالغان ُب تفكَته الًتبوم كسلوكو اإلدارم بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة. 
 البعد النفسي لئلدارة ادلدرسية: .2

النفس ببحث العوامل النفسية اليت تساعد على حسن ادارة االعماؿ ٔتا يضمن ٖتسُت يهتم على 
االنتاج كحسن االنتفاع باإلمكانيات كا١ترافق كاالدكات كا٠تامات االساسية حيث كجد اف اىم 
ىذه العوامل لن يشعر الشخ  ُب عملو بأنو ينمو ُب جو يبعث على الشعور باألمن كالطمأنينة 

بحث ُب اسرة العمل ْتيث عنده اٟتاجات الطبيعية لبلنتماء ٞتماعة نشطة قوية كاف يندمج ال
 كٯتكن أف ٭تقق مع ميولو كاستعداداتو كقذاراتو الطبيعية.

كعلم النفس يستعملو مدير ا١تدرسة مثلما يستعملو ا١تدرس ُب الفصل ُب أدكار ٥تتلفة كىو علم 
معينان من العبلج كلكنو معرفة كيف ك١تاذا  يهتم بدارسة ٖتليل السلوؾ البشرل كىو ليس نوعان 

 يتصرؼ الناس كسيكوف سلوكيات ٥تتلفة؟
                                                           

م, 2000جمال أبو الوفا, سالمة عبد العظيم, اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية,  (27
 .131-130ص
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 كقد قسم النفسيوف السلوؾ االنساين ُب ثبلثة تصنيفات ىي:
 االدراؾ. –التذكر  –حلوؿ ا١تشاكل  –التسبب  –كيشمل التفكَت  –ا١تعرُب  .1
 الكبلـ. –الكتابة  -يشمل ا١تشي  –اٟتركي  .2
 (28(الدكافع  –ا١تيوؿ  –القيم  –العواطف  –ٕتاىات تشمل اال –العاطفي  .3
 الصعوبات اليت تتعرض ٢تا اإلدارة ا١تدرسية: -

اإلدارة ا١تدرسية شأهنا شاف أم عمل يقـو بو إنساف ال ٮتلو من كجود صعوبات تعًتضو اثناء 
 ٦تارسة أك القياـ بو.

إدارة إٔب أخرل كمن مرحلة ىذه الصعوبات كا١تشكبلت كما ٯتكننا أف نطلق عليها ٗتتلف من 
تعليمية إٔب أخرل تبعان لظركؼ ا١تدارس كطبيعة االنساف كحركتو ُب اٟتياة فالبشر ليسوا سواء فأقل 
شيء كإ٪تا توجد بينهم فركؽ فردية، قد تكوف ُب ناحية أك أخرل، قد يشاىدكف ُب ٝتات إهنا 

 حياة الناس كدنيا البشر.
احيانا من  –رسة، فتتبعنا مسار ا١تمارسة فيو، ٧تد اهنا تفاىن أك إذا تصفحنا ما ىي اإلدارة ا١تد

 بعض االمور اليت تعترب صعوبات كمشكبلت داخل اإلدارة ا١تدرسية.
 كٯتكن اف تصنف الصعوبات أك ا١تشكبلت اليت تتعرض ٢تا اإلدارة ا١تدرسية على النحو التإب:

 صعوبات ذات صلة مباشرة بالعملية التعليمية، تتمثل ُب: .1
 النق  ُب بعض ىيئات التدريس. . أ
 كجود بعض الطبلب غَت أسوياء. . ب
 تنوع سلوكيات ا١تعلمُت. . ت
 عدـ استقرار اٞتدكؿ الدراسي نتيجة نقلب ىيئة التدريس أك العجز ُب بعض التخصصات. . ث
 ا٩تفاض ا١تستول أداء بعض ا١تؤىلُت ألسباب مهنية اك نفسية. . ج
 لفٍت.صعوبة التوفيق بُت الفوضى اإلدارية كاالشراؼ ا .2
 صعوبات العمل كنتمثل ُب: .3

                                                           
(28)

 . 52 – 29صمحمد عبد القادر عابدين, مرجع سبق ذكره,  
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 ٕتاكز نسبة القبوؿ. . أ
 ٕتاكز الكثافات ا١تقررة للفصوؿ. . ب
 الضغوط لقبوؿ صغار السن كاعادة القيد. . ت
 عدـ اتباع نظاـ اليـو الكامل ُب ا١تدرسة نتيجة لظركؼ متعددة. . ث

 أكالن: العبلقة بُت اإلدارة التعليمية كاإلدارة ادلدرسية:
ا١تسئولة عن أجهزة التعليم ُب البلد كاليت تتوزع على مستول احملافظات إف اإلدارة التعليمية ىي 

كاألقاليم الفرعية ُب الدكلة. كاإلدارة التعليمية ىي حلقة الوصل بُت السياسات العامة كالتخطيط 
)أم ا١تستويات اإلدارية العليا أك اإلدارة الًتبوية( كبُت ا١تيداف من تعليم، كإدارة مدارس، كإشراؼ 

 ا١تعلمُت. على
أما اإلدارة ا١تدرسية فهي اٟتلقة ا١تسئولة عن تنظيم ا١تدرسة فعالياهتا، كمن تعليم كتعلم انشطة، كعن 
تنفيذ ا٠تطط كالربامج كفقا للسياسات ا١ترسومة كاللوائح كالتعليمات، كعن نسخ خيوط شبكة 

عة النظاـ الًتبوم ُب اجملتمع العبلقات بُت ا١تدرسة كاجملتمع، كتزداد مسئولياهتا أك تضيف كفقا لطبي
 (29(كدرجة ا١تركزية فيو. 

تقًتف اإلدارة ا١تدرسية باإلدارة التعليمية، كترتبط هبا ارتباطان كثيقان، كىناؾ من ينظر إٔب اإلدارة 
التعليمية على اهنا تشمل ما يتعلق بالتعليم متضمنا اإلدارة ا١تدرسية، ينظر إٔب اإلدارة ا١تدرسية اهنا 

إلدارة التعليمية على اعتبار إف اإلدارة التعليمية ٘تثل الكل، ك٘تثل اإلدارة ا١تدرسية اٞتزء، جزء من ا
 فهي فرع من فركعها.

كٯتكن القوؿ انو ال ٯتكن الفصل بُت اإلدارة التعليمية كا١تدرسية ألنو ىي أكرب احملركات، حيث 
ألنو تتبع كليهما اإلدارة العامة ٖتوم أكسع نطاؽ سواء من ناحية ا١تساحة أك من ناحية االفراد ك 

)30) 
 (1جدكؿ يوضح مشولية كتكامل مستويات اإلدارة ُب الًتبية رقم )

                                                           
 . 61 – 60ص محمد عبد القادر عابدين, مرجع سبق ذكره, (29)
(30)

  .37ص احمد محمد الطيب, مرجع سبق ذكره,  
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 ٗتطيط عاـ رسم 
 سياسية 

 تنفيذ اإلدارة التعليمية 

 
                                          

 كٖتديد األىداؼ العامة 

 
 اإلدارة ا١تدرسية

 
 متابعة كعبلقات عامة 

 
 
 
 
 

 مقومات صلاح اإلدارة ادلدرسية:
( عدد من ا١تقومات الضركرية لنجاح اإلدارة 419-421ص  1995اكرد نواؼ كنعاف )

 باألىداؼ كاليت ًب اختصارىا كالتإب:
ا١تهارة ُب كضع األىداؼ احملددة ا١تنسجمة مع ا١توقع / الوظيفة، كُب ٖتليل االمكانيات البشرية  .1

امكانية ٖتقيق األىداؼ كٖتديد الزمن ا١تطلوب للتنفيذ ككضع مقياس  كا١تادية ا١توجودة للتأكد من
 لقياس النتائج.

اشًتاؾ ا١تدير كا١ترؤكسُت معا ُب كضع األىداؼ ٦تا ٬تعلهم ٚتيعا أكثر ٕتاكبان معا ك٦تا ٬تب  .2
التذكَت بو إف اشًتاؾ ا١ترؤكسُت ُب كضع األىداؼ كٖتديدىا يتطلب من ا١تدير أف يكوف حسن 

يث يفهم مشكبلت ا١ترؤكسُت كالعقبات اليت تواجههم، كاف يكوف مستعدا لتقدًن األصغر ْت
 ا١تعلومات كالبيانات ا١تطلوبة لتحقيق األىداؼ.

القدرة على التمييز بُت األىداؼ العامة كاألىداؼ االقل ا٫تية لكل موقع / كظيفة كيتطلب  .3
ع / الوظيفة الواحدة كانو ينبغي ذلك اف يعٍت ا١تدير انو ال مناص من كجود أكثر من ىدؼ للموق
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ٖتديد أكلوياهتا ْتسب أ٫تيتها كحيث اف األىداؼ متعددة فبلبد اف تكوف النتائج متعددة 
 كا١تقاييس متعددة ايضان.

كجود تكامل كتوافق بُت نظاـ اإلدارة باألىداؼ كالنظم اإلدارية االخرل مثل نظاـ تقييم االداء  .4
ت كنظاـ الًتقية، لئبل يصبح نظاـ اإلدارة باألىداؼ مصدرا للصراع كنظاـ الركاتب كاٟتوافز كالكفاءا

 با١تدرسة كلضماف عدـ تعارض االنظمة اإلدارية ا١تختلفة.
 (31)ادلهارات اليت جيب توفرىا يف مدير ادلدرسة: 

 ادلهارات الذاتية )الشخصية(: .1
االنفعالية للمدير كاليت تتضمن ا١تهارات الذاتية ٣تموعة من الصفات كا٠تصائ  اٞتسمية كالعقلية ك 

ٖتدد معآب شخصيتو، كتؤثر منفردة أك ٣تتمعة ُب سلوكو كتعاملو مع اآلخرين كُب استجابتهم لو. 
كىذه ا١تهارات أمور ال يتم تعلمها تعمل، بل إهنا تعتمد أساسان على استعدادات فطرية لدل ا١تدير 

حمللية، كالزقاؽ من تلك ا١تهارات السمات تتفاعل مع مؤثرات بيئية كاألسرة كحياة الطفولة البيئة ا
 1974الشخصية للمدير، كالقدرات العقلية، ا١تباالة كاالبتكار، القدرة على ضبط النفس )

kats ) 
 كتتمثل السمات الشخصية ُب األمور التالية:

الصحة السليمة بدنيا كعصبيا فهي ضركرة عقلية، إذا ا١تدير ٭تتاج إٔب بدؿ جهد مركز كشاؽ،  . أ
 ٓب تتوفر لو الصحة السليمة كالقوة ا١تطلوبة فسَتىقو التعب.فإف 

 ب. اٟتيوية كالنشاط كاٟتماس للعمل كالقدرة على التحمل.
 ج. ا٠تلق الطيب اٟتسن كالقدرة اٟتسنة.

 العدالة ُب التعامل مع االخرين. . د
 ادلهارات الفنية: .2

ينظر إٔب ا١تهارات الفنية على إهنا معرفة متخصصة ُب اإلدارة كالًتبية كما يرتبط هبما من حقائق 
كمفاىيم كاسس متوافره ١تدير ا١تدرسة، ك٘تكنو من القياف بعملو كمسئولياتو، كمن ٖتويل االفكار 

                                                           
 .198-197جمال أبو الوفا, سالمة عبد العظيم, مرجع سبق ذكره, ص (31
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ارات الفنية ترتبط النظرية إٔب ا١تمارسات العملية، كمن فهم نظم التعليم كقوانينو. ٔتعٌت اخر فا١ته
ٔتهاـ ا١تدير كمسئولية سواء كانت مسئولية ادارية أك إشراقية. كذلك ٔتساعدة على الوفاء ٔتتطلبات 

 عملو، كالقياـ هبا ك٦تارستها لبلوغ غاية اإلدارة كالتعليم.
( بأهنا مهارات تتعلق باألساليب كالطرائف 1975كيعرفها كىيب كٝتعاف ك٤تمد كمنَت موسى )

تخدمها مدير ا١تدرسة ُب ٦تارسة عملو كالقياـ ٔتسؤكلياتو، كمعاٞتة للموقف اليت يوجهها اليت يس
اثناء ذلك بأسلوب تربوم كمدير ا١تدرسة ْتاجة إٔب قدر كاؼ من ا١تعرفة ا١تدرسية كلدراية ٔتا يقـو 
بو ا١تدرسُت غَت اف ذلك ال يستلـز بالضركرة أف يكوف ا١تدير موسوعة متخصصة شاملة لكل 

العماؿ كا١تهاـ اليت يقـو بو ا١تعلموف كا١تشرفوف ُب ا١تدرسة كٯتكن اٟتصوؿ على ا١تعرفة التخصصية ا
با١تدرسة كالتعليم كالتدريب كا٠تربة، كلذلك تسعى السلطات الًتبوية كالتعليمية لتحقيق ما توفرىا 

كرات كاللقاءات ىذه ا١تهارات لدل ا١تدربُت فيم اعدادىا كتدريبهم كاشًتاكهم ُب الندكات كالد
إٔب إف بعض ا٠تصائ  اليت أشار إليها   101ص  1999الًتبوية ا١تخططة كيشَت ٤تمد العمايرة 

 كاليت تتميز ا١تهارة الفنية عن غَتىا كمنها: 1974كاتش 
إهنا أكرب ٕتديد من ا١تهارات االخرل ٯتكن التحقق من توفرىا لدل ا١تسؤكلُت بسهولة من  .1

 خبلؿ اداء اعما٢تم.
 أسهل ُب اكتتاهبا كتنميتها من ا١تهارات االخرل.اهنا  .2
 ادلهارات االنسانية: .3

يتعلق ىذا النوع من ا١تهارات بالطريقة اليت ٯتكن ١تدير ا١تدرسة هبا التعامل مع مرؤكسيو بنجاح 
كتنسيق جهودىم ما شاعو جو التعاكف كالعمل اٞتماعي كاالنسجاـ بينهم بالقدرة على جذهبم 

الخبلص كيتطلب ذلك استعداد ا١تدير لفهم االخرين كفهم ميو٢تم كاراءىم كحفزىم للعمل بيد ا
كإتاىاهتم، كاالتصاالت إليهم كاتاحة الفرصة ٢تم للتعبَت عن اراءىم مشكبلهتم كحاجاهتم 
كا١تشاركة ُب اٗتاذ القرار كذلك من اثار على ركحهم ا١تعنوية كاستعدادىم للعمل بل تفانيهم ُب 

 نو.اٗتاذ القرار كإتقا
انتقاص مدير ا١تدرسة للمهارة االنسانية يعٍت ذلك اف يكوف قادرا على بناء عبلقات طبيعية مع 
ا١ترؤكسُت كادراؾ ميو٢تم كإتاىاهتم كفهم مشاعرىم كالثقة هبم كبقدراهتم كاتاحة الفرصة ٢تم لعرض 
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من كالطمأنينة مقًتحاهتم كانتقاداهتم كإلظهار ركح االبتكار لديهم كمساعدهتم على الشعور باأل
( كيشَت الباحثوف إٔب إف ا١تهارات االنسانية اكثر صعوبة 1979كاشباع حاجاهتم )اٛتد الشناكم 

من ا١تهارات الفنية حيث اهنا ٖتتاج ألكثر من الدراسة كالتدريب على الرغم من إف االطبلع على 
دير ا١تدرسة كزيادة البحوث كالدراسات كالتوصل مع ا١تعارؼ ذات العبلقة هبم ُب ٘تنية كعي م

مستول إدراكو كما إهنا أكثر اٟتاحان ١تدير ا١تدرسة كوهنا بالعبلقة بُت ا١تدير كاالشخاص كا١تعلمُت 
كالفنيُت كالطلبة كأكلياء األمور كأفراد اجملتمع بشكل عاـ كطريق ا١تدير لبلستغناء عن االتصاؿ هبم 

 أك التعامل معهم.
 
 
 :ادلهارات االدراكية )التصويرية( .4

يتعلق الفرع الرابع كاالخَت من ا١تهارات مدير ا١تدرسة ا١تعركفة با١تهارات اإلدراكية ٔتدل كفاءة ا١تدير 
كقدراتو ُب زاكية تنظيم مدرستو كفهمو كربط أجزاءه كادراؾ العبلقات بُت االجزاء كالتغَتات كاليت 

صويرية ايضا مهارة مدير ٖتدث فيو على العبلقة على تنظيم كحل كتشمل ا١تهارات اإلدراكية الت
ا١تدرسة ُب ادراؾ مشولية العملية كالًتبوية كالعبلقة بُت ا١تدرسة كاجملتمع كليس ٣ترد النظر إٔب اإلدارة 
ا١تدرسية كعلم تسيَت امور أك النظر إٔب التعليم كعملية منفصلة عن التخطيط كالتطوير كالتقوًن 

( إٔب ضركرة اف ٯتتلك ا١تدير ا١تدرسة 132 ص – 200كاالرشاد كقد اشار عبد الصمد االغَتم )
خصائ  كمهنية ٘تثل جوىر العمل االدارم كىي خصائ  ٘تيز مدير ا١تدرسة كالذم يتخذ من 
ا١تركز الوظيفي منو يؤمن هبا كينتمي اليها كيلتـز بقواعدىا االخبلقية أك كظيفة ٫تة االكؿ كاالخَت 

 نيها.)فيها( ا١تزايا كاليت تقدمها كالفوائد اليت ٬ت
 

 نتائج البحث:
 من خبلؿ ىذا البحث توصلت إٔب النتائج التالية:

 االىتماـ باإلدارة ا١تدرسية كالتعليمية. .1
 دعم اإلدارة ا١تدرسية كالتعليمية ماديان كمعنويان. .2
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 االىتماـ بالبيئة ا١تدرسية كالتعليمية. .3
 االىتماـ با١تدرس ماديان كمعنويان. .4
 كالتعليمية كٖتسُت مستول العملية التعليمية.االىتماـ باإلدارة ا١تدرسية  .5
 االىتماـ بالتقنيات اإلدارية اٟتديثة للرفع من مستول اإلدارة ا١تدرسية كالتعليمية.  .6

 توصيات البحث:
. نظران للصعوبات اليت تواجو اإلدارة ا١تدرسية نوصي بضركرة ٖتسُت العملية التعليمية كاالرتفاع 1

  العاملُت با١تدرسة ٔتسؤكليتهم كتوجيههم الًتبوم السليم.ٔتستول األداء عن طريق تسيَت
. يرل الباحث ضركرة كضع أىداؼ كاسًتاتيجيات عامة، كذلك كخطوة أساسية ُب التخطيط 2

 االسًتاتيجي لئلدارة.
 ا١تقًتحات:

. إجراء ْتوث لئلدارة ا١تدرسية مشاهبة ٢تذا البحث حىت يتم التعرؼ على مدل تناسق فلسفة 1
 ة ا١تدرسية ُب ىذا البحث ببحث آخر ُب ا١تستقبل.اإلدار 
. إجراء ْتوث لئلدارة ا١تدرسية بشكل عاـ ١تعرفة مدل استعماؿ القواعد كالقوانُت كا١تبادئ داخل 2

 اإلدارة ا١تدرسية.
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 لمدكر بعض العوامل االجتماعية يف تنمية ادلهارة ادلهنية لدل ادلع
 " دراسة ميدانية على عينة من معلمي ادلدارس اخلاصة مبدينة اجدابيا"

 كفاء زلمد زلمد/ جامعة اجدابيا -مناؿ ابراىيم مهدم  -بسمة صاحل سعيد
 طالب  –منهج  –إدارة  –معلم  –مهارة  –تنمية  -: الكلمات ادلفتاحية
 ملخص البحث :

للمعلم  كدكر بعض العوامل االجتماعية اليت قد تساىم ُب هتتم ىذه الدراسة بتنمية ا١تهارة ا١تهنية 
تنمية ، أك عرقلة أداء ا١تعلم ُب أثناء قيامو بالعملية التعليمية ، فقد ىدفت ىذه الدراسة أب 
الوقوؼ على أىم الصعوبات اليت تواجو معلم التعليم ا٠تاص، كالتعرؼ على دكر بعض العوامل 

ُب تنمية ا١تهارة ا١تهنية لدل ا١تعلم،ك٤تاكلة بناء مقياس للمهارة  كىي )ا١تنهج ،االدارة ، الطالب(
ا١تهنية من خبلؿ بعض ا١تؤشرات كطرؽ التدريس، كاستكشاؼ ا١تفاىيم ا١تتقدمة ، كاستخداـ 
الطرؽ اٟتديثة ، كتعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، كمنهجها ا١تسح عن طريق العينة ، 

علم ، كقد استخدمت الدراسة العينة العشوائية الطبقية النسبية، م 60حيث بلغ حجم العينة 
كتوصلت ىذه الدراسة أب العديد من النتائج ا٢تامة ٮتت  بعض منها بالصعوبات اليت تواجو ا١تعلم 
ُب سبيل تنمية مهاراتو ا١تهنية ، إضافة إٔب الدكر ا١تهم كاألساسي الذم تلعبو االدارة ، كالطالب 

كمدل استعداده للتطوير، كتنمية ا١تهارات ُب أثناء ٦تارستو للعملية التعليمية ُب تنمية ،كا١تعلم نفسو 
 ا١تهارة ا١تهنية لدل ا١تعلم.

Research Summary : 
This study is concerned with the development of the 
professional skill of the teacher and the role of some social 
factors that may contribute to the development or obstruction 
of the performance of the teacher while conducting the 
educational process. This study aimed to identify the most 
important difficulties facing the teacher of special education, 
Management - the student in the development of professional 
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skill of the teacher, and try to build a measure of professional 
skill through some indicators such as teaching methods, and 
explore advanced concepts, and the use of modern methods, 
and this study of descriptive studies, and methodology survey 
by sample, The study has reached a number of important 
results, some of which concern the difficulties facing the 
teacher in the development of his professional skills, in 
addition to the important and fundamental role played by the 
administration, the student, the teacher himself and his 
readiness to develop , And the development of skills in the 
exercise of the educational process, in the development of 
professional skill of the teacher     

 ادلقدمة :
كؿ العآب اليـو هتتم بالتنمية البشرية اليت يعترب من أىم أعمدهتا يعد التعليم من ركائز هنضة األمم فد

إصبلح نظاـ التعليم ، كقد إتهت إٔب ذلك كثَت من الدكؿ العربية انطبلؽن من مبدأ أف التعليم 
ثركة كقيمة ثقافية ُب حد ذاتو من ناحية كأنو ركيزة لدفع عجلة التنمية من ناحية أخرل، كألنو 

 الشعوب لذلك كاف البد من االىتماـ بتطوير ىذا القطاع كاستحداثو بشكل كسيلة ٟتركة كتغَت
 دائم كاستخداـ أحدث الطرؽ كالوسائل لتطويره للوصوؿ أب الغاية ا١تنشودة للمجتمعات .

كمن ىذا ا١تنطلق هتتم ىذه الورقة ٔتنارة العلم كا١تتعلمُت كسبيل التعلم كالتعليم، انو ا١تعلم الذم 
كبَت منذ قدًن الزمن ُب كثر من الدراسات كاألْتاث فهناؾ من درس دكره حضي باىتماـ  

كالصعوبات اليت تواجهو ، كىناؾ من أىتم بطريقة ادائو كبيئتو ا١تدرسية ، فلطا١تا كاف ٤تور اىتماـ 
الكثَت من العلماء كاألدباء كا١تفكرين فقد نظموا فيو القصائد كأقاموا عليو الكثَت من األْتاث ، 

ذا االىتماـ يرجع لدكره ا٢تاـ كخدمتو اٞتليلة للوطن كا١تواطن ، فعليو كعلى ما يقدمو ترتكز ككل ى
البنية االساسية للمجتمع ، كنظرن ٢تذا الدكر ا٢تاـ للمعلم كاف كاجب االىتماـ بو كبالصعوبات اليت 
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اراتو التدريسية تواجهو ك٤تاكلة تذليلها أمامو ، ككذلك كاف ٬تب االىتماـ بكيفية تطوير كتنمية مه
كالشخصية كاالجتماعية كالثقافية ، لكي نضمن أفضل أداء ألىم عنصر من عناصر التنمية ُب 

 اجملتمع.
 االجراءات ادلنهجية  -ادلبحث االكؿ :

 حتديد ادلوضوع كأمهيتو: -1
اليت ٢تا هتتم ىذه الورقة بدراسة ا١تهارة ا١تهنية للمعلم ككيفية تنميتها كما ىي العوامل ا١تؤثرة فيها ك 

دكر ىاـ إما ُب النهوض هبا أك تأخَتىا كاٟتد منها ، فهذا ا١توضوع يعترب من أىم ا١توضوعات 
اٞتديرة بالدراسة كالبحث كٯتكن أف نلخ  أ٫تية ىذا ا١توضوع ُب العديد من النقاط على النحو 

 التإب : 
يقع عليو عاتق  إف ىذا ا١توضوع مرتبط بشر٭تة ىامة من شرائح اجملتمع كىو ا١تعلم الذم .1

بناء األجياؿ القادمة ، كا١تعوؿ عليها ُب بناء اجملتمع كالسَت بو إٔب ٣تاالت التنمية ا١تختلفة ، فا١تعلم  
ىو ا١تسؤكؿ عن ارساؿ ا١تعلومات ك٤تاكلة إيصا٢تا للطالب بأسهل كأفضل الطرؽ ، كىو صانع 

اجملتمع الذين تقف عليهم قطاعات الطبيب كا١تهندس كاحملامي كا١توظف كا١تدير كغَتىم من أبناء 
 اجملتمع كافة.

إف ىذا ا١توضوع مرتبط بالعديد من ا١تشكبلت فموضوع ا١تهارة ا١تهنية مرتبط ٔتوضوعات  .2
التحصيل الدراسي كالتسرب من ا١تدرسة كالغش كغَتىا من الظواىر اليت قد تعيق تقدـ اجملتمع 

 كبناءه.
إٔب معلومات حديثة كىامة ُب ٣تاؿ البحث نتوقع من خبلؿ دراسة ىذا ا١توضوع الوصوؿ  .3

 العلمي كبالتإب إضافة معلومة جديدة إٔب ٣تاؿ البحث العلمي.
إف دراسة ىذا ا١توضوع بطريقة علمية من شأنو أف يساىم ُب تنمية اجملتمع كالرفع من  .4

 مستول قطاعاتو كافة كالتعليمية خاصة.
من األىداؼ اليت ًب تقسيمها إٔب تسعى ىذه الورقة لتحقيق ٣تموعة أىداؼ الدراسة :  -2

 جزئُت على النحو التإب :
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التعرؼ على دكر بعض العوامل االجتماعية ُب تنمية ا١تهارة ا١تهنية لدل  اذلدؼ العاـ : . أ
 ا١تعلم .
 االىداؼ الفرعية :  . ب
 الوقوؼ على أىم الصعوبات اليت تواجو معلم التعليم االساسي  -1
الطالب ( ُب تنمية  –االدارة  –ا١تتمثلة ُب ) ا١تنهج التعرؼ على دكر بعض العوامل  -2

 ا١تهارة ا١تهنية لدل ا١تعلم .
 بناء مقياس للمهارة ا١تهنية . -3
 مفاىيم الدراسة : -3

يعرؼ ا١تعلم لغةن ىو من علم تعليمن كنقوؿ علم الشيء أم بينو ككضحو ، " -.ادلعلم : 1.3
ة ُب تربية األبناء كتعليمهم كىو كيعرؼ اصطبلحن بأنو ذلك الشخ  الذم ينوب عن اٞتماع

 موظف كمنظم من قبل الدكلة اليت ٘تثل مصاّب اٞتماعة كيتلقى أجرن نظَت قيامو بذلك.
كىو ذلك الفرد ا١تؤىل الذم يتم اختياره من قبل اجملتمع ليتؤب عملية تربية األبناء كتزكيدىم 

سفة الًتبية لذلك با١تعارؼ كا٠تربات اليت أعدت من قبل ٥تتصُت لتحقيق أىداؼ فل
(، كنقصد بو ُب ىذه الورقة كل شخ  يقـو بوظيفة  18-17،ص 2014اجملتمع")عكاشي ، 

 تدريسية داخل ا١تدارس االعدادية.
" الطالب ىو أحد احملاكر األساسية ُب العملية التعليمية كىو ا٢تدؼ من ىذه  –:. الطالب 2.3

لية تطوير التعليم كيعد االىتماـ بًتبيتو تربية العملية برمتها كما أنو ا١تستهدؼ األساسيي من عم
(، كنقصد هبا ُب ىذه الورقة كل شخ  206،ص2001صحيحة استثمارنا للمستقبل ) سكراف،

 طالب للعلم كمسجل ٔتدارس التعليم اإلعدادم.
"لغوينا ىي من الفعل يدير ... كىي أف تعرؼ بالضبط ماذا تريد ٍب تتأكد من   –:. اإلدارة 3.3
فراد يؤدكف ذلك بكفاءة كفاعلية ... كىي عملية تنبؤ كٗتطيط كتنظيم كمن ٍب القياـ بالتوجيو أف اال

 (، كنقصد هبا ُب ىذه الورقة إدارات ا١تدارس اإلعدادية21،ص2015كا١تراقبة") أبو النصر،
ىو ٚتيع ا٠تربات الًتبوية اليت تقدمها ا١تدرسة إٔب التبلميذ داخل الفصل أك  -. ادلنهج :4.3

خارجو كفق أىداؼ ٤تدده كٖتت قيادة سليمة لتساعد على ٖتقيق النمو الشامل من ٚتيع النواحي 
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، كنقصد بو (   Goodrteegg.anlamontada.comاٞتسمية كالعقلية كاالجتماعية )
 ا١تعلم للطالب من معلومات كخربات خبلؿ العملية التعليمية.ُب ىذه الدراسة كل ما يقدمو 

" ىي الوسائل ا١تنهجية كغَت ا١تنهجية ا٢تادفة إٔب مساعدة ا١تعلمُت على  -.التنمية ادلهنية :5.3
تعلم مهارات جديدة، كتنمية قدراهتم ُب ا١تمارسات ا١تهنية، كطرؽ التدريس، كاستكشاؼ مفاىيم 

١تصادر كالطرؽ لكفاءة العمل التدريسي ") شرقي، بدكف ( ، كنقصد هبا متقدمة تتصل باحملتول كا
 ُب ىذه الورقة ٚتيع الوسائل اليت يستخدمها معلمي الصفوؼ االعدادية.

ىناؾ عبلقة ذات داللة بُت بعض العوامل االجتماعية  الفركض : أ. الفرض العاـ : -4
 كتنمية ا١تهارة ا١تهنية .

 الفركض الفرعية : . ب
 ذات داللة بُت ا١تنهج الدراسي كا١تهارة ا١تهنية للمعلمىناؾ عبلقة  -1
 ىناؾ عبلقة ذات داللة بُت الطالب كا١تهارة ا١تهنية للمعلم -2
 ىناؾ عبلقة ذات داللة بُت اإلدارة كا١تهارة ا١تهنية للمعلم -3
 -منهجية الدراسة : -5

كاف ٣تتمع الدراسة تعترب ىذه الورقة من الدراسات الوصفية ، كمنهجها ا١تسح عن طريق العينة كقد  
( معلم كمعلمة، كنوع عينة الدراسة عشوائية طبقية نسبية، ككاف حجمها  603مكوف من ) 

 % كقد اختَتت ىذه النسبة ألف ٣تتمع الدراسة متماثل .10( معلم كمعلمة بنسبة ٘تثيل 60)
 الدراسات السابقة  -6

ة مهاراتو تعترب حديثة لقد تعددت الدراسات اليت تتحدث عن ا١تعلم كلكن اٟتديث عن تنمي
 جامعة تركمافالنشأة ، كقد اىتمت بذلك مشركعات كبرامج التنمية مثل ا١تشركع الذم صمم ُب 

 Making Advancement inبالوالية ا١تتحدة بعنواف   Missouriاٟتكومية بوالية 
Teacher – Training Happen by Encouraging More 
Active Technology usage, Instructional Technologies 

and Collaborative Strategies   كقد حقق ىذا ا١تشركع الكثَت من االىداؼ ،
ا١ترجوة مثل ا١تسا٫تة ُب رفع مستول ا١تعلمُت كاستخداـ التكنولوجيا ُب التدريس مثل استخداـ 
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 Power point / Hyperالكامَتات الرقمية كاالنًتنت كالربامج االكًتكنية ا١تصورة مثل 
studio ،جامعة األماـ زلمد بن سعود (، كىناؾ الربنامج التدرييب الذم قدمتو 2007)حسُت
 إعداد، السلوكية األىداؼ صياغةالذم يهدؼ إٔب  مهارات ادلعلم اْلديدبعنواف  اإلسبلمية
 التدريس ، كالتعرؼ تقوًن على التعرؼك  التدريس لطرؽ ا١تهارم التطبيق، ك  كاليومية الفصلية ا٠تطط
 /الصفية اإلدارة مفهـو على التعرؼ، ك  كالثانوية ا١ترحلتُت ا١تتوسطة ُب ا١تتعلمُت ٪تو خصائ  لىع

(، كقد توجهت ىذه 3،ص2015اسًتاتيجياهتا )الًتكي،  / مشكبلهتا /كفاياهتا /أ٪تاطها
اٞتامعات ١تثل ىذه الربامج التدريبية لتأكدىا من أف تطوير مهارات ا١تعلم كتنميتها من أىم 
ا١توضوعات اليت تسهم ُب رفع الكفاية االنتاجية للمعلم ٦تا يساعد بدكره ُب ٧تاح ا١تشركعات 

 التنموية للدكؿ.
التنمية ادلهنية لؤلستاذ اْلامعي كمدخل لتحقيق اْلودة بدراسة بعنواف  الزىرة األسودكقد قامت 

التعليمية ُب مؤسسات ىدفت إٔب التعرؼ على أحد ا١تداخل األساسية لتحقيق اٞتودة  التعليمية
التعليم العإب، كىي التنمية ا١تهنية لدل األستاذ اٞتامعي ، مع توضيح  السبل ا١تمكن اتباعها من 
أجل مواكبة التطورات ا١تتسارعة ُب عصر ا١تعرفة ، كعليو ، طرحت ٣تموعة من التساؤالت منها : 

ا ؟ كما ىي أبرز احتياجات التنمية ما ىي أ٫تية التنمية ا١تهنية لؤلستاذ اٞتامعي كما ىي أىدافه
 ا١تهنية لدل األستاذ اٞتامعي؟ كما ىي أساليب التنمية ا١تهنية لؤلستاذ اٞتامعي ؟

كقد توصلت الدراسة إٔب أف اٞتودة التعليمية مطلب مهم ٞتميع مؤسسات التعليم العإب ، كمن 
امعي ، باعتباره احملرؾ القوم ىنا دعت اٟتاجة إٔب الًتكيز على التنمية ا١تهنية لدل األستاذ اٞت

( ، كما قدمت 52-45، ص2017للعملية التعليمية كا١تنسق الفعاؿ لكل عناصرىا)األسود، 
، كقد أكدت فيها  21مها كماؿ حفٍت كرقة عمل بعنواف مهارات معلم القرف  2015عاـ 

ييم كتدريب ا١تعلمُت، كقد على ضركرة إدراج تنمية ا١تهارات ُب معايَت التعليم كا١تناىج الدراسية كالتق
 عصر لولوج كالعشرين اٟتادم معلمو القرف ٯتتلكها أف ينبغي اليت ا١تهارات أىم استنتجت الورقة أف

 تكنولوجيا إدارة ، الطبلب قدرات إدارة للتفكَت، العليا تنمية ا١تهارات : ُب تتمثل ا١تعرُب االقتصاد
 (.  3،ص2015ا٠تدمة كغَتىا)كماؿ، أثناء تدريبو ُب برامج تطوير ككذلك ، التعليم

 اإلطار النظرم -ادلبحث الثاين :  
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 العناصر األساسية يف العملية التعليمية   -أكالن :
كىو كل شخ  ينتمي ١تكاف تعليمي معُت مثل ا١تدرسة أك اٞتامعة أك ا١تعهد الطالب :  -1

ا١تكاف حىت يستطيع كينتمي ٢تا من أجل اٟتصوؿ على العلم كامتبلؾ شهادة معًتؼ هبا من ذلك 
٦تارسة حياتو العملية فيما بعد تبعن للشهادة اليت حصل عليها ، كىو ذلك الشخ  الذم يطلب 

 العلم كيسعى للحصوؿ عليو )شلش ، بدكف(. 
كللطالب ا١تثإب ٣تموعة من الصفات فيجب أف يكوف الطالب ٥تل  ُب طلب العلم ، متواضع 

التحصيل فعدـ الصرب يؤدم بالطالب أب التأخر عن مرتبة  لزمبلئو كأساتذتو، متحليا بالصرب على
التميز ، حسن ا٠تلق ، التعاكف مع الزمبلء كمساعدهتم ، النظافة كحسن ا٢تنداـ ، التحلي بالصدؽ 
، علو ا٢تمة كىي من أىم صفات الطالب ا١تثإب حيث يسعى دائمان إٔب االزدياد من العلم كا١تعرفة 

الصدقاء من أىم اسباب النجاح كالفشل، االستفادة من الوقت كحسن ، صحبة األخيار فانتقاء ا
 ( .7إدارتو)القسم العلمي بدار الوطن، بدكف، ص 

ىو كسيلة التعليم لتحقيق أىدافو كخططو ، كىو الًتٚتة العقلية كالعلمية ادلنهج :  -2
ليات ألىداؼ الًتبية ، كا١تنهج ٔتفهومو اٟتديث كالشامل يكوف من مدخبلت ك٥ترجات كعم

كالتغذية الراجعة فيسعى إٔب إعداد األفراد النافعُت ألنفسهم كألمتهم كالقادرين على ٖتمل ا١تسؤكلية 
(، لذلك كاف من ا١تهم تطوير 40-37،ص 1988كٖتقيق التنمية الشاملة للمجتمع )نورم، 

بناء إدخاؿ منهج جديد أك  األكىلمناىج التعليم كيتم ذلك من خبلؿ عمليتُت شاملتُت ٫تا : 
ٖتسُت ا١تنهج  الثانيةمنهج ٓب يكن موجودن من قبل ُب صف دراسي معُت أك مرحلة دراسية معينة ، 

( ، كما ٖتتل 52-50،ص 2000اٟتإب كٖتديثو كإدخاؿ بعض التعديبلت عليو )عبد السبلـ، 
ا كىذه ا١تناىج التعليمية دكر ىاـ ككبَت جدان ُب اجملتمعات فلها موقعن مهم داخل ا١تدرسة كخارجه

األ٫تية مرىونة طبعا ّتودة ما تقدمو ا١تناىج الدراسية ، فا١تناىج ا١تدرسية تساعد ُب تطبيع الطبلب 
 (.396،ص 2008اجتماعيان ُب ضوء االطار االجتماعي الذم تدرس فيو )الشخييب كالعجمي ، 

منذ القدـ كالنظرة للمعلم نظرة تقدير كتبجيل كعلى أنو صاحب رسالة مقدسة -ادلعلم : -3
على مر العصور، فمهنة التعليم اليت اختارىا ا١تعلم مهنة أساسية كركيزة ىامة ُب تقدـ األمم ، 
كاختلفت النظرة عرب العصور من حيث األدكار اليت يؤديها ا١تعلم ، فقدٯتان أم ما قبل عصر الًتبية 
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ة كاف ينظر للمعلم على أنو ملقن كناقل معرفة فقط كما على الطبلب إال حفظ ا١تعلومات اٟتديث
اليت يوصلها إليهم، كتطورت النظرة للمعلم ُب عصور الًتبية اٟتديثة ، كأصبح ينظر للمعلم على أنو 
معلم كمدرب ُب آف كاحد فعلى عاتقو تقع مسؤكلية الطبلب ُب التعلم كالتعليم كا١تسا٫تة ُب 
ا١تواجهة كالفاعلية ُب تنشئتهم التنشئة السليمة من خبلؿ الرعاية الواعية كالشاملة للنمو ا١تتكامل 

كتعددت بذلك االدكار ا١تنوط هبا ا١تعلم كيطلب منو ٕتاه ىذه  ،ص(،1997للفرد ا١تتعلم)البيلي ، 
عيو كإ١تامو ٔتسؤكليتو األدكار كا١تهاـ أف يكوف ٔتثابة ٤تور للعمل ُب ا١تدرسة ، كترتكز قيمتو على ك 

لديو أدكار داخل الفصوؿ ا١تدرسية أك ( ، ك 98،ص 1988داخل ا١تنظمة التعليمية )علي ، 
خارجها كما يهمنا ىنا أدكاره داخل الفصل ، مثل التفاعل داخل الفصل ، كىو ٪توذج يتعلم منو 

١توجو لسلوؾ التبلميذ ، كما أنو ا١تنظم للمناخ االجتماعي كالنفسي داخل الفصل ، كىو ا
 (. 42-13،ص 1996التبلميذ)٤تمد ، 

 -صفات ادلعلم الناجح : - 3-1
ا١تعلم الناجح ىو من ٯتتلك صفات ٘تيزه عن غَته من ا١تعلمُت ، فا١تعلم ٬تب أف يقـو ببعض 
األمور اليت ٕتعل منو ناجحان فمثبلن كما قاؿ ميليسا كيلي إف ىناؾ ٣تموعة من ا١تفاتيح ٬تب أف 

ا١تعلم لكي يكوف ناجحان كىي امتبلؾ ركح الدعابة كالتعامل اإل٬تايب مع كافة ا١تواقف يستخدمها 
غَت ا١تتوقعة ، كرفع حد التوقعات بالنسبة للطبلب كأف يساعدىم على التعامل مع كافة العقبات ، 
، كيكوف  كاإلتساؽ ُب التعامل مع الطبلب أم أف يتعامل مع الطبلب بالطريقة نفسها كل يـو

( ، كٯتكن أف نعرؼ أف ىذا ا١تعلم أك ذاؾ ناجحان 5-4، ص 2017كمرف)ُب إبراىيم ، منصف 
من خبلؿ عدة صفات ٬تب أف تتوفر ُب ا١تعلم كالبشاشة كاٟتيوية كاٟتماسة كالعدالة كاألمانة 
كالذكاء كالتحلي باألخبلؽ اٟتميدة كالصرب كاالحتماؿ ، ككما ٬تب أف يكوف ا١تعلم فاعبلن ، 

اعل يعمل على تطوير ا١تناىج ككذلك الواجبات كاالختبارات ا١تدرسية ، كيعتمد ٧تاح كا١تعلم الف
ا١تعلم على األسلوب الذم ينظم بو عملو كعمل طلبتو ، كذلك على أسلوبو اإلدارم كاإلشراُب 
الذم يعتمده مدير ا١تدرسة كيتأثر عملو بالظركؼ ا١تناخية اليت ٖتيط با١تدرسة كالعادات االجتماعية 

 ( .36، ص 1996لنظاـ األسرم السائد ُب اجملتمع )عدسي ، كا
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كما ٬تب أف تتوفر ُب ا١تعلم ٣تموعة من ا١تهارت مثل مهارت التعلم كالتجديد كتضم التفكَت 
الناقد كالتشارؾ كالتواصل ، كمهارة ا١تعلومات كالتكنولوجيا كاإلعبلـ ، مهارات اٟتياة كالعمل كتضم 

كتوجيو الذات ا١تهارات االجتماعية كعرب الثقافة ، اإلنتاجية كا١تساءلة ، ا١تركنة كالتكيف ا١تبادرة 
 ( . 10-9،ص 2015القيادة كا١تسؤكلية )حنفي، 

 -الصعوبات اليت تواجو ادلعلم : -3-2
لقد عرفنا أف ا١تعلم ىو اإلنساف الذم ٭تمل على عاتقو رسالة تعليم األبناء ، فيبذؿ من أجل ذلك 

ل ٖتقيق ا١تنفعة للطبلب فالتدريس رسالة قبل أف يكوف مهنة بأجر ، كُب الوقت كاٞتهد ُب سبي
أثناء قيامو هبذا الدكر يواجو الكثَت من الصعاب ، كٯتكننا ىنا أف ٧تمل ىذه الصعاب ُب ٣تموعة 

  -نقاط على النحو التإب :
عدـ رغبة بعض الطبلب ُب الدراسة، فيحاكؿ الطالب ا٢تركب من اٟتصة أك التشويش  .1
 ى ا١تعلم كعلى الطبلب اآلخرين.عل
عدـ توفر ا١تخصصات ا١تالية اليت ٭تتاج إليها ا١تعلم من أجل تطوير العملية التعليمية،  .2

فالعآب يتطور يومين كالبد من اللحاؽ بقطار التطور ك٭تتاج ا١تعلم إٔب إدخاؿ الوسائل كاألدكات 
 ب.التعليمية اٞتديدة ا١تفيدة ُب ترسيخ ا١تعلومات لدل الطال

صعوبة التعامل مع بعض ا١تشرفُت الًتبويُت الذين يتقيدكف با١تهاـ التقليدية كال ٭تاكلوف  .3
 استيعاب اقًتاحات ا١تعلم التطويرية، بل يصركف على إجباره بكل ماىو معلـو كمعركؼ كتقليدم.

كثرة اٟتص  اليت تعطى للمعلم ٦تا يؤدم إٔب إرىاقو كفقدانو للقدرة على العطاء بشكل   .4
 ، أك إجباره على تدريس مواد خارجة عن ٗتصصو لتغطية النق  الذم قد ٭تصل ُب ا١تدرسة.كبَت
قد تواجو ا١تعلم أحيانان بعض الصعوبات ُب ا١تنهج الدراسي الذم يقـو بتدريسو مثل   .5

كثافتو أك طوؿ ا١تقرر الدراسي ، أك صعوبة ا١تادة العلمية كعدـ مبلءمتها ١تستول الطبلب ، كقلة 
 خصصة للمادة الدراسية ، كنفور الطبلب من ا١تادة كعدـ إقبا٢تم عليها. اٟتص  ا١ت

نق  ُب التأسيس لدل الطلبة ُب ا١تراحل األساسية األكٔب خصوصان ٦تا يستوجب كقتان  .6
 أطوؿ ُب شرح بعض الدركس أك حىت تذكَتىم ٔتعلومات سابقة.



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

444 
 

ل عبء على ا١تعلم ازدياد الكثافة العددية للطبلب ُب الفصل الواحد ، كىو ما ٯتث .7
 كالطالب .

ىذا إضافة أب الكثَت من العوائق الصفية ، مثل عدـ انتباه بعض الطبلب للشرح ٦تا  .8
يضطر ا١تعلم أب إشراكو كلفت انتباىو للدرس ، ككذلك التحدث مع الزمبلء ُب أثناء الدرس أك 

تمرار ُب الدرس ، كعدـ اٟتديث بطريقة غَت الئقة اجتماعيان كتربويان ٦تا يعيق ا١تعلم ُب االس
االستجابة لتعليمات ا١تعلم من قبل الطالب ، إضافة إٔب الغياب ا١تتكرر لبعض الطبلب ٦تا يضطر 
ا١تعلم إلعادة شرح بعض الدركس الفائتة للطالب ا١تتغيب ، ٦تا يستنفذ الكثَت من الوقت كاٞتهد 

 لدل ا١تعلم.
ى اٟتفظ كالتذكر ١تا يسمعونو دكف رغبة الطبلب بالتعلم بأساليب تقليدية فَتكزكف عل .9

التعمق ُب الفكرة كٖتليلها أك حىت فهمها ، كبالتإب يشعر ا١تعلم أنو يتعامل مع أكاين فارغة 
كخصوصان معلمي ا١تراحل ا١تتقدمة ، حيث يصل الطالب أب مرحلة متقدمة من التعليم دكف أم 

 (. 2016ن الدراسة )الدكيكات،فائدة حقيقية كيرجع ذلك لعدـ استيعابو ا١تراحل االكٔب م
  -: للمعلم التنمية ادلهنية -3-2

 أداء ٖتسُت كمهمات كمصادره التعليم ظركؼ ا١تنظم لتحسُت اٞتهد أنو على ا١تهٍت يعرؼ النمو
 من عاؿو  مستول على احملافظة من ٚتيع ا١تعلمُت، ٘تكُت إٔب هتدؼ شاملة عملية كىو ا١تعلمُت
 النمو أف القوؿ ، كٯتكن كالتجديد التطوير متطلبات تقتضيها جديدة ألدكار كهتيئتهم أدائهم،
 مستول أدائهم كرفع اإلنتاجية، كفأهتم ٖتسُت طريق عن ا١تعلمُت عمل فعالية زيادة ىو ا١تهٍت

التعليمية  ا١تواقف ١تواجهة خرباهتم كٕتديد معلوماهتم كإنعاش كإمكاناهتم قدراهتم كتنمية الوظيفي،
 (. 7،ص2008ا١ترجوة ) علي ،  األىداؼ لتحقيق حو٢تم ما كل كاستغبلؿ

كالتنمية ا١تهنية ىي عملية مستمرة ٥تطط ٢تا بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من أجل االرتقاء ٔتستول 
أداء ا١تعلم من خبلؿ إكسابو ا١تهارات البلزمة كتزكيده با١تعلومات كتنمية االٕتاىات اال٬تابية لديو 

لتعليم استجابة للمتغَتات كحاجات اجملتمع ) فريق عمل تطوير التنمية لتحسُت مستول التعلم كا
 ( .2،ص 2002ا١تهنية للمعلمُت، 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

445 
 

 :ادلهنية التنمية . مّبرات1.2.3
 ٣تاؿ ُب ، الثورة التدريسي ا٢تيئة ٘تهُت ٨تو ، التوجو التعليم كأىداؼ غايات ٖتقيق من التمكن
 ،ا١تستجدات كالتعلم التدريس اسًتاتيجيات ٣تاؿ ُب ، ا١تستجدات كاالتصاالت ا١تعلومات تقنيات
 ، الثورة كا١تسؤكليات األدكار ، تعددية الشاملة اٞتودة معايَت تطبيق ٨تو ، التوجو التقوًن ٣تاؿ ُب

 .ا١تعرفية
 ادلهنية : التنمية . مستويات 2.2.3

 . عملو ٕتاه الفرد معتقدات ك سلوؾ ك أفكار تعديل : ا١تهنية الًتبية •
 هبا ا١تعموؿ ا١تعايَت لتحقيق ا١تهارات بعض تنمية ك إكساب : ا١تهٍت التدريب •
 . العمل أثناء ا١تساعدة ُب تقدًن ك الفرد أداء استقرار علي احملافظة : ا١تهنية ا١تساندة •

  -. رلاالت التنمية ادلهنية :3.2.3
٣تاؿ الثقافة العامة / اجملاؿ االكادٯتي التخصصي / اجملاؿ الًتبوم ا١تسلكي ) ا١ترجع السابق نفسو ، 

 .( 3ص 
 ادلبحث الثالث : اْلانب ادليداين :

 أكالن: عرض بيانات الدراسة :
يعترب ىذا اٞتزء من الدراسة من أىم األجزاء ففيو تعرض الدراسة البيانات كا١تعلومات اليت ٖتصلت 

معلم كمعلمة من مدارس التعليم ا٠تاص  60عليها ، فقد ٘تكنت ىذه الدراسة من الوصوؿ إٔب 
% ، ككانت اٟتالة 68% ، أما اإلناث فقد بلغت نسبتهن 32كقد كانت نسبة الذكور ُب العينة 

% مطلق ، ككاف ا١تستول 3% متزكج ، ك 47% أعزب ، ك 48االجتماعية الفراد العينة 
بنسبة  10-3اد العينة جامعي ، كقد تراكحت سنوات ا٠تربة لديهم ما بُت التعليمي لكل أفر 

% ، كمن ىنا ٯتكننا أف نعترب أف ىناؾ عدد ال باس بو من 42سنة فما فوؽ بنسبة  11% ك 58
أفراد العينة من ذكم ا٠تربة ُب ٣تاؿ التعليم، إذا ما اعتربنا أف عدد سنوات التدريس ىي مقياس 

 ا٠تربة .
 ( يبُت توزيع ادلبحوثُت حسب سنوات اخلّبة1جدكؿ رقم )

 النسبة التكرار سنوات اخلّبة
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3-10 35 58% 
 %42 25 فما فوؽ 11

 %100 60 اجملموع
غَت أف ىذه الدراسة تعترب قدرة ا١تعلم على العطاء كمدل إطبلعو على أساليب التدريس اٟتديثة   

، كقدرتو على تطوير منهجو الدراسي ، كْتثو عن كل ما ىو جديد ُب ٣تاؿ العلم، كقدرتو على 
أف ىناؾ  تنمية مهاراتو ا١تهنية ىي ا١تؤشرات اٟتقيقة للخربة التدريسية ، كقد افًتضت ىذه الدراسة

عدة متغَتات ٢تا عبلقة بتنمية ا١تهارة ا١تهنية للمعلم ، حيث افًتضت أف لئلدارة ا١تدرسية دكر ُب 
)الكام ا١تربع( تبُت أف  X2تنمية ىذه ا١تهارة للمعلم ، كبعد ٚتع بيانات الدراسة كتطبيق اختبار 

 ما تقدمو إدارة ا١تدرسة ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت ا١تتغَتين ، أم أف ىناؾ عبلقة بُت
للمعلم كبُت تنميتو ١تهارتو ا١تهنية ، فاإلدارة ا١تدرسية تعترب أحد الدعائم األساسية كالتحفيزية للمعلم 
فهي من يقع عليها عبء الدعم ا١تعنوم كا١تادم ، كأغلب اإلدارات ُب ا١تؤسسات ا٠تاصة هتتم 

دم أكثر من الربح ا١تعنوم ، كالدليل على ىذه بالكم أكثر من النوع ، كما أهنا هتتم بالكسب ا١تا
النتيجة أف اإلدارات ا١تدرسية ال توفر أم خدمات تدريبية أك تطويرية للمعلمُت، فقد كانت أعلى 

% كىي أعلى نسبة بُت الفقرات ، كقد كانت قوة العبلقة 31نسبة للوزف النسيب ا١تئوم ٢تذه الفقرة 
%( من خبلؿ استخداـ اٞتاما 47ا١تهارة ا١تهنية للمعلم )بُت متغَت اإلدارة ا١تدرسية كتنمية 

Gamma  . كىي نسبة مقبولة ُب العلـو االجتماعية 
 (يبُت العبلقة بُت اإلدارة ادلدرسية كتنمية ادلهارة ادلهنية للمعلم2اْلدكؿ رقم )

 
 التنمية ادلهنية

  اإلدارة ادلدرسية
 غَت مؤثرة   مؤثرة اجملموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
66.7 24 ضعيفة 

% 
12 33.3

% 
36 100% 

 %100 58.324 41.714 10 جيدة
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% % 
56.7 34 اجملموع

% 
26 43.3

% 
60 100% 

X2 = 3.665        5مستول الداللة       %df=1        Gamma= 47%  

   
 كتنمية ادلهارة ادلهنية للمعلم( يبُت العبلقة بُت متغَت االدارة ادلدرسية 1الشكل رقم )

كما افًتضت ىذه الدراسة أيضان كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت ا١تنهج الدراسي كالتنمية 
ا١تهنية للمعلم ،كقد أثبتت ذلك بعد ٚتع البيانات كمن خبلؿ استخداـ اختبار الكام ا١تربع 

(X2 عند مستول داللة )داـ اٞتاما % باستخ49% ، كقد كانت قوة العبلقة 5Gamma  
كتعترب ىذه العبلقة قوة ُب العلـو االجتماعية فنوعية ا١تناىج ا١تقدمة من كزارة التعليم قد ال تتمشى 
مع ا١تستول العقلي للطبلب كما ينتاهبا بعض الغموض ، حسب الوزف النسيب ا١تئوم للفقرات 

 % للفقرتُت .24االعلى كبنسبة 
 ادلناىج الدراسية كتنمية ادلهارات ادلهنية للمعلم( يبُت العبلقة بُت 3اْلدكؿ رقم)

 
 التنمية ادلهنية

  ادلناىج الدراسية
 غَت مؤثرة   مؤثرة اجملموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 مؤثر

 غٌر مؤثر

0

5

10

15

20

25

 ضعٌف
 جٌد

 مؤثر

 غٌر مؤثر
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63.9 23 ضعيفة 
% 

13 36.1
% 

36 100% 

37.5 9 جيدة
% 

15 62.5
% 

24 100% 

53.3 32 اجملموع
% 

28 46.7
% 

60 100% 

X2 = 4.029        5مستول الداللة       %df=1        Gamma= 49%  

 
 ( يبُت العبلقة بُت ادلناىج الدراسية كتنمية مهارات ادلعلم2الشكل رقم )

كما افًتضت الدراسة أف ىناؾ عبلقة بُت الطالب كتنمية ا١تهارة ا١تهنية للمعلم ، غَت اف ىذه 
 . 2.571( كالذم بلغت قيمتو 2Xاستخداـ اختبار الكام ا١تربع )الفرضية ًب رفضها من خبلؿ 

 ( يبُت العبلقة بُت الطالب كتنمية ادلهارة ادلهنية للمعلم3اْلدكؿ رقم )
 

 التنمية ادلهنية
  الطالب

 غَت مؤثرة   مؤثرة اجملموع
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %100 33.336 66.712 24 ضعيفة 

 مؤثر

 غٌر مؤثر

0

5

10

15

20

25

 ضعٌف
 جٌد

 مؤثر

 غٌر مؤثر
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% % 
45.8 11 جيدة

% 
13 54.2

% 
24 100% 

 58.3 35 اجملموع
% 

25 41.7
% 

60 100% 

X2 = 2.571            df=1                      ليس لو داللة 
 

  -ثانيان: نتائج الدراسة :
  -توصلت ىذه الدراسة إٔب ٣تموعة من النتائج أ٫تها :

أف موضوع التنمية ا١تهنية يعترب من ا١توضوعات ا٢تامة للمعلم ، حيث أكد أغلب أفراد   -1
العينة على ضركرة االىتماـ هبذا اٞتانب من خبلؿ اإلجابة على سؤاؿ) ىل لديك أم 

 مبلحظات(.
كما أكدت نتائج الدراسة على اال٫تية البالغة لدكر اإلدارة ا١تدرسية كا١تنهج الدراسي ُب  -2

كتطوير مهارة ا١تعلم التعليمية فاألكٔب تساىم بذلك من خبلؿ تشجيع ا١تعلم كتوفَت كافة تنمية 
السبل اليت تساعد على تنمية قدراتو كإمكاناتو، كالثاين يساعد من خبلؿ إعداده اإلعداد األمثل 

 من قبل كزارة التعليم اليت ٬تب أف تراعي فيو مستول الطبلب كقدراهتم .
نمية ا١تهنية الذم ًب بنائو ُب استمارة االستبياف تبُت أف أغلب كمن خبلؿ مقياس الت -3

% مقابل ذكم ا١تهارة 60معلمي ا١تدارس ا٠تاصة ضعيفي ا١تهارة ا١تهنية حيث بلغت نسبتهم 
 % كٓب تسجل أم حالة ذات مهارة مهنية عالية.40ا١تهنية اٞتيدة 

فاض ا١تستول التحصيلي إف أىم الصعوبات اليت تواجو ا١تعلم ُب ا١تدارس ا٠تاصة ا٩ت -4
للطبلب، كىناؾ الكثَت منهم ال يرغبوف بالدراسة كال يريدكف التطوير من أنفسهم ، كما أف إدارة 
ا١تدرسة ال هتتم با١تعلم كال تعطيو راتب يتماشى مع اٞتهد ا١تبذكؿ ، كما أهنم يعانوف من كثافة 

 ستول الطبلب. ا١تناىج الدراسية ، كصعوبة ا١تادة العلمية كعدـ مبلءمتها ١ت
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  -ثالثان : مقًتحات الدراسة :
٬تب االىتماـ ٔتوضوع ا١تهارة ا١تهنية للمعلم كالسعي لتطويرىا ليس با١تؤسسات التعليمية  -1

 العامة فقط بل ٬تب االىتماـ هبا ُب القطاع ا٠تاص أيضان.
ة نقًتح أف تفرض كزارة التعليم على مؤسسات التعليم ا٠تاص إعداد الدكرات التدريبي -2

 ككرش العمل ١تعلمي القطاع ا٠تاص بشكل دكرم لبلستفادة من ذكم ا٠تربة كاالختصاص.
إعداد خطط تنموية طويلة كقصَتة كمتوسطة ا١تدل للرفع من مستول ا١تعلم بشكل عاـ  -3

 ُب القطاعُت العاـ كا٠تاص ، كأف تكوف تنمية ا١تهارة ا١تهنية للمعلم من أىم أكلويات تلك ا٠تطط.       
 -جع :ادلرا
( ، اٟتوكمة الرشيدة فن إدارة ا١تؤسسات عالية 2015أبو النصر ، مدحت ٤تمد ٤تمود) -1

 اٞتودة، اجملموعة العربية للتدريب كالنشر، القاىرة .
(، " التنمية ا١تهنية لؤلستاذ اٞتامعي كمدخل لتحقيق اٞتودة 2017األسود ، الزىرة ) -2

 . 1التعليمية" ، ٣تلة العلـو االجتماعية، العدد
، مكتب الفبلح 1( ، علم النفس الًتبوم كتطبيقاتو،ط1997البيلي ، ٤تمد عبد هللا ) -3

 ،العُت.
( ، مهارات ا١تعلم اٞتديد)حقيبة تدريبية(، جامعة 2015الًتكي ، خالد بن ابراىيم) -4

 اإلماـ ٤تمد بن سعود االسبلمية، ا١تملكة العربية السعودية.
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(، إتاىات جديدة ُب اقتصاديات التعليم ُب الببلد العربية ، 1988نورم ، عبد الغٍت ) -16

 دار الثقافة الوطنية ، الدكحة.
17- Goodrteegg.anlamontada.com 
لتطوير اآلداء  ( التنمية ا١تهنية عرب االنًتنت أداة2007حسُت ، ىشاـ بركات بشر ،) -18

 www.kotobarbia.comالتدريسي للمعلم ، 
الدكيكات ، سناء ، ما ىي الصعوبات اليت تواجو ا١تعلم،  -19

www.mawdoo3.com   22تاريخ الزيارة  2016اغسطس  10تاريخ التسجيل-
11-2017. 

http://www.kotobarbia.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/


 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

452 
 

شرقي،نادية أمل ، التنمية ا١تهنية للمعلم كاالٕتاىات ا١تعاصرة،  -20
www.edutrapedia.illaf.n  تاريخ الزيارة 2010/نوفنرب/28تاريخ التسجيل ،

 ؼ. 10/4/2017
تاريخ التسجيل  wwwmawdoo3.com  شلش ، ىديل ،تعريف الطالب،  -21
 . 2017-12-14، تاريخ الزيارة 22-12-2015
كيلي ، ميليسا ، "أفضل ستة مفاتيح لتكوف معلم ناجح"، ُب ابراىيم ، ٤تمد فوزم ،  -22

 دليل ا١تعلم الناجح : مقاالت تربوية مًتٚتة كتبها اشهر خرباء الًتبية، 
http://download1074.mediafire.com/allb3bs9ljtg/a7h1jqgdruk

1bsn.pdf   ؼ .30/7/2017تاريخ الزيارة 
 

  

http://www.edutrapedia.illaf.n/
http://www.edutrapedia.illaf.n/
http://download1074.mediafire.com/allb3bs9ljtg/a7h1jqgdruk1bsn.pdf
http://download1074.mediafire.com/allb3bs9ljtg/a7h1jqgdruk1bsn.pdf


 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

453 
 

 التجربة الليبية يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا
 د. خدجية البدكم )جامعة طرابلس(

 ملخص البحث : 
تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب ليبيا لو تاريخ طويل ، تبنتو مؤسسات علمية كدينية         

ُب ا١تدف  كالقرل كالواحات ، ُب الزكايا كالكتاتيب كا١تساجد، كاستقطبت أعدادان من الدارسُت 
ءة كالتميز الذين أسهموا للعربية من غَت الناطقُت هبا ،كخٌرجت كثَتا من العلماء ا١تشهود ٢تم بالكفا

 ُب نشر العربية ُب بلداهنم    .
كلكن ىذا البحث سوؼ يقتصر على  اٞتهود الليبية ا١تعاصرة اليت كاكبت مسَتة  تعليم اللغات     

لغَت الناطقُت هبا؛ اعتمادا على نتائج البحوث اللغوية اٟتديثة كعلـو اللسانيات كنظريات علم 
حيث الشعوب تتنافس ُب نشر لغاهتا  كتسعى جاىدة إٔب تطوير مناىجها  النفس كالعلـو الًتبوية ؛

كطرائق تدريسها كإعداد معلميها  كأساليب تقوٯتها  كاختيار أحدث الوسائل كأيسر السبل 
 لتعليمها .
ظهرت ىذه اٞتهود ُب فًتة مبكرة ، أكائل سبعينيات القرف ا١تاضي ، كتنوعت  ٕتارهبا،  كقاـ      

لى برا٣تها  مؤسسات علمية تربوية كدعوية ، كاضطلع بإعداد مقرراهتا كمناىجها ٩تبة باإلشراؼ ع
من األساتذة ا١تتخصصُت ، كسوؼ يعرض ىذا البحث اٞتهود  الليبية اليت تبلورت ُب عدد من 
التجارب اتفقت ُب غاية كاحدة ؛ىي  االسهاـ ُب نشر اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كترسيخ 

 كنشر حضورىا  بُت لغات األمم اٟتية، كاختلفت ُب أىدافها ا٠تاصة كخططها كموادىا .مكانتها 
صممت ا٠تطة ا١تنهجية ٢تذا البحث ُب مقدمة ك مبحثُت كخا٘تة ، كجاءت على النحو التإب       
 : 

 . ا١تبحث األكؿ : رصد التجارب الًتبوية العملية كمراكزىا كأقسامها 
 ؤلفات  كا١تقررات الدراسية كالبحثية .ا١تبحث الثاين : توثيق ا١ت 
 ا٠تا٘تة : كفيها عرض  النتائج كالتوصيات اليت ًب التوصل إليها 

كخل  البحث إٔب أف ٙتة جهودا كاضحة ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ٕتسدت ُب     
ٕتارب ليبية مبكرة كمتميزة على مستوم التنظَت كالتطبيق ،  كأكصت الدراسة بعدد من التوصيات 
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ُب ىذا ٕتلت ُب ٤تاكر أ٫تها :  العمل على توحيد الرؤل كاالسًتاتيجيات كتنسيق جهود العاملُت 
كتعزيز تبادؿ ا١تعلومات كا١تصادر كا٠تربات فيما بينهم ، كإعداد أساتذة مؤىلُت متخصصُت ،   اجملاؿ

كالعناية بالتدريب كا١تتابعة كالتقوًن ، كتشجيع البحوث كالدراسات ك الكتب كا١تقررات الدراسية  
كتوظيف التقنيات اٟتديثة احملتول  تقوٯتها كٖتليل ٤تتوياهتا كفقا للمناىج العا١تية ا١تعتمدة ُب ٖتليلك 

 كا١تعامل كا١تختربات ُب الربامج التعليمية كاالستفادة من التجارب الدكلية الناجحة ُب ىذا اجملاؿ .
 البحث: مقدمػػػػػة
اٟتمد هلل رب العلمُت كالصبلة كالسبلـ على سيد ا١ترسلُت كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما      

 كبعد ،،،
أم أمة ىي كعاء لفكرىا كمستودع لثقافتها كمرآة ٟتضارهتا ، كىي رابطة من أقول فإف لغة        

الركابط بُت افراد اجملتمع الواحد ،كمن أكثر الوسائل قدرة على نقل ثقافتهم إٔب اجملتمع العا١تي كلو 
لية كٖتقيق ا١تشاركة الوجدانية  كتبادؿ االفكار بُت الشعوب ؛ اعتمادا على أف الوظيفتُت التواص

 كالتفاعلية ٫تا من أىم كظائف اللغة. 
كلذلك فإف تعليم اللغات األجنبية ُب ىذا العصر يشغل حيزا كبَتا من اىتمامات علماء اللغة    

كا١تتخصصُت ، كتسعى األمم جاىدة إٔب نشر لغاهتا ُب العآب كهتيئ أفضل السبل لتطويرىا 
لوسائل ا١تتطورة ، كتعد ا٠تطط كالربامج كٖتديث أساليب تعليمها، كتنتخب الطرؽ اٟتديثة كا

 لتدريب معلميها كالقائمُت عليها ليتمكنوا من تقدًن ىذه اللغات بصورة مقبولة ك٦تتعة .
كاللغة العربية ليست استثناء من ذلك ، فا١تتتبع للجهود ا١تعاصرة ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية       

ورة منهجية ُب أكائل الستينيات من القرف ا١تاضي ؛ لغَت الناطقُت هبا،  يبلحظ أهنا انطلقت بص
مستفيدة ٦تا قدمتو نتائج الدراسات كالبحوث ُب علـو اللغة كعلم النفس كعلـو الًتبية ك ُب ٣تاؿ 

 اللسانيات التطبيقية كبرامج تعليم اللغات األجنبية  من آراء كمناىج كنظريات  
يع اٞتهود اليت بذ٢تا الليبيوف ُب تعليم اللغة العربية كالغاية من ىذا البحث ليست النظر ُب  ٚت     

ػ ُب كقت  -كنشرىا كتعزيز مكانتها عرب تارٮتهم ؛ فذلك موضوع  كاسع ك٢تم فيو باع  طويل تبنتو 
مبكرػ مؤسسات علمية كدينية ، كقادىا أعبلـ  أفذاذ ُب الزكايا كالكتاتيب كا١تساجد، ُب ا١تدف 

أفواجا من الدارسُت كخٌرجت كثَتان من العلماء ا١تشهود ٢تم  كالقرل كالواحات ، كاستقطبت
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( ، 23.  1999)ا٢ترامة .  (، 157.  1996.  بالكفاءة كالتميزُب الداخل كا٠تارج   . )الدإب 
، كلكن ىذا البحث سوؼ يقتصر (  1/  2.  2015( ، )الشريف.  17.  2006.   ) جرباف

انطلقت بوتَتة عالية ُب أكائل السبيعينيات من القرف ا١تاضي،  على رصد اٞتهود الليبية ا١تعاصرة اليت
كقطعت شوطا كبَتا ُب ىذا اجملاؿ ، كيبذلت فيو من اٞتهود الكبَتة كبرزت  من التجارب ا١تتنوعة 
 -ما٬تعلها جديرة بأف توثق بصورة شاملة كمتكاملة كتعرض ٔتنهجية كموضوعية ،كسييسلط الضو

على نقاط الضعف ُب ىذه التجارب ، كتعرض  -إليها البحث  من خبلؿ النتائج اليت توصل
بعض ا١تقًتحات اليت قد تساعد ا١تشتغلُت ُب ىذا اجملاؿ كالقائمُت عليو  ُب تقوًن ىذه اٞتهود 

 بغرض صياغة رؤية مستقبلية تتسم باٟتداثة كتواكب ا١تتغَتات . 
 خا٘تة ، كٕتلت فيما يلي: كقد تشكلت مادة ىذ البحث كفق خطة جاءت ُب مقدمة ك مبحثُت ك 

 . ا١تبحث األكؿ : رصد التجارب الًتبوية العملية كمراكزىا كأقسامها 
 . ا١تبحث الثاين : توثيق ا١تؤلفات  كا١تقررات الدراسية كالبحثية 
 ا٠تا٘تة : كفيها عرض  النتائج كالتوصيات اليت ًب التوصل إليها 

 
 ادلناىج كالّبامج التدريسية" : ادلبحث األكؿ :رصد التجارب الًتبوية العملية "

 أكال :  تكوين كوادر مؤىلة إلعداد ادلناىج كتأليف الكتب الدراسية : 
إف عدـ كجود ا١تناىج الدقيقة كالكتب اٞتيدة احملققة من أىم ا١تشكبلت كالصعوبات اليت      

رتبط ىذه ا١تناىج تواجو ا١تشتغلُت بتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ، كمن الضركرم أف ت
كا١تقررات بتحديد " األسباب اليت تدفع الطلبة أب تعلم اللغة العربية ، كُب ا١تواقف اليت تستخدـ 
فيها اللغة العربية كلغة أجنبية . كمثل ىذا التحديد يفيد كبل من الًتبويُت كا١تؤلفُت ك٥تططي ا١تناىج 

ة العربية ىي غموض أىداؼ التعلم ، كبالتإب كا١تدرسُت ؛ حيث أف ا١تشكلة الرئيسية ُب تعليم اللغ
( ،  38.  1978فيبدك احملتول كتبدك كسائل التعليم غَت مناسبة أك غَت مبلئمة " ) يونس،  

كبناءان على ذلك فإف إنشاء مركز مهتم  بتأىيل كوادر متخصصة  ُب إعداد ا١تناىج كتأليف الكتب 
نية للخطط  الدراسية كا١تقررات  كدكرىا ُب بناء يعد ٕتسيدا لبلىتماـ الذم توليو اٞتهات ا١تع

 األسس اليت تقـو عليها  برامج فعالة كاضحة األىداؼ ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .
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لقد ًب إنشاء ىذا ا١تركز ُب إطار التعاكف ا١تشًتؾ بُت ٚتعية الدعوة االسبلمية كااليسيسكو،ٖتت 
،  كافتتح ُب طرابلس  رلاؿ تعليم اللغة العربية لغَتالناطقُت هبامركز تكوين ادلكونُت يف اسم: 

سعيا أب ٖتقيق عدد من األىداؼ ٘تثلت  ُب  2005ٔتقر كلية الدعوة اإلسبلمية  ُب سبتمرب 
 احملاكر اآلتية  :

 : أىداؼ لغوية : 1
  مهارات التواصل تكوين ا١تربُت ُب علـو اللغة العربية كالدراسات االسبلمية ، كالتمكن من ٖتقيق

كالتعبَت فهمان كٖتدثا كقراءةن ككتابةن، للتمكن من استيعاب مبادئ الشريعة اإلسبلمية من مصادرىا 
 األصلية، كمن ٖتسُت أساليب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.

  ـ اللغة تعميق معرفتهم بالدراسات اللغوية كاللسانية اٟتديثة ، كإطبلعهم على نتائج البحوث ُب علو
 كتوظيفها ُب تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. 

 : أىداؼ تربوية :  2
  ، مساعدة ا١تنتسبُت على استيعاب أساسيات علـو الًتبية كدكرىا ُب تطوير عملية التعليم كالتعلم

 ية.كالتعرؼ على نظريات التعلم كعلم نفس النمو كتطبيقاتو الًتبوية كالنظريات الًتبوية اإلسبلم
  تدريبهم على اكتساب مهارات التدريس كتقنياتو الًتبوية كمناىجو كتطوير أساليبو باستخداـ

الوسائل التعليمية ، كاالستفادة من اإلمكانات اليت توفرىا التقنيات اٟتديثة من خبلؿ الدركس 
 النظرية كبرامج التدريبات العملية.

  كتطبيقاتو النظرية كا١تيدانية ، كاالستفادة منها ُب تنمية تزكيدىم ٔتناىج البحث الًتبوم كتقنياتو
 قدراهتم على تذليل الصعوبات اليت تعًتضهم ُب ٣تاؿ تعليم الًتبية اإلسبلمية كاللغة العربية .

 : أىداؼ منهجية :  3
 مية إطبلعهم على األساليب اٟتديثة ُب بناء ا١تناىج التعليمية كصناعة الكتب ا١تدرسية كا١تواد التعلي

كمناىج التقوًن الًتبوم ، كاإلشراؼ كالتوجيو الفٍت كمناىج تكوين ا١تعلمُت كتنشيط الدكرات 
 (  2، 1.  2004التدريبية. ) التصور ا١تبدئي . 

 برنامج التكوين : 
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       تضمن ا١تنهج الدراسي ا١تقرر با١تركز عددا من الوحدات الدراسية ُب اللغة العربية  كالدراسات
كعلـو الًتبية ،كما مشلت ا٠تطة الدراسية أنشطة متخصصة كبرامج للتعليم ا١تصغر اإلسبلمية 

 (   5،  4، 3.  2004كأخرل لؤلنشطة ا١توازية .  )التصور ا١تبدئي . 
كًب توزيع الوحدات الدراسية على سنة دراسية كاحدة ، يتحصل بعدىا ا١تنتسبوف على شهادة       

العريب ُب الدكؿ اليت ينتسبوف اليها ؛ ُب ٣تاؿ إعداد ا١تقررات  تؤىلهم للعمل ُب إدارات التعليم
الدراسية كتأليف الكتب ا١تدرسية  ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا . )٤تضر اجتماع . 

2005  .1   ) 
كقد كضعت للخطة الدراسية معايَت كضوابط لضماف ٖتقيق ٧تاحها كفقا لؤلىداؼ ا١ترسومة    

١تتوخاة ، كمن بُت البنود اليت ًب االتفاؽ عليها ؛ ٖتديد شركط االنتساب أب ىذا ا١تركز  كالنتائج ا
باختيار ثبلثة من العناصر العاملة ُب التعليم العريب   ) التدريس أك التوجيو أك اإلدارة ( اٟتاصلُت 

، كما ًب االتفاؽ  على ليسانس ُب اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية ُب الدكؿ اليت ينتسبوف إليها
على أف يقـو باالشراؼ على تسيَت ا١تركز كالتدريس بو ٩تبة من األساتذة الليبيُت ا١تتخصصُت ، 

( كما كاف من بُت بنود االتفاؽ متابعة ا٠تر٬تُت بعد التخرج   7.  2004)التصور ا١تبدئي . 
ية كتنظيم جلسات علمية ( كتقييم العمل با١تركز بناءن على ا١تتابعة ا١ترحل 1)٤تضر اجتماع . 

كحوارية تتم فيها مناقشة آليات التطوير كالتحديث  ٔتشاركة أساتذة ا١تركز كخرباء متخصصُت من 
 خارجو . 

 ثانيا : برامج التعليم ادلبتدئ كادلتوسط كاْلامعي 
 : شعبة تعليم األجانب بكلية الًتبية. جامعة طرابلس :  1  
بدأت ىذه التجربة ُب سبعينيات القرف ا١تاضي بقسم اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية بكلية      

الًتبية .جامعة طرابلس ، حيث استحدثت شعبة خاصة بربنامج تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ، 
 لقسم.كقد كلف بإدارهتا كالتدريس فيها ٩تبة من  أساتذة ا ) شعبة تعليم األجانب (تسمى 

 نظاـ الدراسة بالشعبة : 
تستقبل الشعبة ٚتيع الراغبُت ُب تعلم العربية من ٚتيع اٞتنسيات ، كقد ًب توزيع الربنامج      

 الدراسي على سنتُت دراسيتُت :
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: تعد الطالب لبللتحاؽ بإحدل كليات اٞتامعة للدراسة  ُب ٗتصصات  السنة األكىل -    
 ة العربية . علمية أك تربوية غَت قسم اللغ

( ساعة ؛ ٔتعدؿ  )ٜتس عشرة  420كعدد الساعات الدراسية فيها أربعمائة كعشركف )       
 ( ساعة أسبوعيا .كيشتمل الربنامج التعليمي ٢تذه الفًتة على :  15)
 التدرب على مبادئ القراءة كالكتابة .  .1
 التدريب ا١تعملي على االستماع كالتحدث . .2
 األساسية للغة العربية .التزكد با١تفردات  .3
 اال١تاـ ببعض مصطلحات التعبَت . .4
 معرفة بعض القواعد األساسية للنحو كالصرؼ  . .5
التدرب على ا١تشاركة ُب اٟتوار  كتكوين اٞتمل ككصف ا١تشاىد كاألشياء كقراءة أخبار كنصوص  .6

 قصَتة . 
 ( 4.  3. د . ت   .  ) القماطيكُب ختاـ ىذه السنة ٯتنح الطالب إفادة بذلك 

: ٥تصصة للراغبُت ُب االلتحاؽ بقسم اللغة العربية كالدراسات االسبلمية بالكلية  السنة الثانية -
 لغرض التخص  .

كيشًتط فيها أف يكـو الطالب قد اهنى السنة األكٔب ، كأف ٘تكنو مقدرتو اللغوية من اال٩تراط     
 فيو كاستيعاب ا١تواد العلمية ا١تقررة . 

( ساعة أيضا ، ٔتعدؿ ٜتس  420ا عدد الساعات الدراسية بأربعمائة كعشرين )ك٭تتسب فيه  
 ( ساعة أسبوعيا  كيشتمل الربنامج الدراسي فيها على مايلي : 15عشرة  )

o  . استيعاب قواعد اإلمبلء 
o  . التدرب ا١تعملي على االستماع كالتحدث 
o    .التزكد بثركة من ا١تفردات كمصطلحات التعبَت 
o  اعد النحو كالصرؼ .استكماؿ قو 
o . التدرب على االستماع كفهم احملاضرات كاألحاديث الطويلة كالتعبَت عن االفكار اجملردة 
o  . قراءة نصوص كفصوؿ من كتب عربية ُب ٗتصصات ٥تتلفة 
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 (  5،  4كيتأىل الطالب بعد ا٘تامها ٔتنحو شهادة بذلك . ) القماطي. د . ت .            
: من أقدـ مراكز التعليم اٟتديثة  ، أنشئ ُب أكائل سبعينيات القرف    مركز الشهداء:  2

ْتكم موقعو كسط  –ا١تاضي،كىو من ا١تؤسسات اليت تتبع ٚتعية الدعوة اإلسبلمية ، كيستقطب 
أعدادا  كبَتة من ا١تنتسبُت ا١تبتدئُت ، كيقدـ خدمات تعليمية ٣تانية ، كيضطلع بتخريج  -ا١تدينة 

ت ٥تتلفة من غَت الناطقُت بالعربية ، كما يستقطب شخصيات دبلوماسية دفعات من جنسيا
 كمنتسبُت من العاملُت بالشركات كغَتىم .

: مدة الدراسة ثبلث سنوات دراسية ، كيدرس ا١تنتسب خبل٢تا مقررات  اخلطة التدريسية بادلركز
اإلسبلمية ُب ثبلثة أجزاء ،  ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ، معدة من طرؼ ٚتعية الدعوة

يدرس كتابا كاحدا ُب كل فصل دراسي ،كيتدرب ا١تتعلم خبلؿ دراستو على إتقاف ا١تهارات األربع 
السماع كاحملادثة كالقراءة كالكتابة، كتعتمد الدراسة ُب ٣تملها على الطريقة التقليدية ، مع استخداـ 

لدكرة  شهادة باستكماؿ الدركس )حسُت . بعض الصور كالعينات ، كٯتنح ا١تنتسب ُب هناية ا
 (. 8/  2.  2015كما بعدىا ( ، )الشريف .  2.  2013

الغرض من  إنشاء ىذا ا١تعهد إعداد ا١تنتسبُت لو ١تتابعة دراستهم اٞتامعية    ادلعهد التأىيلي :  -3
بكلية الدعوة اإلسبلمية  ، حيث ٮتضعوف  المتحاف ) شفوم ككتايب ( ؛ لتحديد مستول 
ا١تنتسبُت كمعرفة مدل استعدادىم لدخو٢تا أك متابعة دراستهم داخل ا١تعهد ، كعلى ضوء نتيجة 

بوف إٔب ثبلث ٣تموعات ؛ منهم من ٬تتاز االمتحاف بنجاح فينتسب أب االمتحاف يقسم ا١تنتس
، كتنتسب الطائفة الثانية اليت ٢تا ا١تاـ بالعربية  أب ا١تعهد التأىيلي ١تدة  السنة األكٔب من الكلية 

 ( 41.  1998سنة ، كٮتضع ا١تبتدئوف للدراسة ُب ا١تعهد ١تدة سنتُت. )دليل كلية الدعوة . 
: يقدـ ىذا ا١تعهد دكرات لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ينتموف أب  د الدبلوماسي:  ادلعه 4

جنسيات ٥تتلفة من العاملُت بالسلك الدبلوماسي أك العاملُت بالشركات العاملة داخل ليبيا ، 
 كيقدـ دكرات تعليمية لثبلثة مستويات : 

  ا١تستول ا١تبتدئ 
  ا١تستوال ا١تتوسط 
 ـ ا١تستول ا١تتقد 
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كيقـو بالتدريس با١تعهد أساتذة متخصصوف ٢تم باع طويل ُب تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت    
هبا ، كيتكفلوف باختيار ا١تقررات الدراسية ا١تناسبة للمتعلمُت  باالستعانة با١تقررات كالكتب ا١تتوفرة  

 ( .                2018.  1. ) باٟتاج . ٤تادثة خاصة . 
: كىي مؤسسة جامعية  ٢تا صفة اعتبارية مستقلة ، كمقرىا طرابلس  الدعوة اإلسبلميةكلية   -5

ك٢تا فركع ُب عدد من الدكؿ ، كترتبط بعبلقات علمية كثقافية كاسعة مع مؤسسات علمية عربية 
كدكلية ، كتتبادؿ ا٠تربات كالتجارب كا١تطبوعات كاألساتذة الزائرين كا١تشاركُت ُب األنشطة العلمية 

 اليت تنفذىا ُب الداخل كا٠تارج .
ـ  كىي ٗترج دفعات من ا١تنتسبُت من أكثر من تسعُت  1974كمنذ أف ًب إنشاؤىا سنة        
 أب الدفعة األربعُت. 2017( جنسية ، حيث كصلت ُب شهر اكتوبر عاـ 90)
 اخلطة التدريسية :  
يعتمد نظاـ الدراسة ُب الكلية  على اجتياز امتحاف القبوؿ) الشفوم كالتحريرم ( الذم أعد     

٤تمد ا١تنصف القماطي . كعبد اٟتميد عبد هللا من طرؼ أساتذة متخصصُت بالكلية ؛ ىم : 
كما يتم قبوؿ الطلبة الذين اجتازكا    ا٢ترامة  .كسعدكف السويح  . ُب أكاخر التسعينيات  ،  

متحاف ا١تعهد التأىيلي بنجاح ،كيشًتط ُب ا١تنتسب أف يكوف ٣تيدا للغة العربية ٔتا ٯتكنو من ا
متابعة احملاضرات كما يشًتط أف يكوف حاصبل على الشهادة الثانوية أك مايعاد٢تا بتفوؽ،كتتبع 
بل٢تا  الكلية نظاـ السنة الدراسية حيث ٬تتاز الطلبة ا١تنتسبوف ٢تا مدة اربع سنوات ٯتتحنوف خ

مرتُت ُب العاـ ؛ نصفي كهنائي ، حيث ٘تنح  ٢تم درجة الليسانس . كيتأىل ا١تتخرج ُب الكلية 
كا١تتحصل على اإلجازة ُب اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية ألف يكوف مدرسا للغة العربية 

واصلة كالدراسات اإلسبلمية أك داعية أك إماما أك غَت ذلك ، كقد يسمح للمتفوقُت منهم ٔت
كما  41. 1998دليل كلية الدعوة . دراستهم العليا للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت كالدكتوراه )

 (7،  6.  2015.  بعدىا(،  )الشريف 
 ثالثا  : التعليم كالتدريب ادلهٍت التقٍت :

ييسمح ٞتميع الطلبة ا١تنسبُت إٔب إحدل ا١تؤسسات ا١تعنية بتدريس اللغة العربية كالدراسات     
اإلسبلمية باال٩تراط ُب تعلم ىذه التخصصات ا١تهنية كالتدرب عليها خارج أكقات الدكاـ الرٝتي ، 
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كيعتمد التدريس فيها على اللغة العربية ، كيضم عددا من التخصصات الفنية ؛منها تقنية 
التدريب ا١تعلومات كالكهرباء كالطباعة كا١تكانيكا كغَتىا، كٯتنح الطالب ا١تتدرب عند ٗترجو شهادة 
)دليل كلية  ا١تهٌت  مع شهادة الليسانس ُب اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية ُب آف كاحد . 

 (106،    105،  103.   1998الدعوة . 
 رابعا : الدراسات العليا  :

يستقطب ىذا القسم الطبلب ا١تتفوقُت من ٛتلة الليسانس كفق ضوابط خاصة علمية        
 تكوف برنامج الدراسات العليا من مرحلتُت : كلغوية كشخصية . كي

: نظامية مدهتا سنتاف ، يدرس الطالب خبل٢تا عددا من ا١تقررات اليت تسعى أب التعمق ُب  األكىل
فهم القضايا ا١تتعلقة ٔتواد التخص  ، كما  يدرس مناىج البحث العلمي اليت تؤىلو الستخداـ 

 الطالب ُب هنايتها دبلـو الدراسات العليا . ا١تصادر كااللتزاـ بقواعد البحث . كٯتنح 
: كيتم فيها إعداد ْتث يؤىلو للتحصل على درجة ا١تاجستَت ، كيشًتط ُب الطالب ا١تتقدـ   الثانية

 %  ُب الدراسة التمهيدية . 70حصولو على نسبة ٧تاح التقل عن  
،  ٍب نوقشت أكؿ رسالة ـ  1986كقد ًب  الشركع ُب تنفيذ برنامج ا١تاجستَت بالقسم سنة      

ـ  ، كبلغ عدد الرسائل اليت نوقشت بالكلية ُب التخص  العإب ا١تاجستَت  1995دكتوراه سنة 
 (5) مخس  الدكتوراه الدقيق التخصص يف الرسائل كعدد ، رسالة  (112) عشرة كاثنتا مائة

اٞتودة العا١تية . ك٭ترص القائموف بالكلية على أف تكوف ا١تخرجات  متفقة مع معايَت رسائل
كما   9.   2015كما بعدىا ( ، ) الشريف.  50.  1998)  دليل كلية الدعوة .  ا١تعتمدة.
 بعدىا (

ا١تبحث الثاين : توثيق ا١تؤلفات  الليبية كا١تقررات الدراسية كالبحثية ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية لغَت 
 الناطقُت هبا : 

  ٣تاؿ تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا أىدافها ككظائفها  : أكال : ا١تؤلفات الوطنية ا١تدرسية ُب
 مػوقع الكتاب ا١تدرسي ُب العمػلية التعليمية :  

٭تتل الكتاب ا١تدرسي مكانة بارزة بُت مواد التعلم ، كيعد ركنان مهمان من أركاف العملية 
التعليمية؛نظران ألنو يشكل مصدران مباشران للتعلم كحافزان قويان للمعرفة ا١تنظمة ؛ لذلك يوصي ا٠ترباء 
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دادة شكبلن كمضمونان كا١تربوف ا١تهتموف با١تادة التعليمية كاحملتول التعليمي كطرؽ التدريس ْتسن إع
 ،  ك٭تددكف لذلك ضوابط متكاملة منهجية كعلمية كثقافية كغَتىا. 

 
 
 
 
 

 أىداؼ كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  :  -1
ترتبط كتب تعليم اللغة العربية باألىداؼ اليت يسعى ا١تخططوف ككاضعوا ا١تناىج 
كا١تقررات لتحقيقها ، ككلما كانت األىداؼ كاضحة  كاف تأليف كتبها  أكثر جدكل ، كُب ضوء 

 ذلك ٯتكن تلخي  أىم األىداؼ الرئيسة لتعليم العربية فيما يلي: 
 ب من مهارات متحدثيها ، كتتجلى ىذه ا١تهارات ُب: اكتساب مهارات ٦تارسة اللغة بصورة تقًت  - أ
 . تنمية قدرة الدارسُت  على فهم ا١تسموع 
 . إقدارىم على النطق الصحيح مع الناطقُت هبا معربُت عن أنفسهم مع سبلمة األداء 
 . امتبلكهم القدرة على قراءة  الكتابات العربية بدقة كسرعة كفهم 
 ربية بدقة كمهارة كإتقاف.إكساهبم القدرة على الكتابة بالع 

التعرؼ على خصائ  اللغة العربية ك٦تيزاهتا من حيث : األصوات كا١تفردات كالًتاكيب  -ب 
 كا١تفاىيم. 

معرفة الثقافة اإلسبلمية كاإل١تاـ ٓتصائ  الناطقُت هبا كبالبيئة اليت يعيشوف فيها كباجملتمعات -ج
 ( 29.  1985اليت يتفاعلوف معها .  ) طعيمة . 

الوظائف األساس لكتب تعليم اللغة العربية : بناء على األىداؼ السابقة ٯتكن ٖتديد الوظائف  -2
 فيما يلي : 

أف تقدـ للدارسُت ما ٭تتاجونو من مواد تعليمية تنمي ا١تهارات اللغوية األربع : االستماع كالتحدث  - أ
 فة باللغة العربية كحدىا .كالقراءة كالكتابة ؛ ٔتايهيئو للتواصل ُب ا١تواقف االجتماعية ا١تختل
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 تزكيدىم بالتدريبات اليت ٯتارسوف اللغة من خبل٢تا ، ك٘تكنهم من كشف مواطن الضعف كتقوٯتها . - ب
توضيح خصائ  اللغة العربية للدارسُت ، كعرض ما٘تتاز بو من مقومات فكرية كلفظية كٚتالية  - ت

 تشجعهم على متابعة تعلمها .
 كتوضح تصورىم لؤلىداؼ اليت كضعت لتعلمها . أف تعرب عن رؤية مؤلفي ىذه الكتب - ث
عرضا أمينا كشفافا  للمضموف اللغوم  -العربية كاإلسبلمية   -أف ٖتسن عرض األصوؿ الثقافية  - ج

ٔتا ٬تلي موطن القوة فيها  كيكشف العبلقة الوثيقة بُت الثقافة اإلسبلمية كالعربية باعتبار اللغة 
 رآف الكرًن "العربية لغة أعز مقدسات ا١تسلم " الق

أف تتحرل كتب اللغة العربية  تكوين عبلقة تقـو على االحًتاـ ا١تتبادؿ كالنفع ا١تتواصل بُت العربية  - ح
 (  30.    1985كالناطقُت بغَتىا  ) طعيمة . 

(  أف الصعوبة ُب تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية   1978كيرل بعض الباحثُت ، )يونس  .         
يعتها كال إٔب خصائصها ألف " لكل لغة خصائصها الفريدة  من حيث األصوات ال تعود إٔب طب

 ( . 137. 1978كالصرؼ كا١تفردات كا١تعٌت "  )يونس  . 
كلكن األسباب اٟتقيقية للصعوبات ا١توجودة ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا تعود إٔب ما  

 يلي : 
 . نق  الكتب الدراسية اٞتيدة 
 داـ الوسائل السمعية البصرية ُب تعليمها.عدـ استخ 
 . استخداـ مايسمى باللغة ا١تصورة أك كتابة العربية باٟتركؼ البلتينية 
  .  ( . 140. 1978استخداـ طرؽ التدريس التقليدية .  )يونس 

 ثانيا :  ا١تؤلفات الوطنية ا١تدرسية : 
يتفق علماء الًتبية كا١تهتموف بتعليم اللغات للناطقُت بغَتىا ؛ على أف ٙتة قوائم                 

منهجية ٔتعايَت مفصلة لتقييم الكتب ا١تدرسية ُب تعليم اللغات لغَت الناطقُت هبا ، ككرد عدد من 
ربية اٟتديثة كالنرك٬تية ىذه ا١تعايَت ُب تعليم اللغات منها : الفرنسية كاأل١تانية كااليطالية كالع

كالبولندية كالربتغالية كالركسية كاالسبانية كالسويدية كالسبلفية ، كًب نشر ىذه ا١تعايَتُب كتاب 
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 The Modern Languageأصدرتو رابطة اللغات األجنبية :                           
Association   ( 54ـ  .   ) طعيمة .  1962سنة 
١تتتبع ٢تذه ا١تعايَت يبلحظ أهنا " من السعة ْتيث مشلت ٥تتلف ا١تواد التعليمية كا                

مثل : الكتاب ا١تدرسي كقوائم الكتب كا١تراجع ككتب تعليم الثقافة ككتب االغاين كاالناشيد 
كالكتب كا١تذكرات ا٠تاصة بالطرؽ ككتب احملادثة كالقواميس كشرائط التسجيل كاالفبلـ ككتب 

كلية كالشرائح كا٠ترائط كالدكريات كالصور كالرسـو التوضيحية كاٞتداكؿ كالرسـو البيانية القراءة اال
ككتب االدب كاللغويات كالربامج ككتب ا١تراجعة النحوية كا١تواد ا١تصاحبة كمرشد ا١تعلم "    )   

 (55،  54.  1985طعيمة . 
 

كىذه الدراسة ليست بصدد تقوًن ٤تتول ا١تؤلفات الليبية با١تنهجية اليت تقتضيها                 
آليات تقوًن احملتول  با١تفهـو ا١تتعارؼ عليو ُب دراسة اللغات لغَت الناطقُت هبا ؛  فتلك أمور 
ا أخرل ٗترج عن نطاؽ ىذا البحث ، كتقتضي ْتوثا مستقلة أكثر ٗتصصا؛ كلكن مهمة ىذ
البحث ىي عرض ا١تؤلفات الدراسية اليت ألفت مواكبة لتنفيذ  برامج تعليمية معاصرة با١تؤسسات 
الليبية ا١تهتمة ، مرفقة بإضاءات شاملة كموجزة عن ىذه ا١تؤلفات تكشف عن بعض األسس 

، كقد ا١تعتمدة  ُب ٖتليل كتقوًن كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  بصورة ٣تملة كشاملة 
كرد إف ٙتة عشرين أساسا من األسس ا١تعتمدة اليت ٯتكن أف يقـو عليها العمل العلمي ُب ىذا 

 ( .109.  1985اجملاؿ  . ) طعيمة . 
كاٞتداكؿ ا١تدرجة أدناه تتضمن توثيقان للكتب ا١تدرسية الليبية ُب تعليم العربية لغَت                

كا١تتوسطة كا١تتقدمة ؛ النظرية منها كالتطبيقية ، من خبلؿ تطبيق  الناطقُت هبا ، ٔتستوياهتا ا١تبتدئة
 بعض األسس ا١تعتمدة  اليت تعٌت بذلك :  
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 البٌانات العامة

 
 الكتاب أساسٌات إعداد طبٌعة المقرر اإلخراج

  م
اسم 

 الكتاب

 
 المؤلف

 

 
 معلومات النشر 

 
 الطباعة
 األجزاء

 وعدد الصفحات

 
تشكٌل 

 الحروف

 
 المقدمة

 
والكشاف 

 لفهرس 

 
العناوٌن 
 الداخلٌة

 
عدد 

 الدروس

 
الصور 
والرسوم

 ات
 

 
المستوى 

 اللغوي 
 

 
 منطلقات الكتاب  

 
الدراسات  
 األساسٌة 

 
قوائم 

المفردا
 ت 
 

اللغة  
 العربٌة
قواعد 
ونصو

 ص
 

د . عماد 
 حاتم 

المشأة الشعبٌة 
  1980للنشر 

  2ط / 

متوسط جزء 
 صفحة 707

مدرجة  مشكول
 مفصلة 

مدرج 
فهرس 

 المحتوى

عرض 
قواعد 
 نحوٌة 

ونصوص 
شعرٌة 
 ونثرٌة

اثنان 
واربعون 

 درسا 

 
_ 

محادثات , نصوص ,  متقدم
 تدرٌبات 

تدرٌبات قواعد 
 والنصوص

 محادثات

 
 
_ 
 

العربٌة  1
لغٌر 

 العرب 

د.عبد 
 هللا سوٌد 
 وزمٌله 

الدار العربٌة 
للكتاب . 

 طرابلس

 1981    1ط/ 

 متوسط جزء 

 صفحة  398

  مشكول 
 مدرجة 
 مفصلة 

فهرس 
 المحتوى 

دروس 
 وتمارٌن 

تسعة 
وثالثون 

 درسا 

  مبتدئ _
مهارات )الحدٌث   

 والكتابة (
 قواعد وتدرٌبات 

 
 

 _ محادثات  وقواعد

اللغة  
العربٌة 

لغٌر 
الناطقٌن 
) كتاب 

معملً(

  1ج / 

د . دمحم 
 المنصف 

 

كلٌة اللغات 
جامعة طرابلس 

 1991/  1ج 

فهرس  / / /  
 المحتوى

حوارات 
 وتمارٌن 

ثالث 
 وحدات 

مهارات استماع حدٌث  مبتدئ _
 ,قراءة 

 تجارب معملٌة 
اصوات , قواعد 

 نحوٌةا

_ 

4 

 
 
 
 
 
 
 

تعلٌم 
اللغة 

العربٌة 
 للمبتدئٌن

 
 
 
 

منشورات كلٌة  _
 الدعوة

. ط /  1992 

2 

 
 مجلد  -صغٌر
  -ملون 

 197   -جزء  

 

 مثبتة مشكولة
 
 
 

مواقف من  _
الحٌاة , 
السوق , 

جسم 
االنسان , 

حوارات 
مفردات , 

 تدرٌبات 

 
ستة 

 وعشرون

 
رسوما

ت غٌر 
 ملونة

الممارسة والتقلٌد  مبتدئ
والفهم والتذكر 

 –قراءة  –)استماع 
 كتابة (

   تجارب عملٌة 
    _ 
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 اساسٌات إعداد الكتاب  طبٌعة المقرر اإلخراج  البٌانات العامة  

 
 م 

اسم 
 الكتاب 

الطباعة  معلومات النشر  المؤلف 
واألجزاء وعدد 

 الصفحات 

تشكٌل 
 الحروف

 
 المقدمة

 
والكشاف 

 لفهرس 

 
العناوٌن 
 الداخلٌة

 
عدد 

 الدروس

 
الصور 
والرسوم

 ات
 

 
المستوى 

 اللغوي 
 

 
 منطلقات الكتاب  

 
الدراسات  
 األساسٌة 

 
قوائم 

المفردا
 ت 
 

تعلٌم  5
اللغة 

العربٌة 
لغٌر 

الناطقٌن 
 بها 

منشورات كلٌة  _

 1992الدعوة 

 2ط/ 

صغٌر مجلد 

 154 -/جزء  

مثبتة ومذٌلة  مشكولة
بتوجٌهات 

 للمعلم 

فهرس 
الموضوعا

 ت 

مواقف من 
الحٌاة : 
الجمارك , 

الفندق 
,البحر, 

المصرف  
,الوطن , 

نماذج 
بشرٌة 

موضوعات 
دٌنٌة, 

 تمارٌن 

ثالثون 
 درسا

رسوما
ت  غٌر 

 ملونة

الممارسة والتقلٌد  متوسط
والفهم والتذكر )قراءة 

 ـ كتابة ـ 

إشارة إلى كتب 
 منهجٌة سابقة

    _ 

6 

 
 

اللغة 
العربٌة 

لغٌر 
 الناطقٌن
)كتاب 
 معمل(

  2ج / 

 
 

د. عبد 
 هللا سوٌد 

 
 

منشورات 
جامعة طرابلس 

  1ط / 

1992    

 متوسط 
 جزء 

 صفحة 216

فهرس  مدرجة  مشكول
 المحتوى  

تدرٌبات 
 مختلفة 

اربعة عشر 
 درسا 

مبادئ القراءة والكتابة  متوسط _ 
, بعض مسائل النحو , 
تراكٌب قصٌرة 

 تمرٌنات متنوعة
تنمٌة مهاتً االستماع 

 والتحدث

 تجارب معملٌة 
استثمار نتائج 
دراسات علم اللغة 
التطبٌقً فً مجال 

 اللغة الثانٌة 

_ 

تعلٌم  7
اللغة 

العربٌة 
لغٌر 

الناطقٌن 
 بها 

منشورات كلٌة  _
 الدعوة 
1992 

  2ط/

متوسط مجلد 
 ملون 
 117 -جزء

مشكول  
 باألحمر

 مثبثة 
تشٌر الى 

الجزء 
 الثالث 

قائمة 
بالموضوعا

 ت

موضوعات 
ثقافٌة عامة 
وشخصٌات 

تراثٌة 
عربٌة 

وغٌرها 
ورموز 

 دٌنٌة 

ثالثة  
وثالثون 

 درسا 

رسوما
ت غٌر 

 ملونة 

مهارات االتصال :  متوسط 
 القراءة والفهم والحدٌث 

إشارة إلى الطرٌقة 
التركٌبٌة فً 

 تدرٌس اللغة 

 
_ 
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 اساسيات إعداد الكتاب  طبيعة ا١تقرر اإلخراج البٌانات العامة 
 
 م 

اسم 
 الكتاب 

معلومات  المؤلف 
 النشر 

الطباعة 
واألجزاء 

وعدد 
 الصفحات 

تشكٌل 
 الحروف

 
 المقدمة

 
كالكشاؼ 
 لفهرس 

 
العناكين 
 الداخلية

 
عدد 
 الدركس

 
الصور 

 كالرسومات
 

 
ا١تستول 
 اللغوم 
 

 
 منطلقات الكتاب  

 
الدراسات  
 األساسية 

 
قوائم 

 ا١تفردات 
 

التدرٌبا 8
ت 

 اللغوٌة 
 للسنة

 األولى 

أ . عبد 
اللطٌف 
الشوٌر

 ف

منشورات 
كلٌة الدعوة 

 اإلسالمٌة 

 1ط / 
1997 

 
 

 متوسط 

 222مجلد 

 
 

 
 مشكول 

مدرجة 
 مفصلة 

فهرس 
 احملتول

 قواعد ٨توية 
 أخطاء شائعة 
 أحكاـ العدد 
 ا١تعاجم 

 الكتابة اإلدارية 
 ٘تارين 

أربعة 
كحدات 
مكونة 
من 
دركس 
 مفصلة 
كتدريبا
 ت

 
 
 
_ 

 
 
 

 متقدـ 

 
 قواعد إمبلئية 

ك٨توية كصرفية 
 كمعجمية 

ك٘تارين تتضمن 
 نصوصا شعريةكنثرية 

تصور لغوم 
تطبيقي متنوع  
حصيلة خربة عملية 

 للمؤلف  

 
 
 
_ 
 
 
 
 

9  
التدرٌبا

ت 
اللغوٌة 
للسنة 
 الثانٌة 

   
 عبد  . أ

أ.عبد 
اللطٌف 
الشوٌر

 ف
 

 
منشوراتكلٌ

 ة الدعوة

  1ط / 

1998  

 
 متوسط 

 
 

 مشكول 

 
 

مدرجة 
 مفصلة 

فهرس 
 ٤تتويات 

 الرسم الكتايب
 أخطاء شائعة 
 قواعد ٨توية 
 كتابة 
 معاجم

 مسائل ٨توية 

سبعة 
 أقساـ 
 

 
 
 
_ 

 
 
 
 عاؿ

 
 قواعد إمبلئية 

ك٨توية كصرفية 
 كمعجمية 

ك٘تارين تتضمن 
 نصوصا شعريةكنثرية

تصور لغوم 
تطبيقي متنوع  
حصيلة خربة عملية 

 للمؤلف
إشارة إٔب الكتاب 

 األكؿ   

 
 
 
 
_ 
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 نصوص 

التدرٌبا 10
ت 

 اللغوٌة 
للسنة 
 الثالثة 

 
 
" 

منشورات 
 كلٌة الدعوة 

 

  1ط / 

2000 

 متوسط 

 279مجلد 

 
 مشكول 

 
مدرجة 
 مفصلة 

فهرس 
 ٤تتول 

تطبيقات لغوية  
 كإنشائية 
 كمعجمية 
كببلغية 
 كنصوص

 للمناقشة   

ٙتانية 
أقساـ 
مكونة 
من 
دركس 
 مفصلة 

 
 
_ 

 
 
 عاؿ

ُب الرسم  الكتايب 
 العريب

تطبيقا ت لغوية 
كتصويبا ت  لؤلخطاء 

 الشائعة 
 كمعاجم 

تصور لغوم 
 تطبيقي متنوع  

سلسلة مكونة من 
 ثبلثة أجزاء  

 
 
_ 

اللغة  11
العربٌة 

لغٌر 
الناطقٌن 

 بها
الجزء 

 األول   

أ. عبد 
اللطٌف 
الشوٌر

ف  
 وآخرون 

منشورات 
جمعٌة 
الدعوة 

 االسالمٌة 

 م 1428

متوسط 
 مجلد ملون 

 سلسلة 

 ص 325

مشكول 
 كله 

مقدمة 
 مفصلة 

فهرس 
موضوعات  
 مفصل 

حركؼ ، 
تدريبات 

،دركس ، 
 حوارات ،
)موضوعات 

حياتية ، تراثية 
 ، علمية ( 

تطبيقات  
 مفصلة 

ٙتاف  
كعشركف 
 درسا 

رسومات 
 ملونة 

مهارات االتصاؿ :  مبتدئ
 قراءة ، فهم تطبيق 

االشارة إٔب 
االستفادة من 
ٕتارب تأليفية 

 سابقة 

مسرد 
ألفبائي ُب 

ختاـ 
الكتاب 
يضم  
 مفردة   531

12  
" 
 

الجزء 
 الثانً 

 
" 
 
 
 
 
 
 

 
" 

 متوسط
مجلد ملون 

 ص152

مقدمة  مشكول 
 مفصلة

فهرس 
 موضوعات 

 
موضوعات 
 علمية تربوية 

 

ٙتاف 
كعشركف 
 درسا 

رسومات 
 كصور ملونة 

اصوات مفردات  متوسط 
مصطلحات لغوية  

 قواعد إمبلئية 

اإلشارة إٔب سلسلة 
 التآليف  السابقة 

مفردات 
مفسرة 
ضمن 
 الدركس 
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 اإلخراج البيانات العامة

 
 

 طبيعة ا١تقرر
 

 أساسيات إعداد الكتاب
 

اسم  ـ
 الكتاب
 
 
 

 ا١تؤلف
 

معلومات 
 النشر

 الطباعة
 األجزاء
كعدد 
 الصفحات

تشكيل 
 اٟتركؼ

الفهرس  ا١تقدمة
كالكشا
 ؼ

العناكين 
 الداخلية

 
عدد 
 الدركس

 
الصو 
ر 
 كالرس

 
ا١تس
تول 
اللغو 
 م

 
منطلقات 
 الكتاب

 
الدراسات 
 األساسية

 
 قوائم ا١تفردات
 

 

1
3 

 
" 
اٞتزء 
 الثالث

 
 
" 

 
 
" 

متوسط 
 ٣تلد ملوف
285 

 قدـ مشكوؿ
ٔتبلحظا
 ت

فهرس 
 مفصل

موضوعات 
علمية 
كتربوية 
كثقافية 
كلغوية 
كامبلئية 
 كتدريبات

اثناف 
كثبلثوف 
 درسا

رسوما
ت 
ملونة 
 كصور

متوس
 ط

مهارات االتصاؿ  عاـ
 االربع

إشارة إٔب األجزاء السابقة من 
 الكتاب
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1
4 

اللغة 
العربية 
لغَت 
الناطقُت 
 هبا
 
اٞتزء 
 الرابع

أ. عبد  
اللطيف 
الشوير 
ؼ 
 كآخركف

منشورات 
ٚتعية 
الدعوة 
 االسبلمية
 د. ت

متوسط  
٣تلد ملوف  
 فاخر
302 

فهرس  مفصلة مشكوؿ
 مفصل

انسانية 
كتربوية 
كاجتماعية 
كعلمية 
 كثقافية

اربعة 
كعشركف 
 درسا

رسوما
ت 
 ملونة

متوس
 ط

مهارات 
 االتصاؿ
نصوص ، 
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 وث ادلتخصصة يف رلاؿ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا : حثالثا   : ادلؤلفات كالدراسات كالب
 ادلؤلفات كالدراسات كالبحوث الوطنية  :  -1
 دراسة ٖتليلية( نشر بكتاب )تعليم اللغة  -بعض األخطاء اللغوية لدل متعلمي العربية األجانب

ـ .   ط . ا١تنظمة 1992.  د . ٤تمد منصف القماطي قضايا كٕتارب( -العربية لغَت الناطقُت هبا
 .العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو . تونس

  . ـ . ْتث  2010تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بُت النظرية كالتطبيق . أ . ٛتيدة فرج
 الليبية . طرابلس . مقدـ لنيل درجة ا١تاجستَت . األكادٯتية 

 ليبيا، مركز الشهداء أ٪توذجا قراءة ُب احملتول اللغوم كالثقاُب  ُب هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم
 العربية بعنواف : انتشار للغة دكٕب حسُت . ْتث مقدـ إٔب مؤ٘تر بن عمر ٤تمد .١تقرر ا١تركز .  د

 5 – 3ديبوؾ.  إندكنيسيا كحديثا .  اندكنيسيا . جامعة قدٯتا العآب ُب كثقافتها العربية اللغة
 . 2013اكتوبر 

  . مقًتحات لتذليل الصعاب ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .  د . ٤تمد منصف القماطي
 د . ت .  ) ْتث خاص ْتوزة مؤلفو  (

  . امتحاف القدرة اللغوية ) إقبلع( د . ٤تمد ا١تنصف القماطي ، د . عبد اٟتميد ا٢ترامة  ، د
سعدكف السويح ،  لتحديد ا١تستول اللغوم لقبوؿ الطبلب بكلية الدعوة اإلسبلمية . أكاخر 

 .التسعينيات 
 :   : ادلؤلفات ادلعدة من مؤسسات دكلية بدعم من مجعية الدعوة اإلسبلمية )منها(  2
  . دليل ا١تعلم للكتاب ا١تدرسي ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  2007د . فتحي يونس .

 .ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو . تونس. 
  . تونس . 2009دليل ا١تنح البحثية كالدراسة ا١توجهة أب الوطن العريب . 
  2007تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا . ا١تعجم ا١تساعد لدارسي الكتاب األساسي ُب  .

 ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو .الكسو  . تونس .
  . طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 2003د. ٤تمود الناقة . د . رشدم طعيمة .

 .ا١تنظمة االسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة .ايسسكو . الرباط . 
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  تعليم اللغة اتصاليا بُت ا١تناىج كاالسًتاتيجيات  2006. رشدم طعيمة . د . ٤تمود الناقة . د .
 . ا١تنظمة االسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة .ايسسكو  . الرباط . 

 
 النتائج كالتوصيات :

 خلص البحث إىل عدد من النتائج كالتوصيات نوجزىا يف اآليت :     
 تنوعة ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،  ٕتلت ُب تعدد التجارب ٙتة  جهود  كاضحة كم

بانتشار مؤسسات التعليم كاالىتماـ بتأليف الكتب كا١تقررات  ا١تتعلقة منهاالليبية  ؛ خاصة 
 الدراسية .

  . اتسمت ا١تقررات الدراسية باٞتودة  كالتميزكالتنوع كاالتقاف على مستول األشكاؿ كا١تضامُت 
  يبلحظ انعداـ التنسيق بُت اٞتهات العاملة ُب ىذا اجملاؿ؛ خاصة فيما يتعلق بتوحيد الرؤل كرسم

 ا٠تطط  كتبادؿ اآلراء كا٠تربات كالتنسيق فيما بينها .
  غياب التأىيل الًتبوم كالتدريب ُب ٣تاؿ إعداد ا١توارد البشرية  ا١تتخصصة من ا١تعلمُت ا١تتخصصُت

املُت  ُب ىذا اجملاؿ ،كاالعتماد على الطرؽ التقليدية  ُب غياب استخداـ كالفنيُت كالتقنيُت  الع
 التقنيات اٟتديثة  كا١تختربات اللغوية .

   قلة البحوث كالدراسات العلمية الوطنية اليت من شأهنا تعزيز اٞتهود ا١تبذكلة ُب تأليف ا١تناىج
 كإعداد الكتب الدراسية ا١تقررة  ُب ىذا اجملاؿ. 

  ندرة البحوث ا١تعتمدة على تقوًن التجارب كتقييمها كٖتليل ٤تتويات ا١تقررات الدراسية  كفقا
 للمناىج العا١تية ا١تعتمدة ُب ٖتليل احملتول . 

كُب سبيل اٟتصوؿ على كاقع تربوم أكثر حداثة ،كمواكبة للمتغَتات الدكلية      كمنافسة    
لعربية لغَت الناطقُت هبا ؛ توصلت الدراسة إٔب بعض للتجارب العاملة  ُب ٣تاؿ تعليم اللغة ا

 ندرجها ُب احملاكر التالية :    التوصيات
 أكال : توحيد الرؤل كالتصورات:   
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  إنشاء مركز كطٍت ٮتت  بتوحيد التوجهات كالرؤل كاالسًتاتيجيات كيعٌت بوضع ا١تناىج كا١تقررات
ق بُت اٞتهات العاملة بتعليم اللغة العربية لغَت كالربامج كتوحيد معايَت التقوًن كالقياس كالتنسي

 الناطقُت هبا كتعزيز التعاكف فيما بينها .
  . االستعانة با٠ترباء ا١تتخصصُت ُب كضع التصورات كبلورة الرؤم ا١تعنية بالتطوير كالتحديث 

 
 

 ثانيا : إعداد أساتذة مؤىلُت متخصصُت : 
 عات ؛ ٮتت  بػتأىيل عناصر ٥تتصة بتعليم اللغة العربية افتتاح قسم أكادٯتي بكليات الًتبية باٞتام

 لغَت الناطقُت هبا ، لو مقرراتو ك٥تططاتو كاسًتاتيجياتو أسوة بتجارب دكلية ناجحة ُب ىذا اجملاؿ .
  التدريب ا١تستمر للمعلمُت من ىذه الفئة كإطبلعهم على األساليب ا١تتطورة ُب تعليم اللغات

 ث الدكلية ُب ىذا ا١تضمار.كاالستفادة من نتائج البحو 
 ثالثا  : البحوث كالدراسات :

  التوسع ُب إعداد الدراسات كالبحوث العلمية الًتبوية  ا١تتعلقة با١تعايَتكالضوابط ا١تعتمدة  ُب  إعداد
 ا١تناىج كتأليف الكتب كا١تقررات .

 عليم اللغات االستفادة من التجارب الدكلية الناجحة كجهودىا ُب تطوير أساليب العمل ُب ت
 ،كتقدًن التسهيبلت البلزمة لتحقيق التعاكف كتبادؿ ا١تعلومات كا١تصادر كا٠تربات .

 رابعا  : الكتب كادلقررات الدراسية  :     
  التوسع ُب تأليف الكتب ا١تنهجية كفق برامج تعليم العربية  العامة كالتخصصية ، كاألدلة ككتب

 على أسس منهجية حديثة كمدركسة .التدريبات كاحملادثة كاٟتوار ا١تبنية 
  تشجيع الدراسات ا١تعنية بتحليل مضامُت الكتب ا١تنهجية كا١تقررات الدراسية كتقوٯتها لغويا كثقافيا

 كفقا للمعايَتاٟتديثة ا١تعتمدة ُب ٖتليل احملتول
 خامسا : االستفادة من التقنيات احلديثة : 

 ا من خبلؿ تنظيم الدكرات التدريبية ككرش العمل، توفَت ا١تختربات كا١تعامل كتدريب ا١تشتغلُت هب
 .كاالستفادة من التَّقنيات اٟتديثة ُب تطوير مهارات التعلم
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  تشجيع استخداـ الوسائل التعليمية كأشرطة التسجيل ا١تصاحبة للكتب ا١تدرسية كأساليب التعليم
 االلكًتكين كالتعلم عن بعد 

  توظيف الوسائل اٟتديثة ُب تقييم ا١تخرجات كتوثيق الركابط مع ا٠تر٬تُت كا١تشتغلُت بالتعليم العريب
 ُب الدكؿ غَت الناطقة هبا هبدؼ التطوير كالتحديث . 

  ربط االتصاؿ كالتعاكف بُت األقساـ العلمية التقنية ) قسم تقنية ا١تعلومات بكلية الدعوة اإلسبلمية
عنية بتدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب الكلية ؛  هبدؼ تصميم  كتنفيذ مثبل ( كاألقساـ ا١ت

 برامج تربوية تقنية  كتدريب العاملُت ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت على استخدامها . 
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 :  ادلصادر كادلراجع
. ٤تمد عبد هللا السٍت . منشورات مركز جهاد الليبيُت . طرابلس .  2006جرباف ٤تمد مسعود.  .1

 ليبيا .  
. ٦تلكة مإب كعبلقاهتا مع ا١تغرب كليبيا . دار صنُت للطباعة  1996الدإب ا٢تادم ا١تربكؾ.   .2

 . بَتكت .  1كالنشر . ط / 
 كلية الدعوة اإلسبلمية .    طرابلس . ليبيا (. منشورات   1998دليل كلية الدعوة اإلسبلمية .  .3
. دليل عمل ُب إعداد ا١تواد التعليمية لربامج تعليم العربية .كحدة  1985طعيمة رشدم أٛتد .  .4

 البحوث كا١تناىج . جامعة أـ القرل . مكة ا١تكرمة .
كلية   –مع. ا١تكتبات كمراكز ا١تعلومات كأ٫تيتها ُب ثقافة اجملت 2015الشريف صاّب ٤تمد ضو  .5

 18 –16الدعوة االسبلمية ٪توذجا .منشور ضمن كتاب ا١تؤ٘تر العلمي األكؿ لكلية اآلداب ) 
 مايو . طرابلس . ليبيا (  

. فصوؿ من تاريخ ليبيا الثقاُب . أصالة للنشر كالتوزيع . ط  1999ا٢ترامة عبد اٟتميد عبد هللا .  .6
 . بَتكت . لبناف .   1/ 
. الرباط .  2005/  4/   13لي ٚتعية الدعوة كااليسسكو ا١تؤرخ ُب  ٤تضر االجتماع  بُت ٦تث .7

 ا١تغرب . 
ليبيا، مركز الشهداء أ٪توذجا  ُب هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم  2013عمر .  حسُت ٤تمد .8

 انتشار العربية بعنواف : للغة دكٕب قراءة ُب احملتول اللغوم كالثقاُب ١تقرر ا١تركز. ْتث مقدـ إٔب مؤ٘تر
 (اكتوبر . ديبوؾ. اندكنيسيا  5 – 3كحديثا . ) قدٯتا العآب ُب كثقافتها العربية اللغة

. تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لؤلجانب ) ْتث ٕترييب ( . دار 1978يونس ٤تمد فتحي .  .9
 الثقافة للطباعة كالنشر  . القاىرة . مصر .
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 أخطاء األسرة الشائعة يف تربية األبناء
 تعليم األساسي مبدينة مصراتومن كجهة نظر معلمي مرحلة ال

 أ. ربيعة أمحد الصديق كرمي/ جامعة مصراتو
Common mistakes made by parents when raising children from the 

perspective of teachers at primary schools in Misurata 

 

Abstract 

       This study aims to investigate what are the most common mistakes 

which parents make when raising their children from the perspective of 

their teachers at primary schools in Misurata. The participants in this 

study are female teachers who work at different primary schools in 

Misurata. These teachers were selected randomly.  The researcher in the 

current study employed the Descriptive method as it suits the study 

requirements. What is more the researcher adopted a research scale 

which was used in Abu Daf and  Abu Daqqa's  (2007) study to collect the 

date for her study.  To grantee validity and reliability of research results,  

the scale was piloted and evaluated by expert referees. The collected 

date was analyzed by using the Centric weight and the Weight average 

statistical tools. The results of the study revealed that the parents make  

different types of mistakes when raising their children. These are: 

mistakes related to the parents' performance of their duties towards 

their children, mistakes which are related to the methods which the 

parents use when raising their children and mistakes which are related 

to the  relationship between the parents and their children.   
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 Introductionادلقدمة:  
بعض اآلباء  ال يعَتكف قضية الًتبية اىتماـ كبَت حيث يًتؾ األبناء ينشأكف بأذين مسؤكليو أك     

متابعو ، اعتقادن منهم أف مسؤكلية اآلباء تنحصر ُب توفَت ا١تأكل، كا١تشرب كا١تلبس كا١تأكم 
 (6ة التحرمي )سور متناسيُت قوؿ هللا عز كجل :" يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم كأىليكم ناران". 

كقوؿ علي بن ايب طالب رضي هللا عنو )علموىم كأدبوىم(، فالًتبية السليمة تقـو على إعطاء 
األبناء فسحة كبَتة من اٟترية فيما يتعلق بشؤكهنم ا٠تاصة مثل اٗتاد القرارات، كالتعبَت عن 

ر ٤تدد من الرغبات، كا١تيوؿ، كاالقباؿ على ٖتمل ا١تسؤكليات ْتيث يكوف ذلك كلو ُب اطا
السلوكيات ا١تنضبطة، كاآلداب الكرٯتة اليت يسعي اآلباء على تأصيلها ُب نفوس أبنائهم،كمسألة 
االىتماـ باألسرة من القضايا العا١تية اليت زاد اٟتديث حو٢تا ال سيما ُب العصر اٟتاضر، كذلك 

يغة من عند على مستول الدكؿ كا٢تيئات كا١تنظمات الدكلية، حيث ٖتاكؿ كل منها ا٬تاد ص
أنفسها من ذلك رفعها شعارات اٟترية كا١تساكاة، كدعواىا إٔب االسرة التقليدية كتطوير أبنائها، 
أكدعول ٖترير األسرة ا١تعاصرة من القيود كتعويضها بعبلقات شاذه ٤ترمة، كإف التأكيد على أ٫تية 

ود اآلباء كاألمهات، كأىل دكر األسرة ُب رعاية األكالد؛ ١تن اجل األمور اليت ٬تب أف تتضافر جه
العلم، كالدعاة كالًتبويوف كاالعبلمُت للمحافظة على بناء االسرة الصاٟتة ُب اجملتمع، فهي أمانة هللا 
تعإب ٨تن مسؤكلوف عنها، فا١ترء ٬تزل على تأدية اٟتقوؽ ا١تتعلقة بأسرتو، إف خَتان  فخَت كإال غَت 

سورة التحرمي  كم كأىليكم ناران كقودىا الناس كاٟتجارة(ذلك قاؿ تعإب) يأيها الذين امنوا قو أنفس
(6) 
كتعد األسرة ا١تكونة من األبوين أقدـ مؤسسة اجتماعية للًتبية عرفها اإلنساف كال تزاؿ تقـو     

بدكرىا ُب تعليم كهتذيب النشء كتزكيده ٓتربات اٟتياة كمهاراهتا احملدكدة كمعارفها البسيطة، كقد 
ٔب أف تشارؾ األسرة أدىتطور اٟتياة البشرية كزيادة ا٠تربات اإلنسانية كتعدد أنواع ا١تعرفة البشرية إ

مؤسسات أخرل ُب كاجب الرعاية كالتوجيو، فتٌخلت األسرة عن بعض ما كانت تقـو بو، إال أهنا 
ظلت ا١تؤسسة الًتبوية األكٔب ُب حياة اجملتمع كقد أثبتت التجارب العملية أف أم جهاز آخر غَت 

أضرار مفسدة لتكوين الطفل األسرة ال يعوض عنها، كال يقـو مقامها، فضبلن عن كونو ال ٮتلو من 
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كتربيتو، كٓتاصة نظاـ احملاضن اٞتماعية اليت أرادت بعض ا١تذاىب ا١تتعسهفة أف تستعيض هبا عن 
 (335، ص2008أبو دؼ، أبو دقة، . (نظاـ األسرة

إف األسرة ىي ا١تؤسسة األكٔب كاألساسية من بُت ا١تؤسسات االجتماعية ا١تتعددة كا١تسئولة عن    
ل للدخوؿ ُب اٟتياة االجتماعية، ليكوف عنصران صاٟتان فعاالن ُب إدامتها على أساس إعداد الطف

الصبلح كا٠تَت كالبناء الفعاؿ، كاألسرة نقطة البدء اليت تزاكؿ انشاء كتنشئة العنصر االنساين، فهي 
األسرة نقطة البدء ا١تؤثرة ُب كل مراحل اٟتياة إ٬تابان كسلبان، ك٢تذا أدل االسبلـ عناية خاصة ب

منسجمة مع الدكر ا١تكلفة بأدائو فوضع القواعد االساسية ُب تنظيمها كضبط شؤكهنا كتوزيع 
االختصاصات، كٖتديد الواجبات ا١تسؤكلة عن أدائها، كخصوصان تربية الطفل تربية صاٟتة كتربية 
إٔب  سليمة متوازنة ُب ٚتيع جوانب الشخصية كالفكرية كالعاطفية كالسلوكية . كدعي اإلسبلـ

احملافظة على كياف األسرة كأبعاد أعضائها من عناصر التهدًن كالتدمَت من كل ما يؤدم إٔب خلق 
البلبلة كاالضطراب ُب العبلقات اليت تؤدم إٔب ضياع األطفاؿ بتفتيت الكياف الذم ٭تميهم 
لنمو  كيعدىم للمستقبل الذم ينتظرىم كجاءت تعليمات اإلسبلـ كإرشاداتو لتخلق احمليط الصاّب

الطفل جسديا كفكريا كعاطفيا كسلوكيا ، ك٪توا سليمان يطبق من خبللو الطفل أك اإلنساف ا١تستقبل 
مقاكمة تقلبات اٟتياة كالنهوض بأعبائها، ك٢تذا ابتدأ ا١تنهج اإلسبلمي مع الطفل منذ ا١تراحل األكٔب 

هاء باالستقبللية الكاملة بعد للعبلقة الزكجية مركرا بالوالدة كاٟتضانة كمرحلة ما قبل البلوغ كانت
االعتماد على كالديو، كما أف األسرة ىي أقدـ ٣تموعة اجتماعية كمعظم الناس تصل اٟتياة األسرية 
من اجل سعادة األبناء،كُب ا١تاضي كاف مفهـو األسرة حوؿ احتياجات الطفل ال يتعدل 

ر األبناء ٮتتلف كلكن تصبح ا١تسكن،كا١تلبس كالغذاءىذه األفكار تغَتت كثَتان اآلف كأصبح دك 
تعد الوحدة االجتماعية اليت تشكل ا١تيبلد  األسرة ُب ٚتيع األحواؿ ىي نواة اجملتمع، فاألسػػػػػػػػػػػػػػرة

الثانيفي حياة الطفل،فالعبلقات األسرية ٢تا دكر كبَت ُب توثيق بناء األسرة، كتقوية التماسك بُت 
ل كتنشئتو،كإيصالو إٔب مرحلة التكامل كاالستقبلؿ؛ كذلك أعضائها، ك٢تا تأثَتاهتا على ٪تو الطف

باعتبار أف األجواء الفكرية، كالنفسية،كالعاطفية اليت ٗتلقها األسرة للطفل، ٘تنحو القدرة على 
 التكيف اٞتدم مع نفسو، كمع أسرتو، كمع ٣تتمعو. 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

484 
 

 ) sp?sectionhttp://aawsat.com.a(  مشكلة البحثResearch     
problem 

يعتقد بعض اآلباء أف موضوع تربية االبناء عملية عشوائية سهلة ٦تكن أف ٯتارسها ام شخ       
بدكف سابق علم أك خربة كإ٪تا ىي عملية بالغة التعقيدات كٖتتاج إٔب  معايَت دقيقة كمنضبطة 

اىتمامان كبَتا من الدراسُت، ٦تا زاد ٛتاس الباحثة إلعداده بضوابط شرعية، لذلك لقي ىذا ا١توضوع 
حيث يظهر  من خبلؿ مبلحظتها ُب بعض ا١تدارس اليت يتم فيها تطبيق الًتبية العمليةلطلبة الكلية

على بعض األبناء سلوكيات منافية لتعاليم ديننا اإلسبلمي اٟتنيف من تصرفات مضرة بالفرد 
بلت اك التصرفات السلوكية اليت يعاين منها االطفاؿ ُب مرحلة التعليم كاجملتمع كمن أبرز ىذه ا١تشك

االساسي خاصة الصفوؼ األكٔب خركجهم عن قوانُت ا١تدرسة، كٖتطيم ٦تتلكات االخرين، 
كالشجار مع االخوة ُب ا١تدرسة حيث يتم تبادؿ عبارات السب كالشتم كاالهتامات فيما بينهم 

كسرقة أدكات بعضهم، كالتهرب من أداء الواجب، كعدـ احًتاـ  كالكذب، كاراقة االشياء عمدان،
ا١تعلمة داخل الفصل، كاستخداـ ألفاظ فاحشة كبذيئة، كعدـ التزاـ االسرة باٟتضور عندما يأٌب 
إليهم انذار من ا١تدرسة ٓتصوص تصرفات أبنائهم كتدىن ٖتصيلهم،أيضا ما ًب مبلحظتو داخل 

تقـو بعملية التفرقة بُت األبناء ا١تتمثلة ُب شراء الزم ا١تدرسي  ا١تبٍت ا١تدرسيأف ىناؾ بعض األسر
كالكتب اٞتديدة، تسديد رسـو الفطور ألحدىم، كاألخر اليتم االىتماـ بو لكونو ضعيف ُب 

 دراستو.
إضافة لذلك أف ىنالك البعض من الناس ٯتارسوف عملية الًتبية بشكل ٪تطي ال يواكب التطور  

يقة االباء ُب الًتبية كتناقلها من جيل إلىجيل فقد نتج عن ذلك العديد ذلك من خبلؿ اتباع طر 
من األخطاء الًتبوية ٦تا ينعكس بذلك على األبناء مؤديا إٔب العديد من السلوكيات كالعادات 
السلبية كا٢تدامة اليت تعاين منها األسر كاجملتمعات كل ذلك يسلط الضوء على ضركرة معرفة ىذه 

كا٠تطَتة اليت يقع فيها األبناء ُب تربية االبناء األمر الذم دفع الباحثة إٔب التعرؼ  االخطاء الشائعة
 على أخطاء األسرة الشائعة ُب تربية أبنائهم .

 كمن مت حتديد مشكلة البحث بالسؤاؿ التايل:

http://aawsat.com.asp/?section
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ما مستول شيوع أخطاء األسرة الشائعة ُب تربية االبناء من كجهة نظر معلمي مرحلة التعليم    
 الساسي ٔتدينة مصراتو؟.ا

   Aims of the researchأىداؼ البحث 
 يهدؼ البحث احلايل اىل:

التعرؼ على أخطاء األسرة الشائعة ُب تربية األبناء من كجهة نظرمعلمي مرحلة التعليم االساسي 
 ٔتدينة مصراتو؟.

 Importance of researchأمهية البحث
 يل ميكن أف يفيد يف اجملاالت األتية :يف ضوء ما ىو متوقع للبحث احلا        
ٯتكن أف تكوف نتائج ىذا البحث ذك فائدة بالنسبة للمعلمُت كالقائموف على العملية الًتبوية  -1

كا١تهتموف بًتبية اٞتيل بشكل عاـ، حيث تقدـ ٢تم تغذية راجعة تفيدىم ُب دعم كمساندة الدكر 
 الًتبوم لؤلسرة مع تصحيح مساره.

ىذا البحث ٯتكن أف تفيد ا١تعلمُت با١تدارس ُب كيفية التقليل من األخطاء اليت ٯتكن إف نتائج -2
 أف يقعوا فيها عند تربية األبناء.

 إف نتائج ىذا البحث ٯتكن أف تفيد اآلباء كا١تعلمُت ُب معرفة أخطاء األسرة الشائعة.-3
َت ُب بناء شخصية الطفل تأٌب أ٫تية البحث من أ٫تية الدكر الًتبوم لؤلسرة، كأثرىا الكب -4

 السيما ُب ا١تراحل األكٔب من حياتو. 
٤تاكلة ىذا البحث إضافة نتائج جديدة لبلستفادة العلمية كا١تعرفية حوؿ معرفة اخطاء االسرة  -5

 الشائعة ُب تربية االبناء.
 Terms and concepts of the researchمصطلحات البحث  

نو يعترب ا٠تطأ أمر طبيعيا ا٬تابيا يًتجم سعي ا١تتعلم للوصوؿ إٕب ىو اسًتاتيجية للتعلم ألاخلطأ: –1
 ا١تعرفة.

ىيالنواة األساسية ُب اجملتمع كتتكوف عادة من ٣تموعة من األفرادٕتمعهم عبلقات األسرة:-2
قائمة على أساس قرابة الدـ ْتيث يكوف كل كاحد من األفراد كأنو جزء اليتجزأعن 

 www.khayma.comاألخر.
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: كحدة بنائية ككظيفية تتكوف من شخصُت، أك اكثر يكتسبوف مكانات كأدكار أيضا بأهنا كتعرؼ
 (181،ص2005)العناين ،                           اجتماعية عن طريق الزكاج كاإل٧تاب.

ىي اجملتمع الصغَت ا١تسؤكؿ عن تنظيم كسائل إشباع حاجات التعريف اإلجرائي لؤلسرة:
 لقواعد اجملتمع الكبَت كقوانينو.االجتماعية كفقان 

     ا٠ترب ينتشر كال يثبت فيو،كىي خرب غَت ثابت يتناقلو الناس ُب ظرؼ من الظركؼ.                                                    الشائعة: -3
www.almaany.com        :تعٍت انتشارا األمر كذيوعو بُت التعريف اإلجرائي للشائعة

 الناس دكف أف يستند إٔب دليل أك يعرؼ لو مصدر.
ىي األخطاء اليت أما بالنسبة للتعريف اإلجرائي ألخطاء األسرة الشائعة يف تربية األبناء: 

ثة: الواجبات الًتبوية ٕتاه يقعفيها اآلباء كىم ٯتارسوف دكرىم الًتبوم ٕتاه األبناء ُب ٣تاالهتا الثبل
األبناء، أساليب تربية األبناء، كالعبلقة مع األبناء، كذلك من كجهة نظر معلمي مرحلة التعليم 

 األساسي.
تعرؼ بأهنا تساعد األنساف على بقائو كاستمراره لبقاء قيمة عاداتو كنظمو السياسية الًتبية:-4

 كاالجتماعية كاالقتصادية.
تعٍت تنشئتهم كاعدادىم ُب ٚتيع جوانبهم الشخصية كفق ا١تنهج  اإلسبلمي :تربية األبناء -5

                           لتحقيق العبودية هلل عز كجل.
((http://Ar.m.wikibooks.org 

 خطوات البحث:
االطبلع على األدبيات كالدراسات السابقة إلرساء اإلطار النظرم للبحث اٟتإب االستفادة  – 1
 منو.
اعتمدت الباحثة على مقياس الباحثاف ٤تمود خليل أبودؼ كسناء ابراىيم ابودقو عاـ  – 2
 ( ا١تطبقة على البيئة الفلسطينية كعرضو على احملكمُت للتأكد من صحة عباراتو.2007)
 استخراج ثبات ا١تقياس. – 3
 ( معلم كمعلمة. 8108اختبار عينة من ٣تتمع ا١تتكوف من ٚتيع ) – 4
 ( معلم كمعلمةالعينة األساسية للبحث.60أداة البحث على ) تطبيق  – 5
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إجراء التحليل اإلحصائي باستخداـ األساليب اإلحصائية ا١تتمثلة ُب )الوسط ا١ترجح،الوزف  – 6
 ا١تئوم (
 تقدًن التوصيات كا١تقًتحات ُب ضوء نتائج ا١تتوصل إليو. – 7

 الدراسات السابقة
 (: 2001دراسة رطركط ) -1

إلساءة الواقعة على األطفاؿ من قبل أفراد أسرىم كعبلقتهم ببعض ا١تتغَتات االجتماعية أ٪تاط ا   
كاالقتصادية، أجريت ىذه الدراسة ُب األردف حيث هتدؼ إٔب: معرفة طبيعة أ٪تاط اإلساءة الواقعة 
 على األطفاؿ كعبلقتها ٓتصائصهم السكنية كاالجتماعية كاالقتصادية، كخصائ  األفراد ا١تسيئُت
السكنية كاالجتماعية كاالقتصادية، كخصائ  أسرىم االجتماعية كالسكنية، مشلت ىذه الدراسة 

( حالة من حاالت اإلساءة لؤلطفاؿ ا١تسجلة لدم مكتب ا٠تدمة االجتماعية ا١ترتبطة 481على )
( 199( حالة إساءة جسدية ك)256( ُب األردف، منها )1999بإدارة ٛتاية األسر ُب العاـ )

( حالة إساءة جنسية،كتوصلت نتائج الدراسة إٔب: أف األطفاؿ األكثر 26ساءة إ٫تاؿ ك)حالة إ
عرضة لئلساءة ىم اإلناث، غَت ا١تنتظمات ُب ا١تدرسة، كذكم الدخل ا١تتدين، كتبُت أف األفراد 
األكثر ٦تارسة لسلوؾ اإلساءة ىم الذكور، كذكم التحصيل العلمي ا١تتدين، كذكم الدخل ا١تتدين، 

ُت أف األسرة ىي األكثر إساءة لؤلطفاؿ ىي األسرة النواة، كاألسرة ا١تقيمة ُب ا١تسكن كتب
 التقليدم، كاألسرة ا١تستأجرة ١تسكنها كاألسرة اليت تعيش ُب غرفتُت. 

 (:2008دراسة عبدالرمحن بن زلمد بن سليماف البليهي ) -2
توافق النفسي، دراسة ميدانية على طبلب أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها األبناء كعبلقتها بال

ا١ترحلة االبتدائية، أجريت ىذه الدراسة ٔتدينة بريدة كىدفت إٔب التعرؼ على أفضل أساليب 
ا١تعاملة الوالدية كما يدركها طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب مدينة بريدة لدم كبلن من األب كاألـ معان، 

لة الثانوية ١تدينة بريدة ُب أنواعو األربعة حسب كالتعرؼ على مستوم التوافق لدم طبلب ا١ترح
مقياس )ىيو.ـ.بل( كىي التوافق ا١تنزٕب كالتوافق االجتماعي كالتوافق االنفعإب، كالتعرؼ على 
العبلقة بُت أساليب اجملاملة الوالدية كما يدركها طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب مدينة بريدة كتوافقهم 

بُت أساليب ا١تعاملة الوالدية لؤلب كأساليب ا١تعاملة الوالدية لؤلـ  النفسي، كالتعرؼ على الفركؽ 
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كما يدركها الطبلب، كأيضان التعرؼ على العبلقة بُت الفركؽ ُب بعض ا٠تصائ  الدٯتوغرافية ككل 
من أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب مدينة بريدة كالتوافق النفسي 

تألفت عينة الدراسة من: طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب مدينة بريدة لدم كبلن من األب لديهم، كقد 
 كاألـ كالوالدين معان، كمن النتائج اليت توصلت الدراسة إليها ما يأٌب:

أفضل أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب مدينة بريدة لؤلب ىي  -1
 اطف الوالدم.التوجيو لؤلفضل ٍب التع

إف أفضل أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب مدينة بريدة لبلـ ىي  -2
 التوجيو األفضل كالتشجيع ٍب التعاطف الوالدم كالتسامح.

إف أفضل أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب مدينة بريدة للوالدين  -3
 ىي التوجيو لؤلفضل ٍب التشجيع ٍب التسامح.معان 
اتضح أف األبناء متوافقُت ُب ٚتيع ٤تاكر التوافق ا١تنزٕب كالصحي كاالجتماعي كاالنفعإب -4

كالتوافق بوجو عاـ ككاف أفضل أنواع التوافق ىو التوافق االنفعإب ٍب التوافق ا١تنزٕب ٍب التوافق 
 الصحي.

األربعة ككذلك التوافق بوجو عاـ ٢تا عبلقة ا٬تابية ّتميع أساليب إف ٚتيع ٤تاكر التوافق  -5
ا١تعاملة الوالدية اال٬تابية )السواء( كىي التسامح كالتعاطف الوالدم كالتوجيو لؤلفضل كالتشجيع 
كأف ٚتيعها أيضان لعا عبلقة سلبية ّتميع أساليب ا١تعاملة السلبية )الغَت سواء( كىي اإليذاء 

كالقسوة كاإلذالؿ كالرفض كاٟتماية الزائدة كالتدخل الزائد كاإلشعار بالذب   اٞتسدم كاٟترماف
 كتفضل اإلخوة )النبذ( كالتدليل سواء كانت من جانب اآلباء أك األمهات.

ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الوالدين ُب األساليب اال٬تابية كإال ُب التعاطف  -6 
ات أكثر من اآلباء، كمن ناحية األساليب السلبية فإف الوالدم كالتشجيع من جانب األمه

األساليب السلبية مثل القسوة كاإليذاء اٞتسدم كاإلذالؿ كاٟترماف كتفضيل اإلخوة كانت أكثر من 
جانب اآلباء بينما كانت اٟتماية الزائدة أكثر من جانب األمهات كٓب يكن ىناؾ فركؽ ذات داللة 

  باقي أساليب ا١تعاملة للوالدين.إحصائية بُت اآلباء كاألمهات ُب
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توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت بعض ا١تتغَتات الدٯتوغرافية مثل الفركؽ ُب الفئات  -7
العمرية ا١تختلفة للطبلب كالفركؽ ُب الدخل لؤلسر كالتخص  كالتقدير للطبلب ككل من أساليب 

 انوية ُب مدينة بريدة. ا١تعاملة الوالدية كالتوافق النفسي لدم طبلب ا١ترحلة الث
 (:2008دراسة زلمود خليل أبو دؼ كسناء إبراىيم أبو دقو،) -3
أخطاء األسرة الشائعة ُب تربية األبناء من كجهة نظر طبلب الدراسات العليا،أجريت ىذه     

الدراسة ُب اٞتامعة اإلسبلمية بغزة كىدفت إٔب ٖتديد مستوم )أخطاء األسرة( ُب تربية األبناء من 
كجهة نظر طبلب الدراسات العليا باٞتامعة اإلسبلمية بغزة كعبلقتها ببعض ا١تتغَتات، إضافةن إٔب 
الكشف عن أىم األسباب اليت أدت إٔب ٦تارسة اآلباء ألخطائهم الشائعة ُب تربية األبناء كلقد 

متمركزة  ( فقرة43استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي التحليلي، حيث قاـ بناء استبانة مكونة من )
( من 146( أبعاد ٍب التأكيد من صدقها كتباهتا كلقد طبقت االستبانة على عينة عشوائية )3ُب )

طبلب الدراسات العليا باٞتامعة اإلسبلمية فكشفت الدراسة عن كجود عدد من األخطاء الشائعة 
ت نتائج الدراسة %( من اجملموع الكلي لفقرات االستبانة، كما بني61ُب تربية األبناء بوزف نسيب )

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ١تتغَتات اٞتنس، االختصاص كا١تستول التعليمي لرب األسرة 
باستثناء كجود فركؽ بُت استجابات طبلب العلـو اإلنسانية كالعلـو التطبيقية لصاّب اجملموعة 

ُب تربية األبناء: الظركؼ األخَتة كقد تبُت أف من أبرز األسباب اليت كقفت كراء األخطاء الشائعة 
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية اليت يعيشها الفلسطينيوف كضعف الوازع الديٍت لدم اآلباء 

 كانشغاؿ الوالدين بوظائفهم على حساب الًتبية.
 (:2010دراسة زلمد الشيخ محود ) -4
دفت الدراسة إٔب معرفة أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها األبناء األسوياء كاٞتا٨توف. كى 

أساليب ا١تعاملة الوالدية ا١تبكرة لدل كل من األحداث األسوياء كاٞتا٨تُت، كمعرفة الفركؽ بُت 
األسوياء كاٞتا٨تُت ُب أساليب ا١تعاملة الوالدية كما تذكرىا األحداث، أيضان التعرؼ على الفركؽ 

 كرىا األبناء،كتوصلت نتائج البحث إٕب:بُت اآلباء كاألمهات ُب أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يذ 
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ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب أساليب ا١تعاملة الوالدية بُت األحداث األسوياء  -1
كاٞتا٨تُت ما عدا ُب أسلوب العقاب لصاّب اٞتا٨تُت كعند مقارنة ا١تتوسطات ٧تد أهنا لصاّب 

 دين كأسلوب للتنشئة.اٞتا٨تُت أم أف اٞتا٨تُت يتعرضوف للعقاب من قبل الوال
ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب أساليب ا١تعاملة الوالدية بُت اإلناث السويات كاإلناث  -2

اٞتا٨تات، ما عدا ُب أسلوب العقاب لصاّب اٞتا٨تات، كعند مقارنة ا١تتوسطات ٧تد أهنا لصاّب 
 للتنشئة.اٞتا٨تات أم أف اٞتا٨تات يتعرضن للعقاب من قبل الوالدين كأسلوب 

ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب أساليب ا١تعاملة الوالدية بُت األسوياء كاٞتا٨تُت من  -3
الذكور، ما عدا ُب أسلوب العقاب لصاّب اٞتا٨تُت، كعند مقارنة ا١تتوسطات ٧تد أهنا لصاّب 

 ة.اٞتا٨تُت الذكور أم أف اٞتا٨تُت يتعرضوف للعقاب من قبل الوالدين كأسلوب للتنشئ
ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب أسلوب ا١تعاملة الوالدية ا١تبكرة حسب متغَت اٞتنس -4

 لدم اٞتا٨تُت من أفراد العينة.
 اجراءات البحث

 منهج البحث:أكال: 
اعتمدتالباحثة على ا١تنهج الوصفي ١تبلءمتو لطبيعة البحث اٟتإب كالذم يعد من أكثر ا١تناىج 

مةا١تتعلقة ٔتوضوع ١تا يتميز بو من التوصل إٔب اٟتقائق الدقيقة كالظركؼ القائ شيوعا كانتشاران نظرا
 (270، ص 1993)مرسي،                 البحث.       

 ثانيا:رلتمع البحث:
يتكوف ٣تتمع البحث اٟتإب من ٚتيع معلمي مرحلة التعليم األساسي ٔتدينة مصراتو البالغ عددىم 

 ( معلم كمعلمو .8108)
 ا:عينةالبحث:ثالث

 (معلم كمعلمو ًب اختيارىا بصوره عشوائية من ٣تتمع البحث.60تكونت عينة البحث من )
 رابعا:أداة البحث:

 من أجل ٖتقيق ىدؼ البحث ًب االعتماد على مقياس الباحثاف ٤تمود أبو دؼ كسناء أبو دفو
 (.2007بغزه للعاـ اٞتامعي )–ا١تطبق على البيئةالفلسطينية 
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 األداة:خامسا:صدؽ 
 يقصد بالصدؽ أف يقيس االختبار فعبل ما يقصد أف يقيسو للتأكد من صدؽ مضموف األداة،

كمدل مبلءمتها لؤلىداؼ اليت كضعت من أجلها،كاعتمدتالباحثة الصدقالظاىرم لؤلداة كذلك 
فقرة ، كقد ًب عرض ا١تقياس على ٣تموعو من (43)بعرض ا١تقياس بشكلو األكؿ ا١تكوف من 

( أعضاء ىيئة التدريسمن ٥تتلف األقساـ بكلية اآلداب،حيث طلب 10ككاف عددىم)احملكمُت 
منهم بياف صحة صياغةصبلحية الفقرات اليت تتمثل ُب التعرؼ على أخطاء األسرة الشائعة ُب 
تربية األبناء كبعد ٚتع ا١تقياس مناحملكمُت كُب ضوء توجيهاهتم ًب األخذ ٔتبلحظاهتم، 

%(كنسبة اتفاؽ على صبلحية الفقرة،حيث ٘تحذؼ بعض الفقرات 70)كاعتمدتالباحثة بنسبة 
من ا١تقياس،كًب تعديل البعض اآلخر من الفقرات، كًب إضافة بعض الفقرات كبذلك أصبحت 

األداة تتصف بصفة الصدؽ  كأصبحت ،فقرة(46)األداة)ا١تقياس(بصورتو النهائية يتكوف من 
 رجة كبَتة، بدرجة متوسطة، بدرجو قليلة(.الظاىرم، كاختَت مدرج اإلجابة الثبلثي )بد

 سادسا: ثبات األداة:
معلمات، كبعد ٕتميع ا١تقياس كترٚتتو إٔب  (10)ًب تطبيق ا١تقياس على عينة استطبلعيو مكونة من

درجات،كطبقا للمقياس ا١تتدرج ًب استخداـ معادلة ألفاكركنباخ لبلتساؽ الداخلي ٟتساب الثبات، 
ة على حساب مصفوفة االرتباط بُت عبارات ا١تقياس كالدرجةالكلية، حيث تعتمد ىذه ا١تعادل
 (كىي نسبة جيدة.0،738ألفاكركنباخ=)  كاتضح أف قيمة الثبات

 لؤلداة: سابعا:التطبيق النهائي
معلم معلمة كقد  (60توزيع استمارات ا١تقياس بصورتو النهائية على أفراد العينة البالغ عددىم) ًب 

ا١تباشر، حيث أشرفت الباحثة على  توزيع استمارات ا١تقياس بطريقة االتصاؿ الباحثة ُب اعتمدت
عملية التطبيق، كقامت بتوضيح أىداؼ ا١تقياس كطريقة اإلجابةعنو، كطلبت من أفراد العينة 

 اإلجابة بكل صدؽ كموضوعية عن ا١تقياس.
 ًب اعتماد الوسائل اإلحصائية التالية:ثامنا:الوسائل اإلحصائية:

 الوزف ا١تئوم -2وسط ا١ترجح                                                         ال -1
 عرض النتائج ك تفسَتىا
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 أكالن: عػرض النتائج :
من أجل اإلجابة عن تساؤؿ البحث، كالتحقق من أىدافو، قامت باإلجابة عنو كالذم ين       
تربية األبناء من كجهة نظر معلمي مرحلة ما مستول شيوع أخطاء األسرة الشائعة يف على: 

 التعليم االساسي مبدينة مصراتو؟.
الباحثة باستخراج الوسط ا١ترجع، كالوزف ا١تئوم لكل فقرة من فقراتو، كبعد ترتيب الفقرات  قامت  

 تنازليان حسب أكساطها ا١ترجحة، كأكزاهنا ا١تئوية كانت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التإب:
 

 (1ػػػػدكؿ )جػػػػػػػ
 الوسط ادلرجح كالوزف ادلئوم لكل فقرة من فقرات ادلقياس

 

 الًتتيب الوزف ادلئوم الوسط ادلرجح الفقرات ت

 األبناء تربية جتاه الواجبات أداء يف اآلباء أخطاء اجملاؿ األكؿ:

 2 74.44 2.23 ا٫تاؿ متابعة سلوؾ األبناء. 1

 3 71.67 2.15 ا١تسؤكلية ٕتاه أفعا٢تم.اغفاؿ تدريب األبناء على ٖتمل  2

 6 65.56 1.97 اقتصار دكر األبوين على الرعاية الصحيحة كالتعليمية فقط. 3

 4 68.33 2.05 إ٫تاؿ التوجيو األخبلقي لؤلبناء. 4

 12 47.22 1.42 تشجيع األبناء على ترديد بعض الشتائم ُب حق اآلخرين 5

خوفا من تأثَتىا السليب على تفكَتىم منع األبناء من القراءة اٟترة  6
 8 62.78 1.88 كمعتقداهتم.
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 9 58.89 1.77 حرماف األبناء من مزاكلة الدراسة ، كإٟتاقهم ا١تبكر بسوؽ العمل 7

 10 58.33 1.75 ا٫تاؿ حث األبناء على أداء الصلوات 8

غض الطرؼ من أخطاء األبناء السلوكية ال سيما مع بداية مرحلة  9
 5 67.22 2.02 ا١تراىقة

 1 78.89 2.37 غياب األب عن ا١تنزؿ النشغالو بالعمل لفًتات طويلة 10

 13 44.44 1.33 منع األبناء من تكوين صداقات 11

منع األبناء من ا١تشاركة ُب األنشطة ا١تدرسية بعد الدكاـ بدعول  12
 7 63.33 1.90 اٟترص على كقتهم

13 
 األبناء ا١تادية كشراء األلعابضعف االستجابة ٟتاجات 

 
 

1.65 55.00 11 

 الًتتيب الوزف ادلئول الوسط ادلرجح الفقرات ت

 األبناء تربية أساليب يف آلباء أخطاءااجملاؿ الثاين: 
 12 50.56 1.52 تشجيع األبناء على تقليد النماذج للشخصيات السلبية  14
 7 63.89 1.92 البسيطةا١تبالغة ُب توبيخ األبناء على أخطائهم  15
 13 50.00 1.50 طرد األبناء البالغُت خارج البيت  16
 9 56.11 1.68 استخداـ الضرب ا١تربح 17
 3 70.00 2.10 عدـ إعطاء الطفل فرصة ليدافع عن نفسو عند ٤تاسبتو  18
 3 70.00 2.10 شجار األبوين أماـ األبناء 19
 6 65.00 1.95 االستخفاؼ ّتهد األبناء كإ٧تازاهتم 20



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

494 
 

 12 50.56 1.52 استخداـ العقاب البدين كاٟترؽ بأعقاب السجائر 21

استخداـ العقاب ا١تادم كحرؽ ا١تبلبس كالكتب كاٟترماف من  22
 14 46.67 1.40 ا١تصركؼ

 11 52.78 1.58 استخداـ العقاب ا١تعنوم كاٟتس كا٫تاؿ ا١تكافآت كا١تقاطعة 23
 5 67.78 2.03 األبوين ٕتاه سلوؾ األبوين لؤلبناءتباين ردكد أفعاؿ  24
 8 59.44 1.78 حرماف األبناء من ٦تارسة األلعاب الرياضية خوفا عليهم من ا١تخاطر 25

 عقاب األبناء بعدـ التحدث معهم لفًتة طويلة 26
 1.65 55.00 10 

 4 69.44 2.08 ا١تبالغة ُب ا١تقارنة بُت األبناء كإظهار تفوؽ بعضهم على بعض 27
 8 59.44 1.78 منع األبناء من التواصل ُب ا١تناسبات االجتماعية 28
 1 72.22 2.17 ضعف كعي اآلباء كأ٫تية الًتبية السليمة 29

 اإلصرار على تربية األبناء كفق ما ترىب عليو اآلباء 30
 2.15 71.67 2 

 التباين الشديد ُب ا١تستول التعليمي بُت اآلب كاألـ. 31
 1.95 65.00 6 

 الًتتيب الوزف ادلئوم الوسط ادلرجح الفقرات ت

 األبناء مع العبلقة يف اآلباء أخطاءاجملاؿ الثالث: 

 1 72.22 2.17 عدـ إيضاح معايَت الرفقة اٟتسنة لؤلبناء  32

 7 59.44 1.78 الدعاء على األبناء با٢تبلؾ 33
 5 62.78 1.88 عدـ االستماع إٔب ٫تـو األبناء 34
 10 57.22 1.72 إظهار سوء الظن باألبناء ُب كل األحواؿ 35
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ا٠تبلؼ ا١تتكرر بُت الوالدين حوؿ من يتحمل ا١تسؤكلية حيث كقوع  36
 1 72.22 2.17 خطأ من األبناء. 

 3 66.67 2.00 ٘تيز اآلب لؤلبن عن إخوتو اإلناث 37

 11 56.11 1.68 ٘تيز األـ لبلبنة من إخواهنا الذكور 38

 12 55.00 1.65 ا١تكافأة ألبن دكف آخر ٗتص  39

 8 58.89 1.77 الكذب أماـ األبناء كالكذب عليهم  40
 2 70.00 2.10 إغفاؿ اٞتلوس مع األبناء مدة كافية 41
 1 72.22 2.17 ا١تبالغة ُب تدليل األبناء 42

حرماف األبناء من التعبَت عن آرائهم ُب كجود اآلب كمركز بسلطتو ُب  43
 4 64.44 1.93 ا١تنزؿ.

44 
 توجيو االهتامات لؤلبناء دكف كجود قرائن كأدلة

 1.73 57.78 9 

 9 57.78 1.73 تعمد إحراج األبناء مع التقليل من شأهنم أماـ الضيوؼ  45

 6 60.56 1.82 اإلكثار من التنبؤات السلبية حوؿ مستقبل الدراسة لؤلبناء  46

 
 

 ثانيان: تفسَت النتائج:
إٔب اٞتدكؿ السابق ستقـو الباحثة بتفسَت النتائج اليت توصل إليها البحث حسب اجملاالت استنادان 

 الثبلثة كفيما يلي توضيح ذلك تفصيبلن:
كالوزف ( 2)الوسط ا١ترجح  ١تا كاف ا١تقياس ا١تتدرج ا١تعتمد ُب االستبانة ثبلثيان فقد اعتمدت الباحثة 

دد ُب 0. 66ا١تئوم ) ضوئها درجة ٖتقق العبارة، فالعبارة اليت يساكم أك ( كنقطة قطع فاصلة ٭تي
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( تعترب متحققة ) أم ا٠تطأ األكثر شيوعان( كما يقل عنها تعترب غَت 2يزيد كسطها ا١ترجح عن )
( 30فقرة، أما عدد الفقرات غَت ا١تتحققة )( 16)متحققة، بناءن عليو بلغ عدد الفقرات ا١تتحققة

تنتمى  (10،  9، 4،  2،  1شر يتضح أف العبارة رقم ) فقرة،كبفح  ٤تتول العبارات الستة ع
 27،  24،  19،  18) جملاؿ أخطاء اآلباء ُب أداء الواجبات إتاه تربية األبناء ، كالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 

 ، 36، 32)تنتمى إٔب ٣تاؿ أخطاء اآلباء ُب أساليب تربية األبناء، أمػػػػػػػا العبػػػارة (  30،  29، 
 تنتمى جملاؿ األخطاء اآلباء ُب العبلقة مع األبناء. (42،  41،  37
سوؼ تقـو الباحثة بتفسَت الفقرات الستة  عشر األخطاء األكثر شيوعان كبلن حسب اجملاؿ اليت     

 تنمي إليو.
 ( 10) فقد احتلت الفقرة  فيما يتعلق مبجاؿ أخطاء اآلباء يف أداء الواجبات جتاه تربية األبناء:

(  2.73"غياب األب عن ا١تنزؿ النشغالو بالعمل لفقرات طويلة" ا١ترتبة األكٔب بوسط مرجػػح ) 
(، كقد يرجع ذلك إٔب أف الغياب األب عن ا١تنزؿ يزكد من نسبة عبلقة  78.89ككزف مئوم ) 

قوع األبن كاألـ حيث أف معاملة األـ ألبنائها يكوف فيو شيء من التدليل، كاٟتناف الزائد فعند ك 
ا٠تطأ من األبناء تعمل األـ جاىدة على هتديد أبنائها باألب، كبذلك يكويف األبناء صورة سيئة 

( كىى "إ٫تاؿ متابعة 1٘تثل الرغب كا٠توؼ منو باعتباره من السلطة ُب البيت ، أمان الفقرة رقم )
كقد يرجع  (74.44( ككزف مئوم )2.23سلوؾ األبناء" فقد احتلت ا١ترتبة الثانية بوسط مرجح )

ذلك إٔب انشغاؿ األب ُب العمل لفقرات طويلة كاالنشغاؿ األـ ُب أمور تدبَت ا١تنزؿ، كا١تناسبات 
( "إغفاؿ تدريب األبناء على ٖتمل 2االجتماعية، أك لزيادة عدد األبناء، كاحتلت الفقرة رقم )
( كقد يعزل 71.67م) ( ككزف مئو  2.15ا١تسؤكلية إتاه أفعا٢تم " ا١ترتبة الثالثة بوسط مرجح ) 

ذلك إٔب تعود األبناء من الصغر على عدـ ٖتمل ا١تسؤكلية كاالتكالية على الوالدين ُب توفَت ٚتيع 
متطلباهتم، أك قد يرجع إٔب التدليل الزائد من قبل الوالدين، أك قد يعود عدـ استخداـ أساليب 

( ا١ترتبة الرابعة " إ٫تاؿ التوجيو 4)التعزيز السليب إتاه أفعا٢تم ا٠تاطئة،كما احتلت الفقرة رقم 
 األخبلقي لؤلبناء " بوسط مرجػح 

( فقد يرجع إٔب عدـ حرص الوالدين على مراقبة سلوؾ  68.33( ككزف مئوم )  2.05) 
كتصرفات أبنائهم كتوجيهاهتم إٔب جادة الصواب كلما ١تس خطأ أك ا٨تراؼ مهما صغر حجمو أك 
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توجيو األبناء للتدخل ُب ا١تشكبلت اليت تستوجب الكبار  حقر شأنو كرٔتا يغزل ذلك إٔب عدـ
( " غض الظرؼ عن أخطاء األبناء السلوكية ال سيما مع بداية مرحلة 9فقط. أما الفقرة رقم )

( فقد يرجع ذلك إٔب  67.22( ككزف مئوم )  2.02ا١تراىقة" ا١ترتبة ا٠تامسة بوسط مرجح ) 
 يعيشها األبناء كعدـ مراعاة مشاعرىم ألهنم ٭تتاجوف إٔب عدـ مراعاة الوالدين للفًتة اٟترجة اليت

الرفق كالتشجيع على األمور اإل٬تابية، كعدـ العقاب الكثَت كا١تستمر على األمور السلبية ، فإف 
 العقاب يولد لديو كره ا١تعاقب كالسعي ١تعاداتو كال يساعد على هتذيب سلوكياتو .

( "عدـ 18فقد احتلت الفقرة )  أساليب تربية األبناء:أما ما يتعلق مبجاؿ أخطاء اآلباء يف 
( 2.10إعطاء الطفل فرصة ليدافع عن نفسو عند ٤تاسبتو" ا١ترتبة الثالثة بوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط مرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ) 

( فقد يعزل ذلك إٔب عدـ ثقة الوالدين ُب صدؽ ا١تربرات اليت يذكرىا 70.00ككزف مئوم )
( " شجار األبوين أماـ األبناء" ا١ترتبة الثالثة أيضان بوسط مرجح 19كما احتلت الفقرة )  أبنائهم. 

( كٯتكن تفسيػػػػػػػر ذلك إٔب أف اآلباء ُب الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ال يراعوف  70.00( ككزف مئوم )2.10)
القدكة اٟتسنة، كجود األبناء أثناء تصرفاهتم فهم يظهركف خبلفاهتم أمامهم ٦تا يفقدىم عنصر 

كٯتكن إرجاع ذلك إٔب أف اآلباء يظنوف أف األبناء ُب ال يلتفتوف إٔب سلوكهم ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػك ال سيما ُب 
ا١تراحل األكٔب من حياهتم ، كما أف ىم ال يدركوف على النحو ا١تطلوب األثر السليب ا١ترتب على 

عو إٔب عدـ إ١تاـ اآلباء با١تبادئ اليت تقـو عليها تصرفاهتم غَت ا١تسؤكلة أماـ أبنائهم، أك ٯتكن إرجا
( " تباين 24اٟتياة الزكجية الناجحة من تفاىم كاحًتاـ متبادؿ كعبلقة حسنة، كاحتلت الفقرة )

( 2.03كردكد أفعاؿ األبوين إتاه السلوؾ الواحد لدل األبناء " ا١ترتبة ا٠تامسة بوسط مرجح )
ود مشكلة خطَتة  تتم عن عدـ كجود تفاىم كتوافق ( فقد يعزل ذلك كج67.78ككزف مئوم )

من األبوين فيما ٮت  أداة  كاجباهتم الًتبوية إتاه األبناء كٯتكن ك ٯتكن إرجاع ذلك إٔب تباين أك 
(" 27اختبلؼ ا١تستول الثقاُب بُت األبوين كاختبلؼ ٪تط التنشئة لديهما، كما احتلت الفقرة )

ء كإظهار تفوؽ بعضهم على بعض" ا١ترتبة الرابعة بوسط مرجح ا١تبالغة ُب ا١تقارنة بُت األبنا
( فهذا قد يرجع إٔب كونو أكرب سنان أك أكثر تعاكنان مع الوالدين ُب 69.44( ككزف مئوم )2.08)

( "ضعف كعي اآلباء بأ٫تية الًتبية السليمة" ا١ترتبة 29أعماؿ ا١تنزؿ أك خارجة،  كبالنسبة للفقرة )
( كقد يعزل ذلك إٔب عدـ ثقافة الوالدين، 72.22( ككزف مئوم )2.17األكٔب بوسط مرجح )
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كعدـ درايتهم بأ٫تية دكرىم ُب تعليم كتوجيو أبنائهم ٨تو أسس الًتبية السليمة أك رٔتا يعود  إٔب 
عدـ متابعتهم إٔب ما ىو جديد من معلومات كتوجيهات تفيدىم ُب تربية أبنائهم على ٨تو أفضل 

معظم اآلباء يعتقدكف أف كاجبهم ينحصر فقط ُب توفَت ا١تتطلبات ا١تادية  أك يعزل ذلك إٔب أف  
( "اإلصرار على تربية األبناء كفق ما تريب عليو اآلباء" أيضان ا١ترتبة 30فقط، أما الفقرة رقم )
( كقد يعزل ذلك إٔب اعتقاد اآلباء أف 71.67( ككزف مئوم )2.15ا٠تامسة بوسط مرجح )
ى أسس غَت سليمة إذا تربوا على أجواء بعيده عن األجواء اليت تريب عليها أبنائهم قد ينشؤكف عل

 اآلباء، أك قد يعود إٔب ا٠توؼ على األبناء من رفاؽ السوء.
 : األبناء مع العبلقة يف اآلباء للفقرات اليت تتعلق مبجاؿ أخطاء أما بالنسبة 

لؤلبناء ا١ترتبة األكٔب أيضان بوسط مرجح ( "عدـ ايضاح معايَت الرفقة اٟتسنة 32احتلت الفقرة رقم )
( كقد يعود ذلك إٔب انشغاؿ األب كاألـ ُب العمل لدرجة أهنم ال 72.22( ككزف مئوم )2.17)

يستطيعوف مراقبة أبنائهم ١تن ترافق أك قد يرجع إٔب اعتبارات اجتماعية معينة، كما احتلت الفقرة 
حمل ا١تسؤكلية حُت كقوع خطأ من األبناء" ا١ترتبة ( "ا٠تبلؼ ا١تتكرر بُت الوالدين حوؿ من يت36)

( كقد يفسر ذلك إٔب اعتقاد األـ بأف 72.22( ككزف مئوم ) 2.17األكٔب أيضان يوسط مرجح )
األب ىو ا١تسؤكؿ عن تصرفات أبنائو ، كاعتقاد األب بأف األـ مسؤكلة عن تصرفات األبناء الذكور 

لؤلبن عن إخوتو اإلناث" ا١ترتبة الثالثة بوسط مرجح  ( "٘تيز األب37كاإلناث، كاحتلت الفقرة )
( كقد يعود ذلك إٔب ثقافة اجملتمع الشرقي بشكل عاـ، كأف اآلباء 66.67( كزف مئوم )2.00)

( "اغفاؿ اٞتلوس مع األبناء ١تدة كافية "  41أميل إٔب الذكور أكثر من اإلناث،فقد احتلت الفقرة )
( كقد يعود ذلك إٔب انشغاؿ 70.00( ككزف مئوم )2.10كذلك ا١ترتبة الثانية بوسط مرجح )

اآلباء بالعمل خارج البيت كمكثهم مدة طويلة  بعيدان عنهم ، كما أف كثَتا من اآلباء ال يقدركف 
(" ا١تبالغة ُب تدليل 42حاجة األبناء إٔب التواصل ١تدة كافية مع اآلباء، كقد احتلت الفقرة )

( كقد أفسر ذلك إٔب 72.22( ككزف مئوم )2.17بوسط مرجح )األبناء" ا١ترتبة األكٔب أيضان 
حرماف اآلبن منذ صغره من اٟتناف كالتدليل من قبل كالديو فلهذا ٭ترص على عدـ  تكرار ا١تأساة 

 ألبنائو لذلك يسهم ُب ا١تبالغة ُب تدليل األبناء كيًتؾ اٟتبل على الغارب ُب آمور أخرل .
 صل إليها البحث توصى الباحثة:التوصيات:يف ضوء النتائج اليت تو 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

499 
 

تزكيد اآلباء بأداة لتقوًن ٦تارستهم ُب تربية األبناء مع تدريبهم على استخدامها كاالستفادة من  - 1
 نتائجها. 

 إنشاء ٤تاضرات إرشادية لتوجيو كإرشاد اآلباء  فيما ٮت  تربية األبناء. -2
 األسرية بكل جوانبو كأبعاده. إعداد كرش عمل كمؤ٘ترات علمية؛ ١تعاٞتة موضوع الًتبية-3
ٗتصي  برنامج عرب التلفاز أك االذاعة ا١تسموعة خاص بالًتبية األسرية؛ ١تناقشة قضاياىا،  -4

 كليصحح مسارىا كيطور أدائها.
 

 ادلقًتحات: تقًتح الباحثة إجراء البحوث اآلتية: 
كاٞتا٨توف من كجهة نظر  دراسة حوؿ أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها األبناء األسوياء-1

 معلمي مرحلة التعليم ا١تتوسط.
دراسة حوؿ أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها األبناء كعبلقتها باضطراب ا١تسلك لدل  -2

 طبلب ا١ترحلة اإلعدادية.
دراسة حوؿ أساليب ا١تعاملة الوالدية  كعبلقتها بالتحصيل الدراسي لدل تبلميذ مرحلة التعليم  -3
 سي.األسا
دراسة حوؿ أخطاء األسرة الشائعة ُب تربية األبناء من كجهة نظر طبلب الدراسات العليا  -4

 بكلية اآلداب. 
 

 قائمة ادلراجع
 أكالن: الكتب: 

العناين ، حناف عبداٟتميد، الطفل ك األسرة ك اجملتمع، دار الصفاء للنشر ك التوزيع، عماف ،  -1
 .2005األردف، 

 . 1993ىالبحث الًتبوم، ب ط ، عآب الكتب للنشر ك التوزيع،  مرسي، ٤تمد منَت، مناىج -2
 ثانيان: الدراسات السابقة:
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البليهي، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن سليماف، "أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها األبناء كعبلقتها  -3
منشورة، مدينة بالتوافق النفسي، دراسة ميدانية على طبلب ا١ترحلة اإلبتدائية"، رسالة ماجستَت غَت 

 ـ. 2008جريدة السعودية، 
ٛتود، ٤تمد الشيخ ،" أساليب ا١تعاملة الوالدية كما يدركها األبناء األسوياء كاٞتا٨توف، دمشق"،   -4

 ـ. 2010رسالة ماجستَت غَت منشورة، 
رطركط، " أ٪تاط االساءة الواقعة على األطفاؿ من قبل أفراد أسرىم كعبلقتهم ببعض ا١تتغَتات   -5

 ـ. 2001ماعية ك االقتصادية"، االردف، االجت
 ثالثان: اجملبلت كالدكريات:

أبو دؼ، ٤تمود خليل، أبو دقة ، سناء ابراىيم، " أخطاء األسرة الشائعة ُب تربية األبناء من  -6
الصفحة االلكًتكنية للمجلة،  رللة جامعة اخلليل للبحوث،كجهة نظر طبلب الدراسات العليا"،

 ـ. 2008، 348 – 335ثاين، ص ، اجمللد ال2العدد 
 رابعان: ادلواقع األلكًتكنية:

7-http://aawsat.com.asp?section 
8- www.khayma.com 
9- http://Ar.m.wikibooks.org 
10-  almaany.com. .www 
 
 

  

http://www.khayma.com/
http://ar.m.wikibooks.org/
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 التعليمية       اإلرشاد النفسي كدكره يف العملية 

 " التأخر الدراسي"
 / جامعة طرابلس د / فتحية عبدهللا الباركين

 -مػػػقدمػة:  
داخل الفصل الدراسٌي،  ٖتدث٣تموعةه من األنشطة كاإلجراءات اليت  التعليمية ىي لعمليةا         

كذلك هبدؼ إكساب الطبلب مهاراتو عمليةو، أك معارؼ نظريةو، أك إتاىات إ٬تابيةو، كذلك 
ضمن نظاـ مبٍتن على مدخبلت كمعاٞتة، ك٥ترجات تعمل على إحداث تغَتات لدل الطلبة 

لتعليمية ك ا١تعلم فيصبحوف أكفاء كمتعلمُت، كللعملية التعليمية عناصر تتمثلي ُب ا١تنهج، كالبيئة ا
كىو أحد عناصرىا األساسية فهو ا١تسيطر على أجواء الفصل الدراسي، ك ا١تسؤكؿ األكؿ عما 
٭تدثي فيو كىو من ٭ترؾ دكافع الطلبة كيساعدىم على تشكيل إتاىاهتم من خبلؿ أساليبو 

 الطالب كىو التعليمية ا١تختلفة، كاٟتاسم ُب مدل تقبل كفاعلية التعلم داخل الفصل الدراسي، ٍب
تعًلم كما ٯتتلكو من ٦تيزات كخصائ ، عقلية، كنفسية، كىو ٤تور األساس الذم تقـو عليو 

ي
ا١ت

العملية التعليمية، كلكي تتم العملية التعليمية بشكلها الصحيح، كتؤٌب ٙتارىا ا١ترجٌوة، ٬تبي كال بد 
معلم، كبيئة تعليمية، كتوفر من توفر كتضافر عناصر العملية التعليمية كاملة من منهج، كطالب، ك 

االستعداد التاـ لدل الطالب كأحد عناصر العملية التعليمية كأطرافها فضبلن عن مدل قابليتو 
لٌتعلم، كتلقي ا١تعرفة كالتفاعل اإل٬تايٌب معها، كمدل قدرتو على اكتساب ا١تهارات كالسلوكٌيات 

كاىا، لذا فأف أم خلل ُب ىذه العناصر ا١تختلفة، كبدكف ذلك تفقد العملية التعليمية قيمتها كجد
يكوف ُب كثَت من االحياف ا١تعوؽ ُب فاعلية العملية التعليمية، كىذا ا٠تلل ينشئ لنا العديد من 
ا١تشاكل التعليمية كالًتبوية كالنفسية كنتيجة لو، كمن أ٫تها مشكلة التأخر الدراسي، ٤تور ىذه 

 الذم يُت ٔتحاكلة عبلجها عن طريق اإلرشاد النفسي،الدراسة حيثي اسًتعت انتباه ا١ترشدين النفس
استخداماتو حىت مشل ٥تتلف أكجو حياة الفرد كٚتيع مراحلو النمائية، كسعيو جاىدا  نطاؽاتسع 

الكربل ُب عبلج شىت أنواع ا١تشاكل اليت لكي يساعد ك٭تد من مشاكل الفرد، فضبل عن أ٫تيتو 
 لة التأخر الدراسي خاصة. تعًتم حياة اإلنساف عامةن، كُب عبلج مشك
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فدكر اإلرشاد النفسي ُب العملية التعليمية كالًتبوية مهم جدا من حيثي معاٞتتًو ١تشاكلها   لذلك   
كمشكلة التأخر الدراسي اليت تعترب من ا١تشاكل الًتبوية التعليمية النفسية التعليمية االجتماعية، 

ن ا١تعيقات اليت كاليت تقلق باؿ كل ا١تربُت كاآلباء ككل من ٯتارس مهنة التدريس، ناىيك على أهنا م
تعًتض ا١تؤسسة التعليمية ُب أداء دكرىا الًتبوم كما ينبغي أف يكوف، ٢تذا فهي ذات آثار شديدة 
ا٠تطورة، فالطالب الذم يعاين من ىذه ا١تشكلة يشعر بالفشل كالنق  كاالحساس بالعجز عن 

لنظاـ التعليمي مسايرة زمبلئو الطلبة، كعدـ التكيف الشخصي كاالجتماعي، كفاقد االلتحاؽ با
 ك٥ترجاتو. 

 الدراسة. مشكلةأكالن : 
العملية الًتبوية التعليمية مبنية على التفاعل الدائم كا١تتبادؿ بُت الطبلب كمدرسيهم          

باستمرار، ككبل٫تا يتأثراف با٠تلفية البيئية احمليطة هبما، كلذلك فأننا عندما ٨تاكؿ أف نقيم مشكلة 
ا١تتأخركف دراسيا طأ ٔتكاف أف نفصلها عن ا١تكونات ا١تختلفة ٢تا، فالطلبة التأخر الدراسي فمن ا٠ت

هبذه ا١تشكلة ُب  ، كاالىتماـقد يعانوف من مضاعفات الرسوب كيكونوف عرضة لتسرب الدراسي
حد ذاتو اىتماـ ّتيل الغد ا١تنشود الذم ٬تب أف يكوف مثابران ككاعيان كمتعلمان على أعلى درجات 

 .فسو كببلده كالبشرية قاطبةالعلم لينفع ن
التعرًيف بالتأخر الدراسي، كأشكالو، كمظاىره، تكمن ُب ٤تاكلة  فمشكلة الدراسةكعليو    

من خبلؿ اإلجابة عن كاألسباب ا١تسببة فيها، كعن دكر اإلرشاد النفسي ُب عبلجها،  كالعوامل
ما دكر اإلرشاد النفسي ُب عبلج مشكلة التأخر الدراسي؟ كمن ًب ا٠تركج ببعض : السؤاؿ التايل

 ا١تقًتحات كالتوصيات اليت ٯتكن أف تيسهم ُب اٟتد منها. 
  ثانيان: أمهية الدراسة. 
من  ٢تاتكمن أ٫تية ىذا الدراسة من أ٫تية ا١تشكلة فهي جديرة بالبحث كالتحليل كالفهم العلمي ١تا  -1

 آثار عميقة كمباشرة ُب كاقع التعليم كاجملتمع عموما كُب حياة الطلبة على كجو ا٠تصوص.
من أ٫تية كدكر اإلرشاد النفسي، كما لو من اسهامات طيبة ُب تربية الفرد كإعداده اإلعداد  -2

 كاٞتيد للحياة ا١تستقبلية . األمثل
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اجل الوقوؼ على أىم األسباب ا١تؤًسسة مشكلة التأخر الدراسي تعد مطلبا علميا من  دراسة -3
كانتشارىا، كمن ًب التدخل اإلرشادم للحد من خطورهتا، إذ إف االىتماـ هبذه ا١تشكلة  حدكثهاُب 

 ىو اىتماـ بالثركة البشرية كخاصة أىم شر٭تة من اجملتمع ا١تعوؿ عليها مستقببلن .
 ثالثا: أىداؼ الدراسة.

 يهدؼ ىذا البحث إٕب.           
 أنواع التأخر الدراسي. لكشف عن ا -1
 مظاىر كأشكاؿ التأخر الدراسي. الكشف عن -2
ؤدية إٔب التأخر الدراسي.الكشف عن  -3

ي
 العوامل كاألسباب ا١ت

 دكر اإلرشاد النفسي ُب عبلج التأخر الدراسي.الكشف عن  -4
 طرؽ اإلرشاد النفسي ُب عبلج التأخر الدراسي.الكشف عن  -5
 كاأليسرة ُب عبلج التأخر الدراسي.دكر ا١تدرسة الكشف عن  -6

 رابعان: تساؤالت الدراسة. 
 تتبلور التساؤالت ُب اآلٌب.        
 أنواع التأخر الدراسي؟ ماىي  -1
 ما مظاىر كأشكاؿ التأخر الدراسي؟ -2
ؤدية إٔب التأخر الدراسي ما -3

ي
 ؟العوامل كاألسباب ا١ت

 الدراسي؟ما دكر اإلرشاد النفسي ُب عبلج التأخر  -4
 ؟ ما طرؽ اإلرشاد النفسي ُب عبلج التأخر الدراسي -5
 دكر األسرة ك ا١تدرسة ُب عبلج التأخر الدراسي؟ما  -6

  خامسان: منهج الدراسة. 
، كىو ا١تنهج ا١تبلئم لطبيعة ىذه الدراسة، فهو ال يتوقف ادلنهج الوصفي التحليليايستخداـ    

عند تقدًن كصف ٞتوانب ا١تشكلة الراىنة، بل يتناكؿ ٚتيع أبعادىا بالتحليل كالتفسَت كمن ٍب 
اقًتاح بعض اٟتلوؿ، إذ يقوؿ ىويىت:  " أف الدراسة الوصفية ىي اليت تتضمن دراسة اٟتقائق الراىنة 

موقف ٣تموعة من الناس أك ٣تموعة من األحداث كاألكضاع "  ا١تتعلقة بطبيعة ظاىرة أك
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( كأ٪تاط،  فضبلن على أف الدراسة الوصفية هتدؼ إٔب أكثر من ٣ترد 113، ص1998)الشيباين،
(، ك٭تظى 313، ص1977)دالنت،  الوصف فهو يعتمد على ٚتع اٟتقائق كٖتليلها كتفسَتىا

نسبة كبَتة من الدراسات الًتبوية ا١تنشورة ىي  ٔتكانة خاصة ُب ٣تاؿ البحوث الًتبوية، حيث أف
دراسات كصفية ُب طبيعتو، كأف ا١تنهج الوصفي يبلئم العديد من ا١توضوعات الًتبوية أكثر من غَته 

 (. 16، ص1999من ا١تناىج )عدس،
 كىي. سادسا : زلاكر الدراسة

 كمفاىيم الدراسة ىي. مصطلحات -1
 .اإلرشاد النفسي 

لئلرشاد النفسي ٣تاالت عدة منها اإلرشاد الًتبوم كاإلرشاد ا١تهٍت كاإلرشاد األيسرم             
كاإلرشاد االجتماعي كالعبلجي كإرشاد األطفاؿ ككبار السن ك إرشاد ا١تراىقُت كالشباب كإرشاد 

بذلك رشاد النفسي، كتعددت ذكم االحتياجات ا٠تاصة. لذلك أختلف ا١تنظركف ُب تعريفهم لئل
، كالبعض يركز على العبلقة بُت  فالبعض كجهات النظر حوؿ تعريفو، يركز على اإلرشاد كمفهـو

ا١ترشد كالعميل، كبعضهم يركز على العملية اإلرشادية ككيفية ٦تارستها، كبعضا أخر يركز على الناتج 
يفات كاليت اإلرشادم ا١تتضمن ألىداؼ اإلرشاد، كبذلك أصبح ١تفهـو اإلرشاد العديد من التعر 

نورد منها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، حيثي عيرؼ بأنو: "عملية تشتمل على تفاعل بُت ا١ترشد 
كالعميل ُب موقف يهدؼ مساعدة العميل على تعديل سلوكو حىت يتمكن من إشباع حاجاتو 
 بطريقة إ٬تابية "، كأيضا عيرؼ بأنو عملية مواجهة أك لقاء يتم كجها لوجو بُت مرشد مؤىل
كمتخص  كبُت شخ  مريض كىو العميل، يقـو فيها ا١ترشد ٔتساعدة العميل على أف يفهم 
نفسو، كيساعده على حل مشكبلتو كاٗتاذ القرارات ا١تبلئمة ُب حياتو، كأيضا بأنو عملية نفسية 
تساعد الفرد على أف يفهم نفسو، كيتعرؼ على ما لديو من إمكانات كقدرات، كيعمل على 

ف ىذه اإلمكانات بشكل أفضل كذلك ٔتساعدة ا١ترشد ٦تا يسهم ُب ٖتقيق أكرب استخداـ كتوظي
قدر ٦تكن من التوافق النفسي، كما عيرؼ أيضا بأنو "٣تموعة من ا٠تدمات النفسية كاالجتماعية 
اليت يقدمها ا١ترشد للعميل كاليت تنصب على إبراز اٞتوانب اإل٬تابية ُب شخصية العميل، أك 

يق التوافق النفسي لديو، كما تستهدؼ ىذه ا٠تدمات إكساب العميل مهارات استخدامها ُب ٖتق



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

505 
 

جديدة تساعده على أف ٭تيا حياة اجتماعية كنفسية سليمة، كييقدـ اإلرشاد ٞتميع األفراد ُب 
، 2008حسُت،ا١تختلفة كُب اجملاالت ا١تختلفة ُب األسرة كا١تدرسة كالعمل ") العيمريةا١تراحل 
"عملية بنىاءة، هتدؼ إٕب مساعدة الفرد لكي يفهم ذاتو، كيدرس شخصيتو، كعيرؼ بأنو (، 14ص

كيعرؼ خرباتو ك٭تدد مشكبلتو، كينمىي إمكانياتو، ك٭تل مشكبلتو ُب ضوء معرفتو كرغبتو كتعليمو 
كتدريبو، كُب إطار من التعاليم اإلسبلمية السمحة لكي يصل إٕب ٖتقيق أىدافو، كٖتقيق التوافق 

كأيسريا كاجتماعيا، كبالتإب يسهم ُب ٖتقيق األىداؼ العامة للعملية التعليمية" شخصيا كتربويا 
، كىو "العملية الرئيسة من عمليات التوجيو كخدماتو، كيشَت إٕب (22-21،ص2001)أبوعباة،

العبلقة التفاعلية اليت تنشأ بُت ا١ترشد كا١تسًتشد بقصد توجيو ٪تو الفرد ْتيث تصل إمكاناتو إٕب 
جة ٦تكنة كفقا ٟتاجاتو كميولو كإتاىاتو، مع األخذ بعُت االعتبار حاجات اجملتمع كذلك أقصى در 

(  14،ص1999)عبد ا٢تادم،لتوجيو القول البشرية لتحمل مسؤكلياهتا االجتماعية ُب ا١تستقبل 
ىو "عملية بنىاءة  هتدؼ إٕب مساعدة الفرد لكي يفهم ذاتو كيدرس  كما عيرؼ أيضا بأنو

ؼ خرباتو ك٭تدد مشكبلتو كينمى إمكاناتو، ك٭تل مشكبلتو ُب ضوء معرفتو كرغبتو شخصيتو، كيعر 
كتعليمو كتدريبو لكي يصل إٕب ٖتديد كٖتقيق أىدافو، كٖتقيق الصحة النفسية كالتوافق شخصيا 

  .(11، ص1980)زىراف،كتربويا كمهنيا كأيسريا كزكاجيا 
 ادلرشد النفسي.

ىو الشخ  ا١تسؤكؿ كا١تتخص  األكؿ عن العمليات الرئيسية ُب اإلرشاد النفسي، كبدكف         
ا١ترشد النفسي يصعب تنفيد أم برنامج للتوجيو كاإلرشاد، كيعرؼ أيضان بأنو الشخ  ا١تؤىل 
لتقدًن ا١تساعدة ا١تتخصصة علميا لؤلفراد كاٞتماعات الذين يواجهوف بعض الصعوبات كا١تشكبلت 

لنفسية كاالجتماعية، كدكره يكمن ُب تشخي  كحل كعبلج ا١تشكبلت النفسية، كالقياـ بعملية ا
( 470 -269اإلرشاد فهو ا٠تبَت ا١تسؤكؿ عن ىذه العملية )زىراف، مرجع سيق ذكره، ص 

كلذلك يوصف بأنو شخ  كامل التكيف ذك تأثَت عميق ُب الناس الذين يعملوف معو، إذا يشعر 
خ  قادر على فهم ما يواجههم من ا١تشكبلت الًتبوية كالتعليمية لطلبة، كُب نفس ا١تعلموف أنو ش

الوقت ٭تس ٔتشكبلهتم كالصعوبات اليت تواجههم كيستجيب لرغباهتم كفقا الحتياجاهتم ، كم 
 (.94،ص2006يفهم الواقع الذم يدفع الطلبة بأف يكونوا متأخرين دراسيان)شيتو،
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  .ادلسًتشد 
ساف لو دكره كمكانتو االجتماعية كلو خصائصو الشخصية كاالجتماعية كالعقلية ىو إن            

كالنفسية كسائر الناس، كقد يكوف ٪تطا من األسوياء كالعاديُت كقد ال يكوف من بُت ىؤالء، كمهما  
كاف النمط أك النوع فإف ىناؾ حالة من التفاعل غَت التوافقي مع الظركؼ احمليطة بو، أك حالة من 

قض بينو كبُت احمليطُت بو أك بينو كبُت نزعاتو الداخلية، تؤدم بو ىذه اٟتالة إٔب إحساسو التنا
 بالعجز كالضعف ٦تا يدفعو إٕب طلب ا١تساعدة.      

ُب ىذه الدراسة: الطالب ا١تقصر تقصَتا ملحوظان ُب ٖتصيلو الدراسي  عليو يقصد بادلسًتشد
توسط عمره الزمٍت. فا١تتأخر دراسيا عيرؼ بأنو، ال بالنسبة للمستول ا١ترتقب من طالب سوم ُب م

يستطع ٖتقيق ا١تستويات ا١تطلوبة ُب الصف الدراسي كىم متأخر ُب ٖتصيلو األكادٯتي بالقياس إٕب 
 (.  11، ص2002العمر التحصيلي ألقرانًو )اٞترجاكم، 

 دكر .  
ىو "الداللة الوظيفية للفرد داخل اٞتماعة أك الشخصية كما تتكٌشف من خبلؿ ٪تط معُت       

للسلوؾ حياؿ اٞتماعة، فالدكر يضطلع ٔتجموعة من ا٠تدمات، كاٟتوافز اليت ٖترؾ الفرد ٕتد 
ها، إرضاءىا من خبلؿ دكره، مثلما دكر الفرد ُب اٞتماعة يعتمد علي أدكار ٚتيع األفراد اآلخرين في
، 1989فيتغَت تبعا لتغَتىا، كاٞتماعة تتوقع من الفرد أف ينتهج ٪تطا معينا من السلوؾ" )رزؽ،

(، كعيرؼ بأنو الوظائف العملية اليت يتطلبها ا١تركز فهو نوع من السلوؾ ا١ترتقب كالقيم 123ص
ليو ع(، ك221، ص2008ا١تتصلة بذلك اإلنساف الفرد ٭تتل ا١تركز ُب تلك اٞتماعة )ا٢تامشي،

ُب ىذه الدراسة: ىو دكر اإلرشاد النفسي ُب كيفية معاٞتتو كمواجهتو ١تشكلة التأخر  يقصد بالدكر
 الدراسي.

 الذكاء. 
ىو القدرة على التعلم كاكتساب ا٠تربات كسرعة الفهم، ككلما زاد الذكاء زادت القدرة              
 (. 189، ص2000)األحرش، سبيت، سلماف،   على التعلم

 ر الدراسيالتأخ. 
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، سوء الدراسييطلق عليو أكثر من مصطلح منها التخلف الدراسي، سوء التكيف           
التوافق الدراسي، التعثر الدراسي، كمن ىذه ا١تسميات ايختَت مصطلح التأخر الدراسي، دكف 

( حيثي عيرؼ بأنو حالة 1،ص2012ا١تصطلحات األيخرل بناءن على شيوع ىذا ا١تصطلح)بدر
(، أك 237-236،ص2002تأخر أك ٗتلف أك نق  أك عدـ اكتماؿ النمو التحصيلي )ٛتاـ،

التحصيل، ْتيثي تنخفض نسبة التحصيل دكف ا١تستول العادم أك ا١تتوسط،  حالة من النق  ُب
(، كعيرؼ بأنو الطالب 3ألسباب عقلية أك جسمية أك اجتماعية أك انفعالية )ٚتاؿ الدين، ص

ا١تقصر تقصَتا ملحوظان ُب ٖتصيلو الدراسي بالنسبة للمستول ا١ترتقب من طالب سوم ُب متوسط 
 عمره الزمٍت. 

: عبارة عن ا٩تفاض نسبة التحصيل بوضوح ُب مادة أك مواد بعينها دكف الدراسي تأخركعلية فال
ا١تستول العادم لطالب إذا قورف بغَته من العاديُت ُب مثل عمره، ك٢تذا فا١تتأخر دراسيا يقارف ٔتن 

 (.  123، ص1999) أبو مصطفى،  ىم بسنة ك ُب مستواه الدراسي
 التأخر الدراسي أنواع -2

 ثل أنواع التأخر الدراسي ُب نوعُت ٫تا:تتم       
o .التأخر الدراسي العاـ 

عبارة عن ضعف الطالب ُب ٚتيع ا١تواد الدراسية كيكوف مرتبطا بنق  الذكاء                  
 %.85% أك70نسبتو بُت ا١تتأخرين دراسيا إٔب ما بُت حيث تصل العاـ 

 
o ،(.6،ص2011التأخر الدراسي ا٠تاص)إبراىيم 

كىو عبارة عن ضعف الطالب ُب بعض ا١تواد أك مواد ٥تصوصة بعينها، مثل                
، كىذا النوع مرتبط  كفاية القدرات العقلية ا٠تاصة مثل   بعدـاٟتساب أك اللغة العربية أك العلـو

هم دكف القدرة الرياضية أك القدرة اللفظية أك القدرة الفنية أك القدرة على اٟتفظ كالتذكر أم ذكائ
 (.237ا١تتوسط  )ٛتاـ، مرجع سبق ذكره ،ص

 .الدراسيمظاىر كأشكاؿ التأخر    -3
 على النحو التإب:كتنحصر أ٫تها  كأشكاؿ عدة مظاىر التأخر الدراسي يتخذ     
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o .التأخر الدراسي الفردم 
كىو تأخر عدد قليل من الطلبة أك تأخر طالب ُب قسم دراسي معُت، كغالبا ما               

 يكوف مرتبط بالظركؼ الشخصية للطالب.
o .التأخر الدراسي اٞتماعي 

عبارة عن ضعف عاـ ُب قسم دراسي معُت، أك ٣تموعة من األقساـ أك ُب مدرسة،               
 ثي من أسباب مدرسية أك عن ظركؼ البيئة احمليطة بالطالب.أك ناحية معينة، كىو غالبا ٭تد

o .التأخر الدراسي ا١تستمر أك ا١تزمن 
 كىو تأخر مًتاكم لعدة سنوات دراسية سابقة كٓب يتم عبلجو.    

o .التأخر الدراسي مؤقت أك العرضي 
مبلئو ُب تأخر ال يدـك طويبل فقد يكوف الطالب من األكائل، كلكنو تأخر عن ز                 

امتحاف ما أك رسب ُب سنة دراسية، كُب ىذا النوع تكوف األسباب كاضحةي ٌكإذا أزيلت األسباب 
 ا١تعيقة ٓب يعد الطالب متأخر دراسيا.

o .التأخر الدراسي اٟتقيقي 
ىذا الشكل يقرره الفح  الدقيق، كا١تتابعة العلمية، ك٬تعل اٟتكم على الطالب               
 صحيحان صادقان.

o .التأخر الدراسي الوظيفي 
كُب ىذ الشكل تكوف قدرات الطالب العقلية كاٞتسمية حسنة، كال يعاين من                 

اضطراب عضوم أك عقلي أك عصيب، إ٪تا ا٠تلل كاالضطراب يكوف من الناحية الوظيفية فالوظائف 
ؿ عندما تتدخل ال تعمل بشكل منسجم ليصل إٕب التفوؽ ُب التحصيل الدراسي، مثلما اٟتا
 العوامل النفسية كالوجدانية فتعمل على تشتت قدرات الطالب على العمل.

o .التأخر الدراسي الظاىرم أك ا١تزيف 
تكوف قدرات الطالب عالية، أما مستول األداء أك التحصيل فيكوف أقل من                    

 قدراتو فما على الطالب إال االجتهاد فيتحسن كيتفوؽ.
o  الدراسي غَت كظيفي أك العضوم.التأخر 
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كيرجع إٔب كجود اضطرابات عضوية عصبية لدل الطالب مثل إعاقة أك                     
االصابة ْتادث، كىنا يتأخر الطالب ُب ا١تواد الدراسية أك بعضها كتكوف لديو مشكبلت سلوكية 

ـ باألنظمة كالواجبات كشخصية كمدرسية كعندىا يكوف الطالب غَت متوافق مدرسيا كغَت ملتز 
 (.240-239ا١تدرسية ا١تكلف هبا)ٛتاـ، مرجع سبق ذكره، ص

 العوامل كاألسباب ادلؤدية إىل التأخر الدراسي. -4
يندر أف ترجع عوامل كأسباب التأخر الدراسي إٔب عامل كاحد، فالعوامل كاألسباب              

كتتداخل كٗتتلفي ُب نوعها كتأثَتاهتا من  ىنا متشعبة كمتفاعلة  فيما بينها فضبل عن أهنا تتشابك
 طالب إٔب أخر كعليو فالعوامل كاألسباب ىي:

o "متمثلة ُب ضعف النمو أك اضطرابو أك تأخره،  العوامل اْلسمية "احليوية :
الضعف العاـ للصحة ٦تا يؤثر سلبا على نشاط الطالب ُب الدرس كاستجابتو للمعلم، ككذلك 

الصرع، إصابة األجهزة اٟتسية أك اٟتركية، عيوب النطق كاضطراب تلف ُب بعض مناطق الدماغ، 
الكبلـ، تشوىات ُب ا١ترحلة اٞتنينية، بعض األمراض ا١تزمنة مثل داء السكرم، كالعجز الكلوم، 

 كاليت تتطلب عبلجا مكثفا كأيضا سوء التغذية، أك ُب عدـ مقدرتو على بذؿ اٞتهد ا١تناسب
o تعداد العقلي الفطرم العاـ، كيعرؼ بضعف العوامل العقلية: كأمهها االس

األسباب اليت تسبب ُب التأخر الدراسي العاـ اليت يصعب عبلجها، كمن  بالذكاء كىو من أقول
 أكثرىا ارتباطا بالتحصيل ا١تدرسي كبالفركؽ الفردية بُت الطلبة.

o  العوامل النفسية كاالنفعالية: مثل االضطرابات العصبية ادلختلفة، كاالختبلؿ
 االتزاف االنفعايل كما ينبثق عنهما من إحباط كقلق، كسوء التوافق العاـ، كسلوؾ ادلتمرد يف

كالعدكاين، كاالنطواء كاالستغراؽ يف احبلـ اليقظة، شلا قد يؤدم ىذا إيل كراىيتو دلادة أك مواد 
 دراسية معينة، زد على ذلك كراىيتو للمعلم كادلدرسة معا يف كثَت من األحياف.

o عبارة عن ا٩تفاض كبَت ُب ا١تستول االجتماعي االقتصادم : اأُلسرية العوامل
حجمها، كعدـ توفر اٞتو ا١تناسب للعناية بالواجبات ا١تدرسية، كعدـ  ككربكالثقاُب ُب األسرة، 

، كأسلوب الًتبية ا١تتناقضة، ا١تفككة، كالعبلقات األسرية البلئقةمبلئمة السكن كظركفو غَت 
فضيل جنس عن آخر، كغياب الوالدين أك إحدا٫تا كالييتم، كالقلق الزائد من كالتدليل الزائد، كت



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

510 
 

األىل على ٖتصيل الطالب أك رفع مستول طموحو إٔب درجة ال تناسبو من حيث قدراتو أك 
 (.29-28،ص2003)الًتثَت،إمكانياتو فضبل عن اإل٫تاؿ كالبلمباالة من األسرة

o :ىي:كتتكوف من عدة جوانب ك  العوامل ادلدرسية 
 مثل: التغيب كعدـ االنتظاـ ُب الدراسة لفًتات طويلة  الطالب نفسو جانب

من فصل إٔب أخر خبلؿ العاـ الدراسي، كارتفاع مستول الطموح  ا١تستمردائمة أك متقطعة، التنقل 
غَت ا١تناسب مع قدراتو الفعلية كالعقلية، كتشديد ا١تشرفوف على اٟتضور كالغياب، كما ينتج عنو من 

 استعماؿ القسوة كالعقاب قد يؤدم إٔب نتائج عكسية مثل نفور الطالب كىركبو من ا١تدرسة،
 انتقاؿ ا١تعلمُت كعدـ استقرارىم عامل من عوامل مثل: كثرة  من جانب ادلدرس

ازدياد ا١تشكلة، كالتدين ا١تستول العلمي كاألخبلقي كالًتبوم، أسلوب التعليم ا١تتسلط أك 
الفوضوم، كطريقة التدريس غَت ا١ترنة، كعدـ اإلدراؾ الواضح لؤلىداؼ الًتبوية، كعدـ فهم 

نمو كاٟتالة النفسية ا١تصاحبة لو، كعدـ استيعاب خصائ  الطفولة كمتطلباهتا، كعدـ فهم ١تراحل ال
ا١تنهج التعليمي كضعف الدافعية كالتحيز، كاالنشغاؿ بأمور خارج التدريس، عدـ كفاءة اإلشراؼ 
الًتبوم، كعدـ كضوح أىداؼ الًتبية كالتعليم، تدين اإلدارة الًتبوية، كعدـ احًتاـ النظاـ الًتبوم 

كالتوجيو ا١تتدين، باإلضافة ٞتماعة الرفاؽ كاٞتَتاف، بصفة عامة كنظم االمتحانات غَت ا١توضعية، 
احمليط العاـ كاالجتماعي، كعدـ كفاءة اإلشراؼ الًتبوم، كعدـ كضوح أىداؼ الًتبية كالتعليم، 

 كعدـ احًتاـ النظاـ الًتبوم كنظم االمتحانات غَت ا١توضعية، كالتوجيو ا١تتدين.
  :بوية، كاإلدارة الدكتاتورية كالتنظيم السيئ تدين اإلدارة الًت من جانب ادلدرسة

ُب ا١تدرسة يؤثر ُب سَت الطالب دراسيا، فا١تدرسة كسيلة لنمو الطالب من ٚتيع النواحي، لذلك 
٬تب أف تكوف طريقة التدريس كا١تنهج الدراسي، كاإلدارة ا١تدرسية كالنشاط ا١تدرسي كنظم 

بية اٟتديثة، مراعيةي ١تيوؿ الطالب كاستعداداتو االمتحانات ٚتيعها ٬تب أف تتمشى مع أىداؼ الًت 
 (.                                 14:21،صاٞترجاكم، مرجع سيق ذكرهكللفركؽ الفردية بُت الطلبة)

 دكر اإلرشاد النفسي يف عبلج التأخر الدراسي. -5
عملية اإلرشاد النفسي ٘تر ُب خطوات معينة ك٤تددة، يقـو هبا متدربوف متخصصوف ُب             

اإلرشاد، فهو عملية تعلم يتعلم فيها الفرد القدرة على مواجهة مشكبلتو كحلها، فضبل على أنو 
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قة عملية مساعدة، أم تقدًن العوف كا١تساعدة للفرد أك ا١تسًتشد، مستندا ُب ذلك على العبل
بُت ا١ترشد كا١تسًتشد كاليت تقـو على الدؼء كاالىتماـ كالتقبل اإل٬تايب غَت ا١تشركط  اإلنسانية

  ْتيث يتحقق من قبل ا١تسًتشد اآلٌب:
  .فهمو لذاتو عن طريق إدراكو لقدراتو كمهاراتو كاستعداداتو 
 .فهمو ا١تشاكل اليت تواجو 
   .فهمو للبيئة اليت يعيش فيها 
  اتو الذاتية كإمكانيات البيئة.استغبلؿ إمكاني 
  .أف يتكيف مع نفسو كمع ٣تتمعو فيتفاعل معو تفاعبل سليمان 

أف يستخدـ كيوظف ما لديو من إمكانات كاستعدادات كإمكانات بيئتو أحسن توظيف 
ُب ٚتلتو يستهدؼ الفرد لذاتو كبيئتو كفهم  كعليو فاإلرشاد النفسي(. 5،ص2013)الباركين،

لتغلب عليها كإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا، كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ يتطلب  كاالجتماعيةمشكبلتو الشخصية 
الًتكيز على تعديل شخصية الفرد أك تعديل الظركؼ البيئية احمليطة بو، مع  تقدًن ا٠تدمات 

 اإلرشادية ا١تبلئمة لو، حيث يرتكز التعديل على ما يلي: 
 وة فيو.معاٞتة جوانب الضعف ُب شخصية العميل كتنمية جوانب الق 
تعديل الظركؼ البيئية بشكل أساسي يعاِب ا١تشكلة كُب نفس الوقت ٯتنع تكرار حدكثها ُب  

 .(11ا١تستقبل)زىراف، مرجع سبق ذكره، ص
 طرؽ اإلرشاد النفسي يف عبلج التأخر الدراسي.  -6

ال تتم طريقة العبلج الناجع ١تشكلة التأخر الدراسي إال ٔتشاركة كل من ا١تدرس كا١ترشد النفسي  
 يتم العبلج من ناحيتُت ك٫تا:  ماكاأليسرة كعادةي 

توجيو ا١تعاٞتة إٔب أسباب تأخر الطالب دراسيا سوء كانت األسباب نفسية أك تربوية أك  يتم 
 واحي بدكف استثناء.اجتماعية أك اقتصادية أك صحية كل الن

يتم توجيو ا١تعاٞتة إٔب مناطق الضعف ُب كل مادة من ا١تواد الدراسية باستخداـ طرؽ تدريس  
مبلئمة يراعى فيها الفركؽ الفردية كاالستخداـ األمثل للوسائل التعليمية كاالىتماـ با١تهارات 
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، كتكوف ا١تعاٞتة من خبلؿ األساسية لكل مادة كالعبلقات ا١تهنية اإل٬تابية بُت ا١تدرس كالطالب
 ٖتديد ا٠تدمات االرشادية كالعبلجية ا١تناسبة لكل حالة، ك تقسم إٕب:

 اخلدمات الوقائية: -1
 كهتدؼ إىل احلد من العوامل األساسية ادلسئولة عن التأخر الدراسي كىي:                  

لًتبوية عن طريق إخصائي مؤىل التوجيو كاإلرشاد األكادٯتي كالتعليمي، تقـو هبذا الدكر السلطات ا 
مهمتو تبصَت الطلبة با٠تصائ  العقلية كالنفسية، ك٣تاالت التعليم العاـ كالتقٍت كا١تهٍت كاٞتامعي، 
فضبل عن مساعدة الطلبة ُب اختيار التخص  أك نوع التعليم ا١تناسب ا١تتفق مع قدراهتم العقلية 

 كميو٢تم
و ا١تعلم إٕب أف يراعي الفركؽ الفردية أثناء إلقائو للدرس ا٠تدمات التعليمية، كتكوف عن طريق توجي  

 مع تنوع طريقة التدريس كاستخداـ الوسائل التعليمية، مع الًتكيز على ا١تتأخرين دراسيا.
ا٠تدمات الصحية، كتشمل متابعة أحواؿ الطلبة بشكل دكرم كمنتظم كتزكيد احملتاجُت منهم   

ية كالسماعات لكل من لديو نق  نظر أك ضعف ُب السمع، با١تستلزمات ا١تناسبة كالنظارات الطب
كإحالة من يعانوف أمراض مثل التهاب اللوزتُت أك الغدد الصماء كسوء التغذية ألخد العبلجات 

 األزمة . 
ا٠تدمات التوجيهية، ىي تقدًن النصح كا١تشورة للطلبة عن طريق ا١تذاكرة السليمة الصحيحة   

الفراغ كاستغبل٢تا االستغبلؿ األمثل، كتنمية الوعي الصحي كالديٍت كمساعدهتم على تنظيم اكقات 
كاالجتماعي لديهم، كغرس القيم كالعادات اإلسبلمية اٟتميدة، من خبلؿ احملاضرات كا١تناقشات 
اٞتماعية أك الربامج اإلذاعة ا١تدرسية، كخاصة الربامج الصباحية ُب طابور الصباح أك النشرات 

 ية .كا١تطويات ا١تعلومات
، ا٠تدمات اإلرشادية النفسية، كتقدـ من قبل ا١ترشد الطبليب مثل أسلوب اإلرشاد الفردم   
اإلرشاد اٞتماعي حسب حاالت التأخر الدراسي، كمن خبلؿ دراسة اٟتالة، كتتضمن مساعدة ك 

ىات الطلبة على التكيف كالتوافق مع البيئة ا١تدرسية كاألسرية، كتنمية الدكافع التعليمية كاالٕتا
 اإل٬تابية ٨تو التعلم، كمقاكمة شعور العجز كالفشل.
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خدمات التوجيو كاإلرشاد األيسرم، كتكوف عن طريق توجيو اآلباء بطيرؽ ميعاملة األطفاؿ، كهتيئة  
األجواء ا١تناسبة ٢تم للمذاكرة كالدراسة، كمتابعة األبناء كٖتقيق االتصاؿ الدكرم كا١تستمر لآلباء 

يق استغبلؿ كقت اصطحاهبم ألبنائهم إٔب ا١تدرسة، كخاصة ُب األياـ با١تدرسة كيكوف عن طر 
األكٕب لبدء العاـ الدراسي، كأيضا عند انعقاد ٣تلس اآلباء كا١تعلمُت، أك كقت زيارة اآلباء للمدرسة 

 من كقت إٔب كقت.
 اخلدمات العبلجية: -2

 بلؿ.كهتدؼ إىل إزالة العوامل ادلسئولة عن التأخر الدراسي من خ       
كفيو يقـو ا١ترشد ٔتساعدة الطلبة ا١تتأخرين دراسيا ُب التعرؼ على ذكاهتم  اإلرشاد النفسي،  

كشخصياهتم، كٖتديد مشكبلهتم ككيفية استغبلؿ طاقاهتم كقدراهتم كاستعداداهتم، كاالستفادة من 
 إمكانيات ا١تدرسة كالبيئة ا١تتمثلة ُب اجملتمع ٔتا ٭تقق ٢تم التوافق األيسرم كاجملتمعي.

 كمن اخلطوات اليت جيب على ادلرشد النفسي العمل هبا كىي:             
  ٬تب على ا١ترشد النفسي إف يعقد جلسات إرشادية مع الطلبة ا١تتأخرين دراسيان إلعادة خلق الثقة

كالتكيف ك التوافق النفسي كتقبل كفهم الذات كالرضاء عنها، ٍبي معاملة الطالب ا١تتأخر دراسيا، 
دكف سخرية منو أك التشديد عليو باألعماؿ ا١تدرسية ، كلكي يتخل  معاملة عادية إ٬تابية ب

 الطالب ا١تتأخر دراسيان من مشاعر ا٠توؼ ا٠تجل.
  ٬تب على ا١ترشد النفسي ٤تاكلة تغيَت كتعديل إتاىات الطالب السلبية ُب شخصيتو إٔب إتاىات

لدل الطالب ا١تتأخر دراسيان،  إ٬تابية ك٨تو التعلم ك ا١تدرسة كالبيئة كتنمية مفهـو الوعي الذاٌب
كتبصَته بنواحي ضعفو كما يعانيو من اضطرابات انفعالية، كتنمية دافع التعلم كمهارات االستذكار 

 كٖتقيق الصحة النفسية. 
   ٬تب على ا١ترشد النفسي إف يفهم نفسية الطالب ك٤تاكلة إ٬تاد عبلقة إ٬تابية بينو كبُت الطلبة

دراسيا خاصة، كعدـ توجيو اللـو ا١تستمر عند فشلو، فضبل عن عدـ عامة كبُت الطالب ا١تتأخر 
 إثارة ا١تنافسة كا١تقارنة بينو كبُت زمبلئو. 
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، كتتمثل ُب ضركرة االىتماـ بالطلبة عن طريق مراعاة الفركؽ الفردية، كتنوع طرؽ العبلج التعليمي  
اسهلها، كعدـ إ٫تاؿ الطلبة التدريس كاستخداـ األمثل منها، كمن الوسائل التعليمية اكضحها ك 
 منخفضي التحصيل كمراعاة حقهم ُب التحصيل بالشكل ا١تناسب.

، كيستخدـ عندما يكوف التأخر الدراسي شامبل كلكنو طارئ، حيث يركز العبلج االجتماعي  
ا١ترشد فيو على ا١تؤثرات البيئية االجتماعية اليت أنتجت التأخر الدراسي كيقـو بتعديلها أك تغيَتىا 

 ٔتا ٭تقق العبلج ا١تأموؿ ك الناجع. 
 دكر ادلدرسة كاأُلسرة يف عبلج التأخر الدراسي. -7
 دكر ا١تدرسة: -1

للمدرسة دكر كبَت ُب التغلب على مشكلة التأخر الدراسي، من حيثي االىتماـ                
كاالىتماـ ، كالتقليل من عدد الطلبة داخل الصف الضعيف كزيادة عدد ا١تعلمُت، الفرديةبالفركؽ 

بالنواحي االجتماعية للمتأخر دراسيان، كبالنواحي الصحية كعمل فحوصات دكرية ٢تم، كاالىتماـ 
با١تناىج الدراسية كطرؽ التدريس ككسائل اإليضاح التعليمية، كهتيئو اٞتو ا١تدرسي ا١تناسب كا١تبلئم 

٦تارستو ُب ا٢تواء الطلق ُب كالصاّب كفق حاجاهتم كرغباهتم كميو٢تم، كزيادة ٥تتلف أنواع النشاط ك 
فناء ا١تدرسة كالشمس ساطعة، كتزكيدىم ببعض االلعاب التعليمية، كٮتتلف العبلج باختبلؼ 

 السبب ا١تؤسس لتأخر الدراسي.
 دكر األسرة:  -2

لؤلسرة دكر مهم ال يقل أ٫تيتو عن دكر ا١تدرسة ُب عبلج التأخر الدراسي، فيجب                
اء الطفل، االىتماـ بصحتو كتغديتو جيدا، ٗتلي  الطفل من ٦تا يعانية من العمل على تنمية ذك

اضطرابات نفسية ٖتوؿ دكف اندماجو باجملتمع كالناس من حولو، تنقية كازالة ا٠تبلفات كا١تشاحنات 
األيسرية، كتنمية إحساسو باألماف كاالستقرار، فضبل عن متابعة الطالب ا١تتأخر دراسيا من خبلؿ 

الطبلع على كراساتو ككتبو كمعرؼ مستواه الدراسي، كالعمل على ترغيبو ُب ا١تدرسة مدرستو كا
 (.26-25كالدراسة)ٚتاؿ الدين، مرجع سبق ذكره، ص 

 التوصيات. -8
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ُب  إجراء ا١تزيد من الدراسات كالبحوث حوؿ التأخر الدراسي كمعاٞتة ا١تشكبلت اليت تيسهم - أ
 انتشاره.

قسطا من االىتماـ على ا١تستول العا١تي كمازاؿ ٭تبو ُب ٣تتمعاتنا أف ٣تاؿ اإلرشاد النفسي قد ناؿ  - ب
، كبالتإب ٭تتاج ىذا اجملاؿ إٕب ا١تزيد من الدراسات كالبحوث اليت توضح دكر خاصة ُب ليبيا العربية

 ا١ترشد النفسي من كل ا١تناحي.
 ا١تبكر. عبلجكالا١تبكر على الطلبة ا١تتأخرين دراسيا ال ٗتاد اإلجراءات الصحيحة  التعرؼ - ت
توفَت أدكات التشخي  كاالختبارات ا١تقننة ا٠تاصة بقياس الذكاء كالتحصيل، كاستقصاء كافة  - ث

ا١تعلومات ا١تمكنة للمتأخر دراسيا ككذلك آراء ا١تدرسُت كاألخصائيُت النفسيُت كاالجتماعيُت 
 كاألطباء كالوالدين.

و كاإلرشاد العبلجي كالًتبوم كا١تهٍت لعبلج مشكبلت ا١تتأخرين دراسيا ٬تب توفَت خدمات التوجي - ج
 ُب ا١تؤسسات التعليمية.

 االىتماـ بدراسة اٟتاالت الفردية كٚتع كحفظ التقرير ا٠تاصة هبم ُب سجبلت ٣تمعة.   - ح
إصابات باٞتهاز العصيب ا١تركزم كغَت ذلك من  عصبية كعند الشك ُب كجود اضطرابات  - خ

 .طبيب النفسيعرض حالة الطالب على ال ٬تب األسباب العضوية
االستمرار ُب تطوير ا١تناىج الدراسية لكل ا١تراحل كالًتكيز على تبسيط عرض ا١تفاىيم كالعناية  - د

 با١تهارات ا٠تاصة بكل مادة دراسية.
ا١تعلم الكفء مهنيا كتربويا ليمتلك ا١تقدرة على تشخي  كعبلج التأخر الدراسي، كأف  إعداد - ذ

مل مع ا١تتأخر دراسيا تشمل ا١تعلم كاإلدارة ا١تدرسية كأكلياء تكوف ىناؾ دكرات تدريبية لكيفية التعا
 أمور الطلبة، كعقد االجتماعات الفردية كاٞتماعية بُت ا١تؤسسة التعليمية كا١تعلم كأكلياء األمور.

ا١تتابعة الدقيقة ١تستويات الطالب من قبل إدارة ا١تدرسة ٔتراجعة أكراؽ االختبارات كالواجبات  - ر
 و ا١تعلمُت إٔب إتباع طرؽ علمية أخرل ُب معاٞتة ا١تتأخرين دراسياا١تنزلية، كتوجي

 على أكلياء األمور متابعة أبنائهم كمعرفة كضعهم التحصيلي كالسلوكي كاألخبلقي داخل ا١تدرسة. - ز
 :اخلبلصة 
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نستخل  من ىذه الدراسة أف مشكلة التأخر الدراسي ٘تس كل الطلبة من اٞتنسُت بدكف        
استثناء، كىي متعددة األسباب كالعوامل، فبل ٬تب التهاكف كالتغاضي عنها ١تصلحة الطلبة بوجو 
عاـ ك١تصلحة اجملتمع بوجو خاص، فعلى مؤسسات اجملتمع اإلسراع ُب تقدًن ا١تساعدة الفورية 

متأخر دراسيا، ألف سوء ٖتصيلو الدراسي يساىم ُب ىدـ تطوير اجملتمع كتقدمو كتقدـ ابنائو، لل
لدل كجبت ا١تتابعة من البداية، كألف الكشف ا١تبكر يساعد ُب امكانية العبلج كٗتطي ا١تشكلة، 

 كىذا ما نصبو إليو،
 ق.كُب ا٠تتاـ تأمل الباحثة أف تكوف قد كفقت ُب الطرح كهللا كٕب التوفي

 .قائمة ادلراجع -9
(. مناىج البحثي االجتماعي، طرابلس: ، منشورات ٣تمع الفاتح 1980الشيباين، عمر ٤تمد التومي،) -1

 للجامعات.
(، 2دالنت فاف، ديوبولدب، ترٚتة ٤تمد ٤تمد نبيل كآخركف: مناىج البحث ُب الًتبية كعلم النفس، )ط. -2

 القاىرة : مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.
 ( عمىاف: دار الفرقاف للنشر كالتوزيع.3الرٛتن،)د.ت.ف( أساسيات البحث الًتبوم )ط.عدس، عبد  -3
( اإلرشاد النفسي: النظرية، التطبيق، التكنولوجيا، عماف: دار الفكر 2008حسُت، طو عبد العظيم، )  -4

. 
 ( اإلرشاد النفسي كاالجتماعي، الرياض: مكتبة العبيكاف.2001أكعباه، صاٟتُت عبد هللا،)  -5
 ( مبادم التوجيو كاإلرشاد النفسي، عماف: مكتبة دار الثقافة.1999بد ا٢تادم، جودت عزت ،) ع -6
 (، القاىرة: دار الكتب.3(، توجيو كاإلرشاد النفسي، )ط.1980زىراف، حامد عبد السبلـ ،)  -7
 (،مرجع سبق ذكره.1980زىراف، حامد عبد السبلـ ،)  -8
االجتماعي ك النفسي ُب العملية التعليمية، اٞتامعي، ( ، دكر اإلرشاد 2006شيتو ، منصور الصيد، ) -9

 (،طرابلس: ليبيا.11)رقم العدد 
 (، التأخر الدراسي كدكر الًتبية ُب تشخيصو كعبلجو، القاىر: مصر.2002، زياد بن علي،)اٞترجاكم -10
 (، بَتكت: ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر.3(، موسوعة علم النفس،)ط.1989رزؽ، أسعد،)  -11
 (، بَتكت: دار كمكتبة.2(، ا١ترشد ُب علم النفس االجتماعي ،)ط.2008ا٢تامشي، عبد اٟتميد ٤تمد ،) -12
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(، مدخل إٕب الًتبية 2000األحرش، يوسف أبو القاسم، سبيت، ٛتيد ٤تمود، سلماف، رياض جابر،) -13
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فاعلية برنامج قائم على اسًتاتيجيات التعّلم النشط يف تنمية بعض  مهارات القراءة كالكتابة 
 تبلميذ الصف السادسلدل 

 )دراسة جتريبية(
 العلمي  / اْلامعة اللبنانيةأنور د. أمحد    
 ملخص البحث

هتدؼ الدراسة اٟتالية إٔب تعٌرؼ فاعلية اسًتاتيجيات التعٌلم النشط ُب ٖتسُت كتنمية بعض   
مهارات القراءة كالكتابة لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي ُب مدينة طرابلس، كتقدًن ٣تموعة 

يجيات ُب من ا١تقًتحات من شأهنا لفت انتباه ا١تعلمُت كا١توجهُت إٔب ضركرة استخداـ ىذه االسًتات
تعليم بعض الدركس ١تادة اللغة العربية، كمن أجل ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ، ًبَّ صياغة قائمة من مهارات 
القراءة كالكتابة ا١تناسبة ٢تذه ا١ترحلة العمرية، موجهة إٔب عدد من ا١تعلمُت كا١توجهُت ُب اختصاص 

( موجهُت، كاختبار 10( معلمان ك)15( منهم )25اللغة العربية ١تعرفة آرائهم هبا، عددىم )
للتحصيل القرائي كالكتايب، من أجل قياس فاعلية ىذه االسًتاتيجيات ُب تنمية ا١تهارات ا١تراد 

 قياسها.
( 30( للتجريبية، ك)30( تلميذان كتلميذة، )60ًبَّ تطبيق االختبار على عينة من التبلميذ بلغت )

قد أشارت نتائج الدراسة إٔب أنٌو يوجد فركؽ للضابطة، ُب مدرستُت للتعليم االبتدائي ُب طرابلس، ك 
ذات داللة إحصائية بُت نتائج درجات تبلميذ اجملموعتُت التجريبية كالضابطة، لصاّب تبلميذ 

اجملموعة التجريبية، كىذا يدؿ على األثر اإل٬تايب لتطبيق ىذه االسًتاتيجيات، كفاعليتها ُب تنمية 
 ُب ىذه ا١ترحلة.   مهارات القراءة كالكتابة لدل التبلميذ

Abstract  
    The current study aims at being acquainted with the potency of 

curricula Active Learning so as to improve and develop certain 

skills of reading and writing  concerning sixth grade pupils in 

Tripoli Lebanon , the study also tries to offer suggestions which 

will drow the attention of teachers and superintendents  to  the 

necessity of employing  the Active Learning method in teaching 

some courses , to achieve this gool, alist of  reading and writing     
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skills, appropriate for this ago period, has been set ,  this 

procedure in taken to target  some teachers and  superintendents, 

specialized in Arabic, to plicit their opinions, their number is 

twenty five, divided into (15) teachers   and (10)  

superintendents. At reading and writing  test is also designed in 

order to assess the sufficiency of  the active Learning method in 

teaching . this test , has been appled to asmple of elementary 

school pupils numbering 60 (boys and girls), divided as follows : 

30 for the experimental group and 30  for the controlling  group , 

and this test is being ataken in two  elementary  schools,  this test 

has indicated the existence of differences  with statistical signs 

among the results of pupils grades  pertinent to both groups good 

grades have been scored by pupils  the  experimental group, this 

points out the sufficiency of  curricula active Learning in 

developing  reading and writing  skills  of pupils in this particular 

period .   

 

 مقدمة البحث:
ار تعترب اسًتاتيجيات التعلم النشط من أىم االسًتاتيجيات اليت تنمي مهارات التفكَت كاٟتو    

لدل التبلميذ ُب مرحلة التعليم االبتدائي، ١تا تتضمنو من طرائق كمداخل تشجعهم على القياـ 
من خبلؿ تعلمهم مهارات التواصل كالتفاعل مع ما يتعلمونو، ٦تا ٯتكنهم من ٖتقيق  بأنشطة ابداعية

دات على فالتعلم النشط ييعد من أىم ا١تطالب اليت تنادم هبا ا١تستج، مستول راؽو من التعلم
الساحة الًتبوية كالتعليمية، كتنادم ّتعل ا١تتعلم ىو ٤تور العملية التعليمية. كهبذا يعد التعلم النشط 

يتناسب مع مراعاة الفركؽ الفردية  بُت التبلميذ ٔتا يبلءـ قدراهتم كٖتسُت باسًتاتيجياتو ا١تتنوعة 
 مهاراهتم القرائية كالكتابية.  

كقد أصبح لدل ا١تعلمُت ُب ا١تدارس الربيطانية إتاه إ٬تايب متزايد ٨تو استخدامو ُب الفصوؿ،   
كأكضحت التقارير اٟتكومية الصادرة عن ىيئة ا١تفتشُت ا١تلكية أف عددان كبَتان من دركس كحص  

االستقصاء الرياضيات ُب ا١تدارس الربيطانية تعتمد على التعلم النشط ا١تتمثل ُب حل ا١تشكبلت ك 
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كاألنشطة العملية بغرض تشجيع التبلميذ على التفكَت ُب األشياء بأنفسهم كمناقشة أعما٢تم مع 
 (313Kyriacou,1992, pا١تعلمُت كزمبلئهم من الطبلب )

 االٕتاىات الًتبوية كأحد ، كالعشرين اٟتادم القرف بداية مع النشط بالتعلم االىتماـ زاد كلقد  
 تعلم بيئة من توافر البد النشط التعلم ٭تدث كلكي ، التعلم عملية ُب البالغ األثر ٢تا كاليت ا١تعاصرة
 ، العلـو تعلم تناكلت الدراسات اليت من العديد ىنالك  الوىاب عبد فاطمة ذلك كتؤكد ، نشطة
 من ؛ التعلم أثناء بالدكر اإل٬تايب ا١تتعلم فيها يقـو ، نشطة تعلم بيئة توفر ضركرة إٔب كأشارت
، 2004عبد الوىاب، "(أنشطة علنية أك عقلية أك عملية أك يدكية أنشطة من بو يقوموف ما خبلؿ
 (.129ص
كىذا ما أكدتو دراسات عديدة أشارت إٔب فاعلية التعلم النشط اال٬تابية ُب ٖتسُت التحصيل  

( اليت أثبتت كجود فركؽ بُت 2000الدراسي ُب ا١تواد التعليمية ا١تختلفة مثل دراسة )عصر، 
دة ُب التبلميذ الذين تعلموا كفق اسًتاتيجيات التعلم النشط، كبُت الذين تعلموا كفق الطرائق السائ

 التعليم.
كالقراءة كالكتابة إحدل أىم ا١تهارات اللغوية  اليت يستطيع ا١تتعلم من خبل٢تا  االطبلع على ا١تعرفة 
كالثقافة ُب العآب، كبناء شخصيتو ُب أم بيئة يقطنها، عرب اكتسابو ا٠تربات كا١تعارؼ كالسلوكيات 

 و األفضل ُب التحصيل العلمي كاللغوم. اليت تؤدم بو إٔب االندماج اجتماعيان، كتنمية قدراتو ٨ت
كيأمل الباحث من خبلؿ دراستو ىذه إعداد برنامج قائم على اسًتاتيجيات التعلم النشط من 
خبلؿ اختيار كحدات دراسية من كتاب القراءة ا١تقرر على تبلميذ الصف السادس كإعادة 

قراءة كالكتابة ا١تناسبة ٢تذه صياغتها كفق أسس التعلم النشط كالتأكد من تنمية بعض مهارات ال
 ا١ترحلة. 
 

 اشكالية البحث:
يعػػػػد النمػػػػو اللغػػػػوم مػػػػن أكثػػػػر جوانػػػػب النمػػػػو ارتباطػػػػان بػػػػالنمو العقلػػػػي الفكػػػػرم، فػػػػبل لغػػػػة دكف 
تفكػػػػػػَت، كال تفكػػػػػػَت دكف معلومػػػػػػات كأفكػػػػػػار لغويػػػػػػة، فاللغػػػػػػة تعػػػػػػد األسػػػػػػاس الػػػػػػذم تنطلػػػػػػق منػػػػػػو 
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اصػػػػػػة مػػػػػػا يػػػػػػرتبط منهػػػػػػا ٔتهػػػػػػارات القػػػػػػراءة معظػػػػػػم ا١تهػػػػػػارات األدائيػػػػػػة للتفاعػػػػػػل مػػػػػػع اآلخػػػػػػرين، كخ
 كالكتابة.

كمػػػػػػػن ىنػػػػػػػا تػػػػػػػربز أ٫تيػػػػػػػة مهػػػػػػػارات القػػػػػػػراءة كالكتابػػػػػػػة، باعتبار٫تػػػػػػػا مكػػػػػػػونُت أساسػػػػػػػيُت للػػػػػػػذكاء 
اللغػػػػػػػوم، ألٌف تأثَتىػػػػػػػا بػػػػػػػالغ األ٫تيػػػػػػػة ُب حيػػػػػػػاة التبلميػػػػػػػذ، كمػػػػػػػا أهنػػػػػػػا بوابػػػػػػػة الػػػػػػػدخوؿ إٔب العػػػػػػػآب 

 ٔتعارفو كأحداثو، كفهم اللغة ا١تكتوبة.
ة التعلػػػيم االبتػػػدائي )الصػػػف السػػػادس(، مػػػن أىػػػم ا١تراحػػػل الػػػيت ينبغػػػي أف تصػػػل فيهػػػا كتعتػػػرب مرحلػػػ 

ا١تهػػػػارات اللغويػػػػة للتبلميػػػػذ إٔب مرحلػػػػة الػػػػتمكن كاالتقػػػػاف، كخصوصػػػػان فيمػػػػا يتعلػػػػق ٔتهػػػػارات القػػػػراءة 
كالكتابة، كحىت يتسٌت ٢تذه ا١تهارات من النمػو كفػق ا١تسػتول ا١تطلػوب، ال بػد مػن اسػتخداـ الطرائػق 

 ًتاتيجيات ا١تبلئمة اليت تساعد التبلميذ على التمكن من ىذه ا١تهارات.كاالس
الػػيت  (2011)اٞتوجػػو،(، كدراسػػة 2000غػػَت أٌف العديػػد مػػن الدراسػػات ُب مثػػل  دراسػػة )القليػػٍت، 

أشارت إٔب تدين ُب مستول ٪تو ا١تهارات اللغويػة عامػة، كمهػارات القػراءة كالكتابػة خاصػة، كىػذا مػا 
نظػػر الكثػػَت مػػن معلمػػي اللغػػة العربيػػة كموجيههػػا الػػذين أكػػدكا كجػػود ضػػعف ُب  يتطػػابق مػػع كجهػػات

مهػػارات القػػراءة كالكتابػػة لػػدل التبلميػػذ ُب ىػػذه ا١ترحلػػة، األمػػر الػػذم يسػػتدعي مػػن القػػائمُت علػػى 
العملية التعليمية ا٬تػاد االسػًتاتيجيات كالطرائػق البديلػة لتػدريس اللغػة العربيػة كمهاراهتػا، كلعػل الػتعلم 

 نشط يعد ُب طليعة ىذه الطرائق.  .  ال
كاستنادان ١تا سبق من الدراسات السابقة ُب ٣تاؿ التعلم النشط كا١تهارات اللغوية، كانطبلقان مػن خػربة 

( سػنة، كمبلحظتػو جوانػب الضػعف كالقصػور ُب 25الباحث ُب ٣تاؿ الًتبية كالتعليم ١تدة تزيػد عػن)
ا١تشكلة ُب تدين مستول مهارات القػراءة كالكتابػة لػدل  تلقي التبلميذ ٢تذه ا١تهارات، حدد الباحث

تبلميػػػذ الصػػػف السػػػادس، كافتقػػػار تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة السػػػًتاتيجيات حديثػػػة ٯتكػػػن أف تسػػػاعد ُب 
ٖتسػػػُت ىػػػذه ا١تهػػػارات. كُب ٤تاكلػػػة للتصػػػدم ٢تػػػذه ا١تشػػػكلة ًٌب ٖتديػػػد مشػػػكلة البحػػػث مػػػن  خػػػبلؿ 

 السؤاؿ الرئيس:
لػػى اسػػًتاتيجيات الػػتعلم النشػػط ُب تنميػػة بعػػض مهػػارات القػػراءة كالكتابػػة مػػا فاعليػػة  برنػػامج قػػائم ع

 لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟ كيتفرع عن ىذا السؤاؿ األسئلة الفرعية اآلتية:
 _ ما ىي قائمة مهارات القراءة كالكتابة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي؟  1
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 التعلم النشط ُب تنمية ىذه ا١تهارات؟ _ ما فاعلية برنامج قائم على اسًتاتيجيات2
 تنبع أ٫تية البحث من خبلؿ:أمهية البحث: 

_ أ٫تية النتائج اليت ٯتكن أف يصل إليهػا الباحػث مػن خػبلؿ التعػٌرؼ علػى مهػارات القػراءة كالكتابػة 
 لدل تبلميذ الصف السادس، الذين ينبغي ٢تم أف يصلوا إٔب درجة االتقاف ٢تذه ا١تهارات.

 الربنامج القائم على اسًتاتيجيات التعلم النشط، كدكره ُب تنمية ا١تهارات القرائية كالكتابية._ أ٫تية 
_ قػػػد يفيػػػد ىػػػذا البحػػػث ُب تزكيػػػد معلمػػػي اللغػػػة العربيػػػة باالختبػػػارات ا١توضػػػوعية الػػػيت تقػػػيس ىػػػذه 

 ا١تهارات، كمن ٍبى ٖتديد مستول القوة كالضعف لديهم. 
 أىداؼ البحث:  
 ت القراءة كالكتابة لدل تبلميذ الصف السادس._  تعٌرؼ مهارا1
 _ إعداد برنامج من األنشطة ا١تعدة كفق اسًتاتيجيات التعلم النشط. 2
 _ تعٌرؼ فاعلية اسًتاتيجيات التعلم النشط ُب تنمية ىذه ا١تهارات لدل تبلميذ الصف السادس.3
 

 قاـ الباحث بإعداد األدكات التالية: أدكات البحث:
 هارات القراءة كالكتابة ا١تناسبة لتبلميذ الصف السادس._  قائمة ٔت1
_  برنػػػػامج قػػػػائم علػػػػى أنشػػػػطة مصػػػػٌممة كفػػػػق اسػػػػًتاتيجيات الػػػػتعلم النشػػػػط هبػػػػدؼ تنميػػػػة ىػػػػذه 2

 ا١تهارات.
 _ اختبار ٖتصيلي مصٌمم لقياس مدل تنمية ىذه ا١تهارات للتبلميذ.3
 متغَتات البحث:  

عػػػػامبله:) طريقػػػػة الػػػػتعلم النشػػػػط باسػػػػًتاتيجياهتا _ الطريقػػػػة ػػػػػ ا١تتغػػػػَتات ا١تسػػػػتقلة: متغػػػػَت الطريقػػػػة ك 
 التقليدية(.

 ػ ا١تتغَتات التابعة: مهارات القراءة كالكتابة.
 فرضيات البحث: 
 (:  0905يسعى البحث إٔب اختبار الفركض اآلتية عند مستول داللة ) 
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تجريبية ُب التطبيقُت _ ال يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسطي درجات تبلميذ اجملموعة ال1
 القبلي كالبعدم ُب اختبار التحصيل القرائي كالكتايب، لصاّب التطبيق البعدم.

ال يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسطي درجات تبلميذ اجملموعة الضابطة ُب التطبيق  -2
 القبلي كالبعدم ُب اختبار التحصيل القرائي كالكتايب.

ائية بُت متوسطي درجات تبلميذ اجملموعة التجريبية كالضابطة ُب ال يوجد فرؽ ذك داللة إحص -3
 التطبيق البعدم الختبار التحصيل القرائي كالكتايب لصاّب اجملموعة التجريبية.

 منهج البحث: 
اسػػتخدـ الباحػػث ا١تػػنهج التجػػرييب الػػذم يقػػـو علػػػى دراسػػة أثػػر ا١تتغػػَتات ا١تسػػتقلة )برنػػامج التعلػػػيم 

التقليديػػة( ُب ا١تتغػػَتات التابعػػة)مهارات القػػراءة كالكتابػػة(، كذلػػك مػػن خػػبلؿ تعلػػيم النشػػط، الطريقػػة 
تبلميذ اجملموعة التجريبية دركس القراءة كفق اسًتاتيجيات التعلم النشػط كقيػاس فاعليػة ىػذه الطريقػة 
ُب ٖتسػػُت مهػػارات القػػراءة كالكتابػػة لػػديهم مػػن خػػبلؿ االختبػػار ا١تصػػمم لػػذلك مقارنػػةن مػػع تبلميػػذ 

 اجملموعة الضابطة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية.
 حدكد البحث:  
 اٟتدكد ا١تكانية: ًٌب تطبيق البحث ُب مدارس مدينة طرابلس للتعليم االبتدائي. 

 ـ(.2016 - 2015اٟتدكد الزمانية: ًٌب تطبيق البحث ُب الفصل األكؿ من العاـ الدراسي ) 
بلميػػػذ الصػػػف السػػػادس ُب مدينػػػة طػػػرابلس ٦تثلػػػة للمجتمػػػع اٟتػػػدكد البشػػػرية: ًب اختيػػػار عينػػػة مػػػن ت

 األصلي
( تلميذان كتلميػذةن، ًبَّ 60( ُب ا١تدينة، كقد بلغ عددىم)البياف، طيور السبلـ(موزعُت على مدرسيت  

(، حيػث ًٌب اختيػار شػعبتُت ُب  30(، ك٣تموعة ٕتريبيػة)30تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت ٣تموعة ضابطة)
( تلميػػػػذان كتلميػػػػذةن، إحػػػػداىا جػػػػرل تدريسػػػػها بالطريقػػػػة 15كػػػػل مدرسػػػػة، كػػػػل شػػػػعبة منهػػػػا ٖتػػػػوم)
 علم النشط. التقليدية، كاألخرل كفق اسًتاتيجيات الت

( مهػػارة مػػن مهػػارات القػػراءة كالكتابػػة ا١تناسػػبة لتبلميػػذ الصػػف 12ػػػحدكد احملتػػول: تنػػاكؿ البحػػث)
السػػػػػادس االبتػػػػػدائي، كٙتانيػػػػػة دركس مػػػػػن كتػػػػػاب القػػػػػراءة)لغيت اٞتميلػػػػػة(ا١تقرر علػػػػػى تبلميػػػػػذ الصػػػػػف 

 السادس. 
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 مصطلحات البحث كتعريفاتو اإلجرائية: 
ق األىػػػداؼ، كىػػػو ىػػػدؼ أساسػػػي مػػػن أىػػػداؼ مػػػدخل الػػػنظم                             : مػػػدل النجػػػاح ُب ٖتقيػػػالفاعليػػػة  

 (.  213، ص1990)القبل كناصر،
: نظػػػػػاـ أك نسػػػػق متكامػػػػػل مػػػػػن األسػػػػػس ا١تعرفيػػػػػة، كالنفسػػػػػية، كاالجتماعيػػػػػة، الّبنػػػػػامج التعليمػػػػػي  

تقػػػػػػػػػوًن، كالعناصػػػػػػػػر ا١تتكاملػػػػػػػػػة معهػػػػػػػػػا، )األىػػػػػػػػداؼ، كاحملتػػػػػػػػػول، كطرائػػػػػػػػػق التػػػػػػػػدريس كأسػػػػػػػػػاليبو، كال
كالتطػػػػػػػػػوير(، تقدمػػػػػػػػػو مؤسسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا إٔب ا١تتعلمػػػػػػػػػُت، بقصػػػػػػػػػد تنميػػػػػػػػػتهم تنميػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػاملة، كٖتقيػػػػػػػػػق 

 (.61، ص2006األىداؼ ا١تنشودة فيهم)مدكور، 
بأنٌػػػػو: ٤تتػػػػول تعليمػػػػي ٤تػػػػدد يضػػػػم مهػػػػارات معرفيػػػػة  إجرائيػػػػان كيعػػػػرؼ الباحػػػػث الربنػػػػامج التعليمػػػػي 

لنشػػػػػػط هبػػػػػػدؼ تنميػػػػػػة مهػػػػػػارات القػػػػػػراءة قرائيػػػػػػة ككتابيػػػػػػة، ييػػػػػػدٌرس باعتمػػػػػػاد اسػػػػػػًتاتيجيات الػػػػػػتعلم ا
 كالكتابة لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

٣تموعػػػػػػػة مػػػػػػػن ا٠تطػػػػػػػوات أك ا١تمارسػػػػػػػات ا١تتسلسػػػػػػػلة منطقيػػػػػػػان الػػػػػػػيت :اسػػػػػػػًتاتيجيات التػػػػػػػدريس
يتبعهػػػػػػػػػػا ا١تعلػػػػػػػػػػم بشػػػػػػػػػػكل منهجػػػػػػػػػػي داخػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػف ْتيػػػػػػػػػػث تسػػػػػػػػػػاعد علػػػػػػػػػػى ٖتقيػػػػػػػػػػق أىػػػػػػػػػػداؼ 

 (.110، ص1996ا١تقرر)جابر، 
أنػو: "ذلػك الػتعلم الػذم يشػارؾ فيػو كردت تعريفات عدة للػتعلم النشػط؛ مػن بينهػا التعلم النشط: 

ا١تػػتعلم مشػػاركة فعالػػة ُب عمليػػة الػػتعلم مػػػن خػػبلؿ قيامػػو بػػالقراءة كالبحػػث كاالطػػبلع كمشػػػاركتو ُب 
األنشػػػطة الصػػػفية كالبلصفيػػػػة كيكػػػػوف فيػػػػو ا١تعلػػػػم مػػػػوجهان كمرشػػػدان لعمليػػػة الػػػتعلم" )اللقػػػاين كاٞتمػػػل، 

 (.98، ص1999
ا١تتعلم عضوان فاعبلن كمشاركان ُب عملية التعليم كالتعلم، مسئوالن عن كيعرؼ أيضان بأنو طريقة ٕتعل   

تعلمو، كعن ٖتقيق أىداؼ التعليم، يتعلم با١تمارسة، كيتعلم عن طريق البحث كاالكتشاؼ، 
راسي، كُب تقييم إ٧تازاتو كيشارؾ ُب اٗتاذ القرارات ا١ترتبطة بتعلمو، كيشارؾ ُب متابعة تقدمو الد

 (.8، ص2005)كوثر كوجك كآخركف، 
بأنو طريقة تعليم كتعلم ُب آف كاحد، حيث يشارؾ ا١تتعلم ُب األنشطة بفاعلية   سعادةكعرَّفو   

كبَتة، مع توافر بيئة تعليمية غنية متنوعة، تسمح لو باإلصغاء اإل٬تايب، كاٟتوار البناء، كا١تناقشة 
واعي، كالتحليل، كالتأمل العميق فيما يقرأه كيكتبو، مع كجود معلم يشجع الثرية كالتفكَت ال
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، 2006ا١تتعلمُت على ٖتمل مسئولية تعليم أنفسهم بأنفسهم ٖتت توجيهو كإشرافو)سعادة، 
 (.33ص
بأنػو الػتعلم الػذم ينقػل بػؤرة االىتمػاـ مػن ا١تعلػم إٔب ا١تػتعلم، كجعػل التلميػذ  إجرائيان كيعرفو الباحث  

 تعلػيم علػى تشجعو تعليمية بيئة خبلؿ منر العملية التعليمية عرب اندماجو ُب عملية التعلم ىو ٤تو 
 اٞتماعية أك ، الفردية ا١تتاحة األنشطة من ٔتجموعة القياـ خبلؿ من ا١تعلومات عن بالبحث نفسو
 .مداركو توسيع على تعمل كاليت ،

تعػػٌرؼ ا١تهػػارة بأهٌنػػا األداء الػػدقيق ا١تػػتقن، السػػهل، ا١تختػػزؿ إٔب أقصػػى حػػد كالػػذم  مهػػارات القػػراءة:
 (.69، ص2001يؤدل بطريقة شبو آلية كْتد أدىن من اٞتهد )منصور،

كتعرؼ القراءة  بأهنا عملية عقلية يقـو هبا القارئ للتفاعل مع الن  ا١تكتوب، مستخدمان خرباتو 
اج ا١تعاين ا١تتضمنة ُب الن  ا١تكتوب كيستدؿ على مستول السابقة، كإشارات السياؽ الستنت

 (.83، ص2001الفهم من خبلؿ اإلجابة عن أسئلة اختبار فهم ا١تقركء) موسى،
بأهٌنا اكتساب تلميذ الصف السادس األساسي، القدرة  إجرائيان كييعٌرؼ الباحث مهارات القراءة 

على فهم ا١تقركء، كاستنتاج معانيو، كنقده، كتذكقو، كاستحداث معرفة جديدة تضاؼ إليو، كتقاس 
 ىذه ا١تهارات من خبلؿ اختبار التحصيل القرائي ا١تعد ٢تذا الغرض.

النفعػػػػػػػاالت كا١تشػػػػػػػاعر الػػػػػػػيت القػػػػػػػدرة علػػػػػػػى التعبػػػػػػػَت عػػػػػػػن األفكػػػػػػػار كا١تعػػػػػػػاين كا مهػػػػػػػارة الكتابػػػػػػػة:  
٭تٌسػػػػها، ُب صػػػػورة رمػػػػوز مكتوبػػػػة: كلمػػػػات، كٚتػػػػل، كفقػػػػرات، كموضػػػػوع، لتشػػػػٌكل بنيػػػػة موٌحػػػػدة، 
تعبػػػػػػػػػَتان كاضػػػػػػػػػحان يعتمػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػبلمة احملتػػػػػػػػػول كاألفكػػػػػػػػػار، كاألسػػػػػػػػػلوب، كالتنظيم)البصػػػػػػػػػي ، 

2007 ،13.) 
س بالدرجػػػػػة بأهٌنػػػػػا: ىػػػػػي مػػػػػا عرفهػػػػػا البصػػػػػي  كتيقػػػػػاإجرائيػػػػػان يعػػػػػرؼ الباحػػػػػث مهػػػػػارة الكتابػػػػػة 

الػػػػػػيت ٭تصػػػػػػل عليهػػػػػػا التلميػػػػػػذ ُب اختبػػػػػػار الكتابػػػػػػة الػػػػػػذم أعػػػػػػده الباحػػػػػػث لغػػػػػػرض قيػػػػػػاس مهػػػػػػارات 
 التبلميذ القرائية كالكتابية فيو. كتتكوف ىذه ا١تهارة من عدد من القدرات ىي:

مػػػػػػػػن الفكػػػػػػػػر ا١ترتبطػػػػػػػػة _  عػػػػػػػػرض فكػػػػػػػػر ا١توضػػػػػػػػوع كفػػػػػػػػق تسلسػػػػػػػػل منطقػػػػػػػػي ، ككتابػػػػػػػػة عػػػػػػػػددا ن
مراعػػػػاة صػػػػحة ك كتابػػػػة اٞتملػػػػة الرئيسػػػػة لكػػػػٌل فقػػػػرة، كعػػػػرض فكػػػػر ا١توضػػػػوع بوضػػػػوح، ، ك با١توضػػػػوع

اسػػػػػػتخداـ أداكت الػػػػػػربط ا١تناسػػػػػػبة مثػػػػػػل حػػػػػػركؼ العطػػػػػػف، كاختيػػػػػػار مفػػػػػػردات ك تركيػػػػػػب اٞتملػػػػػػة، 
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كاتٌبػػػػػػػػػاع قواعػػػػػػػػػد ا٢تجػػػػػػػػػاء ، كاسػػػػػػػػػتخداـ عبلمػػػػػػػػػات الًتقػػػػػػػػػيم بشػػػػػػػػػكل صػػػػػػػػػحيح، صػػػػػػػػػحيحة معػػػػػػػػػربة
 .الصحيحة ُب الكتابة

 الباحث بتقسيمها إىل زلورين مها:الدراسات السابقة: قاـ 
 ا_ دراسات اىتمت باستخداـ التعلم النشط يف التعليم:

فاعلية برنامج تدرييب مقًتح قائم على التعلم النشط  ( بعنواف:2014_ دراسة القحطاين)
كاسًتاتيجياتو ُب تعديل االعتقادات ٨توه لدل معلمات اٞتغرافية للصف السادس االبتدائي 

تعرؼ فاعلية الربنامج القائم على التعلم النشط كاسًتاتيجياتو ُب  الدراسة إىل  فتبالرياض، كىد
تعديل االعتقادات ٨توه لدل معلمات اٞتغرافية للصف السادس االبتدائي بالسعودية، كتكونت 

 (23عينة البحث من )
إٔب  كجود  معلمة ك٘تثلت أداة الدراسة ُب مقياس اعتقادات من إعداد الباحثة، كتوصلت النتائج

فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات)أفراد اجملموعة التجريبية قبل كبعد تطبيق الربنامج 
التدرييب لصاّب األفراد بعد تطبيق الربنامج التدرييب( ٦تا يشَت إٔب أف الربنامج التدرييب ا١تقًتح كاف لو 

 شكل ا٬تايب ٨تو التعلم النشط .تأثَت فعاؿ على اجملموعة التجريبية ُب تعديل االعتقادات ب
 رات مها تنمية ُب النشط التعلم تيجيات اسًتا بعض توظيف أثر ( بعنواف:2012دراسة العالوؿ)

الدراسة إىل غزة، كىدفت  ٔتحافظة األساسي الرابع الصف لدل طالبات الرياضية ا١تسألة حل
 التعلم , التعليمية األلعاب ,ا١تنهج مسرحة" النشط التعلم  اسًتاتيجيات بعض توظيف أثر معرفة
 ٔتحافظة األساسي الرابع طالبات الصف لدل الرياضية ا١تسألة حل رات مها تنمية ُب "التعاكين
 ٣تموعتُت ٣تموعة إٔب العينة كقسمت االبتدائية، غزة مدرسة طالبة (87من ) تكونت العينة  غزة،
 الرياضية، ا١تسالة رات حل مها اختبار أدكات الباحثة استخدمت ضابطة. كقد ك٣تموعة ٕتريبية
 ُب النشط التعٌلم السًتاتيجيات كبَتة فاعلية كجود إٔب الدراسة كتوصلت  ,الباحثة إعداد من كىو
الرابع األساسي، كأبدت نتائج الدراسة ا٬تابية لصاّب   طالبات الصف لدل ا١تهارات الرياضية تنمية

 .خبلؿ ارتفاع التحصيل عندىمأفراد اجملموعة التجريبية كظهر ذلك من 
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 الفاعلية تنمية ُب النشط التعلم اسًتاتيجيات أثر عنواف:( ب2012_ دراسة عشا كآخركف)
الدكلية باألردف،  الغوث لوكالة الًتبوية التابعة العلـو كلية طلبة لدل األكادٯتي الذاتية كالتحصيل

 كىدفت
األكادٯتي،  الذاتية كالتحصيل الفاعلية تنمية ُب النشط التعلم اسًتاتيجيات أثر الستقصاء الدراسة 
 الًتبوية العلـو كلية من الثانية طلبة السنة من اختَتكا كطالبة طالبان  ( 59 ) الدراسة أفراد عدد بلغ

 الذاتية الفاعلية ُب مقياس استخداـ ًب أىداؼ الدراسة، كلتحقيق .صف معلم ٗتص  اٞتامعية
 داللة ذات فركؽ كجودإىل  نتائج الدراسةالًتبوم، كتوصلت  اإلرشاد مادة ُب ٖتصيلي كاختبار
لصاّب طلبة  الدراسي، كالتحصيل الذاتية الفاعلية ُب اجملموعتُت ُب الطلبة نتائج بُت إحصائية

  اجملموعة التجريبية.
 التناكليػة اليدكيػة علػى ا١تػواد القػائم النشط التعلم أسلوب فاعليةبعنواف   (2000_ دراسة عصر)

 النشػط الػتعلم فاعليػة معرفػة إٔب الدراسػة ىػذه ىػدفتك، اٞتربيػة كا١تًتاجحػات ا١تعػادالت تدريس ُب
  مػن الدراسػة عينػة كتكونػت، كا١تًتاجحػات ا١تعػادالت تػدريس ُب التناكليػة اليدكية ا١تواد على القائم
 بإعػدادىا قػاـ مقننػة ، تناكليػو مػواد الباحػث اسػتخدـ كقػد، عشػوائية بطريقػة ٥تتػارين تلميػذ (60)

 يػدكيات " مسػمى ٖتػت العزيػز عبػد ا١تلػك جامعػة مػع بالتعػاكف كالتكنولوجيػات للعلػـو جػدة مركػز
 ذات فػركؽ كجػود النتػائج السػعودية، كأظهػرت العربيػة با١تملكػة ا١تختلفػة التعليميػة للمراحػل " إبػداع
 داللػة ذات فػركؽ كجػودالتجريبيػة، ك  اجملموعػة تبلميػذ لصػاّب التحصػيلي االختبػار ُب إحصائيان  داللة
 تبلميذ اجملموعة التجريبية. لصاّب ؛ الرياضيات ٨تو ا١تيوؿ مقياس على كعملية إحصائيان 

بعنواف  (Tandogan, R. & Orhan, A 2007)كأكرىاف  _ دراسة تاندكغاف
 التحصيل النشط على التعلم اسًتاتيجيات إٔب ا١تستند ا١تشكبلت حل أسلوب توظيف أثر

العلمية،  للمفاىيم فهمهم كمدل العلـو مادة تركيا ُب  ُب األساسي السابع الصف لطلبة الدراسي
 اسًتاتيجيات إٔب ا١تستند ا١تشكبلت حل أسلوب توظيف استقصاء أثرىدفت الدراسة إىل ك

إحدل مدارس اسطنبوؿ  ُب األساسي السابع الصف الدراسي لطلبة التحصيل النشط على التعلم
 على ٣تموعتُت الدراسة عينة العلمية. كاشتملت للمفاىيم فهمهم كمدل العلـو مادة تركيا ُب ُب

 التدريس طرائق الضابطة باستخداـ اجملموعة أفراد تدريس ًب .ٕتريبية كاألخرل ضابطة إحدا٫تا
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 حل أسلوب باستخداـ ذاتو ا١تنهاج التجريبية ٤تتول اجملموعة طلبة تدريس ًب حُت ُب التقليدية
 أسلوب لتوظيف أفٌ  الدراسة نتائج كأظهرت التعلم النشط. اسًتاتيجيات إٔب ا١تستند ا١تشكبلت
 التحصيل مستول ٖتسُت ُب كبَت أثر النشط التعلم اسًتاتيجيات إٔب ا١تشكبلت ا١تستند حل

اسًتاتيجيات  توظيف أفٌ  الدراسة بينت كما .العلـو مادة ٨تو إتاىاهتم كٖتسُت الدراسي للطلبة
 العلمية. للمفاىيم الطلبة فهم ٖتسُت ُب كبَت بشكل ساىم النشط التعلم

فاعلية  بعنواف Carroll & Leander ,2001)كليندر ) _ دراسة  كاركؿ 
 الدراسة إىل االجتماعية لدل الطلبة، كىدفت الًتبية النشط ُب تعلم مادة التعلم اسًتاتيجيات

توظيف  خبلؿ من االجتماعية الًتبية مادة ُب للتعلم األساسي ا٠تامس الصف دافعية طلبةزيادة 
األسئلة  كأساليب ا١تفاىيمية الشبكات الباحثتاف استخدمت النشط ،إذ التعلم اسًتاتيجيات
 لتوظيف نتيجة التعلم ٨تو الطلبة دافعية ُب ملحوظان  ٖتسنان  الدراسة نتائج ا١تتنوعة، كبينت
 للطلبة الدراسي مستول التحصيل ُب ملحوظان  ارتفاعان  أظهرت كما النشط، التعلم اسًتاتيجيات

 ثقة من زادت النشط التعلم أساليب أف الدراسة بينت كما .التعلم ٨تو إتاىاهتم لتحسن نتيجة
 .التعلم على بقدرهتم الطلبة

 أثػربعنػواف:  (McCarthy & Anderson, 2000)كأندرسوف  _ دراسة مكارثي  
السياسػية،  كالعلػـو التػاريخ مسػاقات ُب اٞتامعػات لطلبػة التعليميػة األنشػطة تنويػع ُب النشػط الػتعلم

 األدكار لعػب أسػلوب فيهػا ٔتػا ا١تتنوعػة النشػط بأسػاليبو الػتعلم أثػر استقصػاءكىػدفت الدراسػة إىل 
 ُب اٞتامعات لطلبة التعليمية األنشطة تنويع ُب فاعلة التعاكنية كأساليب التعلمية كاألنشطة اٞتمعي
 اٞتامعػات لطلبػة الدراسػي التحصيل زيادة ُب تأثَتىا كاستقصاء السياسية،كالعلـو  التاريخ مساقات
باسػتخداـ  تعلمػوا الػذين الطلبػة أف الدراسػة نتائج االعتيادية،  كأظهرت التدريس مع أساليب مقارنة
 أسػاليب التػدريس باسػتخداـ تعلمػوا الػذين أقػراهنم مػن أفضػل نتػائج أحػرزكا النشػط الػتعلم أسػاليب
  .األداء تقييم كاختبارات التحصيلية االختبارات ُب االعتيادية

 _ الدراسات اليت تناكلت مهارات القراءة كالكتابة:2
فاعلية استخداـ أنشطة الذكاءات ا١تتعددة على تنمية مهارات عنواف: ب( 2011دراسة أمحد)

بتدائي، كىدفت القراءة الناقدة كالكتابة اإلبداعية كالدافع لئل٧تاز لدل تبلميذ الصف السادس اال
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الدراسة إٔب تعرؼ مهارات القراءة الناقدة كالكتابة اإلبداعية البلزمة لتبلميذ الصف السادس 
االبتدائي، كتعرؼ فعالية استخداـ أنشطة الذكاءات ا١تتعددة ُب تنمية مهارات القراءة الناقدة 

راءة الناقدة كالكتابة كالكتابة اإلبداعية كاإل٧تاز لدل التبلميذ، كالكشف عن العبلقة بُت الق
اإلبداعية. أظهرت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيان ُب التطبيق البعدم الختبار القراءة الناقدة 
كالكتابة اإلبداعية، كذلك لصاّب اجملموعة التجريبية، ككجود فركؽ دالة إحصائيان ُب التطبيق البعدم 

بية، كما أظهرت كجود ارتباط داؿ إحصائيان ١تقياس الدافع لئل٧تاز، كذلك لصاّب اجملموعة التجري
( بُت درجات التبلميذ عينة البحث ُب التطبيق البعدم الختبار الكتابة 0901عند مستول )

 اإلبداعية كدرجاهتم ُب التطبيق البعدم الختبار القراءة الناقدة.
ا١تتعددة ُب فعالية استخداـ اسًتاتيجيات كأنشطة الذكاءات بعنواف: ( 2009دراسة مدبويل )

تنمية مهارات القراءة كالكتابة لدل تبلميذ الصف الثالث االبتدائي األزىرم، كىدفت الدراسة إٔب 
تعٌرؼ فعالية استخداـ ىذه االسًتاتيجيات ُب تنمية مهارات القراءة كالكتابة. أظهرت النتائج فعالية 

ارات، كتبُت ذلك من خبلؿ اسًتاتيجيات استخداـ الذكاءات ا١تتعددة كأنشطتها ُب تنمية ا١ته
تفوؽ تبلميذ اجملموعة التجريبية اليت درست كفق أنشطة الذكاءات ا١تتعددة على تبلميذ اجملموعة 

 الضابطة اليت درست كفق الطريقة التقليدية اليت تعتمد على اإللقاء كالتلقُت.
يفيػػة ُب تعلػػيم فاعليػػة اسػػتخداـ بعػػض ا١تػػداخل التكامليػػة الوظ( بعنػػواف: 2003_ دراسػػة عثمػػاف )

اللغػػػة العربيػػػة، علػػػى تنميػػػة بعػػػض مهػػػارات القػػػراءة كالكتابػػػة لػػػدل عينػػػة مػػػن تبلميػػػذ الصػػػف الرابػػػع 
الكشػػػف عػػػن فاعليػػػة بعػػػض ا١تػػػداخل التكامليػػػة الوظيفيػػػة:)خربة كىػػػدفت الدراسػػػة إىل األساسػػػي، 

تدريسػػية الثبلثػػة لغويػػة، عػػرب ا١تػػنهج، تعػػاكين(، ُب تنميػػة ىػػذه ا١تهػػارات، كبيػػاف الفػػركؽ بػػُت ا١تػػداخل ال
فاعليػة ا١تػػداخل الثبلثػة ُب تنميػة ىػذه ا١تهػػارات، كتبػُت عػدـ كجػود فػػركؽ النتػائج أظهػرت ك  السػابقة،

بػػػُت ا١تػػػداخل الثبلثػػػة، ُب تنميػػػة القػػػراءة كالكتابػػػة، ُب حػػػُت كجػػػد تفػػػوؽ مػػػدخل ا٠تػػػربة اللغويػػػة علػػػى 
هػارات الكتابػة، كتسػاكيهما ُب بػاقي ا١تدخل التعػاكين ُب القػراءة اٞتهريػة، كالتحصػيل ا١تعػرُب ا١تػرتبط ٔت

ا١تتغػػػَتات، كمػػػا تفػػػوؽ مػػػدخل تػػػدريس القػػػراءة عػػػرب دركس ا١تػػػنهج علػػػى ا١تػػػدخل التعػػػاكين، ُب ٚتيػػػع 
 ا١تتغَتات ما عدا مهارات الكتابة. 
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فاعليػػة برنػػامج مقػػًتح لتنميػػة مهػػارات الفهػػم القرائػػي كالتعبػػَت ( بعنػػواف: 2000_ دراسػػة  القليػػٍت)
بناء برنامج لتنميػة مهػارات الفهػم  الدراسة إىل  الصف ا٠تامس األساسي، كىدفتالكتايب لتبلميذ 

القرائي، كاألداء السليم ُب التعبَت الكتايب، كقد ًٌب إعداد قائمة ٔتهػارات الفهػم، اشػتملت علػى ٙتػاين 
مهػػػػػارات، كمػػػػػا ًٌب إعػػػػػداد اختبػػػػػارين موضػػػػػوعيُت ُب التعبػػػػػَت الكتػػػػػايب، يتكػػػػػوف كػػػػػل كاحػػػػػد منهمػػػػػا، 

عػن فاعليػة الربنػامج  النتػائجتة عشػر سػؤاال،ن ْتيػث تيقػاس كػل مهػارة بسػؤالُت، كأسػفرت (س16من)
ا١تقػػػًتح ُب تنميػػػة مهػػػارات التعبػػػَت الكتػػػايب كمػػػا تبػػػُت كجػػػود عبلقػػػة ارتباطيػػػة بػػػُت النمػػػو ُب درجػػػات 

 التبلميذ، على اختبارم الفهم القرائي كالتعبَت الكتايب.
سػػػػتخداـ اسػػػػًتاتيجيات نشػػػػاط القػػػػراءة ا١توجهػػػػة ا( بعنػػػػواف: defoe، 1999_ دراسػػػػة ديفػػػػو )

تعػػٌرؼ فاعليػػة الربنػػامج ا١تقػػًتح ُب  إٔبكىػػدفت الدراسػػة للتفكػػَت، لتػػدريس مهػػارات الفهػػم القرائػػي. 
ٖتٌسن ىذه ا١تهارات، الذم يقـو علػى اسػتخداـ ثػبلث اسػًتاتيجيات ٦تيػزة: األكٔب لتػدريس مهػارات 

كأنشػػطة توجيػػو القػػراءة كالتفكػػَت، كالثانيػػة لتػػدريس التبلميػػذ  التفكػػَت العليػػا، كمهػػارات مػػا كراء ا١تعرفػػة،
فػػك رمػػوز كحػػدة لغويػػة، ٍبَّ إعػػادة صػػياغتها )تركيبهػػا(، كالثالثػػة باسػػتخداـ الػػتعلم التعػػاكين ُب ٦تارسػػة 

 مهمات الفهم القرائي.
ٖتٌسػػن ُب مهػػارات الفهػػم القرائػػي لػػدل التبلميػػذ، كلكػػن بشػػكل غػػَت ملحػػوظ أك  النتػػائجكأظهػػرت 

جوىرم، كما كاف متوقعان، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إٔب القصور ُب تدخل اآلباء كعدـ توجيههم 
 ألبنائهم بصورة كافية.

 التعليق على الدراسات السابقة:
_ أشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة إٔب أ٫تيٌػػػة اسػػػًتاتيجيات الػػػتعلم النشػػػط ُب التعلػػػيم كالتحصػػػيل 

، كمػػا اىتمػػت ٣تموعػػة مػػن الدراسػػات بتنميػػة مهػػارات (2014،القحطػػاين(دراسػػة الدراسػػي، مثػػل 
(،  كدراسػػػػػة ديفػػػػػو 2003(، كدراسػػػػػة )العثمػػػػػاف ،2011القػػػػػراءة كالكتابػػػػػة مثػػػػػل دراسػػػػػة )أٛتػػػػػد، 

(1999،defoe) كقػػد اسػػتفاد الباحػػث مػػن ىػػذه الدراسػػات ُب تعػػٌرؼ  بعػػض مهػػارات القػػراءة ،
كالكتابػػة للصػػف السػػادس، ككػػذلك ُب تعػػٌرؼ خطػػوات الربنػػامج ا١تصػػمم كفػػق اسػػًتاتيجيات الػػتعلم 

 النشط كذلك بغية تنمية ىذه ا١تهارات.
 اْلانب النظرم: 
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ٔتا يتناسب مع تنوع الفركؽ الفردية تتنوع اسًتاتيجيات التعلم النشط  اسًتاتيجيات التعلم النشط:
بُت الطبلب، كتنوع األىػداؼ كاحملتػول، كمػا أف الػتعلم النشػط ال يتحقػق إال ُب ظػل كجػود التنػوع، 
كلتطبيػػػق الػػػتعلم النشػػػط ال بػػػد مػػػن تنػػػوع طرائقػػػو كاسػػػًتاتيجياتو، إذ أف فكػػػرة اسػػػتخداـ االسػػػًتاتيجية 

د فٌعالػة، كلقػػد سػاد االعتقػاد بػػأف اسػتخداـ التنػػوع الواحػدة الػيت تصػػلح لكػل ا١تواقػف التعليميػػة ٓب تعػ
يزيػد مػن دافعيػػة التبلميػذ كمػن تعلمهػػم كيػؤثر تػػأثَتان إ٬تابيػان ُب انتبػاىهم كُب انػػدماجهم كبالتػإب ٬تعػػل 

، ص 2000التبلميػػذ أكثػػػر تلقيػػان للػػػتعلم، فتنويػػػع االسػػًتاتيجيات ىػػػو مفتػػػاح تعزيػػز الػػػتعلم )جػػػابر، 
53.) 
ؿ ا١تناىج كطرائق التدريس أٌف التعٌلم النشط يتضمن عػددان مػن االسػًتاتيجيات يرل الباحثوف ُب ٣تاك 

 نذكر من أ٫تها كأكثرىا تداكالن:
طريقػػػة ُب التػػػدريس، يػػػتم فيهػػػا تقسػػػيم التبلميػػػذ إٔب _ اسػػػًتاتيجية الػػػتعلم التعػػػاكين: كتيعػػػرؼ بأهنػػػا 1

ىػػدؼ مشػػػًتؾ ْتيػػػث ٣تموعػػات صػػػغَتة غػػَت متجانسػػػة ُب التحصػػػيل، تعمػػل معػػػان مػػن أجػػػل ٖتقيػػػق 
 ,Mcleish , 2009يكوف كل تلميذ ُب اجملموعة مسؤكالن عن تعلمو كتعلم باقي أفراد ٣تموعتو)

p9 .) 
كتعٌرؼ أيضان بأهٌنا أحد أساليب التعٌلم اليت تتطلب من الطبلب العمل ُب ٣تموعات صغَتة ٟتل 

، 2004)ابراىيم، مشكلة ما، أك إلكماؿ عمل أك مهمة بعينها، أك لتحديد ىدؼ سبق ٖتديده
 (.723ص

 كبذلك ٧تد أف التعلم التعاكين طريقة ُب التعليم تتضمن ٣تموعة من أساليب التعلم اٞتماعي كاليت
تنظم كفقها غرفة الصف ُب إطار ٤تدد يقـو على تقسيم التبلميذ إٔب ٣تموعات صغَتة يتفاكت 

هم ألداء عمل معُت، ليعٌلم أفرادىا ُب ا١تستول، كيطلب إليهم العمل معا، كالتفاعل فيما بين
بعضهم بعضا من خبلؿ ىذا التفاعل على أف يتحمل اٞتميع مسؤكلية التعلم داخل اجملموعة 

 كصوال لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة بإشراؼ ا١تعلم كتوجيهو.
كىػي أحػد أسػاليب النقػاش اٞتمػاعي داخػل غرفػة الصػف، كالػيت اسًتاتيجية العصف الػذىٍت: _ 2

( تلميػػذان ، كبإشػػراؼ رئػػيس ٢تػػا علػػى توليػػد أكػػرب عػػدد 12 -5يػػذ ٣تموعػػة )يشػػجع ٔتقتضػػاىا تبلم
٦تكن مػن األفكػار ا١تبتكػرة بشػكل عفػوم ُب منػاخ مفتػوح، كغالبػان مػا تتضػمن ىػذه األفكػار  حلػوالن 
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١تشػػػكلة معينػػػة ٥تتػػػارة سػػػلفان، كمػػػن ٍبٌ اختيػػػار ا١تناسػػػب مػػػن اٟتلػػػوؿ ، كيػػػتم ذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ عػػػدة 
( دقيقػػػػة. كا٢تػػػػدؼ منهػػػػا الوصػػػػوؿ بػػػػالتفكَت إٔب 20 -15نهػػػػا بػػػػُت )جلسػػػػات تسػػػػتغرؽ الواحػػػػدة م

 مستويات عليا تصل إٔب حد االبداع كاالبتكار.
: كتعتمد على قياـ التلميػذ بػدكر ا١تعلػم الػذم يقتصػر علػى التوجيػو اسًتاتيجية تدريس األقراف_ 3

كىػػػي مػػػن  عمليػػػة التػػػدريس داخػػػل الصػػػف، –أك بعضػػػهم -كاإلرشػػػاد، حيػػػث يتػػػؤب أحػػػد التبلميػػػذ 
 الطرائق الفعالة ُب التدريس خاصة ُب الفصوؿ اليت تضم تبلميذ متفاكٌب القدرات.

كتعػػٌرؼ بأهٌنػػػا طريقػػة ُب التػػػدريس تتضػػمن ٘تثيػػػل ١توقػػف مػػػا خػػػبلؿ  _ اسػػًتاتيجية لعػػػب األدكار:4
الفصل بواسطة تلميذين أك أكثر بتوجيو من ا١تعلم، حيػث يقػـو كػل تلميػذ مػن ا١تمثلػُت بػأداء الػدكر 
طبقان ١تا يشعر بو، أما التبلميذ الذين ال يقوموف بالتمثيػل فػإهنم يقومػوف بػدكر ا١تبلحظػُت كالناقػدين، 

 لعرض التمثيلي فإٌف اجملموعة تقـو با١تناقشة كاٟتوار.كبعد انتهاء ا
تقػػػػـو علػػػػى تبػػػػادؿ األدكار ُب العمليػػػػة التعليميػػػػة بػػػػُت التبلميػػػػذ _ اسػػػػًتاتيجية التػػػػدريس التبػػػػاديل: 5

كا١تعلمُت أك بُت التبلميذ أنفسهم،  كتتضمن أنشطة تعليمية قائمة على اٟتوار، كيتم توزيع التبلميػذ 
كار فيمػػػا بػػػُت أعضػػػائها، ك٭تػػػدد قائػػػد لكػػػل ٣تموعػػػة يقػػػـو بتوجيػػػو أعضػػػاء ُب ٣تموعػػػات، تػػػوزع األد

اجملموعة. كيػتم تقسػيم ٤تتػول الػدرس إٔب فقػرات  حسػب مػا يتضػمنو، كٕتػرم مناقشػة الفقػرات كػبلن 
علػػى حػػده، كعنػػدما يػػتم االنتهػػاء مػػن مناقشػػة الفقػػرة  يػػتم التعمػػق ٔتحتواىػػا، كفيهػػا يػػتم اختيػػار قائػػد 

اجملموعة ليقود اجملموعة ُب مناقشة الفقرة الثانية، كىكذا يتم تبػادؿ األدكار ُب جديد من بُت تبلميذ 
 اجملموعة

تغَت دكر ا١تعلم ُب التعلم النشط، حيث ٓب يعد ىػو ا١تلقػن، كا١تصػدر دكر ادلعلم يف التعلم النشط: 
١توقػػػػف يسػػػػيطر علػػػػى ا الوحيػػػػد للمعلومػػػػة، بػػػػل أصػػػػبح ىػػػػو ا١توجػػػػو كا١ترشػػػػد كا١تيسػػػػر للػػػػتعلَّم، فهػػػػو ال

التعليمػػػػي، كمػػػػا ُب الػػػػنمط التقليػػػػدم، كلكنػػػػو يػػػػدير ا١توقػػػػف التعليمػػػػي إدارة ذكيػػػػة، كيهيػػػػئ تبلميػػػػذه 
كيساعدىم تدر٬تيان على القياـ بػأدكارىم اٞتديػدة، كاكتسػاب الصػفات كا١تهػارات اٟتياتيػة، كمػن ىنػا 

 يتطلب التعلم النشط من ا١تعلم القياـ باألدكار التالية:
األنشػػطة التعليميػػة كالوسػػائل التعليميػػة كفقػػان للموقػػف التعليمػػي، ككفقػػان لقػػدرات اسػػتخداـ العديػػد مػػن  -

 التبلميذ.
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 إدراؾ نواحي قوة التبلميذ كنواحي ضعفهم، ْتيث يوفر ٢تم الفرص ١تزيد من النجاح. -
مػػن  التنويػػع ُب طػػرؽ التػػدريس الػػيت يسػػتخدمها ُب الفصػػل، ْتيػػث تعتمػػد ىػػذه الطػػرؽ علػػى الػػتعل م النشػػط بػػدالن  -

 استخدـا طريقة احملاضرة لكل التبلميذ.
تركيز جهوده علػى توجيػو كإرشػاد كمسػاعدة تبلميػذه علػى ٖتقيػق أىػداؼ الػتعلم بػدالن مػن أف يلقػنهم،  -

 فا١تعلم يػيعىلًٌم تبلميذه كيف يفكركف، كليس فيما يفكركف.
 االجتماعية.توظيف ما يتعلمو التبلميذ من معلومات كمهارات كخربات ُب حياهتم  -
العمػػل علػػى زيػػادة دافعيػػة التبلميػػذ للػػتعلم، كذلػػك بإتبػػاع أسػػاليب ا١تشػػاركة، كٖتمػػل ا١تسػػئولية، كالتعزيػػز  -

 ا١تستمر.
 جعل التلميذ مكتشفان ك٣تربان كفعاالن ُب العملية التعليمية. -
عمليػػة الػػتعلم،  كضػػع التلميػػذ دائمػػان ُب مواقػػف يشػػعر فيهػػا بالتحػػدم كاإلثػػارة، ١تػػا ُب ذلػػك مػػن أثػػر ُب -

 (19كإثارة اىتمامو كدكافعو)البكر، د.ت، ص
بضػػركرة كػػوف ا١تػػتعلم ٤تػػوران لعمليػػة الػػتعلم،  جػػوف ديػػوملقػػد نػػادل دكر التلميػػذ يف الػػتعلم النشػػط: 

: 2002)ىنػػػدم، كمركػػػز االىتمػػػاـ فيهػػػا، كييقػػػاؿ أف "ا١تدرسػػػة أيًعػػػدَّت للطفػػػل كٓب يػيعىػػػد  الطفػػػل ٢تػػػا" 
لنشػػط لػػو دكر أكثػػر فاعليػػة، فهػػو مشػػارؾ نشػػط ُب العمليػػة التعليميػػة، كا١تػػتعلم ا (.196 -195ص

يقـو با١تناقشػة كفػرض ا١تفػركض، كالبحػث كحػل ا١تشػكبلت بػدالن مػن االسػتقباؿ السػليب للمعلومػات 
 عن طريق االستماع.

 كانطبلقان من تركيز التعلم النشط على إ٬تابية كمشاركة ا١تتعلم ٯتكن ٖتديد دكر ا١تتعلم ُب ا١توقف
 التعليمي النشط فيما يلي: 

 يتحمل مسئولية تعلمو، كيقبل على إجراء األنشطة برغبة كشوؽ. -
 يتحمل مسئولية اٗتاذ القرار، كيبحث عن عدة طرؽ ٟتل ا١تشكبلت اليت تواجهو. -
 يسيطر على عملية التعلم، كيتعلم ما يرغب ُب تعلمو. -
 ينظم نفسو كينظم اآلخرين ُب ٣تموعتو. -
 أعمالو ُب مواعيدىا احملددة سلفان.ينجز  -
 ٮتتار الوسيلة ا١تبلئمة لعرض عملو. -
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 يستطيع أف يتعرؼ على نقاط القوة كنقاط الضعف عنده. -
 (20يثق بنفسو كبقدراتو، كمتحمس لعملو.)البكر، د.ت، ص -

يث على تعد القراءة إحدل ا١تهارات اللغوية األساسية اليت ٭ترص التعليم اٟتدمهارات القراءة:  
تطوير تعليمها كتعلمها، ك٦تا الشك فيو أٌف اكتساب مهارات القراءة ٬تب أف يتم منذ ا١تراحل 

األكٔب من التعليم، حيث تتكوف لدل التلميذ عادات كسلوكيات قرائية ذات أثر بعيد كدائم لديو، 
 كمن ىنا تأٌب أ٫تية العناية بتعليم ىذه ا١تهارة ُب السنوات األكٔب من تعليمو.

كالقػػراءة بنوعيهػػػا اٞتهريػػػة ، كالصػػػامتة ذات أ٫تيػػػة بالنسػػػبة للتلميػػػذ ُب ىػػػذه ا١ترحلػػػة، فػػػالقراءة اٞتهريػػػة 
تكتسب أ٫تيتها من كوهنا خَت الوسائل إلتقاف النطق، كإجػادة الكػبلـ، كمفتػاح الطبلقػة، كالدقػة ُب 

اؿ، كالتذكؽ الفٍت ١تا القراءة الصامتة، كتساعده ُب الصفوؼ العليا فيما بعد على إدراؾ مواطن اٞتم
 (.58، 2005يقرؤكف، كتعترب الوسيلة اليت تبعث ُب التبلميذ حب القراءة)سعيد، 

أمػػا القػػراءة الصػػامتة تتجلػػى أ٫تيتهػػا مػػن كوهنػػا قػػراءة اٟتيػػاة اليوميػػة  لكسػػب ا١تعرفػػة كالػػتعلم، كتنمػػي 
 رع من القراءة اٞتهرية.قدرات التلميذ على أف يقرأ كل ما يشبع ميولو كاىتماماتو، كتعد أيسر كأس

عػػػرؼ بأهنػػػا التعبػػػَت عػػػن اللغػػػة بصػػػورة منقوشػػػة، كيأخػػػذ ىػػػذا التعبػػػَت شػػػكبلن مػػػن تي مهػػػارات الكتابػػػة: 
أشكاؿ التنظيم كالًتتيب، كال تعتػرب الرمػوز كالصػور ا١تنقوشػة نوعػان مػن الكتابػة إال إذا شػٌكلت نظامػان 

 (.244، ص1424يفهمو القارئ الذم يعرؼ ىذا النظاـ) شحاتة كالنجار، 
كُب إطػػػػػار العمػػػػػل الًتبػػػػػوم ا١تدرسػػػػػي يرتكػػػػػز تػػػػػدريب التبلميػػػػػذ علػػػػػى الكتابػػػػػة الصػػػػػحيحة علػػػػػى 
العنايػػػػػػة بػػػػػػأمور ثبلثػػػػػػة ىػػػػػػي: قػػػػػػدرة التلميػػػػػػذ علػػػػػػى الكتابػػػػػػة الصػػػػػػحيحة إمبلئيػػػػػػان، كإجادتػػػػػػو ا٠تػػػػػػط، 

 (.98، ص2006كقدرتو على التعبَت عٌما لديو من أفكار بكل دقة ككضوح )زايد، 
البػػػػػػػاحثُت ١تهػػػػػػػارات الكتابػػػػػػػة، تبعػػػػػػػان ١تػػػػػػػا تتطلبػػػػػػػو ىػػػػػػػذه العمليػػػػػػػة، مػػػػػػػن  كتعػػػػػػػددت تصػػػػػػػنيفات 

جوانػػػػػب تشػػػػػًتؾ ُب إنتػػػػػاج الكتابػػػػػػة، كٯتكػػػػػن بيػػػػػاف أبػػػػػرز ىػػػػػػذه التصػػػػػنيفات، كأكثرىػػػػػا مشػػػػػوالن، ٔتػػػػػػا 
 (.95، ص2007تتضمنو من مهارات على النحو اآلٌب:)البصي ، 

 : كتتضمن ا١تهارات اآلتية:احملتولأ_ مهارات 
، تشػػػػػػػػَت إٔب أىػػػػػػػػم األفكػػػػػػػػار ا١تتضػػػػػػػػمنة ُب ا١توضػػػػػػػػوع، ْتيػػػػػػػػث تتميػػػػػػػػز كتابػػػػػػػػة مقدمػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػبة

باٞتاذبيػػػػػػػػة، كتتنػػػػػػػػاكؿ صػػػػػػػػلب ا١توضػػػػػػػػوع بدقػػػػػػػػة، كتسلسػػػػػػػػل منطقػػػػػػػػي، ككتابػػػػػػػػة خا٘تػػػػػػػػة للموضػػػػػػػػوع 
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تلخػػػػ  أبػػػػرز أفكػػػػػاره، كمػػػػا يسػػػػتفاد منػػػػػو، كٚتلػػػػة خا٘تػػػػػة أك عبػػػػارة تعلػػػػق بػػػػػذىن القػػػػارئ، كٖتديػػػػػد 
عرضػػػػػػها ُب ترتيػػػػػػب منطقػػػػػػي، كصػػػػػػحة األفكػػػػػػار الرئيسػػػػػػة كالفرعيػػػػػػة بوضػػػػػػوح، كتنظػػػػػػيم األفكػػػػػػار، ك 

ا١تعلومػػػػػػػات، كدقتهػػػػػػػا، كمناسػػػػػػػبة الكػػػػػػػبلـ ١تقتضػػػػػػػى اٟتػػػػػػػاؿ، كتأييػػػػػػػد األفكػػػػػػػار باألدلػػػػػػػة كالشػػػػػػػواىد، 
إلقنػػػػػػاع القػػػػػػارئ، ككتابػػػػػػة كػػػػػػل فكػػػػػػرة رئيسػػػػػػة ُب فقػػػػػػرة، ككتابػػػػػػة اٞتمػػػػػػل الفرعيػػػػػػة الداعمػػػػػػة للجمػػػػػػل 

 التالية، ككضوح األفكار، ككتابة عدد من األفكار ذات الصلة با١توضوع.
 :  كتتضمن ا١تهارات اآلتية: اللغة كاألسلوبمهارات  -ب

اسػػػػػػتخداـ أدكات الػػػػػػربط ا١تناسػػػػػػبة اسػػػػػػتخدامان صػػػػػػحيحان أثنػػػػػػاء التعبػػػػػػَت، كاتٌبػػػػػػاع قواعػػػػػػد النحػػػػػػو 
الصػػػػػػػحيحة ُب الكتابػػػػػػػة، كاختيػػػػػػػار مفػػػػػػػردات صػػػػػػػحيحة تعػػػػػػػرٌب عػػػػػػػن ا١تعػػػػػػػٌت، كاسػػػػػػػتخداـ كلمػػػػػػػات 

 ا.عربية فصيحة، كمراعاة صحة تركيب اٞتملة، كاكتماؿ أركاهن
 : كتتضمن ا١تهارات اآلتية: الشكل كالتنظيممهارات  -ج

حسػػػػن اسػػػػتخداـ عبلمػػػػات الًتقػػػػيم، كاتٌبػػػػاع قواعػػػػػد ا٢تجػػػػاء، ككضػػػػوح ا٠تػػػػٌط، ككتابػػػػة ا١توضػػػػػوع 
ُب فقػػػػػػػػػرات منظمػػػػػػػػػة، كأف يكػػػػػػػػػوف طػػػػػػػػػوؿ ا١توضػػػػػػػػػوع مناسػػػػػػػػػبان، كغػػػػػػػػػَت ٦تػػػػػػػػػٌل، كحسػػػػػػػػػن التنظػػػػػػػػػيم، 

 ت.كاستخداـ العناكين اٞتانبية، كدقٌة الرسومات كالتوضيحا
كمػػػػا يهمنػػػػا ُب ىػػػػذا البحػػػػث، ىػػػػو الًتكيػػػػز علػػػػى مهػػػػارات ا١تضػػػػموف أكثػػػػر مػػػػن بقيػػػػة ا١تهػػػػارات، 
كذلػػػػػك ألٌف مهػػػػػارات ا١تضػػػػػموف أكثػػػػػر مناسػػػػػبة لتبلميػػػػػذ ىػػػػػذه ا١ترحلػػػػػة، الػػػػػيت تكػػػػػاد تكػػػػػوف ٥تتصػػػػػة 
باٞتانػػػػػػػب الشػػػػػػػكلي، ُب حػػػػػػػُت أفَّ ا١تراحػػػػػػػل البلحقػػػػػػػة، تتطلػػػػػػػب الًتكيػػػػػػػز علػػػػػػػى ا١تهػػػػػػػارات األكثػػػػػػػر 

البػػػػػان ٔتهػػػػػارات التفكػػػػػَت،  كلػػػػػذلك ٘تيػػػػػل إٔب تغليػػػػػب ا١تضػػػػػموف، كىػػػػػو الغايػػػػػة تقػػػػػدمان الػػػػػيت ٗتػػػػػت  غ
 األساسية من تعليم الكتابة. 

 اجراءات البحث ادليداين: 
 _ قائمة مهارات القراءة كالكتابة: 1

: ٖتديد مهارات القراءة كالكتابة ا١تناسبة ١ترحلة الصف السادس االبتدائي، اذلدؼ من ىذه القائمة
اشتقاقها من الدراسات كالبحوث ا١تتعلقة بالقراءة كالكتابة كطرائق تدريسهما، من خبلؿ 

 كاستطبلع آراء ا١تتخصصُت من معلمُت كموجهُت ُب تدريس اللغة العربية ٔترحلة التعليم االبتدائي.
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راءة، ( مهارة للق12بعد االنتهاء من إعداد القائمة ُب ٌصورهتا األكلٌية كاليت تكونت من ) صدؽ القائمة:
( مهارات للكتابة، ًب عرضها على ٣تموعة من احملكمُت كالباحثُت ُب ٣تاؿ اللغة العربية 8ك)

كمهاراهتا، كطلب الباحث منهم اإلدالء بآرائهم ُب مناسبة ا١تهارة للتبلميذ كأ٫تيتها ٢تم ُب ىذه 
دة احملكمُت، ا١ترحلة، كتعديل أك إضافة مهارات أخرل، كقد ًٌب التعديل على ضوء مبلحظات السا

كبعد تفريغ اإلجابات ًٌب حساب التكرارات كاستخراج النسبة ا١تئوية للتكرار الذم حصلت عليو  
كل مهارة من ا١تهارات ا١توجودة ُب القائمة، ٍبٌ أخذ الباحث ا١تهارات اليت حازت نسبة أعلى من 

ثبلثي، ْتيث تعطى %( من استجابات احملكمُت، ككضعها كقٌدرت درجة أ٫تية ا١تهارة ٔتقياس 75)
كانت غَت  االستجابة)درجتُت إذا كانت مهمة جٌدان، كدرجة إذا كانت مهمة فقط، كصفر إذا
 مهمة(، كفيما يلي عرض ١تهارات القراءة كالكتابة مرتٌبة كفقان أل٫تيتها النسبية:

 (  يوضح ترتيب قائمة مهارات القراءة1جدكؿ رقم)
 النسبة ادلئوية ادلهارة

 %96 يقرأ القصيدة الشعرية قراءة جهرية سليمة                               
 %92 يتنبأ بالنتائج ُب ضوء ما كرد ُب الن .                         
 %89 يستنتج العبلقات بُت األفكار الواردة ُب الن                             
 %85 يستنتج عبلقات السبب بالنتيجة                                                                          
 %83 يفٌرؽ بُت األفكار الرئيسة كاٞتزئية ُب الن                                                  
 %80 يبدم رأيو ُب قضية من قضايا الن                            
 %73 يستخدـ بعض الكلمات ُب ٚتلة مفيدة                                              
 %71 ٮتتار من الن  كلمة ٔتعٌت ٚتلة.                                  
 %70 يبدم رأيو ُب قضية من قضايا الن   
 %55 يتنبأ بالنتائج ُب ضوء ما كرد ُب الن .  
 %55 يستنتج عبلقات السبب بالنتيجة   
 %56 يعيد صياغة فقرة من فقرات الن  بأسلوبو  
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 ( يوضح ترتيب مهارات الكتابة2جدكؿ رقم)

 
 النسبة ادلئوية ادلهارة

 %96 اختيار مفردات صحيحة معربة لكتابة ٚتل مفيدة 
 %92                        كتابة عدد من الفكر ا١ترتبطة با١توضوع  
 %89 اتٌباع قواعد النحو الصحيحة ُب الكتابة 
 %85                                                                         الكتابة ٓتٌط كاضح، كمراعاة صفات رسم اٟترؼ داخل الكلمة 
 %83                                 عبلمات الًتقيم بشكل صحيح أثناء الكتابةاستخداـ  
 %80    يلخ  النقاط الرئيسة ُب الن  بدقة ككضوح                                                                                        
 %74 اتٌباع قواعد ا٢تجاء الصحيحة ُب الكتابة 
 %73                                 تأييد الفكرة باألدلٌة كالشواىد ا١تقنعة للقارئ 
 
 _ إعداد الدركس ادلختارة من مقرر القراءة باستخداـ اسًتاتيجيات التعلم النشط:2

ًبَّ إعداد كتنظيم صياغة الدركس ا١تختارة من الكتاب ا١تقرر اذلدؼ من إعداد زلتول الدركس: 
تبلمذة الصف السادس االبتدائي، باستخداـ التعلم النشط، هبدؼ تنمية مهارات القراءة على 

 كالكتابة من خبل٢تا.
ًٌب ٖتديد الدركس ا١تختارة من الكتاب ا١تقرر كفقان للخطة الزمنية  حتديد زلتول الدركس ادلختارة:

اسًتاتيجيات التعلم كفق ا١توضوعة من قبل الوزارة حىت تتمكن اجملموعتُت التجريبية)اليت تدرس 
 (، كالضابطة)اليت تدرس كفق الطريقة التقليدية( من السَت ُب الوقت نفسو.                                    النشط

 خطوات التدريس لتبلميذ اجملموعة التجريبية:
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مع  _ اإلعداد ا١تسبق للدركس ا١تعدة كفق االسًتاتيجيات ا١تطلوبة للتعلم النشط ٔتا يتناسب
أىداؼ الدركس االجرائية ك٤تتواىا، كتدريب التبلميذ على تقنيات استخداـ التعلم النشط، كتوزيع 

 األدكار عليهم مع إتاحة الفرصة أمامهم الختيار األدكار اليت ٭تبوهنا.
_ إعطاء التوجيهات إٔب التبلميذ الذين يدرسوف كفق التعلم النشط مع مراعاة تنبيههم إٔب أهنم 

 للمناقشة فيما سيتعلموه من مواقف كأحداث كشخصيات. سيتعرضوف
_ القياـ باستخداـ اسًتاتيجية التعلم النشط ا١تطلوبة مع مراعاة إظهار قدرات التبلميذ على الًتكيز 
أثناء أدائهم للمواقف  التعليمية، كإثارة أجواء من ا١ترح ا٢تادؼ حىت ال يشعر ا١تشاىدين بالضجر 

 كا١تلل. 
كذلك باستخداـ التقوًن البنائي ا١تستمر الذم يتم أثناء القياـ  لدركس ادلختارة:تقومي زلتول ا

بتعليم الدرس كفق االسًتاتيجية ا١تتبعة من خبلؿ تعزيز اال٬تابيات ُب األنشطة، كاالشارة إٔب نواحي 
 الضعف فيها ك٤تاكلة تبلفيها، كالتقوًن النهائي الذم يتم ُب هناية الدرس، عن طريق االختبار
 البعدم الذم يقيس فاعلية كأثر ىذه االسًتاتيجية ُب تنمية مهارات القراءة كالكتابة ا١تراد قياسها.   

خبلؿ عرضو على ٣تموعة من احملكمُت ذكم  منصدؽ زلتول الدركس كفق التعلم النشط: 
االختصاص، كقد أبدكا مبلحظاهتم حوؿ األىداؼ ا١تصاغة سلوكيان لكل درس ٔتا يتناسب مع 

 هارات ا١تطلوبة، كالزمن البلـز لتنفيذىا. ا١ت
 _اختبار التحصيل دلهارات القراءة كالكتابة:3

ُب مهارات القراءة كالكتابة ا١تتوفرة  اجملموعتُت "الضابطة كالتجريبية" معرفة ٕتانسأىداؼ االختبار: 
 التعلم النشط كفقلدل تبلميذ اجملموعتُت التجريبية كالضابطة "قبل البدء بتنفيذ الدركس ا١تعدة 

من خبلؿ التطبيق القبلي الختبار  القراءة كالكتابة، كقياس مدل إتقاف تبلميذ اجملموعتُت ٢تذه 
 ا١تهارات، كذلك لتعٌرؼ فاعلية اسًتاتيجيات التعلم النشط ُب تنميتها.

تبطة ًٌب إعداد االختبار كصياغة مفرداتو بعد االطبلع على الكتابات الًتبوية ا١تر  بناء االختبار:
بكيفية إعداد االختبارات ُب الصف السادس االبتدائي، كاألخذ بآراء بعض ا١تعلمُت من ذكم 
ا٠تربة ُب ٣تاؿ اللغة العربية، كًٌب االستفادة من البحوث اليت أجريت ُب ٣تاؿ التعلم النشط، كقائمة 

 مهارات القراءة كالكتابة اليت ضبطت ألغراض البحث.
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ًٌب مراعاة عدة أمور رئيسة أ٫تها أف تكوف األسئلة مرتبطة با١تهارات اللغوية صوغ بنود االختبار: 
ا١تتعلقة بالقراءة كالكتابة ا١تراد قياسها، كمناسبة لطبيعة األىداؼ االجرائية ا١تصاغة تبعان 
السًتاتيجيات التعلم النشط، كأف يكوف ٪تط األسئلة مصاغ بشكل منظم من السهل إٔب الصعب 

ٔب الفهم، كعدـ إتاحة الفرصة للتخمُت عند اإلجابة، كالصياغة بلغة سهلة كاضحة كمن التذكر إ
( بندان مصٌممة لتقاس ا١تهارات ا١تطلوبة بسؤاؿ 20ٖتدد ا١تطلوب ، كقد بلغ عدد بنود االختبار)

 كاحد على األقل، إٔب جانب زيادة عدد البنود لبعض ا١تهارات نظران أل٫تيتها. 
( درجةن موٌزعةن 80بلغ ٣تموع درجات اختبار الفهم القرائي )ختبار: إعداد مفتاح تصحيح اال

 ( سؤاالن، اٟتد األدىن للسؤاؿ الواحد درجتاف كاٟتد األعلى أربع درجات.20على )
٣تموعة من  عرضو على األكٔب من خبلؿ : ًٌب التأكد من صدؽ االختبار بطريقتُتصدؽ االختبار

سبة بنود االختبار ا١تصٌممة لؤلىداؼ ا١تراد ٖتقيقها، كمدل احملكمُت إلبداء آرائهم حوؿ مدل منا
تضمنو للمهارات ا١تتضمنة ُب األنشطة ا١تطلوبة، كالثانية من خبلؿ التطبيق االستطبلعي لبلختبار، 
كلتحقيق ىذه األىداؼ قاـ الباحث بتطبيق االختبار على عينة من تبلميذ الصف السادس 

ان كتلميذة، كقد أسفر ىذا التطبيق عن تأكد الباحث من صدؽ ( تلميذ20االبتدائي، بلغ عددىا )
االختبار كصبلحيتو للتطبيق، أما ثبات االختبار فقد ًٌب من خبلؿ إعادة االختبار على التبلميذ 

( كىو معامل 0989( يـو من التطبيق األكؿ، كقد بلغ معامل الثبات بُت التطبيقُت )15بعد )
.  ثبات عاؿو

قاـ الباحث ْتساب معامل السهولة لكل مفردة من لبنود االختبار:  حساب معامل السهولة
مفردات االختبار، من خبلؿ تقسيم االجابات الصحيحة على السؤاؿ مضافان إليو االجابات 

(، كيعد السؤاؿ صعبان 0.85ا٠تاطئة، كيعد السؤاؿ سهبلن جدان، إذا كاف معامل سهولتو أكثر من)
(، كْتساب معامل السهولة ألسئلة االختبار تبُت 0.15غر من )جدان إذا كاف معامل سهولتو أص

 (. 0980ك  0923أنو يًتاكح بُت )
 تطبيق جتربة البحث:
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كذلك للتأكد من تكافؤ عينة الدراسة ُب مهارات القراءة التطبيق القبلي ألدكات البحث:  -
قراءة كالكتابة، كًب كالكتابة ا١توجودة لديهم قاـ الباحث بتطبيق اختبار التحصيل ١تهارات ال

 ( اآلٌب:3(، كأسفرت نتائج التطبيق كما ىو مبُت ُب اٞتدكؿ رقم)tاستخداـ اختبار )
 

 الداللة (tقيمة ) اال٨تراؼ  ا١تتوسط العدد اجملموعة
 2975 4937 30 الضابطة

1923 
غَت داؿ 
 2961 4953 30 التجريبية إحصائيان 

فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اجملموعة يتضح من اٞتدكؿ السابق أنٌو ال يوجد 
التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب اختبار التحصيل القرائي كالكتايب ُب التطبيق القبلي، إذ أٌف مستول 

( بلغ قيمة أصغر من مستول الداللة ا١تعتمد ُب الدراسة اٟتالية، كىذا يدؿ على تكافؤ tداللة )
ضابطة(، ُب مستول ا١تهارات ا١توجودة لديهم من حيث تدين مستول ىذه اجملموعتُت)التجريبية كال

 ا١تهارات. 
قاـ الباحث بتدريس ٕتربة البحث بنفسو _ التدريس للمجموعتُت الضابطة كالتجريبية: 

للمجموعة التجريبية، حيث قاـ بتدريس الفصوؿ احملددة باستخداـ اسًتاتيجيات التعلم النشط، 
قاـ معلم الفصل بتدريس الفصوؿ نفسها بالطريقة السائدة، كقد راعى  أما اجملموعة الضابطة

  الباحث أف يتم تدريس الفصوؿ للمجموعتُت كفقان للخطة الزمنية احملددة للتدريس من قبل الوزارة.
بعد االنتهاء من تدريس اجملموعتُت قاـ الباحث بإعادة _ التطبيق البعدم ألدكات البحث: 

ركعي أثناء التطبيق إجراء االختبار ُب اٟتص  األكٔب من اليـو الدراسي، تطبيق االختبار، كقد 
  كذلك لضماف أكرب قدر من النشاط.

 
 
 

 :النتائج ك تفسَتىا يف ضوء فركض البحث
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ال يوجد فركؽ ذك داللة إحصائية بُت  التحقق من صحة الفرضية األكىل اليت تنص على:
متوسطي درجات تبلميذ)اجملموعة التجريبية( ُب التطبيق القبلي كالبعدم ُب اختبار التحصيل 

 (  يوضح ذلك:4القرائي كالكتايب، لصاّب التطبيق البعدم، كاٞتدكؿ رقم)
 

 الداللة (tقيمة ) اال٨تراؼ  ا١تتوسط العدد القياس
 2961 4953 30 القبلي   

داؿ  14999
 2914 28968 30 البعدم إحصائيان 

يتضح من اٞتدكؿ السابق أٌف متوسط درجات تبلميذ اجملموعة التجريبية ُب االختبار القبلي بلغ 
( 28968(، ُب حُت بلغ ىذا ا١تتوسط ُب االختبار البعدم)2961( با٨تراؼ معيارم)4953)

تبُت أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند (، كعند حساب الداللة 2914با٨تراؼ معيارم )
( بُت متوسطي درجات تبلميذ اجملموعة التجريبية ُب القياسُت القبلي كالبعدم 0905مستول )

الختبار التحصيل القرائي كالكتايب لصاّب القياس البعدم، ٦تا يدؿ على ارتفاع معدؿ تبلميذ 
لكتابية إٔب مستول أفضل، نظران لؤلجواء اال٬تابية اليت اجملموعة التجريبية، كارتقاء مهاراهتم القرائية كا

ٗتللت غرفة الصف من خبلؿ تطبيق اسًتاتيجيات التعلم النشط، كاليت ٘تثلت باألنشطة الباعثة 
على اٟتركة كلفت االنتباه، حيث تركت آثاران عميقة ُب ذاكرة التبلميذ من خبلؿ االثارة كالتحفيز 

 قاهنا. كىذا ما يتطابق مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسةاليت كفرتو، ٦تا مكنهم من ات
 (.2012)العالوؿ،  (، كدراسة2012)عشا كآخركف،

يستنتج العبلقات ككذلك لوحظ تفاكت ُب ٖتٌسن ا١تهارات القرائية كالكتابية حيث حصلت مهارة)
استخداـ حصلت مهارة)بُت األفكار الواردة ُب الن ( على أعلى نسبة بُت مهارات القراءة، فيما 

 على أعلى نسبة بُت مهارات الكتابة.                                                            عبلمات الًتقيم بشكل صحيح أثناء الكتابة( 
ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت  _ التحقق من صحة الفرضية الثانية اليت تنّص على:"

اجملموعة الضابطة ُب التطبيقُت القبلي كالبعدم ُب اختبار التحصيل متوسطي درجات تبلميذ 
 ( يوضح ذلك:5القرائي كالكتايب، كاٞتدكؿ رقم )
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 الداللة (tقيمة ) اال٨تراؼ  ا١تتوسط العدد القياس
 2975 4.37 30 القبلي

غَت داؿ  198
 3921 691 30 البعدم إحصائيان 

 
درجات تبلميذ اجملموعة الضابطة ُب االختبار القبلي بلغ يتضح من اٞتدكؿ السابق أٌف متوسط 

(  با٨تراؼ 691(، أما ا١تتوسط ُب االختبار البعدم بلغ )2975(، با٨تراؼ معيارم قدره )4937)
( احملسوبة t(، تبٌُت أٌف قيمة )t(، كلدل حساب الداللة باستخداـ اختبار )3921معيارم قدره )

ت( اٞتدكلية تبُت أهنا أقل منها، ٦تا يدؿ على عدـ كجود فركؽ (، كٔتقارنتها بقيمة )198بلغت )
ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات تبلميذ اجملموعة الضابطة ُب القياسُت القبلي كالبعدم 
الختبار التحصيل القرائي كالكتايب، كىذه النتيجة ٯتكن ارجاعها أب الطريقة االعتيادية ا١تتبعة ُب 

لعربية، كاليت غالبان ما يكوف ا١تعلم ىو ا١تلقن للمعلومات كدكر التلميذ سليب تدريس مواد اللغة ا
كمتلقي فقط، ٦تا كاف يشعره با١تلل كال يدفعو لئلثارة، كاعطاءه دكر أكرب ُب ابراز قدراتو اللغوية 

 مواىبو الفنية. 
بُت يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية  التحقق من صحة الفرضية الثالثة الذم ينص على:"

متوسطي درجات تبلميذ اجملموعة التجريبية كمتوسط درجات تبلمذة اجملموعة الضابطة ُب التطبيق 
( 6كاٞتدكؿ رقم)البعدم الختبار التحصيل القرائي كالكتايب لصاّب تبلميذ اجملموعة التجريبية، 

 يوضح ذلك:
 

 ا١تتوسط العدد اجملموعة
اال٨تراؼ 
 (tقيمة ) ا١تعيارم

مستول 
 الداللة

 2914 28968 30 التجريبية
17998 

داؿ 
  3921 691 30 الضابطة إحصائيان 
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يتضح من اٞتدكؿ أٌف متوسط درجات تبلمذة اجملموعة التجريبية ُب االختبار البعدم بلغ 
(، أما متوسط درجات تبلميذ اجملموعة الضابطة 2914(، با٨تراؼ معيارم قدره )28968)
(، كلدل حساب الفرؽ بُت متوسطي درجات اجملموعتُت، 3921)(،  با٨تراؼ معيارم قدره 691)

(، كٔتقارنتها بقيمة )ت( 17998( احملسوبة بلغت )t(، تبٌُت أٌف قيمة )tباستخداـ اختبار )
اٞتدكلية تبُت كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اجملموعة الضابطة كاجملموعة 

ئي كالكتايب ُب التطبيق البعدم، كىذا االرتفاع ُب متوسط التجريبية ُب اختبار التحصيل القرا
درجات تبلميذ اجملموعة التجريبية اليت درست كفق اسًتاتيجيات التعلم النشط يعٍت تفوقان لصاّب 
تبلميذ اجملموعة التجريبية، ٦تا يدؿ على حدكث ٖتٌسن كبَت ُب مستول مهارات القراءة كالكتابية 

لتحٌسن إٔب األثر الفعاؿ الذم تركو التعلم النشط ُب نفوس التبلميذ، لديهم، كٯتكن إرجاع ىذا ا
(، حيث لوحظ ذلك 2011(، كدراسة )أٛتد، 2000كىذا ما يتفق مع  نتائج دراسة)عصر، 

من خبلؿ ٖتصيلهم الدراسي كارتياحهم النفسي ١تثل ىذه ا١تداخل اليت تبعث اٟتماس كالتفاؤؿ 
اىبهم كانطبلؽ قدراهتم اللغوية، كاالعتزاز بأنفسهم من خبلؿ لديهم ٔتا توفره من بيئة لتفتح مو 

تقم  الشخصيات على خشبة ا١تسرح كأداء األدكار التعاكنية كالتنافسية، ٦تا يبعد ا٠توؼ كا٠تجل 
 تلقائيان عند التبلميذ، ك٬تعلهم قادرين على اكتساب ا١تهارات االجتماعية اليت هتمهم ُب حياهتم. 

 مقًتحات البحث:
 راء دراسة لتطوير كتب اللغة العربية ُب ضوء التعلم النشط كاسًتاتيجياتو._ إج

_ إجراء دراسة فاعلية التعلم النشط على تنمية مهارات اٟتديث كاالستماع لدل تبلميذ ُب 
 ا١تراحل التعليمية األخرل.

 قد كالتأملي._ إجراء دراسات تتضمن أثر اسًتاتيجيات التعلم النشط ُب تنمية مهارات التفكَت النا
 توصيات البحث:

القياـ بدكرات مستمرة لتدريب ا١تعلمُت ُب مرحلة التعليم االبتدائي على استخداـ أسس التعلم _ 
 النشط بدءان بتحويل النصوص ا١تتضمنة با١تناىج كإعادة صياغتها كفق خطوات التعلم النشط. 

كاالداريُت كالتبلمذة لتدريب ا١تتعلمُت _ اقامة كرشات عمل ضمن ا١تدارس يشارؾ فيها ا١تعلمُت 
 على االلقاء كطرائق استخداـ اسًتاتيجيات التعلم النشط.
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 قائمة ا١تصادر كا١تراجع: 
(: اسًتاتيجيات التعليم كأساليب التعلم، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، 2004إبراىيم، ٣تدم عزيز،) _

 ٚتهورية مصر العربية.
استخداـ أنشطة الذكاءات ادلتعددة على تنمية مهارات القراءة فاعلية (.2011_ أٛتد، سناء)

اجمللة ، الناقدة، كالكتابة اإلبداعية، كالدافع لئلصلاز، لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي
 الًتبوية، العدد الثبلثوف، مصر.  

كتنميػة  (: فعالية برنامج مقًتح ُب تنمية بعػض مهػارات القػراءة كالكتابػة2007_ البصي ، حاًب،)
ا١تيػػػػوؿ ٨تو٫تػػػػا لػػػػدل تبلميػػػػذ ا١ترحلػػػػة اإلعداديػػػػة ُب ضػػػػوء اسػػػػًتاتيجيات الػػػػذكاءات ا١تتعػػػػددة، رسػػػػالة 

 دكتوراه، معهد الدراسات الًتبوية، القاىرة، مصر.
قسم )حقيبة ا١تتدرب(، التدريس باستخداـ اسًتاتيجيات التعلم النشط_ البكر، فهد، )د.ت(: 

 عود.الًتبية، جامعة اإلماـ ٤تمد بن س
 (: الذكاء كمقاييسو، دار النهضة العربية، القاىرة. 1996جابر، عبد اٟتميد جابر،)_ 

(: مػدرس القػرف اٟتػادم كالعشػرين الفعػاؿ، ا١تهػارات كالتنميػة ا١تهنيػة، 2000_ جابر عبد اٟتميد جػابر، )
  دار الفكر العريب، القاىرة.
نظرية الذكاءات ا١تتعددة ُب تنمية (: فعالية تدريس النحو ُب ضوء 2011_ اٞتوجو، ألفت، )

بعض ا١تفاىيم النحوية لدل طالبات الصف السابع األساسي ضعيفات التحصيل، ٣تلة جامعة 
 .1422-1371، ص 1، العدد13األزىر بغزة، سلسلة العلـو اإلنسانية، اجمللد

ر اليازكدم (: أساليب تدريس اللغة العربية بُت ا١تهارة كالصعوبة، دا2006زايد، فهد خليل،)_ 
 العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف.

(: التعلم النشط بُت النظرية كالتطبيق، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، 2006_ سعادة كآخركف،)
 عماف، األردف.

(: تشخي  صع كبات تعلم القراءة اٞتهرية لدل تبلميذ الصف 2005لسعيد، ٛتزة خالد، )_ ا
 امج عبلجي مقًتح، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، سوريا.الرابع االبتدائي كفاعلية برن
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(. معجم ا١تصطلحات الًتبوية كالنفسية، القاىرة: الدار 1424شحاتو، حسن كالنجار، زينب)_  
 ا١تصرية اللبنانية.

(: رسالة ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس، كلية الًتبية، جامعة 2012العالوؿ، رنا فتحي،)_ 
 األزىر بغزة.

النشػط  الػتعلم اسػًتاتيجيات بعػض اسػتخداـ فعاليػة ): ََِْ ) ٤تمػد، فاطمػة ، الوىػاب _ عبػد 
 تبلميػذ الصػف لػدم العلميػة كا١تيػوؿ اٟتيػاة مػدم الػتعلم مهػارات بعػض كتنميػة العلػـو ٖتصػيل ُب

 (.2(العدد ، الثامن اجمللد ، العملية، جامعة الزقازيق، مصر الًتبية ٣تلة االبتدائي، ا٠تامس
فاعلية استخداـ بعض ا١تداخل التكاملية الوظيفية ُب تعليم  (:2003عثماف، خلف الديب، ) _ 

اللغة العربية على تنمية بعض مهارات القراءة كالكتابة لدل عينة من تبلميذ الصف الرابع 
 ، كلية الًتبية، جامعة األزىر، القاىرة.دكتوراه غَت منشورة رسالةاالبتدائي، 

 التعلم اسًتاتيجيات (: أثر2012و عواد، فرياؿ ك الشليب، ا٢تاـ ك عبد، اٯتاف)عشا، انتصار كأب_ 
 لوكالة الًتبوية التابعة العلـو كلية طلبة لدل األكادٯتي الذاتية كالتحصيل الفاعلية تنمية ُب النشط
 ، العدد األكؿ.28الدكلية، ْتث منشور ُب ٣تلة جامعة دمشق للعلـو الًتبوية، اجمللد  الغوث
 اليدكية على ا١تواد القائم النشط التعلم أسلوب فاعلية (:2002السعيد، ) مسعد رضا ، عصر_  

_ الرياضػيات، اٞتمعيػة ا١تصػرية،  تربويػات ٣تلػة " اٞتربيػة كا١تًتاجحػات ا١تعػادالت تدريس ُب التناكلية
 .ُُّ  _٣ّص ابريل ، الرابع اجمللد

تدرييب مقًتح قائم على التعلم النشط كاسًتاتيجياتو (:  فاعلية برنامج 2014_ القحطاين، أمل، )
ُب تعديل االعتقادات ٨توه لدل معلمات اٞتغرافية للصف السادس االبتدائي بالرياض، ْتث 
منشور ُب ٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية ُب جامعة األمَتة نوره بنت عبدالرٛتن، كلية الًتبية، اجمللد 

 .1، العدد15
(: أصوؿ الًتبية كطرائقها، منشورات جامعة دمشػق،  2004القبل، فخر الدين، كناصر، يونس،)_ 

 كلية الًتبية. 
(: فعالية برنامج مقًتح لتنمية مهارات الفهم القرائي كالتعبَت الكتايب 2000_ القليٍت، عاطف، )

 جامعة ا١تنوفية، ا١تنوفية. لتبلميذ الصف ا٠تامس االبتدائي، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية،
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(: معجم ا١تصطلحات الًتبوية ا١تعرفة ُب ا١تناىج كطرؽ 1999_ اللقاين، أٛتد كاٞتمل، علي، )
 ، القاىرة: عآب الكتب.2التدريس، ط

(. ا١توسوعة ا١ترجعية للتعلم النشط، الدليل ا١ترشد للموسوعة 2005_ كوثر، كوجك كآخركف، )
 اىرة: مركز تطوير ا١تناىج كا١تواد التعليمية.ا١ترجعية للتعلم النشط، الق

فعالية استخداـ اسًتاتيجيات كأنشطة الذكاءات ادلتعددة يف (. 2009_ مدبوٕب، حناف )
، ٣تلة القراءة تنمية مهارات القراءة كالكتابة لدل تبلميذ الصف الثالث االبتدائي األزىرم

، 1( ، جػ88الًتبية، جامعة عُت مشس، العدد )كا١تعرفة، اٞتمعية ا١تصرية للقراءة كا١تعرفة، كلية 
 مارس.
  القاىرة: دار الفكر العريب.، (. نظريات ا١تناىج الًتبوية2006مدكور، علي، أٛتد)_ 

 (: التعلم كنظرياتو، منشورات جامعة دمشق، سوريا.2001_ منصور، علي،)
ٖتسػػػُت أ٪تػػػاط الفهػػػم (: أثػػػر اسػػػًتاتيجية مػػػا كراء ا١تعرفػػػة ُب 2001_ موسػػػى، مصػػػطفى اٝتاعيػػػل،)

القرائػػي ك الػػوعي ٔتػػا كراء ا١تعرفػػة ك إنتػػاج األسػػئلة لػػدل تبلميػػذ ا١ترحلػػة اإلعداديػػة، اٞتمعيػػة ا١تصػػرية 
 12-11للقػػػراءة ك ا١تعرفػػػة، ا١تػػػؤ٘تر العلمػػػي األكؿ)دكر القػػػػراءة ُب تعلػػػيم ا١تػػػواد الدراسػػػية ا١تختلفػػػػة(،

 ـ.2001يوليو
 ادلراجع األجنبية :

Carroll, L. & Leander, S. (2001). Improve Motivation through the Use 
of Active   
Learning Strategies. Unpublished Master Dissertation. Saint Xavier 
University.   
Defoe  m. ( 1999 ):  Using directed reading thinking activity 
strategies to teach students reading comprehension skills in middle 
grades language arts,  dis.  abs,  practicum,  nova  southern 
university,  u. s, florida,  e d 432011 
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 إعػػداد ادلعػػلم بُت ادلمارسػػة احملليػة كاحملك الدكلػػي  
 جامعػػػػة سػػػػػػػػرت / أ. فاطمػػة منصػػور فػػرج

 مقػػدمػػػػػػػػػػػػػػة :
التعليميػػة ، كعنصػػران ىامػػان ُب ٖتقيػػق يعتػػرب ا١تعلػػم أحػػد أىػػم الركػػائز الػػيت تقػػـو عليهػػا العمليػػة 
، دىا كتأثَتىػػا علػػى الفػػرد كاجملتمػػعاألىػػداؼ الًتبويػػة ، نظػػران أل٫تيػػة األدكار الػػيت يقػػـو هبػػا ا١تعلػػم كتعػػد

كيعتمػػد ٧تػػاح أم ٥تططػػات تربويػػة أك أم نظػػم تعليميػػة علػػى ا١تعلػػم ، كقػػد أصػػبحت أ٫تيتػػو اليػػـو ُب 
ق البديهية بُت أكساط الًتبية ، نتيجة للتغَت الكبَت الػذم حػدث العملية التعليمية كالًتبوية من اٟتقائ

، كالًتبويػػة كالثقافيػػة كاالجتماعيػػةُب مفهػػـو الًتبيػػة كالتعلػػيم ، كُب مهػػاـ كمسػػؤكليات ا١تعلػػم التعليميػػة 
 كُب األدكار ا١تتوقعة منو .  

ن فصػلها عػن لًتبيػة ال ٯتكػإف التعليم ُب جوىره ال ٯتكن أف ينفصل عن الًتبية ، ككػذلك ا
، ال ٯتكػػن أف يكػػوف كػػل معلػػم مربيػػان  ، كمػػع ذلػػك نسػػتطيع أف نفػػرؽ بػػُت ا١تعلػػم كا١تػػريب ، ألنػػوالتعلػػيم

، كىػػذا مػػا خاصػػة تؤىػل ا١تعلػػم كػػي يكػػوف مربيػػان ألف ىػذا يتطلػػب تػػوفر مواصػػفات كقػػدرات شخصػػية 
 ة . تقـو عليو عملية إعداد ا١تعلم أف يسَت التعليم جنبان إٔب جنب مع عملية الًتبي

كما ٭تدث اليـو على أرض الواقع ُب ا١تؤسسات التعليمية من كجود أعداد كبَتة من ا١تعلمُت ،      
كلكنهم غَت مؤىلُت للعمل ُب اٟتقل الًتبوم ، كيفتقركف ألبسط ا١تبادئ كاألساليب الًتبوية للتعامل 

صصػػية معينػػة تعػػاين مػع الطػػبلب ، ككجػػودىم ُب ىػػذا اٟتقػل جملػػرد أهنػػم ٭تملػػوف شػهادات ُب مػػواد ٗت
نقصػػػان ُب عػػػدد ا١تعلمػػػُت ا١تػػػؤىلُت لتدريسػػػها ، كال ننسػػػى الظػػػاىرة الػػػيت بػػػدأت تظهػػػر مػػػؤخران ) ا١تعلػػػم 

، فقػػد يكػػوف طالبػػان ٓب ثػػَت مػػن األحيػػاف غػػَت مؤىػػل تربويػػان ا١تتطػػوع أك ا١تتعػػاكف ( الػػذم قػػد يكػػوف ُب ك
 بوم .ينهي دراستو بعد ، أم أنو يفتقر إٔب اٞتانبُت التعليمي كالًت 

إضافة إٔب ما ٯتكن مبلحظتو اليـو ُب مؤسساتنا التعليمية ، مػن تركيػز بعػض ا١تعلمػُت علػى اٞتانػب  
التعليمي دكف الًتبوم ، حيث يكوف ا١تعلم مهتمػان بضػركرة إكمػاؿ ا١تػنهج نظػران لعػدـ تناسػب الوعػاء 

التبلميذ أك إرشادىم أك  الزمٍت ا١تقرر للمنهج مع حجم ا١تنهج كطولو كدسامتو ، كال ٬تد كقتان لنصح
توعيتهم سلوكيان أك أخبلقيان أك دينيػان، كىػذا بالتػإب أدل إٔب ظهػور كتفػاقم مشػكبلت مثػل اال٨تػراؼ 
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األخبلقي كالسلوكي كالعنف ا١تدرسي ، كلكي نتناكؿ ا١توضوع من كافة جوانبو البد لنا من اٟتديث 
 عن جانبُت مهمُت ١تهنية ا١تعلم ٫تا :

 ١تعلم قبل دخوؿ ا٠تدمة كىي ) مرحلة التهيئة كالتكوين ( .أكالن : إعداد ا
 ثانيان : تدريب ا١تعلم أثناء ٦تارستو للخدمة كىي )مرحلة التطوير كالتجديد( .

 أكالن : إعداد ادلعلم قبل دخوؿ اخلدمة ) مرحلة التهيئة كالتكوين ( :
، بػػػل إف األمػػػر ُب إف عمليػػػة إعػػػداد ا١تعلػػػم ٓب تعػػػد عمليػػػة سػػػهلة مثلمػػػا كانػػػت ُب السػػػابق 

مضػػػػمونو كطرقػػػػو كأسػػػػاليبو ككسػػػػائلو أصػػػػبح موضػػػػوعان ُب غايػػػػة الصػػػػعوبة ُب ظػػػػل التحػػػػديات اٟتاليػػػػة 
كا١تتغػَتات العا١تيػة كاإلقليميػة كاحملليػة الػيت يشػهدىا العػآب اليػـو كالػيت أصػبحت تطػاؿ كػل جانػب مػػن 

الًتبػوم ا١تعػٍت ٔتواجهػة ىػذه جوانب اٟتياة ، كلكوف ا١تعلم من أىم عناصر منظومة العمل التعليمي ك 
التحػػديات كالتصػػدم ٢تػػا ، فػػإف ىػػذا ٭تػػتم علػػى ا١تؤسسػػات القائمػػة علػػى إعػػداد ا١تعلػػم ضػػركرة تغيػػَت 
سياسػػػاهتا كفلسػػػفتها التعليميػػػة كالًتبويػػػة ُب إعػػػداد ا١تعلػػػم ، كالتسػػػلح بػػػاألدكات كالوسػػػائل الضػػػركرية 

عليمػػػي بشػػػكل و ٯتكنػػػو مػػػن أداء دكره الت ١تواكبػػػة ىػػػذه التطػػػورات كالتغػػػَتات الػػػيت ٖتصػػػل ُب العػػػآب ،
، فلػػيس كافيػػان أف نغػَت مػػن ا١تنػػاىج الًتبويػة كأف نػػوفر الوسػػائل التعليميػػة كالًتبػوم علػػى الوجػػو األكمػل

كنشػػيد البنيػػة العمرانيػػة للمؤسسػػات التعليميػػة  دكف أف نطػػور رؤيػػة كفلسػػفة خاصػػة ُب إعػػداد ا١تعلػػم 
كافػػة مسػػتجداتو ، فهػػذا العصػػر ٭تتػػاج ٔتػػا ال يػػدعو تتماشػػى مػػع ركح العصػػر الػػذم نعيشػػو كتواكػػب  
، ىػػػػػػذه اجػػػػػػات الطػػػػػػبلب كاجملتمػػػػػػع ُب آف كاحػػػػػػد٣تػػػػػػاالن الشػػػػػػك إٔب معلػػػػػػم يسػػػػػػتطيع أف يلػػػػػػيب احتي
 االحتياجات اليت أصبح من ٝتاهتا التغَت ا١تستمر .

" كيعتمػػد ٖتقيػػق األىػػداؼ الًتبويػػة اعتمػػادان جوىريػػان علػػى ا١تعلػػم ، فأفضػػل الػػنظم التعليميػػة 
حدث ا١تباين ا١تدرسية كالوسائل التعليمية كا١تناىج الدراسػية بػدكف معلػم جيػد يسػتطيع اسػتخدامها كأ

، ٤تمػػود عبػػد ن تػػؤٌب ٙتارىػػا ا١ترجػػوة ". ) منسػػياالسػػتخداـ األمثػػل لػػن ٖتقػػق األىػػداؼ ا١تنشػػودة كلػػ
 (               366ـ ،  1990اٟتليم ، 

سؤكؿ عن ٗتريج أجيػاؿ تعتمػد عليهػا األمػم كالشػعوب " كلذلك أصبح لزامان علينا أف يكوف الفرد ا١ت
ُب ٖتقيػػق أما٢تػػا كتطلعاهتػػا علػػى درجػػة عاليػػة مػػن الػػوعي كالثقافػػة بكػػل األحػػداث العا١تيػػة كتلػػك الػػيت 
تػػدكر ُب ٤تيطػػو اإلقليمػػي ، كعلػػى بصػػَتة بأبعادىػػا كٕتلياهتػػا ، كلديػػو القػػدرة علػػى التنبػػؤ بتػػداعياهتا ، 
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عيػػان ْتركػػة التغػػَت كطبيعتػػو كحجمػػو متسػػلحان باآلليػػات كا١تيكانيزمػػات الػػيت كأف يكػػوف ملمػػان بػػأدكاره كا
 ( 204ـ ،  2012٘تكنو من التعامل كالتفاعل اإل٬تايب معها ُب سياؽ قيامو بوظائفو ".) فوزم ، 

مفهػػـو إعػػداد ا١تعلػػم قبػػل دخػػوؿ ا٠تدمػػة : " يعػػرنؼ اإلعػػداد بشػػكلو عػػاـ بأنػػو عمليػػة ديناميكيػػة      
ة هتدؼ إٔب تنمية االٕتاىات كا١تعارؼ كا١تهػارات ا١تطلػوب توافرىػا بطريقػة منظمػة ُب مقصودة ٥تطط

٣تموعة من األفراد ؛ لكي ٘تكنهم من القياـ بأداء أدكارىػم ا١تسػتقبلية ، ك٘تكػنهم مػن االسػتفادة مػن 
ة اإلمكانيػػػػات ا١تاديػػػػة كالبشػػػػرية ا١تتػػػػوفرة ُب ا١تؤسسػػػػة إٔب أقصػػػػى حػػػػد ٦تكػػػػن كصػػػػوالن إٔب رفػػػػع الكفايػػػػ

 اإلنتاجية ٢تؤالء األفراد ك١تؤسساهتم اليت يعملوف هبا . 
كإعػػداد ا١تعلػػم يقصػػد بػػو هتيئػػة طالػػب الًتبيػػة كتزكيػػده بالدراسػػات األكادٯتيػػة كالًتبويػػة كا١تهنيػػة البلزمػػة 
عرب سنوات الدراسة ؛ ليكوف مستعدان للقياـ بعملو كأداء دكره التعليمي كا١تتوقع منو حسب األصوؿ 

 ا١تهنية .
كيعرؼ قاموس الًتبية عملية إعداد ا١تعلم بأهنا ٚتيع األنشطة كا٠تربات األساسية كغَت األساسية     

، ا١تسػؤكلية كعضػػػو ىيئػػػة تػػػدريساليت تساعد الفرد علػى اكتسػاب الصػفات البلزمػة كا١تؤىلػة لتحمػل 
 (  202،  201ـ ،  2012كألداء مسػػؤكليػػاتو ا١تهنيػػة بصػػورة أكثػػػػر فاعليػػػة ". ) فوزم ، 

كمػػا يقصػػد بعمليػػة إعػػداد ا١تعلػػم " خلػػق بيئػػة تعليميػػة كتدريبيػػة فاعلػػة تعمػػل علػػى إ٬تػػاد كصػػياغة    
ا١تعلم عن طريق التعليم بتعرضو لشىت العلـو اإلنسػانية كا١تفػاىيم االجتماعيػة الػيت تشػتمل علػى ا١تػواد 

ات كا١تنػاىج كالقػيم كعلػم االجتمػاع كالنمػو الًتبوية ، كأىداؼ الًتبية كطرؽ التدريس كدراسات ا١تقرر 
االجتمػػػاعي للمتعلمػػػػُت كعلػػػم الػػػػنفس الًتبػػػػوم كالتقنيػػػات الًتبويػػػػة كعمليػػػػيت التقيػػػيم كالتقػػػػوًن كطػػػػرؽ 
البحث ُب الًتبية كاإلدارة ا١تدرسية كغَتىا ، كذلك لتمكُت ا١تعلػم مػن كضػع مػا اكتسػبو مػن معػارؼ 

ا١تمارسػػػػػة العمليػػػػة بػػػػإدراؾ كثقػػػػػة ك٘تعػػػػن ُب ا١تواقػػػػػف إنسػػػػانية كمفػػػػاىيم اجتماعيػػػػػة موضػػػػع التطبيػػػػق ك 
كا١تعضػػػبلت الًتبويػػػة ا١تتعػػػددة الػػػيت ٖتػػػدث ُب ا١تدرسػػػة كُب حجػػػرة الدراسػػػة كتلػػػك الػػػيت تصػػػدر عػػػن 

( كىػػذا يعػػٍت أف عمليػػػػة إعػػداد ا١تعػػػػلم تػػتم كفػػق برنػػػػامج  15ـ ،  2006الطػػبلب " ، ) العػػاجز ، 
بوية ا١تتخصصة ُب إعػداد ا١تعلػم مػن أجػل هتيئتػو ١تمارسػة ا١تهنػة منظػػم ك٤تػػدد تقـو بو ا١تؤسسػػات الًت 

، إضافةن إٔب أهنا " عملية مستمرة ال تنتهي أك تتوقف ٔتجرد ٗتػرج ا١تعلػم مػن ا١تعهػد أك الكليػة ، بػل 
م ينبغي أف تستمر عمليػػة التعػػلم كالتأىيل كالتدريب ا١تستمػػر طيلة ٦تارستػػو ١تهنتػػو ،  فالتدريب كالتعل
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ا١تستمر يتيح الفرصة أماـ ا١تعلم لتنمية كٖتسُت قدراتو كمهاراتو ا١تتعلقػة بطبيعػة مهامػو الوظيفيػة "، ) 
( كأف تواكػػػب ىػػػذه العمليػػػة كافػػػة ا١تسػػػتجدات علػػػى السػػػاحة الدكليػػػة ،  184،  2006رشػػػواف ، 

 .ا١تبتكرة ُب إعداد كتدريب ا١تعلمباإلضافة إٔب األخذ بأحدث األساليب 
د ا١تعلػػػم : تكتسػػػب عمليػػػة إعػػػداد ا١تعلػػػم أ٫تيػػػة خاصػػػة ، لكػػػوف ا١تعلػػػم مػػػن أىػػػم عناصػػػر أ٫تيػػػة إعػػػدا

منظومػػة العمػػل الًتبػػوم كأكثرىػػا تػػأثَتان ، حيػػث يتوقػػف عليػػو ٖتقيػػق األىػػداؼ كاسػػتثمار الطاقػػات ، 
فا١تعلم الكفؤ ا١تعد إعدادان جيدان يكػوف قػادران علػى خلػق كػوادر كطنيػة مػن ا١تتعلمػُت ٯتكػن أف تسػهم 

عمليػػػػات التنميػػػػة كالنهػػػػوض بػػػػاجملتمع ، كا١تعلػػػػم الكفػػػػؤ يسػػػػتطيع أف يصػػػػلح مػػػػن عيػػػػوب ا١تنػػػػاىج ُب 
الدراسػػية كيطوعهػػػا لتحقيػػػق األىػػػداؼ الًتبويػػة ٔتػػػا أكٌب مػػػن مهػػػارات كقػػدرات مهنيػػػة ، كىػػػو كػػػذلك 
يستطيع ُب ظل ضعف اإلمكانيات كا١توارد كٔتا أتيح أمامػو مػن فػرص ترٚتػة مػا ٮتصػ  للتعلػيم مػن 

 نػػوع مػػن االسػػتثمار اجملػػزم للعنصػػر البشػػرم ، كلػػذلك كجػػب االىتمػػاـ بػػو كتطػػوير عمليػػة إنفػػاؽ إٔب
،  204ـ ،  2012إعػػػداده كتدريبػػػو ، كتكمػػػن أ٫تيػػػة إعػػػداد ا١تعلػػػم ُب النقػػػاط التاليػػػة : ) فػػػوزم ، 

205 ) 
ئػػو ُب ػػػػػ إعػػداد ا١تعلػػم ٯتكنػػو مػػن اكتسػػاب ا١تعػػارؼ كا١تهػػارات كا٠تػػربات البلزمػػة إلتقػػاف كتقويػػة أدا 1

 التدريس ، كتكوين إتاىات ا٬تابية ٨تو ا١تهنة . 
، كالػتمكن تغَتات اليت تواجهو ُب ٣تاؿ عملوػػػ إعداد ا١تعلم يساعده على التكيف كالتفاعل مع ا١ت 2

 من تقدًن اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا . 
، ػائصهم كمشػػػكبلهتمتياجػػػػػاهتم كخصػػػػػػػػػػ إعػػػػػداد ا١تعلػػػػػم ٬تعلػػػو علػػػى كعػػػػػي بطبيعػػػػػة ا١تتعػػػػػلمُت كاح 3

 كبطبيعة األساليب التدريسية كالًتبوية اليت تناسب ىذه الطبيعة .
ػػػ إعداد ا١تعلم ٬تعلو قادران على التعامل مع ا١تعطيات الػيت أسػفر عنهػا التطػور التقػٍت كالتكنولػوجي  4

 ديدة .كثورة االتصاالت ، كالتغَت ُب طبيعة الربامج الًتبوية كأساليبها كفقان للمعطيات اٞت
ػػػػػ إعػػداد ا١تعلػػم يػػؤدم إٔب شػػعور ا١تعلػػم بالرضػػا كاالنتمػػاء للمهنػػة ، نظػػران لتمكنػػو مػػن األداء اٞتيػػد  5

 كاإل١تاـ بأسرار ا١تهنة كمتطلباهتا .
ػػػػػ إعػػػداد ا١تعلػػػم يسػػػاعده علػػػى اإل١تػػػاـ بػػػالتطورات اٟتادثػػػة ُب ٣تػػػاؿ ٗتصصػػػو ، ك٬تعلػػػو علػػػى كعػػػي  6

 لبها ىذه التطورات . بأحدث النظم كاألساليب اليت تتط
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 اْلوانب األساسية إلعداد ادلعلم : كتشمل عملية اإلعداد ثبلثة جوانب رئيسية :  
ػ اإلعػػداد ا١تعػػػرُب : كىػو اٞتانػب األساسػي كا١تهػم الػذم تقػـو عليػو عمليػة إعػداد ا١تعلػم كيتضػمن  1

 ثبلثة جوانب أساسية ىي :  
بػػػو كػػػل ا١تقػػػررات الدراسػػػية الػػػيت ٗتػػػت  با١تعػػػارؼ  أ ػػػػػػ اٞتانػػػب األكػػػادٯتي ) التخصصػػػي ( : يقصػػػد

كا١تهارات اليت ينبغي أف يكتسبها الطالب ُب ٗتص  من التخصصات ا١تعركفة ُب مؤسسات إعداد 
ا١تعلم ، " كيكوف ا١تعلم ُب ىذا اٞتانب ىو مصدر رئيسي للمعرفة كحىت ُب ظػل االٕتاىػات الًتبويػة 

رشػػدان إٔب سػػبل ا١تعرفػػة ال نػػاقبلن ٢تػػا فإهنػػا تؤكػػد أ٫تيػػة الػػدكر ا١تعاصػػرة الػػيت ٕتعػػل مػػن ا١تعلػػم موجهػػان كم
ا١تعرُب للمعلم كأ٫تيتػو كمرجػع لتصػحيح ا١تفػاىيم كشػرحها لطبلبػو ، كمػا ٓب يكػن ىػذا ا١تصػدر مقنعػان 
إٔب حػػد كبػػَت بالنسػػبة ٢تػػم فػػإهنم كىػػم ا١تسػػتفيدكف الرئيسػػيوف مػػن علمػػو سػػوؼ ال ٕتػػذهبم طريقتػػو كال 

فػػػإف الكػػػم ا١تعػػػرُب كالكيػػػف التخصصػػػي للمعلػػػم يعتػػػرب أمػػػران ُب غايػػػة األ٫تيػػػة ، معلوماتػػػو ، كمػػػن ىنػػػا 
 ( 82ـ ،   2007كعامبلن مهمان ُب عملية إعداده ".) سعفاف ، ٤تمود ، 

ب ػػػػػ اٞتانػػب الًتبػػوم ) ا١تهػػٍت ( : " يقصػػد باٞتانػػب ا١تهػػٍت مػػن إعػػداد ا١تعلػػم تزكيػػد ا١تعلػػم بكػػل مػػا 
ايَتىػػػػا ، كاختيػػػػار أنسػػػػب الوسػػػػائل التعليميػػػػة كطػػػػرؽ التػػػػدريس يفيػػػػده ُب ٖتديػػػػد أىدافػػػػو ككضػػػػوح مع

للمنػػػاىج كا١تواقػػػف التعليميػػػة ، ككػػػل مػػػا يعينػػػو علػػػى التعػػػرؼ علػػػى الفػػػركؽ الفرديػػػة كمراعاهتػػػا كتقػػػدير 
احتياجػػػات التبلميػػػذ كتقيػػػيم عمليػػػات الػػػتعلم ، كاٟتفػػػاظ علػػػى أخبلقيػػػات ا١تهنػػػة كاالرتقػػػاء با١تكانػػػة 

ك أف تتضػػمن بػػرامج إعػػداد ا١تعلػػم بػػرامج متنوعػػة مػػن فلسػػفة الًتبيػػة ، ا١تهنيػػة للمعلػػم ، كيقتضػػي ذلػػ
لػم نفػس النمػو كعلػم كا١تناىج التعليميػة كطػرؽ التػدريس كتكنولوجيػا التعلػيم ، كعلػم الػنفس العػاـ كع

، كالقياس النفسي كالتقوًن كغَتىػا مػن ا١تقػررات الًتبويػة كالنفسػية الػيت تػدخل ُب إطػار النفس الًتبوم
 ( 86ـ ،  2007هنية " . ) سعفاف ، ٤تمود ، الًتبية ا١ت

 (   104ـ ،  2010كيهدؼ اإلعداد ا١تهٍت إٔب : )آدـ ،  
، ة ، كعلػػى األىػداؼ العامػػة للتعلػػيمػػػػػ التعػػرؼ علػى الفلسػػفة الًتبويػػة ا٠تاصػة بالنظػػاـ التعليمػي للدكلػػ

 كعلى ىيكل النظاـ التعليمي كمكوناتو كمؤسساتو .
 الًتبوم العا١تي كمقارنتو بالفكر الًتبوم احمللي .ػػػ التعرؼ على الفكر 
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ػػػػ التعرؼ على النظريات ا٠تاصة بالتعلم ك٪تو التبلميذ ، كالصحة النفسية كاإلرشاد كالتوجيػو النفسػي 
 كالًتبوم .

 ػػػػ التعرؼ على كيفية إعداد كصياغة ا١تنهج ا١تدرسي .
 مية . ػػػػ التعرؼ على أسس كطرؽ التدريس كالوسائل التعلي

ج ػػػػػ اٞتانػػب الثقػػاُب : يقتضػػي ىػػذا اٞتانػػب مػػن الطالػػب دراسػػة عػػدد مػػن ا١تقػػررات الدراسػػية خػػارج 
نطػػػاؽ التخصػػػ  كُب شػػػىت ٣تػػػاالت الثقافػػػة مثػػػل العلػػػـو الطبيعيػػػة كالدراسػػػات االجتماعيػػػة كاللغويػػػة 

سػػػػعت دائػػػػرة كالًتبيػػػػة اإلسػػػػبلمية كعلػػػػـو البيئػػػػة ، كبسػػػػبب اتسػػػػاع دائػػػػرة الثقافػػػػة ُب عصػػػػرنا الػػػػراىن ات
اجملاالت ا١تطلوب من الطالب دراستها فأصبحت تشمل " معرفة أساليب البحث العلمػي كأسػاليب 
التعامل مع كسائل اٟتصوؿ على ا١تعرفة العلمية مثل ا١تكتبات ككسائل التخزين اٟتديثػة للمعرفػة مثػل 

 (  104ـ ،  2010اٟتاسب اآلٕب كتقنية ا١تعلومات ". )آدـ ، 
ػػػػ اإلعػػداد العملػػي )الًتبيػػة العمليػػة( : " تعتػػرب الًتبيػػة العمليػػة عنصػػران رئيسػػيان ضػػمن عناصػػر مػػنهج  2

إعػػداد ا١تعلمػػُت ، كأحػػد ا١تتطلبػػات األساسػػية كاإلجباريػػة الػػيت ال ٯتكػػن أف يتخػػرج الطالػػب بػػدكهنا ، 
ها كعبلقػػات كىػػي مرحلػػة ٖتضػػَتية حاٝتػػة كضػػركرية يتوقػػف ٧تاحهػػا علػػى نوعيػػة ا٠تػػربات الػػيت تقػػدم

ا١تشًتكُت فيها كمدل انتماء الطبلب ا١تعلمُت ا١تتدربُت ١تهنتهم التعليميػة ، كمػدل بلػورة شخصػياهتم 
التدريسػػية ، كلػػػن يػػػتمكن الطػػػبلب ا١تتػػػدربُت مػػػن تكػػوين إتاىػػػاهتم اإل٬تابيػػػة إتػػػاه التػػػدريس كٖتقيػػػق 

ابعة من برنامج تربية عملية قادر على الكفاءات الًتبوية البناءة لعملية التعلم كالتعليم إال إذا كانت ن
ترٚتػػة ا١تبػػادئ كا١تفػػاىيم النظريػػة إلعػػداد ا١تعلػػم إٔب مهػػارات تطبيقيػػة ٤تسوسػػة يػػتم اكتسػػاهبا بػػالطرؽ 
كاألساليب الصػحيحة ، لكػي يسػتطيع الطالػب االسػتفادة منهػا أثنػاء تطبيقهػا عمليػان ، كحػىت تكػوف 

ربات كمهارات كٗتصصات تعليمية كتربوية " . ٣تدية ٬تب أف يشرؼ على تنفيذىا معلموف ذكم خ
 ( 22،  21ـ ،  2001) نصر هللا ، 

كتعػػػرؼ الًتبيػػػة العمليػػػة " بأهنػػػا اٞتانػػػب التطبيقػػػي مػػػن برنػػػامج إعػػػداد ا١تعلمػػػُت كتػػػػأىيلهم           
كتػػدريبهم علػػى القيػػاـ بوظيفػػة ا١تعلػػم داخػػل الصػػف أك خارجػػو كبإشػػراؼ كتوجيػػو ا١تعلػػم ا١تسػػؤكؿ أك 

ُب الكليػػػػة أك ا١تعهػػػد الػػػػذم يػػػتعلم فيػػػػو الطالػػػػب " ، كتعػػػرؼ أيضػػػػان بأهنػػػا " ٚتيػػػػع األنشػػػػطة ا١تػػػدرب 
كا٠تػػػػربات الػػػػيت يعػػػػد ٢تػػػػا كتػػػػنظم ُب إطػػػػار بػػػػرامج تربيػػػػة كإعػػػػداد ا١تعلمػػػػُت ، هبػػػػدؼ مسػػػػاعدهتم علػػػػى 
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اكتسػػػػاب األسػػػػاليب التعليميػػػػة كالكفػػػػاءات ا١تهنيػػػػة كالسػػػػلوكية الػػػػيت ٭تتاجوهنػػػػا أثنػػػػاء أدائهػػػػم للمهػػػػاـ 
 ( 23،  22ـ ،  2001ليمية داخل الصف أك خارجو " . ) نصر هللا ، التع

كمػػا تعػػرؼ بأهنػػا " فػػًتة التػػدريب الػػيت يقضػػيها الطػػبلب ا١تتوقػػع ٗتػػرجهم مػػن كليػػات الًتبيػػة        
ككليػػات إعػػداد ا١تعلمػػُت ، ُب إحػػدل مػػدارس التعلػػيم العػػاـ ١تػػدة ٤تػػددة مػػن أجػػل تطبيػػق مػػا تعلمػػوه 

بػػوم ، ك٣تػػاؿ ٗتصصػػهم ٖتػػت إشػػراؼ علمػػي كتربػػوم " . ) دنػػدش ، أبػػوبكر ، نظريػػان ُب اجملػػاؿ الًت 
  ( 251ـ ،  2003

 ( 32 – 31ـ ،  2001كللًتبية العملية عدة أىداؼ تتمثل ُب : ) نصر هللا ،           
ػػػػػ تعتػػرب حلقػػة الوصػػل بػػُت مرحلػػة الػػتعلم النظػػرم ُب الكليػػة أك ا١تعهػػد الػػذم يػػدرس فيػػو الطالػػب  1

 بُت ا١تمارسة الفعلية كالتطبيقية  ٢تذه ا١تعارؼ كا٠تربات النظرية .ا١تتدرب ك 
ػػػػػػ تعمػػػل علػػػى تػػػوفَت الفػػػرص ا١تباشػػػرة للمتػػػدربُت لتطبيػػػق ا١تبػػػادئ كا١تفػػػاىيم كاألسػػػاليب كالوسػػػائل  2

الًتبويػػة كالنفسػػية الػػيت تعلموىػػا خػػبلؿ إعػػدادىم الػػوظيفي ، ٍب اختبػػار مػػدل صػػبلحيتها كمبلءمتهػػا 
 ع .١تتطلبات الواق

ػػػػػػ تعمػػػل علػػػى هتيئػػػة فػػػرص كاقعيػػػة كمباشػػػرة للمتػػػدربُت ١تبلحظػػػة تبلميػػػذ ا١تدرسػػػة كالتعػػػرؼ علػػػى  3
خصائصهم النفسية كالسلوكية ٦تا يساعد ا١تتدربُت على تطوير أساليب مبلئمة للتفاعل مع التبلميذ 

 ، كالتعرؼ على حاجاهتم كمعاٞتة مشكبلهتم فيما بعد .
للتعػرؼ علػى كافػة أساسػيات ا١تهنػة مػن طػرؽ تػدريس ٥تتلفػة كأسػاليب ػػػ هتيػئ الفػرص للمتػدربُت  4

ككسػػػائل كتقنيػػػات تعليميػػػة ، باإلضػػػافة إٔب تنميػػػة االٕتاىػػػات اإل٬تابيػػػة ٨تػػػو مهنػػػة التػػػدريس ككػػػل مػػػا 
 يتصل هبا .

ػػػػػػ تسػػػاعد ا١تتػػػدربُت علػػػى التحلػػػي بأخبلقيػػػات ا١تهنػػػة ا١تبنيػػػة علػػػى منظومػػػة قػػػيم كأخػػػبلؽ كعػػػادات  5
 اجملتمع .
ػػػػػػ تسػػػاعد ا١تتػػػدربُت علػػػى القيػػػاـ بكػػػل مػػػا تتطلبػػػو العمليػػػة الًتبويػػػة مػػػن إرشػػػاد اجتمػػػاعي كسػػػلوكي  6

 كقيمي للطبلب ُب اٟتاالت اليت تستدعي ذلك . 
 ثانيان : تدريب ا١تعلم أثناء ٦تارستو للخدمة ) مرحلة التطوير كالتجديد ( :
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ًتة زمنية ُب حقل التدريس يقدرىا بعض " إف كثَتان من ا١تعلمُت يصبحوف ضحية فجوة ا١تعرفة بعد ف
، كمػػا أف صػػف مػػا اكتسػػبو مػػن معلومػػات كمهػػاراتالبػػاحثُت ٓتمػػس سػػنوات ، بعػػدىا يفقػػد ا١تهػػٍت ن

، كالػػيت ٓب ا١تعرفػػةا١تنػػاىج كا١تقػػررات التعليميػػة كالًتبويػػة تفقػػد قيمتهػػا أمػػاـ التجديػػدات ا١تتتابعػػة ُب عػػا
، كال قابلػػػة حاجػػػات العصػػػر كحاجػػػات الطػػػبلب١تتتسػػػع لتشػػػمل ٥تتلػػػف جوانػػػب العمليػػػة التعليميػػػة 

عبلج ١تثل ىذه ا١تشكلة  سول متابعة ما يستجد من معارؼ كمهارات كتقنيات ُب ا١تيػداف العلمػي 
،  422ـ ،  2003، يب أثنػػاء ا٠تدمػػة . ) كػػرًن كآخػػركفمػػن خػػبلؿ بػػرامج التعلػػيم ا١تسػػتمر كالتػػدر 

423 ) 
، كل الربامج ا١تنظمة كا١تخطط ٢تا  يقصد بو " مفهـو تدريب ا١تعلم أثناء ٦تارستو للخدمة :

، كا١تهنيػػة البلزمػػة لعمليػػة التػػدريسكالػػيت ٘تكػػن ا١تعلػػم مػػن اٟتصػػوؿ علػػى ا١تزيػػد مػػن ا٠تػػربات الثقافيػػة 
 كٖتسُت مستول ا١تعلم كزيادة طاقتو االنتاجية ". 

ُت ٓتػربات تتعلػق أم أنو نوع من التعليم ا١تسػتمر الػذم يػتم كفػق برنػامج مػنظم ك٥تطػط لتزكيػد ا١تعلمػ
باٞتوانػػػػب األكادٯتيػػػػة الػػػػيت ٗتصصػػػػوا فيهػػػػا ، كاٞتوانػػػػب الًتبويػػػػة ا١تتعلقػػػػة بطػػػػرؽ التػػػػدريس كتوصػػػػيل 

صػػػائ  التبلميػػػذ ُب كػػػل مرحلػػػة ا١تعلومػػػات كمهػػػارات االتصػػػاؿ كالتعامػػػل مػػػع التبلميػػػذ ، كمعرفػػػة خ
ـ ،  2012فػػػوزم ،  ، ككيفيػػػة قيػػػاس كتقػػػوًن أداء التبلميػػػذ ، كغَتىػػػا مػػػن األمػػػور الًتبويػػػة . )عمريػػػة
228 ) 

 أىداؼ تدريب ادلعلم أثناء اخلدمة :
 ( 234ـ ،  2003أ ػ األىداؼ العامة : ) كرًن كآخركف ، 

ػػػػػ العمػػل علػػي االرتقػػاء ٔتسػػتوم أداء ا١تعلػػم ، كٖتسػػُت إتاىاتػػو كتطػػوير مهاراتػػو التعليميػػة كمعارفػػو  1
 كزيادة قدرتو علي اإلبداع .

ؽ الًتبوية كاألساليب اٟتديثة ُب التعليم ، كاالٕتاىات ا١تسػتجدة ُب ا١تنػاىج ػػ تزكيد ا١تعلمُت بالطر  2
الدراسػػية كالوسػػائل التعليميػػة بشػػكل يتػػيح أمػػاـ ا١تعلػػم فػػرص التطػػور كالنمػػو ا١تهػػٍت كالشػػعور بالكفايػػة 

 كالفعالية ، كالعمل علي تدعيم خرباهتم ُب ٣تاالت التخص  العلمية .
 .ككيفية مواجهتها كالعمل على حلهات اليت تعًتض النظم التعليمية ػػ توعية ا١تعلمُت با١تشكبل 3
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ػػػػ زيػػادة كعػػي ا١تعلمػػُت بػػاألمور السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كغَتىػػا مػػن األمػػور ا١تختلفػػة   4
 حملاكلة ربطها باأل٪تاط السلوكية للتبلميذ كتفسَتىا ُب ضوئها تفسَتان صحيحان.

 ( 231،  230ـ ،  2012م ، ب ػ األىداؼ ا٠تاصة : ) فوز 
ػػ العمل علي تنمية ا١تعلم تنمية مهنية تتماشػى مػع التغػَت ا١تسػتمر الػذم يػرتبط با١تنػاىج كالوسػائل  1

 التعليمية كأساليب التعليم ) التدريب للنمو ا١تهٍت ( .
٘تكػنهم ػػ تدريب ا١تعلمُت الذين ال ٭تملوف مػؤىبلت تربويػة كذلػك لرفػع كفػايتهم إب الدرجػة الػيت  2

 من ٦تارسة ا١تهنة علي الوجو الصحيح )التدريب بقصد التأىيل( .
ػػ التدريب بغرض التغيَت من سلوكيات كإتاىات كقيم بعينها ، حيث إنو بالرغم من أف التػدريب  3

يهدؼ بصفة عامة لتنميػة السػلوؾ ُب نواحيػو ا١تختلفػة ) ا١تعرفػة كا١تهػارة كالقيمػة....اْب ( فػإف ىنػاؾ 
وكيات الػػيت ٖتتػػاج إب تػػدريبات متخصصػػة لتغيػػَت ىػػذا السػػلوؾ مثػػل : ٖتسػػُت العبلقػػات بعػػض السػػل

 اإلنسانية ا١تختلفة ُب ٤تيط ا١تؤسسة التعليمية كتنمية القدرة علي اإلبداع كاالبتكار.
ػػ التدريب علي بعض األعماؿ اٞتديدة كخاصة عند حدكث بعػض عمليػات الًتقيػة أك النقػل مػن  4

 ، موجو ،.... اْب ( .موقع آلخر ) مدير
 ػػ التأكيد علي االلتزاـ باألخبلقيات ا١ترتبطة بالعمل الًتبوم .  5

 ( 233 – 231ـ ،  2012أنواع برامج تدريب ا١تعلم أثناء ا٠تدمة : ) فوزم ، 
ػػػػ بػػرامج التأىيػػل : كىػػذ الػػربامج يقصػػد هبػػا تأىيػػل ا١تعلمػػُت اٞتػػدد تػػأىيبل تربويػػان كأكادٯتيػػان كيكػػوف  1

ذلك ُب الغالب قبل التحاقهم با٠تدمة ، أك باستكماؿ إعداد ا١تعلمُت ا١تػؤىلُت ٦تػن تنقصػهم بعػض 
١تعلمػُت ا١تهػارات النواحي اليت تتطلبها طبيعة األعماؿ الػيت يقومػوف هبػا ، كمػا تعمػل علػي إكسػاب ا

، كيتوقػف ه الربامج للمعلمُت غَت ا١تػؤىلُتالبلزمة لبلندماج ُب اٟتياة العملية كما ٯتكن أف تنظم ىذ
 ذلك علي ما لديهم من معارؼ كمهارات مسبقة .

كالتعػػػديل لػػػبعض  ػػػػػ بػػػرامج التجديػػػد : كيقصػػػد هبػػػذه الػػػربامج ٕتديػػػد ا١تعلومػػػات كصػػػقل ا١تهػػػارات 2
ن طريق أحدث ا١تفاىيم كا٠تربات ا١تتعلقة ٔتيػداف عملهػم ، كتشػتد اٟتاجػة ١تثػل ، عإتاىات ا١تعلمُت

ىػػػذا النػػػوع مػػػن الػػػربامج ُب عصػػػر يتصػػػف بػػػالتغَت ا١تتتػػػابع كاالبتكػػػار ا١تعػػػرُب السػػػريع ، كزيػػػادة معػػػدؿ 
التطػػوير كالتخصػػ  ُب العمػػل ، كىػػذا يفػػرض علػػي ا١تعلمػػُت ضػػركرة التػػزكد با١تهػػارات ا١تتجػػددة كالػػيت 
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مػػػن اسػػػتخداـ الوسػػػائل اٞتديػػػدة ُب الوصػػػوؿ إب ا١تعرفػػػة ، كلػػػذلك ٧تػػػد أف ىػػػذا النػػػوع مػػػن ٘تكػػػنهم 
الػػػربامج يهػػػدؼ إٕب زيػػػادة إ١تػػػاـ ا١تعلمػػػُت باالٕتاىػػػات ُب ميػػػداف عملهػػػم ، ككػػػذلك تطػػػوير ا١تهػػػارات 
 الًتبويػػة كا١تتعلقػػة بطػػرؽ التػػدريس كالتقػػوًن كالوسػػائل التعليميػػة ، ىػػذا فضػػبلن عػػن تنػػاكؿ ىػػذه الػػربامج
١تشكبلت العمل اليت تواجو ا١تعلمُت ، ك٤تاكلة تقدًن اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا ، كما ٯتيز ىػذه الػربامج عػن 
غَتىػا أهنػا تقػدـ كػػل مػا ىػو جديػػد ُب ٣تػاؿ ٗتصصػات ا١تعلمػػُت ، ١تواكبػة مػا يطػػرأ فيهػا مػن تغػػَتات 

كػػػل نظػػػاـ   كتطػػػورات ، لػػػذلك فهػػػي تشػػػكل النشػػػاط األكػػػرب لتػػػدريب ا١تعلمػػػُت ، كُب الغالػػػب ٭تتػػػاج
 تربوم إليها بقدر حاجتو للتجديد ا١تستمر .

ػػػػ بػػرامج الًتقيػػة : كيقصػػد هبػػا الػػربامج الػػيت تعػػد خصيصػػان ١تػػن ينتقلػػوف إٔب الوظػػائف األعلػػى مػػػن  3
كظائفهم اٟتالية ، كاليت ٖتتاج إٔب أعماؿ تغاير ُب طبيعتها طبيعة األعماؿ اليت كانوا يقوموف هبا من 

نتقػػاؿ ا١تعلمػػُت إٕب كظػػائف التوجيػػو أك اإلدارة ا١تدرسػػية ؛ فهػػذه الوظػػائف قبػػل ، كمػػن أمثلػػة ذلػػك ا
اٞتديدة ٖتتاج إٕب مهارات جديدة تتناسب مع طبيعة األدكار كا١تسػؤكليات الػيت تتطلبهػا طبيعػة ىػذه 

 الوظائف .
ُب ػػػػ بػػرامج إعػػداد القيػػادات التدريبيػػة : كا٢تػػدؼ مػػن ىػػذه الػػربامج ىػػو إعػػداد القيػػادات التدريبيػػة  4

بعػػض ا١تنػػاىج التعليميػػة ، إلعػػدادىم كقػػادة كػػله ُب ميػػداف عملػػو ؛ ْتيػػث يقومػػوف بػػدكرىم بتػػدريب 
غػػَتىم مػػن ا١تعلمػػُت للنهػػوض ٔتسػػتواىم كبػػذلك ٯتكػػن االسػػتعانة هبػػم ُب نشػػر التطػػورات اٞتديػػدة ُب 

 أماكن عملهم ككفقان لتخصصاهتم . 
مػا بػُت : اٟتلقػات الدراسػية ا١تنظمػة ) مػن  أساليب التدريب أثناء ا٠تدمػة : تتنػوع أسػاليب التػدريب

أسػبوع لعػػدة أسػػابيع ( ػػػػ الػػدكرات القصػػَتة كالطويلػة األجػػل ُب اٞتامعػػات  كا١تعاىػد كمراكػػز التػػدريب 
أثنػػاء ا٠تدمػػة ػػػػػ ا١تػػؤ٘ترات الًتبويػػة القصػػَتة ػػػػػ الػػدركس النموذجيػػة ُب شػػيت ا١توضػػوعات مػػع االسػػتعانة 

النقػػاش اٞتمػػاعي كالنػػدكات العلميػػة ػػػػػ الػػورش التعليميػػة كا١تشػػركعات ػػػػػ  بالوسػػائل السػػمعية كالبصػػرية ػػػػػ
احملاضػػرات العامػػة ػػػػػ البعثػػات الدراسػػية إب الػػدكؿ األخػػرل ػػػػػ التعلػػيم ا١تػػربمج ػػػػػ األفػػبلـ التعليميػػة . ) 

 ( 100،  99ـ ،  2007سعفاف ، ٤تمود ، 
 إعػػداد ا١تعػػلم ٤تليػػان ) ُب لػػيبيػػا ( :
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، لي إٔب جانػب اىتمامػو ببعػد اٟتاضػرإف تدريب ا١تعلمُت ٤تليان ٬تب أف يتم من منظور مستقب"     
 كإذا كاف تدريب ا١تعلمُت ػػػ ىذا إف كجد ػػػ يتم فيما مضى ُب ضوء النظاـ

التعليمػػػي القػػػػائم كا١تنػػػػاىج اٟتاليػػػة ، كالكتػػػػب ا١تدرسػػػػية ، فقػػػد حػػػػاف الوقػػػػت إلعػػػادة تقػػػػوًن تػػػػدريب 
مبلن حاٝتان ُب إدخاؿ االبتكػارات كالتجديػدات كاإلصػبلحات ُب النظػاـ التعليمػي ا١تعلمُت ليكوف عا

برمتو ، كينبغي أال يًتؾ أمر التعلػيم ا١تسػتمر لػذات ا١تعلػم ليطػور نفسػو بنفسػو ػػػػ إف شػاء ىػو ذلػك ػػػػ 
بػػػل ٬تػػػب أف تقػػػـو ا٢تيئػػػات ا١تسػػػؤكلة بتػػػوفَت فػػػرص منتظمػػػة ٢تػػػذا النػػػوع مػػػن التعلػػػيم لكافػػػة ا١تعلمػػػُت 

مسػػػػاعدهتم ُب االلتحػػػػاؽ بػػػػربامج التعلػػػػيم ا١تسػػػػتمر كجعلهػػػػا شػػػػرطان أساسػػػػيان السػػػػتمرارىم ُب العمػػػػل ك 
 ( 423،  422ـ ،  2003كترقيتهم " .) كرًن كآخركف ، 

نظم إعداد ا١تعلم ٤تليان : ىناؾ نظاماف إلعداد ا١تعلم قد يتم العمل هبما معان كقد يتم بإحػدا٫تا ك٫تػا 
 : 
: " يتم ُب ىذا النظاـ إعداد ا١تعلم على مرحلتُت ، األكٔب كىي مرحلػة اٟتصػوؿ ػػػ النظاـ التتابعي  1

علػػػى ) الليسػػػانس أك البكػػػالويوس ( حيػػػث يػػػدرس الطالػػػب ا١تػػػادة العلميػػػة الراغػػػب ُب دراسػػػتها ُب 
إحدل كليات اٞتامعة ا١تتخصصة أك ا١تعاىد العليا غَت الًتبوية مثل كلية العلـو أك اآلداب ، كالثانيػة 

ا١ترحلة اليت يدرس فيها الطالب العلـو الًتبوية داخػل كليػات الًتبيػة ١تػدة سػنة كاحػدة أك سػنتُت كىي 
 بغرض تأىيلو تربويان " . 

 (  77ـ ،  2007، ٤تمود ، ) سعفاف
: يعترب ىذا النظاـ ىو األفضل ُب إعداد ا١تعلم ، كىو األكثر استخدامان على  ػػػ النظاـ التكاملي 2

يث تتكامل دراسة ا١تقررات األكادٯتية)التخصصػية( مػع ا١تقػررات الًتبويػة )ا١تهنيػة( الصعيد احمللي "ح
على مدل السنوات الدراسية اليت يدرسها الطالب ُب مرحلة جامعية كاحدة تسػتغرؽ ثػبلث أك أربػع 
سػػنوات علػػى األقػػل ُب كليػػة كاحػػدة ىػػي كليػػة الًتبيػػة أك ا١تعاىػػد ا١تتخصصػػة ُب إعػػداد ا١تعلمػػُت ". ) 

 ( 208ـ ،   2012،  فوزم
 مؤسسات إعداد ا١تعلم ٤تليان : 

تعددت مؤسسات إعػداد ا١تعلػم ُب ليبيػا ، منهػا معاىػد ا١تعلمػُت العامػة الػيت ظهػرت كػأكؿ 
شكل من أشكاؿ مؤسسات إعداد ا١تعلػم ُب ليبيػا ، كالػيت كانػت مػدة الدراسػة فيهػا سػنتُت يػدخلها 
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، ككانػػت توسػػطة إلعػػداد ا١تعلمػػُتظهػػرت ا١تعاىػػد ا١تالطالػػب بعػػد ٧تاحػػو ُب الشػػهادة اإلعداديػػة ، ٍب 
مػدة الدراسػػة فيهػػا أربػػع أك ٜتػػس سػػنوات بعػػد اجتيػػاز الطالػػب للمرحلػػة االعداديػػة ، يبػػدأىا الطالػػب 
بسػػنتُت ٘تهيديػػة ، ٍب سػػنتُت أك ثػػبلث سػػنوات يعػػد فيهػػا الطالػػب للتخصػػ  ُب أحػػد ا١تػػواد الدراسػػية 

شئت ا١تعاىد العليا إلعداد ا١تعلمُت ، ككليات إعػداد ا١تعلمػُت إٔب جانب دراسة ا١تواد الًتبوية ، ٍب أن
 ، ككليات الًتبية داخل اٞتامعات الليبية .

" كقػػد كػػاف االعتمػػاد األكػػرب ُب إعػػداد ا١تعلػػػم منصػػبان علػػى مػػا ٗترجػػو دكر ا١تعلمػػُت العليػػػا 
فاالٕتػاه اٟتػديث ُب ككليات كمعاىد إعداد ا١تعلمُت لسد حاجة التعليم بأنواعػو ا١تختلفػة ، أمػا اآلف 

إعداد ا١تعلم يركز على كليات الًتبية اليت انتشرت انتشاران كبَتان مع بداية ظهور اٞتامعات اإلقليمية " 
 (  161،  159ـ ،  2000. ) الفنيش ، زيداف ، 

تعػػد كليػػات الًتبيػػة داخػػل اٞتامعػػات الليبيػػة ىػػي ا١تختصػػة بإعػػداد الطػػبلب  ػػػػ كليػػات الًتبيػػة : " 1
 ١تهنػػة التعلػػيم ، كتػػأىيلهم تػػأىيبلن عاليػػان ُب اجملػػاالت ا١تهنيػػة كالًتبويػػة الػػيت ٭تتاجهػػا اجملتمػػع ، الدارسػػُت

كمػػدة الدراسػػة فيهػػا أربػػع سػػنوات يتلقػػى فيهػػا الطالػػب إعػػدادان أكادٯتيػػان كتربويػػان كثقافيػػان كفقػػان ١تقػػررات 
برنػامج الًتبيػة العمليػة الػيت دراسية تغطي ىذه اٞتوانب ، ىذا إضافةن إٔب التدريب العملي من خػبلؿ 

يقـو هبا الطالب ُب الفصلُت السابع كالثامن ُب الكليات اليت تتبع النظػاـ الفصػلي كُب السػنة الرابعػة 
بالنسبة للكليات اليت تتبع النظاـ السنوم ٖتت إشراؼ أعضاء ىيئة التدريس بالكلية كٔتتابعة مػدراء 

رة الًتبية كالتعلػيم ، كتشػًتط  بعػض اٞتامعػات عػدـ تسػجيل ا١تدارس كا١تفتشُت الًتبويُت التابعُت لوزا
%من ا١تقررات الدراسية بالقسم الذم يدرس فيػو  75الطالب بالًتبية العملية إال بعد اجتيازه نسبة 

، كمػػػا أف الطالػػػب يبقػػػى لئلعػػػادة إذا رسػػػب ُب الًتبيػػػة العمليػػػة كلػػػو كػػػاف ناجحػػػان ُب ٚتيػػػع ا١تقػػػررات 
الطالػػب ُب حػػاؿ ٗترجػػو درجػػة )البكػػالوريوس( ُب ٣تػػاؿ العلػػـو كالًتبيػػة ،  الدراسػػية األخػػرل ، كٯتػػنح 

كدرجة )الليسانس( ُب العلـو اإلنسانية كالًتبية . ) البلئحة الداخلية ، كلية الًتبية ، جامعة سرت ، 
 ـ (  2018

كتشًتؾ معظم كليات الًتبية ُب اٞتامعات الليبية ُب صياغة األىػداؼ الػيت ٘تثػل ُب ٣تملهػا 
 ألىداؼ العامة للجامعات كاألىداؼ ا٠تاصة بكليات الًتبية عمومان ، كىي : ا
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أ ػػػػػ إعػػداد كػػوادر تربويػػة متخصصػػة مػػن ا١تعلمػػُت ا١تػػؤىلُت أكادٯتيػػان كمهنيػػان كتربويػػان كفػػق معػػايَت اٞتػػودة 
عيػػػة ، ٤تليػػػان كإقليميػػػان للعمػػػل ُب ٣تػػػاؿ تػػػدريس العلػػػـو ا١تختلفػػػة ُب ٚتيػػػع ا١تراحػػػل التعليميػػػة دكف اٞتام

 ـ ( . 2018كيندرج ٖتت ىذا ا٢تدؼ : ) البلئحة الداخلية ، كلية الًتبية ، جامعة سرت ، 
ػػػ تزكيد الطبلب ٔتهارات التخطيط كالتنفيذ كالتقوًن البلزمة لتحقيق اٞتودة كاالتقاف كالتميػز ُب ٣تػاؿ 

 التدريس .  
 تدريس .ػػػ العمل على تكوين إتاىات ا٬تابية لدل الطبلب ٨تو مهنة ال

 ػػػ تدريب الطبلب على ا١تهارات ا١تتعلقة بكيفية إعداد كتطبيق االختبارات النفسية كالتحصيلية .
ػػػ تبٍت أفضػل الطػرؽ كأحػدثها ُب إعػداد ا١تعلػم ا١تتخصػ  كاالسػتفادة مػن ٗتطػيط ا١تنػاىج كالتقنيػات 

 اٟتديثة .
 دربُت تدريبان عاليان .ب ػػػ سد احتياجات اجملتمع احمللي من ا١تعلمُت ا١تؤىلُت كا١ت

ج ػػػػ الربط بُت مناىج إعداد ا١تعلم كفلسفة كأىداؼ مناىج التعليم العاـ كبُت ا١تراحل التعليميػة الػيت 
 سوؼ يعمل هبا طالب الًتبية فيما بعد .

د ػػػػػ إتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ الطػػبلب ا١تعيػػدين كىػػم الطػػبلب ا١تتفػػوقُت دراسػػيان كخلقيػػان ليصػػبحوا أعضػػاء 
 دريس بالكلية كتشجيعهم على البحث العلمي .ىيأة ت

ق ػػػ اإلسهاـ ُب تطوير اجملتمع احمللي من خبلؿ إقامة دكرات كبػرامج تدريبيػة متخصصػة للعػاملُت ُب 
 ٣تاؿ التعليم باستخداـ أفضل الطرؽ ا١تمكنة .

 اجملتمع . ك ػػػ ا١تشاركة ُب خدمة اجملتمع من خبلؿ تقدًن االستشارات الًتبوية كالفنية ١تؤسسات
ز ػػػ رفع مستول البحث العلمي ُب اجملاؿ الًتبوم إل٬تاد حلوؿ للمشاكل اليت تعًتض مسَتة التعلػيم 

 ُب ليبيا .
ح ػػػػػ تبػػادؿ ا٠تػػربات كا١تعلومػػات مػػع ا٢تيئػػات كا١تؤسسػػات التعليميػػة كالثقافيػػة الليبيػػة كالعربيػػة كالدكليػػة 

 كة . كالتعاكف معها ١تعاٞتة القضايا الًتبوية ا١تشًت 
كىػػي مؤسسػػات تربويػػة تقػػـو علػػى إعػػداد كتػػدريب ا١تعلمػػُت  ػػػػ ادلعاىػػد العليػػا إلعػػداد ادلعلمػػُت : 2

لتػػأىيلهم للعمػػل ُب مهنػػة التػػدريس ُب ٚتيػػع ا١تراحػػل التعليميػػة دكف اٞتامعيػػة  كأنشػػئت ىػػذه ا١تعاىػػد 
بعد أف ًب االستغناء عن معاىد ا١تعلمُت ا١تتوسطة كبػديل متقػدـ ٢تػا هبػدؼ رفػع كفػاءة معلمػي ىػذه 
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فيها من ثبلث إٔب أربع سنوات يتلقى فيها الطالب مقررات أكادٯتيػة ا١تراحل ، كتكوف مدة الدراسة 
 كأخرل تربوية كثالثة ثقافية ك٘تنح للطالب شهادة ) الدبلـو العإب ( ُب ٣تاؿ الًتبية .

كىػػػي إحػػػدل ا١تؤسسػػػات الًتبويػػػة الػػػيت ٗتػػػت  بإعػػػداد  ػػػػػ ادلعاىػػػد ادلتوسػػػطة إلعػػػداد ادلعلمػػػُت : 3
اسػػة فيهػػا تػػًتاكح مػػا بػػُت أربػػع إٔب ٜتػػس سػػنوات ، يتلقػػى فيهػػا الطالػػب كتأىيػػل ا١تعلمػػُت ، كمػػدة الدر 

مقررات دراسية أكادٯتية كتربوية كثقافية تؤىلو للعمل ُب مهنة التدريس ُب مػدارس التعلػيم األساسػي  
ك٘تػػنح للطالػػب بعػػد ٗترجػػو شػػهادة ) دبلػػـو متوسػػط (  ، كقػػد اسػػتبدلت ُب اآلكنػػة األخػػَتة با١تعاىػػد 

 ا١تعلمُت .  العليا إلعداد 
كلكػػن السػػؤاؿ الػػذم يطػػرح نفسػػو : ىػػل الزالػػت الطػػرؽ التقليديػػة ا١تسػػتخدمة ٤تليػػان ُب إعػػداد ا١تعلػػم 
مبلئمة للعصر الذم نعيشػو اليػـو ؟ كإذا ٓب تكػن كػذلك فمػا السػبيل ١تواكبػة آخػر تغػَتات كتطػورات 

 العصر ُب ٣تاؿ التعليم ؟ 
نظػػر ُب عمليػػة إعػػداد ا١تعلػػم ، كضػػركرة تدريبػػو اإلجابػة قطعػػان : ال كىػػذا ٭تػػتم علينػػا إعػػادة ال

، الذم أصبحت فيو األمية ال تقاس ٔتػدل معرفػة القػراءة ستو للمهنة ١تواكبة تطورات العصرأثناء ٦تار 
، كىػذا يعػٍت أننػػا جيػا كأسػػاليبها كطػرؽ التعامػل معهػػاأك الكتابػة ، بػل ٔتػدل إجػػادة ا١تتعلمػُت للتكنولو 

، دكف كجػود بػرامج طلعاتنا ُب إطػار التنميػة البشػريةمع احتياجاتنا كت لن ٨تقق تقدمان كتطوران يتماشى
، نظػػػران العتمػػػاد معظػػػم أكفػػػأ الطاقػػػات البشػػػريةتدريبيػػػة كتعليميػػػة كْتثيػػػة متميػػػزة قػػػادرة علػػػى ٗتػػػريج 

أكضػاعها  ٣تتمعات الدكؿ الناميػة كمػن بينهػا ٣تتمعنػا علػى التعلػيم كوسػيلة لتنميػة مواردىػا كلتحسػُت
 ، كٖتقيق أعلى استفادة من التكنولوجيا اٟتديثة .القتصاديةاالجتماعية كا

إف االىتمػػاـ بإعػػداد ا١تعلػػم مػػن خػػبلؿ تطػػوير النظػػاـ التعليمػػي إلعػػداد ا١تعلمػػُت يسػػاعد علػػى جػػودة 
كٖتسُت نوعية ٥ترجاتو من ا١تعلمُت بشكل أكثر كفاءة كمهنية ، كمواصلة التدريب يصػقل شخصػية 

، ٔتػا يفيػد يسػتجد ُب عػآب ا١تعرفػة كالتقنيػة اتػو كقدرتػو علػى اسػتغبلؿ مػاا١تعلم كيزيد من معارفو كمهار 
طبلبػػػو كٔتػػػا ٭تقػػػق أىػػػداؼ اجملتمػػػع ، كلتحقيػػػق ذلػػػك البػػػد مػػػن تشػػػخي  مكػػػامن ا٠تلػػػل ُب سياسػػػة 
كبػػرامج كنظػػػم كأسػػاليب إعػػػداد ا١تعلػػم ٤تليػػػان ، كالبحػػػث عػػن اٟتلػػػوؿ البديلػػة مػػػن أجػػل فهػػػم اٟتاضػػػر 

 كاستشراؼ ا١تستقبل .
 ضعف األعداد ا١تهٍت للمعلم ٤تليان : أسباب
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ػػػ افتقار معاىد ككليات إعداد ا١تعلمُت إٔب كضع معايَت كشركط ٤تددة عند قبوؿ الطبلب فيها ،  1
كبعضػػهم ٬تػػركف ا١تقابلػػة الشخصػػية كػػإجراء شػػكلي فقػػط ، مػػع " عػػدـ تػػوفر أدكات قيػػاس معتمػػدة 

ى أىليػػة ا١تتقػػدـ لبللتحػػاؽ ٔتهنػػة التػػدريس ) كفاعلػػة ٘تكػػن الكليػػات كا١تعاىػػد الًتبويػػة مػػن اٟتكػػم علػػ
بعػػػض األدكات ا١تشػػػػػػػػػػار إليهػػػا تقػػػيس القػػػدرة التحصػػػيلية للطالػػػب ا١تتقػػػدـ ، كالػػػبعض اآلخػػػر يقػػػيس 

 ( 12ـ ،  2006ا١تهارات كالقدرات أك ا١تيوؿ كاالٕتاىات ( " . ) العاجز ، 
لقبلػػي كالقػرايب كاٞتهػػوم ال زالػػت تلعػػب إضػافةن إٔب أف الضػػغوط االجتماعيػػة ا١تتمثلػة ُب دكر العامػػل ا
 دكران ُب اختيار كقبوؿ الطبلب ُب كليات كمعاىد ا١تعلمُت . 

عاىػػد إعػػداد ػػػػ قصػػور ا١تنػػاىج الدراسػػية خاصػػةن ا١تعنيػػة باٞتانػػب ا١تهػػٍت كا١تتبعػػة ُب كليػػات الًتيبػػة كم 2
طػػػوير كالتجديػػػد ، مػػػن حيػػػث العمػػػق كالشػػػموؿ كاإلفاضػػػة ، كغيػػػاب عنصػػػر التا١تعلمػػػُت كمػػػان ككيفػػػان 
، ٦تػا ٬تعلهػا تقليديػة جػدان ال ترقػى إٔب مسػتول التغػَتات كالتطػورات الػيت ٖتػدث ُب حملتويات ا١تنػاىج 
 عا١تنا اليـو .

ػػػػ ضػػػعف مسػػػتويات بعػػػض أعضػػاء ىيئػػػة التػػػدريس هبػػػذه الكليػػات كا١تعاىػػػد كافتقػػػارىم إٔب ا١تهنيػػػة  3
 كأصػػوؿ االرشػػاد الًتبػػوم ، كبعػػدىم عػػن كأسػػس التعػػاكف ا١تثمػػر مػػع الطػػبلب كقواعػػد التوجيػػو ا١تهػػٍت

االسػػتزادة العلميػػة كالًتبويػػػة ، فتجػػد عضػػػو ىيئػػة التػػدريس ال يقػػػرأ كال يبحػػث كال يتواصػػػل مػػع آخػػػر 
 مستجدات ا١تعرفة ُب ٣تاؿ عملو .

ػػػػػ اعتمػػػاد الطػػػبلب ا١تتقػػػدمُت لكليػػػات كمعاىػػػد ا١تعلمػػػُت ُب ا١تراحػػػل التعليميػػػة السػػػابقة للمرحلػػػة  4
أسػػاليب معينػػة ُب الدراسػػة ، نتيجػػة األخطػػاء الػػيت يقػػع فيهػػا بعػػض ا١تعلمػػُت ُب ىػػذه اٞتامعيػػة علػػى 

ا١تراحل ، كالتحديد ألجزاء ا١تنهج ا١تراد إجراء االمتحػاف فيػو كٖتديػد أسػئلة بعينهػا ، كاالعتمػاد علػى 
الغػػش ، كىػػذه األخػػَتة علػػى األغلػػب يسػػاىم فيهػػا كػػل العػػاملُت ُب ا١تؤسسػػات التعليميػػة ، مػػن إدارة 
تعليمية كمعلمُت كطػبلب كأكليػاء أمػور ، كأصػبحت مػن ا١تشػكبلت ا١تتفاقمػة ُب ٣تتمعنػا اليػـو كالػيت 

 ٓب ٧تد سبيبلن ٟتلها حىت اآلف . 
 تطوير إعداد كتدريب ا١تعلم ٤تليان :

، ت اٟتديثػة  ُب ٣تػاؿ إعػداد ا١تعلػمدأبت الدكؿ ُب عصػرنا اٟتاضػر علػى األخػذ باالٕتاىػا 
واكبػػػػة متغػػػػَتات العصػػػػر ، كمتابعػػػػة التطػػػػورات اٟتادثػػػػة ُب اجملػػػػاالت العلميػػػػة كالتأكيػػػػد علػػػػى ضػػػػركرة م
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كالًتبوية كالتقنية، كاألخذ باألساليب اٞتديدة اليت اسػتحدثت ُب ٣تػاؿ إعػداد كتػدريب ا١تعلػم ، مثػل 
تكنولوجيػػا التعلػػيم كالتعلػػيم ا١تصػػغر كالتعلػػيم الػػذاٌب ، الػػيت هتػػدؼ إٔب ٖتسػػُت كتطػػوير عمليػػة الػػتعلم 

،  كزيػادة ؽ كالوسائل ا١تستخدمة ُب التعلػيمليم ، من خبلؿ تطوير مستول ا١تنهج كٖتديث الطر كالتع
قدرات ا١تعلم على التفاعل مع ا١تتعلم ، ككػذلك تكنولوجيػا ا١تعلومػات الػيت ال ٘تثػل بػديبلن عػن ا١تعلػم 

اٌب أماـ ا١تتعلم ، فبل بقدر ما تعطيو دكران ٥تتلفان عن أدكاره السابقة ، من كوهنا تفتح آفاؽ التعلم الذ
يكػوف ا١تعلػم ٣تػرد ناقػل للمعرفػة ، كا١تصػدر الوحيػػد ٢تػا بػل ا١توجػو كا١تشػارؾ لطبلبػو ُب رحلػة تعلمهػػم 
كاكتشافهم ا١تستمرة ، بل إهنا تعرفو كيفية التعامػل مػع الوسػائل التعليميػة اٟتديثػة كاٟتاسػوب كبرا٣تػو 

 كاإلنًتنت كاستخدامها بفاعلية ُب تعليم  طبلبو .
 ( 260،  259ـ ،  2012مربرات االىتماـ بتطوير إعداد كتدريب ا١تعلم ٤تليان : ) فوزم ، 

ػػػػػ التغػػَتات السػػريعة الػػيت يشػػهدىا العػػآب ُب ٥تتلػػف جوانػػب اٟتيػػاة كتأثَتىػػا الكبػػَت علػػي السياسػػة  1
 التعليمية اليت تتبناىا كزارات الًتبية كالتعليم .

بػوم كالثقػاُب لػبعض ا١تعلمػُت ٦تػا يفػرض ضػركرة إعػادة النظػر ُب ػػػ ضػعف ا١تسػتوم األكػادٯتي كالًت  2
 فلسفة كخطط معاىد ككليات الًتبية كبرا٣تها كمقرراهتا الدراسية.

ػػػ عدـ االىتماـ بأساليب االنتقػاء الختيػار أصػلح العناصػر لبلنتظػاـ بكليػات الًتبيػة مػن الطػبلب  3
 اٟتاصلُت على الثانوية العامة أك ما يعاد٢تا .

ػػػ ضركرة مسايرة االٕتاىات اٟتديثة ُب إعػداد ا١تعلمػُت كتػدريبهم الػيت أدت ُب بعػض بلػداف العػآب  4
 ا١تتقدـ إب إعادة النظر ُب خطط كليات الًتبية كُب سياسة القبوؿ فيها .

 ػػػػ الرغبة ُب تطوير أىداؼ كليات الًتبية كخططها كبرا٣تها كمقرراهتا . 5
ة التعليميػة كالًتبويػة ٔتػدخبلهتا كعملياهتػا كعناصػرىا ككسػائلها ا١تختلفػة ، ال ػػػػػ  لكػوف ٧تػاح العمليػ 6

 ٯتكن أف تؤٌب ٙتارىا إال من خبلؿ معلم كفء ، معد إعدادان جيدان ثقافيان كتربويان كعمليان .
 ػػػ ظهور العو١تة كانتشارىا بواسطة أسػاليب التقنيػة اٟتديثػة بػُت الػدكؿ أفػرادان كمؤسسػات ، ك٤تاكلػة 7

مواجهة ىذه ا١توجة اٞتديدة كتطويع ما ٯتكن االنتفاع بو منها بصورة تتوافق مع نسيج الثقافة كىوية 
 اجملتمع . 

 إعداد كتدريب ا١تعلم ُب ضوء ا١تتغَتات الدكلية ) ٖتديات العو١تة ( :
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 ػػػ ٖتديات الثورة ا١تعرفية كالتكنولوجية : 1
يتميز العصر الذم نعيشو اليـو " بتزايد ا١تعرفة العلمية ٔتعدالت ىائلة كسريعة ، كما يقابل ذلك مػن 
تطبيقػػات تكنولوجيػػة متسػػارعة ، كػػل ىػػذه قػػد ألقػػت بتحػػدياهتا ا١تختلفػػة كا١تتباينػػة علػػى إعػػداد ا١تعلػػم 

ليػو االتصػاؿ الػدائم ٔتا تفرضو من كم ىائل من ا١تعرفة كتنوعها عما ىو مألوؼ لديػو ، كالػيت ٖتػتم ع
با١تسػػتجدات ُب ٣تػػاؿ ٗتصصػػو ، كتكييفهػػا الحتياجاتػػو العلميػػة كا١تهنيػػة اٟتاليػػة كا١تسػػتقبلية ، كىػػذا 
يتطلب منو أف يصل إٔب ا١تعرفة بنفسو ، كأف ٯتتلػك ا١تهػارات األساسػية ، كأف ينمػي مهػارات الػتعلم 

 (  65ـ ،  2011الذاٌب ، كأف ٬تدد خرباتو بالتدريب ا١تستمر . ) الدسوقي ، 
كقد برزت ُب عصػرنا اٟتاضػر بعػض االٕتاىػات اٟتديثػة ُب ٣تػاؿ إعػداد كتػدريب ا١تعلػم ، تؤكػد علػى 
ضػػػػركرة ٣تػػػػػاراة العصػػػػػر ، كمواكبػػػػػة التطػػػػػورات العلميػػػػػة كالتقنيػػػػة الػػػػػيت نتجػػػػػت عػػػػػن الثػػػػػورة ا١تعلوماتيػػػػػة 

إعػػداد ا١تعلػػم ، مثػػل كالتكنولوجيػػة ، منهػػا متابعػػة تطػػورات ا١تنػػاىج ، ككضػػع نسػػب ٤تػػددة ١تتطلبػػات 
قػػاُب ككػػذلك التػػدريب أثنػػاء اإلعػػداد الًتبػػوم كالًتبيػػة العمليػػة ، كاإلعػػداد التخصصػػي ، كاإلعػػداد الث

مػػػل مػػع الوسػػائل التعليميػػػة ، كمػػا تتطلػػب ىػػػذه التطػػورات أف يتعػػرؼ ا١تعلػػػم علػػى كيفيػػة التعاا٠تدمػػة
ك ، كاسػػتخدامها بفاعليػػة مػػع ذلػػ ، كالتلفػػاز كالفيػػديو كاٟتاسػػوب كبرا٣تػػو ، كاإلنًتنػػت كغػػَتاٟتديثػػة
، كمػػػػػا أف بعػػػػػض البػػػػػاحثُت يػػػػػركف أف عصػػػػػر ا١تعلوماتيػػػػػة يفػػػػػرض أف يػػػػػتم إعػػػػػداد ا١تعلمػػػػػُت ُب طبلبػػػػػو

ا١تؤسسػػات التعليميػػة ْتيػػث يػػتم الًتكيػػز علػػى اسػػتخداـ التقنيػػات اٟتديثػػة بفاعليػػة أكثػػر عػػبلكة علػػى 
 كاإلعداد الثقاُب . إعدادىم ١تعرفة احملتول التعليمي التخصصي كا١تعرفة الًتبوية 

كمػػن ا١تبلحػػظ كػػذلك أف بػػرامج اإلعػػداد كالتػػدريب كحػػدىا لػػن تتكفػػل بتػػوفَت ا١تعلػػم األمثػػل إال إذا 
اقًتنت بتنمية إتاىات إ٬تابية ، كإثارة الدافعية ، كاالسػتعداد للعمػل با١تهنػة كفػق متطلباهتػا كظركفهػا 

ز نطػػػاؽ احملليػػػة فهػػػي ٘تثػػػل أزمػػػة عا١تيػػػة ، مػػع التسػػػليم بػػػأف مشػػػكلة النوعيػػػة ُب مسػػػتول ا١تعلػػػم تتجػػاك 
خاصػػػة ُب ضػػػوء العوامػػػل اجملتمعيػػػة علػػػى اختبلفهػػػا ، كالػػػتعلم التكنولػػػوجي كىػػػو" الػػػتعلم القػػػائم علػػػى 
اسػػتخداـ اٟتاسػػوب كاإلنًتنػػت لتوصػػيل احملتػػول التعليمػػي للمتعلمػػُت مػػن خػػبلؿ التواصػػل بػػُت ا١تػػتعلم 

، مػػػن الػػتعلم . ) القضػػػاة  ، مقابلػػػة قػػػة تفاعليػػػة ٘تكنػػوكا١تعلػػم ، كبػػػُت ا١تػػتعلم كاحملتػػػول التعليمػػي بطري
 ( 217ـ ،  2013
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كىػػذا النػػوع مػػن الػػتعلم ٯتثػػل أ٫تيػػة بالنسػػبة إلعػػػػداد كتػػدريب ا١تعلػػم كتطػػوير قدراتػػو التدريسػػية  حيػػث 
 (  31 – 29ـ ،  2015تتمثل أ٫تيتو ُب النػػقاط التاليػػة : ) حنفي ، 

: يعتػرب الػتعلم التكنولػوجي كسػيلة ىامػة كفريػدة لتنميػة معػارؼ ا١تعلػم أ ػػػ كسيلة فاعلػة للتنميػة ا١تهنيػة 
علػػى مصػػادر عديػػدة للمعرفػػة كمهاراتػػو كقدراتػػو ا١تهنيػػة ؛ إذ ٭تصػػل ا١تعلػػم مػػن خػػبلؿ اإلنًتنػػت مػػثبلن 

 .ومهاراتو، كبرامج كْتوث كدراسات تساعد علي تنمية معارفهالعلمية
اجة دائمة لتطوير معلوماتو كاالطػبلع علػى اٞتديػد ُب ٣تػاؿ ب ػػػ تقدًن الدعم ا١تعلوماٌب : فا١تعلم ْت

ٗتصصػػػػو ، كالػػػػتعلم التكنولػػػػوجي يتػػػػيح لػػػػو ذلػػػػك بشػػػػكل فعػػػػاؿ ككاسػػػػع ، فهنػػػػاؾ عػػػػدد مػػػػن الػػػػربامج 
التلفزيونية كبرامج اٟتاسوب كمواقع األنًتنت ا١تعدة لذلك ، كالػيت ٬تػد فيهػا ا١تعلػم كػل جديػد كمفيػد 

 ١تا ٭تتاجو .
لتػػدريس : ٭تتػاج ا١تعلػػم ١تصػػادر عديػدة لتأكيػػد ٧تػاح عمليػػة التػدريس ، كيقػػدـ لػػو ج ػػػػ تأكيػػد ٧تػاح ا

التعلػػيم التكنولػػوجي مػػا يتػػيح لػػو ذلػػك مػػن مصػػادر معلوماتيػػة كأسػػاليب لتقػػوًن أدائػػو  كمػػا ٯتكػػن أف 
كنػػو مػػن االطػػبلع علػػى مواقػػع  يسػػتخدـ اإلنًتنػػت للحصػػوؿ علػػى التغذيػػة الراجعػػة مػػن غػػَته ، كمػػا ٯتي

 .اء مهامو بدقةه ُب أدتساعد
ادة مػػػن د ػػػػػػ تنػػػوع بػػػرامج الػػػتعلم : فػػػالتعليم التكنولػػػوجي يفػػػتح اجملػػػاؿ أمػػػاـ ا١تعلػػػم ا١تتػػػدرب  لبلسػػػتف 

، كالتعليم التعػاكين كالتعلػيم الػذاٌب كبػرامج التػدريب ا١تسػتمر ، لضػماف التعلػيم الربامج ا١تتنوعة ا١تتاحة
 ن بعد .ا١تستمر بالتوازم مع برامج إعداد كتدريب ا١تعلمُت ع

ق ػػػ توفَت الوقت : التعليم التكنولوجي يساعد ا١تعلم خصوصان مع تزايد مهامو كأدكاره على اٟتصوؿ 
علػػى ا١تعلومػػات بسػػرعة فائقػػة ، كيقػػدـ لػػو عػػددان مػػن ٥تططػػات الػػدركس اٞتػػاىزة الػػيت تسػػاعده علػػى 

 كا١تستهلك للوقت .توفَت كقتو ، كما أنو ٭ترره من الكم الكبَت من العمل الورقي ا١تنهك للجهد 
كلكػػي يسػػتطيع ا١تعلػػم االسػػتفادة ا١ترجػػوة مػػن التطبيقػػات كالفػػرص الػػيت تتيحهػػا التكنولوجيػػا 
البد من إحداث تغيَت شامل كمستمر لربامج إعداد كتدريب ا١تعلم ْتيػث تتػوافر فيهػا النقػاط التاليػة 

 ( 37،  36ـ ،  2010: )أبو السعود ، 
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ُب مؤسسػػػات اإلعػػػداد كالتػػػدريب ا١تهػػػارات البلزمػػػة السػػػتخداـ  أ ػػػػػػ امػػػتبلؾ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس
التدريس التكنولوجي ، بشكل ٯتكنهم من تصميم معايَت كمناىج ككسائل بػرامج اإلعػداد كالتػدريب 

 بكفاءة كمهنية .
ب ػػػػ كضػع بػػرامج فعالػة لتنميػة قػػدرات أعضػاء ىيئػة التػػدريس ُب مؤسسػات اإلعػداد كالتػػدريب ، ُب 

لتكنولػػوجي كاسػػتخداـ اٟتاسػػب اآلٕب ُب التعلػػيم ، مػػن خػػبلؿ اعتمػػاد بػػرامج للتػػدريب ٣تػػاؿ التعلػػيم ا
 .ُب ا١تؤ٘ترات كاللقاءات العلمية كالبحث كالتدريس ُب الداخل كا٠تارج ، كتشجيعهم على ا١تشاركة

فجار ج ػػػ التأكيد على تنمية إتاىات كدافعية معلمي ا١تستقبل ٨تو التكنولوجيا ُب عآب ا١تعرفة كاالن
 ا١تعلوماٌب .

د ػػػ تدعيم التعاكف بُت األقساـ اٞتامعية كا٢تيئات ا٠تارجية ُب ٣تػاؿ االسػتخداـ الفعػاؿ للتكنولوجيػا  
   . 
 ػػػ ٖتديات العو١تة الثقافية كالًتبوية : 2

" تعتػرب العو١تػػة ظػاىرة مػػن ظػػواىر العصػر اٟتػػديث ، ٖتمػل ُب طياهتػػا الكثػػَت مػن التحػػوالت ، كيتولػػد 
ٖتديات تقليدية كغَت تقليدية ، كىي تعترب من التحديات ا١تصَتية اليت هتدد الشعوب ، ١تػا ٢تػا عنها 

من آثار سلبية ضاغطة ، ك٘تثل العو١تػة الثقافيػة كالػيت تعػٍت تبلشػي التعدديػة الثقافيػة كانػدثارىا لصػاّب 
تػػأثَتان ، كىػػي مرتبطػػة ثقافػػة كاحػػدة ىػػي ثقافػػة الػػدكؿ ا١تهيمنػػة علػػى تصػػدير العو١تػػة أشػػد أبعػػاد العو١تػػة 

ارتباطان كبَتان بالعو١تة الًتبوية ، كاليت تعٍت ىيمنة الثقافات األقول على ثقافات كمناىج النظم الًتبوية 
 2010األخرل إلزالة ا١تزايا كا٠تصوصيات اليت ٖتكم السلوؾ كالقيم ُب اجملتمعات" )أبػو السػعود ، 

 (40 – 38ـ ، 
معػػػػات الناميػػػػة ىػػػػذه التػػػػأثَتات بإمكانػػػػات متواضػػػػعة نتيجػػػػة كتواجػػػػو الػػػػنظم الًتبويػػػػة ُب اجملت

ضعفها كعدـ قدرهتا على التعامل معها ، كذلك نتيجة عدـ كجود خطط  تربوية ٤تكمػة إضػافة إٔب 
العجز الواضح كالقصور ُب مناىج التعلػيم ، كبػرامج إعػداد ا١تعلػم مػع تراجػع قػوة الػدكؿ ُب اٟتػد مػن 

حػػدكد ، كعػػدـ قػػدرهتا علػػى اختيػػار األصػػلح منهػػا ، " كٯتكػػن إٚتػػاؿ ىيمنػة األفكػػار كالقػػيم العػػابرة لل
 ( 40 - 37ـ ،  2010أىم ٖتديات العو١تة الثقافية كالًتبوية فيما يلي : ) أبو السعود ، 



 ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

567 
 

أ ػػػػػػ التػػػدخبلت ا٠تارجيػػػة ُب نظػػػم الًتبيػػػة كالتعلػػػيم ، بعػػػد أف تزايػػػدت االهتامػػػات للػػػدين اإلسػػػبلمي 
 ًتبوية بأهنا مصدر للعنف كاإلرىاب .كالثقافة العربية كنظمها ال

ب ػػػ استهداؼ ا٢توية الثقافية عن طريق ) التبشَت كاالستشراؽ كاالستغراب ( كاليت تتجدد باسػتمرار 
ُب صورىا ككسائلها ، كما يتولد عنها مػن ٖتػديات مثػل تبػٍت ا١تفػاىيم ا١تغلوطػة عػن الػدين كالثقافػة ، 

 ستبلب الثقاُب .كالتشكيك ُب العقيدة ، كاالنبهار كاال
 ج ػػػ استدماج القيم العا١تية ُب مناىج التعليم كترسيخ األفكار الداعية إٔب النظاـ العا١تي اٞتديد .

" كىكػػػذا كُب ظػػػل ٖتػػػديات العو١تػػػة كٓتاصػػػة الثقافيػػػة كالًتبويػػػة فػػػإف تعلػػػيم ا١تسػػػتقبل مطالػػػب بإعػػػداد 
ا ، قادر على التعايش مع اآلخرين على إنساف متفهم ألبعاد العو١تة كتداعياهتا ، كضغوطها كٖتدياهت

أسػػاس مػػن االحػػًتاـ ا١تتبػػادؿ كا١تسػػؤكلية التضػػامنية بػػُت اٞتميػػع إتػػاه قضػػايا العػػآب كمشػػكبلتو . )أبػػو 
 (40ـ ،  2010السعود ، 

كيتطلب مواجهة ٖتديات العو١تػة تربويػان تػوفَت آليػات جديػدة للتعػاكف الػدكٕب ُب ٣تػاؿ الًتبيػة كالتعلػيم 
، كمػا ٓب كلػيس علػى أسػاس الشػركط ا١تسػبقةمن الشراكة اٟتقيقية بُت ٥تتلػف دكؿ العػا كعلى أساس

قػػد يتطلػػػب األمػػػر تيسػػػَت سػػبل التػػػدكيل كاٟتػػػراؾ الػػػدكٕب لؤلفكػػار كاألكػػػادٯتيُت كالطػػػبلب كٔتػػػا ٭تقػػػق 
 اإلفادة اٟتقيقية من ثراء التجربة اإلنسانية .

١تػػة ُب عػػدة ٣تػػاالت منهػػا : )أبػػو السػػعود ، كتتجلػػى أدكار معلػػم ا١تسػػتقبل ُب مواجهػػة ٖتػػديات العو 
 (40ـ ،  2010

أ ػػػػػ بنػػاء إطػػار مفػػاىيمي لػػدل ا١تتعلمػػُت ١تسػػاعدهتم علػػى فهػػم اٞتػػدؿ القػػائم حػػوؿ العو١تػػة كٖتػػدياهتا 
 اإل٬تابيات منها كالسلبيات كعبلقتها با٢توية الثقافية .

بػالقيم اٞتديػدة الػيت ٖتتاجهػا اٟتيػاة ا١تعاصػرة كا١تسػتقبلة ، كخاصػةن فيمػا  ب ػػػ إعداد اإلنساف ا١تتحلي
 يتعلق بقيم التسامح كاالحًتاـ ا١تتبادؿ كا١تسؤكلية العا١تية . 

ج ػػػػػػػ تنميػػػػة اإلحسػػػػاس كالتمسػػػػك با٢تويػػػػة الثقافيػػػػة ، كتنميػػػػة القػػػػدرة علػػػػى التعػػػػايش مػػػػع اآلخػػػػرين ، 
 ا١تشكبلت العا١تية .كالتعاكف ا١تتبادؿ فيما يتعلق بالقضايا ك 

د ػػػػػ تػػدريب ا١تعلمػػُت علػػى العمػػل ُب إطػػار دكٕب ، كاالسػػتفادة مػػن ٕتػػارب اآلخػػرين ، كعلػػى ا١تركنػػة 
 كالتكيف مع األحداث ، مع التأكيد على اكتساب ا١تهارات كمهارة إدارة الوقت " . 
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 لدكلية :تصور مقًتح للرفع من مستول إعداد كتدريب معلم ا١تستقبل ُب ضوء ا١تتغَتات ا
 مقًتحات للرفع من مستول اإلعداد ا١تهٍت ١تعلم ا١تستقبل :

ػػػػػػ كضػػع معػػايَت ٤تػػػددة الختيػػار الطػػبلب ُب كليػػػات كمعاىػػد إعػػداد ا١تعلمػػػُت ، يكػػوف مػػن بينهػػػا  1
الػػذكاء كالتفػػوؽ األكػػادٯتي ، كالرغبػػة كاالسػػتعداد كاالٕتػػاه اإل٬تػػايب ٨تػػو مهنػػة التػػدريس ، إضػػافة إٔب 

 كالسمات الشخصية كا٠تلقية كاالجتماعية ا١تتعارؼ عليها ُب إعداد معلم جيد .الصفات 
ػػػػػ ربػػط افتتػػاح األقسػػاـ أك اسػػتحداث أقسػػاـ جديػػدة ، ُب كليػػات كمعاىػػد ا١تعلمػػُت  باحتياجػػات  2

 اجملتمع من العناصر البشرية ٢تذه التخصصات ، كُب اجملاالت اليت ٭تددىا اجملتمع .
نػػاىج الدراسػػية ، كٖتقيػػق تػػوازف بػػُت ا١تقػػررات الدراسػػية ُب جوانبهػػا الثبلثػػة ) ػ تطػػوير مفػػردات ا١ت 3

 األكادٯتي ، كا١تهٍت ، كالثقاُب ( .
ػػػػػػ تػػػوفَت العناصػػػر اٞتيػػػدة مػػػن أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس الػػػذين ٬تمعػػػوف بػػػُت التخصػػػ  األكػػػادٯتي  4

قبػو٢تم بنػاءن علػى الكفػاءة  كاإلعداد الًتبوم للتدريس ُب كليات كمعاىد إعداد ا١تعلمػُت ، كأف يكػوف
 كإخضاعهم لبلختبارات كا١تقاييس العلمية كإجراء ا١تقاببلت اٞتادة العتماد أفضل العناصر .  

ػػػ ػزيادة مدة الًتبية العملية ، كإخضػاع الطالػب بعػد ٗترجػو لفػًتة تدريبيػة ال تقػل عػن عػاـ قبػل أف  5
مػػػػن ىيئػػػػة متخصصػػػػة ُب اٞتػػػػانبُت  ٭تظػػػػى بػػػػالقبوؿ ُب أحػػػػد ا١تػػػػدارس كذلػػػػك ٖتػػػػت إشػػػػراؼ كتوجيػػػػو

 األكادٯتي كالًتبوم .
ػػػ ضركرة الفصل ُب كليات الًتبية كمعاىد إعداد ا١تعلمُت بػُت إعػداد ا١تعلػم هبػدؼ تػدريس مرحلػة  6

التعليم األساسػي ، كإعػداد ا١تعلػم هبػدؼ تػدريس ا١ترحلػة الثانويػة ، ُب كػل مػا يتعلػق بعمليػة اإلعػداد 
ئل تعليميػػة ، فكػل مرحلػػة ٢تػػا طبيعتهػػا ك خصائصػػها ، كلػػذلك فػػإف مػن منػػاىج كطػػرؽ تػػدريس ككسػػا

أساليب التعامل مػع طػبلب التعلػيم األساسػي ٗتتلػف ٘تامػان عػن أسػاليب التعامػل مػع طػبلب ا١ترحػل 
 الثانوية ، كبالتإب فإف مقومات إعداد ا١تعلم ٗتتلف بُت ا١ترحلتُت .

لنظػاـ بية اليت الزالت تعمػل بػو ؛ ألف ىػذا ا( من بعض كليات الًت ػػػ إلغاء ٗتص  ) معلم الفصل 7
 .       غَت مطبق ُب التعليم العاـ

ػػػػػػػ االىتمػػػػاـ بالبحػػػػث العلمػػػػي ُب ٣تػػػػاؿ اإلعػػػػداد ا١تهػػػػٍت كمواكبػػػػة كػػػػل جديػػػػد ُب طػػػػرؽ التػػػػدريس  8
 كالوسائل التعليمية كالتنوع ُب نظم كبرامج اإلعداد .
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كتػػدريبهم علػػى ليػػات كمعاىػػد إعػػداد ا١تعلمػػُت ، ػػػػػ بنػػاء بػػرامج فعالػػة لتنميػػة قػػدرات الطػػبلب ُب ك 9
ة ُب ا١تػػػؤ٘ترات ، كاسػػػتخداـ اٟتاسػػػب اآلٕب ُب التعلػػػيم ، كتشػػػجيعهم علػػػى ا١تشػػػاركالتعلػػػيم اإللكػػػًتكين
 .كالندكات العلمية

ػػػ هتيئة الطبلب ا١تتدربُت مػن خػبلؿ تقػدًن بػرامج اإلعػداد النفسػي كاالجتمػاعي لكيفيػة التعامػل  10
شػػػػػكبلت اجملتمعيػػػػػة كا١تدرسػػػػػية مثػػػػل انتشػػػػػار ثقافػػػػػة العنػػػػػف كاال٨ترافػػػػػات السػػػػػلوكية مػػػػع الظػػػػػواىر كا١ت

 كاألخبلقية كغَتىا من ا١تشكبلت .
ػػػ الًتكيز على اٞتانب التطبيقي العملي أكثر من اٞتانب األكادٯتي النظرم ُب إعداد ا١تعلم مػن  11

كدكرىػػػا ُب مػػػنح ا٠تػػػربة للمعلػػػم  خػػػبلؿ مزيػػػد مػػػن االىتمػػػاـ بالًتبيػػػة العمليػػػة ، كالتأكيػػػد علػػػى أ٫تيتهػػػا
 ا١تتدرب . 

ػػػ اإلعداد الثقػاُب للمعلمػُت ليكونػوا أكثػر كعيػان بتحػديات العو١تػة ككيفيػة التعامػل مػع مشػكبلهتا  12
 اٟتاضرة كا١تستقبلة كاالستفادة من إ٬تابياهتا على الصعيد العلمي كا١تهٍت .   

 لم ا١تستقبل :مقًتحات للرفع من مستول التدريب أثناء ا٠تدمة ١تع
 عملػػو ، كبالتػػإب ػػػػػ اعتبػػار التػػدريب أثنػػاء ا٠تدمػػة كاجبػػان إلزاميػػان كشػػرطان أساسػػيان السػػتمرار ا١تعلػػم ُب 1

 .شرطان لًتقيتو
با١تعلومػات كا١تعػارؼ ػػػ ضركرة اعتمػاد بػرامج التػدريب علػى أفضػل الطػرؽ اٟتديثػة لتزكيػد ا١تعلمػُت  2

بهم على ا١تهارات اٞتديدة ٔتا يؤدم إٔب رفع كفاءهتم ا١تهنية كفقان ، كتنمية إتاىاهتم كتدريالبلزمة ٢تم
 للتطورات العلمية كالتكنولوجية السائدة ُب العآب .

ػػػػػ تطػػوير أسػػاليب تدريسػػية جديػػدة ، مػػع الًتكيػػز علػػى الطػػرؽ كاألسػػاليب الػػيت تنمػػي القػػدرة علػػى  3
العقبلين ، كالوعي بالنتائج كالقدرة علػى  التفكَت اإلبداعي كاالبتكارم ، كالنقد ا١توضوعي كاالختيار

 التنبؤ كاالستقصاء .
ػػػ االٕتاه ٨تو استخداـ الربامج اٟتديثة غَت التقليدية ُب التدريب كالتعليم ا١تسػتمر، كػربامج التعلػيم  4

الذاٌب كالتعليم ا١تربمج كالتعليم التكنولوجي كغَتىا من الربامج اليت يتم استخدامها على نطاؽ كاسع 
  الدكؿ ا١تتقدمة .ُب
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ػػػػػػ تشػػػخي  نػػػواحي الضػػػعف كالقصػػػور ُب ا١تقػػػررات الدراسػػػية ُب التعلػػػيم كتطويرىػػػا لتكػػػوف أكثػػػر  5
مبلءمة للتفاعػل مػع ٖتػديات ا١تسػتقبل ، كاالعتمػاد علػى الدراسػات كالبحػوث الواقعيػة ُب تشػخي  

 ٤تتويات ا١تناىج كالتعرؼ على مواطن الضعف كالقوة فيها .
رات التدريبية ٔتستجدات العملية التعليمية كتطوير ا١تناىج الدراسية ، أك حصوؿ تدين ػػػ ربط الدك  6

ُب مسػػتول ٖتصػػيل الطػػبلب ، أك تطػػوير نظػػاـ االمتحانػػات كأسػػاليب القيػػاس كالتقػػوًن أك الوسػػػائل 
 التعليمية أك غَت ذلك . 

زكيػػػدىم باآلليػػػات كالوسػػػائل ػػػػػػ توعيػػػة معلمػػػي ا١تسػػػتقبل إٔب أخطػػػار العو١تػػػة الثقافيػػػة كالًتبويػػػة ، كت 7
 ا١تناسبة لتفادم آثارىا على فكر كثقافة كىوية األجياؿ الصاعدة .   

ػػػػػػ دعػػػم كتشػػػجيع ا١تعلمػػػُت ا١تلتحقػػػُت بػػػربامج التػػػدريب أثنػػػاء ا٠تدمػػػة مػػػن خػػػبلؿ مػػػنح شػػػهادات  8
 متجددة أثناء ا٠تدمة ، كشهادات التميز كالكفاءة ، كرفع ركاتبهم طبقان لذلك .

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 اخلػػػػػػبلصػػػػػػػػػة :
إف اإلعػػػداد كالتػػػدريب اٞتيػػػد للمعلػػػم ٯتثػػػل حجػػػر الزاكيػػػة ُب إصػػػبلح النظػػػاـ التعليمػػػي ، كُب ٖتسػػػُت 
مستول التعليم كتطوير برا٣تو كطرقو كأساليبو ، كُب تكوين ا١تعلم الناجح ذك الكفاءة العلميػة كالفنيػة 

التعليميػة كالًتبويػة ْترفيػة ككفػاءة عاليػة ، كعلػى ا١تسػا٫تة ُب ا١تتطورة ، كالقادر على القيػاـ ٔتسػؤكلياتو 
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تطوير النظاـ التعليمي ُب ٣تتمعو ، كعلى مواجهة ٖتديات ا١تعرفة العلمية كالتكنولوجيػة ، كالتجػاكب 
 مع فرص االستفادة منها .

عمليػة تكػوين  إف تطوير ا١تهنة ُب العمل التعليمي كالًتبوم ٤تليان تستدعي اٟتػوار العلمػي اٞتػاد حػوؿ
ا١تعلم كإعداده إعدادان جيدان ، من النواحي األكادٯتية كا١تهنية كالثقافية داخل مؤسسات اإلعداد قبل 
ا٠تدمػػة ، كتدريبػػو كتنميتػػو مهنيػػان أثنػػاء ا٠تدمػػة ، ْتيػػث تعكػػس بػػرامج اإلعػػداد قبػػل ا٠تدمػػة كأثناءىػػا 

يػة ، كقػدرات ٘تكػن ا١تعلػم مػن ٖتقيػق خربات تربوية ، تضمن مستول رفيػع األداء كأخبلقػان مهنيػة عال
أىػداؼ التعلػػيم داخػػل الفصػل الدراسػػي كخارجػػو ، كمػا أف تعميػػق ا١تهنػػة كتطويرىػا يسػػتدعي كػػذلك 
٘تكُت ا١تعلم من التفاعل اٞتاد كا٠تبلؽ مع ٥تتلف معطيات عصر تقنية ا١تعلومات كتطوير أدكاره ٔتػا 

عمليػػػػة التعليميػػػػة كالًتبويػػػػة ، كمػػػػا أف يػػػػؤدم إٔب توظيػػػػف ىػػػػذه ا١تعطيػػػػات بشػػػػكل جيػػػػد كفعػػػػاؿ ُب ال
االىتمػػاـ بإعػػداد كتػػدريب ا١تعلػػم ٬تعػػل ا١تعلػػم أكثػػر كعيػػان بالتحػػديات الثقافيػػة كالًتبويػػة الػػيت تفرضػػها 
العو١تػػة ، كأكثػػر قػػدرة علػػى مواجهػػة ٖتػػدياهتا كاالسػػتفادة مػػن فرصػػها ، كىػػذا يتطلػػب بالضػػركرة كضػػع 

ل إحداث إصبلحات تربوية ُب بنيػة التعلػيم ، ك٤تتػواه أسس تربوية جديدة للنظاـ التعليمي ، من أج
كفلسػػػفتو كخطػػػط إعػػػداد ا١تعلػػػم كتدريبػػػو كٕتديػػػد مضػػػموف التعلػػػيم ٔتػػػا ٭تقػػػق تنميػػػة التفكػػػَت العلمػػػي 
كتأكيػػػػد مقومػػػػات البحػػػػث العلمػػػػي ، بصػػػػورة ٕتعػػػػل معلػػػػم ا١تسػػػػتقبل أكثػػػػر فهمػػػػان للواقػػػػع كاستشػػػػرافان 

 للمستقبل . 
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 ادلراجػػػػػػػع :
ات ا١تسػػتقبل ، ٣تلػػة كليػػة الًتبيػػة، ، إعػػداد ا١تعلػػم كمواجهػػة ٖتػػديلسػػعود، سػػعيد طػػو ٤تمػػود( أبػػو ا1)

 ـ . 2010، 67جامعة الزقازيق ، العدد 
اٞتػامعي ، جػودة التعلػيم كأىػداؼ األلفيػة الثالثػة للتنميػة ، دار الكتػاب ( آدـ ، عصاـ الدين برير2)

 ـ . 2010، ، العُت ، الطبعة األكٔب
، االسػكندرية، ، معلم ا١تستقبل كالتعليم، ا١تكتب اٞتامعي اٟتػديثعيد أبو ا١تعاطي( الدسوقي ، 3)

 ـ . 2011، ب . ط ، 
، بيػة باٞتامعػات الفلسػطينية بغػزة( العاجز ، فؤاد ، معػايَت اختيػار كإعػداد ا١تعلمػُت ُب كليػات الًت 4)

 ـ . 2006ا١تؤ٘تر العلمي األكؿ لكلية الًتبية ، جامعة األقصى ، غزة ، 
بػػػػوم ، دار الكتػػػػاب اٞتديػػػػد ، أٛتػػػػد ، زيػػػػداف ، ٤تمػػػػد مصػػػػطفى ، التوجيػػػػو الفػػػػٍت كالًت ( الفنػػػػيش5)

 ـ . 2000، بَتكت ، الطبعة الثانية ، ا١تتحدة
، ٖتػػديات التعلػػيم اإللكػًتكين الػػيت تواجػو أعضػػاء ا٢تيئػػة ، مقابلػػة ، بسػاـضػاة ، خالػػد يوسػف( الق6)

 .  ـ 2013،  19، اجمللد  3، العدد لة ا١تنارة، ٣تمعات األردنية ا٠تاصةالتدريسية ُب اٞتا
( البلئحػػػػة الداخليػػػػة لنظػػػػاـ الدراسػػػػة كاالمتحانػػػػات كالتأديػػػػب ، كليػػػػة الًتبيػػػػة ، جامعػػػػة سػػػػرت ، 7)

 ـ . 2018/  2017
 .ـ 2015الًتبية ، جامعة أسيوط ،  ، كلية 21، مهارات معلم القرف ( حنفي ، مها كماؿ8)
دار ، أبوبكر، األمُت عبد اٟتفيظ ، دليػل الًتبيػة العمليػة كإعػداد ا١تعلمػُت  ، ( دندش ، فايز مراد9)

 .  251ـ ،  ص  2003، االسكندرية ، الطبعة األكٔب ، الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر
، العلػػم كالتعلػػيم كا١تعلػػم مػػن منظػػور علػػم االجتمػػاع ، مؤسسػػة ( رشػػواف ، حسػػُت عبػػد اٟتميػػد10)

 ـ . 2006رية ، ب . ط ، شباب اٞتامعة ، االسكند
، ٤تمػػد أٛتػػد ، ٤تمػػود ، سػػعيد طػػو ، ا١تعلػػم إعػػداده كمكانتػػو كأدكاره ُب الًتبيػػة العامػػة ( سػػعفاف11)

 ـ . 2007، ديث ، القاىرة ، الطبعة الثانيةكالًتبية ا٠تاصة كاإلرشاد النفسي ، دار الكتاب اٟت
، ات العو١تػػة كالتحػػديات ا١تعاصػػرة (ىاصػػ( فػػوزم ، ٤تمػػود ، الًتبيػػة ك إعػػداد ا١تعلػػم العػػريب ) إر 12)

 ـ . 2012، معي للنشر كالتوزيع ، االسكندريةدار التعليم اٞتا
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( كػػتش ، ٤تمػػد ، فلسػػفة إعػػداد ا١تعلػػم ُب ضػػوء التحػػديات ا١تعاصػػرة ، مركػػز الكتػػاب للنشػػر ، 13)
 ـ .  2001القاىرة ، الطبعة األكٔب ، 

م كأدكار ا١تعلػػػم فيهػػػا ، شػػػركة اٞتمهوريػػػة اٟتديثػػػة ( كػػػرًن كآخػػػركف ، ٤تمػػػد أٛتػػػد ، مهنػػػة التعلػػػي14)
 ـ . 2003لتحويل كطباعة الورؽ ، مصر ، ب . ط ، 

( منسػػػػي ، ٤تمػػػػود عبػػػػد اٟتلػػػػيم ، علػػػػم الػػػػنفس الًتبػػػػوم للمعلمػػػػُت ، ، دار ا١تعرفػػػػة اٞتامعيػػػػة ، 15)
 ـ . 1990االسكندرية ب . ط ، 

العمليػػػة ، دار كائػػػل للنشػػػر كالتوزيػػػع ،  (  نصػػػر هللا ، عمػػػر عبػػػد الػػػرحيم ، أساسػػػيات ُب الًتبيػػػة16)
 ـ . 2001عماف ، الطبعة األكٔب ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
 
 
 


