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 اؼبناىج التعليمية العربية يف ظل ؾبتمع اؼبعرفة:
 مربرات التغيَت، اؼبتطلبات، التحديات وسبل اؼبواجهة

 ، اعبزائر1أد. السعيد سليماف عواشرية/ جامعة باتنة
 ملخص البحث:

مربرات ضركرة تغيّب ا٤بناىج التعليمية العربية  ىدؼ ىذا البحث أساسا إٔب تقصي        
ا٢بالية، ك٭بطية انتظاـ مكوناهتا ا٤بنشودة لتنسجم مع ٦بتمع ا٤بعرفة، كأسباب تعثر مشاريعها 
الرامية إٔب ذلك ُب بعض ا٢باالت، كدكر الذىنيات ُب ذلك كسبل تغيّبىا. كٓب يتحدد 

من أجل اإلجابة على ك ها تفصيلية، البحث بدكلة ما، كإ٭با كانت نظرتو شاملة أكثر من
أسئلة البحث ًب اعتماد ا٤بنهج الوصفي التحليلي، كَب إطار منهجيتة ٓب يلجأ ألم إجراء 
إمّبيقي؛ حيث ًب االعتماد على ا٤بتاح من األدبيات كمصادر لذلك، كالقياس العقبل٘ب  

شكلتو عرب كقد سار البحث منهجيان عبلكة عن مقدمتو ا٤بوضحة ٣بلفيات م كأداة لو.
عناصر تلت ذلك حاكلت اإلجابة على أسئلة البحث. كختم ٖباٛبة تضمنت النتائج 

 كاالستنتاجات كالتوصيات ا٤بَبتبة. 
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 مقدمة البحث:
إف التطورات العلمية كالتكنولوجية الٍب حدثت ُب الربع األخّب من القرف العشرين         

فرضت ٭بط من التطور اجملتمعي؛ حيث تعاظم دكر صناعة ا٤بعرفة بوصفها الركيزة األساسية 
ُب بناء االقتصاد ا٢بديث، كأصبحت العنصر الرابع ٤بصادر الثركة، فلقد أصبحت ا٤بعرفة 

يسة لبناء جدار بْب ٦بتمعات متقدمة تكنولوجيِّا كمعرفيِّا، كأخرل متخلفة، ما األداة الرئ
زالت تعا٘ب من األمية التقليدية كأضحت الكرة األرضية تضم أطيافان من اجملتمعات، بعضها 
بالغ التقدـ كاالرتقاء كاالعتماد ا٤بعرُب، كانتهاء ٗبجتمعات معزكلة كصغّبة على درجة كبّبة 

الفارؽ األساس بْب ىذه اجملتمعات ىو الفجوة ا٤بعرفية على ا٤بستول من التخلف، ك 
 األكسع.
إف ٦بتمعات ا٤بعرفة ٦بتمعات تقـو على االمتبلؾ ا٢بر للمعرفة كسهولة تداك٥با من         

خبلؿ بثها عرب ا٤بعلوماتية كا٢بواسيب، فهي تشجع ا٤ببادرات ا٣ببلقة لدل األفراد 
وظيف ا٤بعرفة كا٤بعلومات لصاّب اإلنساف كاإلنسانية بقصد كا٤بؤسسات ٗبا يسمح ٥بم بت

ٙبسْب مستول نوعية ا٢بياة، فهي ترقى باإلنساف كاجملتمع من خبلؿ التعليم كالتدريب 
اعتماد حرية التعبّب عن الرأم كفق كصوال إٔب التنمية ا٤بستدامة ا٤بعرفية، كما تقـو أيضا على 

منظور اقتصادم للتنمية اإلنسانية، كذلك من خبلؿ أسس متوافرة بالقوانْب كاألنظمة كمن 
إطبلؽ ا٢بريات ُب شٌب ٦باالت اإلبداع، ألف اإلبداع ينمو كيزدىر ُب ٦باؿ حريات التعبّب، 
كقياـ ٦بتمع ا٤بعرفة يتطلب التكامل بْب ثورة ا٤بعلومات كا٢بواسيب من جهة، كثورة 

ا٢بياة؛ حيث طريقة العيش االتصاالت من جهة أخرل، كىو ما يوجد تغّب ُب نوعية 
كالعمل كالتعليم حررت من قيود الزماف كا٤بكاف كا٤بدة، كٓب تعد مؤسسات التعليم ىي 
ا٤بكاف الوحيد لنشر كإنتاج ا٤بعرفة، كمن ٜبة أضحت فرص التعليم متاحة للجميع؛ من 

ة تعتمد كمن ٜبة فإف ٦بتمعات ا٤بعرفخبلؿ جعل التعليم مستمرا مدل ا٢بياة ألفراد اجملتمع، 
 على أ٭باط جديدة للتعليم مثل التعليم ا٤بتناكب، التعليم عن بعد ك...

إف التعليم ُب عصر ٦بتمعات ا٤بعرفة يتجاكز أسوار ا٤بدرسة، إذ بدأ ا٢بديث عن         
"تبضيع الَببية" كذلك من خبلؿ بركز الناشرين للمنتوجات ا٤بتعددة الوسائط كا٤بهندسْب ُب 
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ية، كالشركات ا٤بعلوماتية، فتعليم العصر يسعى إٔب أف ٯبعل من التعلم االتصاالت البلسلك
دستور اجملتمع، ليصبح التعلم نوعان من األيديولوجية الٍب تعيد صياغة اجملتمع كعبلقاتو، 
كتوجو سلوؾ أفراده كٝباعاتو كمؤسساتو، كيصبح التعلم ُب ظلها حقِّا لكل فرد ككاجبان عليو 

مع بْب التعليم الر٠بي إلزامان كالتعلم الذاٌب التزامان. فتقرير التنمية ُب آف كاحد، كيصبح ا١ب
( يؤكد أف التحدم األكرب لنسق التعليم ُب الوطن العريب 2003اإلنسانية العربية الثا٘ب )

ىو قصور النوعية، فا٤بؤسسات التعليمية فيو تعتمد على مناىج دراسية هتدؼ إٔب التكييف 
كقولبتو كفق النمط االمتثإب الذم يرغب فيو النظاـ القائم ال كما العمدم لعقلية ا٤بتعلم 

يرغب فيو ا٤بتعلم نفسو، فهي تكرس التلقي كا٣بضوع، حيث ال تسمح با٢بوار ا٢بر كالتعلم 
االستكشاُب النشط، كال تفتح الباب ٢برية التفكّب كالنقد، كيرتكز دكرىا ُب إعادة إنتاج 

وؿ من النظاـ الَببوم الراعي للسلوؾ االمتثإب ُب اجملتمع التسلط. كىذا يشّب إٔب أف التح
إٔب تربية ا٤بواطن ا٤بتحرر كالناقد كا٤بقتدر على التعلم الذاٌب البا٘ب جملتمع ا٤بعرفة يتطلب تبِب 
اال٘باه اإلنتاجي ا٢بر الدٲبوقراطي ُب التعليم، كاالتفاؽ مع ما قدمو الكثّب من العلماء ُب 

-Jeanك"جوف جاؾ ركسو" ) (John Dewey)جوف ديوم" " ىذا السياؽ أمثاؿ:
Jacques Rousseau( "ك"بورديو  )Bourdieu ) 

غّب أف ا١بهوزية لتغيّب األنظمة الَببوية التقليدية القائمة إٔب أنظمة تربوية بانية جملتمع ا٤بعرفة 
بلوغها ُب ظل  -إٔب حد ما -ليس باألمر ا٥بْب، ألف ذلك يتطلب شركط يصعب 

ب الفكرية ا٤بتحجرة كا٤بتعصبة ا٤بقاكمة كا٤بناىضة ٤بثل ىذا التغيّب، خاصة إذا علمنا الركاس
أف أم تغيّب قد يقع على مستول األنظمة الَببوية ٲبتد ُب النهاية بطبيعة ا٢باؿ كمن غّب 

 شك إٔب األنظمة السياسية القائمة.
با٘ب جملتمع ا٤بعرفة ليس باألمر كبالرغم من أف ا١بهوزية للتحوؿ إٔب النظاـ الَببوم ال        

السهل ا٤بناؿ ُب ظل الوضعية الٍب تعيشها األقطار العربية إال أهنا ليست باألمر ا٤بستحيل، 
، فلقد أصبحت عملية التغيّب أمر حتمي إما أف تقيم أك تقاـ بأية  بل أضحت باألمر البلـز

ٍب شهدهتا كتشهدىا طريقة خاصة بعد االحتجاجات كاالنتفاضات كالثورات الشعبية ال
بعض الدكؿ العربية كحٌب األجنبية، كمن ٜبة فإف إرادة تغيّب األنظمة الَببوية من راعية 
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للسلوؾ االمتثإب إٔب أنظمة تربوية راعية جملتمعات ا٤بعرفة أمر ال استحالة فيو، كإ٭با ٙبقيقو 
عمل على  يتطلب البحث ُب شركط بلوغ ا١بهوزية إلقامتو  كالكشف عنها بوضوح، كال
 ٘بسيدىا ُب أرض الواقع. ك٥بذا فإف مشكلة ٕبثنا ىذا تتحدد ُب األسئلة اآلتية:

 ما ىي مربرات ضركرة اإلسراع ُب تغيّب األنظمة الَببوية القائمة ُب األقطار العربية؟ -أ
ما ىي الكيفية الٍب تنتظم كفقا ٥با مكونات العملية التعليمية ُب األنظمة الَببوية  -ب

 جملتمعات ا٤بعرفة؟ البانية
ٗباذا نفسر تعثر مشاريع تغيّب األنظمة الَببوية القائمة ُب الكثّب من األقطار العربية  -ت

 بالرغم من تبنيها لسياسات إصبلح تظهر للعياف أهنا ترمي لبلوغ ٦بتمعات ا٤بعرفة؟ 
َببوية ماىي السيل الكفيلة بتغيّب الذىنيات ا٤بتكونة لدل القائمْب على األنظمة ال -ث

 العربية حوؿ ٭بطية انتظاـ مكوناهتا لتتماشى كمسعى بناء ٦بتمع ا٤بعرفة؟
إطار ربليلي لواقع األنظمة الًتبوية العربية ومربرات مطلب تغيَتىا يف ظل مسعى  أوال:

 بناء ؾبتمع اؼبعرفة:
يشّب الواقع ا٤بعاش لؤلنظمة الَببوية العربية حسب الكثّب من الدراسات كالبحوث         

 بأهنا تتسم ٔبملة من الصفات نلخص أٮبها ُب اآلٌب:
إقصاء ا١بهات ا٤بشاركة ُب العملية التعليمية من ا٤بشاركة ُب بناء فلسفة تربوية ٩با جعل  -1

دارات التعليم ُب الدكؿ العربية؛ إذ أف صناعة القرار النظاـ اإلدارم ا٤بمركز ىو السائد على إ
التعليمي يبدأ من القمة؛ ٕبيث يتم اختيار أصناؼ ا٤بشاركْب ُب ذلك حسب معايّب 
تضعها اإلدارة ا٤بركزية نفسها، كبذلك ٘بمعت ٥با ٝبيع السلطات من تشريع كتنفيذ، كتقرير 

 (249، 2004)براجل،  كمتابعة كتقوٙب.
سفة الَببوية ُب الدكؿ العربية بزئبقية التحديد نتيجة للصراعات القائمة بْب اتساـ الفل -2

ا١بماعات الضاغطة ا٤بعارضة للسلطة كالقول ا٤باسكة هبا غّب ا٤بتفقة على مشركع ٦بتمع 
كاحد كاإلنساف ا٤براد كنوع اجملتمع الذم نعده لو، ك٭بوذج ا٢بضارة الٍب تصوغ الكل كفقا 

ل الَببية ُب اجملتمعات العربية مرتكزة ُب فلسفتها على منظومات فكرية ٤بعايّبىا، كىو ما جع
( كٛبتاز 22-21، 1995كثقافية كحضارية متباينة كغّب منسجمة ُب ما بينها. )جدم ،
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األىداؼ الَببوية ُب األنظمة الَببوية العربية بكوهنا صيغ يطبعها نوع من التجريد كالعمومية 
للتمويو، مع كجود تناقض كعدـ تناسق بْب ما تقوؿ بو تلك تستعمل ُب كثّب من األحياف 

( ٩با أدل 252: 2008الغايات الَببوية كبْب ما ىو موجود ُب أرض الواقع. )عواشرية، 
إٔب ٝبود كبّب ُب الربامج الدراسية ا٤بعتمدة؛ حيث بقيت خاضعة لبلنطباعات كا٤بزاجات 

عن التقييم ا٤بوضوعي، )فرحاٌب ،  كرىينة الصراع الفرنكوفو٘ب اال٪بلوسكسو٘ب بعيدة
( كاتسمت بتكريس ا٣بضوع كالطاعة  كالتبعية باالغَباب.)الطارقي، 135، 2006
2008 ،509  ) 

انتشار ظاىرة الطاعة من خبلؿ انتهاج سياسات تعيق كل ما من شأنو ٙبفيز النقاش  -3
عن أجواء حرية كا٢بوار لتسهم ُب بناء إنساف يعتمد على الغّب كمستسلم كسليب، بعيد 

ا٤بعرفة كاإلبداع، فرغم ما يتطلبو ا٤بناخ ا٤بدرسي من ٧بددات ٛبكن من تربية الطفل دٲبقراطيا 
يبقى ا١بو ا٤بدرسي ُب البلداف العربية يعا٘ب من قمع ذاتية الطفل الفردية كبناء فرد تابع غّب 

مع من خبلؿ قادر على االستقبللية رغم ما ٲبلكو من معارؼ كالتأكيد على قيم اجملت
مناىج تعليمية تقـو على القهر كالتمييز كالتسلط بدؿ االحَباـ كالتكامل، مناىج تطبيعية 
ٙبافظ على ا٤بوجود كال تعمل على تغيّبه، مناىج سلطوية ُب طرائقها كأساليب تقوٲبها 

(.مناىج 132، 2006كإشرافها، كُب عبلقة ا٤بعلم با٤بتعلم كإدارهتا التعليمية" )صحراكم، 
بنية على ا٤بنهج االستقرائي، عاملة على تكريسو فعليا، ٩با أفرز على حد تعبّب "كارؿ م

" ٦بتمعات مغلقة خاضعة للدجل العلمي، تفتقد للحرية. )قادرم، .Popper Kبوبر" "
1996 ،65) 

 قلة أك عدـ توفر فرص التعليم للجميع بسبب عدـ توفر البنية األساسية البلزمة لو. -4

فقد ظلت نسبة انقطاع األطفاؿ عن الدراسة كبالتإب نسبة ما يوجد منهم خارج منظومة 
التعليم عالية جدا ُب الدكؿ ا٤بتوسطية كا١بنوبية منها على كجو ا٣بصوص، كيشّب االطبلع 
على نسب األمية ُب العآب العريب كالٍب بلغت ُب تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 

إٔب مدل خطورة  (52 ،2003)برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي،  % 40قيمة  2003
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الوضع الذم تعيشو البلداف العربية كالٍب ال زالت تعا٘ب من األمية التقليدية ناىيك عن أمية 
 التعاطي مع ا٢باسوب كاالنَبنت.

 استجابة النظاـ السياسي ٤بطالب التيار األيديولوجي الذم يؤمن با٤بساكاة التعليمية -5
إٲبانا ٦بحفا، ٩با ساىم ُب جعل تطبيقات دٲبقراطية التعليم تنحرؼ عن معناىا ُب تكافؤ 
الفرص التعليمية لتأخذ منحى خطّب، ٘بلت ُب دٲبقراطية النجاح عرب آلية ٘بزئة ا٤بادة 
التعليمية إٔب ذرات من ا٤بعلومات ٲبتحن فيها الطلبة كوحدات مستقلة، كيقاس ٙبصيلو فيها 

كطغياف ا٤بعارؼ النظرية على  (177، 2001)فرحاٌب،  )تعلم لتعرؼ(، ٗبستول معرُب
 ( 251 ،2010)عواشرية، التطبيقية كالتعليم األكادٲبي على ا٤بهِب. 

االعتماد على أساليب تقييم غّب موضوعية فا٤بمارسة التعليمية جعلت االمتحانات  -6
اتو، مهملة بذلك ا٤بستويات ا٤بعرفية بصورهتا ا٢بالية تركز على ا١بانب ا٤بعرُب ُب أدٗب مستوي

األخرل، كحٌب ا١بوانب الوجدانية. كما أغفلت ُب كثّب من األحياف ا١بوانب ا٢بسية 
ا٢بركية، إضافة أف االمتحانات ٛبارس على أهنا ىدؼ ُب حد ذاهتا، كل ذلك عود الطالب 

كا٤بفاىيم كالتحليل  على ا٢بفظ كالتذكر اآلٕب، كما ابتعد ا٤بدرسوف عن الَبكيز على ا٤ببادئ
)جبإب،  كالَبكيب كالتقييم كالنقد، كأصبح ٮبهم الوحيد ىو حفظ النظريات كتكرارىا.

 ( مع طغياف التقوٙب ا٣بتامي، كإٮباؿ شبو كلي للتقوٙب التشخيصي كالتكويِب217، 1995
، 1995)بوعبد هللا،  كسائل تعليمية تقليدية. ( كاستخداـ211، 1995)بوعبد هللا، 

11-26) 
ٓب ٙبقق ٘بربة الببلد العربية نقل كتوطْب التكنولوجيا كا٤بعرفة كالنهضة  -7        

التكنولوجية ا٤برجوة، كٓب ٙبقق أيضا عائدا استثماريا مقبوال، فاستّباد التكنولوجيا ٓب يؤدم 
نتائج إٔب توطينها كتطويرىا، لبلعتقاد ا٣باطئ بإمكانية بناء ٦بتمع ا٤بعرفة من خبلؿ استّباد 

العلم دكف االستثمار ُب إنتاج ا٤بعرفة ٧بليا. كاالعتماد ُب تكوين الكوادر العلمية على 
التعاكف بْب ا١بامعات ُب البلداف ا٤بتقدمة معرفيا دكف خلق التقاليد العلمية ا٤بؤيدة 

األمر الذم أدل إٔب توطْب التغريب ٙبت غطاءات عديدة كإدعاء  الكتساب ا٤بعرفة عربيا.
ة كا٢بداثة كاالستعارة الثقافية. فأصبح تأسيس ا٤بؤسسات التعليمية يأخذ الطابع العصرن
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االيديولوجي البّبكقراطي ال التأسيس ا٤بعرُب، بناء على فرضية كجود عبلقة ارتباطية موجبة 
بْب التحديث على الطريقة الغربية كمتغّب مستقل بالتقدـ الذم ينتج عنو بالضركرة كمتغّب 

حدث ىو تبِب مبدأ ا٤بقايسة كإنشاد التقدـ الذم أحرزتو اجملتمعات الغربية ككل ما  تابع.
(  126-124، 2006الذم ثبتت سطحيتو عند كثّب علماء الغرب أنفسهم. )العريب، 

كل ذلك انعكس سلبا على التوجو البحثي بطريقة غّب مباشرة، كضرب الَباث الفكرم 
)زاىر،  غريب عن ٦بتمعو كثقافتو. العريب اإلسبلمي عرض ا٢بائط ٩با ٯبعل الباحث

1996 ،30-31.) 
( إذ نادرا 45-41، 1994غياب ا٢برية األكادٲبية )ا٤بعهد العريب ٢بقوؽ اإلنساف،   -8

ما توجد مؤسسة تعليمية عربية ال ٛبتد إليها يد السلطة كإقحامها ُب ساحة الصراعات 
عاناهتا من القيود كاألعباء السياسية كااليديولوجية، ٩با يؤدم إٔب تعقيد كضعيتها كم

كالضغوط الٍب تكبل حركتها ك٘بعلها تعا٘ب من غياب حرية الرأم كالتعبّب، كالفكر كاإلبداع، 
، 2005)ا٤بصرم، . كنشر كنقل ا٢بقائق كا٤بعلومات الٍب ٙباط بالعديد من القيود كالرقابة

، 1996)زاىر، ( ٩با أدل إٔب إفشاء البدكقراطية حٌب ُب تسيّب البحث العلمي. 144
35 ) 

غياب التوجو ا٢بقيقي للتدريب ا٤بستمر، كإعادة التدريب كالتأىيل ا٤بستمر لدل كل  -9
ا٤بؤسسات العاملة ُب اجملتمع، كإذا ما ًب شيء من ىذا القبيل؛ فإوهنا ردكد أفعاؿ 
الحتياجات عاجلة مهمة، كبالرغم من ظهور التعليم الذاٌب، كالتعلم عن بعد، كالتعلم 

كَبك٘ب ك... إال أف ا٤بستقرأ للواقع العريب يدرؾ بأف ىيمنة النظاـ السياسي على كسائل االل
 االتصاؿ ا٤بختلفة كانت ٚبدـ النظاـ أكثر من ذلك.

ٛبيز اإلنفاؽ على التعليم بكوف معظم ا٤بصاريف كانت على إقامة ىياكل كمقرات  -10
لتعليمي من خبلؿ ٙبسْب ا٤بناىج ا٤بؤسسات الَببوية دكف العمل على تطوير بنية النظاـ ا

كالكتب ا٤بدرسية ا٤بقررة، كقد أدت إشكالية توٕب األنظمة السياسية كا٢بكومات زماـ 
 اإلنفاؽ على مؤسسات التعليم إٔب إخضاع ىذه ا٤بؤسسات للعديد من اإلرىاصات.

كبذلك ىيمن النظاـ السياسي على عليها لتبقى أداة ( 134-133، 2005)ا٤بصرم، 
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اتو ٲبرر من خبل٥با دعاياتو كسياساتو بدال من االىتماـ بالوظيفة ا٤بعرفية كالتثقيفية من أدك 
 كالَببوية البناءة كإحدل مقومات ٦بتمع ا٤بعرفة.

يعاٗب العآب العريب ُب بنيتو التحتية كمضمونو من كجود ٚبلف معرُب، ما ٯبعلو دكف  -11
( لكل 53عدد الصحف فيو عن )مستول التحدم ُب بناء ٦بتمع ا٤بعرفة، حيث ينخفض 

( شخص ُب الدكؿ ا٤بتقدمة، 1000( صحيفة لكل )285( شخص مقارنة مع )1000)
س نظّبه ُب الدكؿ ا٤بتقدمة، كأقل من ) ( 18كال يصل عدد خطوط ا٥باتف فيو إٔب ٟبي

( شخص عريب مقارنة مع ا٤بتوسط العا٤بي: كىو 1000جهاز كمبيوتر )حاسوب( لكل )
( شخص، كاقتصار عدد مستخدمي االنَبنت على 1000ر لكل )( جهاز كمبيوت78)
%( ُب الواليات 79%( ُب بريطانيا ك)69%( فقط من السكاف العرب مقارنة مع )1.6)

ا٤بتحدة، كقلة عدد الكتب ا٤بَبٝبة إٔب أقل من كتاب كاحد ُب السنة لكل مليوف شخص 
انيا لكل مليوف من السكاف، كال ( كتابان ُب اسب920( كتابان ُب اجملر ك)519عريب، مقابل )

( فقط لكل 371يزيد عدد العلماء كا٤بهندسْب العرب العاملْب بالبحث كالتطوير عن )
)برنامج  ( لكل مليوف من السكاف.979مليوف من السكاف، با٤بقارنة با٤بعدؿ العا٤بي كىو )

 (33، 2003األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي، 
بوم ُب الدكؿ العربية يصفو "العريب فرحاٌب" بكونو إف الوضع ا٢بإب للنظاـ الَب         

مستعارة من جنس مرفولوجيات الدكلة ا٢بديثة، كمقتضيات قوهتا أبدعتها فلسفة التنوير، 
منسجمة مع االنتقاؿ من الطور الزراعي إٔب الطور ا٤بؤسسي الصناعي، تستجيب لفلسفة 

م كالدمج كاالنضباط كالقوننة، النمو كا٢بقوؽ كاالستقرار كاالنسجاـ كالتجانس كالتحك
كبالتإب فهي سياسة إدماجية تكرارية لتجربة يـو طيلة ٟبسوف سنة، أنتجت مؤسسات 
تربوية بدكف ذاكرة علمية ناقلة للتاريخ كالَباث كبدكف خربات، كىو ما قاد إٔب اإلقرار 

لداخلي بتأزمها ُب ا٤بعرفة كتكديس لؤلشياء كاألفكار كالناس، على مستول التوزيع ا
للمدخبلت كالتكوينات أك على مستول االستثمار ا٣بارجي للمخرجات، فكانت سياسة 
إنتاج الوىم الشامل ) كىم النجاح، كىم التنمية، كىم الدمج، كىم االستقرار، كىم ا٤بعرفة، 
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كىم العلم، كىم اليقْب(، كإنتاج االنفصاـ الشامل: )انفصاـ الشخصية، انفصاـ اجملتمع، 
 (8، 2011ؤسسة(. )فرحاٌب، انفصاـ ا٤ب
كمن خبلؿ كل ما سبق يتضح لنا بأف األنظمة الَببوية العربية أنظمة د٦بية، فهي         

بذلك تكرس السلوؾ االمتثإب ُب اجملتمع، كىذه الوضعية عاقت كلوج اجملتمعات العربية إٔب 
ة كافية ألف تكوف ٦بتمع ا٤بعرفة، كلذلك البد من تغيّب ىذه الوضعية، كما أف ىذه الوضعي

مربرا ٤بطلب تغيّبىا، كىو ما طالب كيطالب بو الكثّب كلعل ما أكرده تقرير التنمية اإلنسانية 
( يدعم ذلك. كمن أجل 120، 2003)برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي،  (2003العربية )

ـ مكونات إدراؾ البديل ا٤بنشود كىو النظاـ الَببوم اإلنتاجي ٯبدر بنا تبياف ٭بطية انتظا
 مناىجو التعليمية.

 ثانيا: مبطية انتظاـ مكونات اؼبناىج التعليمية البانية جملتمع اؼبعرفة.
  األىداؼ الًتبوية والتعليمية: -1

أىداؼ تركز على النمو ا٤بتكامل للفرد ٔبعلو يعرؼ كيف يفكر ال ٗباذا يفكر فقط          
فهي تتجاكز تراكم النظريات كالقوانْب كالقواعد كا٢بقائق إٔب خلق ا٤بعرفة ا٤بتجددة، تتميز 
 بكوهنا أىداؼ تطويرية كٙبديثية كليس إعادة إنتاج نفس ا٢بضارة كالثقافة ا١بامدة.

ٙبت  1996( كيتفق الَببويوف كمعدك تقرير اليونسكو الصادر عاـ 2008، )البّبما٘ب
عنواف "التعليم ذلك الكنز ا٤بكنوف" أف األنظمة التعليمية ُب ظل ٦بتمع ا٤بعرفة البد عليها 

تعٌلم لتعرؼ، تعٌلم لتعمل، تعٌلم لتكوف، تعٌلم لتشارؾ  من ٙبقيق أربعة أىداؼ ىي:
 (48، 2001)لتتعايش( اآلخرين. )األعسر، 

فلو حللنا الدكرة الكاملة الكتساب ا٤بعرفة كالٍب تشمل ا٤براحل ا٣بمس التالية: النفاذ إٔب 
ا٤بعلومات، تنظيم ا٤بعلومات، استخبلص ا٤بعرفة، تطبيق ا٤بعرفة، توليد ا٤بعرفة ا١بديدة. على 
الَبتيب؛ حيث ٲبثل ىذا األخّب أ٠بى مرحلة من جهة كالعناصر األساسية إلقامة صناعة 

ومات كالٍب تشمل عنصر ٧بتول ا٤بعلومات كعنصر معا١بة ا٤بعلومات، كعنصر توزيع ا٤بعل
ا٤بعلومات؛ حيث ٲبثل عنصر احملتول أٮبها من جهة ثانية ألمكن القوؿ أنو البد للتعليم 
لكي يساىم ُب بناء ٦بتمع ا٤بعرفة أف ينقل االىتماـ كالَبكيز على ا٤بنطقة ا٤بظللة با٣بط 
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ٔب االىتماـ با٤بنطقة ا٤بظللة با٣بط األٞبر ا٤بتقطع، كما ىو موضح ُب األزرؽ ا٤بتواصل، إ
 (71، 2002( )برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي، 1الرسم التخطيطي رقم )

 المعموماتمحتوى      
 المعموماتمعالجة      
 المعموماتتوزيع      

  المعموماتالنفاذ إلى  تنظيم  المعمومات المعرفةاستخالص   المعرفةتطبيق   جديدةتوليد معارف 

 
 (: مستويات األىداؼ الًتبوية يف ؾبتمع اؼبعرفة 1رسم زبطيطي رقم )

 
 : احملتوى الدراسي -2        
تتسم احملتويات الدراسية بكوهنا برامج مفتوحة تنطلق من ا٢باجات كا٣بصائص         

( كتتصف با٤بركنة 250، 2008)عواشرية، ا٤بعرفية كالوجدانية كا٤بهارية للمتكونْب. 
كالقابلية للتغيّب ُب ضوء ا٤بستجدات، كالقدرة على إثارة اىتماـ ا٤بتعلم ٗبا تتمتع من جاذبية 

( كالتفاعل كالَبابط بْب 27، 2011)صبلح الدين، كآخر،  .باط ببيئة ا٤بتعلمكتشويق، كارت
)صبلح الدين، كآخر،  ( كتتسم با٢بياتية كالواقعية؛23، 1994ا٣بربات. )٧بفوظ، كآخر، 

كالتكامل كاالندماج كالتبلقي بْب العلـو الطبيعية كاإلنسانية ذات ( 23، 2011
)صبلح  .خذ بعْب االعتبار الفلسفة الَببوية للمجتمعالتخصصات ا٤بختلفة ا٤بتداخلة مع األ

كتبتعد عن ا٣بموؿ كالسذاجة كالطقوسية، كاالغَباب،  (63، 2011الدين، كآخر، 
باإلضافة إٔب االتساـ بتحقيق التوازف بْب جوانب احملتول ا٤بعرُب كالوجدا٘ب كالنفس حركي، 

 ( 252-248، 2008)عواشرية، ة. كالتوازف بْب فركع ا٤بعرفة العلمية حسب ا٤بادة العلمي
 طرائق التعليم ووسائلو:  -3        
كاحَباـ اإليقاع ا٣باص با٤بتعلم كالتدخل  تتسم طرائق التدريس ٗبراعاة الفركؽ الفردية        

لتصحيح مساره، من خبلؿ طرائق تدريسية يلعب فيها ا٤بتعلم دكرا فعاال من مثل ا٤بناقشة 
كطريقة التعيينات كالتعلم الذاٌب، كإتاحة فرص التعاكف كالتنافس  كا٢بوار كعمل اجملموعات
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كا٤بنهج األنسب ىو  (258، 2008)عواشرية،  الشريف كتبادؿ الفكر كالرأم باحَباـ.
كاعتماد ا٢بوار كفلسفة كتقنية كاستخداـ  حل ا٤بشكبلت كطريقة ا٤بشركع كتنويع التعليم.

، 2005)ا٥بيٍب،  ا٤بتعلمْب ُب أجواء تتسم با٢برية.مهارة اإلصغاء الفعاؿ عند التحاكر مع 
39) 

فهي تتعدد كتتنوع، كيعترب الكتاب أحد الوسائل ا٤بعتمدة  أما فيما يتعلق بالوسائل        
( 258، 2008)عواشرية،  .إضافة إٔب التجربة كاللعب كاالحتكاؾ كالتفاعل مع الواقع

د انتباىو، كخاصة تقنيات االتصاؿ ككذا الوسائل الٍب تعمل على تشويق ا٤بتعلم كش
 (2694 ،2004ا٣بوالدة ، )التقليدية كا٢بديثة. 

 أساليب تقوًن ـبرجات التعليم:  -4        
يهدؼ تقييم ا٤بتعلم إٔب تصحيح الفارؽ بْب ا٥بدؼ ا٤بنشود كا٥بدؼ ا٤بتوصل إليو،          

كالتدخل ا٤بستمر للدعم كالتقوية قصد تقليص ذلك الفارؽ عن طريق أساليب تقوٲبيية من 
 مثل: بيداغوجيا التحكم، ك٨بتلف أ٭باط التقوٙب: ا٤ببدئي، التكويِب، ك...، كالتغذية الراجعة.

( كما يتسم بتعدد جهاتو؛ كيتصف بالشمولية كاالتزاف 258، 2008رية، )عواش
كا٤بوضوعية كاالستمرارية، كمراعاة الفركؽ الفردية بْب ا٤بتعلمْب، كيتصف باالعتماد على 
التقييم الذاٌب الشامل كالَباكمي، كاستخداـ التقنيات التعليمية ا٢بديثة ُب ذلك، كتتميز 

)صبلح الدين، كآخر،  وانب النظرية كالعملية كالنفسية كاإلبداعية.اختباراتو بالَبكيز على ا١ب
 .(64ك 60، 2011

 
 مكانة اؼبعلم وكفاياتو التدريسية:  -5        
ٰبظي ا٤بعلم ٗبكانة اجتماعية الئقة ككضع اقتصادم متميز نتيجة زيادة الوعي         

ميسران كمنسقان للتعلم كليس ناقبلن بأٮبيتو كدكره، كيعترب ا٤بعلم موجهان كمرشدان كمشاركان ك 
كملقنان للمعلومات كا٢بقائق، كيعترب خبّبان ُب تكنولوجيا التعليم كمستثمران ٥با ُب تنمية 
إمكانات كقدرات طبلبو، كيكوف منتج للمعلومات قادر على صياغتها ٗبا يتناسب مع 
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ة ُب البحث عن ا١بديد.  الواقع التعليمي كا٢بضارم، فهو معلم متعلم طواؿ ا٢بياة، لديو رغب
 (63ك 59، 2011)صبلح الدين، كآخر، 

كُب ىذا اجملاؿ كمن خبلؿ االطبلع على بعض الدراسات النظرية كالتطبيقية ا٤بتوفرة         
)عبد السميع،  (2004ا٢بوات، ) ُب حدكد علمنا حوؿ صفات معلم ٦بتمع ا٤بعرفة. مثل:

تبْب لنا أف معلم ٦بتمع ا٤بعرفة يتسم  (2010(.  )طهّبم، ىػ1423)الزىرا٘ب،  (2005
إدراؾ طبيعة ا٤بعرفة  ٔبملة من الصفات تتحدد كفقا ٥با كفاياتو التدريسية كمن أٮبها: كفاية

كمهارات ا٢بصوؿ عليها، مهارات البحث العلمي، مهارات استخداـ ا٢باسوب، مهارات 
 استعماؿ االنَبنت. ٩بارسة الدٲبقراطية، كا٤بواطنة.

 خصائص اؼبتعلم:  -6        
يتصف ا٤بتعلم باإلٯبابية كاالعتماد على الذات ُب التعلم كأسلوب أمثل للتعلم         

ا٤بستمر، متقنان لغة الكمبيوتر كأساليب التعامل معو، كما أنو قادر على الفهم كالتحليل 
و جديد كالرقي كالنقد البناء، ك التواصل مع اآلخرين، كلديو رغبة ُب االطبلع على كل ما ى

بنفسو إٔب مستويات أفضل، ٩با يكسبو خربات تساعده ُب حل ما يعَبضو من مشكبلت 
( فهو يتسم بكونو العنصر 60، 2011)صبلح الدين، كآخر،  ُب حياتو العلمية كالعملية

الرئيس ُب عملية التعلم، كيتسم برسوخ مبدأ التعلم الذاٌب كاستثمار حواسو كملكاتو مع 
توظيف ا٤بعلومات كالتفاعل إلكَبكنيان مع اآلخرين، كالرغبة ُب النمو ا٤بستمر من  الَبكيز على

خبلؿ بر٦بيات احملاكاة كالواقع االفَباضي كالذكاء االصطناعي كالنظم ا٣ببّبة. ، كالَبكيز 
البالغ علي تنمية قدراتو كمهاراتو على التساؤؿ النقدم كا٢بوار كا٤بناقشة، كحرية التعبّب عن 

كا٢برية الفكرية، ٕبيث يصبح مالكان كمتمكنان ٤بهارات ا٤بنهج كالتفكّب العلمي، الرأم 
كاإلٕبار داخل االنَبنت، كاعيان بآليات التعامل مع ا٤بستقبل، كمتمسكان هبويتو )صبلح 

 (63، 2011الدين، كآخر، 
 العالقة البداغوجية التواصلية بُت اؼبعلم واؼبتعلم:  -7        
وجود مدرس يدفع بطلبتو إٔب حل مشكبلهتم بأنفسهم كيهيئ ا٤بناخ تتسم ب        

ا٤بناسب لذلك، كتبقى مهمتو مساعدة ا٤بتعلمْب على اقتناص أداة ا٤بعرفة بدال من حفظ 
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( 2008)البّبما٘ب،  .احملتول، ككجود إدارم متخصص يؤمن بنظرية التطوير ال التسيّب
)عواشرية،  أ العقد كالتعاقد البيداغوجي،عبلقة ا٤بعلم با٤بتعلم مبنية على مبد كتكوف
قاعدة كمشاركة ا١بميع ُب ا٣بربة، كعدـ إقصاء أحد، كما تتسم باتساع ( 252، 2008

 االتصاؿ باستخداـ كسائل االتصاالت ا٢بديثة. 
 

 مبطية النظاـ اإلداري:  -8        
باٚباذ القرارات، يغلب على الوسط ا٤بدرسي التنظيم اإلدارم ا٤برف الذم يسمح          

)عواشرية،  كسيولة ا٤بعلومات من أسفل إٔب أعلى كمن أعلى إٔب أسفل بصورة تفاعلية.
اإلدارة بالَبكيز على ٘بديد كٙبديث عناصر منظومة العملية كتتميز ( 254، 2008

اإلدارية ٗبا يتبلءـ مع ا٤بستجدات اجملتمعية، كتبِب أساليب إدارية حديثة كنظاـ إدارة ا١بودة 
( كتتصف بالعقبلنية 60، 2011الشاملة كالعمل بركح الفريق، )صبلح الدين، كآخر، 

كا٤بوضوعية كالواقعية كالبصّبة الناقدة كالرؤية ا٤بستقبلية ُب التعامل مع ا٢بضارة الرقمية، فهي 
إدارة ذكية تعتمد على التقنيات ا٢بديثة كتكنولوجيا ا٤بعلومات ُب إدارة العملية التعليمية 

 ( 64، 2011كنيان. )صبلح الدين، كآخر، إلكَب 
 ثالثا: تفسَت فشل إقامة أنظمة تعليمية بانية جملتمع اؼبعرفة 

يتلخص ىذا التفسّب ُب بلوغ تناقض اإلصبلحات الَببوية العربية، كذلك بظهور          
( كىي عند "براين .Popper Kأك تشكل "الثنائية ا٢برجة"  كما يسميها "كارؿ بوبر" )

( التناقض بْب إرادة التغيّب كالقوانْب ا٤بعيارية )التشريعات ٤B. holmesبس" )ىو 
كالَبسبات الذىنية الثقافية(، أك ما يسمى بػ"نظرية االنفجار" ففي اجملاؿ الَببوم مثبل 
يتعرض خرٯبو ا١بامعات لقيود قاسية من التنظيمات البيداغوجية التقليدية، كأ٭باط من 

، كما كاف ُب كسع للتدريسال ٲبكن معها تطبيق أفضل الطرائق  التشريعات كالوضعيات،
خرٯبي ا١بامعات إال تكديس تلك ا٤بعلومات ُب قوالب من التنظيمات، جامدة غّب قابلة 

 (137، 2006)فرحاٌب،  لبلستيعاب.
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كيشّب "كارؿ بوبر" إٔب أف اجملتمعات البشرية قائمة على ثنائية حرجة بْب:          
"القوانْب الطبيعية"، ثابتة نسبيا. ك"القوانْب التشريعية"، متغّبة نا٘بة عن إرادة اإلنساف 
كمسؤكليتو األخبلقية. فهو يؤكد على مفهـو ا٤بسؤكلية األخبلقية ُب عملية اٚباذ القرار، 

بأف اإلنساف كائن طبيعي مؤكدا على أف الطبيعة منحتو القدرة على تغيّبىا، كيعَبؼ 
اعتمادا على التنبؤ كالتخطيط ٤بستقبل ىو كحده ا٤بسؤكؿ عنو.  فبالنسبة للقوانْب الطبيعية 
تتضمن كل من: ا٤بؤسسات: كتشمل: "الدكلة، البنك، ا٤بدرسة، ا٤بسجد، اإلعبلـ، ..." 

د طبيعية، موارد بشرية، موارد صناعية، مناخ،...". أما القوانْب كا١بغرافيا: كتشمل: "موار 
ا٤بعيارية فيندرج ٙبتها كل من: التشريع: "سياسي، اقتصادم، تربوم، ثقاُب، ...." 
كالذىنيات )الركاسب الفكرية(: "العرؼ، مطالب األقلية، مطالب األقليات، تصرفات 

 (68، 1996)قادرم،  شاذة،..."
أف ا٤بؤسسة التعليمية ٦بتمع مصغر، فهي بذلك ٚبضع لنفس قوانْب  كباعتبار        

اجملتمع، كتتشكل من خبلؿ أبعاد تضاىي نفس أبعاد اجملتمع  فإنو  ٲبكن القوؿ أف شركط 
جهوزية النظاـ الَببوم التعليمي لبناء ٦بتمع ا٤بعرفة ما ىو إال صورة طبق األصل كانعكاس 

ظومة التعليمية كأبعادىا )ا٤بؤسسات، ا١بغرافيا، التشريع، لؤلبعاد الطبيعية كا٤بعيارية للمن
الذىنيات(؛ ٕبيث يقابل القوانْب الطبيعية للمنظومة الَببوية التعليمية ا٤بعايّب ا٤بادية )الصلبة( 
للجهوزية كا٤بتمثلة ُب: القابلية ا٤بادية، كالتقنية، كيقابل القوانْب ا٤بعنوية للمنظومة الَببوية 

 ية للجهوزية ا٤بتمثلة ُب القابلية السياسية كالبشرية، كالعاطفية.الشركط ا٤بعنو 
كإذا كنا ال ننكر الكثّب من التغّبات الٍب مست القابلية ا٤بادية كالتقنية كالبشرية         

كحٌب السياسية للكثّب من الدكؿ العربية خاصة دكؿ الرخاء سعيا لتفعيل جهوزية النظاـ 
، كمن خبلؿ ا٤بقابلة ٤بعايّب شركط جهوزية النظاـ الَببوم الَببوم التعليمي اإلنتاجي

اإلنتاجي، بأبعاد ا٤بنظومة التعليمية، ٲبكن القوؿ أف تلك التغّبات ىي تغّبات حادثة على 
مستول بعض القوانْب الطبيعية كا٤بعيارية الٍب ٱبضع ٥با اجملتمع البشرم ، ٗبعُب أهنا حادثة 

غرافيا الَببوية )موارد صناعية، طبيعية، بشرية، ...( على مستول التشريع الَببوم كا١ب



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

17 
 

الذىنيات )القابلية العاطفية للنظاـ  كا٤بؤسسات الَببوية كٓب يسايرىا تغيّب على مستول
 الَببوم اإلنتاجي(.

كبناء على ذلك كحسب نظرية االنفجار الٍب تنص على أف مشاكل اجملتمعات         
٤بتجانس كا٤بنسجم بْب أبعاد اجملتمع األربعة السابق اإلشارة تنجم ُب الغالب عن التغّب غّب ا

ٲبكن القوؿ أف تعثر ٧باكالت إقامة أنظمة تعليمية إنتاجية ( 64، 1996)قادرم،  إليها،
ُب الدكؿ العربية كعدـ تطبيقها ُب بعض منها يعود ُب الواقع إٔب التغّب غّب ا٤بنسجم ُب 

يث أف التغّب مس ٨بتلف أبعاد ا٤بنظومة التعليمية، ُب حْب أبعاد ا٤بنظومة الَببوية العربية، ٕب
ٓب يتبع ذلك تغّب ُب الذىنيات، كالذم يقابلو ُب شركط ا١بهوزية القابلية العاطفية للنظاـ 
الَببوم اإلنتاجي، ٕبيث بقيت ذىنيات األفراد حوؿ ا٤بنظومة الَببوية متحجرة على شكل 

 وم الد٦بي. ركاسب فكرية، ٦بسدة بذلك النظاـ الَبب
، 2003كتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي لعاـ         

ُب كوف أف السعي إلحداث تغيّبات  (147، 2003)برنامج األمم ا٤بتحدة اإل٭بائي، 
بنيوية ُب ىيكلة السوؽ كاألعماؿ ٓب يصاحبو تغّبات ُب الثقافة كا٢بوكمة، كأساليب اإلدارة 
ا٤بمركزة، ٩با أثر سلبا على ٙبفيز القول العاملة ا٤بؤىلة لوضع معرفتها كإبداعاهتا ُب سبيل 

 التطوير ٫بو ٦بتمع ا٤بعرفة. 
ة العاطفية للنظاـ الَببوم اإلنتاجي البا٘ب جملتمع ا٤بعرفة كتغيّب إف تكوين القابلي        

األنظمة الَببوية القائمة ا٤بنافية ٥بذا األخّب ال ٰبتاج إٔب القوة ا٣بشنة بقدر ما ٰبتاج إٔب 
القوة الناعمة. كىذه األخّبة ىي: "أف ٘بعل من اآلخرين يريدكف ما تريد بدال من إرغامهم" 

كمن أىم األساليب الٍب نراىا ٚبدـ ذلك: ما نصطلح عليو ( 25، 2007)جوزيف، 
"الثورة الفكرية اإلرشادية العقل انفعالية "، فػ"فكرية" استنادا إٔب مسعى تغيّبىا كىي تغيّب 
الركاسب الفكرية، ك"إرشادية عقل انفعالية" استنادا إٔب طريقتها كىي: طريقة "اإلرشاد 

ذه الطريقة ٤با تتميز بو من أساليب تضاىي مكونات العقلي االنفعإب". كيأٌب تبنينا ٥ب
القابلية العاطفية كىي: األساليب ا٤بعرفية "دحض األفكار البلعقبلنية ك..."، االنفعالية 
"التقبل، لعب األدكار االنفعالية،..."، السلوكية "إدارة النفس، التخلص التدرٯبي من 
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كيتضح دكر ىذه الطريقة ( 57ـ، 200ق/1421)أبو عبادة، كآخر،  ا٤بخاكؼ، ك..."
ُب عندما نعرؼ بأف الذىنيات الٍب أعاقت ٘بسيد النظاـ الَببوم البا٘ب جملتمع ا٤بعرفة ىي 

الغالب أفكار العقبلنية، كإذا سلمنا بأف التفكّب كاالنفعاؿ كالسلوؾ تتداخل فيما بينها ُب 
٢بياة الذم يسلكو عبلقات السبب كالنتيجة؛ حيث أف التفكّب يقرر السلوؾ، كأف ٭بط ا

الفرد يعزل إٔب الطريقة الٍب يفسر هبا األحداث، كأف الناس يولدكف كلديهم أفكار عقبلنية 
كأخرل العقبلنية، كأف ىذه األخّبة ىي األكثر تأثّبا ُب سلوكهم. )أبو عبادة كآخر، 

 .(56ـ، 2000ق/1421
يئة العربية، ك٘بذرىا ُب بنيتها كُب ظل االنتشار الواسع لؤلفكار البلعقبلنية كا٣برافات ُب الب

الثقافية لظركؼ تارٱبية؛ إذ أف الوحدة ا١بدلية ُب ا٢براؾ االجتماعي بْب التاريخ كا٢باضر ُب 
الصحراكية الٍب تعا٘ب من ندرة ا٤بياه  اجملتمعات العربية، على أراضيها الصحراكية كشبو

فقانوف الندرة،  ،كاقع ا٢بياة ا٤بعاشة كا٤بنظومات الثقافية ُب كا٤بوارد الطبيعية، كونت ا٤بفاىيم
 قدرة الفرد على ا٢بصوؿ على حاجاتو إال بالقليل كلد ا٣بوؼ كعدـ الشعور باألماف، كعدـ

 ففقد العقل قدرتو على حب ا٤بعرفة كالتجريب، فنشأ التكتل القبلي كالعشائرم،
ا٣برافة كالنفاؽ ك  كاالستسبلـ للقضاء كالقدر، فتكرست قيم كمفاىيم ا١بهل كا٣بوؼ كالفقر

 التجمعات القبلية، ىذه البنية الثقافية كالفوضى كالفساد، كاإلتكالية، ُب البنية الثقافية ٥بذه
ا١بديد  البدكية، تشد الفرد كا١بماعة للمحافظة على التقليدم كالقدٙب لسهولتو، كنبذ

لقدٙب لندرتو التقليدم كا كالتجديد كعدـ ا٤بغامرة ُب التغيّب لصعوبتو، كا٣بوؼ من خسارة
فاستغلت السلطة األبوية حرص األغلبية على  .كالتعود عليو، كلشعوره باألمن كاألماف ٕبوزتو

سياسية كاقتصادية كاجتماعية كفكرية  ٧باربة التغيّب، كسيلة للحكم كالتسلط كالقمع بأنظمة
جزة عن قهرية لتدجْب الرعية ٣بدمة مصا٢بها، فارٛبت الرعية ُب الركود الثقاُب، كىي عا

 (2011)دركزه،  .التخلص من قيود ثقافة البداكة
إف انتشار ما سبق اإلشارة إليو ُب البيئة الثقافية العربية سيسمح لكل فرد من أفراد         

ا٤بنظومة الَببوية من أعلى ا٥بـر إٔب أدناه بتىحديث نفسو بتلك األفكار، كنظرا ألهنا غّب 
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بو على األرجح إٔب ا٫براؼ فكرم كٝبود كتعصب ذىِب  منطقية كغّب عقبلنية فإهنا ستنتهي
 كانفعاالت سلبية ٘باه التغيّب ا٤بنشود، ليصل بو ا٢بد إٔب ٩بارسة اإلرىاب الَببوم.

كُب ظل كل ىذه الظركؼ كإف كانت القوة ا٣بشنة ٓب تنجح ُب ٧باربة اإلرىاب         
لن تنجح ُب ٧باربة اإلرىاب  ا٤بسلح أك ٪بحت ُب ذلك بدفع فاتورة غالية الثمن، فإهنا

الَببوم مهما كاف ٜبن الفاتورة ا٤بدفوعة، ٩با ٯبعلنا ٕباجة ماسة إٔب قوة بديلة، إهنا القوة 
الناعمة، الٍب تكشف لنا عن ىذه األفكار كا٤بعتقدات ا٣باطئة كغّب ا٤بنطقية ا٤بتكونة لدل 

يل كتفنيد األفكار الفرد، كتساعده على التغلب عليها، كذلك من خبلؿ مناقشة كٙبل
البلعقبلنية لديو، كتزكيده باألفكار الصحيحة عن األنظمة الَببوية اإلنتاجية البانية جملتمع 
ا٤بعرفة ٗبختلف األساليب ا٤بعرفية كالوجدانية كالسلوكية، كلنا ُب الثورة الفكرية اإلرشادية 

 العقل انفعالية سبيبل لذلك ٙبقيقا الستخداـ القوة الناعمة.
ك٘بدر اإلشارة ىنا إٔب أف اعتقادات األفراد حوؿ أٮبية التغيّب ككفاءهتم كٛبكنهم من         

ٙبقيق ذلك كانفعاالهتم ا٤برتبطة بالتغيّب باعتبارىا مكونات للنظاـ الذاٌب للفرد، ٥با معُب ُب 
حل معادلة التغيّب كمن ٜبة ٯبب كضعها ُب ا٢بسباف، فالتاريخ يشهد كالربيع العريب يؤكد 

تنجح ُب لشهادة بأف الثورة الفكرية اإلرشادية لن تنجح ُب ٙبقيق أىداؼ التغيّب ما ٓب ا
كما أنو من ا٤بؤكد   اجتذاب الشعب إليها كإقناعو إقناعا عميقا بضركرهتا لو كحاجتو إليها.

أف ٘بد الثورة الفكرية اإلرشادية باعتبارىا قوة ناعمة معربا للحدكد كالقارات كمدخبل ٤بنازؿ 
خرين دكف إرغاـ أىلها على دخو٥با، كإدماجهم ُب حلقة التواصل دكف ذلك، ك... من اآل

ُب خبلؿ استخداـ الوسائط ا٤بتعددة االلكَبكنية كما تتيحو شبكات التواصل االجتماعي 
تغيّب ذىنيات األجياؿ كتوجيههم كإرشادىم إٔب ما ىو أصلح للبشرية ٝبعاء بدكف ٛبييز، 

يم كالعادات كا٤بفاىيم كالصور النمطية كاأل٭باط السلوكية الٍب مع ٛبحيص النظريات كالق
 كقداسة، كنفي عنها ما ٓب يعد صا٢با جملتمع ا٤بعرفة. اكتسبت بالقدـ جبلال
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 خاسبة:
  ختاما ٲبكن ا٣بركج ٔبملة من النتائج كاالستنتاجات كالتوصيات ُب اآلٌب:         

 النتائج: -1
لعربية القائمة حاليا بكوهنا أنظمة تربوية د٦بية مشولية مهدمة تتميز األنظمة الَببوية ا  -

 لكل مقومات بناء ٦بتمع ا٤بعرفة، كىذا يكفي ألف يكوف مربرا ٤بطلب تغيّبىا كالدعوة إليو.
الواقع الفعلي لؤلنظمة الَببوية العربية مقارنة ٗبا يتطلبو النظاـ الَببوم البا٘ب جملتمع  -  

ط ا١بهوزية لذلك يؤشر على عدـ جهوزية ا٤بنظومة الَببوية العربية ا٤بعرفة من مقومات كشرك 
 بصفة عامة ُب الوقت ا٢بإب لبناء ٦بتمع معرفة عريب.

بناء نظاـ تربوم إنتاجي يتطلب ٘بسيد ا٢برية كالدٲبقراطية كالشفافية كا٢بوكمة كالتعليم  -
 ا٤بستمر ُب منطلقاتو ك٭بطية انتظاـ مكوناتو. 

ُب ذىنيات األفراد حوؿ منطلقات بناء النظاـ الَببوم اإلنتاجي ك٭بطية  عدـ حدكث تغّب -
انتظاـ مكوناتو ليساير التغّبات ا٢بادثة ُب ٨بتلف معايّب ا١بهوزية لذلك يعيق كل ٧باكالت 

 تغيّب األنظمة الَببوية العربية القائمة من أنظمة تربوية د٦بية إٔب أنظمة إنتاجية.
هوزية إلقامة أنظمة تربوية إنتاجية ُب األقطار العربية ُب شركط تتمظهر أكلوية شركط ا١ب -

ثبلث ىي على الَبتيب: القابلية العاطفية، السياسية فالبشرية، كمن ٜبة فإف تغيّب الركاسب 
الفكرية للقائمْب على ا٤بنظومة الَببوية العربية أكٔب من تغيّب البُب التحتية كالتشريعية 

 كالبشرية.
عَباؼ بأف القابلية العاطفية ثابتة نسبيا، إال أف ذلك ليس مستحيبل؛ إذ بالرغم من اال -

بإمكاننا تغيّب ذلك، كمن ٜبة ٲبكن اعتبار الركاسب الفكرية ا٤بتعلقة ٗبنطلقات النظاـ 
الَببوم ك٭بطية انتظاـ مكوناتو قابلة للتغّب باستخداـ ٨بتلف األساليب ا٤بعرفية كالوجدانية 

 كالسلوكية.
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 االستنتاجات:  -2
التغيّبات الٍب ٙبدث على مستول مكونات ا٤بنظومة التعليمية ىي انعكاس للتغّب  -        

الذم تشهده القوانْب الطبيعية كا٤بعيارية الٍب ٙبكم اجملتمع، فهي بذلك ٚبضع لنفس القوانْب 
 الٍب ٱبضع ٥با اجملتمع، كمن ٜبة ٚبضع لنفس قواعد التغيّب كالتغّب.

ضماف الشركط ا٤بادية للجهوزية لبناء أنظمة تربوية إنتاجية غّب كاؼ، بل األمر يتطلب إف  -
 معايّب أخرل معنوية.

التغّب غّب ا٤بنسجم ُب مكونات العملية التعليمية يؤدم إٔب فشل أم تغيّب ييستىهدؼ من  -
ن ذلك فإنو خبلؿ التغيّبات ا٢بادثة على أم مستول من مستويات ا٤بنظومة الَببوية. كمها يك

 لن نتمكن من تغيّب أنظمتنا الَببوية كغّبىا إال إذ ٛبكنا من تغيّب ما بأنفسنا.
التغّب البناء كا٤بنشود ىو تغّب تنوعي تكاملي؛ ٕبيث يساىم إصبلح النظاـ الَببوم القائم ُب  -

أخرل كالنظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كغّبىا. كىو ما  إصبلحات ُب ٦باالت
 ه القائمْب على السلطة ُب اجملتمعات الديكتاتورية.ٱبشا
تغيّب القابلية العاطفية ٘باه األنظمة الَببوية البانية جملتمع ا٤بعرفة ال ٰبتاج إٔب قوة خشنة بقدر  -

ما ٰبتاج إٔب قوة ناعمة تعمل على تغيّب ُب البنية الثقافية العربية ا٥بشة، من خبلؿ تنقيتها من 
 ة ا٤بَبسبة فيها كالناشئة عن الظركؼ التارٱبية. األفكار البلعقبلني

 التوصيات: -3
لتكوين القابلية العاطفية للنظاـ الَببوم البا٘ب جملتمع ا٤بعرفة لدل ا٤بعنيْب باألمر يتعْب  -

جعلهم ٰبملوف مبادئهم كأىدافهم على ا٤بنظومة ا٤بعرفية لو، كجعلهم يريدكف ذلك دكف 
 الناعمة. إرغامهم تبنيا الستخداـ القوة

لتجسيد القوة الناعمة ُب تغيّب األنظمة الَببوية العربية القائمة إٔب أنظمة بانية جملتمع ا٤بعرفة  -
انطبلقا من أكلويات ذلك يتعْب تبِب الثورة الفكرية اإلرشادية العقل انفعالية ُب ذلك باستخداـ 

 ٨بتلف أساليبها ا٤بعرفية كاالنفعالية كالسلوكية: 
التغّب ا٤بنشود يتعْب تأسيسو على الشمولية كا٤بنهج الفرضي االستنتاجي، ٕبيث لتحقيق  -

يشمل ٝبيع عناصر ا٤بنظومة التعليمية كٙبديد جل مشكلتو كدراسة البدائل ا٤بختلفة ٢بلها 
 انتهاءن باختيار ا٢بلوؿ ا٤بناسبة كٙبويلها إٔب إجراءات عملية مع تنفيذ كمتابعة اإلصبلح.
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 درجة التزاـ مدراء اؼبدارس الثانوية يف مدينة ترىونة
 بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر اؼبعلمُت

 )دراسة ميدانية دبدارس مرحلة التعليم الثانوية بًتىونة(
 د. سعد ىديو ؿبمد/ جامعة الزيتونة

Abstract: 
This research aimed at the recognition to the 
commitment degree of secondary school headmasters in 
thr city of Tarhuna with educational ethics proffession . 
to a chieve this the analytical descriptive mehnod was 
used and a qnestionnair was all used  for data collection 
from a sample mcluded 37 teachers the results that the 
degree of commitment by school head masters at the 
secondry schools in the city of Tarhuna was of a high 
degree in all the dimentions 
key words : 
- School headmasters  
- Educahional ethics  

درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية ُب مدينة يهدؼ ىذا البحث إٔب معرفة  :  اؼبلخص
، كلتحقيق ذلك ًب استخدـ  ا٤بنهج الوصفي التحليلي،   ترىونة بأخبلقيات مهنة التعليم

( معلمان، كتوصلت 37كما ًب استخداـ  االستبياف كأداة ١بمع البيانات من عينة بلغت)
كانت    درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية ُب مدينة ترىونة بأخبلقيات مهنة التعليمإٔب أف 

 كبّبة ُب ٝبيع األبعاد، .
 أخبلقيات التعليم  –ا٤بفتاحية : مدراء ا٤بدارس الكلمات          
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 مقدمة:
٤با كاف ٪باح العملية التعليمية ُب أم نظاـ تعليمي يعتمد على مدل فاعلية              

مدخبلت ىذا النظاـ كالذم ٲبثل فيو مدير ا٤بدرسة أىم تلك ا٤بدخبلت باعتباره العنصر 
على نشاطو كفعاليتو ٪باح العملية التعليمية األساسي كا٤بتغّب الرئيس ٥با كالذم يتوقف 

بأكملها كبلوغ أىدافها .فبالرغم من كل الظركؼ الٍب قد تعرقل العملية التعليمة أك تقف 
حجر عثرة أماـ أم عنصر من العناصر ا٤بكونة للعملية التعليمية أك بالرغم من مساٮبة 

ٙبسْب مستول العملية التعليمية كسائل ك تكنولوجيا االتصاؿ ا٢بديثة بدكرىا االٯبايب ُب 
فإف مدير ا٤بدرسة ال يزاؿ يؤدم أدكران متعددة كإف كانت ىذه األدكار ٚبتلف باختبلؼ 
قدرة ا٤بدير كمستول إعداده كتدريبو كأيضان باختبلؼ ا٤بدرسة كطبيعة ا٤برحلة التعليمية عبلكة 

ما أصبحت ا٢باجة ماسة على الظركؼ ا٢بضارية ك الثقافية كاالجتماعية للبيئة احمللية ك
كملحة َب ىذا العصر ُب إطار التقدـ السريع كا٤بستمر إٔب ا٤بدير الناجح ٩با ترتب عليو 
زيادة االىتماـ بتطويره ُب ضوء الطموحات كاألىداؼ الٍب تنشدىا اجملتمعات ُب عصر 

ايرة التقدـ العلمي كالتكنولوجي ا٤بتبلحق حٌب يتمكن مدير ىذا العصر من االسهاـ َب مس
. ألٮبية ما ذكر ٛبثل اإلدارة ا٤بدرسية 1ىذا التقدـ ك التطور السريع كذلك ٗبمارستو لوظائفو

ا٤برتبة االكٔب ُب األٮبية من حيث كوهنا ٓب تعد كظيفتها ٦برد مهمة ركتينية، ٰبافظ فيها 
 مدير ىا على النظاـ ، كفق ا١بدكؿ احملدد، كحصر ا٢بضور كالغياب ... بل أصبحت الركيزة
األساسية للعمل ُب ىذه اإلدارة . لذلك ٯبب أف نلتفت إٔب قضية جد ٨بتلفة ىي: القيم 
األخبلقية، فاالحَباـ كا٤بسؤكلية كالعدالة كاألمانة كالتعاطف قيم ال يعارضها أحد، بل ال 
ٱبتلف عليها اثناف إذ أف اإلدارة ا٤بدرسية ا٤بعاصرة بقدر ما تتخذه من اسَباتيجيات 

 ما تضع إنسانية مديرىا كأخبلقياتو على احملك. كتوجهات،بقدر
كا٤بتتبع للتاريخ الطويل ُب ٦باؿ اإلدارة ا٤بدرسية يتلمس كالء ا٤بدراء ألىدافهم كاإلخبلص ُب 
جهودىم الٍب ٙبقق جزءنا كبّبنا من آماؿ الببلد كاجملتمعات.،  لذا فإف ألخبلقيات مهنة 
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5ص2016طرؽ التدريس العامة،جامعة طرابلس،كلية الَببية طرابلس ُب٧باضرات ،البشّب ا٥بادم القرقوطي
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ير ،كالٍب يشعر من خبل٥با برغبتو ُب مزاكلة مهنة التعليم دكران  ىامان ُب تشكيل شخصية ا٤بد
اإلدارة كاالنتماء ٥با ، ما يقوده إٔب احملافظة عليها كااللتزاـ هبا، أمرا ضركريا ككاجبان، يتحدد 
من خبللو مقدار انتماءه ٤بهنتو ك درجة التزامو بقواعد تلك ا٤بهنة كمراعاهتا ُب ٝبيع 

 األحواؿ كا٤بواقف.
ذلك تأٌب الدراسة ا٢بالية، كمحاكلة إللقاء الضوء على درجة التزاـ مدراء ُب إطار         

مدارس التعليم الثانوم ُب بلدية ترىونة بليبيا بأخبلقيات مهنة التعليم من خبلؿ تقدٙب 
بيانات إحصائية من الواقع لضماف ا٣بركج بتوصيات كمقَبحات صائبة لتصبح خطوة ُب 

 تقبل كىا ما انطلقت منو فكرة الدراسة ا٢بالية .طريق اإلصبلح لبناء إدارة  ا٤بس
 مشكلة الدراسة:

 انطبلقا من ا٣بلفيات السابقة أثارت الدراسة تساؤالن رئيسان على النحو التإب:
ما درجة درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية ُب مدينة ترىونة بأخبلقيات مهنة التعليم      

 من كجهة نظر ا٤بعلمْب ؟
 ا التساؤؿ الرئيس ، أثار الباحث عدد من األسئلة الفرعية كما يلي:كُب ضوء ىذ

 ما درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلمْب ؟ -1
 ما درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو ا٤بهنة ؟ -2
 ما درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو اجملتمع ؟ -3

 أنبية الدراسة
 تأٌب أٮبية الدراسة بالنظر إٔب االعتبارات اآلتية :

استجابة لتحقيق أىداؼ ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا، الذم تنظمو كلية اآلداب -1
صراتة كمراقبة تعليم مصراتة ٙبت شعار: تعليم أفضل جامعة م -بالتعاكف مع كلية الَببية 

 ـ . 2018......٤بستقبل أفضل ا٤بنعقد ُب مدينة مصراتة خبلؿ مارس/
من أٮبية  ا٤بوضوع )االخبلؽ( ُب حد ذاتو الف تقدـ كبقاء اجملتمعات كأمنها يعتمد -2

اٮبية بالغة بشكل كبّب على مستول أخبلؽ ابناءه كُب الَببية كالتعليم ٙبتل األخبلؽ 
 لتغلغلها ُب جوانب العملية التعليمية.
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أهنا الدراسة األكٔب من نوعها على حسب علم الباحث ُب مدارس ا٤برحلة الثانوية -3
 ببلدية ترىونة ُب ليبيا  .

تقدـ نتائج للجهات ا٤بختصة بإعداد كتدريب ا٤بدير اثناء ا٣بدمة ألجل إدراج موضوع -4
 عات االعداد كالتدريب اثناء ا٣بدمة .)أخبلقيات ا٤بهنة( ضمن موضو 

تأٌب ىذه الدراسة ضمن ا١بهود ا٤ببذكلة الٍب يقدمها الباحثوف ُب ٦باؿ الَببية ُب ليبيا،   -5
كالوطن  العريب، ُب البحث ا٤بستمر كالدراسة ا٤بتأنية ٤بشكبلت الَببية كالتعليم ،كمنها 

 مشكلة أخبلقيات مهنة التعليم .
 نتائج كمقَبحات ىذه الدراسة ٦باالن لدراسات الحقة.ٲبكن أف تفتح -6
ٲبكن أف يستفيد منها ا٤بدراء انفسهم ما يؤدم إٔب ٙبفيزىم ٫بو إجراء التعديبلت أك -7

التغّبات ا٤بناسبة ُب سلوكهم كتعاملهم مع أسرة ا٤بدرسة كالتبلميذ ليصبحوا أكثر التزامان 
 بتلك األخبلؽ.

 أىداؼ الدراسة:
اسة إٔب معرفة درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية ُب مدينة ترىونة من كجهة هتدؼ ىذه الدر 

نظر ا٤بعلمْب بأخبلقيات مهنة التعليم ،كبذلك ال تقصر على ا١بانب النظرم بل تتعداه إٔب 
 بياف مدل االلتزاـ بأخبلقيات مهنة التعليم من خبلؿ نتائجها ا٤بيدانية الٍب تكشف عن:

 مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلمْب .  معرفة درجة التزاـ-1
 التعرؼ على درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بهنة.-2
 معرفة درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو اجملتمع.-3

 مصطلحات الدراسة:
الثانوم :ىي مرحلة دراسية من نظاـ التعليم اللييب تبدأ بعد مرحلة التعليم التعليم -1

األساسي مباشرة كٛبتد من الصف األكؿ الثانوم حٌب الصف الثالث الثانوم كيكوف أعمار 
 2سنة 18-16ا٤بتعلمْب ُب ىذه ا٤برحلة من 
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تصريفان ٯبب مدير ا٤بدرسة : ىو ا٤بشرؼ األكؿ على سّب ا٤بدرسة ، كا٤بصرؼ ألمورىا -2
 . 3أف يكفل ٥با التقدـ كالنجاح

أخبلقيات ا٤بهنة :ىي ٦بموعة ا٤بعايّب أكقواعد السلوؾ الٍب ًب تنميتها من خبلؿ -3
ا٤بمارسة أك ا٣بربة اإلنسانية، كالٍب ٲبكن ُب ضوئها ا٢بكم على السلوؾ باعتباره صوابان أك 

 خطأ خّبان أـ شران من الوجهة اإلنسانية.
هنة التعليم : ىي ٦بموعة ا٤ببادمء كا٤بعايّب ا٤بتعارؼ كا٤بتفق عليها ٤بمارسة أخبلقيات م-4

 .4مهنة التعليم كالٍب تعترب اساسان  يلتـز بو كل من ٲبارس مهنة التعليم 
 حدود ادراسة :

أكالن_ ا٢بدكد ا٤بكانية : اجريت ىذه الدراسة ُب مدارس ا٤برحلة الثانوية ٗبكتب تعليم  
 الداككف ببلدية ترىونة.

  ثانيان_ ا٢بدكد البشرية : استهدؼ ىذه الدراسة عينة من معلمي مرحلة التعليم الثانوم .
 .2016/2017ا٢بدكد الزمنية : أجريت الدراسة خبلؿ العاـ  -ثالثان 
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  . 127ص  ت(،-،)دبة ا٢بياةي الشويكي ، ا٤بدرسة كالَببية كإدارة الصف ، بّبكت ، دار مكتلع

حسام الدٌن حسن،بحوث المؤتمر العربً الدولً الرابع لضمان جودة التعلٌم العالً،االردن، جامعة  3

 676،ص2114/ابرٌل3-1الزرقاء،
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 ا٢بدكد األكادٲبية : مشلت ىذه الدراسة أخبلقيات مهنة التعليم. - رابعان 
 الدراسات اؼبشاهبة:

ىدفت الدراسة إٔب معرفة درجة التزاـ ا٤بشرقيْب الَببويْب من 5( 1994دراسة رضواف )-1
، كلتحقيق  ذلك أجريت الدراسة كجهة نظر مديرم ا٤بدارس كا٤بعلمْب ُب ٧بافظات الشماؿ

( مديران  ًب اختيارىم بطريقة طبقية 220( معلمان ك)1142على عينتْب تشمبلف )
عشوائية، كما ًب استخداـ ا٤بنهج الوصفي التحليلي منهجان للدراسة،  كأشارت نتائج 

جهة نظر التزاـ ا٤بشرقيْب الَببويْب ُب ٧بافظات الشماؿ بأخبلقيات ا٤بهنة من ك الدراسة إٔب 
مدبرم ا٤بدارس ، كالعكس من كجهة نظر ا٤بعلمْب  ،كأكصت الدراسة بضركرة كضع دستور 

 .اخبلقي معتمد لدل الوزارة لتعيْب ا٤بشرفْب الَببويْب
ىدفت الدراسة إٔب معرفة مدل التزاـ معلمي ا٤برحلة الثانوية  6(2006دراسة حنوف )-2

الثانوية ا٢بكومية ٗبحافظات  يرم ا٤بدارسبأخبلقيات مهنة التعليم من كجهة مشرُب ك مد
( مشرفان 210، كلتحقيق  ذلك أجريت الدراسة على ٦بتمع الدراسة كلو كالبالغ عدده )غزة

كمديران ، كما ًب استخداـ ا٤بنهج الوصفي التحليلي منهجان للدراسة، كأشارت نتائج الدراسة 
الدراسة لصاّب مدراء  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب متوسط درجات ٦بتمعإٔب 

 ا٤بدارس الثانوية ا٢بكومية، كأكصت الدراسة إٔب ضركرة مبلئمة ا٤بوظفْب للوظيفة .
ىدفت الدراسة إٔب معرفة درجة التزاـ ا٤بشرفْب 7(2009دراسة سليماف الركمي )-3

، كلتحقيق  ذلك الَببويْب ُب ٧بافظة غزة بأخبلقيات ا٤بهنة من كجهة نظرىم كسبل تطويرىا
( مشرؼ تربوم ًب اختيارىا من ٝبيع افراد 1040يت الدراسة على عينة قوامها )أجر 

                                                           
 ٧بافظات ُب أخبلقيات مهنة التعليم مدل التزاـ ا٤بشرفْب الَببويْب هبا من كجهة نظر مديرم ا٤بدارس كا٤بعلمْب،رضواف أٞبد -1

 .1994رسالة ماجستّب غّب منشورة، االردف،جامعةالربموؾ، كلية الَببية كالفنوف،الشماؿ،
مدل التزاـ معلمي ا٤برحلة الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم من كجهة مشرُب ك مديرم ا٤بدارس الثانوية ا٢بكومية  ،حنوف تغريد 6

 .2006رسالة ماجستّب غّب منشورة،   ، كلية الَببية  ،جامعة االزىرغزة، ٗبحافظات غزة،

 غزة،درجة التزاـ ا٤بشرقيْب الَببويْب ُب ٧بافظة غزة بأخبلقيات ا٤بهنة من كجهة نظرىم كسبل تطويرىا، ،سليماف بن سبلـ الركمي 7
 . 2009 ا١بامعة االسبلمية، كلية الَببية، رسالة ماجستّب غّب منشورة ، 
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اجملتمع ،كما ًب استخداـ ا٤بنهج الوصفي التحليلي منهجان للدراسة، كأشارت نتائج الدراسة 
معرفة درجة التزاـ ا٤بشرقيْب الَببويْب ُب ٧بافظة غزة بأخبلقيات ا٤بهنة كبّبة، كال  أفإٔب 

داللة احصائية إلجابات عينة الدراسة ُب درجة االلتزاـ تعزل ٤بتغّب توجد فركؽ ذات 
 التخصص.

ىدفت الدراسة إٔب معرفة درجة التزاـ معلمي 8( 2013دراسة أديب ذياب ٞبادنة )-4
، كلتحقيق  كمعلمات اللغة العربية بأخبلقيات مهنة التعليم من كجهة نظرىم مديرم ا٤بدارس

( مديران ًب اختيارىا من ٝبيع افراد اجملتمع،  142قوامها )ذلك أجريت الدراسة على عينة 
 أفكما ًب استخداـ ا٤بنهج الوصفي التحليلي منهجان للدراسة، كأشارت نتائج الدراسة إٔب 

معرفة درجة معلمي كمعلمات اللغة العربية بأخبلقيات مهنة التعليم كبّبة، كال توجد فركؽ 
 سة ُب درجة االلتزاـ تعزل ٤بتغّب التخصص.ذات داللة احصائية إلجابات عينة الدرا

 تعقيب على الدراسات السابقة:   
من خبلؿ عرض ٦بموعة الدراسات كالبحوث السابقة الٍب أجريت ُب ٦باؿ الدراسة         

استفاد الباحث من بعض البحوث كالدراسات ا٢بالية كا٤برتبط بأخبلقيات مهنة التعليم 
الدراسة كإعداد أداهتا، كالدراسة النظرية ا٣باصة هبا، كصياغة السابقة ُب إجراءات ىذه 

أسئلة، كأىداؼ الدراسة، ككذلك ُب نوع الصياغة ا٤بتبعة ٥بذه البحوث كالدراسات ككيفية 
 .تقسيم أجزاء الدراسة
 إجراءات الدراسة:

تضمن ىذا ا١بانب عرضان للنتائج الٍب ًب التوصل إليها ، من خبلؿ ا٤بعا١بة        
اإلحصائية لبيانات الدراسة ، كذلك بعد التحقق من تساؤالت الدراسة كما تضمن ٧باكلة 
تفسّب تلك النتائج ُب ضوء اإلطار النظرم للدراسة ككذلك الدراسات السابقة كما تضمن 

 ت كا٤بقَبحات كذلك على النحو التإب :كضع ٦بموعة من التوصيا

                                                           
 ،درجة التزاـ معلمي كمعلمات اللغة العربية بأخبلقيات مهنة التعليم من كجهة نظرىم مديرم ا٤بدارس ،أديب ذياب ٞبادنة 8

 .2013االردف،اجمللة االردنية ُب العلـو الَببوية ،اجمللد التاسع،العدد األكؿ،ا٤بفرؽ، 
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 منهجية الدراسة : 
استخداـ الباحث ٤بنهج دكف األخر يعود إٔب طبيعة موضوع ٕبثو ،كنظرا إٔب طبيعة  إف  

البحث ا٢بإب ك الذم ٲبكن اعتباره من الدراسات الوصفية ،الٍب تعتمد على ٝبع البيانات 
اسة نوعها كالفرؽ بينها كالتأكد من صدقها حوؿ متغّبات البحث من العينة مباشرة ٍب در 

ا٤بناسب لطبيعتها كأغراضها ًب اختيار ا٤بنهج الوصفي باعتباره ، 9من خبلؿ ٙبليل البيانات 
 ، كٱبدـ متطلباهتا البحثية ا٤بستهدفة  .

 ؾبتمع وعينة الدراسة:
تكوف ٦بتمع الدراسة من ٝبيع مدارس ا٤برحلة الثانوية ٗبكتب تعليم الداككف           

( 8( مدرسة اختّب منها عينة بالطريقة العشوائية ا٤بنتظمة بلغت )12ترىونة كالبالغ عددىا )
( مدراء بأخبلقيات مهنة التعليم من كجهة 8%( لتقدير درجة التزاـ )67مدارس بنسبة)

( يبْب توزيع ا٤بدارس عينة 1كمعلمة ٗبدارس عينة الدراسة، كا١بدكؿ ) ( معلم 37نظر )
 الدراسة.

 ( توزيع مدارس عينة الدراسة.1جدكؿ )
 العدد اؼبدرسة ت
 5 الَتموؾ 1
 5 الزويتينة 2
 5 صقر قريش 3
 5 فرباير17 4
 5 اضبد رفيق 5
 5 جابر بن حياف 6
 5 اغبرية 7
 2 الكرامة 8

                                                           
9
 (.5)ط،2014، ا٤بسّبة للنشر كالتوزيععماف ، دار ، مدخل إٔب مناىج البحث ُب الَببية كعلم النفس،عباس ٧بمد خليل ،كآخركف 
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 الدراسة: اداة
 كالدراسات الَببوم، البحث النظرم، كأدبيات اإلطار استقراء لبناء أداة الدراسة ًب  

ا٤بستخدمة  األدكات بعض على ا٢بالية  كاإلطبلع الدراسة ٗبوضوع الصلة ذات السابقة
 دؼهب الليبية أعضاء ىيئة التدريس با١بامعات من عينة مع هبا،ككذلك ًب إجراء ا٤بناقشات

حيث  بصورهتا النهائية األداة ٧باكر ًب ٙبديد عليو كبناءن  الدراسة ، وعموض االستزادة حوؿ
( فقرة موزعة كما ىو 40تكونت أداة الدراسة من ثبلثة ٧باكر أحتوت ُب ٦بملها على )

  2مبْب ُب ا١بدكؿ:
 (  ينب عبارات االستبياف موزعة حسب ٦باالت الدراسة2جدكؿ )                        

 العبارات اجملػػػػػػػاؿ ت

1 
درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات مهنة 

 16 التعليم ٫بو ا٤بعلمْب

2 
درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة 

 12 التعليم ٫بو ا٤بهنة .

3 
درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة 

 12 التعليم ٫بو اجملتمع

 40 اجملاالت الكلية للدراسة 4
(،كموافق 5) قيمتها جداكبّبة  بدرجةموافق اآلٌب:  النحو كًب تصميم اآلداء على        

قيمتها   موافق بدرجة قليلة (3)  قيمتها (،موافق بدرجة متوسطة4بدرجة كبّبة قيمتها )
 . (1موافق بدرجة قليلة جدا قيمتها  ) (2)

 األداة: صدؽ
األساتذة  من على ٦بموعة توزيعها خبلؿ من االستمارة صدؽ من التحقق ًب

 من أداة الدراسة ا٢بكم على منهم ( من ا٤بتخصصْب ُب الَببية كطيلب5ككاف عددىم )
 كمبلءىمتها لتحقيق مشوليتها من حيث بنود االستمارة،  كفاية ( مدل1اآلٌب:  حيث
( مدل 3 كضعت من أجلو.  الٍبانتماء البنود ٤بوضوع الدراسة  مدل (2الدراسة.  أىداؼ
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 البلـز التعديل إجراء احملكمْب ًب آراء ضوء لبنود االستمارة. كُب اللغوية سبلمة الصياغة
( فقرة موزعة على ثبلثة 40كبذلك أصبحت االستمارة ُب صورهتا النهائية تتكوف )

 ٦باالت.
 : ربديد ثبات أداة الدراسة

بطريقة التجزئة النصفية كذلك عن طريق قاـ الباحث بإٯباد ثبات االختبار 
القسمة النصفية )األعداد الفردية مقابل األعداد الزكجية( كقد ًب استخراج معامبلت 

بلغ  10االرتباط بْب نصفى االختبار، كعند استخداـ طريقة التصحيح لسبّبماف بركاف
َب الدراسة صاّب لبلستخداـ  ( كىو معامل ارتباط عإب0.86معامل الثبات لبلستبياف )

 ا٢بالية.
 : اؼبعاعبة اإلحصائية

 استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
 ا٤بتوسط ا٢بساىب ا٤برجح كالوزف ا٤بئول.-1
 معامل االرتباط الستخراج ا٣بصائص السيكومَبية )الصدؽ، كالثبات(.-2

 ربليل نتائج الدراسة 
لئلجابة على تساؤالت الدراسة ًب احتساب تكرارات إجابات العينة لكل فقرة من          
على معادلة ا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف  الباحثٟباسي التدرج  ٍب اعتمد  ستبياففقرات اال

ا٤بئوم لتحديد الفقرات ا٤بتحققة كغّب ا٤بتحققة ُب كل ٦باؿ من ٦باالت الدراسة كًب إعطاء 
(،كموافق بدرجة كبّبة قيمتها 5) قيمتها جداكبّبة  بدرجةموافق البدائل الدرجات اآلتية  

موافق بدرجة  (2متها  )قي موافق بدرجة قليلة (3)  قيمتها (،موافق بدرجة متوسطة4)
  ( كالوزف ا٤بئوم)3كٗبا أف متوسط درجات االستبياف ا٣بماسي ) (.1قليلة جدا قيمتها  )

( فما فوؽ 0.60( ككزف مئوم)3( فإف الفقرة الٍب ٙبصلت على متوسط مرجح ) 0.60

                                                           
 .2009طرؽ كمناىج البحث العلمي، عىٌماف ، دار الوراؽ للنشر كالتوزيع ،النعيمٓب ٧بمد عبد العاؿ ك آخركف 10
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( ككزف مئوم أقل 3متحققة أما الفقرات الٍب حصلت على متوسط مرجح أقل من )
 (غّب متحققة. 0.60من)

 أكالن : النتائج ا٤بتعلقة بفقرات  كل ٦باؿ على حده :
ًب حساب ا٤بتوسطات ا٤برجحة كاألكزاف ا٤بئوية جملاالت الدراسة ، كالدراسة ككل كا١بدكؿ ) 

 ( يوضح ذلك. 3
 الدراسة اغبالية :اؼبتوسطات اؼبرجحة واألوزاف اؼبئوية جملاالت ( يبُت  3اعبدوؿ ) 

يتضح من ا١بدكؿ السابق أف ا٤بتوسطات ا٤برجحة جملاالت الدراسة تراكحت بْب       
( فقد جاء اجملاؿ الذم ينص 0.76 -0.74( ك كزف مئوم يَباكح بْب )3.80 –3.69)

ُب ا٤برتبة  درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلمْبعلى 
درجة  (، كجاء اجملاؿ الذم ينص على0.76( ككزف مئوم)3.80األكٔب ٗبتوسط مرجح )

رتبة الثانية ٗبتوسط ُب ا٤ب التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو ا٤بهنة
درجة التزاـ ( فيما حصل اجملاؿ الذم ينص على 0.76( ككزف مئوم )3.78مرجح )

ا٤برتبة الثالثة ٗبتوسط  مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو اجملتمع على
(، كمن خبلؿ نفس ا١بدكؿ نبلحظ أف ا٤بتوسط 0.74( ككزف مئوم )3.69مرجح )

( ، كبالنظر 0.76( ككزف مئوم يساكم )٦3.78باالت الدراسة يساكم )  ا٤برجح ١بميع 

الدرجة 
 السائدة

الر 
 تبة

الوزف 
 اؼبئوي

اؼبتوسط 
 اؼبرجحة

 اجملاالت

درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية   3.80 0.76 1 كبّبة
 بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلمْب . 

درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية  3.78 0.76 2 كبّبة
 بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو ا٤بهنة 

 كبّبة
3 0.74 3.69 

درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية  
 بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو اجملتمع .

 الدرجة الكلية جملاالت الدراسة 3.78 0.76
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( كأف 3إٔب ٝبيع ا٤بتوسطات ا٤برجحة با١بدكؿ السابق نبلحظ اهنا أعلى من ا٤بتوسط)
( كىذا يعِب أىداؼ الدراسة متحققة كبالتإب  0.60أكزاهنا ا٤بئوية ٝبيعها أعلى من ) 

رس الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم من كجهة نظر درجة التزاـ مدراء ا٤بداٲبكن القوؿ أف 
كبّبة، كىذه النتيجة تتفق مع دراسة الركمي كدراسة ٞبادنو، كرٗبا يرجع ذلك إٔب   ا٤بعلمْب

درجة التزاـ ا٤بدراء بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو أف معلمي ا٤بدارس الثانوية نظركا بإٯبابية إٔب 
وف ذلك إلعطائهم  مكانة خاصة ٤بسألة االلتزاـ ا٤بعلمْب كا٤بهنة كاجملتمع، كقد يك

 بأخبلقيات مهنة التعليم .
ما درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس ثانيان : النتائج ا٤بتعلقة بالتساؤؿ األكؿ الذم ينص على :  -1

 الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلمْب ؟ 
ا٤بئوم لكل عبارة من عبارات  لئلجابة عن التساؤؿ األكؿ ًب حساب ا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف

ا يلي ا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم كالبيانات االحصائية الٍب ًب ا٢بصوؿ ماالستبياف كفي
 ( يوضح ذلك. 4عليها من نتائج التحليل كا١بدكؿ رقم ) 

بدرجة ا٤بتوسطات ا٤برجحة كالوزف ا٤بئوم ١بميع العبارات ا٤بتعلقة ( يبْب 4ا١بدكؿ رقم ) -1
 مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلمْب .التزاـ 
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درجة         
 االلتزاـ

الوزف  الرتبة
 ا٤بئوم

ا٤بتوسط 
 ا٤برجح

 ت العبارة

 1 كبّبة
0.75 

3.76 
يتجنب ا٤بدير التدخل ُب خصوصيات 

 ا٤بعلمْب
1 

 كبّبة
1 

يتحلى بالصرب ُب التعامل مع ا٤بعلمْب أثناء  3.76 0.75
 العمل

2 

 3 يعدؿ ُب معاملة ا٤بعلمْب 3.76 0.75 1 كبّبة
 4 ال يستغل ا٤بعلمْب ُب مصا٢بو الشخصية 3.75 0.75 2 كبّبة
 5 يعقد اجتماعات دكرية مع ا٤بعلمْب 3.76 0.75 1 كبّبة
 6 ٰبرص أف يكوف قدكة حسنة 3.76 0.75 1 كبّبة
 7 يلتقي با٤بعلمْب أثناء فراغهم 3.75 0.75 2 كبّبة
 8 يراعي الفركؽ الفردية بْب ا٤بعلمْب 3.75 0.75 2 كبّبة
 9 يراعي مشاعر ا٤بعلمْب 3.75 0.75 2 كبّبة
 10 يساعد ا٤بعلمْب على االنتماء للمهنة 3.76 0.75 1 كبّبة
 كبّبة

2 
يستبعد العبلقات الشخصية ُب اٚبذ  3.75 0.75

 القرارات
11 

حل ا٤بشكبلت الٍب يشارؾ ا٤بعلمْب ُب  3.76 0.75 1 كبّبة
 تواجههم

12 

 13 يشجع ا٤بعلم ا٤بتميز كٰبفزه 3.75 0.75 2 كبّبة
 14 يعمل على رفع ا٤بعنوية ٥بم 3.74 0.75 1 كبّبة
 15 يقـو عمل ا٤بعلمْب بشكل موضوعي 3.74 0.75 1 كبّبة
 16 يناصر ا٤بعلمْب لنيل حقوقهم 3.74 0.75 1 كبّبة
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التزاـ لتقدير درجة عبارات ( 16( بأف عدد العبارات كانت )4تضح من ا١بدكؿ ) ي    
–3.76يَباكح ما بْب ) مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلمْب

( فقد 0.60( كالوزف ا٤بئوم )3( كبا٤بقارنة مع متوسط ا٤برجح ا٤بعتمد البالغ )3.75
أف كل ، من حيث ا٤بتوسطات ا٤برجح كاألكزاف ا٤بئويةجاءت ٝبيع العبارات متقاربة 

 كانت أعلى من ا٤بتوسط  ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم ا٤بعتمد ُب الدراسة ا٢بالية ،العبارات  
التزاـ مدراء ا٤بدارس درجة كبالتإب ٲبكن القوؿ أف ٝبيع فقرات اجملاؿ متحققة، عليو فأف 

كانت إٯبابية ، كىذا يتفق مع نتائج دراسة  ْب  الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلم
بأخبلقيات مهنة  مدراء ا٤بدارس الثانويةٞبادنو كالركمي، كبذلك ٲبكن تفسّب نتيجة كعي 

إٔب أف حرصهم على استمرارية العبلقة الودية كالطيبة مع أسرة يرجع  التعليم ٫بو ا٤بعلمْب
 ا٤بدرسة ٤با تتطلبو طبيعة عملهم. 

ما درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية ج ا٤بتعلقة بالتساؤؿ الثا٘ب الذم ينص على :ثالثان: النتائ -1
 بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو ا٤بهنة ؟ 

لئلجابة عن التساؤؿ الثا٘ب ًب حساب ا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم لكل عبارة من عبارات 
كالبيانات االحصائية الٍب ًب ا٢بصوؿ االستبياف كفيما يلي ا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم 

 .( يوضح ذلك5عليها من نتائج التحليل كا١بدكؿ رقم ) 
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 ( يبْب ا٤بتوسطات ا٤برجحة كالوزف ا٤بئوم ١بميع العبارات ا٤بتعلقة بدرجة 5ا١بدكؿ رقم ) -1
 درجة التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو ا٤بهنة . 

الدرجة 
 السائدة

الوزف  الرتبة
 ا٤بئوم

ا٤بتوسط 
 ا٤برجح

 ت العبارة

 1 يتحلى بضبط النفس ُب ا٤بواقف ا٤بختلفة 3.73 0.75 3 كبّبة
يتعامل مع أطراؼ العملية اإلشرافية  3.73 0.75 3 كبّبة

 بإخبلص كموضوعية
2 

 3 يقبل النقد البناء من اآلخرين بصدر رحب 3.74 0.75 2 كبّبة
 4 ٰبافظ على أسرار مهنتو 3.75 0.75 1 كبّبة
 كبّبة

3 
ٰبرص على تعزيز العبلقات اإلنسانية مع  3.73 0.75

 ا٤بشاركْب ُب العملية اإلشرافية
5 

يطور نفسو مهنيان ٗبتابعة ما يستجد ُب ٦باؿ  3.73 0.75 3 كبّبة
 ٚبصصو

6 

 7 يظهر اعتزازه ٗبهنتو 3.72 0.74 4 كبّبة
 8 التعاكف بْب العاملْب ُب ٦باؿ ا٤بهنةيعزز ركح  3.71 0.74 5 كبّبة
 9 يقر ٖبطئو ا٤بهِب بشجاعة 3.71 0.74 5 كبّبة
يقـو با٤بهاـ اإلشرافية ا٤بوكلة إليو بصدؽ  3.71 0.74 5 كبّبة

 كأمانة
10 

 11 يلتـز ٗبواعيد عملو كزيارتو اإلشرافية 3.73 0.74 3 كبّبة
هبا االخركف ينسب األفكار الٍب يتقدـ  3.73 0.74 3 كبّبة

 ألصحاهبا
12 
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التزاـ (عبارات لدرجة 12( بأف عدد العبارات كانت )5تضح من ا١بدكؿ )ي      
( 3.75–3.71يَباكح ما بْب ) الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو اا٤بهنة مدراء ا٤بدارس

( 3البالغ )( كبا٤بقارنة مع ا٤بتوسط ا٤برجح ا٤بعتمد 0.75  -0.74ككزف مئوم يَباكح بْب )
كانت أعلى من ا٤بتوسط  ا٤برجح كالوزف ٪بد أف كل العبارات  (  0.60كالوزف ا٤بئوم )

كبالتإب ٲبكن القوؿ أف ٝبيع فقرات اجملاؿ متحققة، عليو  ا٤بئوم ا٤بعتمد ُب الدراسة ا٢بالية،
ذا يتفق كانت إٯبابية ايضان، كى  مداء ا٤بدارس بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو ا٤بهنةدرجة فأف 

مع نتائج  الدراستْب ا٤بشار اليهما سابقان دراسة الركمي كدراسة ٞبادنو، كىذا مؤشر إٯبايب 
يشّب إٔب فاعلية التزاـ مدراء ا٤بدارس بقواعد مهنة التعليم كأخبلقياهتا ا٤بتفق عليها ُب مهنة 

 . التعليم ما يؤكد أف مدير ا٤بدرسة يسعى إٔب ٙبقيق النمو ا٤بهِب بصورة مستمرة
ما درجة التزاـ مدراء رابعان : النتائج ا٤بتعلقة بالتساؤؿ الثالث الذم ينص على : 

 ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو اجملتمع ؟ 
لئلجابة عن التساؤؿ الثالث ًب حساب ا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم لكل عبارة من 
عبارات االستبياف كفيما يلي ا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم كالبيانات االحصائية الٍب ًب 

 ( يوضح ذلك.6ا٢بصوؿ عليها من نتائج التحليل كا١بدكؿ رقم )  
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رجحة كالوزف ا٤بئوم ١بميع العبارات ا٤بتعلقة بدرجة ( يبْب ا٤بتوسطات ا٤ب 6ا١بدكؿ رقم )  -1

 التزاـ مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات  مهنة التعليم ٫بو اجملتمع .
الدرجة 
 السائدة

الوزف  الرتبة
 ا٤بئوم

ا٤بتوسط 
 ت العبارة ا٤برجح

 3.69 0.74 9 كبّبة
يتحرل الدقة العلمية ُب نقل األراء ألفراد 

 اجملتمع احمللي
1 

 2 يساىم ُب تطوير البيئة احمللية 3.71 0.74 8 كبّبة
 3 يسعى إٔب ٙبقيق اىداؼ اجملتمع بكل إتقاف 3.72 0.74 7 كبّبة
 4 يشارؾ ُب أنشطة اجملتمع الثقافية 3.72 0.74 7 كبّبة
 كبّبة

6 
يشارؾ اجملتمع احمللي كأكلياء األمور ُب حل  3.76 0.75

 مشاكل التعليم
5 

يعزز قنوات التواصل اإلٯبابية بْب ا٤بدرسة  3.76 0.75 6 كبّبة
 كاجملتمع احمللي

6 

 7 يلتـز بقيم اجملتمع كتقاليده ُب سلوكو كمظهره 3.84 0.77 5 كبّبة
ينسج عبلقات كدية مع مؤسسات اجملتمع  3.84 0.77 5 كبّبة

 ا٤بد٘ب ٣بدمة التعليم
8 

 9 ا٤بصلحة العامةينصح أبناء ٦بتمعو ٗبا ٰبقق  3.86 0.77 4 كبّبة
 10 ينفذ ما يلتـز بو أماـ اآلخرين ٘باه اجملتمع 3.91 0.78 3 كبّبة
ينقل قضايا اجملتمع إٔب ا٤بديرين كا٤بعلمْب  3.97 0.79 1 كبّبة

 ٔبديو
11 

 12 يوظف عبلقتو ٗبا ٱبدـ مصلحة التعليم 3.92 0.78 2 كبّبة
لتقدير متوسط درجة  ة( عبار 12( بأف عدد العبارات كانت )6من ا١بدكؿ )  يظهر     
( 3.97–3.69يَباكح ما بْب ) مدراء ا٤بدارس بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو اجملتمعالتزاـ 
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با٤بقارنة مع ا٤بتوسط ا٤برجح ا٤بعتمد للدراسة ( ك 0.79  -0.74ككزف مئوم يَباكح بْب )
كانت أعلى من ا٤بتوسط  ٪بد أف كل العبارات  (   0.60ا٤بئوم ) ( كالوزف  3ا٢بالية البالغ )

كبالتإب ٲبكن القوؿ أف ٝبيع فقرات اجملاؿ  ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم ا٤بعتمد ُب الدراسة ا٢بالية ،
متحققة بدرجة كبّبة، كىذا يتفق مع نتائج دراسٍب ٞبادنو كالركمي كيعزك الباحث ٙبقق ىذا 

تمع اللييب كاجملتمعات العربية كاإلسبلمية كافة االلتزاـ بالقيم اجملاؿ إٔب أف ماٲبيز اجمل
 كاألعراؼ كاحَباـ اآلخرين كما تؤكده أخبلقيات مؤسساتنا الَببوية.

( ٲبكن القوؿ أف ا٤بدير يقبل 6،5،4كمن خبلؿ الرجوع إٔب النتائج الواردة ُب ا١بداكؿ )
القيم الٍب تدعمو سواء مع ا٤بعلمْب أك حقيقة كونو ٭بوذجان ٰبتدا بو لذا ٯبب أف ٲبتلك 

ا٤بهنة أك مع اجملتمع ككل، كأف ٙبقيق أىداؼ مدرستو الَببوية ليس سهبلن كال ٲبكن أف يتم 
عفويان فهو مسألة ضمّب، ككل فرد ىو كياف ُب حد ذاتو منو تنبع كتنطلق القيم كبو تطبق 

أك دستور أك الئحة، كىذا يؤكد كترسخ كما أف لكل قرار أخبلقي مربراتو استنادا إٔب مبدأ 
أف األخبلؽ تعترب قا٠بان مشَبكان بْب ٨بتلف ا٤بهن ُب اجملتمع الواحد اذ ال ٚبلو مهنة من 
الضوابط األخبلقية الٍب ٙبكم تصرفات افرادىا أخبلقيان الف االخبلؽ تتأثر باإلطار الفكرم 

 كا٤بستول ا٢بضارم الذم يعيشو اجملتمع.
 نتائج الدراسة:

من االلتزاـ لدل مدراء ا٤بدارس الثانوية ظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ درجة كبّبة أ - 1
 . بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو ا٤بعلمْب

من االلتزاـ لدل مدراء ا٤بدارس الثانوية بأخبلقيات بينت الدراسة أف ىناؾ درجة كبّبة   -2
 . مهنة التعليم ٫بو ا٤بهنة

من االلتزاـ لدل مدراء ا٤بدارس الثانوية بّبة أكضحت الدراسة أف ىناؾ درجة ك-3
 . بأخبلقيات مهنة التعليم ٫بو اجملتمع
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 يوصي الباحث ُب هناية ىذه الدراسة ٗبا يلي :   توصيات الدراسة :
عقد دكرات تدريبية متخصصة أثناء ا٣بدمة ُب أخبلقيات مهنة التعليم للمدراء من قبل  -1

 اجملاؿ كتشجيع ا٤بدراء على االلتحاؽ هبا.خرباء تربويْب متخصصْب ُب ىذا 
ضركرة ٛبسك كزارة الَببية كالتعليم ٗبعايّب كاضحة عند اختيار مدراء ا٤بدارس كاعتبار ا٤بعيار  -2

 األخبلقي من أكلويات ضوابط االختيار.
 ضركرة التزاـ مؤسسات إعداد ا٤بعلمْب بضوابط كمعايّب القبوؿ عند االلتحاؽ للدراسة هبا. -3
اء ىيئة التدريس ٗبؤسسات إعداد ا٤بعلمْب إٔب بذؿ ا٤بزيد من ا١بهود لتنمية  دعوة اعض -4

 كفايات الطالب ا٤بعلم كصقل مهاراتو تربويان كأكادٲبيان خبلؿ فَبة إعداده.
 جراء دراسات ٩باثلة ُب مراحل تعليمية أخرل. إ :  مقًتحات الدراسة
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 اؼبرجع:
معلمي كمعلمات اللغة العربية بأخبلقيات مهنة التعليم أديب ذياب ٞبادنة، درجة التزاـ -1

من كجهة نظرىم مديرم ا٤بدارس، االردف،اجمللة االردنية ُب العلـو الَببوية ،اجمللد 
 .2013التاسع،العدد األكؿ،ا٤بفرؽ، 

البشّب ا٥بادم القرقوطي،٧باضرات غي طرؽ التدريس العامة،جامعة طرابلس،كلية الَببية -2
 5ص2016طرابلس

حساـ الدين حسن،ٕبوث ا٤بؤٛبر العريب الدكٕب الرابع لضماف جودة التعليم -3
 676،ص2014/ابريل3-1العإب،االردف، جامعة الزرقاء،

حنوف تغريد، مدل التزاـ معلمي ا٤برحلة الثانوية بأخبلقيات مهنة التعليم من كجهة -4
جامعة االزىر، كلية الَببية مشرُب ك مديرم ا٤بدارس الثانوية ا٢بكومية ٗبحافظات غزة،غزة، 

 .2006،رسالة ماجستّب غّب منشورة،   
رضواف أٞبد،أخبلقيات مهنة التعليم مدل التزاـ ا٤بشرفْب الَببويْب هبا من كجهة نظر -5

مديرم ا٤بدارس كا٤بعلمْب ُب ٧بافظات الشماؿ،االردف،جامعةالربموؾ، كلية الَببية كالفنوف، 
 . 1994رسالة ماجستّب غّب منشورة،

 .2017كزارة الَببية كالتعليم الليبية،مكتب التوثيق كا٤بعلومات،-6
سليماف بن سبلـ الركمي، درجة التزاـ ا٤بشرقيْب الَببويْب ُب ٧بافظة غزة بأخبلقيات -7

ا٤بهنة من كجهة نظرىم كسبل تطويرىا،غزة، ا١بامعة االسبلمية، كلية الَببية، رسالة ماجستّب 
 . 2009غّب منشورة،  

عباس ٧بمد خليل،كآخركف،مدخل إٔب مناىج البحث ُب الَببية كعلم النفس، عماف ، -8
 (.5،)ط2014دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع، 

ت(، ص -علي الشويكي، ا٤بدرسة كالَببية كإدارة الصف، بّبكت، دار مكتبة ا٢بياة،)د-9
127 . 
ي، عىٌماف ، دار النعيمٓب ٧بمد عبد العاؿ ك آخركف، طرؽ كمناىج البحث العلم-10

 .2009الوراؽ للنشر كالتوزيع
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 واقع ومسببات وعالج تدىن اؽبوية اؼبهنية للمعلم
 )دراسة ميدانية(

 د. مصطفى عبد العظيم الطبيب/ جامعة طرابلس
 ملخص الدراسة باللغة العربية

هتدؼ الدراسة ا٢بالية إٔب التعرؼ على كاقع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم، ككذلك التعرؼ على 
سباب تدٗب ا٥بوية ا٤بهنية، ك٧باكلة كضع أسس لعبلج خلل ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم، كٙباكؿ أ

 الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما كاقع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم الذم يقـو بالتدريس ُب ليبيا؟ .1
 ما مسببات تدٗب ا٥بوية ا٤بهنية لدل بعض ا٤بعلمْب؟ .2
 ة ا٤بهنية لدل بعض ا٤بعلمْب من كجهة نظر ا٤بعلم؟ما أسس عبلج تدٗب مستول ا٥بوي .3

كقد ًب استخداـ ا٤بنهج الوصفى َب الدراسة ا٢بالية، باعتباره ا٤بنهج الذل يعتمد على دراسة 
( 130الظاىرة كما توجد َب الواقع، كيهتم بوصفها بشكل دقيق، كمشلت عينة الدراسة )

اختيارىم بالطريقة العشوائية من مكاتب معلما كمعلمة ٩بن يقوموف بالتدريس الفعلى، كًب 
 تعليم بلدية طرابلس، كمكاتب تعليم بلدية مصراتو.

يتكوف من ثبلثة أبعاد على ك تصميم مقياس لقياس ا٥بوية ا٤بهنية  كلغرض ٝبع البيانات ًب
 النحو التأب: 

 كاقع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم. .1
 تدٗب ا٥بوية ا٤بهنية من كجهة نظر ا٤بعلم. مسببات .2
كجهة نظر ا٤بعلم َب كضع االقَباحات الٌب ٲبكن من خبل٥با ا٢بد من تدٗب  معرفة .3

 مستول ا٥بوية ا٤بهنية.
 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

إف كاقع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم يتمثل َب حرص ا٤بعلم كالتزامو بأداء كاجباتو ا٤بدرسية  .1
َبما أماـ اآلخرين، كأف ا٤بعلم بشكل دقيق، كا٢برص على أف يكوف كضعو ا٤بهُب ٧ب

ٰباكؿ قدر اإلمكاف استخداـ كسائل التقوٙب ا٤بتنوعة، كيؤمن بالعبلقات التعاكنية، 
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كيساىم َب تنظيم األنشطة، كٰبرص على حضور الدكرات التدريبية َب حاؿ كجودىا، 
لٌب كىذا يشّب إٔب أف ا٤بعلم لديو ىوية مهنية أل أنو ٰباكؿ رغم الظركؼ كالصعوبات ا

يعاٗب منها أف يثبت كجوده من خبلؿ األنشطة كالربامج كالدكرات كالتعاكف مع زمبلئو، 
 ككل ىذا يعزز ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم.

إف ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم تتأثر بعدة عوامل من كجهة نظر عينة الدراسة منها عدـ الَبكيز  .2
ة باإلنفاؽ على بقية القطاعات على اجملاؿ التعليمى من الدكلة ٗبا َب ذلك ا٤بعلم مقارن

األخرل، كَب ىذا اجملاؿ أشارت العينة إٔب عدـ االىتماـ با٤بعلم من حيث الدكرات 
%( من 97التدريبية أثناء ا٣بدمة، كاالىتماـ با٤ببُب التعليمى، كأشارت ما نسبتو )

ا٤بهن العينة إٔب أنو من العوامل ا٤بؤثرة َب مهنية ا٤بعلم ىو الدخل الشهرل مقارنة ب
 األخرل األقل أٮبية من مهنة التعليم.

 
Summary of study: 

The current study aims to identify the reality of the professional 

identity of the teacher, as well as to identify the causes of the 

decline of professional identity, and an attempt to lay the 

foundations for the treatment of a professional identity as a 

teacher., the study tries to answer the following questions: 

1. What is the reality of the professional identity of the teacher, 

who taught in Libya ? 

                                                                               

What causes the decline of some teachers' professional identity. 

2.  

3. What is the basis of the treatment of the low level of 

professional identity to some teachers from the point of view of 

the teacher?               The descriptive approach was used in the 

current study, as the curriculum which is based on the study of 

the phenomenon as there is in fact, concerned as accurately, the 

study included a sample of (130) Teachers who teach actual, 

random way has been selected from the offices of the education 

of the Tripoli Municipality, and the Misrata Municipality. 
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For the purpose of data collection was the design of a scale to 

measure the professional identity consists of three dimensions as 

follows: 

1.The reality of the teacher professional identity (20) contains a 

paragraph. 

2. The causes of the decline in professional identity from the 

point of view of the teacher 

3.The third dimension includes know the point of view of the 

teacher in the development of the proposals which could limit 

the low level of professional identity 

The study came to the following results: 

1. The reality of the professional identity of the teacher is the 

keenness of the teacher and his commitment to the school duties 

thoroughly, to ensure that his professional respectable before 

others, and the teacher to try as much as possible the use of 

diverse calendar, and believes in the cooperative relations, and 

contributes to the organization of activities, and is keen to attend 

training courses in if its existence, this indicates that the teacher 

has professional identity that is trying, despite the conditions and 

difficulties suffered by to prove its existence through the 

activities and programs, courses and cooperation with 

colleagues, and this reinforces the professional identity of the 

teacher. 

2. The professional identity of the teacher to be affected by 

several factors, from the point of view of the study sample, not to 

focus on the educational system of the State, including the 

teacher, compared to spending on the rest of the other sectors, 

and in this area the sample pointed to the lack of attention to the 

teacher in terms of training courses during the service, and 

attention to the building of education, it pointed out that rate 

(97%) of the sample to that of the influential factors in the 

professional teacher is the monthly income compared to other 

occupations at least, the importance of the teaching profession. 
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 مقدمة الدراسة: 
تشغل باؿ  كأصبحتإف ا٥بوية ٛبثل دكران بارزان للفرد كاجملتمع على حد السواء 

ا٤بختصْب كالباحثْب َب كافة اجملاالت؛ فهى ال تقتصر على ٦باؿ بعينو كقد أثر مفهـو 
العو٤بة الذل ظهر حديثان كترؾ آثارا نفسية كاجتماعية نتج عنها تدىور َب ىوية الفرد 
كاختبلط األدكار، كيظهر التحوؿ َب ا٥بوية للفرد َب عدة صور منها كيفية تفكّبه كإدراكو 

ت كاآلخرين، كقد أشارت بعض الدراسات َب ٦باؿ العو٤بة كا٥بوية إٔب أف ا٥بوية تتأثر للذا
بظاىرة العو٤بة َب ٝبيع مستوياهتا كمكوناهتا، كأصبح بعض األفراد يعانوف من أزمة ا٥بوية 
النبهارىم بالقيم الثقافية كاالجتماعية الوافدة من اجملتمعات ا٤بتقدمة، فا٥بوية ترتبط بالتغّب 

 سريع الذل ٰبدث اآلف على كافة األصعدة.ال
( أف الدراسات السوسيولوجية أشارت إٔب أف لكل ٝباعة 2008كيرل إبراىيم القادرل )

أك أمة ٦بموعة من ا٣بصائص كا٤بميزات الٌب ٚبص ا٤بهنة أك اجملتمع أك التاريخ كالٌب تعرب عن  
ائص الٌب ٘بمعهم )القادرل، كياف ينصهر فيو األفراد منسجمْب كمتشاهبْب بتأثر ىذه ا٣بص

2008 :47.) 
كىذا األمر ينطبق على ا٤بعلمْب حيث يعيشوف َب بيئة تعليمية كىى ا٤بدرسة كينتموف إليها 
كتعترب ٗبثابة البيت الثاٗب بالنسبة ٥بم، كتتكوف ٦بموعة من ا٣بصائص لديهم خبلؿ تفاعلهم 

م كمن بْب ىذه ا٣بصائص مع بعضهم البعض من جهة كمن جهة ثانية تفاعلهم مع طبلهب
كا٤بميزات ا٥بوية ا٤بهنية الٌب تتكوف من خبلؿ ٦بموعة القيم كا٤بعايّب الٌب يكتسبها ا٤بعلم من 
خبلؿ العبلقات اإلنسانية الٌب يكوهنا، فا٥بوية ا٤بهنية بالنسبة للمعلم تظهر من خبلؿ 

عاد ا٥بوية االجتماعية العبلقة مع األخر كىذا يؤكد على أف ا٥بوية ا٤بهنية تعد بعدا من أب
كىذا ما أشار إليو الباحثوف كالعلماء أمثاؿ اريكسوف  الذل يعد من األكائل الذين اىتموا 
بدراسة مفهـو ا٥بوية كاعتمد َب ذلك على التحليل النفسى معتمدان على ا٤بفاىيم الٌب 

ىوية كضعها فركيد مثل: الوعى كالبلكعى، كيرل اريكسوف أف الشعور الواعى المتبلؾ 
شخصية يقـو على مبلحظتْب متبلزمتْب كٮبا: كعى الفرد لتشاهبو مع ذاتو كباستمرارية 
 كجوده َب الزماف كا٤بكاف، كإدراؾ أف اآلخرين يعَبفوف لو هبذا التشابو كهبذه االستمرارية. 
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 مشكلة الدراسة: 
 تعد ىذه الدراسة ٧باكلة من الباحث لدراسة موضوع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم َب
ا٤بؤسسات التعليمية َب ليبيا، كتقف مشكلة الدراسة على القصور الواضح من بعض 
ا٤بعلمْب با٤بدارس َب أدائهم لواجبهم ٫بو ىذه ا٤بهنة، كىل ىذا القصور ناتج عن خلل َب 
ىويتهم ا٤بهنية، أك كرد فعل على بعض ا٤بشكبلت الٌب يعاٗب منها ا٤بعلم كتدٗب مستول 

الباحث على بعض الدراسات السابقة الٌب عا١بت ىذا ا٤بوضوع دخلو الشهرل، كبإطبلع 
َب بعض اجملتمعات العربية يتضح أف ا٥بوية ا٤بهنية ىى من ٨برجات التفاعبلت الٌب تتم بْب 

 األفراد داخل ا٤بؤسسة.
( إٔب عبلقة ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم 1998كَب ىذا الصدد اشارت دراسة ٛبحرل )

عى كا٤بهُب مفَبضان أف أل ٛبثل للمعلم عن ذاتو سوؼ ينعكس بالتوافق النفسى كاالجتما
بصفة مباشرة على تبلميذه كبالتأب سوؼ يؤثر كبدكف شك على أنشطتهم كتفاعبلهتم 

 (.92 -88: 1988)ٛبحرل، 
( أف موضوع ا٥بوية ناتج عن التفاعبلت االجتماعية الٌب 2006كما بينت دراسة غمارل )

ة، كيرل أف مفهـو ا٥بوية مفهومان مطاطيان كىو مازاد من  تتم بْب العماؿ داخل ا٤بؤسس
صعوبة ٙبديد مفهومها َب ا٤برحلة االنتقالية الٌب تعرفها ا٤بؤسسة ا١بزائرية، إذ أف دراسة 
غمارل ربطت بْب ا٥بوية َب العمل كالتغيّب االجتماعى كما يصاحبو من تغّبات على باقى 

 (.2006. )غمارل، 2األصعدة 
ا٢بالية الٌب يقـو هبا الباحث جاءت لدراسة خلل ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم  أما الدراسة

من خبلؿ الوقوؼ على كاقع ا٥بوية ا٤بهنية الراىن، كدراسة مسببات ىذا ا٣بلل، كالتوصل إٔب 
بعض اإلقَباحات من أجل  كضع حلوؿ، كمن خربة الباحث ا٤بتواضعة َب العملية التدريسية 

ماء بعض ا٤بعلمْب ٤بهنتهم، كحبهم ٥با األمر الذل تسبب َب يبلحظ أف ىناؾ خلل َب انت
تدٗب ٨برجات العملية التعليمية، كيتسأؿ الباحث عن كاقع ا٥بوية ا٤بهنية ٥بؤالء ا٤بعلموف، 

 كمسببات ا٣بلل من خبلؿ إجابة عينة الدراسة على التساؤالت التالية:
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 ليبيا؟ ما كاقع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم الذل يقـو  بالتدريس َب .1
 ما مسببات تدٗب ا٥بوية ا٤بهنية لدل بعض ا٤بعلمْب ؟ .2
 ما أسس عبلج تدٗب مستول ا٥بوية ا٤بهنية  لدل بعض ا٤بعلمْب من كجهة نظر ا٤بعلم؟ .3

 أنبية الدراسة:
 تكمن أٮبية الدراسة ا٢بالية َب األتى:

هنية تستمد الدراسة أٮبيتها من ا٤بوضوع الذل تتناكلو فهى هتتم بدراسة ا٥بوية ا٤ب .1
للمعلم الٌب ٛبثل بعد من أبعاد ا٥بوية االجتماعية القائمة على القيم كا٤بعايّب الٌب يكتسبها 

 الفرد من خبلؿ تفاعلو مع األخرين.
تعد الدراسة ا٢بالية إضافة جديدة للَباث النظرل للهوية ا٤بهنية للمعلم، حيث ندرة  .2

 ييب.الدراسات السابقة َب ىذا اجملاؿ خاصة َب اجملتمع الل
إف التعرؼ على العقبات كا٤بشاكل الٌب تقف حجر عثرة أماـ ا٤بعلم ك٘بعلو ذك ىوية  .3

مهنية سلبية يساعد القائمْب على العملية التعليمية َب كضع ا٢بلوؿ كا٤بقَبحات من أجل 
 تكوين أك بناء ىوية مهنية إٯبابية.

 أىداؼ الدراسة:
 تستهدؼ الدراسة إٔب مايلى:

 وية ا٤بهنية للمعلم َب ليبيا.التعرؼ على كاقع ا٥ب .1
 التعرؼ على أسباب تدٗب ا٥بوية ا٤بهنية لبعض ا٤بعلمْب. .2
 ٧باكلة كضع أسس كمقَبحات لعبلج خلل ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم. .3

 مصطلحات الدراسة:
 ا٥بوية:

(  بأهنا : "معرفة الفرد  إلصولو كلذاتو كإنتمائو ٥بذه 2004يعرفها إ٠باعيل عبد الفتاح )
 (. 169: 2004األصوؿ كا١بدكر ) عبد الكاَب، 

 ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم: 
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يعرؼ الباحث ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم بأهنا ٧بصلة ٣بربات كمعارؼ كأنشطة مر هبا ا٤بعلم 
 تظهر من خبلؿ التصورات الٌب يرأىا على ذاتو، كيرأىا خبلؿ قيامو بالتدريس، كالٌب

األخركف عنو من خبلؿ التفاعل االجتماعى الذل ٰبدث بينو كبْب احمليطْب بو داخل أسوار 
 ا٤بدرسة كخارجها.

 ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم إجرائيان:
ن خبلؿ إجابتو يعرؼ الباحث ا٥بوية ا٤بهنية إجرائيان بأهنا الدرجة الٌب يتحصل عليها ا٤بعلم م

 على ا٤بقياس ا٤بصمم لقياس ا٥بوية ا٤بهنية . 
 حدود الدراسة:

 ا٢بدكد ا٤بكانية: بعض ا٤بدارس  َب مدينة طرابلس، كمصراتو. .1
ا٢بدكد الزمانية: ًب إجراء الدراسة خبلؿ الفصل الدراسى األكؿ للعاـ الدراسى  .2

 ـ.2017 -2016
لمْب كا٤بعلمات الذين يقوموف بالتدريس ا٢بدكد البشرية: تتحدد الدراسة بعينة من ا٤بع .3

 الفعلى.
 اإلطار النظرى والدراسات السابقة:

 اؽبوية اؼبهنية:
يشّب مفهـو ا٥بوية إٔب ما يكوف بو الشىء ىو ىو  من حيث تشخصو كٙبققو َب 
ذاتو كٛبييزه عن غّبه، كتعرب ا٥بوية عن حقيقة الشىء ا٤بطلق ا٤بشتملة على الصفات ا١بوىرية 

يز الفرد عن غّبه، كما تعرب عن خاصية ا٤بطابقة أل مطابقة الشىء لنفسو أك لذاتو، الٌب ٛب
كعلى سبيل ا٤بثاؿ ا٥بوية الثقافية أك االجتماعية ألل شعب ىى القدر الثابت كا١بوىرل 
كا٤بشَبؾ من السمات العامة الٌب ٛبيز حضارتو عن غّبىا من ا٢بضارات )عوض هللا، 

2011 :1193 .)11  
( أف ا٥بوية َب ٦بملها تشّب إٔب ٦بموعة من السمات أك ا٣بصائص 2011بيب )كيرل الط

الثقافية كاالجتماعية كا٤بهنية كالسياسة الٌب ٲبتلكها الفرد كٛبيزه عن أقرانو اآلخرين، كىذه 
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السمات ٰبقهها الفرد من خبلؿ تفاعلو مع اآلخرين، كٙبقق لو النجاح َب ا٤بهنة كا٢بياة 
 (. 593: 2011ـ ) الطبيب، االجتماعية بشكل عا

كتعد ا٥بوية ا٤بهنية إحدل أبعاد ا٥بوية االجتماعية الٌب تتكوف من عناصر الشخصية 
الٌب يتمتع هبا الفرد من خبلؿ إنتمائو ١بماعتو كتفاعلو معها، فا٥بوية االجتماعية ٙبدد 

 .الطريقة الٌب يتبعها الفرد َب التصرؼ كالقيادة كتؤثر َب نظرة اآلخرين إليو
أف ا٥بوية االجتماعية ىى عبارة عن اٙباد    Akrit & Lauren كيرل كريت كلورين 

٦بموعة من ا١بوانب الٌب تشكل ذات الفرد كأف أحد جوانبها ظاىرة بينما بعض جوانبها 
 (.540: 2011األخرل غّب ظاىرة أك ٨بفية ) الطبيب، 

كٛبثل ا٥بوية ا٤بهنية كل ا٤بعايّب كالقيم كاالنتماءات ا٤بتعددة الٌب تعترب ا٤برجعيات الٌب 
يتم تعريف أعضاء ا١بماعة َب العمل من خبل٥با، فهى تفسر كيف يؤدل الفرد سواء على 
ا٤بستول الفردل أك ا١بماعى مهامو كأدكاره، كماىى الصورة الٌب يقدمو فيها زمبلئو َب 

ية ا٤بهنية ىى ٧بصلة العبلقات القائمة بْب الفرد العامل ) كىنا أقصد بذلك العمل، كا٥بو 
ا٤بعلم( كالتنظيم من خبلؿ تفاعلو مع زمبلئو كاإلدارة، كما أهنا ٙبدد اجملموعة ا٤بهنية الٌب 
ينتمى إليها ٕبيث يسمح للفرد بتحديد موقعو داخل النسق التنظيمى كبالتأب ٙبديد موقع 

 (.  4-3: 2012اء ا٥بوية ا٤بهنية )كارل، الفرد يسهم َب بن
 

 اؼبعلم:
إف االىتماـ با٤بعلم خاصة َب ىذه األياـ الٌب تتسم بالتغّب السريع َب كافة اجملاالت 
أصبحت من البديهيات، كٲبكن مبلحظة اآلثار كاالنعكاسات َب كثّب من ا٣بطط الٌب 

ا٤بتقدمة، ك٩با يزيد من أٮبية دكر قدمها الَببويوف إلصبلح كتطوير نظم التعليم َب البلداف 
ا٤بعلم َب العملية التعليمية َب العصر ا٢بديث ىو التغّب الكبّب الذل حدث َب مفهـو عملية 
التدريس، كَب مسؤلياتو التعليمية كالَببوية كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية كَب األدكار 

فعملية التدريس ٓب تعد  كما كانت َب ا٤بتوقع منو أف يقـو هبا َب ا٤بدرسة كالبيئة احمليطة، 
ا٤باضى ٦برد التلقْب من الكتاب ا٤بدرسى بل أصبحت عملية فنية معقدة تتطلب فهمان تامان 
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لطبيعة التبلميذ الذين يقـو ا٤بعلم بتعليمهم كفهمان ٣بصائصهم كميو٥بم كرغباهتم ك٢باجاهتم 
 (.  42: 1985النفسية كاالجتماعية كالتعليمية           ) الشيباٗب، 

كيعد ا٤بعلم أحد ا٤بدخبلت الَببوية َب النظاـ التعليمي لذلك فإف مستول أدائو 
الَببول يؤثر إٔب حد كبّب َب العملية التعليمية كالٌب تنعكس نتائجها على تقدـ اجملتمع َب  
كافة جوانبو، كما يؤثر سلوؾ ا٤بعلم القيادل على سلوؾ كأداء التبلميذ كٙبصيلهم 

كيتوقع اجملتمع من ا٤بعلم دائما أف يقـو بأدكار متعددة على خبلؼ ا٤بهن  الدراسى،
األخرل، كيتطلب النحاج ا٤بهُب للمعلم أف يتصف ٗبجموعة من الصفات أك القدرات  
كالذكاء الوجداٗب، كالذم يتمثل َب قدرة ا٤بعلم على إدراؾ انفعاالتو كالتحكم فيها كقراءة 

ركنة، كباعتبار أف ا٤بعلم من أىم عناصر ا٤بنظومة الَببوية، مشاعر تبلميذه كالتعامل معهم ٗب
٥بذا يعتمد ٪باح العملية التعليمية على مدل ٪باحو َب أداء الدكر ا٤بكلف بو داخل 

 حجرات الدراسة، كما يتصف بو من قدرات كمهارات ٘بعلو أكثر تقببل لذاتو كلتبلميذه.
التعليمية إذ أنو ىو ا٤بعلم كا٤برىب كا٤برشد من ىنا يعترب ا٤بعلم حجر الزاكية َب العملية 

كا٤بوجو ك٥بذا فهو ٰبتاج إٔب عدد من ا٤بهارات الٌب ٛبكنو من إثقاف العملية التدريسية، فهو 
ٕباجة إٔب بناء عبلقات إنسانية ناجحة مع زمبلئو كتبلميذه كأكلياء أمور التبلميذ، كالبد 

اعية كا٤بعرفية كالذكاءات ا٤بتعددة كالوعى من أف يتمتع ببعض القدرات الوجدانية كاالجتم
 بذاتو، كباألخرين، كا٤بسئولية كاإلخبلص َب العمل.

 الدراسات السابقة:
(  بدراسة حوؿ ا٥بوية ا٤بهنية كاالجتماعية لفئة إطارات 2007قاـ مراٗب حساف )

ا٤بؤسسات االقتصادية حيث ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على خصائص ا٥بوية ا٤بهنية 
جتماعية إلطارات ا٤بؤسسات االقتصادية العمومية َب ا١بزائر، كتكونت عينتها من كاال
( ذكور ينتموف إٔب ا٤بؤسسات اإلقتصادية با١بزائر، 122( إناث، )28( فرد منهم )150)

كتوصلت الدراسة إٔب النتائج التالية: أف أغلب اإلطارات كانوا من الرجاؿ خاصة َب 
اكزت أعمارىم األربعوف سنة، ككاف أغلبهم متزكجوف، مستويات التأطّب العليا، ك٘ب

كينحدركف من أكساط اجتماعية متواضعة بْب ريف كحضر، كأغلبهم أيضان ٲبتلكوف ا٤بؤىل 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

55 
 

ا١بامعى. كما أشارت نتائج الدراسة إٔب أف اإلطارات االجتماعية كاالقتصادية متدىورة 
يشوف َب حالة قلق خوفان من فقداف جدان مقارنة بفَبة السبعنينيات كالثمانينيات فهم يع

مكاف عملهم، كيشعركف بالتهميش. كقد تبْب من النتائج أف ا٥بواجس االقتصادية 
 (.  2007كاالجتماعية ىى الٌب تسيطر على تصورات اإلطارات ) مراٗب، 

( دراسة ىدفت إٔب التعرؼ على  قياس ا٥بوية 2011كما قدـ فارس نظمى )
العمل من خبلؿ بناء مقياس للهوية الوطنية باعتبارىا بعدان من الوطنية لدل العاطلْب عن 

( فرد عاطل عن العمل َب 403أبعاد ا٥بوية االجتماعية، كتكونت عينة الدراسة من )
٧بافظة بغداد، كتوصلت الدراسة إٔب أف العاطلْب عن العمل عينة الدراسة يتمتعوف بوطنية 

 (.  2010عراقية قوية )نظمى،  
( التعرؼ على مستول أزمة ا٥بوية لدل تبلميذ 2011اسة أٞبد ٧بمود )كاستهدفت در 

مرحلة التعليم األساسى، كالتعرؼ أيضان على الفركؽ َب أزمة ا٥بوية كفقان لبعض ا٤بتغّبات 
( تلميذ كتلميذة من تبلميذ مدارس مدينة 1040الدٲبقرافية، كتكونت عينة الدراسة من )

إٔب نتائج عدة أٮبها: كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  ا٤بوصل العراقية، كتوصلت الدراسة
َب أزمة ا٥بوية بْب تبلميذ الصف الرابع كالسادس كلصاّب الصف السادس، كمن حيث 
التخصص التوجد فركؽ دالة إحصائيان بْب التخصص العلمى كالتخصص األدىب، أما من 

ناث كلصاّب اإلناث ) حيث ا١بنس فهناؾ فركؽ دالة إحصائيان بْب التبلميذ الذكور كاإل
 (. ٧2011بمود، 

( بدراسة حوؿ دكر الَببية َب بناء ا٥بوية االجتماعية كالنفسية 2011كقاـ الطبيب )
لدل طبلب ا١بامعة، كىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على دكر الَببية َب بناء ا٥بوية 

 بناء ا٥بوية االجتماعية كالنفسية لطبلب ا١بامعة، كالتعرؼ على دكر ا٤بناىج الدراسية َب
االجتماعية كالنفسية للطبلب، كمعرفة الفركؽ بْب الطبلب َب ا٥بوية االجتماعية كالنفسية، 

( طالب كطالبة  بالسنة الرابعة  بكلية اآلداب ترىونة، 200كتكونت عينة الدراسة من )
( أستاذ 30( طالبة، كما مشلت الدراسة )100( طالب، ك)100جامعة ا٤برقب منهم )

كتوصلت الدراسة إٔب النتائج التالية: ترل عينة األساتذة كمن خبلؿ االستبياف جامعى. 
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ا٤بقدـ ٥بم أف عبلقة الَببية با٥بوية عبلقة كطيدة، كما ترل أيضان أف ىناؾ عبلقة موحبة بْب 
الَببية كالتنشئة االجتماعية كتكمن َب ٦بموعة القيم كالعادات كاألعراؼ، كرأت العينة أنو 

لشباب ا١بامعى بذكاهتم كتارٱبهم كحقوقهم كالتعرؼ باآلليات الكفيلة بتحقيق ٯبب توعية ا
انتمائهم االجتماعى، كغرس القيم َب نفوس الشباب كتعميق ا٢بوار بْب الشباب كتعويدىم 
على ٙبمل ا٤بسئولية كالتسامح كإدراؾ الذات كاألخر، كإعادة النظر َب بناء ا٤بقررات 

للهوية، كما  أشارت نتائج الدراسة إٔب كجود فركؽ دالة الدراسية ٗبا يكفل ٙبقيقها 
إحصائيان بْب الذكور كاإلناث َب أبعاد ا٥بوية األخبلقية كالدينية، بينما ال توجد فركؽ دالة 

 (. 2011بْب الذكور كاإلناث َب بعد ا٥بوية النفسية كاالجتماعية كا٥بوية ا٤بهنية ) الطبيب، 
بعنواف العامل ا١بزائرل بْب ا٥بوية ا٤بهنية كثقافة ( دراسة 2012كقدـ كارل أمينة )

اجملتمع، كىدفت إٔب رصد كاقع العبلقات السوسيومهنية الٌب يكوهنا األستاذ ا١بامعى َب 
٧بيط عملو على اعتبار أهنا من بْب مكونات ىويتو ا٤بهنية، كأيضان رصد كاقع ا٥بوية ا٤بهنية 

الثقافة اجملتمعية كالتنظيمية على ا٥بوية  داخل ا٤بؤسسة ا١بزائرية، كالكشف عن انعكاس
( أستاذ ٔبامعة تلمساف منهم 90ا٤بهنية لؤلستاذ ا١بامعى، كتكونت عينة الدراسة من )

( عاـ،  كتوصلت 54 -30( أستاذ تراكحت أعمارىم ما بْب )51( أستاذة، ك )39)
 الدراسة إٔب نتائج عدة أٮبها:

كالتنظيمية كالثقافية مؤشرا رئيسيان لسلوؾ األفراد الذين تشكل مكونات ا٥بوية اجملتمعية  .1
 أجريت عليهم الدراسة.

ٓب يظهر األستاذ ا١بامعى رغبتو َب التأثّب َب األخرين أك َب توجيو سلوكهم إذ يكتفى  .2
 بتوجيو سلوكو كفق ما يطمح إليو كما ٲبكن أف ٰبقق لو إزدىار على ا٤بستول الشخصى.

امعى داخل اجملتمع غّب كاضح ا٤بعآب كونو ال يتميز عن غّبه من الدكر احملدد لؤلستاذ ا١ب .3
 (. 2012بقية أفراد اجملتمع كبالتأب فإف مركزه االجتماعى ىو األخر غّب ٧بدد ) كارل، 

( حوؿ تشكيل مستويات 2013كَب دراسة قاـ هبا كل من الشماس، كٞبود )
مستويات تشكيل ا٥بوية  ا٥بوية االيدلوجية، حيث ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على

( طالب 520االيدلوجية كفق اجملاالت األساسية الٌب تتكوف منها، كبلغ حجم العينة )



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

57 
 

كطالبة من طبلب الصف األكؿ الثانول العاـ ٗبدارس مدينة دمشق، كتوصلت الدراسة إٔب 
نتائج عدة أٮبها كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب ا١بنسْب من الطبلب َب مستويات تشكل 

٥بوية كلصاّب اإلناث َب مستول التشتت، كأما الفرؽ َب ٦باالت ا٥بوية كانت لصاّب ا
الذكور جملاؿ ا٤بهنة َب مستول اإل٪باز كاالنعبلؽ، كجملاؿ الدين َب مستول التشتت، أما 
الفركؽ لصاّب اإلناث فكانت جملاالت الدين كا٤بهنة َب مستول التعليق ) ٞبود؛ الشماس، 

2013 .) 
( حوؿ ا٥بوية الوظيفية للمعلم حيث ىدفت 2014قاـ هبا النقيعى )َب دراسة 

الدراسة إٔب التعرؼ على مستول إدراؾ ا٤بعلمْب ٥بويتهم الوظيفية، كتكونت عينة الدراسة 
( معلمان كمعلمة ًب اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة من ا٤بناطق التعليمية ُب 359من )

ا٥بوية الوظيفية للمعلمْب كأظهرت النتائج أف مستول إدراؾ األردف، كقد أجابوا على مقياس 
ا٥بوية الوظيفية لدل معلمي ككالة الغوث الدكلية ُب األردف كاف مرتفعان على ا٤بقياس الكلي 
كعلى ٝبيع أبعاده: التعٌلم كالتعليم، ك٭بو الطلبة، كالتطوير ا٤بدرسي، كالعبلقات كا٣بدمات 

ظهرت النتائج كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب ا٥بوية ا٤بهنية، كالنمو ا٤بهِب، كما أ
الوظيفية تعزل ٤بتغّب ا١بنس، كلصاّب اإلناث، ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ٤بتغّب 
ا٤بؤىل العلمي، كلصاّب مؤىل البكالوريوس، كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل 

 (.٤2014بتغّب ا٣بربة التدريسية ) النفيعى، 
 جراءات الدراسة: إ

 منهج الدراسة :
ًب استخداـ ا٤بنهج الوصفى َب الدراسة ا٢بالية، باعتباره ا٤بنهج الذل يعتمد على دراسة 

 الظاىرة كما توجد َب الواقع، كيهتم بوصفها بشكل دقيق.
 عينة الدراسة: 

( معلم كمعلمة ٩بن يقوموف بالتدريس الفعلى، كقد ًب 130تكونت عينة الدراسة من )
اختيارىم بالطريقة العشوائية من مكاتب تعليم بلدية طرابلس، كمكاتب تعليم بلدية 

 مصراتة.
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 أداة الدراسة:
 يتكوف من ثبلثة أبعاد على النحو التأب: ك ًب تصميم مقياس لقياس  ا٥بوية ا٤بهنية 

ل ( فقرة تتم اإلجابة عليها عن طريق أربعة بدائ20كاقع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم كيتضمن ) .1
 كىى "أكافق بشدة، أكافق، ال أكافق، ال أكافق بشدة".

مسببات تدٗب ا٥بوية ا٤بهنية من كجهة نظر ا٤بعلم، حيث أعطى سؤاؿ من النوع ا٤بفتوح  .2
 يتضمن ماىى مسببات تدٗب ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم من كجهتك نظرؾ؟. 

ٲبكن من خبل٥با البعد الثالث يتضمن معرفة كجهة نظر ا٤بعلم َب كضع االقَباحات الٌب  .3
 ا٢بد من تدٗب مستول ا٥بوية ا٤بهنية، ككاف من النوع ا٤بفتوح.

( من ا٤بختصْب َب علم النفس لغرض التعرؼ على الصدؽ 3كًب عرض ا٤بقياس على عدد )
 الظاىرل لؤلداة، كقد أقر احملكموف األداة مع إجراء بعض التعديبلت.

 اؼبعاعبة اإلحصائية:
نية للمعلم استخدـ الباحث ا٤بتوسط الفرضى )ا٤برجح(، ٤بعا١بة كاقع ا٥بوية ا٤به

(، كاعتماد الوزف ا٤بئول كقدره 2.5كالوزف ا٤بئول، حيث ًب اعتماد ا٤بتوسط الفرضى كقدره )
 %(، كما أعتمد الباحث على النسب ا٤بئوية عند معا١بتو للبعدين الثاٗب كالثالث.62.5)

  عرض النتائج وتفسَتىا:
الذل ينص على : )ما كاقع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم الذل يقـو  عرض التساؤؿ األكؿ 

 بالتدريس َب ليبيا؟(
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 انؼجـــــــــــــــــــــــــــبراد 
أوفق 

 ثشذح
 % أوافق %

ال 

 أوافق
% 

ال 

أوافق 

 ثشذح

% 
انًتىسظ 

 انفرضً

انىزٌ 

 انًئىي
 انترتُت

1 

نذي يؼهىيبد 

ويؼبرف شبيهخ فً 

 يجبل انتخظض

33 52% 25 35% 31 %24 24 %18 2.6 0.66 10 

5 

أقىو ثًسبػذح زيالئً 

انًؼهًٍُ فً يجبل 

 انتخظض

52 25% 22 25% 0 0% 0 0% 3.4 0.89 6 

3 

أويٍ ثبنؼالقبد 

انتؼبوَُخ ثًُُ وثٍُ 

 زيالئً

111 52% 51 12% 0 0% 0 0% 3.8 0.96 3 

2 

تتُح نً انفرطخ 

نهًسبهًخ فً يراجؼخ 

انًُهج انًذرسً فً 

 تخظظً

9 5% 15 9% 21 %16 88 %68 1.5 0.39 12 

2 

تؼًم انىزارح ػهً 

تطىَر أداء انًؼهًٍُ 

ػٍ طرَق انذوراد 

 انتخظظُخ

12 15% 5 6% 11 %8 96 %74 1.6 0.39 11 

6 

أػًم ػهً انتخطُظ 

انجُذ ػُذ أدائً 

 نهحظض انذراسُخ

92 53% 32 55% 0 %0 0 %0 3.7 0.93 4 

5 
أويٍ ثجىدح انجرايج 

 انًذرسُخ
55 65% 23 33% 0 %0 0 %0 3.7 0.93 4 

5 
أقذر يهُتً أيبو 

 انًهٍ األخري
22 32% 31 53% 43 %33 12 %9 2.8 0.71 8 

9 

أحبول إظهبر يهُتً 

ثبنظىرح انحسُخ فً 

انًُتذَبد وانًُبشظ 

 االجتًبػُخ

55 61% 22 32% 8 %6 0 0% 3.5 0.88 5 

11 

اسهى فً تُظُى انجُئخ 

انتؼهًُُخ انًشجؼخ 

 وانذاػًخ نهتؼهُى

62 21% 29 35% 16 %12 0 0% 3.4 0.89 6 

11 

اسبهى ثشكم فؼبل يغ 

زيالئً فً تُظُى 

األَشطخ وانًسبثقبد 

 فً يجبل انتخظض

95 52% 35 52% 0 %0 0 %0 3.8 o.96 3 

15 

اتقجم َقذ األخرٍَ يٍ 

زيالئً خبطخ انُقذ 

 انجُأ

59 61% 36 55% 15 %12 0 %0 3.5 0.88 5 

13 
أحبول تؼًُق انرواثظ 

 ثٍُ انًؼهًٍُ
52 62% 55 15% 24 %18 0 %0 3.7 0.93 4 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

61 
 

12 

اسهى ثشكم فؼبل فً 

تحقُق أهذاف ورؤَخ 

ورسبنخ انًذرسخ 

 انتؼهًُُخ

92 55% 36 55% 0 %0 0 %0 3.7 0.93 4 

12 
احرص ػهً حضىر 

 انذوراد انتذرَجُخ
55 65% 25 35% 0 %0 0 %0 3.8 0.95 3 

16 

االنتساو احرص ػهً 

ثإَجبز واججبتً 

 انًذرسُخ ثشكم دقُق

131 111% 1 1% 0 0% 0 %0 4 1 1 

15 

أطهغ ػهً أخر 

انتطىراد انؼهًُخ فً 

 يجبل انتخظض

22 25% 13 11% 30 %23 33 %25 2.7 0.67 9 

15 

أحبول قذر االيكبٌ 

استخذاو وسبئم انتقىَى 

انًتُىػخ داخم انفظم 

 انًذرسً

151 93% 9 5% 0 %0 0 %0 3.9 0.98 2 

19 

أحرص ػهً أٌ َكىٌ 

وضؼً انًهًُ 

يحتريبً فً انجُئخ 

 انًحهُخ

131 111% 1 1% 0 %0 0 %0 4 1 1 

51 

اخظض يؼظى وقتً 

نهؼًم انًذرسً أثُبء 

 انذواو انرسًً

62 21% 32 56% 25 %19 6 %5 3.2 0.80 7 

 
، 16الفقرتْب )الؿ ا١بدكؿ السابق الذل يبْب كاقع ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم تبْب أف 

%( 100( كبوزف مئول )4( قد أحتلت الَبتيب األكؿ بأعلى متوسط فرضى كقدره )19
كتشّب األكٔب على حرص ا٤بعلم كإلتزمو بأداء كاجباتو ا٤بدرسية بشكل دقيق، أما العبارة 

( كىى ا٢برص على أف يكوف كضعو ا٤بهُب ٧بَبما أماـ اآلخرين، كىذا يشّب 19الثانية رقم )
ا٤بعلم بالرغم من الصعوبات الٌب يواجهها إال أنو حريص كل ا٢برص على مهنتو ٧ببان  إٔب أف

( الٌب ترل أف ا٤بعلم ٰباكؿ قدر اإلمكاف ٥18با، كجاءت َب ا٤برتبة الثانية الفقرة رقم )
 استخداـ كسائل التقوٙب ا٤بتنوعة .

رب من ا٤بتوسط ( ٗبتوسط فرضى أك15، 11، 3كقد جاءت َب ا٤برتبة الثالثة الفقرات) 
( بوزف مئول 3.8ا٤بعتمد َب الدراسة حيث بلغ متوسط الفقرات الفرضى )ا٤برجح( )

( كتشّب الفقرات على التوأب بأف ا٤بعلم يؤمن بالعبلقات التعاكنية، كيساىم َب 0.95)
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تنظيم األنشطة، كٰبرص على حضور الدكرات التدريبية َب حاؿ كجودىا، كىذا يشّب إٔب 
يو ىوية مهنية أل أنو ٰباكؿ رغم الظركؼ كالصعوبات الٌب يعاٗب منها أف يثبت أف ا٤بعلم لد

كجوده من خبلؿ األنشطة كالربامج كالدكرات كالتعاكف مع زمبلئو، ككل ىذا يعزز ا٥بوية 
 ا٤بهنية للمعلم.

( فقد جاء ترتيبها الرابع كبلغ متوسطها 14، 13، 7، 6أما الفقرات التالية )
( كتشّب الفقرات على التوأب إٔب التخطيط ا١بيد 0.93ف مئول )( بوز 3.7اللمرجح )

للحصص الدراسية، كاإلٲباف ٔبودة الربامج الدراسية، كتعميق الركابط بْب ا٤بعلمْب، كا٤بساٮبة 
 َب ٙبقيق أىداؼ كرسالة ا٤بدرسة.
( الوصوؿ إٔب ا٤بتوسط الفرضى ا٤بعتمد َب الدراسة كىو 4بينما ٓب ٙبقق الفقرة رقم )

( كتنص الفقرة على إتاحة الفرصة للمعلم َب 1.5( حيث بلغ متوسطها الفرضى )2.5)
( معلم بأف الوزارة  ال تعطى فرصة 88ا٤بشاركة كمراجعة ا٤بنهج الدراسى حيث أجاب )

للمعلم عن طريق أخد كجهة نظره َب ا٤بنهج الدراسى خاصة ا٤بناىج الدراسية الٌب جلبت 
ْب من خبلؿ مقابلة الباحث الشخصية أهنم القوا صعوبة من شرؽ أسيا كيرل بعض ا٤بعلم

خاصة َب السنوات األكٔب عند تدريسهم ٥بذه ا٤بناىج الدراسية، كما تبْب من نفس ا١بدكؿ 
( 2.5( ٓب يصل للحد ا٤بعتمد كىو )5السابق أف ا٤بتوسط ا٢بساىب ا٤برجح للفقرة رقم )

إٔب قصور الدكرات التدريبية  ( كتشّب ىذه الفقرة1.6حيث بلغ متوسط ىذه الفقرة )
للمعلم كالٌب يعمل ا٤بعلم من خبل٥با على تطوير نفسو َب ٦باؿ التخصص، كقد أجاب 

%( على ىذه الفقرة بػ ال أكافق بشدة، كىذا القصور َب 74( معلم كمعلمة كبنسبة )96)
 ا٤بهنية. الدكرات التدريبية يعطى مؤشر سلبيان للمعلم عن التخصص كبالتأب يؤثر َب ا٥بوية

 ما مسببات تدٗب ا٥بوية ا٤بهنية لدل بعض ا٤بعلمْب ؟"عرض التساؤؿ الثاٗب الذل ينص" 
يتضح من إجابات ا٤بعلمْب على البعد ا٣باص ٗبسببات ا٣بلل َب ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم، أف 

 ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم تتأثر بعدة عوامل من كجهة نظر عينة الدراسة كىى كما يلى:
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%( عدـ الَبكيز على اجملاؿ التعليمى من الدكلة ٗبا َب 95العينة أكدت كبنسبة )أغلبية  .1
ذلك ا٤بعلم مقارنة باإلنفاؽ على بقية القطاعات األخرل، كَب ىذا اجملاؿ أشارت العينة إٔب 
 عدـ االىتماـ با٤بعلم من حيث الدكرات التدريبية أثناء ا٣بدمة، كاالىتماـ با٤ببُب التعليمى .

%( من العينة إٔب أنو من العوامل ا٤بؤثرة َب مهنية ا٤بعلم ىو الدخل 97نسبتو ) أشارت ما .2
الشهرل مقارنة با٤بهن األخرل األقل أٮبية من مهنة التعليم، كَب ىذا الصدد ذكر بعض 
أفراد العينة َب السؤاؿ ا٤بفتوح الذل يتعلق بالدخل أف دخل مهنة ا٤بعلم متدٗب كال يتناسب 

ث أف الدخل ٓب يتغّب منذ فَبة زمنية طويلة، األمر الذل جعل ا٤بعلم مع ىذه ا٤بهنة، حي
يتجو إٔب ٩بارسة أعماؿ أخرل َب الفَبة ا٤بسائية كيكوف دخلها أكرب من دخلو من مهنة 
التعليم، كاحيانان يتطرؽ ا٤بعلم إٔب تعمد الغياب كاإلٮباؿ كالتقصّب َب عملو كمعلم من أجل 

من أف أغلب العينة ٓب تكن راضية على ىذا التصرؼ كىو توفّب دخل ألسرتو،  كبالرغم 
اإلٮباؿ كالتقصّب إال أنو َب بعض األحواؿ ترل أف العمل اإلضاَب َب الفَبتْب ا٤بسائية 

 كالليلية مهم بالنسبة ٥بم من أجل العيش الكرٙب َب ظل الظركؼ ا٢بالية.
سية سبب َب جعل ا٤بعلم %( أف سوء اإلدارة التعليمية كا٤بدر 65أشارت العينة كبنسبة ) .3

ينفر من مهنة التعليم بشكل عاـ، حيث يرل بعض أفراد العينة أف اإلدارة ا٤بدرسية فن 
كعلم كمن يكلف هبذه ا٤بهمة ٯبب أف تتوفر فيو الشركط الفنية كالقيادية كاإلدارية لئلدارة، 

ا تتدخل فيو حيث أف تكليف ا٤بهاـ اإلدارية َب ا٤بدارس ال يكوف كفق معيار موضوعى كا٭ب
عوامل أخرل مثل احملسوبية، األمر الذل ٯبعل العملية التعليمة ال تسّب كفق القواعد 

 ا٤بوضوعية كال ٙبقق أىدافها.
%( أف عدـ كجود فلسفة كرؤية كاضحة من الدكلة 70أشارت عينة الدراسة كبنسبة ) .4

َببية الٌب تعد للمعلم من حيث تأىيلو كجودة ا٤بناىج الدراسية كالربامج َب  كليات ال
 األساس َب تأىيل ا٤بعلم.

يرل أغلبية أفراد العينة أف من مؤشرات ٪باح ا٤بعلم َب مهنتو ىو الضمّب، حيث يؤكد  .5
ا١بميع على أف الضمّب يلعب دكران مهمان َب ا٥بوية ا٤بهنية ألل مهنة أك كظيفة، كيتفق ىذا 

 ٔب أهنا جزء من الضمّب.الرأل مع ما طرحو اريكسوف عندما ٙبدث عن ا٥بوية مشّبان إ
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كتبْب إجابات العينة حوؿ السؤاؿ الذل ينص على " أين تقييم نفسك داخل العمل . ىل  .6
أنت فعاؿ بدرجة عالية أـ متوسطة أك غّب فعاؿ، حيث تباينت اإلجابات بْب البدائل 
الثبلثة بدائل، كلكن كل منهم يوضح السبب، فمن يرل نفسو فعاؿ بدرجة عالية يربىن 

ذلك بأف العمل ىو إلتزاـ ذاتى ككاجب كال بد أف يكوف ا٤بعلم فعاؿ بدرجة عالية على 
بغض النظر عن ا١بوانب ا٤بادية األخرل، كجاءت أغلب اإلجابات الٌب تعرب عن الفعالية 
بشكل عأب من عينة ا٤بعلمْب الذين يقوموف بإعداد رسالة ا٤باجسّب كأغلبهم َب ٚبصص 

من يدرسوف َب السنة التمهيدية )دراسات عليا(، أما من قيم  الَببية كعلم النفس، ككذلك
نفسو بدرجة متوسطة فكاف مربره أف مهنة التعليم الٙبقق لو مطا٧بو ا٤بادية خاصة  أفراد 

( سنوات َب ٦باؿ التعليم ككانت من ٞبلة ا٤بؤىبلت 5العينة الذين خربهتم ال تتجازكز )
 ا٤بتوسطة.

ما أسس عبلج تدٗب مستول ا٥بوية  ص على "عرض نتائج السؤاؿ الثالث: كين
 ا٤بهنية  لدل بعض ا٤بعلمْب من كجهة نظر ا٤بعلم؟

تبْب من خبلؿ عرض بعض األسئلة من النوع ا٤بفتوح لئلجابة على ىذا التساؤؿ أف 
إجابات أفراد العينة جاءت متباينة كلكن كاف أغلب أفراد العينة ينظركف إٔب ا١بانب ا٤بادل، 

العامل ىو ا٤بؤثر َب إحساس الفرد بوظيفتو، كيشّب البعض إٔب أف ا٥بوية كيركف أف ىذا 
ا٤بهنية ٥با عبلقة بالوضع أك ا٤بكانة االجتماعية كا٤بادية كيكوف الفرد منسجمان َب كظيفتو أك 
عملو عندما ٰبقق ىذا العمل أك الوظيفة قدر مادل يساعده على ٙبقيق أموره االجتماعية  

سب كالعيش الكرٙب، كما يتبْب من إجابات ا٤بعلمْب عينة الدراسة أف كالزكاج كالسكن ا٤بنا
تقوية ا٥بوية ا٤بهنية للمعلم يتطلب من ا١بهات ذات االختصاص دعم ا٤بعلم معنويان كذلك 
بتقدٙب ا٤بكافأة ا٤بعنوية كشهادات التقدير كالرحبلت الَبفيهية، كالتامْب الطىب كبقية ا١بهات 

بية َب ٦باؿ التخصص، كٚبفيض الوعاء الزمُب الذل يقلق ا٤بعلم األخرل، كالدكرات التدري
 ( حصة أسبوعيان. 20إٔب حد ما فيلـز ا٤بعلم َب بعض التخصصات بأكثر  )

 :التوصيات
 من خبلؿ النتائج الٌب توصلت إليها الدراسة ا٢بالية  ٲبكن تقدٙب بعض التوصيات:
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دافعيتو ٤بهنتو كحبو ٥با كتقوية ا٥بوية ا٤بهنية  العمل على تشجيع ا٤بعلم ماديان كمعنويان للرفع من .1
 لديو.

 االىتماـ ٔبودة اإلدارة ا٤بدرسية ٤با ٥با من دكر َب تشجيع ا٤بعلم. .2
 العمل على تطوير جودة التعليم ٗبا يتماشى مع متطلبات ىذا العصر. .3
 إقامة ندكات كدكرات ككرش تعليمية خاصة با٤بعلمْب. .4
 كز على توعية ا٤بعلم ٗبهنتو، كذلك لقضاء كقت فراغ ا٤بعلم.إقامة نوادل خاصة با٤بعلمْب تر  .5
العمل على ٞباية ا٤بعلم عند تعرضو لبعض ا٤بخاطر كالتأمْب الطىب أسوة بغّبه من ا٤بوظيفْب  .6

 َب بعض القطاعات األخرل.
يوصى الباحث بإجراء ٕبوث أخرل إستكماالن ٥بذه الدراسة كٲبكن البحوث اؼبقًتحة: 
 التالية:عرضها َب النقاط 

 إجراء دراسة موسعة على مكاتب التعليم َب ليبيا حوؿ كاقع ىوية ا٤بعلم َب ليبيا. .1
 إجراء دراسة حوؿ الفركؽ بْب ا٤بعلمْب كا٤بعلمات َب ا٥بوية ا٤بهنية. .2
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طبلب ا١بامعة، ا٤بؤٛبر العلمى الرابع، كلية العلـو الَببوبة ، جامعة جرش،  كالنفسية لدل
 األردف.

( ا٥بوية الوظيفية لدل عينة من معلمى ككالة الغوث الدكلية 2014البقيعى، نافر) .14
 ب(.2(، العدد)20َب األردف، ٦بلة ا٤بنارة، اجمللد )
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 ات البيئة اآلمنة للمتعلمُتالتحديات اؼبعاصرة وبرامج كليات الًتبية يف ضوء متطلب
 .2أ.د األخضر شريط. جامعة اعبزائر

 
يهدؼ ىذا البحث إٔب الوقوؼ على التحديات ا٤بعاصرة، من  ٝبيع ا٤بستويات العلمية 

كالفنية كالتقنية. بغية ربطها كمقارنتها مع ما تقدمو برامج كليات الَببية. ُب  12كالبداغوجية
 ضوء متطلبات البيئة اآلمنة.

د بالبيئة اآلمنة البيئة الٍب تتم من خبل٥با التنشئة االجتماعية كالنفسية للفرد ا٤بتعلم ُب كنقص
 جو يسوده ا٥بدكء كاالطمئناف.

كما هندؼ من كراء ىذا البحث تذليل صعوبات التحدم ا٤بعاصر، ا٤بضركب على ىذه 
 لنصنفها كنرتبها.البيئة. كلكن قبل ىذا كذاؾ، ٲبكننا الوقوؼ على ما ىي ىذه الصعوبات؟ 

كلكي نتمكن من تذليلها قسمنا ىذه الصعوبات حسب أنواعها كدرجة تأثّب التحدم فيها 
. كمن ىنا أمكننا القوؿ أف التحديات ا٤بعاصرة جاءت لتنغص من أسلوب الفاعلية ُب 
العمل البيداغوجي. كعليو  كاف الزما علينا تذليل ىذه الصعوبات، كُب مقدمتها صعوبات 

با١بانب التقِب البيداغوجي. كما أف ىناؾ صعوبات أخرل ال تقل أٮبية، بل ال تقل تتعلق 
تأثّبا، ٩با يتوجب معها تسلحا كٙبديا أكرب. كل ذلك من أجل مقارنة كل ىذا، بل لئلتياف 

 13بو على سبيل ا٤بقاربة، بْب ىذه كتلك: أم بْب التحديات كبرامج كليات الَببية.
بحث على النحو التإب:   ما ىي أىم التحديات ا٤بعاصرة؟ كمن ىنا جاءت  إشكالية ال

كما ىي أكج التشابو كاالختبلؼ بينها كبْب الربامج ُب كليات الَببية كمن ىنا بات لزاما 
 علينا أف نقسم ٕبثنا ىذا إٔب ا٣بطوات التالية: 

 أكال: مفهـو التحديات ا٤بعاصرة كمفهـو الربامج كليات الَببية. 
 تحدم التكنولوجي كبرامج الَببية. مقاربة بْب ال

 مقاربة بْب التحدم العلمي كبرامج كليات الَببية. 
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 وتعنً العملٌة التربوٌة.    Pédagogieالبٌداغوجٌة ترجمة منقولة من اللغة األجنبٌة  )   
13

 نقصد بها البرامج الكالسٌكٌة وهً غٌر البرامج المستعملة فً التعلٌم االلٌكترونً . )   
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 مقاربة بْب ٙبدم  اإلعبلـ كاالتصاؿ كبرامج كليات الَببية. 
 مقاربة بْب ٙبدم الثقافة ا٤بعاصرة كبرامج الَببية  

كلكي نتمكن من تذليل صعوبات ٕبثنا ىذا رأينا أف نعتمد ٝبلة من ا٤براجع كمن ا٤بصادر 
ا٤بتخصصة ُب التحديات كُب الربامج لكليات الَببية.كما أننا سوؼ نتبع منهية التحليل 
 كالَبكيب لؤلفكار حٌب يتسُب لنا فهمها مع االعتماد دائما على ضرب أمثلة توضيحية.  

 طوة األكٔب عن مسألة :كلنبدأ ٕبثنا با٣ب
 مفهـو التحديات ا٤بعاصرة كمفهـو الربامج كليات الَببية:

ما يهدد ىي كل  ) modernes  défis (إف ا٤بقصود بالتحديات ا٤بعاصرة
الٍب تسعى إليها الربامج الَببوية . كتركز ىذه األخّبة ُب   14احتماالت ٙبقيق األىداؼ
اإلدراؾ لفرص التعامل مع تلك التحديات. كلعل من أىم  اإلسَباتيجية على أٮبية

التحديات الٍب تواجهها اإلسَباتيجية ُب كليات الَببية  ا٤بعاصرة ىي كيفية تكوين كتنمية 
ىيكل بشرم متميز كفعاؿ، يتناسب مع احتياجاهتا كأىدافها، كُب نفس الوقت ٙبمل 

د التوجو السليم للتحديات الٍب تواجو تكلفة ىذا ا٥بيكل البشرم ا٤بتميز كاالحتفاظ بو. قص
 لو. النظاـ الَببوم، كالتقدير الصحيح كالواقعي

نقوؿ ٙبدم بْب شيئْب أك لنقل أف التحدم يفَبض شيئْب اثنْب أكال االستطاعة الٍب ىي 
عليها برامج الَببية من جهة. كمن جهة أخرل الشيء الذم يبطئ من سّبكرة عملها 

الطبيعة كىناؾ عمل مطبوع. ىناؾ الطابع كا٤بطبوع. فهل يتم  ا٤بنسجم. ٗبعُب أخر ىناؾ
 ىذا ُب ىدكء كُب انسجاـ بْب الربامج كالبيئة اآلمنة؟ 

إف ا٢بديث عن التحدم ٯبرنا إٔب إعطاء تعريف فلسفي لو . لقد قدـ أرنولد 
تعريفا لو حينما صاغ نظريتو عن التحدم الطبيعي،  15Arnold Toynbeeتوينيب

حٌب قاؿ أف  .الصعبة )األرض(ا األخّب ال يقـو إال إذا كاف معامل كافَبض أف ىذ
ففي رأيو فإف  .ا٢بضارات إ٭با قامت على ىذا ا٤بعامل الذم ىو معامل التحدم الطبيعي
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 Dictionnaire de la langue françaiseأنظر موسوعة   )   
15

 1975-1889توٌنبً أرنولد مؤرخ وفٌلسوف برٌطانً    )   
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الكثّب من ا٢بضارات قامت انطبلقا من تغلب اإلنساف على قول الطبيعة، ٩با شكل 
  16ُب التاريخ.استجابة ٥بذا العارض، ٥بذا الظرؼ االستثنائي 

لكن عندما نعود إٔب عآب  الَببية ٪بد أف التحدم ا٤بطلوب بْب شيء يسمى ا٤بعاصرة أك 
أدكات ا٤بعاصرة. كبرامج تربوية تعيش ظركفا آمنة. كمن ىنا كانت التحديدات ىنا أعقد 

 ألهنا تتعلق با١بانب الَببوم للجانب ألتأىيلي لئلنساف.
خبلؿ فرض تقنيات العصر. كمن ىنا سوؼ نقدـ إف التحديات ا٤بعاصرة تتجلى من 

 ا٣بطوة األكٔب للتحليل كىي على النحو التإب:
 مقاربة بُت التحدي التكنولوجي وبراج الًتبية 

 إف مقاربة كهذه  بْب التحدم التكنولوجي كبرامج الَببية يتجلى ُب التإب: 
أكال: اليـو أصبحت الدركس البيداغوجية أم العلمية كاألدبية كالَببوية كلها ٩بكنة البث 

. ٗبعُب أف كسيلة كوسيلة االنَبنيت جعلت  On Lineعلى ا٤بباشر أك على ا٣بط أم 
التقدـ العلمي جد سريع، بل مذىل ُب ىذا ا١بانب. ٍب أهنا يسرت ٝبل من اإلشكاالت. 

مكانو اليـو أف يبقى جالسا ُب داره، بل ٩بتدا ُب فراش نومو، كيتابع فأصبح الفرد ا٤بتعلم بإ
 .  Netدركسو على النت

ىناؾ أربع دعائم  إف التعليم اإلليكَبك٘ب  ٝبع ٝبلة من ا٣بصاؿ ُب شيء كاحد.    
ٛبثل أسس الَببية ا٢بديثة كما أكردىا جاكويس ديلور ُب تقريره عن التعلم الذم أصدرتو 

 كىي:  1996و عاـ منظمة اليونسك
 .أف يتعلم الفرد كيف يعرؼ، أم التعلم للمعرفة 
 .أف يتعلم الفرد كيف يعمل، أم التعلم للعمل 
 .أف يتعلم الفرد للعيش مع اآلخرين، عن طريق فهم اآلخرين ك إدراؾ التفاعل معهم 
  أف يتعلم الفرد ليكوف، من حيث تتفتح شخصيتو على ٫بو أفضل كتوسيع قدراتو

 .17الذاتيةكملكاتو 
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 Arnold Toynbee, l’histoire,Elsevier séquoia, Paris Bruxelles1975.P130أنظر   )   
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ُب إطار التعليم التقليدم نرل أف ىذه األسس األربعة ال ٲبكن ٙبقيقها لكوف الطالب 
يتعلم سطحيان فهو يتذكر ا٤بعلومات ك ٱبتزهنا فقط من أجل االختبارات كال يستطيع ٛبييز 
ا٤ببادئ  من  الرباىْب ،كما أنو يعامل الواجبات ا٤بدرسية كتعليمات مفركضة عليو ك ليست 

 ينات عليو القياـ هبا لتعزيز الفهم ٛبر 
 ىذا يعود لكوف ىذا النمط من التعليم ساكنا غّب تفاعلي. 

لذا تتزايد أٮبية استخداـ التكنولوجيا كالتقنيات ُب اجملاؿ الَببوم إضافة ألسباب كثّبة 
 كىي: 

  ا٬بفاض مستول التعليم، إذ أف األنظمة التعليمية أصبحت غّب قادرة على مواكبة
 ور العا٤بي.التط

  .تشتت ا٤بناىج الدراسية مع تعدد مصادر ا٤بعرفة ك سرعة تدفق ا٤بعلومات 
 .أٮبية التعلم الذاٌب ك تطوير قدرات الفرد على التفكّب ك اإلبداع 
  ازدياد كعي الفئة العاملة من اجملتمع ا٘باه تطوير معرفتهم كخرباهتم كمعرفة ا١بديد دائما

حوؿ ٦باؿ ٚبصصهم، ٤بواكبة التطور الدائم ُب عصر من تغّبات أك مؤٛبرات عا٤بية 
 السرعة.

  رغبة األشخاص الذين فاتتهم فرصة التعليم لظركؼ معينة بااللتحاؽ با٤بدارس ك
 مواصلة التعليم.  

 .ا٢باجة لتقليل كلفة التعليم 
  عدد الطبلب الكبّب ُب الصف الواحد لقلة ا٤بدارس، باإلضافة لعدـ التوازف ُب التوزيع

راُب للمؤسسات التعليمية نتيجة الَبكيز على ا٤بناطق ذات الكثافة السكانية ا١بغ

                                                                                                                                        
،  2115الهادي، محم، التعلٌم اإللكترونً عبر شبكة اإلنترنت ، القاهرة، الدار المصرٌة اللبنانٌة ،  17)

 112،ص 1ط
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كيضيف ٪بم الدين مرداف من ا٤بشاكل الٍب يوجهها التعليم االليكَبك٘ب ُب  18العالية.
 الببلد العربية :

  األٮبية كعلى الرغم من -صعوبة إنتاج ا٤بواد التعليمية الٍب تقدـ عرب التعلم اإللكَبك٘ب 
أهنا تبقى مواد  إال -نوليها للوسائط ا٤بتعددة الٍب تستخدـ عرب التعلم اإللكَبك٘ب الٍب 

 تدريسية
الذم يعرض عرب التعلم  مبنية على ا٤بنهج الدراسي ، كال يستطيع احملتول الدراسي

أيضان أف يثّب اىتماـ  اإللكَبك٘ب أف يوفر بيئة تعليمية فاعلة للمتعلمْب، كالشيء يستطيع
 19.مناسبة كغالبان ما تكوف مواد تعليمية جامدة، كرٗبا غّب ا٤بتعلمْب،

ففي النت ٲبكن للفرد ا٤بتعلم أف يتابع دركسو كما قلنا كٲبكنو أف يقـو بفركضو كامتحاناتو 
 ُب أسرع كقت كأقصر مسافة.

إف ا٤بعلومة تسبق ما يقدـ ُب الربامج الَببوية التقليدية ال سيما كأف النت ٲبكنو أف يستفيد 
الشبكة العنكبوتية ُب ىذا ا١بانب. كعليو فإف التقنيات ا٤بعاصرة باتت ٤بن أيسر السبل  من

للوصوؿ إٔب ا٤بعلومة. ذلك أف ا٤بعلومات الٍب توفرىا أنظمة معلوماتية كأنظمة برامج 
٩بكن ٥بما   mon  atelier كبرنامج   Opaleاكباؿ ؾ معلومتيو. فربنامج معلوماتية

جدا أف يستبقا العمل البيداغوجي الفردم الكبلسيكي التقليدم  إف ا٤بهارات الٍب تأخذ بو 
أف ٯبرم كال تستطيع   -مثبل -ىذه الربامج ٤بن أرقى ا٤بهارات. حٌب أنو بإمكاف االمتحاف

أف تقـو بعمل غش كمتعلم كما سلكت العادة للطلبة الذين يقوموف بالغش ُب 
لك أف الدركس على النت، إف كانت توفر ا١بهد كالوقت ككصوؿ ا٤بعلومة االمتحانات ذ

ُب أقرب كقت، فإف االمتحاف يوفر أنك لن تستطيع أف تقـو بعملية غش مثبل مهما بلغت 
من سرعة فائقة ُب العملية. ألف كيفية إجراء االمتحاف تتطلب منط سرعة إذ كل دقيقة ٛبر 

ظة ىي ٙبدم لقدراتك، أنت كمتعلم. كمنو فبل عليك تنزع من جهدؾ. أك لنقل كل ٢ب
 ٲبكنك االستعانة بأم أداة من األدكات حٌب من األدكات التكنولوجية. 
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 .121الهادي، دمحم، التعلٌم اإللكترونً عبر شبكة اإلنترنت ص   )   
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 نجم الدٌن مردان مشكالت وتحدٌات التعلٌم االلكترونً   )   
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كمن ىنا فإف التحدم كبّب،  20ٲبكن للتقنية باالنَبنيت أف تكسر حاجز ا٤بنع من ا٤بعلومة
اجملتمع كال خاصة لتلك الربامج الٍب غالبا ما كانت تشحن بشحنات أيديولوجية. ال ٚبدـ 

ٚبدـ الفرد ُب ىذا اجملتمع. كعليو بات من نافلة القوؿ أف نقوؿ أف التكنولوجيا كفرت ٦باال 
معرفيا كبّبا ىذا اجملاؿ ا٤بعرُب، الذم كاف ُب كقت ما حكرا على بعض الشعوب، دكف 
غّبىا. فاليـو بإمكانك أف تضاىي ىذه التكنولوجيات. فقط األمر يتطلب منك ا٤بشاركة 

مؤل برامج النت با٤بادة الٍب تريد تسويقها تربويا. كما أنك ٲبكنك أف توفر ليس األداة  إٔب
ىذه كحسب. بل ٲبكنك أف توفر حٌب الوسائل، من مثل تعلم الدرس بالباكر بونت. 
كتعلمو عن كطريق البديات أك حٌب عن طريق عامل أك عوامل أخرل توفر لك ما شئت 

. فقط األمر يتطلب منك إف تفتح معامل التحصيل من ا١بهد، كالسرعة كربح الوقت
 العلمي لديك.

ك لو ٙبققت ٝبيع ا٤بتطلبات السابقة، فبل بد من توفر البيئة ا٤بمكنة الٍب تدعم خطوات «
تنفيذ اإلسَباتيجية الوطنية للتعلم اإللكَبك٘ب. ك تتمثل ىذه البيئة بالوعي الكامل لضركرة ك 

ا٤بستويات ابتداءن من السياسيْب ك انتهاءن با٤بواطن العادم. أٮبية ىذا ا٤بفهـو على ٝبيع 
باإلضافة إٔب ذلك توفر الدعم ك التعاكف من قبل ا١بميع إل٪باح النظاـ ا١بديد، ك إرساء 
قواعد التعلم اإللكَبك٘ب ُب ا٤بؤسسات التعليمية ٗبختلف فئاهتا ك مستوياهتا، ك ضماف 

الٍب يفرضها مثل ىذا النظاـ. ك تربز ىنا ا٤بتطلبات  القبوؿ ك التعامل مع ا٤بعطيات ا١بديدة
 التشريعية الٍب تعد جزءان من البيئة ا٤بمكنة نظران للغطاء القانو٘ب الذم توفره إل٪باح ا٤بهم

«  .21 
                                                           

20
 ..التربوي فً العصر الحدٌث.عالم الكتب. القاهرة م(. اإلصالح والتجدٌد1999دمحم منٌر. ) مرسً.   )  

21
اإللكترونً فً األردن: خٌار استراتٌجً لتحقٌق الرؤٌة الوطنٌة،  التعلٌم د. نبٌــــل الفٌــّــومً،  )  
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 . مقاربة بُت التحدي العلمي وبرامج كليات الًتبية
لكن عند الذين ٲبكنك اليـو أف تبذؿ قصارل جهدؾ للوصوؿ إٔب ا٤بعلومة كىي متوفرة. 

ٲبلكوف زماـ سر العلم ا٤بعاصر. كأنت ال ٛبلك ىذه الوسيلة. فماذا عليك كي تزكي عملك 
 العلمي. 

اعلم جيدا أف العمل العلمي، ككل عمل علمي يتطلب منك قبوؿ اآلخر. قبوؿ اآلخر، 
يع حٌب تستفيد من ٘بربتو العلمية.إف ا٤بسّبة التعليمية تتطلب منك جهدا كبّبا حٌب تستط

أف تبلغ شأك العمليات العلمية الٍب ما انفكت تَباكم كما ككيفا. كما: ٗبعُب أف العلم اليـو 
ُب إبداعات علمية بل ُب اكتشافات علمية ُب كل دقيقة، بل ُب كل ٢بظة. ككيفا ٗبعُب أف 
نوع االبتكارات كاالكتشافات ذات قيمة كبّبة.  كعليك كي تكيف برا٦بك البيداغوجية 

حدم العلمي أف تكوف يومي ُب أعمالك العلمية. ٕبيث عليك أف توصل ا٤بعلومة كىذا الت
العلمية ُب حينها  إذ عليك كفرد متعلم أك معلم أف تتلقف ا٤بعلومة من مصادرىا ُب حينها 
لتعا١بها عرب الَبٝبة الٍب توفرىا لك التقنية ا٤بعاصرة. كىذا ُب ا٤بستطاع. فقط عليك ٔبيش 

يسعوف ُب ىذا السبيل أم الذين بإمكاهنم أف يقوما بالعمل ىذا ُب حينو من العلماء الذين 
 . 

إف االكتشافات ُب ٦باؿ العلم ما انفكت تَبل كلما جاء أكاهنا فدخلت على بيتك ا٤بعلومة 
سواء عرب النت أك عرب التلفزيوف. كحٌب ال نقوؿ أنت ال بد لك من التحدم كإبراز الركح 

كإليك األمثلة من الواقع ا٤بعاش ُب ٦باؿ التحديات ا٤بطلوبة منك.  ا٤بسؤكلة. ُب ىذا اجملاؿ.
ففي ٦باؿ االكتشافات ا٣باصة بالتعديل الوراثي للنبات صرنا نعاِب ُب ا٤بخابر ما تنبؤنا بو 

 ُب كل دقيقة عن الصغّبة كالكبّبة ُب ىذا اجملاؿ.
ولوجية، الٍب ٓب تعد صا٢بة ُب ىذه االكتشافات البيMendel 22   إف قوانْب مندؿ

أمبلىا عصر التخصصات العلمية. كٓب تعد بالتإب الربامج البيداغوجية سول ُب مقدكرىا 
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إما أف تساير حقل ىذه االكتشافات، أك تتحداىا بإضافة ا١بديد ُب ىذا اجملاؿ. كال ٲبكننا 
مثبل كدكلة نامية استطاعت أف  23القوؿ أف ىذا مستحيبل. إذ بينت التجارب أف ماليزيا

طبقا ٤با ٲبليو الواقع العلمي  ! كيف برا٦بها البيداغوجية،  ُب كل شهر بل ُب كل يـوت
. كمنو فإف معامل ا٤بستحيل يغيب كلية من ا٤بخيلة خصوصا ٤با  لبلكتشافات العلمية اليـو
نعلم بأف ىذا البلد يَببع على عرش العآب باحتبللو ا٤برتبة األكٔب، بْب الدكؿ الٍب استطاعت 

. كىي الدكلة الٍب باتت بامتبلكها  أف تكيف برا٦بها البيداغوجية مع متطلبات العلم اليـو
للعلم كالتكنولوجيا من البلداف الٍب كقفت موؼ ا٤بتعلم من الغرب. كٓب تقف موقف الزبوف 
منو ُب اجملاؿ العلمي. إف كسر ا٢بواجز بْب ما ىو علمي كما ىو إيديولوجي، بات من 

البلد، صاحب ا٤بستقبل القريب . كمن ىنا كهبذا ا٤بثاؿ ٲبكن للدكؿ قبيل ا٤بسلمات ُب ىذا 
أف ترفع شعار التحدم ُب اجملاؿ العلمي، لتكيف برا٦بها العلمية كالبيدغوجيا  24العربية

. فقط األمر يتطلب بيئة آمنة للمتعلمْب. نقوؿ بيئة آمنة حيث أف ىذه البيئة تكوف  اليـو
ي كاالجتماعي كاالقتصادم ا٤ببلئم. لكن علينا أف نرفع صا٢بة ٤با يتوفر ٥با ا١بو السياس

 التحدم ُب ىذا اجملاؿ أم اجملاؿ البيداغوجي، ألف بقية اجملاالت تكوف دكما خاضعة لو.
إف جيش من العلماء يفي بالغرض، ال سيما إذا كاف ىذا ا١بيش لو تكوينا علميا عاليا. 

آلخر اكتشافات الٍب تتم طا٤با. أنو ال كمنو فإف ا٤بتطلب ىاىنا، أف يكوف من ا٤بَبٝبْب 
ينتجها أم ال ينتج ا٤بعرفة العلمية ا٣باصة هبذه االكتشافات. كعليو فبإمكانو استثمار 

إلنتاج ىذا األخّب للمعرفة العلمية. كلكن األمر عليو أف  25ا٤بعرفة ٗبوقف التلميذ من الغرب
جاىدا، ليس حملاكاة ا٤بعرفة الٍب  أف يسعى 26ال يتوقف عند ىذا ا٢بد، بل على العآب العريب

ينتجها ىذا الغرب، بل عليو أف يسّب ُب ركب االنتاج ا٤بعرُب. انطبلقا من ا٢بكمة الصينية 
الشهّبة كالقائلة أنت إف أعطيتِب ٠بكا فقد جوعتِب الدىر كلو. كإف أنت علمتِب كيف 
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العلمي ال بد لو أف أصطاد السمك فقد أبعدت عِب ا١بوع كلو. إف ا٤بتعلم ُب ىذا ا٢بقل 
يكيف كاقعو العلمي كالربامج البيداغوجية، حٌب يتمكن من مسايرة الركب العا٤بي ُب التطور 

 . 27العلمي
إف الربامج البداغوجية الٍب ال تتجدد تبقي بصاحبها كاقفا ُب مكانو دكف أف يتقدـ كمن ال 

 يتقدـ يتأخر كما تقوؿ ا٢بكمة الفرنسية:
« celui qui n’avance pas recule »  كعليو فإف كليات الَببية عليها ىي .

األخرل ىذا العبء من ا٤بسؤكلية. إذ عليها أف تتفطن للمسائل ىذه. كُب مقدمتها العمل 
على إنتاج الربامج البداغوجية ا١بديدة، مكيفة كمقتضيات العلم ا٤بعاصر، حٌب ال تبقى ٦برد 

البيداغوجي. كعلى كليات الَببية أف تنشط ىياكل بل ركح. فالركح ىنا ىو اإلنتاج العلمي 
ُب ىذا اجملاؿ. غّب أنِب أالحظ أف العمل الٍب تقـو بو ىذه الكليات ُب بيئة مضطربة، غّب 
٩بكن. ألف األمن كاألماف ىو البيت الٍب تَبىب فيو، أك الذم يَبىب فيو، أم عمل تربوم، أك 

لسياسية ا٤بضطربة. كال ٲبكن العمل أم عمل علمي بيداغوجي. فبل ٲبكن العمل ُب البيئة ا
ُب البيئة االجتماعية ا٤بضطربة. ألف ما ىو بيداغوجي، يتأثر ٤با ىو سياسي، ك٤با ىو 
اجتماعي.إف الظركؼ االجتماعية كالبيئة السياسية ا٤بستقرة، توفر أدكات العمل العلمي.  

على األقل يناؿ  كما أهنا توفر ا١بو ا٤بناسب ألم عمل يرقى إٔب مستول العا٤بية. حٌب
ُب ٦باؿ االكتشافات كاالخَباعات . كالبيئة ا٤بستقرة ال ٲبكنها سول أف izo شهادة إيزك 

ترفع من مكانة العلم كالتحصيل العلمي كمنا ترفع من مكانة ا٤بردكد البيداغوجي كترفع منو 
علمية ألف يصبح مردكدا يناؿ العا٤بية كىذا أيضا ٩بكن كليس مستحيل ألف االكتشافات ال

ٲبكنك أف تعثر عليها ُب البلداف  ا٤بتقدمة كما ٲبكنك أف ٘بدىا ُب البلداف النامية فالعقل 
كما يقوؿ ا٤بفكر الفرنسي ديكارت، كمنو فما أمكن إٯباده من   28أعدؿ قسمة بْب البشر

، من ا٤بمكن إٯباده ُب العآب العريب. فقط، ال  اكتشافات علمية ُب أمريكا كُب أكركبا اليـو
د من توفّب بيئة مبلئمة لذلك. كأكؿ شرط فيها ىو األمن كاالستقرار. إننا نعلم أف ب
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االكتشافات العلمية كمسايرة العلم للبيداغوجيا ُب كليات الَببية، كاف كال زاؿ من متطلبات 
ا٤برحلة الراىنة.  كلرٗبا أكثر من ذم قبل. إننا ُب العآب العريب لنا من الطاقات ما يكفي 

ىذا النقص، كُب مقدمة ىذه الطاقات، علينا أف ٪بلب األدمغة  ا٤بهاجرة  من العآب لتغطية 
العريب كال نَبكها تستفيد منها أكربا كالغرب. ألف عا٤بنا العريب بأمس ا٢باجة إليها. كلكن 
ىذا يتطلب منا فقط توفّب ا١بو ا٤بناسب ٥با، ا٤بتوفر ٥با ُب ببلد الغرب كُب أكربا كُب 

بإمكاننا أف نوفر ا١بو األكثر تناسبا ٤با ٭بلك من ثركات، كأمواؿ ضخمة. أمريكا. بل 
تغوص فقط ُب رماؿ صحارينا الكربل. إننا من ا٤بمكن أف ٪بلب ٝبيع الطاقات ك٫بشدىا 

 لتستفيد منها ٦بتمعاتنا كىذا لن يكوف إال إذا كيفنا برا٦بنا البداغوجية كىذا ا٤بتطلب.
 واالتصايل وبرامج كليات الًتبية.مقاربة بُت ربدي  اإلعالـ 

ُب ىذا اجملاؿ أم ٦باؿ التحدم اإلعبلمي كاالتصإب كبرامج كليات الَببية. نستطيع القوؿ 
أف ا١بو الذم كفرتو التكنولوجيا ُب ىذا اجملاؿ، ألمر بات مساعدا على نقل ا٤بعارؼ 

. لكن الذم أنتجها كا٤بعلومات عرب أقرب فرصة اتصاؿ، كإف كاف العآب العريب ال ٲبلكها
من الغرب . إننا عندما نعود للعآب العريب، ٪بد أف برا٦بو ُب ىذا ا١بانب شحيحة، بل فقّبة 
ال تكاد تذكر. أما ما ينتج الغرب ُب ٦باؿ االتصاؿ فغزير جدا. كلكن الوسيلة األكثر قوة 

وحيدة اليـو كاألكثر شأنا، ىي االتصاؿ عن طريق االنَبنت. كىي الوسيلة التكنولوجية ال
 ا٤بتوفر للعآب ٝبيعو. فقط األمر يتطلب منا أف نستفيد من ىذه الوسائل. كلكن كيف؟ 

علينا أف نساىم إٯبابا ُب ىذه الوسيلة كالٍب ىي الشبكة العنكبوتية العا٤بية. على مثقفينا 
ليهم علمائنا، سياسيينا، بلغائنا، سينمائينا، كفقهائنا، عسكريينا.... ككل الذين تتوقف ع

مصائر شعوهبم من ىذه الشرائح ٩بن ذكرنا ك٩بن ٓب نذكر،أف يتسابقوا ُب فتح مواقع ٥بم ُب 
 ىذه الشبكة. كال يتأخركا، قصد تزكيدىا با٤بعلومة. 

ىناؾ الكثّب من البحوث كالدراسات ٛبت للعآب العريب حيث أف مشاركتو ُب ىذه الشبكة 
غرب كالصْب كركسيا كالياباف ك... ُب ىذا ضئيل جدا. بل ال يكاد يذكر أماـ عمالقة ال

اجملاؿ. كعليو فإف التحدم ا٤بطلوب منا لغلق أك لسد ىذه الفجوة ُب ميداف اإلعبلـ 
كاالتصاؿ، ىو ٙبدم كبّب ال يشعر بو  إال العلماء كا٤بهتموف هبذا اجملاؿ. فكيف نستطيع 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

77 
 

ا ٲبكنها من تلقي أنباء أف نرفع من مستول الربامج، ككسائل االتصاؿ عندنا غّب مزكدة ٗب
عن ا٤بعلومات من ٨بتلف ا١بهات العربية. فإٔب مٌب نبقى نشَبم على الغرب ىذه السلعة. 
كىي سلعة ال تعرؼ البوار. بل تعرؼ دائما كأبدا القوة كالعنفواف كالتطور ُب ٦باؿ التحدم 

 اإلعبلمي.
ئل الذم يعاِب بو ُب إف التحدم ُب اجملاؿ اإلعبلمي ىو ٙبد صارخ، حيث أف الكم ا٥با

كربا كأمريكا كالياباف مع الصْب ٝبلة. اإلنباء تبدكا زمرة العآب العريب جد متخلفة كمن ىنا  أ
فبل ٲبكننا انتظار ما ٲبن بو علينا ىؤالء ُب ىذا اجملاؿ. ألهنم يدركوف ما لبلتصاؿ من 

لرابعة. لكن العآب مكانة.  إذا ككما ىو معلـو يصنف ُب خانة القوة الرابعة أك السلطة ا
 .29العريب نصيبو من ىذا جد ضعيف

إف كسائل االتصاؿ ٗبا فيها االنَبنيت كالتليفزيوف كالصحافة على ٨بتلف أنواعها.  كلها 
ا٢بيز «إٔب  30»ا٢بيز البيداغوجي«  ٦بتمعة تساىم إٔب حد كبّب ُب نقل ا٤بعلومات من

قدـ كثّبا نتيجة استخدامها بل كىي كسائل أصبحت اليـو تت »الذم يتلقى البيداغوجيا
كاعتمادىا عل  التقنيات ا٤بعاصرة، ُب ٦باؿ البيداغوجيا كالتعليم بصفة خاصة . ٲبكن للمرء 

أف يتزكد بالكثّب من ا٤بعلومات كىو جالس على طاكلة العشاء، أك  -طبعا ا٤بتعلم -اليـو 
، كىو جالس أماـ شا شة التلفزيوف. أك إذا أردنا الغذاء. كما ٲبكنو أف يتزكد بدكره ُب العلـو

أكثر دقة نقوؿ بو يستطيع أف يتحصل على دركسو من قاعة خاصة ُب بيتو دكف أف يكلف 
نفسو عناء التنقل كىذا ٲبكنو أف يكوف بإسهاـ من ا٤بدرسْب  كتقـو الدركس ا٤بقدمة على 

 ا٣بط أكف الين با٤بهمة نفسها.
اف اإلعبلـ كاالتصاؿ ٥بو ثورة حقيقية ُب ىذا إف االنفجار الذم عرفتو التكنولوجيا ُب ميد  

 ُب ٦باؿ الفيزياء.  31اجملاؿ ثورة شبيهة إٔب حد ما بالثورة الكوبرنيكية

                                                           
 

29
  (   

30
نقصد بالحٌز البٌداغوجً الفضاء الذي تتم فٌه العملٌة التربوٌة سواء بوسائل تكنلوجٌة أو بوسائل تقلٌدٌة  )   
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م  العالم 1563-1473الثورة الكوبرنٌكٌة هً ثورة فً الفٌزٌاء الكالسٌكٌة تنسب إلى كوبرنٌكوس   )   

جرماً ٌدور فً فلكها، فً  األرضوكون  الشمسٌُعتبر أول من صاغ نظرٌة مركزٌة الفلكً البولندي الذي 
 كتابه "فً ثورات األجواء السماوٌة".
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كُب ىذا الصدد نذكر أف العامل ا٤بقنن ُب اجملاؿ ألربا٦بي ٯبب أف يعرؼ ىو اآلخر تطورات 
كإال فؤلف مصّب  ىائلة كعظيمة، كي تواكب التطور ا٢باصل ُب ٦باؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ.

 الشعوب ا٤بتعلمة من العرب، سوؼ يبقى سؤا٥با جد متخلف.
كٖبصوص الربامج البيداغوجية ال بد ٥با من أف تتكيف دائما كأبدا، مع ا٤بنجزات 
التكنولوجية ُب ٦باؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ. فبل ٲبكن تصور ثورة اإلعبلـ كاالتصاؿ على مكانة 

مج ال تسايرىا أم ال تساير ىذا التطور. كٲبكننا ضرب مثاؿ عالية من التطور. كبا٤بقابل برا
على ذلك. ال ٲبكننا تصور برنامج تعليمي بيداغوجي، من أكائل القرف التاسع عشر بو من 

 ا٤بعطيات التالية:
 بو دركس من علـو ا٢بياة علم الوراثة كراثة الٍب جاء بقانوهنا مندؿ

ة التطور، الٍب جاء هبا داركين إف ىذه أك بو من الدركس ُب علم األحياء دركس فكر 
األفكار ال تتوقف معها األساليب البيداغوجية كحسب. بل تساىم ُب تعطيل ا٤بعلومة 
البيداغوجية ا٤بعاصرة. ٩با شهدتو التطورات ا١بديدة، سواء ُب قوانْب الوراثة، أك ُب مفاىيم 

م أشرنا إلينا دكف ذكر أخر الداركينية احملدثة. كمن ىنا فبل ٲبكننا االىتماـ هبذا الذ
التطورات الٍب شهدهتا األزمنة ا٤بعاصرة.كعليو فبل ٲبكن القوؿ أف ا٤بفاىيم الٍب تكلمنا عليها 
غّب مفيدة. كلكنها تصلح فقط كمداخل للدركس. كىكذا ٲبشي ا٢باؿ مع كل الربامج 

ينتظر ما البيداغوجية. حٌب ال نقوؿ أف اإلعبلـ سوؼ يتوقف عن التطور التكنولوجي ل
يتحسن من برامج بيداغوجية.    كُب ىذا الصدد فإف ا٤بتعلمْب من عا٤بنا العريب عليهم سد 
ىذه الثغرة، ثغرة التحدم ا٤بوجود ُب عآب االتصاؿ. كىذا ٩بكن جد إذ أف العآب العريب لو 

فتح من الطاقات البشرية، كمن الطاقات ا٤بادية. ما ٲبكنو التغلب على ىذه الصعوبة. ٩با ي
 معو الباب أـ االجتهادات ُب ٦باؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ. 

 مقاربة بُت ربديات الثقافة اؼبعاصرة والربامج. 
إف ٝبلة التحديات ا٤بعاصرة ُب ٦باؿ الثقافة ىو ما ٛبليو سياسة العو٤بة ضانة أف الشعوب 

نبلحظ كالشعوب العربية با٣بصوص، من ا٤بمكن جدا أف ٚبضع لسياسة التثقيف العو٤بي. ف
أنو  على ٝبيع ا٤بستويات مستويات الوسائل إعبلمية كمن أنَبنيت كمن صحافة مكتوبة 
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ك٠بعية كغّبىا كلها تقريبا موجهة إٔب ىذا التوجو، حٌب يضن الفرد ا٤بتعلم الذم يعيش على 
رقعة جغرافية العآب العريب، أنو يعيش ُب أكركبا أك ُب أمريكا. فاألجهزة اإلعبلمية كلها 

مثبل أك ٫بو   »32 حادثة احملرقة «فرة على توجيو ما ٠بيي بالرأم العاـ العا٤بي ٫بو متضا
حادثة برجا التجارة العا٤بية. أك ٫بو حادثة أنفلونزا ا٣بنازير، أك حادثة أنفلونزا الطيور....  
أك ٫بو أم حادثة. كا٤بهم ُب كل ىذا أف اإلعبلـ العا٤بي يسعى جاىدا ألجل تكريس 

 حادية النظرة ُب حدث بارز. أك ُب حدث لو مكانتو. الثقافة  األ
كا٤بقابل ٪بد الربامج ا٤بعركفة ُب كليات الَببية ُب العآب العريب ال تفي بالغرض أعِب أهنا ال 
تكيل على األقل ٗبكياؿ الربامج الٍب ترد الصاع صاعْب. كالسبب كما فلنا ضعف ُب 

 كسائل االتصاؿ.
األصدقاء، لقد كاف ىذا األخّب ُب أسَباليا أياـ حرب  ىناؾ قصة طريفة حكها ٕب أحد

ا٣بليج الثانية. أياـ احتبلؿ صداـ حسْب  للكويت قاؿ: أنو عاد إٔب أرض الوطن ألف ا١بو 
كاف ىذا   ! احمليط بو كلو كاف يصب ُب خانة ا٤بوت ألم عريب. باعتبار أف صداـ عريب

سموع أك البصرم أك اإلعبلـ ا٤بكتوب: الصديق  يقوؿ: بأف اإلعبلـ ىناؾ ُب اسَباليا: ا٤ب
هبذه اللغة على الرغم ٩بن السمعة ا٤بعركفة ُب  »جوؾ« أٗب مشيت فإف ا٥باتف يهتف ُب

أسَباليا، كأهنا ببلد الدٲبقراطية. لكن ا٢بادثة الٍب باتت مشتعلة ُب الكويت سخرت ٥با 
لطائرة كيعود. كالغريب أنو أجهزة أعبلمية فوبيا العريب فما كاف على صاحبنا إٔب أف ٲبتطي ا

 16ُب ا١بو كأثناء عودتو ٠بع أخبارا تقوؿ بأف ا٢برب كانت قد توقفت، ككاف ذلك ُب 
.كالعربة ىنا أف ا١بو الثقاُب تصنعو ببلد الغرب كتفربؾ الثقافة من األنباء  1990جانفي 

 كمن األخبار. 
لثقافة الٍب تسول لنا من الغرب، إننا ُب العآب العريب نعا٘ب من أزمة ثقافة الثقافة: بْب ا

كالثقافة الٍب نعايشها. أك باألحرل نقوؿ بينها كبْب ما نعايشو من ال ثقافة، حٌب باتت 
برا٦بنا الَببوية ُب كثّب منها ٚبتار ما ٱبدـ ثقافة الغرب، أكثر ما ٱبدـ ثقافتنا. كلن األمثلة 

                                                           
32

ثة التً اتخذ منها اإلعالم الصهٌونً ضجة على المستوى  العالمً. وهً الحادثة التً حاولت الحاد   )   

بها الصهٌونٌة أن تغطً على جرائمها فً فلسطٌن حتى تظهر للعالم فً صورة المظلوم الذي سلطت علٌه 
 المحرقة فً الحرب العالمٌة الثانٌة   
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ة ماككلي ا٤بعركفة،  أك قصة عديدة على ذلك. عندما نضع ُب برنامج ُب الصف األديب قص
سارتانا  من أفبلـ الغرب األمريكي. إ٭با نريد من الناشئة عندنا أف يتعلموا ما تعلم غّبىم 
من األطفاؿ ُب الغرب. كا٢بقيقة ال تنتهي عند ىذا ا٢بد لكن ما يلفت االنتباه ىو أف 

لغّب. لكن األٝبل كاضعي الربامج، ال ٰبللوف أبعاد ىذه القصص. ٝبيل أف نعرؼ ما يقرأ ا
أف نتعرؼ على ما يرمي إليو ىذا الغّب. كمن ىنا فإف برامج تكوينية من ىذا النوع ال ٲبكنها 
أف تساىم ُب بناء الشخصية الوطنية كال القومية. كال حٌب الشخصية الركحية الٍب يتميز هبا 

 العآب العريب.
 حسنت الربامج الَببوية بات لنا إف الثقافة ىي الوجو ا٤بتقدـ جدا للربامج الَببوية. فمٌب

كجو يليق بالشخصية العربية. كمٌب ٓب ٫بسن من ذلك باتت ثقافة العو٤بة متمكنة منا أكثر، 
٣براب كلفراغ تعيشو منظومتنا الَببوية ُب العآب العريب. كعليو ٯبب على ٨بططي برا٦بنا 

يصبح الوطن كلو يساىم ُب البيداغوجية أف تقـو بالدكر ا٤بنوط هبا ُب ىذا اجملاؿ. حٌب  
بناء الشخصية ىذه. الف الثقافة ىي ذاؾ الكل الذم يتلقاه ا٤برء من ا٤بهد إٔب اللحد ما 
يتلقاه من جو علمي عاداٌب ديِب فِب مادم ... كل ذلك يبقي أثره على الثقافة: ثقافة 

الثقافية. كالعكس  الفرد كمٌب ساٮبنا ُب ىذا البناء الثقاُب كلما استطعنا أف نطور من برا٦بنا
 صحيح أم كل ما ٓب نساىم ُب اجملموع الثقاُب كلما بقيت برا٦بنا البيداغوجية متخلفة. 

 
 

  



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

81 
 

 
 ثبت هبوامش ؼبصادر ومراجع البحث.         

 كتعِب العملية الَببوية.    Pédagogieالبيداغوجية ترٝبة منقولة من اللغة األجنبية  )  1
 نقصد هبا الربامج الكبلسيكية كىي غّب الربامج ا٤بستعملة ُب التعليم االليكَبك٘ب . ) 2
 Dictionnaire de la langue françaiseأنظر موسوعة   ) 3
 1975-1889توينيب أرنولد مؤرخ كفيلسوؼ بريطا٘ب    ) 4
 Arnold Toynbee, l’histoire,Elsevier séquoia, Parisأنظر   ) 5

Bruxelles1975.P130 
ا٥بادم، ٧بمد، التعليم اإللكَبك٘ب عرب شبكة اإلنَبنت ، القاىرة، الدار ا٤بصرية اللبنانية ،  1)

 102،ص 1، ط 2005
 .120ا٥بادم، ٧بمد، التعليم اإللكَبك٘ب عرب شبكة اإلنَبنت ص   ) 6
 ٪بم الدين مرداف مشكبلت كٙبديات التعليم االلكَبك٘ب   ) 7
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 ليات القانوفتطوير مناىج التعليم يف ك

 د. صبعة ؿبمود الزريقي
 مستشار سابق يف احملكمة العليا وأستاذ جامعي متعاوف

 اؼبقدمة 
إف التطور سنة ا٢بياة كال ٲبكن للعآب أف يبقى كما كجد كعاش عليو ، ك٥بذا      

فاجملتمعات تعمل دائما على تطوير نفسها كتواكب الزمن ، كمن ذلك العملية التعليمية الٍب 
ب أف تناؿ عناية الدكلة كالباحثْب لتتطور كتتقدـ كتدخل ُب كافة ٦باالت ا٢بياة ا٤بعاصرة ٯب

كتكوف ا١بامعات مواكبة ٤با يدكر ُب اجملتمع من نشاط ثقاُب كاقتصادم كاجتماعي ، كلعل 
مصطلح ا١بامعة ا٤بفتوحة يعِب بالدرجة األكٔب أف نتكوف ا٤بؤسسات ا١بامعية مواكبة ٤با 

تمع الذم توجد فيو  كتتفاعل معو بصورة إٯبابية كمن ًب تفيده ُب تطوير تلك يدكر ُب اجمل
 األنشطة كتعمل على رقيها ٖبلق ا٤بتخصصْب فيها .

كا٤ببلحظ أف أغلب كليات القانوف الزالت تسّب ُب تدريسها على ا٤بناىج القدٲبة    
ف ا٤بد٘ب كا١بنائي فموادىا العلمية تكاد تكوف من مواضيع كبلسيكية تتمثل ُب القانو 

كالدكٕب كاإلدارم كا٤برافعات كالتنفيذ كالنشاط االقتصادم ، كاألحواؿ الشخصية كما يدكر 
ُب فلك ىذه العلـو ، كال شك ُب كجود بعض التطور ُب القانوف البحرم كا٤بإب كالدستورم 

٤بؤسسات كغّب ذلك ، كلكن كليات القانوف تبتعد عن تدريس بعض ا٤بواد الٍب ٥با عبلقة با
القائمة ُب الدكلة ك٥با أنظمة قانونية مقررة منذ عهود دكف أف توليها االىتماـ الكاُب رغم 
حاجة الببلد ألطر متخصصة ُب ىذا اجملاؿ القانو٘ب ا٤بهم ، لذلك سينصب البحث عن 
تلك اجملاالت كبياف التشريعات ا٤بتعلقة هبا كتارٱبيها كالفوائد الٍب سوؼ ٪بنيها من تدريس 

ذه ا٤بواد أقلها تغطية النقص الٍب تعا٘ب منو مؤسسة القضاء كالنيابة كا٤بصاّب القائمة على ى
ىذه األنشطة ا٤بوجودة ُب الببلد. كسوؼ أقسم البحث إٔب مقدمة ُب أٮبية ا٤بوضوع  ٍب 
مبحث أكؿ ُب التشريعات العقارية ، كمبحث ثاف ُب تشريعات الوقف اإلسبلمي ، 
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ت التوثيق ، كمبحث رابع ُب تشريعات ا٤بلكية الفكرية ، ك٬بصص كمبحث ثالث ُب تشريعا
 ا٣باٛبة لنتائج البحث كذلك على النحو التإب .

 ا٤ببحث األكؿ : التشريعات العقارية 
 ا٤ببحث الثا٘ب : تشريعات الوقف اإلسبلمي .

 ا٤ببحث الثالث : تشريعات التوثيق ) ٙبرير العقود ( 
 ا٤بلكية الفكرية .ا٤ببحث الرابع  : تشريعات 

 ا٤ببحث ا٣بامس : الفائدة من تدريس ىذه ا٤بواد
 ا٣باٛبة . نتائج البحث كالتوصية .

 اؼببحث األوؿ : التشريعات العقارية
ٲبكن أف نطلق على ىذه ا٤بادة ) التسجيل العقارم ( كىذه التسمية تشمل العديد من      

تضم ما يقارب من أربعْب إدارة  ا٤بؤسسات القائمة ُب الببلد ؛ لوجود مصلحة كبّبة
كمكتب موزعة على ٨بتلف مناطق ليبيا، كىي تعمل على ٙبقيق ا٤بلكية ) ا٢بقوؽ العينية 
العقارية األصلية كالتبعية ( كما يتعلق هبا من عقارات كحقوؽ أكجب القانوف إشهارىا عن 

ٍب تتم عليها طريق التسجيل ،كذلك بتحقيق ملكيتها إذا ٓب تسجل، كتسجيل التصرفات ال
فيما بعد ، كىذه ا٤بصلحة ٥با عبلقة كطيدة باحملاكم فكبلٮبا ٱبتص ُب ا٤بنازعات الٍب 
ٙبصل بْب األشخاص حوؿ ا٤بلكية ، كقد صدرت ُب ليبيا تشريعات عديدة تنظم ىذا 
النشاط االقتصادم الكبّب منذ عهد الدكلة العثمانية ٍب كقت االستعمار اإليطإب عبلكة 

عات الوطنية الٍب صدرت ُب عهد االستقبلؿ ابتداء من قانوف التسجيل العقارم على التشري
ـ بشأف السجل  2010لسنة  17ـ إٔب آخر قانوف كىو رقم  1965الصادر سنة 

 .33العقارم 
                                                           

م بشأن  2111لسنة  17فيا القانون رقم يراجع بحثنا تحت عنوان ) األحكام التي أضا - 33
التسجيل العقاري ، أعمال المؤتمر األول لمتسجيل العقاري وأمالك الدولة ، الواقع واآلفاق ، 

، نشر وزارة العدل مصمحة التسجيل  2112ديسمبر  11 – 11عقد بطرابمس خالل يومي 
 . 71 – 61العقاري ، ص 
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تشمل ىذه ا٤بادة عدة عمليات قانونية ٙبتاج إٔب متخصصْب ُب فهمها كتطبيقها ، منها     
كيفية التسجيل كالشركط ا٤بتعقلة بو ، كمعرفة ا٢بقوؽ العينية الٍب أكجب ا٤بشرع إشهارىا، 
كمعرفة نوع ا٢بق العيِب كحجية التسجيل على الغّب ، ككيفية معا١بة القضايا الٍب تتعلق 

لكية كاالعَباضات الٍب تقدـ عليها ، كالدعاكل ا٤بتعلقة بكيفية الفصل فيها بداية بتحقيق ا٤ب
كاستئنافا ، ك١باف الفصل ُب االعَباضات الٍب تقدـ على إعبلف نتيجة ٙبقيق ا٤بلكية، 

 كاإلجراءات الٍب تتعلق بكافة العمليات القانونية السابقة . 
تسجيلها ُب السجل العقارم ، منها ىناؾ أيضا بعض ا٢بقوؽ الشخصية الٍب ٯبب    

اإلٯبارات الطويلة لتكوف حجة على من تنتقل إليو ملكية العقار بعد البيع كذلك الدعاكل 
الٍب ٯبب تسجيلها ككيفية ذلك ، كتسجيل الرىوف كطريقة الشطب عليها ، كتسجيل 

، إٔب األحكاـ القضائية بعد صدكرىا ، كأثر تسجيل صحيفة الدعول على صفحة العقار 
 .34غّب ذلك من األمور ا٤بتعلقة هبذا القطاع 

إف كليات القانوف ُب ليبيا تقـو بتخريج العديد من الطلبة كل سنة ، كلكن أغلبهم ال    
ٯبد عمبل ٕبجة اكتفاء احملاكم كالنيابات منهم ، كبالتإب فإف تدريس مادة التسجيل 

ا٤بطبقة ُب ىذا اجملاؿ سوؼ  العقارم بطرؽ حديثة مواكبة ألحدث التشريعات كالنظم
يساعد على تكوين أطر جديدة تساعد مصلحة التسجيل العقارم ُب ا٢بصوؿ على عناصر 
متخصصة ناىيك عن تشجيع الطبلب ا٤بتميزين ُب الولوج هبذه ا٤بادة ُب ٦باؿ الدراسات 

يات العليا الٍب ال تزاؿ مادة بكر ، كقد طالبت مصلحة التسجيل العقارم بتدريسها ُب كل
 القانوف.

إف أغلب ا٤بشاكل الٍب تطرح على احملاكم ُب ٦باؿ ا٤بلكية العقارية كثّبة كمتعددة ، فبل    
٘بد ٧بكمة خالية منها ، كيبدك ٕب أف كثرة ىذه القضايا تعود إٔب عدـ اإل٤باـ بتشريعات 

                                                           
د / محمد عبد الجواد  –ة العربية الميبية ، أ نظام التسجيل العقاري في الجميوري  - 34

، منشور في مجموعة  311 – 261محمد أستاذ القانون المدني بالجامعة الميبية ،  ص 
،  1972مارس  26 – 21أعمال الحمقة الدراسية لقوانين الشير العقاري في البالد العربية ، 

 . 1973معيد البحوث والدراسات العربية ،  ، القاىرة ، مصر 
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ل التسجيل العقارم كإشهار ا٤بلكية ، كال ٲبكن أف يتم الفصل فيها إال بعد كقت طوي
نتيجة لعدـ الدراية باإلجراءات الٍب ٚبتلف عن القضايا ا٤بدنية األخرل ، فا٤بنازعات الٍب 
تقـو على إشهار ا٤بلكية العقارية أك ا٢بقوؽ العينية األصلية كالتبعية تتعلق أكال بالقائمْب 
على إدارات كمكاتب التسجيل العقارم كاحملاكم ، فهناؾ ١باف الفصل ُب االعَباضات الٍب 
يَبأسها قاض باالشَباؾ مع موظفي ا٤بصلحة ، ٍب الدائرة ا٤بدنية ) ٧بكمة الطعوف العقارية( 
ُب احملكمة االبتدائية ، يلي ذلك ٧بكمة االستئناؼ ، فهذا التنوع ُب اإلجراءات ٱبتلف عن 
مسار القضايا ا٤بدنية العادم كذلك يستوجب تدريس ا٤بادة لكي يلم الطالب هبذه القضايا 

 35ة ُب اجملتمع اللييب ، الكثّب 
 بعض مصادر ىذه ا٤بادة : 

نظاـ الشهر العقارم ُب الشريعة اإلسبلمية ، دراسة مقارنة مع نظاـ السجل العيِب ،  – 1
 ـ . 1988ٝبعة ٧بمود الزريقي نشر دار اآلفاؽ ا١بديدة ، بّبكت 

٧بمود الزريقي ،  ٙبقيق ا٤بلكية ُب نظاـ التسجيل العقارم اللييب ا٤بغريب ، د / ٝبعة – 2
 ـ .   1995نشر مكتبة طرابلس العلمية العا٤بية ، 

ا٢بقوؽ العينية ُب القانوف ا٤بد٘ب اللييب ، د / ٧بمد علي عمراف، منشورات جامعة  – 3
 ـ1976بنغازم ، ليبيا 

شرح القانوف ا٤بد٘ب اللييب ، ا٢بقوؽ العينية األصلية كالتبعية ، د / علي علي سليماف ،  – 4
 ت . –رات جامعة بنغازم ، د منشو 
ملكية األراضي ُب ليبيا ُب العهود القدٲبة كالعهد العثما٘ب ، د / ٧بمد عبد ا١بواد  – 5

 . ٧1974بمد ، جامعة القاىرة ، فرع ا٣برطـو ، 
أحكاـ الشهر العقارم ، القاضي حسْب عبد اللطيف ٞبداف ، الدار ا١بامعية ،  – 6

 ـ . 1994بّبكت لبناف ، 

                                                           
تحقٌق الملكٌة فً نظام التسجٌل العقاري اللٌبً والمغربً ، د / جمعة محمود الزرٌقً   - 35

) فً األصل م . 1995مٌة العالمٌة ، طرابلس لٌبٌا ، ل، نشر مكتبة طرابلس الع 447، ص 

 أطروحة دكتوراه ( 
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 حث الثاين : تشريعات الوقف اإلسالمي .اؼبب
إف الوقف من ٠بات ا٢بضارة اإلسبلمية ، كىو نظاـ معركؼ ُب كافة البلداف اإلسبلمية    

، كلو أحكاـ شرعية مبسوطة ُب كتب الفقو ، كيوجد ُب ببلدنا الكثّب من العقارات ا٤بوقوفة 
قواعد الشريعة اإلسبلمية الٍب منذ أف دخل اإلسبلـ إٔب ىذه الربوع كٱبضع ُب تنظيمو إٔب 

ٙبكم كافة التصرفات الٍب تتم عليو كإدارتو كاإلشراؼ عليو كصرؼ ريعو كٞبايتو كطريقة 
إشهاره  كالرقابة القضائية عليو ، إٔب غّب ذلك من األمور ا٤بتعلقة بو . كعند كجود الدكلة 

٤برفق ُب كافة جوانبو العثمانية ُب ببلدنا أصدرت العديد من التشريعات الٍب تنظم ىذا ا
الشرعية كا٤بالية كاالجتماعية من حيث ا١بوانب ا٣بّبية الٍب شرع الوقف من أجلها كٓب 
يقتصر الوقف على ذلك بل أسهم ُب الكثّب من ا٤بناشط ، منها إنشاء ا٤بؤسسات الدينية 

النشاط  كتدريس كتاب هللا كالسنة النبوية ، كا٤بؤسسات التعليمية الٍب ال تزاؿ شاىدة على
 الوقفي كإنشاء ا٤برافق الصحية ككذؿ اإلسهاـ ُب الدفاع عن الثغور اإلسبلمية.

كانت تطبق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية على نظاـ الوقف ، كبعد نشأت الدكلة ا٢بديثة     
قامت بإصدار التشريعات الٍب ٙبكم ىذا النظاـ، ففي ببلدنا صدرت تشريعات عن الدكلة 

كقاؼ تنظم إدارهتا كجباية ريعها كبياف مصارفها كعبلقتها مع نظارة العثمانية خاصة باأل
األكقاؼ بالدكلة كاأليالة التابعة ٥با ، كُب عهد االستعمار اإليطإب صدرت تشريعات تنظم 
جبايتو كاإلشراؼ عليو من قضاة ليبيْب ، مع سرياف أحكاـ الشريعة العامة عليو ، كاستمر 

استقلت الدكلة الليبية ، كمع ذلك ٓب تصدر الدكلة قانونا  تطبيق تلك التشريعات إٔب أف
 ـ 1972للوقف إال ُب سنة 

 16ـ بشأف أحكاـ الوقف ( ، يلي ذلك القانوف رقم 1972لسنة  124) القانوف رقم  
 ـ بشأف إلغاء الوقف على غّب ا٣بّبات . 1973لسنة 
كوف كزارة لؤلكقاؼ ، كأحيانا توجد ُب أجهزة الدكلة جهة تتؤب أمر األكقاؼ ، أحيانا ت   

ىيئة عامة تقـو برعاية الوقف كنشاطو كحاليا ىي ا٥بيئة العامة لؤلكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
، ككانت كزارة سابقا ، ك٥با عدة فركع كمكاتب ُب ٨بتلف مناطق ليبيا كٙبتاج إٔب 
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ذا التخصص متخصصْب ُب ىذا اجملاؿ ، كالقائموف هبا حاليا يفتقدكف ُب بعض األحياف ى
ـ يدرس كمادة ُب  1944كأغلبهم ٯبهل أحكاـ الوقف كتشريعاتو ، كقد كاف الوقف سنة 

كليات ا٢بقوؽ ٗبصر ُب سلك الدراسات العليا لوجود االىتماـ بو آنذاؾ ، كلؤلسف 
الشديد فإف كليات القانوف ُب ببلدنا ال هتتم هبذا ا١بانب القانو٘ب ا٤بهم ُب قضايا الوقف 

عماؿ اإلدارية با٤بصلحة كفركعها كمكاتبها ، أك ُب ساحات القضاء . فاألكٔب سواء ُب األ
لكليات القانوف ُب ببلدنا أف تدرج ىذه ا٤بادة ُب ا٤برحلة ا١بامعة أك ُب مرحلة الدراسات 

 العليا حٌب ٲبكن إٯباد ا٤بتخصصْب فيها لتغطية النقص ُب ىذا اجملاؿ .
ا اجملاؿ حيث عقدت العديد من ا٤بؤٛبرات العلمية كقد شهد العآب تطورا كبّبا ُب ىذ   

كصاغت الكثّب من اجملامع الفقهية عدة قرارات تتعلق باستحداث أساليب كعقود 
كمؤسسات حديثة ٗبا ال ٱبالف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، من شأهنا االستفادة من ىذا 

ع كسد حاجات بعض النظاـ ا٣بّبم التطوعي ُب قياـ نشاط كقفي يسهم ُب تطوير اجملتم
الطوائف الفقّبة فيو ، من خبلؿ تنظيم الوقف كتطوير كتنمية كاستثمار أموالو العقارية 
كا٤بنقولة ٗبا يعود بالفائدة للقطاع ا٣بّبم الٍب يتواله . كقد قامت األمانة العامة لؤلكقاؼ 

ية كضعت بدكلة الكويت بالتعاكف مع  البنك اإلسبلمي للتنمية ُب جدة بتشكيل ١بنة علم
مشركع القانوف االسَبشادم للوقف كعرض على الدكؿ اإلسبلمية كافة لبلستعانة بو ُب 

 كضع تشريع حديث ينظم النشاط الوقفي فيها ، سوؼ يتم تعميمو .
ٓب تقم ببلدنا ليبيا ٗبواكبة التطورات الٍب شهدىا ٦باؿ الوقف ُب الكثّب من الدكؿ     

قاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب تطوير التشريعات ا٤بتعلقة اإلسبلمية ، كٓب تفلح كزارة األك 
بالوقف ُب مواكبة تلك التطورات رغم ٧باكالهتا ُب ذلك ، فقد ًب تشكيل ١بنة لتطوير 

ـ بشأف أحكاـ الوقف ، كقامت تلك اللجنة بوضع  1972لسنة  124القانوف رقم 
لعربية كاإلسبلمية ، مشركع متطور ٯبارم أحدث التشريعات الٍب صدرت ُب بعض البلداف ا

ـ ، كلكن الوزارة ، نتيجة التغيّبات ُب ا٤بسؤكلْب هبا ، ٓب تفلح ُب إصداره  2014منذ سنة 
من السلطة التشريعية ا٤بختصة ، كما قامت أيضا بتشكيل ١بنة لوضع الئحة خاصة 
باستثمارات أمواؿ الوقف العقارية كا٤بنقولة ، كقامت اللجنة بوضع الئحة حديثة أخذت 
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فيها بكافة األساليب كالعقود كالتصرفات الٍب ٛبكن إدارات األكقاؼ ُب ٨بتلف أ٫باء الببلد 
، ٗبراعاة إقرار تلك الوسائل من قبل اجملامع الفقهية كمنتديات قضايا الوقف الفقهية الٍب 

  36عقدت على مستول العآب اإلسبلمي ، كإٔب حد اآلف ٓب تقم الوزارة بإصدارىا ، 
 -ذه ا٤بادة :بعض مصادر ى

مباحث ُب الوقف اإلسبلمي ، د / ٝبعة ٧بمود الزريقي ، نشر بطرابلس ليبيا ،  – 1
 ـ . 2005

أحكاـ الوقف دراسة فقهية مقارنة ُب ضوء قانوف الوقف ُب لبيبا . د / ا٤بنّب أٞبد  – 2
 ـ .   2010سآب لوكة ، نشر جامعة الزاكية ، ليبيا ، 

لشخصية الوقف ا٤بعنوية ، دراسة مقارنة بْب الشريعة كالقانوف ، د / الطبيعة القانونية  – 3
 . 2001ٝبعة ٧بمود الزريقي ، نشر كلية الدعوة اإلسبلمية ، طرابلس ليبيا ، 

مكانة الوقف ُب ا٢بضارة اإلسبلمية ، دراسة مقارنة مع ا٤بؤسسات ا٣بّبية ُب الغرب ،  – 4
وث كالدراسات بكلية التقنية الصناعية ، مصراتة د / ٝبعة ٧بمود الزريقي ، نشر مركز البح

 ـ . 2013، ليبيا ، 
نظاـ الوقف كاجملتمع ا٤بد٘ب ُب الوطن العريب ، ٕبوث كمناقشات الندكة الفكرية الٍب  – 5

نظمها مركز دراسات الوحدة العربية كاألمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الكويت ، بّبكت ، 
 . 2003لبناف ، 

                                                           
شكلت اللجنة األولً بقرار من األستاذ الدكتور حمزة أبو فارس أبو بكر وزٌر األوقاف  - 36

م بشأن تشكٌل لجنة تتولى دارسة القانون رقم  2112لسنة  57والشؤون اإلسالمٌة رقم  

ه ، وكانت برئاستً وعضوٌة مجموعة من لاح بتعدٌرتاقم وتقدٌم  1972لسنة  124

ات الوقف ، وقدمنا المشروع إلى وكٌل وزارة األوقاف األستاذة المتخصصٌن فً دراس

ٌلها بقرار من كأما اللجنة الثانٌة فقد تم تش ، ولم ٌصدر بعد ،م  31/6/2114آنذاك ، بتارٌخ 

م ،  2116هـ /  1437 لسنة 267رئٌس الهٌئة العامة لألوقاف والشؤون االجتماعٌة رقم 

ئاسة نائب رئٌس الهٌنة وكنت نائبا له ، مع بشأن تشكٌل لجنة استشارٌة ألمالك الوقف ، بر
، اللجنة عدة اجتماعات  توعقد ، انونقفً الشرٌعة وال ٌنمجموعة من الخبراء المتخصص

منذ أشهر مادة  ، وقدمتها إلى الهٌئة  67فٌها الئحة استثمارا أموال الوقف  وقامت بوضع

 لوقف إلٌها .حة رغم حاجة إدارات ائوإلى اآلن لم تصدر هذه الال، عدٌدة 
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التشريعي لنظاـ الوقف ُب بلداف ا٤بغرب العريب ، نشر ا١بامعة ا٤بغاربية ، اإلطار  – 6
 ـ . 2005طرابلس ليبيا ، الطبعة األكٔب ، 

أٞبد سآب أبو  –د ٝبعة ٧بمود الزريقي ، أ  –أحكاـ كقف اإلجارتْب ُب ليبيا ، أ  – 7
 ـ ، الكتاب ٙبت الطبع ، 2017ىػػ /  1438لعابة ، طرابلس ليبيا 

 الثالث : تشريعات التوثيق)ربرير العقود(  اؼببحث
يعترب ىذا النشاط القانو٘ب الشرعي قدٲبا ُب ليبيا ، نظمتو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية    

كمارسو القضاء ُب ٨بتلف العصور السابقة ك٤با قامت الدكلة ا٢بديثة شرعت فيو عدة قوانْب 
درهتا الدكلة العثمانية ، كىناؾ بعضها ال تزاؿ آثارىا إٔب اليـو ، فهناؾ تشريعات أص

تشريعات أصدرهتا الدكلة اإليطالية ، كىناؾ تشريعات صدرت بعد االستقبلؿ ، كالتوثيق 
مهنة خاصة بالقضاء فهو األكؿ ُب ٦باؿ ٙبرير العقود كمقاكالت األىإب ، ٍب ٧بررم العقود 

٤بوثقوف العاملوف ُب الذين يقوموف ٗبزاكلة ىذه ا٤بهنة بَبخيص من الدكؿ يضاؼ إٔب ذلك ا
السجل العقارم فا٤بصلحة ٨بتصة بذلك رغم أهنم ال يزاكلوهنا اكتفاء ٗبحررم العقود 

 . 37ا٤برخص ٥بم 
إف ىذه ا٤بهنة من األٮبية ٗبكاف ٤با ٥با من دكر ُب حفظ ا٢بقوؽ كالتصرفات الٍب تتم بْب   

ات كإظهار ا٢بقوؽ األشخاص الطبيعية كاالعتبارية ، كمن شأهنا القضاء على ا٤بنازع
كإشهارىا إذا كانت متعلقة با٢بقوؽ العينية األصلية أك التبعية ، ك٧برر العقود شخص 
مكلف ٖبدمة عامة يشَبط ُب الَبخيص لو أف يكوف حامبل ٤بؤىل علمي قانو٘ب أك شريعة ، 
نة إضافة إٔب الشركط البلزمة من عدـ السوابق كالشركط الصحية كا٤بقدرة على توٕب ىذه ا٤به

 من اإل٤باـ بتشريعات التوثيق كا٤بعامبلت كغّبىا .
ال ٲبنح الَبخيص ٤بن تتوافر فيو الشركط ا٤بذكورة فحسب ، بل اشَبط ا٤بشرع ا٣بربة    

البلزمة لذلك ، بأف ٱبضع طالب الَبخيص للتدريب لدل أحد ٧بررم العقود ا٤برخص ٥بم 

                                                           
التوثيق العقاري في الشريعة اإلسالمية ، جمعة محمود الزريقي ، المنشأة العامة لمنشر  - 37

 م . 1985والتوزيع واإلعالن ، طرابمس ، ليبيا 
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سجيلو كمتدرب إٔب أف يتم تدريبو ، كالقيد ُب سجل ٧بررم العقود ا٤بساعدين ، كٲبكن ت
، ،إال أف ا٤ببلحظ ىو عدـ إتقاهنم للتدريب حيث  38عندئذ ٲبكن أف ٲبنح الَبخيص البلـز

تعطى الشهادة ُب بعض األحياف من ٧برر العقود القدٙب للمستحدث باجملاملة ، ٥بذا ٯبب 
 . 39أف ٱبضع ا٤بتقدـ ٥بذه ا٤بهنة المتحاف سابق على الَبخيص 

مادة التوثيق ٯبب أف تدرج كمادة دراسية ُب كليات القانوف ألهنا تتعلق ٔبوانب أرل أف   
عديدة كتنظم عبلقات قائمة بْب ا٤بواطنْب ُب البيع كالتصرفات الٍب تتم على العقار كا٤بنقوؿ  
كما ٥با عبلقة بْب ا٤بواطن كا٤بؤسسات العامة كالدكلة كا٤بصارؼ ُب منح القركض كالرىوف 

ضاؼ إٔب ذلك ا٤بواضيع ا٤بتعقلة بإثبات التاريخ كا٤بصادقة على اإلمضاء كمن كما إليها ، ي
التصرفات الٍب ال يهتم هبا ٧بررك العقود كال يقوموف هبا ، كإف قاموا بذلك فبدكف إتباع 
اإلجراءات القانونية البلزمة كمن أٮبها أف يتم التوقيع أماـ ٧برر عقود نفسو على الوثيقة 

 .40اريخ فيو كُب السجل ا٤بعد ٥بذا الغرض ا٤بطلوب إثبات الت

                                                           
عبد السالم الغماري الحرز ، محرر  –مينة محرري العقود في التشريع الميبي ، أ  - 38

 2113، الطبعة األولى ، بنغازي ليبيا ،  145عقود بدائرة محكمة بنغازي االبتدائية ،  ص 
 م .
مبروكة سالم الترىوني ، في بحثيا بعنوان محررو العقود بين  -طالبت الباحثة أ   - 39

ر العقود المساعد المتحان القانون والواقع ، من خالل توصياتيا في المؤتمر أن يخضع محر 
قبل أن يتم قيده بجدول محرري العقود سواء من قبل لجنة قيد محرري العقود أو من لجنة 
تشكل من قبل وزير العدل ، .أعمال المؤتمر األول لمتسجيل العقاري ، المصدر السابق ، 

 . 144ص 
التوقيع في المحررات أشار الدكتور أحمد أبو عيسى في بحثو الموسوم بالتصديق عمى  - 40

ثبات تاريخيا ، بعد أن تعرض لمشروط التي أوجبتيا التشريعات بشأن ممارسة ىذا  العرفية وا 
النشاط من قبل محرري العقود ، حيث قال : والواقع أن كل ىذه اإلجراءات ال يتقيد بيا 

فتيا الموثقون ، األمر الذي يجعل أعمال الموثقين عرضة لالنتقاد والطعن فييا لمخال
لمتشريعات السارية مما يدل عمى عدم وجيود جيز تفتيش ومتابعة فعال يراقب أعمال 
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كقد ركزت البحوث كالدراسات الٍب قدمت للمؤٛبر األكؿ للتسجيل العقارم كأمبلؾ    
الدكلة فيما يتعلق هبذا ا١بانب على بياف الوضع ا٢بإب ٥بذه ا٤بهنة كالوضع ا٤بطرب الٍب 

تقـو كزارة العدؿ بقيدىا ُب تعيشو كطالبت بضركرة تطويرىا كا٢بد من األعداد ا٥بائلة الٍب 
سجل ٧بررم العقود ا٤بساعدين أك سجل ٧بررم العقود دكف أف ٱبضع ا٤بتقدـ للتسجيل 
المتحاف ٤بعرفة مدل قدرتو على مزاكلة ىذه ا٤بهنة كاإل٤باـ بأحكامها ، ألهنم ٓب يدرسوا 

قاـ بالتدريس عنده تشريعاهتا ُب ا١بامعة اكتفاء ٗبا يشهد بو ٧برر العقود السابق بأف ا٤بتقدـ 
٤بدة سنتْب لذلك طالبوا بضركرة إجراء دكرات تدريبية ، أك تدريس ا٤بادة ، مع إجراء 

 41امتحاف للمتقدـ حٌب يثبت مقدرتو على مزاكلة ىذه ا٤بهنة .
إف الَبخيص ٗبزاكلة ىذه ا٤بهنة ٯبب أف تتخذ فيو كافة االحتياطات كالضوابط حٌب ال    

فيجب أف يكوف مأمونا عليها ، قاؿ بعض العلماء األكائل حوؿ يلجها من ال يستحقها ، 
ذلك     : " علم الوثائق صنعة جليلة شريفة ، كبضاعة عالية منيفة ، ٙبتوم على ضبط 
أمور ا٤بسلمْب على  القوانْب الشرعية ، كحفظ دماء ا٤بسلمْب كأموا٥بم ، كاالطبلع على 

ع على أمورىم كعيا٥بم ، كبغّب ىذه الصناعة ال أسرارىم كأحوا٥بم ، ك٦بالسة ا٤بلوؾ كاالطبل
 42يناؿ أحد ذلك ، كال يسلك ىذه ا٤بسالك ، كال خفاء ُب شرؼ ىذا العلم ُب ا١بملة " 

فهل تراعى ىذه األحواؿ ُب كقتنا ا٢باضر ؟  فبمجرد أف ٰبصل الطالب على إجازة القانوف 
يقدـ شهادة من أحد  كيسجل مع ٧برر عقود ُب سجل ٧بررم العقود ا٤بساعدين ، ٍب

٧بررم العقود أف تدرب عنده ، تقـو كزارة العدؿ بقيده كإشهار ذلك ُب ا١بريدة الر٠بية 
 دكف امتحاف أك اختبار ٤بدل صبلحيتو لذلك كأىليتو لتوٕب ىذا ا٤بهنة ! .

    

                                                                                                                                        

الموثقين أوال بأول ، ويطبق العقوبات عمى المخالفين ، أعمال المؤتمر األولي لمتسجيل 
 . 197العقاري ،  ص 

 أعمال المؤتمر األول للتسجٌل العقاري وأمالك الدولة ، المصدر السابق .  - 41
تً  اسٌدي دمحم البشٌر التو لٌلمجموع اإلفادة فً علم الشهادة ، تألٌف الشٌخ الج  -  42

 هـ . 1346طبعة التونسٌة ، مدٌنة تونس ، م، ال 3ص  ،  الطبعة الرابعة 
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 -من ا٤بصادر الٍب يعتمد عليها ُب تدريس ا٤بادة : 
مية ، ٝبعة ٧بمود الزريقي ، ا٤بنشأة العامة للنشر التوثيق العقارم ُب الشريعة اإلسبل - 1

 ـ . 1985كالتوزيع كاإلعبلف ، طرابلس ، ليبيا 
عبد السبلـ الغمارم ا٢برز ، ٧برر عقود  –مهنة ٧بررم العقود ُب التشريع اللييب ، أ  - 2

 .ـ  2003، الطبعة األكٔب ، بنغازم ليبيا ،  145بدائرة ٧بكمة بنغازم االبتدائية ،  ص 
أعماؿ ا٤بؤٛبر األكؿ ٤بصلحة التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة ، بو بعض البحوث  – 3

ا٤بتعلقة ٗبهنة ٧بررم العقود ، منها ٕبث لؤلستاذ د / أٞبد أبو عيسى عبد ا٢بميد بعنواف 
كٕبث  131 – 121مدل فاعلية التأىيل العلمي كالعملي ٤بمارسي مهنة التوثيق ، ص 

 -132الَبىو٘ب ، بعنواف ٧بررك العقود بْب القانوف كالواقع ، ص  لؤلستاذة مربككة سآب
، كٕبث آخر للدكتور أٞبد أبو عيسى ، بعنواف : التصديق على التوقيع ُب احملررات  146

 ، 201- 190العرفية كإثبات تارٱبها ، الواقع كالقانوف ، ص 
ف عبده ، ترٝبة أنطو   Jacques Chaumierأصوؿ التوثيق ، جاؾ سوميو ،  – 4

 ـ . 1984منشورات عويدات ، بّبكت ، 
مذكرة ُب علم التوثيق ، للشيخ أيب بكر ٧بمد ٞبّب ، األستاذ ا٤بساعد بقسم الشريعة  – 5

كالقانوف ، مقررة على طلبة السنة الرابعة بقيم الشريعة كالقانوف ، كلية اللغة العربية 
 ـ . 1976كالدراسات اإلسبلمية ، البيضاء ، ليبيا ، 

رسالة اإلثبات ، ا١بزء األكؿ ، تأليف أٞبد نشأت ، دار الفكر العريب ، القاىرة  – 6
 ـ . 1972

كسائل اإلثبات ُب الفقو اإلسبلمي ،  د / ٧بمد بن معجوز ، من علماء القركيْب ،  – 6
 ـ . 1984ىػ /  1404ا٤بغرب 

 اؼببحث الرابع  : تشريعات اؼبلكية الفكرية 
 ُب ٦باؿ ا٢بقوؽ  بشكل عاـ أف يقوموا بتقسيمها إٔب حقوؽ جرت عادة ا٤بؤلفْب    

سياسية كحقوؽ مدنية ، كتنقسم ا٢بقوؽ ا٤بدنية إٔب حقوؽ عامة كحقوؽ خاصة ، كتنقسم 
ا٢بقوؽ ا٣باصة إٔب حقوؽ األسرة كحقوؽ مالية ، كما تنقسم ا٢بقوؽ ا٤بالية إٔب حقوؽ 
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ا٢بقوؽ تدخل ُب أكثر من فرع من  عينية كحقوؽ شخصية ، كحقوؽ أدبية ) ذىنية ( كىذه
 ( 43فركع القانوف )

ٓب يكن ىذا التقسيم الثبلثي متداكال ُب السابق ، فالذم جرل ُب عرؼ الفقهاء قدٲبا       
ىو التقسيم الثنائي : ا٢بقوؽ العينية ، كا٢بقوؽ الشخصية ، فاألكٔب ىي الٍب ترد على 

رسها صاحب ا٢بق على شيء معْب ، فلو األشياء باعتبار ا٢بق العيِب سلطة مباشرة ٲبا
ضع  كحده حق استعمالو كاستغبللو كالتصرؼ فيو ، كطبقا ٥بذا ا٤بفهـو ، فا٤بلكية حق ٱبي
شيئا ماديا معينا لتسلط شخص معْب ، تسلطا حاجزا مانعا لكل تسلط آخر ، فهو حق 

ستغبلؿ يعطي للمالك سلطات جامعة على األشياء ا٤بادية ، تتمثل ُب االستعماؿ كاال
 ( .44كالتصرؼ )
ذلك فيما ٱبص ا٢بقوؽ العينية ، أما ا٢بقوؽ الشخصية ، فا٢بق الشخصي رابطة         

بْب شخصْب  يقـو ٗبقتضاىا شخص ، كىو ا٤بدين قبل اآلخر كىو الدائن ، بأداء مإب 
 معْب ، أك القياـ بعمل أك االمتناع عنو ، كىذا ا٢بق يقتضي اجتماع عنصرين ، أك٥بما :
االختصاص ا٢باجز ا٤بقرر لصاحب ا٢بق كفقا للقانوف ، كمضمونو سلطة مطالبة من عليو 
ا٢بق ، أم ا٤بدين بالقياـ بالواجب الذم بثقل كاىلو ، كثانيهما : األداء الذم يقع على 

( 45ا٤بدين ، أم النشاط الذم يقبل التقدير بالنقود ، احململ بو ا٤بدين ، كىو ٧بل ا٢بق )
. 

                                                           
الحقوق العينية األصمية والتبعية في التشريع الميبي ، د / جمعة محمود الزريقي ،  - 43

 . 2116،مطبعة االزدىار ، مصراتة ، ليبيا ،  9الجزء األول ، حق الممكية ص 
مدخل لدراسة القانون ، لألستاذ الدكتور خالد عبد هللا عيد ، الجزء الثاني ، نظرية  -  44

، وأصول القانون المدني ، لألستاذ الدكتور حسن كيرة  1985، الرباط ،  118الحق ، ص 
 م  1965، دار المعارف ، مصر  151،  ص 

قانون الوضعي الميبي ، لألستاذ الدكتور الكوني أعبودة ، الجزء الثاني ، أساسيات ال - 45
 ، نشر كمية القانون جامعة ناصر ، طرابمس ، ليبيا  65 – 64نظرية الحق ، ص 
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التمييز بْب فكرة ا٢بق العيِب كا٢بق الشخصي على كضوحها ٓب تسلم من النقد    كىذا       
فثمة من يرل من الفقهاء عدـ اإلبقاء على فكرة ا٢بق العيِب مستقبل عن ا٢بق الشخصي ، 
كٲبيل ىذا الرأم إٔب التقريب بْب ا٢بقْب لوجود أكجو تشابو بينهما من شأنو أف يهدـ أم 

  plniolبعضهما عن بعض ، كيتزعم ىذا اال٘باه الفقيو ببلنيوؿ  ٛبييز ٯبعلهما يستقبلف
الذم يبِب رأيو على أساس أف الركابط القانونية ال تنشأ بْب األشخاص كاألشياء ، كما 
يزعم بعض الفقهاء ، بل ال يتصور قيامها إال بْب األشخاص كحدىم ، كطبقا ٥بذا الرأم ، 

مبلف على عناصر كاحدة  ىي: صاحب ا٢بق ، فإف كبل من ا٢بقْب العيِب كالشخصي يشت
 (.46ك٧بل ا٢بق ،  كمن عليػو ا٢بق أم ا٤بلتـز بو ، ٗبعُب ا٤بكلف عليو الواجب )

كٜبة رأم آخر قاؿ بو بعض الفقهاء ، ٰباكؿ فيو التقريب بْب ا٢بق العيِب كا٢بق         
كىذا الرأم يركز  الشخصي  على أساس أف كبل ا٢بقْب ليس ُب النهاية إال حقوؽ مالية ،

على ٧بل ا٢بق كجوىره ، فا٢بق الشخصي كا٢بق العيِب موضوعهما كاحد ، فكبلٮبا يرداف 
على قيمة مالية  كعلى ىذا األساس تزكؿ التفرقة بينهما ، إال أف ىذه النظرية رغم ازدىارىا 

الدائن ٓب تستطع أف تلغي بصورة مطلقة التفرقة بْب ا٢بقْب ، نظرا لعدـ التقليل من دكر 
كا٤بدين ُب ا٢بق الشخصي  خصوصا فيما يتعلق بااللتزاـ بعمل ، كبالرغم من ىذه 
احملاكالت الرامية إٔب إلغاء التفرقة بْب ا٢بق العيِب ا٢بق الشخصي ، فإف ىذه التفرقة ال تزاؿ 

 ( .47باقية حٌب اآلف )
كمع استقرار التفرقة بْب ا٢بق العيِب كا٢بق الشخصي ، بدأت تلوح ُب األفق منذ          

بعيد أنواع أخرل من ا٢بقوؽ ترد على أشياء غّب مادية ، يربز فيها العنصر العقلي الذم 
يعتمد على فكر اإلنساف كذىنو ، كمن ىنا يطلق عليها بعض الفقهاء ا٢بقوؽ الذىنية ، أك 

لذلك أخذكا يدرسوف ىذه ا٢بقوؽ ، كيتناكلوهنا بالبحث لتحديد مفهومها   حق االبتكار
                                                           

المدخل لعمم القانون ، نظرية الحق ، األستاذ الدكتور عبد السالم المزوغي ،  ص  - 46
 م . 1992مس ليبيا ، منشورات الجامعة المفتوحة ، طراب 118

أساسيات القانون والحق في القانون العربي الميبي ، الدكتور عبد القادر شياب ، ،  -  47
 . 281 – 279ص 
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كمكانتها بْب ا٢بقوؽ كبياف مضموهنا كطبيعتها القانونية ، ككيفية ٞبايتها ، إٔب جانب ذلك 
، بدأ ا٤بشرع ُب كل دكلة حديثة ، بإصدار التشريعات البلزمة ، لتنظيم ىذا النوع من 

مدل انتفاع أصحاهبا هبا ، كاستفادة اجملتمعات منها ، كال ا٢بقوؽ ، كبياف نطاقها ، ك 
يقتصر األمر على ا٤بشرع احمللي ُب كل دكلة  بل تعدل ذلك إٔب ا٤بستول العا٤بي ، بإبراـ 

 اتفاقات دكلية ٢بماية ىذه ا٢بقوؽ .
بعد ىذه ا٤بقدمة انتقل إٔب تسليط الضوء على التشريعات الٍب صدرت ُب ليبيا لتنظيم      
قوؽ ا٤بلكية الفكرية ُب ليبيا ، كتشمل  العبلمات التجارية  كبراءات االخَباع كا٢بقوؽ ح

الصناعية ،  كحقوؽ ا٤بؤلف كا٢بقوؽ اجملاكرة ، كالتطورات الٍب حدثت على ىذه التشريعات 
 . كفقا للَبتيب الزمِب لئلصدار . 

لصادر ُب ـ ُب شأف العبلمات التجارية ، ا1956لسنة  40القانوف رقم  – 1 
ـ 16/10/1962ـ الصادر بتاريخ  1962لسنة  3ا٤بعدؿ بالقانوف رقم  11/8/1956
 23. استمر تطيق ىذا القانوف منذ تاريخ صدكره إٔب أف ًب تعديلو بالقانوف رقم  48، 

ـ بشأف النشاط التجارم ، كىذا القانوف نظم كافة العبلقات كاألكراؽ 2010لسنة 
ت ا٣باصة هبا ، كخصص الكتاب العاشر للعبلمات كالبيانات التجارية كالشركات كا٤بعامبل

 1327 – 1228التجارية ، كالكتاب ا٢بادم عشر للمنافسة كٞباية ا٤بستهلك ، ا٤بواد ) 
( كيضم عدة أبواب ، الباب األكؿ ُب العبلمات التجارية ، كالباب الثا٘ب ُب البيانات 

 . 49التجارية.

                                                           
، نشر قانون التعديل بالجريدة  1956لسنة  3م تشر في الجريدة الرسمية العدد   - 48

 م 1962لسنة  5الرسمية العدد 
ة حديثة عمى العالمات التجارية بموجب المادة وقد استحدث ىذا القانون أداة رقابي - 49

) مجمس المنافسة يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقمة    أطمق عمييا 1292
، لو رئيس ونائب وستة أعضاء من ذوي الخبرة ، يختص بالنظر في الشكاوى واألعمال 

فيما يحال إليو من الوزير المختص ، المتعقمة بالمنافسة والحقيق فييا وتقديم الرأي والمشورة 
واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ اختصاصاتو وتقديم المقترحات لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة 
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نظاـ العبلمات التجارية بعض ا٤بواد الٍب جرل فيها كقد تضمن التعديل األخّب ل      
الٍب أكجد فيها ا٤بشرع  1296ٙبديث لؤلحكاـ الٍب تنظم ىذا النشاط ، من بينها ا٤بادة 

أداة رقابية جديدة أطلق عليها ) ٦بلس ا٤بنافسة ( يتمتع بالشخصية االعتبارية كالذمة ا٤بالية 
خلة با٤بنافسة كالتحقيق فيها كتقدٙب الرأم ا٤بستقلة ، ٱبتص بنظر الشكاكل كاألعماؿ ا٤ب

 كا٤بشورة فيما ٰباؿ إليو من الوزير ا٤بختص إْب ذلك من األحكاـ .
ـ بشأف براءات االخَباع كالرسـو كالنماذج الصناعية ، 1956لسنة  8القانوف رقم  – 2

 50 30/3/1959الصادر بتاريخ 
) فيما يتعلق بتطبيق ىذا القانوف يعد  كقد نصت ا٤بادة األكٔب ُب الفقرة ) أ ( على أنو   

اخَباعا كل ابتكار جديد قابل لبلستغبلؿ الصناعي ، سواء أكاف متعلقا ٗبنتجات صناعية 
جديدة ، أـ بطرؽ أك كسائل صناعية مستحدثة ، أـ بتطبيق جديد لطرؽ أك كسائل 

القانوف يعترب على أنو ) فيما يتعلق بتطبيق ىذا  33صناعية معركفة ، ( كما نصت ا٤بادة 
ر٠با أك ٭بوذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط ككل شكل جسم بألواف أك بغّب ألواف 
الستخدامو ُب اإلنتاج الصناعي بوسيلة آلية أك بدكية أك كيماكية ( إٔب جانب ىذا القانوف 
توجد تشريعات أخرل متناثرة نص ُب ا٤بشرع على بعض األعماؿ كاألشكاؿ الٍب تعطى 

 لتجارية أك الرسم الصناعي .حكم العبلمة ا
ـ بشأف ٞباية حق ا٤بؤلف ، الصادر ُب  1968لسنة  9القانوف رقم  – 3

 . 51ـ ،  16/3/1968

                                                                                                                                        

لمجمس في كل ما يتعمق باستحداث نظام تجاري جديد ، وفرض ا وتجب استشارة عمى السوق
 جارة ، وبصورة عامةعمى ممارسة المين وغير ذلك من األمور المتعمقة بالت القيود

التي تقوم عمى تنظيم التجارة يعتبر هذا القانون من أحدث النظم 
 والصناعة في مجال العالمات التجارية .

 م  1959لسنة  8نشر بالجريدة الرسمية العدد  - 50
 م  31/3/1968المؤرخ في  11نشر في الجريدة الرسمية  العدد  - 51
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نصت ا٤بادة الثانية من ىذا القانوف على أف ) تشمل ا٢بماية بصفة خاصة مؤلفي    
فر أك النحت ا٤بصنفات ا٤بكتوبة الداخلة ُب فنوف الرسم كالتصوير با٣بطوط أك األلواف أك ا٢ب

أك العمارة كا٤بصنفات الٍب تلقى شفويا كاحملاضرات كا٣بطب كا٤بواعظ كما ٲباثلها ، 
كا٤بنصفات ا٤بسرحية كا٤بسرحيات ا٤بوسيقية كا٤بصنفات الفوتوغرافية كالسينمائية ، ا٣برائط 
 ا١بغرافية كا٤بخطوطات ) الرسـو الكرككية ( ا٤بصنفات اجملسمة ا٤بتعلقة با١بغرافية أك
الطبوغرافية أك العلـو ، ا٤بصنفات الٍب تؤدل ٕبركات أك خطوات كتكوف معدة لئلخراج ، 
ا٤بصنفات ا٤بتعلقة بالفنوف التطبيقية ا٤بصنفات الٍب تعد خصيصا أك تذاع بواسطة اإلذاعة 
البلسلكية أك التليفزيوف ، كتشمل ا٢بماية بوجو عاـ مؤلفي ا٤بصنفات الٍب يكوف مظهر 

الكتابة أك السوط أك الرسم أك التصوير أك ا٢بركة ، كيعترب عنواف ا٤بصنف مٌب  التعبّب عنها 
كاف متميزا بطابع ابتكارم من العبلمات التجارية الٍب يسرم عليها قانوف العبلمات 
التجارية . كتضمن القانوف عدة مسائل مهمة تتلق ٕبماية اإلنتاج الفكرم ٔبميع مظاىرة أك 

 أشكالو .
ة إٔب كجود جهود مبذكلة ُب تطوير ىذه التشريعات ا٣باصة با٤بلكية الفكرية ك٘بد اإلشار    

ُب كافة جوانبها الصناعية كالعبلمات التجارية كاالسم التجارم ، يتم العمل على تنقيحها 
ٛبهيدا لغرضها على السلطة التشريعية عند استقرار األكضاع ُب ليبيا كيشرؼ على إعداده 

 لتطوير .ا٤بكتب الوطِب للبحث كا
 كتتعلق ىذه التشريعات :    
بإعداد مشركع قانوف ٞباية ا٤بلكية الصناعية كنظم براءات االخَباع ك٭باذج ا٤بنفعة  - 1

كالتصميمات النماذج الصناعية كالتصميمات التخطيطية للدكائر ا٤بتكاملة كا٤بعلومات غّب 
 ا٤بفصح عنها .

اجملاكرة ، كىو تطوير لقانوف ٞباية حق ا٤بؤلف كمشركع قانوف حق ا٤بؤلف كا٢بقوؽ   - 2
السابق ، كفق ما تنص عليو االتفاقيات الدكلية ، كما كضعتها ا٤بنظمة العا٤بية للملكية 

 ـ . 4/5/1976( الٍب انضمت إليها ليبيا بتاريخ WIPOالفكرية )الويبو
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م أف ٲبد كىناؾ مشركع قانوف ٞباية األصناؼ النباتية ، فقد أصبح من الضركر   - 3
ا٤بشرع اللييب نطاؽ ا٢بماية ٥بذا النوع من ا٢بقوؽ كذلك للوفاء بااللتزامات الوطنية كالدكلية 

 . 52كفقا للمعايّب الدكلية ا٤بعتمد ُب ىذا الشأف . 
 بعض ا٤بؤلفات الٍب تساعد على تدريس ا٤بادة:

د  –الفكرية ، أ دراسات ُب النظاـ العا٤بي ا١بديد للجوانب التجارية ٢بقوؽ ا٤بلكية  – 1
 ـ  2005ٞبيد ا١بميلي ، أستاذ االقتصاد أكادٲبية الدراسات العليا ، طرابلس ، ليبيا ، 

د / ضو مفتاح ٧بمد  –= االقتباس كا٢بقوؽ الفكرية للمؤلف ُب النظرية كالتطبيق ، أ  2
 ـ  2005غمق ، منشورات أكادٲبية الدراسات العليا ، طرابلس ، ليبيا ، 

اقات ا١بات على ا٥بياكل ا١بمركية ُب الوطن العريب ) ليبيا كحالة ( عميد آثار اتف – 3
 ـ  2004 – 2003دكتور علي الصغّب دردكر ، نشر سنة 

د / ضو مفتاح غمق ، نشر  –ا٢بقوؽ اجملاكرة ٢بقوؽ ا٤بؤلفْب األدبية كالفنية ، أ  – 4
 . ٦2006بلس الثقافة العاـ ، بنغازم ، ليبيا ، 

عبد ا١بليل فضيل الربعصي ، ٦بلس  –ا٤بلكية الفكرية كتطورىا ، أ نشأة حقوؽ  – 5
 ـ .   2006الثقافة العاـ بنغازم ، ليبيا ، 

ٞباية ا٢بق ا٤بإب للمؤلف ، القاضي حاـز عبد السبلـ اجملإب ، نشر دار كائل للنشر  – 6
 ـ .1998راـ هللا ،  –كالتوزيع ، عماف 

 ذه اؼبواد اؼببحث اػبامس: الفائدة من تدريس ى
إف تدريس ىذه ا٤بواد ا٤بقَبحة سيعود بالفائدة على الطبلب الذم يلتحقوف بكليات القانوف 
، ذلك أف ىذه ا٤بواد تتعلق ٗبصاّب قائمة كإدارات موجودة ُب ليبيا ٙبتاج إٔب ا٣بربات 
ا٤بؤىلة ُب ٦با٥با ، كتغطي النقص ا٤بوجود فيها ، كمن ا٤بفيد خلق عناصر قادرة على 

يعاب التشريعات ا٤بتعلقة هبا ، كذلك من شأنو أف يقضي على الكثّب من ا٤بشاكل الٍب است

                                                           
الممكية الفكرية في ليبيا ، محاضرة ألقيتيا في المؤتمر الرابع مالمح عن التشريعات التي تنظم  - 52

 م  في مدينة تونس ، 11/1/2118التحاد الناشرين العرب بمدينة تونس يوم ا
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تثار فيها بْب ا٤بواطنْب كجهة اإلدارة كبالتإب ٚبفف العبء على احملاكم ا٤بليئة بالقضايا 
 بسبب عدـ استيعاب ا٤بسؤكلْب ُب ىذه اإلدارات للتشريعات ا٤بتعلقة هبا .

ذكورة ُب فتح آفاؽ الدراسات العليا كالبحث عن آخر التطورات سيسهم تدريس ا٤بواد ا٤ب   
الٍب كقعت ُب األنظمة ا٤بقارنة ، كىذا من شأنو أف يسهم ُب تطور ا٤برافق القائمة على 
التشريعات ا٤بقَبح تدريس ا٤بواد ا٤بتعلقة هبا، فالعآب يشهد تطورا كبّبا ُب اجملاالت ا٤بذكورة 

 ٦باؿ الوقف أك ا٤بلكية العقارية كإشهارىا ، ككذلك التوثيق كيواكب العلم كل تقدـ يتم ُب
، كا٤بلكية الفكرية كما تشهد من اىتماـ العآب هبا كالعبلقات الدكلية ا٣باصة هبا ، فإذا ٓب 
تكن تلك اجملاالت ٧ببل للدراسة كاالىتماـ من قبل ا٤بؤسسات ا١بامعية الٍب ستغذم اجملتمع 

فسوؼ تَبؾ لبلىتماـ الفردم كتبعد ا٤بؤسسات التعليمية عنها ، كتزكده با٣بربات البلزمة ، 
 كتقلل من إسهاـ ا١بامعات ُب تطويرىا .

إف ا٤بواد ا٤بذكورة تدرس ُب بعض ا١بامعات خارج ليبيا ، كلكنها ال تلقى االىتماـ    
الكاُب داخل الببلد ، كعلى سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر فإف مادة الوقف كانت تدرس ُب جامعة 

، كقد قدمت فيما مضى اقَباحا بتدريس مادة الوقف  53ـ  1944فؤاد األكؿ ٗبصر سنة 
اإلسبلمي على طلبة كلية الدعوة اإلسبلمية كا١بامعة األ٠برية كا١بامعات الليبية بكليات 
القانوف كأقساـ الدراسات اإلسبلمية ، بينت فيها الفوائد الٍب ٫بصل عليها من تدريس ىذه 

يضا مفرداهتا كسلمت منها صورا للعديد من الكليات ، دكف جدكل فلم ا٤بادة كضمنتو أ
 يتم إقرارىا ُب ا٤بناىج الدراسية .

أما ُب ٦باؿ التوثيق ، فهو ال يقل أٮبية عن نظاـ التسجيل العقارم ، ففي ا٤بؤٛبر األكؿ   
 ٤بصلحة التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة قدمت عدة ٕبوث حوؿ التوثيق من بينها ٕبث

                                                           
انظر كتاب الوقف ، وبيان أحكامو مع عرض أراء الفقياء في المسائل الخالفية وأدلتيا  - 53

ون الوقف لمعرفة المصادر التي أخذت منيا والموازنة بينيا ، ثم بيان ما ورد في مشروع قان
أحكامو في كل بحث من بحوثو عمى حسب ترتيب الكتاب ، كتبو لطالب القانون الخاص 

ىـ /  1373 – 1362بقسم الدكتوراه في كمية الحقوق بجامعة فؤاد األستاذ أحمد إبراىيم بك ، 
 م ، الناشر مكتبة عبد هللا وىبة بمصر  1944 – 1943
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بعنواف مدل فاعلية التأىيل العلمي كالعملي ٤بمارسي مهنة التوثيق كأثر ذلك على عمل 
مصلحة التسجيل العقارم كأمبلؾ الدكلة ، قدمو د أٞبد أبو عيسى عبد ا٢بميد أشار فيو 
إٔب أف عدـ تأىيل ا٤بوثق التأىيل القانو٘ب الصحيح سيؤدل إٔب ارتكابو األخطاء القانونية 

يامو بتحرير كتوثيق احملرر ، كأكصى بوجوب دخوؿ ا٤برشحْب ُب مباراة الختيار كالفنية عند ق
 عدد ٧بدد كفق معيار النسبة  كالتناسب بْب عدد السكاف ُب ا٤بدينة كعدد ا٤بوثقْب هبا . 

كتساءؿ ُب ٕبثو : ىل حصوؿ الشخص الذم يرغب ُب اال٬براط ُب مهنة التوثيق على     
القانوف ٕبسب ا٤بقررات الدراسية ُب كليات القانوف ، ككليات  مؤىل جامعي ُب الشريعة أك

الشريعة كالقانوف ككليات الشريعة كأقساـ الدراسات اإلسبلمية بكليات اآلداب تكفي 
لتأىيل ىذا الشخص تأىيبل علميا ٲبكن من خبللو مباشرة عملو كموثق ؟ ، كأضاؼ أنو 

وف ، فقد الحظ عدـ كجود مقرر خاص من خبلؿ تتبعو للمقرات الدراسية ُب كليات القان
 .    54يعتِب كيهتم بتوثيق ا٤بعامبلت بصفة خاصة 

أما عن مادة التسجيل العقارم ، فبل ٱبفى على القارئ الكرٙب أٮبية خلق عناصر كفئة    
ُب ىذا اجملاؿ من خبلؿ تدريس ىذه ا٤بادة ُب كليات القانوف ، فعمل مصلحة التسجيل 

قانوف الذم ينظم ا٢بقوؽ العينية األصلية كالتبعية ، كشركط قيدىا العقارم يعتمد على ال
كإشهارىا إٔب جانب الناحية الفنية الٍب يعتمد عليها ُب ٙبديد العقار كبياف معا٤بو كأبعاده 
كموقعو كمساحتو إٔب غّب ذلك من األمور ، كا٤ببلحظ على إدارات كمكاتب التسجيل 

ٔب عاملْب مؤىلْب ُب ىذا اجملاؿ كقد طالبت مصلحة العقارم ُب ليبيا حاجتها ا٤باسية إ
التسجيل العقارم بإنشاء معهد خاص إلعداد األطر البلزمة ٥بذا الغرض ، كلكن ذلك ال 
ٲبنع من تدريس ىذه ا٤بادة ُب كليات القانوف ، بل يسهم ُب تطويرىا بطريقة علمية أكادٲبية 

 تبعدىا عن االجتهاد الفردم . 

                                                           
المؤتمر األول لمتسجيل العقاري وأمالك الدولة ، الواقع واآلفاق ، وزارة العدل ،  أعمال - 54
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شهد العآب تطورا كبّبا ُب ٦باؿ ا٤بلكية الفكرية فإٔب جانب حقوؽ ا٤بؤلف كا٢بقوؽ اجملاكرة   
أصبحت ا٤بلكية الصناعية كا٤بخَبعات كبراءات االخَباع ٦باال للتنافس كالصراع بْب 
ا٤بخَبعْب ُب الداخل كا٣بارج ، يضاؼ إٔب ذلك العبلمات التجارية كاالسم التجارم ، 

قوؽ ا٤بتعقلة بالنباتات ا١بديدة ، كأضحى اىتماـ العآب يتزايد باستمرار ، كدخلت أيضا ا٢ب
فقد ًب إبراـ العديد من االتفاقيات الدكلية حيث أدركت الدكؿ فائدة ا٢بماية ٢بقوؽ ا٤بلكية 
 الفكرية كظهرت العديد من ا٤بنظمات الدكلية الٍب تسهم ُب ٞباية كتطوير اإلنتاج الفكرم .

ـ كًب 9/9/1886ية ) بّبف ( ٢بماية ا٤بصنفات األدبية كالفنية الٍب أبرمت ُب منها اتفاق    
ـ كا٤بعدلة ُب 24/7/1971إدخاؿ عدة تعديبلت عليها ، آخرىا كثيقة باريس ا٤بربمة ُب 

، كاالتفاقية العربية ٢بماية حقوؽ ا٤بؤلف كالٍب ًب اعتمادىا ُب  55ـ 1979أكتوبر  2
ـ ، ٍب اتفاقية ركما ا٣باصة ٕبماية فنا٘ب األداء  1981مؤٛبر بغداد خبلؿ شهر نوفمرب 

،  29/10/1971كمنتجي التسجيبلت الصوتية كىيئات اإلذاعة ا٤بربمة ُب ركما بتاريخ 
كاتفاقية برككسل ا٣باصة بتوزيع اإلشارات الناقلة للربامج ، كاتفاقية باريس ا٤بتعلقة باألعماؿ 

 اقية كاشنطن ا٤بتعلقة بالدكائر ا٤بتكاملة.الفنية كالصناعية كاالخَباع ، ككذلك اتف
كقد ظهرت مؤخرا منظمة التجارة العا٤بية كىي ا٤بؤسسة العا٤بية الوحيدة ا٤بنفردة بسن    

القوانْب الدكلية ا٤بنظمة ٢بركة التجارة العا٤بية بْب الدكؿ ، كمن ضمن أىداؼ ا٤بنظمة تنظيم 
افة إٔب السلع الزراعية كالصناعية ، كطرحت خدمات ا٤بلكية الفكرية ا٤بتصلة بالتجارة باإلض

 TRIPSاالتفاقية ا٣باصة با١بوانب ا٤بتصلة بالتجارة من حقوؽ ا٤بلكية الفكرية  تريبس ) 
( " كنطاؽ ىذه االتفاقية كاسع للغاية ، كاالمتثاؿ التفاؽ تريبس إجبارم ١بميع األعضاء 

العآب أنو من الضركرم االنضماـ ُب منظمة التجارية العا٤بية ، كلذلك كجدت معظم بلداف 

                                                           
اتفاقية بيرن لحماية المصنفات األدبية والفنية ، وثيقة باريس ، نص رسمي بالمغة  - 55

 م . 1966الفكرية ، ) ويبو (  جنيف ، العربية ، إصدار المنظمة العالمية لمممكية 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

113 
 

يضاؼ إٔب ذلك كجود منظمات دكلية هتتم بالَببية   56إٔب منظمة التجارية العا٤بية " 
كالثقافة كالعلـو تتعاكف مع ا٤بنظمة العا٤بية للملكية الفكرية ُب سبيل ٞباية اإلنتاج الفكرم 

يتها حٌب تستعْب هبا الدكؿ كدراسة ا٤بشكبلت ا٣باصة بو كاقَباح التشريعات النموذجية ٢بما
. 

 اػباسبة: 
أختم كرقٍب ىذه الٍب تعرضت فيها إٔب تقدٙب اقَباح بإضافة مواد ٯبب أف تدرس ُب     

كليات القانوف بليبيا ، ٤با ٥با من فائدة كبّبة ُب تكوين األطر ا٤بتخصصة ُب اجملاالت الٍب 
تقـو عليها مؤسسات إدارية كبّبة ٙبتاج إٕب ا٣بربات البلزمة ، كالٍب باستطاعة كليات 

 تقـو هبا لوجود تشريعات متعلقة هبا كمؤلفات ُب مادهتا .القانوف أف 
 -وفيما يلي نتائج ىذا البحث : 

ٯبب تطوير مناىج التعليم ُب كليات القانوف ٕبيث تبلحق التطورات الٍب تتناك٥با  .1
التشريعات ا٤بتعلقة بالعبلقات اإلنسانية ُب ا٤بعامبلت بْب األشخاص داخل الدكلة أك 

، فوجود االتفاقيات الدكلية كإنشاء ا٤بنظمات العا٤بية الٍب تتعلق هبذه  العبلقات بْب الدكؿ
اجملاالت تستدعي من كليات القانوف أف تواكبها بتدريس ا٤بواد ا٤بتعلقة هبا كتوجيو طلبة 

 الدراسات العليا إٔب االىتماـ هبا .
ألطر البلزمة الٍب من شأف الولوج ُب ىذه ا٤بواد كإدخا٥با ُب مناىج كليات القانوف أف ٚبلق ا .2

هتتم هبذه اجملاالت كتسهم ُب تطوير ا٤برافق ا٣باصة هبا ، كتقدـ الفكر لقانو٘ب الذم يعاِب 
الكثّب من ا٤بسائل ، كيبلحق ا٤بشرع الذم يقـو بإصدار التشريعات ا٤بتبلحقة ُب تلك 

 اجملاالت .
قوؽ العينية أف تدريس مادة ا٤بلكية العقارية بشكلها الذم يتضمن كيفية تسجيل ا٢ب .3

العقارية األصلية كالتبعية ، كطريقة إشهارىا ، كا٢بجية النا٘بة عن اإلشهار كمعرفة القضايا 
                                                           

ج /  –دراسات في النظام العالمي الجديد لمجوانب التجارية  لحقوق الممكية الفكرية ، أ  - 56
م ص  2115حميد الجميمي ، أستاذ االقتصاد أكاديمية الدراسات العميا ، طرابمس ليبيا ، 

23 - 211 . 
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ا٤بتعلقة هبا كعبلقة مصلحة التسجيل العقارم باحملاكم ، كل ذلك ال يدرس ضمن مادة 
ا٤بواضيع  ا٤بلكية ا٤بقررة على السنة الرابعة ، ٩با ٯبب أف يتطور منهج ىذه ا٤بادة لتتناكؿ كل

ا٤بذكورة ٕبيث تدرس كمادة اختيارية أك كمادة ُب الدراسات العليا حٌب تسهم ُب تزكيد 
 ا٤بصلحة كفركعها ا٤بتناثرة ُب كافة أرجاء الوطن با٣بربات البلزمة 

كجود كزارة لؤلكقاؼ تشرؼ على األمواؿ العقارية كا٤بنقولة الٍب يتم التربع هبا من قبل  .4
ها ُب سبيل هللا ، كٚبصيص ريعها ُب أكجو الرب كاإلحساف ، فهي ا٤بسلمْب عن طريق كقف

٧بتاجة إٔب خربات يعلموف أحكاـ الوقف كتارٱبو ككيفية التصرؼ فيو كتوجيو ا٤بسلمْب إٔب 
النشاط الوقفي األمثل الذم ٰبقق ٥بم الكثّب من األجر ، كا٤ببلحظ أف أغلب العاملْب ُب 

رة الكثّبة الٍب تشرؼ عليو ُب ٨بتلف أ٫باء ليبيا ، ال ا٥بيئة القائمة عليو ، ككذلك اإلدا
يفقهوف كثّب ُب أحكاـ الوقف ، كال يدركوف التطورات الٍب حدثت عليو ُب التشريعات 
ا٤بقارنة ، فعلى كليات القانوف أف تدخل ىذه ا٤بادة ُب مناىجها ، كمادة اختيارية ، أك ُب 

 قسم الشريعة بالدراسات العليا .
توثيق ، فقد ال حظ الكثّب ٩بن تناكلوا نشاط ٧بررم العقود كالتشريعات ا٤بتعلقة أما ٦باؿ ال .5

هبم أهنا ٙبتاج إٔب تطوير كتنظيم فيما يتعلق با١بانب العملي كالتدرييب ٤بن ٲبارس ىذه ا٤بهنة 
، كانصراؼ كليات القانوف عن تدريس ىذه ا٤بادة أسهم ُب حصوؿ الكثّبين من ا٣برٯبْب 

يص دكف أف يكونوا ملمْب ٗبا ٯبب أف يكوف عليو ٧برر العقود من إ٤باـ ا١بدد على تراخ
هبذه ا٤بهنة ا٤بفيدة للمجتمع إف أحسن إدارهتا من األكفاء الذين أخذكا قسطا من التعليم 

 كالتدريس العملي فيها من خبلؿ ا٤بنهج الذم تقرره كلية القانوف ٥بم .
انو٘ب مهم جدا ، ناؿ الكثّب من الدراسات كفيما يتعلق با٤بلكية الفكرية ، فهو ٦باؿ ق  .6

كالبحوث على مستول العآب ، كقامت عدة منظمات دكلية للنهوض بو كقد انضمت ليبيا 
إٔب أغلبها ، كببلدنا من الدكؿ الٍب سبقت غّبىا ُب سن التشريعات ا٤بتعلقة هبا كاف أك٥با 

اآلف ىي بسبيل ٘بديد  ـ بشأف العبلمات التجارية ، كإٔب 1956لسنة  40القانوف رقم 
إصدار التشريعات ا٤بتعلقة هبذه ا٢بقوؽ ، كالعمل على سن تشريعات حديثة ُب عدة 
٦باالت أخرل ، كلؤلسف الشديد ٓب تواكب أغلب إف ٓب نقل كل كليات القانوف ىذا 
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النشاط الدكٕب كاحمللي كتقرر تدريس ىذه ا٤بادة لطلبتها ، كانت ٕب ٘بربة ُب كلية القانوف 
 ابلس ، حيث درست ا٤بادة ٤بدة سنتْب ٍب تركتها لعدـ تكليفي هبا مرة أخرل. بطر 

كأرجو من ىذا ا٤بؤٛبر الكرٙب أف يتبُب توصية  ، بأف تقـو ا١بامعات الليبية      التوصية
بتدريس ا٤بواد ا٤بقَبحة ُب مناىجها ضمن طلبة السنتْب الثالثة كالرابعة ، ككذلك ضمن 

أشرت باختصار إٔب بعض ا٤بصادر الٍب ٲبكن االستعانة هبا ُب  الدراسات العليا ، كقد
 تدريس ا٤بواد ا٤بذكورة  كهللا ا٤بوفق ٤با فيو ا٣بّب .      
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 "واقع كفايات التعليم اإللكًتوين لدى أعضاء ىيئة التدريس"
 د/فتحي ؿبمد مادي/ جامعة اعببل الغريب

 ملخص الدراسة
كفايات التعليم االلكَبك٘ب لدل أعضاء ىيئة التدريس بكلية سعت الدراسة ٤بعرفة كاقع توفر  
، حيث أيستخدـ ُب الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، الَببية طرابلس/ ٔبامعة طرابلس
( عضو ىيئة تدريس بالكلية، ككانت أداة الدراسة عبارة 45كتكونت عينة الدراسة من )

توفر كفايات عن استبياف لغرض الدراسة من إعداد الباحث، ككاف من أىم نتائج الدراسة 
ستول متوسط ُب احملاكر الثبلث، التعليم اإللكَبك٘ب لدل أعضاء ىيئة التدريس بالكلية ٗب

كأظهرت الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب كفايات التعليم اإللكَبك٘ب، كما 
أظهرت نتائج الدراسة أيضان أف ىناؾ ٦بموعة من ا٤بعوقات الٍب ٙبوؿ دكف استخداـ أعضاء 

 ىيئة التدريس بكلية الَببية للتعليم اإللكَبك٘ب.
 

Abstract: 

The study aimed at finding out the reality of the availability 

of e-learning competencies among the teaching stuff Faculty 

of Education/ Tripoli at the University of Tripoli. The study 

used the analytical descriptive method. The study sample 

consisted of (45) teaching stuff in the college. , And the 

study reached several results, the most important of which 

The study showed the availability of e-learning 

competencies among teaching stuff were at medium level in 

the three axes, The study revealed that there are no 

significant differences in e-learning competencies among 

faculty members in the Faculty of Education, Tripoli, The 

results of the study showed that there are a number of 

obstacles that prevent the use of e- learning by the teaching 

stuff   in the Faculty of Education. 
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 مقدمة:
يشهد العآب منذ بداية القرف ا٢بادم كالعشرين ٦بموعة من التحوالت كالتغّبات السريعة   

كا٤بتبلحقة، ا٤برتبطة بالتطور العلمي كالتكنولوجي ُب شٌب ٦باالت ا٢بياة ا٤بختلفة، ٩با أدل 
إٔب تضاعف ا٤بعرفة اإلنسانية، كَب مقدمتها ا٤بعرفة العلمية كالتكنولوجية ُب فَبة زمنية 

ّبة، كالذم بدكره أدل إٔب طفرة ىائلة ُب ٦باؿ تكنولوجيا األقمار الصناعية، كالوسائط قص
 Zhu)ا٤بتعددة، كشبكة االنَبنت، كاستخداـ ا٢باسوب، حيث يرل

,Chang,2010,73)  أف تطبيق ا٤بعلومات، كتكنولوجيا اإلتصاالت أصبحت مسألةن
ء العآب؛ لتلبية مطالب التحوؿ لئلقتصاد ملحةن إٔب حد كبّب ُب التعلم كالتعليم ُب ٝبيع أ٫با

 القائم على ا٤بعرفة كإصبلح النظم التعليمية.
كإف عجز ا٤بؤسسات التعليمية التقليدية كضعف كوادرىا ُب مواجهة تضاعف ا٤بعرفة   

االنسانية، شٌكل ضغطان متزايدان على النظم الَببوية ا٢بالية، كالذم جعلها تتبُب أ٭باطان 
 ( 1، 2004كاف أبرزىا التعليم اإللكَبك٘ب. )الصاّب،   جديدة للتعليم

كيتوقف ٪باح التعليم اإللكَبك٘ب على مدل جاىزية ا١بامعة كقبو٥با ٥بذا التبِب من خبلؿ   
عدد من ا٤بكونات أٮبها جاىزية أعضاء ىيئة التدريس فيها، كمدل امتبلكهم للقيم 

التعليم، فكلما كاف مستول االمتبلؾ  كاإلعتقادات كالكفايات البلزمة ٤بثل ىذا النوع من
 عاليان كاف مستول جاىزيتهم أعلى كأدعى لنجاح التعليم اإللكَبك٘ب.

 مشكلة الدراسة:  
إف مسألة االىتماـ بالتعليم االلكَبك٘ب كاالستثمار فيو ٓب تعد ظاىرة ٧بلية أك إقليميػة    

دعم مػسّبة التعلػيم الفعػاؿ  فقط، بل غدت ظاىرة عا٤بية ٤با ٥با من دكر بارز كمتميز ُب
كالتنمية ا٤بستدامة، ككليات الَببية ٜبرة من ٜبرات ىذه ا٤بسّبة، كا٤بتأمل ُب حاؿ كليات 
الَببية الليبية يبلحظ ضعف ٨برجاهتا ُب استخداـ التقنيات التعليمية كيؤكد ذلك ما الحظو 

يس كالطبلب ال ٯبيد أف عدد كبّب من أعضاء ىيئة التدر الباحث أثناء تدريسو بالكلية 
العنكبوتية، كتسعى ىذه الدراسة ٤بعرفة   استخداـ ا٢باسوب فضبلن عن استخداـ الشبكة
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كفايات التعليم اإللكَبك٘ب لدل أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية طرابلس من خبلؿ 
 اإلجابة على التساؤالت التالية:

أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية / ما كاقع توافر كفايات التعليم االلكَبك٘ب لدل 1
 طرابلس؟

/ ىل توجد فركؽ ُب كفايات التعليم االلكَبك٘ب بْب أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية 2
 علـو تطبيقية(؟-طرابلس ترجع ٤بتغّب التخصص العلمي )علـو إنسانية

 / ما أىم ا٤بعوقات الٍب ٙبوؿ دكف تطبيق التعليم االلكَبك٘ب؟3
  الدراسة:أىداؼ 

/التعرؼ على كاقع توافر كفايات التعليم االلكَبك٘ب لدل أعضاء ىيئة التدريس بكلية 1
 الَببية طرابلس.

/ التعرؼ على الفركؽ ُب كفايات التعليم االلكَبك٘ب بْب أعضاء ىيئة التدريس بكلية 2
 علـو تطبيقية(-الَببية طرابلس ترجع ٤بتغّب التخصص العلمي )علـو إنسانية

 التعرؼ على أىم ا٤بعوقات الٍب ٙبوؿ دكف تطبيق التعليم االلكَبك٘ب./ 3
 كٲبكن ٙبديد أٮبية ىذه الدراسة ُب النقاط التالية:أنبية الدراسة: 

مساعد ا٤بسؤكلْب كصناع القرار ُب التعليم العإب للوقوؼ ُب رسم ا٣بطط كاصدار  -1
 . القرارات ا٤بناسبة للرفع من كفاية أعضاء ىيئة التدريس

ا٤بساٮبة ُب حل الكثّب من ا٤بشكبلت التعليمية من خبلؿ توظيف برامج التعليم  -2
 اإللكَبك٘ب ُب برامج التعليم ا١بامعي.

مساعدة طلبة الدراسات العليا كالباحثْب ُب ٦باؿ تكنولوجيا التعليم ٗبا تقدمو من  -3
 بيانات كمعلومات ذات الصلة ٗبوضوع التعليم اإللكَبك٘ب ككفاياتو.

 تفتح ىذه الدراسة ٦باالت لدراسات مستقبلية من خبلؿ ما تقدمو من مقَبحات. -4
 مصطلحات الدراسة:
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مستول معْب من ا٤بعلومات كا٤بهارات كاال٘باىات الٍب  كفايات التعليم اإللكًتوين:-1
تلـز أف ٲبتلكها عضو ىيئة التدريس ا١بامعي ُب ٦باؿ التعليم اإللكَبك٘ب هبدؼ الوصوؿ 

 (108، 2009بالعملية التعليمية إٔب درجة من الكفاءة كالفاعلية. )النجار، كالعجرمي،
بأهنا مستول معْب مطلوب امتبلكو من عضو ىيئة التدريس  ويعرفها الباحث اجرائياً:

 بكلية الَببية من ا٤بعارؼ كمهارات كاال٘باىات ا٤برتبطة بالتعليم اإللكَبك٘ب.  
نساف يعمل ُب التدريس بكلية الَببية طرابلس، كيشَبط فيو ىو كل ا عضو ىيئة التدريس:

 للتدريس بالكلية حصولو على مؤىل علمي )ماجستّب، دكتوراه(. 
 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:

حيث ًب  منظومتو، عناصر ٝبيع ُب كمتبلحقة سريعةن  تطوراتو  كمؤسساتو التعليم يشهد     
على الكمبيوتر  بعضها يعتمد حديثة بتقنيات ا٤براحل ُب كافة التدريسية الطرائق تعزيز

، بل أخذ أشكاالن عدة، كالٍب  التعليمي، الذم أخد استخدامو ُب التعليم يتزايد يومان بعد يـو
  .آخرىا التعلم اإللكَبك٘ب

 أواًل تعريف التعليم اإللكًتوين:
لتكنولوجية التعليمية، حيث التعليم اإللكَبك٘ب يعد شكبلن من أشكاؿ ا٤بستحدثات ا    

تعددت تعريفاتو كتنوعت تبعان لنظرة الباحثْب إليو، لذلك ٲبكن عرض بعض التعريفات 
 كما يلي:للتعليم اإللكَبك٘ب 

تقنيات  يستخدـ تعليمي نظاـ"( التعلم اإللكَبك٘ب بأنو:123، 2012يعرؼ )كرار، - 
 ٦بموعة خبلؿ التعليمية من العملية نطاؽ تدعيم كتوسيع ُب ا٢باسوب كشبكات ا٤بعلومات

قبل  من إما ا٤بعدة كالربامج اإللكَبكنية اإلنَبنت ا٢باسوب، أجهزة منها من الوسائل
 " الشركات أك ا٤بختصْب ُب الوزارة

 الطلبة من "تعلم بأنو: اإللكَبك٘ب التعلم (244، 2010كما يعرؼ )الشناؽ، كدكمي،  -
ا٢باسوب  كتشمل( (LANمرنة أك مد٦بة متنوعة كأقراص إلكَبكنية ائطخبلؿ كس
عرض  ا٤بعلم، كجهاز ٗبساعدة أك الذاٌب، التعلم مبدأ كالشبكات باعتماد كاإلنَبنت
 ". (Data Show ) البيانات
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 اإللكَبك٘ب: بأنو ىو كمن خبلؿ التعريفات السابقة يستخلص الباحث تعريفان للتعليم -
التعليم الذم يتم من خبلؿ بيئة تفاعلية غنية بالوسائط ا٤بعتمدة باستخداـ تقنيات 
ا٢باسب اآلٕب كالٍب تساعد ا٤بتعلم ُب الوصوؿ إٔب مصادر التعلم ُب الوقت كا٤بكاف 

 ا٤بناسبْب. 
 ثانياً: أنبية التعليم اإللكًتوين:

 التعليم من أمنان كسبلمان  أكثر إنو حيث طبيعتو من نابعة اإللكَبك٘ب التعلم أٮبية   
 الواقع، فهو يطور ُب تنفيذىا الٍب يصعب ا٣بطرة التجارب تعليم ٦باؿ ُب التقليدم، كخاصة

أنبية للعملية التعليمية، كٲبكن عرض  كمدير منسق للمعلومات إٔب ٌمقدـ ا٤بعلم من دكر
 (44، 2014التعليم اإللكًتوين منها: )مادي، 

 ادخاؿ الوسائط ا٤بتعددة كمستحدثاهتا ُب العملية التعليمية.تطوير التعليم من خبلؿ -1
 ا٤بساعدة ُب ٙبسْب قدرة ا٤بعلم كزيادة جودة العملية التعليمية.-2
 ا٤بساٮبة ُب تطوير ا٤بناىج الدراسية سواء من حيث تصميمها، أك تنفيذىا. -3
بلؿ من ا٢بشو االسهاـ ُب دمج بعض ا٤بواد الدراسية، أك إضافة موضوعات أخرل كاإلق-4

 كالتكرار ٤بساعدة ا٤بتعلم على اال٬براط ُب التعلم ٗبتعة كانتباه.
 توفّب الوقت كا١بهد، كإتاحة ا٤بعلومات بشكل أكثر سهولة للمتعلم .-5
 تطوير دكر ا٤بعلم ليصبح مرشدان كموجهان ك٨بططان كمصممان للمواقف التعليمية.-6

 ثالثاً: خصائص التعليم اإللكًتوين:
 الكمبيوتر. برامج ُب التفاعلية -1
 يوفر التعليم اإللكَبك٘ب بيئة بعيدة عن ا٤بخاطر. -2
 الفرد. تعلم معدؿ كضوح -3
 .الراجعة تقدٙب التغذية -4
 . االنتباه كإثارة الدافعية زيادة -5
 يعتمد التعليم اإللكَبك٘ب على جهد ا٤بتعلم)الفردية(. -6
 التنوع.  -7
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 سهولة ٙبديث الربامج كا٤بواقع اإللكَبكنية عرب الشبكة العا٤بية للمعلومات.  -8
 ا٤بركنة. -9

 رابعاً: أنواع التعليم اإللكًتوين:
 :إٔب اإللكَبك٘ب التعليم) 114 ،2005،اؼبوسى، واؼببارؾ (لقد قسم   
 الوقت ُب متواجداف كا٤بتعلم ا٤بعلمٕبيث يكوف : اؼبتزامن اؼبباشر اإللكًتوين التعليم -1

 فيزيائينا. التواجد أف يكوف ىذا بالضركرة ليس كلكن مباشرة، كيتواصبلف نفسو،
ا٤بعلم  يتواجد أف الضركرم من ليس :اؼبتزامن غَت أو اؼبباشر غَت اإللكًتوين التعليم-2

  .ا٤بخطط الربنامج الدركس كفق حيث ا٤بكافك  الوقت بنفس كا٤بتعلم
 

 التعليم اإللكًتوين:خامساً: فبيزات 
 :منها بعضاً  (97- 95، 2004)سامل، ذكر   
  ٨بتلفة. حسية لطرائق للمتعلم كفقنا إمكانية التكرار : من خبلؿ توفرالفعالية -1
 السفر. للمتعلم كلفة الفورم اإللكَبك٘ب التعلم خدمة : تٌوفركلفة أقل -2
الساعة عرب األقراص ا٤بد٦بة  مدار على مناىجو تتوفر :اؼبناىج على االطالع سهولة -3

 اإلنَبنت. كعرب
 التعلم عرب الصفوؼ عملية ُب التفاعل ا٤بتزامن اإللكَبك٘ب يوفر التعليم  :اؼبشاركة يعزز -4

 كالرسائل. التحػادث، كغرؼ االفَباضية
 متكامل. ٫بو على التعليمية كا٤بوارد ،ا٤بعرفة للمتعلم يٌوفر  :التكامل -5
 اختيار الوقت كا٤بكاف ا٤بناسبْب لو.حيث يستطيع ا٤بتعلم   :اؼبرونة -6
 : تتوفر فيو )صوت، كصورة، كنص، كفيديو(.توظيف الوسائط اؼبتعددة -7

 سادساً: عيوب التعليم اإللكًتوين:
أف ىناؾ بعض  إال اإللكَبك٘ب للتعليم العديدة كا٤بميزات الفوائد تلك من الرغم على   

 كالتإب:( 49، 2014)مادي،  العيوب يذكرىا
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 يتطلب جهدن لتدريب كتأىيل ا٤بتدربْب نظران لؤلمية التقنية ا٤بنتشرة.-1
 ٰبتاج التعليم اإللكَبك٘ب إٔب أجهزة ذات كفاءة عالية.-2
 ٰبتاج تطبيقو إٔب معلمْب دكم تأىيل عاؿو للتعامل مع األجهزة كالتقنيات.-3
 ٲبكن االستغناء عنو ُب إعداد األجياؿ.إضعاؼ دكر ا٤بعلم كمرشد تربوم ال -4
ارتفاع التكلفة ُب ا٤براحل األكٔب مثل تكاليف األجهزة، كتكاليف تصميم الرب٦بيات -5

 كتطويرىا، كتوصيل خطوط شبكات االتصاالت كالصيانة الدكرية.
 قد يكوف سببان ُب العزلة كاالنطوائية.-6

  :ينالتعليم اإللكًتو  إطار يف اؼبعلم سابعاً: أدوار
 التكنولوجيا ُب العملية التعليمية. توظيف–  1
  .ا٤بتعلمْب لتفاعل ا٤بعلم كمشجع– 2
 الذاٌب. للتعلم ا٤بعلم كمطور– 3
 اإللكَبكنية. صمم للمقرراتم– 4

 :الدراسات السابقة
استعرض الباحث بعض الدراسات كالبحوث ذات العبلقة ٗبوضوع الدراسة ا٢بالية،     

كذلك هبدؼ الوقوؼ على بعض ا١بهود الٍب بذلت فػي ٦بػاؿ التعليم اإللكَبك٘ب، لبلستفادة 
من تلك الدراسػات مػن حيػث منهجية الدراسة كأدكاهتا كإجراءاهتا، كمن ىذه الدراسات ما 

 يلي:
 أسباب عزكؼ عن الكشف إٔب الدراسة ىذه ىدفت (:2015العمري ) دراسة ؿبمد -

 من الّبموؾ موقع جامعة على اإللكَبك٘ب التعلم منظومة استخداـ ىيئة التدريس عن أعضاء
( 200) من الدراسة عينة ، كتكونتالبيانات كجهة نظرىم، كقد استخدـ استبياف ١بمع

 ىناؾ معوقات أف إٔب الدراسة العشوائية، كخلصت اختيارىم بالطريقة عضو ىيئة تدريس ًب
 البنية ضعف أٮبها من اإللكَبك٘ب، التعلم منظومة استخداـ ُب ىيئة التدريس تواجو أعضاء
عدة
ي
استخداـ  ٤بهارات الطلبة من الكثّب امتبلؾ كعدـ ا٤بنظومة، الستخداـ التحتية ا٤ب
 التدريس. ىيئة عضو عاتق على ا٤بلقى الكبّب كالعبء التدريسي ا٤بنظومة،
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ىدفت ىذه الدراسة إٔب الوقوؼ على كاقع  (:2013دراسة مناىل اؽبادى مدين ) -
استخداـ تقنيات التعليم اإللكَبك٘ب بكلبة الَببية جامعة السوداف للعلـو كالتكنلوجيا، 

اف كا٤بقابلة ١بمع ا٤بعلومات يكاستخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي التحليلي، من خبلؿ االستب
( أستاذان من كلية الَببية جامعة السوداف للعلـو 23من عينة الدراسة الٍب تكونت من )

كالتكنولوجيا، كتوصلت الدراسة إٔب أف ا٘باىات أساتذة كلية الَببية إٯبابية ٫بو استخداـ 
لكَبك٘ب بدرجات تقنيات التعليم اإللكَبك٘ب كتتوفر لديهم مهارات كمعارؼ التعليم اإل

 متفاكتة، كأف ىنالك معوقات تقف أماـ استخداـ التعليم اإللكَبك٘ب بالكلية. 
 الدراسة ا٢بالية ىدفت (:2007)العاين ثابت ووجيهة عيساف هللا عبد دراسة صاغبة -

 من كذلك السلطاف قابوس، ٔبامعة الَببية كلية ُب اإللكَبك٘ب التعلم كاقع عن إٔب الكشف
 من الدراسة عينة الطلبة، كتكونت نظر كجهة من كسلبياتو اٯبابياتو على خبلؿ الوقوؼ

 من أف النتائج كأظهرت ،ًب استخداـ استبياف البيانات ١بمع، ك طالبا كطالبة (165)
 الطبلب، بْب "التعاك٘ب التعلم" على تفعيل ُب الكلية: قدرتو التعلم اإللكَبك٘ب إٯبابيات

 ٲبنح أنو إٔب إضافة كالطالب، الطالب كا٤بدرس، كبْب الطالببْب  الفجوة انو يقرب كما
 الوقت ُب كإمكاناتو، قدراتو إلظهار ُب عرض أفكاره كاعطاءه الفرص الكافية ا٢برية الطالب

 أجهزة توفر عدـ فهي السلبيات ا٢باسوب، أما مهارة استخداـ الذم يساعده على تطوير
 ُب البعيدة من ا٤بناطق ا١بامعة موقع إٔب صعوبة الوصوؿ الكلية، كافية ُب حاسوب
 .السلطنة

فقد ىدفت دراستها إٔب التعرؼ على  (:1429مها بنت عمر بن عامر السفياين ) -
أٮبية استخداـ التعليم اإللكَبك٘ب ُب تدريس الرياضيات با٤برحلة الثانوية مػن كجهػة نظػر 
ا٤بعلمات كا٤بشرفات الَببويات ُب ا٤بدارس ا٢بكومية كاألىلية، كقد أتبعت الدراسة ا٤بنهج 

رفة كاستخدمت الباحثة ( مش40( معلمة ك)160الوصفي، كتكونت عينتها العشوائية من)
االستبياف كأداة ١بمع البيانات البلزمة لئلجابة على أسئلة الدراسة بعد ٙبليلها أظهرت 
النتائج أف درجة أٮبية التعليم اإللكَبك٘ب ُب تدريس الرياضيات با٤برحلة الثانوية من كجهة 

 نظر عينة الدراسػة كانػت بدرجة كبّبة.
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ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ  (:1429الكرًن )دراسة مشاعل عبدالعزيز العبد  -
على مدل استخداـ طرؽ التعليم اإللكَبك٘ب ُب ا٤بدرسة، كالتعرؼ على أ٭باط استخدامو، 
حيث ًب ٝبع البيانات من خبلؿ استبياف من إعداد الباحثة، كباستخداـ ٝبيع أفراد ٦بتمع 

ٔب نتائج منها كجود موقع ( معلم، حيث توصلت الدراسة إ297الدراسة كالبالغ عددىم )
للمدرسة على شبكة اإلنَبنت، كقدرة للمعلمْب على استخداـ ا٢باسب، كتوفر شبكة 

 انَبنت با٤بدرسة. 
ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على كفايات  (:2009دراسة علي موسى العمري ) -

خدـ الباحث التعليم اإللكَبك٘ب لدل معلمي ا٤برحلة الثانوية ٗبحافظة ا٤بخواة، كقد است
(، كتوصلت الدراسة لنتائج 306استبياف ١بمع البيانات من عينة الدراسة الٍب بلغ عددىا )

منها: توفر كفايات التعليم اإللكَبكنػي لدل معلمي ا٤برحلة الثانوية ٗبحافظة ا٤بخواة بدرجة 
 متوسطة ُب احملاكر ٝبيعان.

 لدراسات نبلحظ:من العرض السابق ٥بذه ا تعقيب على الدراسات السابقة:
زيادة االىتماـ ُب السنوات األخّبة بربامج التعليم اإللكَبك٘ب باعتبارىا أحد التقنيات -1

 التعليمية ا٢بديثة الٍب زاد استخدامها ُب العملية التعليمية.
زيادة االىتماـ بتطبيق التعليم اإللكَبك٘ب ُب كليات الَببية إال أف البحوث كالدراسات - 2

الٍب أجريت ُب ىذا اجملاؿ ٚبلو من دراسة تبحث ُب بيئة الدراسة ا٢بالية كٗبتغّباهتا حسب 
 علم الباحث. 

 تنوع ُب عينات الدراسات السابقة حسب نوع الدراسة كمنهجها.-3
 ت البحث ا٤بتبعة ُب البحوث كالدراسات السابقة.تنوع مناىج كأدكا -4
كقد استفاد    إمكانية تطوير برامج إعداد ا٤بعلمْب من خبلؿ تطبيق التعليم اإللكَبك٘ب. -5

الباحث من البحوث كالدراسات السابقة ُب إعداد أداة الدراسة، كإجراءاهتا، كصياغة 
  البحوث كالدراسات السابقة.أسئلتها كأىدافها، كما استفاد من الصياغة ا٤بتبعة ُب

 إجراءات الدراسة اؼبيدانية:
 ؾبتمع وعينة الدراسة: 
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( 57( عضوان، كًب توزيع االستبياف على عينة عددىا )124يتألف ٦بتمع الدراسة من )   
 ( استمارة صا٢بة للتحليل.45عضو، كعند كمراجعتها حصل على )

 أداة الدراسة:
ًب  كالدراسات السابقة، باألدب النظرم كباالستعانة كأىدافها، الدراسة مشكلة ضوء ُب   

 ( فقرة.42كًب تصميمو من ) إعداد استبياف
 األداة: صدؽ

أصبحت األداة ُب صورهتا النهائية الٍب أكصي هبا احملكموف البلزمة  التعديبلت إجراء بعد  
 ( ٧باكر.4( فقرة ذات ثبلث بدائل، كمقسمة على )42تتكوف )

 أداة الدراسة:ثبات 
 .(spss)اإلستبياف باستخداـ معامل كركنباخ ألفا كباستخداـ برنامج  ثبات قياس ًب   

 (1( كما ىو موضح با١بدكؿ )0.82كبذلك ظهر معامل الثبات الكلي )
 

 يبْب معامل الثبات كالصدؽ ألداة الدراسة( 1ا١بدكؿ )

 كىو معامل ثبات عإب كبذلك ٲبكن االعتماد على اداة الدراسة.
 :اإلحصائي التحليل

 احملور ـ
عدد 

 الفقرات
 الثبات

الصدؽ= 
اعبدر الًتبيعي 

 للثبات
 0.88 0.78 12 اغباسوب لتشغيل األساسية الكفايات 1

2 
 العاؼبية الشبكة مصادر استخداـ كفايات

 .)اإلنًتنت(
10 0.92 0.96 

3 
 اؼبعلومات تكنولوجيا تطبيقات توظيف كفايات

 0.93 0.86 9 تدريس اؼبواد الدراسية وتقويبها يف واالتصاالت

 0.85 0.72 9 معوقات استخداـ التعليم اإللكَبك٘ب 4
 0.91 0.82 40 اجملموع 
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، (20إصدار ) ((spssًب استخداـ برنامج  الدراسة بأسئلة الصلة ذات البيانات لتحليل   
الرتبة  ا٤بعيارية كاإل٫برافات ا٢بسابية، ا٤بتوسطات :باستخداـ األساليب اإلحصائية التاليةك

معامل كركنباخ ألفا لتحديد ثبات أداة لعينة كاحدة، ك  ، كإختبار )ت(لبيانات الدراسة
 القيمة - للبديل العيليا )القيمةطوؿ الفَبة = استخداـ  الدراسة، كللحكم على الفقرة ًب

  0.66=  3 ÷)للبديل الدنيا
 (      3: 2.34( كعالية= )2.33: 1.67) = (  كمتوسطة 1.66: 1) = ضعيفة

 ربليل بيانات الدراسة:
ما كاقع توافر كفايات التعليم اإللكَبك٘ب لدل  إجابة التساؤؿ األوؿ الذي ينص على:

لئلجابة على ىذا السؤاؿ فقد ًب استخداـ أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية طرابلس؟ 
 (.2كقيمة)ت( كما با١بدكؿ )ا٤بتوسط ا٢بسايب كاإل٫براؼ ا٤بعيارم كالرتبة 

 
 ( يبْب ا٤بتوسط ا٢بسايب كاإل٫براؼ ا٤بعيارم كقيمة )ت( إلجابات عينة2ا١بدكؿ )

 الدراسة حوؿ كفايات التعليم اإللكَبك٘ب 

السابق أف ا٤بتوسط ا٢بسايب لكفايات التعليم اإللكَبك٘ب يتضح من ا١بدكؿ   
( كبالتإب 248.( كاحتماؿ قدره )1.171( كقيمة)ت( تساكم )2.0810بلغ)

نستخلص أف أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية طرابلس ٲبتلكوف كفايات التعليم 
ل فقرة ُب يبْب مستول ك. (3) اإللكَبك٘ب كبدرجة متوسطة حسب كجهة نظرىم، كا١بدكؿ

 األداة. 
 

 ف االستنتاج
 االحتماؿ

 )ت(
االكبراؼ 

 اؼبعياري
اؼبتوسط 
 اغبسايب

 2.0810 46420. 1.171 248. 45 متوسطة
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( يبْب ا٤بتوسط ا٢بسايب كاال٫براؼ ا٤بعيارم الرتبة كقيمة )ت( إلجابات عينة 3ا١بدكؿ )
 التعليم اإللكَبك٘ب لكل فقرة من فقرات كفايات

 اٌفمزح َ

اٌّزى

طؾ 

اٌحظب

 ثٍ

االٔحزاف 

 اٌّؼُبرٌ

اٌزر

 ثخ

 د

االح

 رّبي

 اٌمزار

2.577 أطزطُغ رشغًُ جهبس اٌحبطىة ثئرمبْ. 1

8 
.54309 

6 
7.137 .000 

 ػبٌُخ

 إٌظىص ِؼبٌجخ ثزٔبِج اطزخذاَ أجُذ 2

  وورد

2.600

0 
.68755 

4 
5.854 .000 

 ػبٌُخ

 إٔشبء ِٓ اٌٍّفبد ورٕظُُ إدارح أطزطُغ 3

 .ورؼذًَ ؤظخ وحفع

2.600

0 
.65366 

5 
6.158 .000 

 ػبٌُخ

 اٌؼزوع ثزٔبِج اطزخذاَ أطزطُغ 4

 اٌزمذَُّخ

2.244

4 
.74332 

13 
2.206 .033 

 ػبٌُخ

 اٌزخشَٓ أدواد ِغ اٌزؼبًِ أطزطُغ 5
2.444

4 
.72474 9 4.114 .000 

 ػبٌُخ
 

6 
 اٌزؼٍُُ ثزِجُبد رىظُف ُِّشاد أػٍ

 اٌحبطىة  ثّظبػذح

2.222

2 
.76541 14 1.948 .058 

ِزىط

 ؽخ

7 
 اٌزؼٍُُ ثزِجُبد ثزىظُف أٌُ

 ثّظبػذحاٌحبطىة 

1.933

3 
.75076 19 

-

.596- 
.554 

ِزىط

 ؽخ

8 
 ٌٍجزاِج واإلساٌخ اٌزثجُذ ثؼٍُّبد ألىَ

 .اٌحبطىة ػًٍ اٌّخزٍفخ

2.400

0 
 ػبٌُخ 001. 3.438 11 78044.

9 
 اٌحّبَخ ثزاِج اطزخذاَ ػًٍ اٌمذرح ٌذٌ

 واساٌخ ٌفُزوطبد ٌزفحض

1.977

8 
.86573 18 

-

.172- 
.864 

ِزىط

 ؽخ

1

0 

 ثظهىٌخ  ِج اٌجزا ثُٓ اٌزٕمً ِهبرح أِزٍه

  ِهّخِٓ  أوثز ألداء

2.155

6 
.85162 15 1.225 .227 

ِزىط

 ؽخ

1

1 

 اٌٍّفبد وفه ػغؾ ػًٍ اٌمذرح ٌذٌ

  اٌجزاِج أحذ ثبطزخذاَ

1.666

7 
.82572 27 

-

2.708

- 

 ػؼُفخ 010.

1

2 

 واٌظىر اٌزطىَ رحزَز ثزاِج ِغ أرؼبًِ

 .ثّهبرح

1.533

3 
.62523 29 

-

5.007

- 

 ػؼُفخ 000.

1

3 

 ٌزظفح اٌجحث ِحزوبد اطزخذاَ أطزطُغ

 اإلٌىززؤُخ  اٌّىالغ

2.688

9 
.59628 

2 

7.758

0 
.000 

 ػبٌُخ

1

4 

 اٌؼبٌُّخ اٌشجىخ ِغ اٌزؼبًِ أهُّخ أػٍ

 اٌّزجؼخ اٌمىاػذ وفك

2.466

7 
.78625 

8 
3.982 .000 

 ػبٌُخ

1

5 

 إٌىززؤٍ ثزَذ إٔشبء ػًٍ اٌمذرح ٌذٌ

 .واطزخذاِه

2.711

1 
.54864 

1 
8.695 .000 

 ػبٌُخ

1

6 

 ِٓ واٌجزاِج اٌىزت رٕشًَ ِٓ أرّىٓ

  اإلٔززٔذ

2.533

3 
.62523 

7 
5.722 .000 

 ػبٌُخ

1

7 

 اٌّىزجبد فهبرص فٍ اٌجحث أجُذ

  اإلٌىززؤُخ

2.400

0 
.68755 

12 
3.903 .000 

 ػبٌُخ
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 اٌفمزح َ

اٌّزىطؾ 

 اٌحظبثٍ

االٔحزاف 

 اٌّؼُبرٌ
 د اٌزرجخ

االحزّب

 ي
 اٌمزار

 .بإلٔززٔذث االرظبي ثطزق ٍُِ 18
2.422

2 

.6211

8 
 ػبٌُخ 000. 4.560 10

19 
 ِظجٍخ وطىرُبد ٌفُذَى ِؤرّزاد أربثغ

 .اإلٔززٔذ ػجز

2.111

1 

.7752

5 
16 .961 .342 

ِزىطط

 ح

20 
 اٌزؼٍُُّخ اٌّىزجبد إلٌىززؤُخ رىظف أجُذ

 اٌزذرَض ؽزق فٍ

1.933

3 

.7198

5 
20 -.621- .538 

ِزىطط

 ح

 اٌزؼٍُُّخ إٌّزذَبد فٍ أشبرن 21
1.777

8 

.7654

1 
24 

-

1.948

- 

.058 
ِزىطط

 ح

22 
 ِغ اٌزىاطً فٍ اإلٌىززؤٍ اٌجزَذ أوظف

 .ورذرَظهُ اٌطٍجخ

1.844

4 

.8245

0 
23 

-

1.266

- 

.212 
ِزىطط

 ح

23 
 فٍ ثزاِج ثبطزخذاَ االخزجبراد أػذ

 .اٌحبطىة

2.644

4 

.6088

6 
 ػبٌُخ 000. 7.100 3

 ِزؼذدح وطبئؾ ثٍّفبد اٌّمزر أدػُ 24
1.933

3 

.8090

4 
21 -.553- .583 

ِزىطط

 ح

25 
ؾ اٌخط إػذاد فٍ اٌحبطىة ثزاِج أطزخذَ

 اٌذراطُخ

1.866

7 

.8146

4 
26 

-

1.098

- 

.278 
ِزىطط

 ح

26 
 إٌىززؤُخ دروص إًٌ اٌّبدح ِحزىي أحىي

 .وجذاثخ ِجظطخ

1.688

9 

.8480

5 
22 

-

2.461

- 

.018 
ِزىطط

 ح

 .اٌزذرَض األؽبٌض اإلٌىززؤُخ فٍ أوظف 27
1.533

3 

.7567

9 
30 

-

4.137

- 

 ػؼُفخ 000.

28 
 رخشَٓ فٍ اٌجُبٔبد لىاػذ أطزخذَ

 اٌّزؼٍمخ اٌّبدح اٌّؼٍىِبد

2.000

0 

.8528

0 
17 .000 

1.00

0 
ِزىطط

 ح

29 
اإلحظبئٍ  زحًٍُاٌ فٍ اٌحبطىة أطزخذَ

 ٌٍٕزبئج

1.777

8 

.7945

5 
25 

-

1.876

- 

.067 
ِزىطط

 ح

30 
 اٌخزائؾ رطُ فٍ اٌحبطىة ثبطزخذاَ ألىَ

 .وػزػهب

1.400

0 

.6179

1 
31 

-

6.514

- 

 ػؼُفخ 000.

 ٌالطزفبدح ِٕهب ِذؤبد اإلٔززٔذ  أشبرن فٍ 31
1.555

6 

.7554

5 
28 

-

3.947

- 

 ػؼُفخ 000.

 2.1963 اٌحبطىة ٌزشغًُ األطبطُخ اٌىفبَبد ِحىر
.5427

3 
2.426 .019 

ِزىطط

 ح

 (اٌؼبٌُّخ اٌشجىخ ِظبدر اطزخذاَ ِحىر وفبَبد

 .) اإلٔززٔذ
2.289 .4478 4.327 .000 

ِزىطط

 ح

 فٍ رىٕىٌىجُب رطجُمبد رىظُف ِحىر وفبَبد

 رذرَض اٌّىاد اٌذراطُخ ورمىَّهب
1.8222 

.5320

3 

-

2.242

- 

.030 
ِزىطط

 ح
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كفايات التعليم اإللكَبك٘ب ا٤بتوفرة لدل ا٤بتوسطات ا٢بسابية ليتضح من ا١بدكؿ السابق أف 
بدرجة عالية ( حيث كانت الكفايات 1.40، 2.711)أعضاء ىيئة التدريس تَباكح بْب 

، 16، 15، 14، 13، 8، 5، 4، 3، 2، 1( كفاية كىي الكفاية رقم )13بلغت )
، 7، 6( كفاية ىي رقم)13كالكفايات ا٤بتوفرة بدرجة متوسطة كانت )(، 23، 18، 17
(، كباقي الكفايات جاءت 29، 28، 26، 25، 24، 22، 21، 20، 19، 10، 9

  بدرجة ضعيفة.
مدل كجود فركؽ ُب كفايات التعليم االلكَبك٘ب  ينص على: إجابة التساؤؿ الثاين الذي
توجد كلئلجابة على ىذا السؤاؿ ٲبكن اختبار الفرضية التالية: البْب أعضاء ىيئة التدريس 

فركؽ ُب كفايات التعليم االلكَبك٘ب بْب أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية طرابلس حسب 
ًب استخداـ اختبار )ت( لعينتْب ، ية(علـو تطبيق-التخصص العلمي )علـو إنسانية
 (. 5مستقلتْب، كما ىو موضح با١بدكؿ)

 
 ( يبْب الفركؽ ُب الكفايات حسب متغّب التخصص5جدكؿ )

من خبلؿ مبلحظة ا١بدكؿ السابق يتبْب عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجة    
امتبلؾ أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية لكفايات التعليم اإللكَبك٘ب تعزل ٤بتغّب 

 ف التخصص ـ
اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبرا
ؼ 

 اؼبعياري
 ت

االح
 القرار سباؿ

2.054 34 علـو إسانية 1
1 

.459
21 

0.6
80 

0.6
25 

ال توجد فروؽ 
دالة بُت 

2.164 11 علـو تطبيقية 2 اجملموعتُت
2 

.492
07 

0.6
56 

 

     45 اجملموع 
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( كىو 0.625( كباحتماؿ )0.656، 0.68التخصص العلمي، إذ قيمة )ت( احملسوبة )
كجود فركؽ ُب  (. كبذلك نقبل الفرض الصفرم الذم ينص على عدـ 0.05أكرب من )

كفايات التعليم االلكَبك٘ب بْب أعضاء ىيئة التدريس بالكلية ترجع ٤بتغّب التخصص العلمي 
 علـو تطبيقية(.-)علـو إنسانية

ما أىم ا٤بعوقات الٍب ٙبوؿ دكف تطبيق التعليم  بة التساؤؿ الثالث الذي ينص على:إجا
كلئلجابة على ىذا السؤاؿ فقد ًب استخداـ ا٤بتوسط ا٢بسايب كاإل٫براؼ االلكَبك٘ب؟ 

 (.6ا٤بعيارم كالرتبة كقيمة)ت( كما با١بدكؿ )
 ( يبْب ا٤بتوسط ا٢بسايب كاإل٫براؼ ا٤بعيارم6ا١بدكؿ )

 التعليم اإللكَبك٘ب٤بعوقات 
 انفقرح و

انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ
 انرتجخ

 د
 االحتًبل

 انقرار

طؼىثخ اطزخذاَ اٌزؼٍُُ  1

  اإلٌىززؤٍ فٍ ثؼغ اٌّىاد
1.80

00 

.6605

8 
11 -2.031- .048 

 غُر

 دانخ 

لٍخ رذرَت أػؼبء هُئخ  5

اٌزذرَض ػًٍ اطزخذاَ اٌزؼٍُّ 

 اإلٌىززؤٍ.

2.66

67 

.5222

3 
 دانخ 000. 8.563 5

ػذَ ِٕبطجخ ثُئخ اٌذراطخ  3

إلدخبي أٌ وطٍُخ رىٕىٌىجُخ 

 .رؼٍُُّخ

2.40

00 

.6536

6 
7 4.105 .000 

 دانخ

وثزح اٌّشبغً واألػجبء رحىي  2

 دوْ اطزخذاَ اٌزؼٍُُ إلٌىززؤٍ
2.66

67 

.4767

3 
6 9.381 .000 

 دانخ

ٔذرح ِظٍّّ اٌجزاِج  2

 اإلٌىززؤُخ.
2.22

22 

.6704

4 
9 2.223 .031 

 دانخ

ٔمض رجهُش اٌمبػبد ثبألجهشح  6

اٌحذَثخ اٌالسِخ ٌٍزؼٍُّ 

 إلٌىززؤٍ. 

2.95

56 

.2084

1 
2 30.757 .000 

 دانخ

اررفبع رىٍفخ اٌجزِجُبد  5

 اٌزؼٍُُّخ.
2.77

78 

.4714

0 
4 11.068 .000 

 دانخ

افزمبر اٌزؼٍُُ اإلٌىززؤٍ ٌٍزفبػً  5

 ِغ اٌّزؼٍُ.
2.95

56 

.2084

1 
3 30.757 .000 

 دانخ

ػذَ رىفز اٌجزاِج واٌّمزراد  9

 اٌذراطُخ فٍ طُغخ إٌىززؤُخ. 
2.97

78 

.1490

7 
1 44.000 .000 

 دانخ

ٔمض اٌخجزح واٌىفبءح فٍ  11

 اطزخذاَ اٌزؼٍُُ اإلٌىززؤٍ.
2.35

56 

.7120

9 
8 3.349 .002 

 دانخ

ػذَ االلزٕبع ثجذوي اٌزؼٍُُ  11

 اإلٌىززؤٍ.
1.82

14 

.6696

4 
10 -1.411- .170 

 غُر 

 دانخ
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التعليم اإللكَبك٘ب بكلية الَببية  ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٤بعوقاتيتضح من ا١بدكؿ السابق أف 
( فكانت ا٤بعوقات 1.80، 2.97)طرابلس حسب إجابات عينة الدراسة تراكحت بْب 

(، 5، 10، 3، 4، 2، 7، 8، 6، 9( فقرات حسب الدرجة كىي الفقرة رقم)9ُب) دالة
 (.11، 1كا٤بعوقات غّب الدالة فقرتاف ٮبا )

 تفسَت نتائج الدراسة:
من عرض نتائج الدراسة ا٤بتعلقة بتوافر كفايات التعليم اإللكَبك٘ب لدل أعضاء ىيئة     

التدريس بكلية الَببية جامعة طرابلس تبْب أف كفايات التعليم اإللكَبك٘ب لدل عينة الدراسة  
كانت بدرجة متوسطة ُب احملاكر الثبلثة، كيرجع السبب ُب ىذه النتيجة إٔب قلة الثقافة 

وجية كعدـ اإلىتماـ بالدكرات التدريبية كأف غالبية أعضاء ىيئة التدريس ٓب يتناكلوا التكنول
مقررات ذات عبلقة أثناء فَبة الدراسة، كىذا يؤثر على العملية التعليمية حيث الطلبة ُب  
كلية الَببية ىم معلمو الغد، فعند عدـ استخداـ التقنيات ا٢بديثة ُب تدريسهم سيؤثر على 

٥با ُب فصو٥بم بعد التخرج، كىذه النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة )مناىل استخدامهم 
(، كدراسة )صا٢بة العيساف ككجيهة 1429(، كدراسة )مها السفيا٘ب: 2013مد٘ب: 
 (.2007العا٘ب: 

أما عن نتيجة ا٤بعوقات الٍب ٙبوؿ دكف استخداـ أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية    
٘ب كاف سببها عدـ توفر الربامج كا٤بقررات اإللكَبكنية ا١باىزة ُب للتعليم اإللكَبك  طرابلس

ا٤برتبة األكٔب، كىذا شيء منطقي حيث ال تتوفر مثل ىذه الربامج ُب الكلية كيصعب على 
عضو ىيئة التدريس غّب ا٤بتخصص ُب الرب٦بيات انتاجها، كىذه النتيجة اتفقت مع نتائج 

 (.2015دراسة )٧بمد العمرم:
بالنسبة لنتيجة الفركؽ بْب أعضاء ىيئة التدريس فقد جاءت طبيعية كىي ال توجد أما     

فركؽ بينهم حسب متغّب التخصص إذ أف غالبية أعضاء ىيئة التدريس ٓب يتناكلوا ُب فَبة 
دراستهم مقررات ذات عبلقة كقلة الدكرات التدريبية من قبل ا١بامعة كبالتإب كانت الفركؽ 

 لعضو ىيئة التدريس ك٦بهوداتو.غّب دالة فهي راجعة 
 أظهرت الدراسة التإب:نتائج الدراسة: 
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 توفر كفايات التعليم اإللكَبك٘ب لدل أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية  -1
 ٗبستول متوسط ُب احملاكر الثبلث.

 عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب كفايات التعليم  -2
 التدريس.اإللكَبك٘ب لدل أعضاء ىيئة 

كجود ٦بموعة من ا٤بعوقات الٍب ٙبوؿ دكف استخداـ أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية -3
للتعليم اإللكَبك٘ب من أٮبها عدـ توفر الربامج كا٤بقررات الدراسية ُب صيغة إلكَبكنية، 
كنقص ٘بهيز القاعات باألجهزة ا٢بديثة البلزمة، كافتقار التعليم اإللكَبك٘ب للتفاعل مع 
ا٤بتعلم، ككذالك ارتفاع تكلفة الرب٦بيات التعليمية، كقلة تدريب أعضاء ىيئة التدريس على 

 استخداـ التعٌلم اإللكَبك٘ب. 
 ُب هناية ىذه الدراسة يوصي الباحث ٗبا يلي: توصيات الدراسة:

توفّب معامل خاصة بتكنولوجيا التعليم ٙبتوم على كل األجهزة كا٤بعدات ذات العبلقة  -
 ليم اإللكَبك٘ب بكلية الَببية.بالتع
العمل على توفّب شبكات اإلنَبنت عالية ا١بودة كالسرعة كاإلشَباؾ ُب مواقع تعليمية  -

 فعالة.
 توفّب بر٦بيات تعليمية كتدريبية متطورة ُب التدريس بالكلية. -
إجراء دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ٤بساعدهتم على استخداـ التعليم  -

 ك٘ب.اإللكَب 
 ضركرة اإلعتماد على برامج التعلم الذاٌب كالتدريب ا٤بستمر كمتابعة التطور. -
 تدريب عناصر فنية لتصميم كإنتاج الربامج التعليمية اإللكَبكنية. -

 : يقَبح الباحث إجراء الدراسات التالية: مقًتحات الدراسة
 برنامج إلكَبك٘ب لتطوير مهارات أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية ُب  -

 استخداـ تكنولوجيا التعليم كالتعليم اإللكَبك٘ب. 
 دراسة اإلحتياجات التكنولوجية بكليات الَببية الستخداـ التعليم اإللكَبك٘ب. -
 بية.برنامج مقَبح لتنمية مهارات إنتاج ا٤بقررات اإللكَبكنية بكلية الَب -
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 التعليم اإللكًتوين يف جامعة مصراتة تطبيقات وربديات
 ا عبروشي، ـ. مصطفى إدريس أبورويص/ جامعة مصراتة أ.دجربيل سليماف

 ملخص:
ٓب تعد أنظمة التعليم ا١بامعية التقليدية، بتقنياهتا احملدكدة كتعليماهتا ا٢بازمة، قادرة على تلبية 

 متطلبات ا٢بياة العصرية ا٤بتسمة بالسرعة كا٤بركنة كالتغّبات ا٤بستمرة.
 يعد التعليم اإللكَبك٘ب أسلوبا من أساليب التعليم الذم يعتمده ُب تقدٙب احملتول التعليمي
كإيصاؿ ا٤بهارات كا٤بفاىيم للمتعلم، على تقنيات ا٤بعلومات كاالتصاالت ككسائطها ا٤بتعددة، 
بشكل يتيح لو التفاعل النشط مع احملتول بصورة متزامنة أك غّب متزامنة ُب الوقت كا٤بكاف، 
 كإدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية كمتطلباهتا،ُب ٧بتول إلكَبك٘ب من خبلؿ االنظمة

 االلكَبكنية ا٤بخصصة لذلك.
معظم جامعات العآب ُب كقتنا ا٢باضر تتجو ٫بو استخداـ ىذا النوع من التعليم، إدراكا    

منها للمميزات ا١بمة الٍب ٰبققها، سواء على ا٤بستول االقتصادم من خبلؿ التكاليف الٍب 
ن ا٤بشكبلت الٍب يوفرىا، أك على ا٤بستول األكادٲبي من خبلؿ إسهامها ُب حل الكثّب م

تأخرت ُب اإللتحاؽ هبذا الركب،  يواجهها التعليم ا١بامعي التقليدم. كلو اف جامعة مصراتة 
مقارنة ٔبامعات العآب األخرل، إال أهنا تشهد ُب الوقت الراىن بعض التجارب ُب ىذا 

ؼ اإلطار، ك إف كاف مستول ىذه التجارب يتفاكت من حيث درجة التطبيق كمشاركة األطرا
 الفاعلة ُب العملية التعليمية.

سوؼ تتناكؿ ىذه الورقة بالنقاش كالتحليل إدخاؿ مثل ىذه التجديدات كالتنبؤات للحـر    
ا١بامعي، كذلك بإجراء دراسات مستفيضة للجوانب ا٤بتعلقة هبا، كا٤بفهـو ا٤بتداكؿ لدل طلبة 

نياهتم للتعامل مع ىذا النوع من ٥بذا النمط من التعليم، كالٍب تساعد ُب معرفة إمكا ا١بامعة 
حاليا ُب ا١بامعة، من  التعليم. ككذلك استطبلع أىم االستخدامات ا٤بتاحة للتعليم االلكَبك٘ب

حيث القدرة على توظيف الوسائل التقنية، كاستخداـ الربيد ا١بامعي كا٤بوقع االلكَبك٘ب 
ا. كٚبلص الورقة إٔب أنو حاف للجامعة، كأىم ا٣بدمات الٍب يتيحها للطلبة كمدل تفاعلهم معه

 الوقت للجامعة للبدء ُب توجيو كلياهتا لتبِب كتطبيق ىذا النوع من التعليم.
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Abstract: 

The traditional learning cannot cope with modern life 

requirements that tend to be flexible, fast and changing 

continuously. Electronic learning is one of the 

approaches that depends, in presenting the knowledge 

contents and communicating skills and concepts to the 

learners, on technologies of information and 

communication and its different means, in a way that 

the learner can interact actively with the contents in 

different times and places. 

Many of the world universities now, tend to use this 

kind of learning because of its many benefits that can be 

achieved economically, by reducing cost, and 

academically, through solving most of the problems 

facing traditional universities education 

methods.Misurata University, MU, is trying to join the 

modern world in this field, it started a little pit late, but 

now there are few experiments going on in this field, 

with different levels of implementation and participation 

of involved partners in the learning process. 

This paper will discuss, with some details and analysis 

introducing such ideas to our university, and presenting 

some case studies of the work that has been done and/or 

going on so far in few faculties. This also includes the 

concept of understanding and interaction of the students 

with this kind of learning. The available practices and 

usages of electronic learning in the MU are 

presented,which includes using the university site and 

E-mail. This work concludes that it is about time for 

MU to start directing its colleges toward adapting and 

practicing this kind of learning. 
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 مقدمة :
مع التطور ا٤بتسارع لتقنيات ا٤بعلومات، كالٍب جعلت من العآب قرية صغّبة، زادت ا٢باجة 

ا٤بتعلمينبشكل خاص لبيئات غنية متعددة ا٤بصادر إٔب تبادؿ ا٣بربات مع اآلخرين، كحاجة 
للبحث كالتطوير الذاتيبدأ األثر اإلٯبايب ٥بذا التطور بالظهور على العملٌية التعليمٌية بشكل 

العإب اليـو مباشرة بسوؽ العمل ُب الدكؿ  التعليم ملحوظ ُب اآلكنة األخّبة، حيث يرتبط
ا٤بتقدمة، ك٨برجاتو تعد أىم ا٤بخرجات الٍب تبِب عليها ىذه الدكؿ اقتصادىا، كمن ىنا 

العإب ُب بلد ما يساىم ُب رسم  التعليم العإب أٮبيتو فيها، حيث أف كضع التعليم يكتسب
.  ىذا جعل الكثّب من الدكؿ 1بلمح القوة االقتصادية كالتطور االجتماعي ُب ذلك البلدم

تركز بشكل كبّب على ىذا ا١بانب كٚبصص لو ا٤بيزانيات الضخمة ُب سبيل تطويره 
كا٤بساٮبة ُب إٯباد طرؽ حديثة تساىم ُب تطور عجلة التعليم العإب كتزيد من كفاءة 

ٙبوال ُب بعض أساليب التعليم  كالتعلم كيعد  أسلوب ٨برجاتو، ٩با تسبب ُب حدكث 
التعليم االلكَبك٘ب  إحداىا، كالذم ساىم بشكل كبّب ُب زيادة فاعلية ا٤بتعلمْب،حيث 
يصبح ا٤بتعلم أكثرقدرة على االكتشاؼ كالتحليل كالَبكيب كاكتساب مهارات تعلم 

 عاليةا٤بستول. 
ا من أساليب التعليم الذم يعتمد ُب تقدٙب احملتول ٲبكن اعتبار التعليم اإللكَبك٘ب أسلوب    

التعليمي، كإيصاؿ ا٤بهارات كا٤بفاىيم للمتعلم، على تقنيات ا٤بعلومات كاالتصاالت 
للطالب التفاعل النشط مع احملتول كا٤بدرس كالزمبلء  ككسائطهما ا٤بتعددة،بصورة تتيح

ة، الٍب تناسب ظركؼ ا٤بتعلم كقدرتو بصورة متزامنة أك غّب متزامنة ُب الوقت كا٤بكاف كالسرع
كإدارة كافة الفعاليات العلمية التعليمية كمتطلباهتا بشكل إلكَبك٘ب من خبلؿ األنظمة 

كما ٲبكن تلخيص ا٤بفهـو الشامل للتعليم اإللكَبك٘ب على   .2اإللكَبكنية ا٤بخصصة لذلك
ب أك ا٤بتدربْب ُب أم كقت أنو منظومة تعليمية لتقدٙب الربامج التعليمية أك التدريبية للطبل

 كُب أم مكاف، باستخداـ تقنية ا٤بعلومات كاالتصاالت التفاعلية.
الَبكيز على األساليب ا١بديدة كا٤ببتكرة ُب التعلم كالتدريس، كاستخداـ تطبيقات الرب٦بيات 
كالوسائط ا٤بتعددة على شبكة اإلنَبنت، ستؤدم إٔب تعليم فعاؿ كمتعدو السيما كأف طلبة 

http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&lang=ara
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يل ا٢بإب لديهم مهارات كبّبة ُب التعامل مع التقنيات الرقمية، كاستخداـ ا٤بدكنات ا١ب
 كا٤بواقع كا٤بنتديات كالشبكات االجتماعية. 

من خبلؿ استخداـ التقنية الرقمية ُب عملية التعلم سيتمكن الطلبة من تعزيز مهاراهتم 
علقة بالتطبيقات،  كاكتساب مهارات جديدة ُب ا٢بصوؿ على مصادر ا٤بعلومات ا٤بت

كالوسائط اإللكَبكنية كالبحث ُب قواعد البيانات احمللية كاجملبلت العلمية، كإنشاء مواقعهم 
ا٣باصة، كتبادؿ األفكار مع زمبلئهم، كاٚباذ القرارات.كسيتمكنوف من االتصاؿ مع أعضاء 

 الٍب ٰبتاجوهنا. ىيئة التدريس عرب الربيد اإللكَبك٘ب كالوصوؿ إٔب قواعد البيانات الرئيسية 
كإذا أرادت ا١بامعات الليبية أنتواجو اليـو ظهورع اجملديد، ىوعآب العو٤بة،كعآب التقنية 
ا٤بتقدمة ،كعآب اقتصاد ا٤بعرفة،كعآب التواصل كالتفاىم العا٤بي،كعآب التنافس كالتجمعات 

ح كالذم يبث فيهم اإلقليمية، ال بد ٥با أف تعد ٨برجات التعليم العإب فيها بالشكل الصحي
.  ركح ا٤بنافسة كمواكبة كل ماىو جديد كيتجدد يوما بعد يـو

 مزايا التعليم اإللكًتوين بشكل عاـ: .1
 للتعليم اإللكَبك٘ب العديد من ا٤بيزات ٲبكن اختصارىا ُب التإب:

ضماف جودة التصميم التعليمي ككفاءتو كتعدد أساليب عرض ا٤بعلومة، كتوظيف  -
 .ا٢بديثة ك استخدامها كوسيلة تعليميةالتكنولوجيا 

 .تشجيع التفاعل بْب عنصرم نظاـ التعليم، كتطوير التعليم الذاٌب لدل الطبلب -
 سهولة ا٤بتابعة كاإلدارة ا١بيدة للعملية التعليمية، ك٘باكز قيود ا٤بكاف كالزماف فيها. -
كبينهم كبْب ا٤بعلم إتاحة الفرصة للمتعلمْب للتفاعل الفورم إلكَبكنيا فيما بينهم من جهة -

 من جهة أخرل،باستعماؿ كسائل الربيد اإللكَبكنيمجموعات النقاش كغرؼ ا٢بوار ك٫بوىا.
نشر ثقافة التعلم كالتدرب الذاتيْب ُب اجملتمع كالٍب ٛبكن من ٙبسْب كتنمية قدراتا٤بتعلمْب  -

 كا٤بتدربْب بأقل تكلفة كبأدٗب ٦بهود
 . خارج أكقات العمل الر٠بيةسهولة الوصوؿ أب ا٤بعلم الكَبكنيا حٌب -
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ٚبفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خبلؿ استغبلؿ الوسائل كاألدكاتااللكَبكنية  -
 .ُب إيصاؿ ا٤بعلومات كالواجبات كالفركض للمتعلمْب كتقييم أدائهم

 واقع التعليم العايل يف الدولة الليبية يف الوقت اغبايل : .2
بيا بعدة مراحل منذ تأسيس كلياتو األاكٔب ُب ا٣بمسينات، ُب كل مر التعليم العإب ُب لي  

 من طرابلس كبنغازم كبعضها بدعم من منظمة اليونسكو.
كخبلؿ تلك ا٤براحل توسع التعليم العإب كميا كٓب يواكب التقدـ العا٤بي كيفيا.جامعة 

و كعيوبو، كانت جزءا من ىذا التعليم بكل حسنات  2000مصراتة الٍب تأسست ر٠بيا سنة 
 .3رغم أف انتشار التعليم بكل مستوياتو بْب مواطِب اجملتمع ىو شيء مطلوب كمشكور

 دور التعليم اإللكًتوين يف زيادة كفاءة ـبرجات جامعة مصراتة: .3
من أىم األدكار الٍب ٲبكن أف يلعبها التعليم اإللكَبك٘ب ُب ا١بامعة،إذا ماًب تطبيقو بالشكل 

الطالب كتطور معرفتو كتنمية مهارات التفكّب العلمي كطرائق الصحيح، ىو جذب اىتماـ 
ا٢بصوؿ على ا٤بعرفة لديو اضافة أب تطوير كتعزيز قدرتو على حل ا٤بشكبلت الٍب تواجهو، 
من االتصاؿ مع االساتذة كالطلبة كا٤بختصْب االخرين ُب نفس ا٤بوضوع. ىذا أب كونو ٲبنح 

ستخداـ العديد من التقنيات الَببوية، كتشجيع التعليم فرصا كبّبة لتبادؿ ا٢بوار كالنقاش كا
الذاٌب كالتقييم الفورم كتصحيح األخطاء، كمراعاة الفركؽ الفردية بْب الطلبة، كتعدد كتنوع 
مصادر ا٤بعلومات كا٤بعرفة، كاالستخداـ السهل لبلجهزة كاألدكات، كتبادؿ ا٣بربات بْب 

مية بسهولة ُب ضوء التغيّبات كاالكتشافات العلمية الطلبة، كسهولة تغيّب كتطوير ا٤بادة العل
 ا١بديدة.

أصبح التعليم االلكَبك٘ب كتقنياتو ا٤بتعددة ضركرة من ضركرات التعليم ا١بامعي ُب الوقت 
ا٢باضر، حيث اعترب االىتماـ بو كاالستفادة من امكانياتو الكبّبة مظهرا اساسيا كفاعبل من 

العملية التعليمية ُب ا٤بؤسسات ا١بامعية. رغم أف التعليم مظاىر االىتماـ كالعناية بتعزيز 
االلكَبك٘ب ليس بديبل عن التعليم ا١بامعي النظامي االعتيادم، كىو اليقل عنو شأنا 
كاليقلل من اٮبيتو، كلكنو يعترب اضافة نوعية حديثة لو، ٤بواجهة ا٤بواقف ا١بديدة كالتطورات 

افعا ٤با يدرسو الطلبة ُب احملاضرات اإلعتياديةفهو ا٢باصلة ُب اجملتمع كاسلوبا تعزيزيا ن
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يتكامل مع التعليم االعتيادم كيعززه كيطوره كيكوف معو منظومة تعليمية متطورة كمتكاملة. 
كيعمل على توفّب بيئة تفاعلية للطلبة. كتتكوف منظومة التعليم االلكَبك٘ب من مدخبلت 

ىذه ا٤بنظومة ٦بموعة من ا٤بتطلبات كعمليات ك٨برجات كتغذية راجعة. كيتطلب تنفيذ 
كا٤بكونات االساسية الٍب تتكامل مع بعضها البعض لغرض ا٪باح ىذه ا٤بنظومة كعناصرىا 

 . ا٤بختلفة
اف التعليم ا١بامعي اذا ٓب يهيء نفسو كامكانياتو للتعامل مع ىذه التطورات العلمية      

ٯبد التعليم ا١بامعي نفسو متخلفا كالتكنولوجية ا٢بديثة الٍب تتسارع بصورة كبّبة،فقد 
كمتأخرا عن ركب التقدـ العلمي كالتكنولوجي، كبالتإب غّب قادر على ٚبريج االفراد 

                                                                .القادرين على التعامل معها بكفاءة كفاعلية لتطوير اجملتمع الذم تقـو ٖبدمتو
 ليم اإللكًتوين يف جامعة مصراتة :واقع التع
جامعة مصراتة احد أىم ا٤بؤسسات كا٤برتكزات التعليمية ُب الدكلة الليبية، حيث        

كلية ، منها كليات ا٥بندسة كالطب كالعلـو كاآلدابوغّبىا من   15تضم ا١بامعة حوإب 
الكليات األخرل.اىتمت جامعة مصراتة ُب اآلكنة األخّبة ببعض ٦باالت التعليم اإللكَبك٘ب 

ساليب التلقنية ا٤بتاحة أك الٍب أتيحت فيها ُب السنوات األخّبة من خبلؿ بعض األ
حيثحدثتتحوالتفيبعضأساليبالتعليموالتعلم، كىذا مانبلحظو بشكل كاضح ُب بعض الكليات 
مثل اآلداب كا٥بندسة كتقنية ا٤بعلومات، كالٍب بات فيها دمج الوسائل التقنية ينتشر بْب 

ح من الصعب جدا الرجوع للوسائل التقليدة ُب التعامل الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس، كأصب
، بدال من  مع ا٤بناىج كالتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس ُب األكقات ا٤بختلفة من اليـو
اقتصار أكقات التواصل على الفَبة الصباحية كالٍب تعتمد على كجود عضو ىيئة التدريس 

 ُب الكلية.
ا١بامعي كتطبيقات جوجل التعليمية  اعتمدت جامعة مصراتة مؤخرا على الربيد

(Google Education Apps ُب تنمية كاكساب طلبتها تقبل تقنيات ا٤بعلومات )
ضمن ا٤بناىج التعليمية،حيث اعتمدت ا١بامعة ُب ىذه الفَبة على الدمج اللطيف بْب 
التعليم التقليدم كالتكنولوجية ا٢بديثة، من خبلؿ دمج تكنولوجيا الوسائط ا٤بتعددة 
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كاللقاءات عرب الفيديو كغرؼ الصف اإلفَباضية كالربيد اإللكتو٘ب ا١بامعي، مع طرؽ التعليم 
التقليدم كا٤بقررات ا٤بستخدمة ُب قاعة احملاضرات، كىذا ما يعرؼ علميا بالتعلم ا٤بدمج 

(Blended Learning)4 اعتمدت ُب تطبيق ىذا النوع من التعليم على استخداـ .
مية، سواء اجملانية منها أك ا٤بدفوعة، ضمن حزمة خدمات تعليمية تطبيقات جوجل التعلي

من خبلؿ مشاركة الطلبة ٤بستنداهتم كالتعديل عليها كمشاركتها من خبلؿ الغرؼ 
اإلفَباضية، أك من خبلؿ دعوة الطلبة ٤بشاىدة بعض مقاطع الفيديو التعليمية على 

رر با١بانب العملي، كبالتإب أصبح من اليوتيوب أثناء احملاضرات، لربط ا١بانب النظرم للمق
السهل جدا على الطالب الوصوؿ للمستندات التعليمية ا٣باصة با٤بقررات، كتسليم 

 مستلزمات ا٤بقررُب أم كقت خارج أكقات الدراسة.
يقدـ ىذا البحث بعض النشاطات ُب ىذا ا١بانب من خبلؿ األرقاـ ا٤بوثقة كا٤بسجلة من 

ديسمرب لسنة  26سبتمرب حٌب  28مات ُب ا١بامعة ُب الفَبة قبل مركز التوثيق كا٤بعلو 
بريد  8000، حيث بلغ عدد حسابات الربيد اإللكَبك٘ب ُب ىذه الفَبة حوإب 2017

إلكَبك٘ب مفعل من قبل الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس كا٤بوظفْب با١بامعة، كما يوضح شكل 
نوفمرب  25ُب تلك الفَبة  ذركتو ُب  الربيد ا٤برسل كا٤بستقبل ُب ذلك الوقت كالذم بلغ 1

بريد ُب حْب بلغ عدد  117حيث كصل عدد الرسائل ا٤برسلة من خبلؿ الربيد ا١بامعي 
، كبلغ العدد اإلٝبإب للربيد ا٤برسل كا٤بستقبل ُب ذلك الوقت 2621الرسائل ا٤بستقبلة 

ُب تلك الفَبة بريد، كعدد ا٤بلفات الٍب ٛبت مشاركتها من خبلؿ الربيد  250000حوإب 
 ملف. 75000حوإب 

عدد غرؼ الصف اإلفَباضية النشطة ُب تلك الفَبة كالٍب بلغ ذركتو  2كما يوضح شكل 
غرفة إفَباضية نشطة، كًب ُب ىذا اليـو تكوين مايزيد  108نوفمرب حيث عددىا  13ُب 
غرؼ إفَباضية ُب أكقات الدكاـ، كىو أقصى عدد للغرؼ اإلفَباضية الٍب ًب تكوينها  8عن 

 ُب يـو  كاحد.



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

132 
 

 : عدد الربيد ا٤برسل كا٤بستقبل من خبلؿ نظاـ جوجل التعليمي.1شكل
 

 َباضية النشطة عرب النقاط الزمنية ا٤بختلفة.: عدد غرؼ الصف اإلف2شكل 
 
 

عدد ا٤بناشّب كا٤بلفات الٍب ًب مشاركتها من خبلؿ الغرؼ اإلفَباضية   3كيوضح شكل 
 24كمقياس لتفاعل الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس فيها حيث بلغ أقصى تفاعل يـو 

 .2017نوفمرب لسنة 
ىيئة التدريس مع تطبيقات  مدل تغّب تفاعل الطلبة كأعضاء 4ُب حْب يوضح شكل

 جوجل التعليمية عرب نقاط زمنية.
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: مناشّب الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس ُب غرؼ الصف اإلفَباضية النشطة عرب 3شكل

 النقاط الزمنية ا٤بختلفة.

 
: مقياس نشاط طلبة كأعضاء ىيئة التدريس ُب ٨بتلف تطبيقات جوجل عرب النقاط 4شكل

 الزمنية ا٤بختلفة.
 أنبية التعليم اإللكًتوين عبامعة مصراتة:  .4

٩با ال شك فيو أف التعليم اإللكَبك٘ب اآلف أصبح من أىم الوسائل ا٢بديثة ُب العلملية 
التعليمة حيث يقدـ ٦باال أكسع لطلبة ا١بامعة لتعلم كٙبقيق األىداؼ التعليمية بكفاءات 

لتعلم بطرؽ تناسب خصائص عالية كاقتصاد ُب الوقت كا١بهد للطالب، إضافة لتحقيق ا
 . طلبة ا١بامعة كبأسلوب مشوؽ ك٩بتع ٥بم

الوصوؿ إليها ُب  كما ٲبكن ٥بذا النوع من التعليم أف يوفر مصادر ثرية للمعلومات ٲبكن
ٰبفز ا٤بتعلم ُب مهارات التعلم الذاٌب كاالعتماد على نفسو ُب اكتساب  كقت قصّب، كما

 علم الفعالة.كا٤بعارؼ كإكسابو أدكات الت ا٣بربات
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كما يكسب التعليم االلكَبك٘ب الدافعية للطالب كعضو ىيئة التدريس ُب مواكبة العصر 
اجملاالت. كما  ُب التكنولوجيا كالعلـو كالتواصل مع ا٤بستجدات ُب شٌب كالتقدـ ا٤بستمر

يتناسب مع معطيات العصر فهو األسلوب األمثل لتهيئة جيل ا٤بستقبل للحياة 
 .يةكالعمل العلمية

 ربديات التعليم اإللكًتوين يف جامعة مصراتة : .5
يواجو التعليم اإللكَبك٘ب ُب جامعة مصراتة بشكل خاص العديد من التحديات من كجهة 
نظر الباحثْب كذلك من خبلؿ ا٣بربة العملية ُب نظاـ جوجل التعليمي كالٍب استمرت ألكثر 

 من سنتْب ٲبكن تلخيصها فيما يلي :
  التأسيس للتعليم اإللكًتوين يف اعبامعة:ربديات بدء 
عدـ معرفة أغلب الطلبة بشكل خاص كبعض أعضاء ىيئة التدريس با٢باسوب، كبالتإب  .1

عدـ قدرهتم على التعامل مع معطيات التعليم اإللكَبك٘ب ، كىذا من أكرب العوائق حقيقة 
 ُب ا١بامعة اآلف.

ة ُب التعامل مع الربيد اإللكَبك٘ب، قدرة أغلب أعضاء ىيئة التدريس بشكل خاص كالطلب  .2
إذ أف ثقافة التواصل من خبلؿ الربيد اإللكَبك٘ب كمشاركة ا٤بلفات كاإلستغناء عن ا٤براسبلت 

 الورقية ٓب تأخد االىتماـ ا١باد حٌب اآلف.
القدرة على ٙبديد كاستخداـ الوسائط ا٤بتعددة كالٍب تستخدـ الصوت، كالصورة، كالنصوص  .3

ات فيديو كغّبىا كالٍب ستظهر أثناء الدرس، فضبل عن قدرة معظم أعضاء كالرسـو من لقط
 Microsoftىيئة التدريس على تصميم احملاضرات من خبلؿ أحد برامج العرض مثل )

PowerPoint, Google slides.) 
القدرة على إعداد سيناريو تعليمي موحد للمقررات اإللكَبكنية من خبلؿ كافة األدكات  .4

 ا١بامعة. ا٤بتاحة داخل
 افتقار ا١بامعة إٔب مناىج ثابتة للمقررات العلمية. .5
 ا٢باجة أب بنية تكنولوجية متينة ُب ا١بامعة كىذا غّب متوفر ُب الوقت ا٢بإب. .6
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 :ربديات فنيػػػػة للتعليم اإللكًتوين يف اعبامعة 
ضاء قد يتعثر الطالب ُب متابعة تسلسل ا٤بنهج كذلك إف ٓب تكن ىناؾ منهجية موحدة ألع .1

 ىيئة التدريس، ُب عرض مادة ا٤بقرر كترتيت كتنظيم ا٤بواعيد ضمن تقوٙب ثابت.
عدـ ٙبمس بعض أعضاء ىيئة التدريس با٤بؤسسات التعليمية كٙبفظهم على مبادئ  .2

استخداـ تكنولوجيا التعليم اإللكَبك٘ب كتطبيقاهتا بأساليب تدريسهم، متعللْب بعدـ جدكل 
 لكَبك٘ب كتفضيلهم كالطبلب للتعلم بأسلوب احملاضرة.كفاعلية كاستخداـ التعليم اإل

 ٞبل العمل ا٤بتزايد كضيق الوقت ا٤بتاح ألعضاء ىيئة التدريس لتصميم كتطوير مقرراهتم. .3
تقدٙب اإلرشاد كالتوجيو البلـز للطلبة كأعضاء ىيئة التدريس فيما ٰبتاجونو من مهارات  .4

ن خبلؿ كرش عمل كدكرات قصّبة تقاـ ُب  كتقنيات التقاف التعلم اإللكَبك٘ب، كيتم ذلك م
 كل كلية.

ريات العملٌية  .5 عدـ تقٌبل العديد من ا٤بعٌلمْب لفكرة تقليص سلطة كسيطرة ا٤بدٌرسْب على ٦بي
 .التعليمٌية، كإبراز دكر ا٤بتعٌلم أك الطالب بشكلو كبّب ُب تلك العملٌية

  اإللكًتوين يف اعبامعة:ربديات ناذبة عن اؼبستوى اإلقتصادي واألكاديبي للتعليم 
 عدـ توافر األجهزة الكافية للطبلب ُب الكليات، حيث يعترب استخداـ ا٢باسوب مكلفا. .1
عدـ توفر اإلنَبنت بالصورة أك بالسرعة ا٤بطلوبة ُب ا١بامعة يعيق بشكل كبّب عملية التعليم  .2

بكة اإللكَبك٘ب، حيث أف أبسط تطبيقات التعليم اإللكَبك٘ب تستوجب العمل ضمن ش
 انَبنت بسرعة مناسبة نوعا ما.

  :ربديات ضبط اعبودة يف التعليم االلكًتوين 
٪باح أم نظاـ تعليمي داخل ا١بامعة يعتمد بشكل كبّب على التزامو ٤بعايّب جوده ٧بددة.كُب 
٦باؿ التعليم االلكَبك٘ب ىذا األمر يأخذ أٮبية خاصة لتباعد الطالب عن عضو ىيئة التدريس 
شيئا فشيئا. كلتحقيقا١بودة ُب التعليم االلكَبك٘ب ا٤بدمج داخل ا١بامعة ُب مراحلو 

تطلب من ا١بامعة تقدٙب برامج دراسية عن طريق التعلم االلكَبك٘ب بتطوير كإدارة ىذه ي األكٔب، 
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الربامج ٗبا يتناسب مع األسس ا٤بتعارؼ عليها للتعليم ا١بامعي، مع األخذ ُب االعتبار 
 .خصوصيات كمتطلبات ىذا النمط

٤بدة الٍب سيقضيها كما يستدعيتوفر ا٤بيزانية ا٤بطلوبة لربامج التعليم اإللكَبك٘ب كلكامل ا
كٗبا ٰبافظ على معايّب ا١بودة الٍب تضعها ا٤بؤسسة، فضبل عن  ،الطبلب ُب دراسة ىذه الربامج

كضع كاعتماد معايّب جودة ٧بددة تتماشى مع إمكانيات ا١بامعة كتكوف منصفة للطالب 
كبّبة إف جودة التعليم االلكَبك٘ب ك٪باحو يعتمد بدرجة  .كعضو ىيئة التدريس على حد سواء

على طبيعة ا٤بمارسات التدريسية الٍب يتم استخدامها كتوظيف تطبيقاتو من خبل٥با كُب ضوء 
ا٢باجة الفعلية لو، كليس من خبلؿ االجهزة كاالدكات ا٤بستخدمة على الرغم من اٮبيتها ُب 

ك٘ب رفع كفاءتو كجودتو، كٯبب اف يتم التطور ا٢بقيقي للممارسات التدريسية ُب التعليم االلكَب 
ُب اطار توظيف استخداـ التقنيات ا٢بديثة من خبلؿ تلك ا٤بمارسات التدريسية كالٍب 
تظهربوضوح من خبلؿ استخداـ تقنيات التعليم االلكَبك٘ب ُب التعليم التفاعلي كاالنشطة 

 .5التفاعلية ٩با يؤدم أب زيادة فهم ا٤بتعلمْب كتطور ٭بوىم ا٤بفاىيمي
 اػبالصة: .6

عريف ٗبدل أٮبية التعليم اإللكَبك٘ب ُب دعم كٙبقيق جودة العملية ٱبلص البحث إٔب الت
التعليمية داخل جامعة مصراتة.كما أف التقدمالعلميوالتكنولوجي الذم يفرضنفسهاليـو 
علىكافةميادينا٢بياةكمنهاالتعليمالعاليالذيهوأساسهذا التقدـ، يتطلب من ا١بامعة بدؿ جهد 

زيادة التفاعل مع التعليم اإللكَبك٘ب ككافة بر٦بياتو أكرب للتغلب على كافة التحديات، ك 
 كإعطاءه اىتماما أكثر، ك توجيو كلياهتا لتبِب كتطبيق ىذا النوع من التعليم. 

إف التطور الذم نرجوه للتعليم االلكَبك٘ب كتطبيقاتو ا٤بتعددة، لن يتم فقطمن خبلؿ الَبكيز 
ط اتاحة فرص كاسعة كمتعددة لتطوير، كإ٭با فقط على تطوير الوسائل التقنية كالٍب ٲبكنها فق

 يتم كل ىذا بالتوازم مع تقدٙب افضل التصورات للعملية التعليمية.
استخداـ أساليب التعليم اإللكَبك٘ب كتطبيقاتو كالتعامل معو بشكل عاـ ٰبتاج إٔب جهد كبّب 

موازنة ما بْب جدا كعدد كبّب نسبيا من كرش العمل ا٤بمنهجة كا٤بدركسة، فضبل عن إٯباد 
 القدٙب كا١بديد كخلق برامج تعليمية ٘بريبية باستخداـ مناىج ا٤بقرر ضمن ىذا التدريب.
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 اؼبراجع: .7
التعليم اإللكَبك٘ب ُب الدكؿ النامية آماؿ كٙبديات"، االٙباد ” براىيم ٧بمد عبدا٤بنعم، .1

كاالتصاالت ُب الدكٕب لبلتصاالت ) الندكة اإلقليمية حوؿ توظيف تقنيات ا٤بعلومات 
 ./ مصر2003يوليو  –التعليم( 

البنية التحتية الستخداـ تكنولوجيا ا٤بعلومات ك االتصاالت ُب التعليم، ك ” فادم إ٠باعيل، .2
 .2003،  يوليو ”التعليم عن بعد

ا٤بنظمة الليبية للسياسات كاإلسَباتيجيػات، " كاقع التعليػػػػػػػػػم العإب ُب ليبيا "، مايو  .3
2016. 

ي عزمي ٧بمودغاٖب، "أثر استخداـ تطبيقات جوجل ُب تنميةاكتساب طلبةالصف منج .4
السادس ُب ا٤بدارس ا٢بكوميةُب ٧بافظةطوؿ كرملل مفاىيم العلميةكا٘باه اهتم ٫بوتقٌبل 

 .2016التكنولوجيا"، سنة 
ريهاـ مصطفى ٧بمد أٞبد، "توظيف التعليم اإللكَبك٘ب لتحقيق معايّب ا١بودة ُب العملية  .5

 عليمية".الت
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 الطريق الصحيح إىل إعداد مشروع التخرج
 / جامعة مصراتة أ. بسمة بشَت زقلـو

 الفصل األوؿ)أساسيات البحث( 
يشكل التعليم األساسي القاعدة األساسية، كالعريضة لتعليم ٝبيع الناشئة من سن  اؼبقدمة:

السادسة حٌب ا٣بامس عشرة. كيهدؼ إٔب تزكيد التبلميذ بالقدر الضركرم من القيم، 
كأ٭باط السلوؾ، كا٤بعارؼ، كا٣بربات، كا٤بهارات العلمية. كىو مفتوح القنوات، على مراحل 

بْب النواحي النظرية كالعملية، كيربط حياة الناشئة بواقع بيئاهتا ا٤بتنوعة التعليم التالية، كٯبمع 
كيوثق العبلقة بْب ما يدرسو التلميذ ُب ا٤بدرسة كما يتوفر لو ُب بيئتو، ٕبيث تكوف ىذه 
البيئة كما فيها من ثركة كمصادر إنتاج؛ ىي مصدر ا٤بعرفة كالبحث كالدرس كالنشاط ُب 

كما يوفر للتلميذ فرص اختبار مواىبو كإمكاناتو كاختيار طريق معظم ا٤بواد الدراسية،  
 ا٤بستقبل.

 (131، ص2002)الغزاؿ، 
كتتلقى الكتب ا٤بدرسية اىتماـ الكثّب من الباحثْب كا٤بربْب باعتبارىا دعامة أساسية للتعليم  

م يعتمد عليها كل من ا٤بعلم كا٤بتعلم داخل الصف كخارجو، كخاصة عندما ال يتمتع ا٤بعل
ٗبا يؤىلو للتدريس بكفاية فيصبح الكتاب ا٤بدرسي دليلو كسنده الوحيد، أما بالنسبة 
للتلميذ فإف الكتاب ا٤بدرسي يؤدم دكره بصورة أساسية لعملية التعليم كبطريقة منهجية، 
بوصفو من ا٤بقومات الَببوية للمراجعة كاالستزادة من التحصيل، فلهذا نرل التبلميذ ينظركف 

مقدسة، فهو مرجعهم الوحيد ُب بعض األحياف. ك٤با كانت الكتب ا٤بدرسية من إليو نظرة 
أكثر العناصر الَببوية تأثّبان ُب النشء، فإف األمر يستدعي الوقوؼ من حْب آلخر للنظر 
إليها نظرة خاصة لتحليل كتقوٙب نتائجها ا٤بتفاكتة على األجياؿ ا٤بتعاقبة كتصويب ا٤بعوج 

صلح منها، كذلك ألنو أىم مصدر من مصادر تعلم التلميذ كتقوٲبو منها كاإلبقاء على ما 
كمراجعتو كاالستزادة من التحصيل، كىو سهل االستعماؿ، قليل التكلفة مقارنةن بالبدائل 
التكنولوجية األخرل، كما أنو يقدـ ا٢بد األدٗب على األقل من ٧بتول ا٤بنهاج ا٤بطلوب 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

139 
 

ؼ كاحملتول كالتقوٙب كاألنشطة كالطرؽ، كمن السهل كٲبكن التحكم بعناصره األربعة: األىدا
 تطويره كالتحكم بإخراجو كإثرائو بالرسـو كالصور كجعلو ٩بتعان كمثّبان، كمشوقان.   

 (31-29، ص2006)عليمات، 
كيؤكد علماء ا٤بناىج أف البناء القيمي ىو أحد األركاف األساسية كا٤بهمة عند بناء ا١بانب 

ي، فلكل ٦بتمع قيمو الٍب يتمسك هبا كيرجو أف تستمر كتنمو لدل ا٤بعرُب ألم منهج دراس
أبنائو، ك٥بذا فا٤بناىج الدراسية بقدر ما تتيحو من ٦باالت معرفية، فإف ا٢بكم عليها 
بالنجاح أك الفشل يتوقف على دكرىا ُب تعزيز القيم اإلٯبابية ا٤برغوبة كا٤بطلوبة ُب كل 

 مرحلة من مراحل عمر التلميذ.    
 (444، ص 2002وسى، )م

كُب سياؽ ا٢بديث عن ٙبليل ٧بتول الكتب الدراسية فقد تعددت الدراسات الٍب كاف 
ىدفها معرفة القيم كا٤بهارات كا٤بفاىيم ا٤بتضمنة ُب ٨بتلف الكتب سواء كانت مواد )اللغة 

(  -الرياضيات -الَببية اإلسبلمية -الدراسات االجتماعية -العربية أما ٖبصوص  العلـو
(، كدراسة 2012) الروميلدراسات الٍب تفردت بتحليل كتب اللغة العربية فكانت دراسة ا

( كالٍب كانت 1998) السمري(، كدراسة 2002) الغزاؿ(، كدراسة 2012) العتييب
أحد كأبرز أىدافها معرفة كٙبليل القيم ا٤بوجودة بكتب اللغة العربية كمعدؿ تكرارىا كنسبة 

لغيت توزيعها ُب الكتاب ككل. كجاء ىذا البحث ليشمل أيضان ٙبليل كتاب اللغة العربية )
( وايػت نيف)تص ُب ضوء(  للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة، اعبميلة

 ؿبمد  الغزاؿ(.ا٤بعدَّؿ من قبل الباحث )
 مشكلة البحث:

ليها ا٤بسؤكلية األخبلقية،  تتمثل عملية تطوير كتغيّب ا٤بناىج الدراسية حاجة ملحَّة، ٛبي
كا٤بصلحة الوطنية كالقومية؛ ألهنا تستهدؼ ا٤بتعلم فهو ا٤بسؤكؿ األكؿ كا٤بعتمد عليو ُب بناء 
 ٦بتمعو، كبناء على التطورات ا٤بتسارعة كا٤بتبلحقة ُب ٨بتلف ٦باالت ا٢بياة، كأيضان نتيجةن 
للضعف ا٤بوجود ُب النظاـ التعليمي بليبيا ًب استبداؿ ا٤بناىج الدراسية للحلقة األكٔب ٗبرحلة 
التعليم األساسي ٗبناىج أخرل ففي مادة اللغة العربية مثبلن للصف الرابع قٌسمت ىذه ا٤بادة 
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القواعد  -على فصلْب متتابعْب كل فصل يضم ٦بموعة من الدركس ُب)النصوص األدبية
القواعد اإلمبلئية(، كىذه الدركس تشمل قيمان كمهارات كمفاىيم كحقائق كأفكاران. -يةالنحو 

كبالرغم من ىذه ا٤بساٮبة للتحسْب كللمواكبة ا٤بستجدات لتهيئة الناشئْب ٫بو األفضل، إال 
العديد من النقد ا٤بوجو ٥بذه ا٤بناىج كخاصة كتاب اللغة العربية، كمن خبلؿ  أف ىناؾ

موجهي اللغة العربية كمعلميها فالبعض رأل أف ىذا الكتاب غِب  مقابلٍب مع بعض
با٤بعلومات القيمة كأف السبب ُب سلبياتو ترجع لطريقة ا٤بعلم ُب تدريسو، فا٤بعلم تنقصو 
بعض ا٤بهارات البلزمة لرفع كفاءة ا٤بناىج كرفع مستول ٨برجاهتا، كالبعض اآلخر كضع 

بأنو ال يتناسب مع تبلميذ الصف الرابع كأف  العديد من النقاط السلبية ٥بذا الكتاب
 معلوماتو قدٲبة.

كُب ضوء ما سبق رأت الباحثة إجراء ٕبث يتناكؿ ٙبليل القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة  
 للصف الرابع ٗبرحلة التعليم األساسي كمعدَّؿ تكرارىا ُب ضوء ( لغيت اعبميلة)العربية 
كمعرفة سلبيات كاٯبابيات ىذا ؿبمد الغزاؿ(، ) ( ا٤بعدَّؿ من قبل الباحثوايػت) تصنيف
 الكتاب.

 ربديد مشكلة البحث:
 ٲبكن ٙبديد مشكلة البحث ُب اإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي:    

للصف الرابع االبتدائي ٗبرحلة ( لغيت اعبميلة)ما القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية  -1
 (؟وايػت )تصنيف التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ككل حسب

 كيتفرع من ىذا السؤاؿ األسئلة اآلتية:
للصف الرابع  ٗبرحلة   لغيت اعبميلة()ما معدؿ تكرار القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية -

 التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة لكل كحدة من كحدات الكتاب؟
للصف الرابع  ( يلةلغيت اعبم)ما معدؿ تكرار كترتيب القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية  -

 ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة لكل بعد من األبعاد الثمانية؟
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للصف الرابع  ( لغيت اعبميلة)ما معدؿ تكرار كترتيب القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية  -
 ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة  حسب تفريعات كل بعد من األبعاد الثمانية؟

للصف الرابع  ٗبرحلة  ( لغيت اعبميلة)ىل ًب اختيار كتنظيم ٧بتول كتاب اللغة العربية  -
التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ٗبا ٰبقق التوزاف بْب التنظيمْب ا٤بنطقي كالسيكولوجي 

 للمادة؟ 
 تعود أٮبية البحث إٔب : أنبية البحث:    

للصف الرابع ٗبرحلة التعليم األساسي  ُب كتاب اللغة العربيةالكشف عن القيم ا٤بتضمنة  -1
 كمعدؿ تكرارىا، كتوزيعها ُب الكتاب ككل.( وايػت )تصنيف ٗبدينة مصراتة حسب

ٲبكن أف يسهم ىذا البحث ُب تقدٙب ا٤بساعدة للقائمْب على تطوير كتب اللغة العربية ُب  -2
 ٗبدينة مصراتة.تعريفهم بأىم القيم الٍب يتضمنها كتاب اللغة العربية بالصف الرابع 

 ٲبكن أف ٲبثل ىذا البحث إضافة متواضعة ٤بكتبة قسم الَببية كلية اآلداب جامعة مصراتة. -3
ٲبكن أف يقدـ ىذا البحث قائمة بأىم القيم ُب ضوء )تصنيف كايػت( ا٤بعدؿ ٩با يساعد ُب  -4

 معرفة جوانب القوة كالضعف ُب ٧بتول الكتب. 
 يهدؼ ىذا البحث أب:أىداؼ البحث:    

للصف الرابع ٗبرحلة ( لغيت اعبميلة)التعرؼ على القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية  -
 (.وايػت )تصنيف التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ككل حسب

للصف الرابع   )لغيت اعبميلة(التعرؼ على تكرار القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية -
 ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة لكل كحدة من كحدات الكتاب.

للصف  ( لغيت اعبميلة)التعرؼ على تكرار كترتيب القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية  -
 الرابع ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة لكل بعد من األبعاد الثمانية.

للصف  ( لغيت اعبميلة)لقيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية التعرؼ على تكرار كترتيب ا -
 الرابع ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة  حسب تفريعات كل بعد من األبعاد الثمانية.
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للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم  )لغٍب ا١بميلة( التعرؼ على تنظيم ٧بتول كتاب اللغة العربية  -
 قق التوزاف بْب التنظيمْب ا٤بنطقي ، كالسيكولوجي.األساسي ٗبدينة مصراتة ٗبا ٰب

 حدود البحث:
 .2017-الفصل الدراسي خريف ُب البحث أجرم -
للصف الرابع ٗبرحلة التعليم  ( لغيت اعبميلة)كتاب اللغة العربية   اقتصر البحث على -

 األساسي ٗبدينة مصراتة.
 .(وايػت )تصنيفالقيم ٙبدد البحث بأداة: كىي قائمة -

 مصطلحات البحث: 
 : ربليل احملتػػػوى 
يعرؼ بأنو:" أحد أساليب ا٤بنهج الوصفي كالذم يهدؼ إٔب الوصف ا٤بوضوعي  - 

كا٤بنظم كالكمي للمضموف الظاىر ٤بادة من مواد االتصاؿ كاللغة العربية، أك الدراسات 
، أك الصحف، أك القصص...إْب بغية ٙبليلها كإبراز ا٢ب قائق كا٤بفاىيم االجتماعية، أك العلـو

 ا١بزئية الٍب ٙبتويها كمعرفة مكوناهتا بصورة أدؽ".
 (149،ص 2001)عبيدات وآخروف،

 :القيم 
تعرؼ القيم بأهنا: "٦بموعة من ا٤بعايّب الٍب ٰبكم عليو الناس بأهنا حسنة كيردكدهنا    

ا جزءان ألنفسهم كيبحثوف عنها كيكافحوف ُب سبيل تقدٲبها لؤلجياؿ القادمة كاإلبقاء عليه
حيان مقبوالن من الَباث الذم تعامل بو الناس جيبلن بعد جيل مستمدة من الثرات الثقاُب 

 كالعقيدة  اإلسبلمية".                
 ( 146-145، ص 2006) إبراىيم، 

 :كتاب اللغة العربية 
تعرفو الباحثة بأنو: ذلك الكتاب الذم يوزع على تبلميذ الصف الرابع االبتدائي، كيضم     

بْب دفتاه مقرر ٧بتول اللغة العربية كالذم يشمل قدران من ا٤بعلومات كاألفكار كا٢بقائق 
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مشتمبلن  القواعد اإلمبلئية(،-القواعد النحوية -مقسم إٔب)النصوص األدبية كا٤بفاىيم كالقيم
أربع كحدات تدرس ُب فصلْب متتابعْب، كيصاحب ىذا الكتاب )كراسة النشاط،  على

 كالتدريبات كدليل تربوم للمعلم(. 
 :مرحلة التعليم األساسي 

كتعرفها الباحثة بأهنا: مرحلة تعليمية تأٌب تسبق مرحلة التعليم الثانوم، كىى تشتمل على  
 شقْب:  

 ؿ كحٌب الصف السادس.مدتو ست سنوات يبدأ من الصف األك األوؿ:  -
 مدتو ثبلث سنوات كيبدأ من الصف السابع كحٌب الصف التاسع. الثاين: -

  الفصل الثاين اإلطار النظري والدراسات السابقة
من أىم التوجهات الٍب ظهرت ُب ٦باؿ دراسة القيم، التوجو الذم يعمل على ترتيبها    

ىذا التوجو أف تصنيف القيم ألـز  كتصنيفها ُب أ٭باط كفق بعض ا٤بقاييس. كيعتقد أصحاب
اللزكميات لدراستها كالكشف عن طبيعتها، كىذه القيم كترتيبها ا٤بتميز ىو ما يشكل 

 ( كالذم يطبع شخصيتهم بطابع خاص.   سلم القيممنظومة القيم لدل األفراد)
 (249،ص2004)الدريج،     

تصنيفان شامبلن كالبعض اآلخر يلجأ كيرل بعض الباحثْب أيضاى أنو من العسّب تصنيف القيم 
إٔب تصنيفها على ٫بو مغاير من خبلؿ االستناد إٔب عدة مبادئ، كاألىداؼ الٍب يتم 
ٙبقيقها من كراء اعتناؽ ىذه القيم، كمدل اقتناع األفراد هبا، ككذلك مدل ا٤بنفعة ا٢بقيقية 

قيمة بغّبىا من القيم ا٤برتبطة هبذه القيم مادية كانت أك أخبلقية، فضبلن عن عبلقة كل 
    األخرل ا٤بوجودة داخل اجملتمع الذم يعيش فيو الفرد.

 (180، ص 2007)ىالؿ وآخروف،
كتصنيف القيم يعِب "ترتيب القيم ُب مستويات ٨بتلفة داخل النسق القيمي حسب   

أكلويتها كأٮبيتها، ٕبيث تبدك ككأهنا مرتبة ُب سلم كيكوف على رأس ىذا السلم القيمي 
 ر القيم غلبة كقدسية كأكثرىا إ٢باحان كأٮبية بالنسبة لؤلفراد كا١بماعات".أكث
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 (249،ص2004)الدريج، 
  Kluedkhiohn كال يدكلهوفكىناؾ الكثّب من التصنيفات للقيم منها تصنيف 

 Whiteوايت  كتصنيف   Schillerشلر كتصنيف  Resher ريشركتصنيف 
كستقتصر الباحثة على تصنيف ) 86ص 1997)الشربيِب،  Allport ألبورتكتصنيف 

كايت، كتصنيف ألبورت؛ نظران ألٮبيتهما كمبلئمتهما لطبيعة البيئة الليبية، كفيما يلي تبياف 
 ذلك بإٯباز:

يتضمن ىذا ا٤بصنف ٜبانية أ٭باط )أم Organization   White منظػومة وايػت:
 -٦بموعات متجانسة من القيم( كىي حسب بعض التعديبلت:

  مثل كحدة ا١بماعة كتضمناىا كالتواضع كالتسامح كحب الناس : القيم االجتماعيةؾبموعة
 كحب األسرة كالتعاكف كالصداقة.

 مثل الصدؽ، كالعدالة، كالطاعة كالدين.: ؾبموعة القيم األخالقية 
 مثل الوطنية)حرية الوطن كاستقبللو( كحدة األقطار. : الوطنية -ؾبموعة القيم القومية 
  مثل التسلية كاللعب كا٣بربة ا١بديدة كاإلثارة كالسفر كا٤برح.: الًتووبيةؾبموعة القيم 
 :مثل التكيف كاألمن االنفعإب كالسعادة كالتحصيل  ؾبموعة قيم تكامل الشخصية

 كالنجاح كالتقدير كاعتبار الذات كالسيطرة كالقوة كالتصميم.
  ثقافة.مثل ا٤بعرفة كالذكاء كال: الثقافية -ؾبموعة القيم اؼبعرفية 
  مثل العمل كالقيمة االقتصادية كالضماف االقتصادم : االقتصادية -ؾبموعة القيم العملية

 كالتوفّب كاالستثمار.
مقياسان)سلمان( استلهمو  ألبورتكضع Organization   Alport منظػومة ألبػورت:
الذم يصنف البشر إٔب ستة أ٭باط: النظرم،  Springer سربقبرمن تصنيف 

-251،ص2004الدريج، االقتصادم، السياسي، االجتماعي، الفناف)ا١بمإب( كالديِب.)
 -(، كفيما يلي عرضان لذلك:252
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 :كيعرب عنها باىتماـ الفرد كميلو إٔب اكتشاؼ ا٢بقيقة فيتخذ ا٘باىان معرفيان  -القيمة النظرية
ى كراء القوانْب الٍب ٙبكم ىذه األشياء بقصد معرفتها كالشخص من العآب احمليط بو كيسع

النظرم ىو الذم يقنع با٤ببلحظة كالتفكّب، كليس ا٤بهم ىو مبلغ اال٪باز كالتحصيل، 
كلذلك فإف ىؤالء األشخاص يتميزكف بنظرة موضوعية نقذيو معرفيو تنظيمية كىم عادة 

   يكونوف من الفبلسفة العلماء.
 (  208،ص 2007)ىالؿ ، 

 :كيقصد هبا اىتماـ الفرد كميلو إٔب ما ىو نافع، كيتخذ من العآب   -القيمة االقتصادية
احمليط بو كسيلة للحصوؿ على الثركة كزيادهتا عن طريق اإلنتاج كالتسويق كاالستهبلؾ 
كاستثمار األمواؿ، كيتميز األشخاص الذين تسود عندىم ىذه القيمة بنظرة عملية كيكونوف 

   رجاؿ األعماؿ. عادة من
 (26،ص2005)علي،

  :كيقصد هبا اىتماـ الفرد كميلو إٔب ما ىو ٝبيل من ناحية الشكل أك   -القيمة اعبمالية
التوافق، كيتميز األشخاص الذين تسود عندىم ىذه القيمة بالفن كاالبتكار كتذكؽ ا١بماؿ 

 كاإلبداع الفِب كنتائجو. 
 :االجتماعية ُب ا٢بياة مثل االىتماـ باآلخرين  كتتعلق با١بوانب  -القيمة االجتماعية

كحبهم كمساعدهتم كتنمية العطف كا٢بناف كاإليثار كخدمة الغّب كاإلحساس با٤بسؤكلية 
االجتماعية، كيتميز األشخاص الذين تسود عندىم ىذه القيمة بالعطف كا٢بناف كخدمة 

  الغّب.
 (209ص1994)الرشداف، جعنيٍت،

 :فيقصد هبا اىتماـ الفرد كميلو للسيطرة كالقوة كالتحكم ُب األشياء  -القيمة السياسية
كاألشخاص أك إدارة ا٤بؤسسات كٙبمل مسؤكليات التنظيم كالتسيّب كالتوجيو كاألمر كالنهي،  

يعُب ىذا أف الذين يتميزكف هبذه القيمة يكونوف من رجاؿ ا٢برب أك السياسية ،  كال
ختلفة  كيتصفوف بقدرهتم على السيطرة ك توجيو غّبىم فبعضهم قادة ُب نواحي ا٢بياة ا٤ب

  كالتحكم ُب مصائرىم.
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 (176،ص2002)أضبد، 
 :كيعرب عنها باىتماـ الفرد كميلو ٤بعرفة ما كراء العآب الظاىرم، فهو يرغب  -القيمة الدينية

 ُب معرفة أصل اإلنساف كمصّبه، كيرل أف ىناؾ قوة تسيطر على العآب كتوجهو.
 (209ص1994جعنيٍت، )الرشداف،

ك نظران لسرعة خطى التغيّب ا٤بعاصر، يصبح الكتاب ا٤بدرسي  من أىم كسائل ا٤بدرسة ُب   
مواكبة ىذا التغيّب، لكي يؤدم كظيفتو بكفاية من توضيح بعض ا٤بفاىيم، كغرس بعض 

راسي القيم، كما أنو ٥با مكانة خاصة، كترجع أٮبية الكتاب ا٤بدرسي كأداة لتنفيذ ا٤بنهج الد
 كذلك للمربرات اآلتية:

 .يعترب كسيلة اقتصادية ٩بيزة؛ ألنو ال ٰبتاج إٔب أجهزة كمعدات 
   ٲبكن الكتاب ا٤بدرسي من التقييم السريع ٤بدل التقدـ الذم أحرزه التبلميذ ُب الربنامج

 التعليمي ُب ضوء ما ًب دراستو من ىذا الكتاب. 
  قدران من ا٤بعلومات كا٢بقائق كالقيم ٨بتارة بعناية، يعد الكتاب ا٤بدرسي كسيلة ناجحة لتقدٙب

كعلى أساس علمي كتنظيمها بطريقة جيدة، تساعد ا٤بدرس ُب إعداد الدركس كانتقاء طرؽ 
 التدريس كالوسائل التعليمية كاألنشطة كأساليب التقوٙب ا٤بناسبة.

  أهنا ٙبقق أىداؼ يساعد الكتاب ا٤بدرسي ُب غرس القيم ا٤بناسبة الٍب يرل كاضعو ا٤بناىج
 ينبغي أف تظهر ُب سلوؾ التلميذ.

  يعترب الكتاب ا٤بدرسي أداة مرنة ٲبكن استخدامها داخل الصف الدراسي كخارجو، كذلك
 ُب التعليم ا١بمعي كالتعليم الفردم، كما ٲبكن استخدامو ُب أم كقت دكف قيود.

  متضمنة قيمان صرٰبة كضمنية؛ يتيح الكتاب ا٤بدرسي للتبلميذ التدرب على مهارات القراءة
كذلك إف التدريب عليها ٓب يعد من مسؤكلية مناىج اللغة العربية فقط كإ٭با يستطيع التلميذ 

 اتقاف بعض مهارات نطق ا٢بركؼ من خبلؿ قراءتو ألم كتاب.
  يعد الكتاب ا٤بدرسي ا١بيد ُب أم مادة من ا٤بواد من العوامل الرئيسية الٍب ٘بعل التبلميذ

استعدادان كرغبةن للتعلم، كعلى النقيض من ذلك فإف الكتاب الردمء غالبان ما يؤدم  أكثران 
 إٔب نفورىم كانصرافهم عن دراستها.
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  يسهل الكتاب ا٤بدرسي للمعلم استخداـ العديد من طرؽ التدريس كخاصة الٍب تؤدم إٔب
 تعليم القيم كا٤بهارات كا٤بفاىيم ٔبميع أنواعها.  

 (79، ص2004)طعيمة، 
 كللكتاب ا٤بدرسي ٦بموعة من ا٤بواصفات منها:

 .أف يكوف ٧بتواه مسايران للمستحدث ُب ٦باؿ العلم أم أف يواكب كل جديد 
  أف تكوف العبلقة كاضحة بْب ٧بتول الكتاب كتنظيمو من ناحية، كبْب أىداؼ ا٤بنهاج من

 ناحية أخرل.
 ٤بفاىيم، كا٤بعلومات أف تكوف ا٤بادة التعليمية مبلئمة ٤بستول التبلميذ من حيث ا

 كا٤بصطلحات الٍب ٰبتويها الكتاب.
 .أف يراعي التنوع كالوضوح ُب ٧بتوياتو 
 .أف يراعي الَبابط كالتسلسل ُب ا٤بادة الواحدة كتكاملها مع ا٤بواد األخرل 
  أف يراعي االىتماـ بأساليب التقوٙب، حيث أف التقوٙب عملية تشخيصية عبلجية، تعاكنية

 (35، ص2006)عليمات،                                            مستمرة.         
كتتجلى األٮبية الكربل ألسلوب ٙبليل احملتول ُب الَببية حْب يستخدـ ُب ٦باؿ ا٤بناىج 

 الدراسية لتحليل الكتب ا٤بدرسية كا٤بواد التعليمية كذلك ألنو يساعد ُب:
 كا٤بواد التعليمية الٍب تدرس للتبلميذ. استكشاؼ أكجو القوة كالضعف ُب الكتب ا٤بدرسية 
  تزكيد ا٤بؤرخْب كا٤بختصْب ُب ٦باؿ ا٤بناىج بالفرصة على للعمل تعاكنيان مع ا٤بعلمْب كمديرم

 ا٤بدارس كقادة العمل ا٢بكومي كالعاـ، كذلك لتحسْب كتطوير الكتب ا٤بدرسية.
  مدرسية جديدة، كذلك تقدٙب ا٤بساعدة للمؤلفْب كاحملررين كالناشرين ُب إعداد الكتب

 بتزيدىم ٗببادئ توجيهو كاإلشارة إٔب ما ينبغي ٘بنبو كما ٯبب تضمنو.
  تقدٙب مواد مساعدة ُب عملية مراجعة برامج الدراسة ككل، كُب إعداد ا٤بعلمْب كُب اختيار

 الكتب ا٤بدرسية كا٤بواد التعليمية. 
 (81، ص2004)طعيمة، 
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كُب سياؽ ا٢بديث عن ٙبليل ٧بتول الكتب الدراسية فقد تعددت الدراسات الٍب كاف   
ىدفها معرفة القيم كا٤بهارات كا٤بفاىيم ا٤بتضمنة ُب ٨بتلف الكتب. كمن ىذه الدراسات 

دراسة بعنواف ٙبليل القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب لغٍب  (2012)عبد الرضبن الرومي، دراسة
توسط كتقوٙب تدريس ا٤بعلمْب أياىا بالسعودية. ىدفت الدراسة إٔب ا٣بالدة للصف األكؿ ا٤ب

التعرؼ على القيم الٍب يتضمنها كتاب لغٍب ا٣بالدة للصف األكؿ ا٤بتوسط كمناسبة توزيعها 
قيمة  (181)فيو، كاألساليب كاإلجراءات ا٤بناسبة لتدريسها، كتوصلت الدراسة إٔب كجود 

 –ى سبعة أنواع من القيم الرئيسية كىي الدينية تكراران توزعت عل( 825)بتكرار كصل
ا١بمالية ككانت أعبلىا تكرار القيم  -االقتصادية–ا٤بعرفية  -الوطنية –الذاتية  -االجتماعية

 .الدينية ٍب االجتماعية كأقلها ا١بمالية كالصحية
 (2012)الرومي، 

 كتاب ُب تضمنةا٤ب الَببوية القيم دراسة بعنواف( 2011كما أجرى الباحث )العتييب،
 من األىداؼ من ٝبلة إٔب بالسعودية. ىدفت الدراسة االبتدائي الرابع ا١بميلة للصف ليغىٍب

 الٍب  الَببوية القيم ا٤بتوفرة ُب كتاب لغٍب ا١بميلة كٙبديد الَببوية القيم عن أٮبها، الكشف
 توافرت :أٮبها من النتائج من ٝبلة إٔب الدراسة كتوصلت عليها الكتاب. يشتمل أف ينبغي
اإلٲبانية، كالتعبدية، كاألخبلقية، كاالجتماعية، كالعقلية،  :السبعة بفئاهتا الَببوية القيم

 .متفاكتة االبتدائي، كبنسب الرابع للصف لغٍب ا١بميلة كتاب كا١بسمية، كالوجدانية ُب
 الرابع كتاب لغٍب ا١بميلة للصف ُب) الصرٰبة، كالضمنية( الَببوية القيم تكرارات كبلغت

 بلغت بنسبة العقلية :القيم على الَبكيز اتضح ) .تكراران  1642االبتدائي)
 القيم على الَبكيز ضعف %(مقابل14.5بلغت) بنسبة االجتماعية %(كالقيم43،3)

%(. كتركزت 7،3بلغت بنسبة) بنسبة األخبلقية كالقيم ( بلغت %(6،7بنسبة ) الوجدانية
 كالغذاء الصحة :الثانية الوحدة :الثمانية الكتاب اتكحد كحدٌب من  ُب الَببوية القيم

  (.16،4بلغت بنسبة) بنسبة العيد :الثالثة (، كالوحدة16،5بنسبة بلغلت)
 (2011)العتييب، 
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دراسة ٙبليلية لكتاب  (2010كما قامتا الباحثتاف )أمل اؽبجرسي، وفاتن مصطفى، 
الدراسات االجتماعية للصف ا٣بامس من ا٤برحلة االبتدائية بدكلة باكستاف. ىدفت 
الدراسة إٔب التعرؼ على أىم ا٤بفاىيم كالقيم كا٤بهارات ا٤بتضمنة بكتاب الدراسات 
االجتماعية للصف ا٣بامس االبتدائي بدكلة باكستاف كالتعرؼ على مدل إسهاـ ىذا 

شكيل شخصية الدارسْب ٗبا يقوم عبلقتهم باجملتمع كتنمية ا٤بواطنة الصا٢بة الكتاب ُب ت
كتوصلت الدراسة إٔب ٝبلة من النتائج أٮبها : أف ا٤بفاىيم ا٤بتصلة ٖبصائص اجملتمع 

يليها ا٤بفاىيم ا٤بتصلة باإلنساف كبيئتو  %(7،35)اإلسبلمي تكررت بنسبة
، تليها ا٤بفاىيم %(7،18)يئتو الطبيعية، ٍب ما يتصل باإلنساف كب%(3،29)االجتماعية

كأف القيم ا٤بتصلة با٘باىات الفرد ٫بو %(.6،14)ا٤بتصلة بالطبيعة اإلنسانية للفرد
ٍب القيم الفكرية  %(7،32)ا١بماعات الٍب ينتمي إليها تكررت بنسبة

بينما القيم  %(،7،18)ٍب القيم ا٤بتصلة با٘باىات الفرد ٫بو اآلخرين%(8،31)كا١بمالية
كأف مايتصل ٔبمع ا٢بقائق كا٤بعلومات  %(.8،16)ا٤بتصلة با٘باىات الفرد ٫بو الذات

، بينما حصل مايتصل بتنظيم %(4،48)األخرل من مهارات قد حصل على أعلى نسبة
كما يتصل بعرض النتائج على %( 6،26)كتفسّب البيانات من مهارات على نسبػة

 (2012)اؽبجرسي، مصطفى،                                           %(.25)نسبة
( دراسة بعنواف القيم السائدة ُب كتب القراءة 2002كما أجرل الباحث ) ٧بمد الغزاؿ،

 للحلقة األكٔب من مرحلة التعليم األساس ُب ا١بماىّبية الليبية.
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أنواع القيم، الٍب تضمنتها كتب القراءة للحلقة األكٔب من  

مرحلة التعليم األساسي. ككذلك معرفة القيم األكثر انتشاران ُب ىذه الكتب، كاعتمد 
الباحث طريقة ٙبليل احملتول كأسلوب للبحث كلتنفيذ ىذا األسلوب اعتمد الباحث 

بعض التعديبلت عليو لتكييفو مع البيئة الليبية. كما ًب اعتماد  تصنيف كايت كبعد إجراء
(  3143الفكرة كحدة للتحليل كالتكرار ككحدة للتعداد. كأشارت النتائج إٔب كجود  )

( قيمة.كأف ٦باؿ القيم االجتماعية الَبتيب 50فكرة قيمية  ُب كتب القراءة موزعة على )
( ٍب ٦باؿ القيم ا٤بعرفية 17.59سمانية بنسبة)(، ٍب ٦باؿ القيم ا١ب28.96األكؿ بنسبة)
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(ٍب ٦باؿ القيم العلمية 14.48( ٍب ٦باؿ القيم الذاتية بنسبة )16.51بنسبة)
( 5.55( ٍب ٦باؿ القيم الَبكٰبية بنسبة)6.09( ٍب ٦باؿ القيم الوطنية بنسبة)6.50بنسبة)

 (2002)الغزاؿ، (.                4.33ٍب ٦باؿ القيم األخبلقية بنسبة)
دراسة بعنواف ٙبليل ٧بتول كتاب تعليم  (1998كما أجرت الباحثة)لطفية السمري،

القراءة كالكتابة للصف األكؿ االبتدائي للبنات ُب ا٤بملكة العربية السعودية كتقوٲبو ُب ضوء 
 معايّب ا٣بربة الَببوية.

ها ٧بتول مقرر القراءة ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على ا٤بهارات القرائية كالكتابية الٍب يتضمن
كالكتابة للصف األكؿ االبتدائي، كذلك التعرؼ على القيم كاال٘باىات الٍب يتضمنها 
٧بتول مقرر القراءة كالكتابة للصف األكؿ االبتدائي، كاتبعت الباحثة ا٤بنهج الوصفي 
م التحليلي ُب ىذه الدراسة مستخدمة أسلوب ٙبليل احملتول هبدؼ ٙبليل ٧بتول مقرر تعلي

القراءة كالكتابة للصف األكؿ االبتدائي ُب مدارس تعليم البنات ككصفو كصفان موضوعيان 
وحدة ( لتحديد ا٤بهارات القرائية كالكتابية، ك)وحدة الكلمةكفق قوائم التحليل مستخدمة )

( لتحديد القيم كاال٘باىات الٍب كردت ُب الكتاب كتوصلت الدراسة إٔب تكرار اعبملة
تكراران كفقان لقائمة ا٤بهارات القرائية ا٤بعدة لغرض الدراسة، ككانت  (988)ائية ا٤بهارات القر 

أعبلىا البلـ القمرية كالبلـ الشمسية، كأقلها الكلمة ا٤بتصلة ا٤بكونة من ثبلثة حركؼ، 
تكراران كفقان لقائمة ا٤بهارات  (503)كتوصلت الدراسة إٔب تكرار ا٤بهارات الكتابية

عدة لغرض الدراسة، ككانت أعبلىا ُب األخبلؽ كالعبلقات االجتماعية، الكتابية)القيم( ا٤ب
 ( 726-633، ص2004)طعيمة،                   كأقلها العركبة كالوطن العريب.
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 الفصل الثالث إجراءات البحث
 يشتمل ىذا الفصل إجراءات البحث كخطوات التحليل كفيما يلي عرض ذلك تفصيبلن:

  :بلؿ األسئلة الٍب يسعى البحث إلجابة عليها فقد استخدمت من خمنهج البحث
الباحثة ا٤بنهج الوصفي، حيث يتبلءـ مع أىداؼ ىذا البحث، كال يتوقف ا٤بنهج الوصفي 
عند ٝبع البيانات كا٤بعلومات ا٤بتعلقة بالظاىرة من أجل استقصاء مظاىرىا كعبلقاهتا 

وؿ إٔب نتائج قد تسهم ُب تطوير الواقع ا٤بختلفة، بل يتعداه إٔب ٙبليلها كتفسّبىا كالوص
كٙبسنيو. كيعرَّؼ ا٤بنهج الوصفي بأنو" ا٤بنهج الذم يتم من خبللو ٝبع البيانات كا٤بعلومات 
كتنصيفها، ككصف الظاىرة أك ا٤بوقف كما ىو ُب الواقع، ٍب ٧باكلة تفسّب كٙبليل ما ًب 

 " .    ٝبعو من حقائق كمعلومات تتعلق بالظاىرة الٍب يراد ٕبثها
 (315، ص2005)ملحم، 

كيشتمل ا٤بنهج الوصفي على عدد من األساليب تستخدـ لدراسة ٨بتلف الظواىر 
 كا٤بشكبلت كمن ىذه األساليب:

 أسلوب البحوث التتبعية. –أسلوب البحوث ا٤بسحية.                           -
 .يل احملتوىأسلوب ربل –أسلوب البحوث السبيبة ا٤بقارنة.                    -
 أسلوب دراسة ا٢بالة. –أسلوب البحوث االرتباطية.                         -

لتحليل القيم الٍب يتضمنها كتاب اللغة   ربليل احملتوىكاستخدمت الباحثة أسلوب   
العربية  لتبلميذ الصف الرابع ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة،  كيعرؼ ٙبليل 
احملتول: بأنو " ٦بموعة ا٣بطوات ا٤بنهجية الٍب تسعى إٔب اكتشاؼ ا٤بعا٘ب الكامنة ُب 

الكمي ا٤بوضوعي كا٤بنظم احملتول كالعبلقات االرتباطية هبذه ا٤بعا٘ب، من خبلؿ البحث 
 للسمات الظاىرة ُب ىذا احملتول". 

 (126، ص2000)سركز،امطَت،
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 عينة البحث ُب التحليل ٧بتول كتاب االلغة العربية لتبلميذ الصف : التحليل عينة
للفصلْب األكؿ كالثا٘ب مقسم على  .الرابع ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة

 كا١بدكؿ التإب يوضح توزيع العينة: صفحة.  (137)كحدتْب دراسية موزعة على
               

 ( توزيع عينة البحث)كتاب اللغة العربية(  1جدوؿ )
 عدد صفحات عدد الدروس عدد الوحدات  ت  

 72 12 4 الفصل األوؿ
 65 11 4 الفصل الثاين

 137 23 8 اجملموع
 ا٤بعدؿ من قبل الباحث  (وايػت )تصنيف تضمنت أداة التحليل : التحليل أداة

؛ كذلك ٤ببلئمة ىذه التصنيف للمحتول حيث ًب اعتمدهؿبمد عمر الغزاؿ( )
ا٣باضع للتحليل كما أنو مطبقة على كتب اللغة العربية ك٧بكم من قبل ا٣برباء، فهذا 

قيمة، أما الباحثة فقد رأت استبعاد بعض القيم منو؛  طبسُت التصنيف مكوف من
البيئة الليبية كخاصة لتبلميذ مرحلة التعليم األساسي كىذه القيم ألهنا ال تتمشى مع 

(  فأصبح بعد ا٢بذؼ -العدواف-السيطرة -اغبب اعبنسي-اعبنسالٍب حذفت)
 -(قيمة ُب ضوئها ًب ٙبليل الكتاب كىي كاآلٌب: 46)
 :ؾبموعة القيم االجتماعية وتنقسم إىل 
  .الشخصية اللطيفة 
 .السلوؾ ا٢بسن 
  االجتماعي.التكيف 
 .التواضع 
 .  العطاء أك الكـر
 .التسامح 
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 .كحدة ا١بماعة 
 حب األسرة 
 .الصداقة 
 ؾبموعة القيم الذاتية : 
 .استقبلؿ الفرد 
 .التحصيل 
 .التقدير 
 .)احَباـ الذات)اعتبار الذات 
 .التكيف كاالمن االنفعإب 
 .القوة 
 .التصميم 
 .ا٤بظهر 
 .السعادة 
 .ا٢برص أك االعتناء 
  الًتووبية:ؾبموعة القيم 
 .ا٣بربات ا١بديدة 
 .اإلثارة 
 .ا١بماؿ 
 .الظرؼ أك ا٤برح 
 .التعبّب الذاٌب ا٣ببلقي 
 ؾبموعة القيم اؼبعرفية/ الثقافية 
 .ا٤بعرفة 
 .الذكاء 
 .الثقافة 
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 :ؾبموعة القيم العملية  
 .القيم العملية 
 .العمل 
 .القيمة االقتصادية 
 .ا٤بلكية 
 ؾبموعة القيم األخالقية 
 .الدين 
 .األخبلؽ 
 .الصدؽ 
 .العدالة 
 .الطاعة 
 :ؾبموعة القيم اعبسمانية 
 .الطعاـ 
 .الراحة 
 .النشاط 
 .الصحة كالسبلمة 
 .الرفاىية 
 .النظافة 
  القومية: –ؾبموعة القيم الوطنية 
 .حب الوطن 
 .االستشهاد 
 .االنتصار 
 .حب األمة 
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 كىي عبارة عن كحدات يتم إخضاعها للعٌد كالقياس بسهولة،  : التحليل وحدة"
كيعطى كجودىا أك غياهبا أك تكرارىا أك إبرازىا دالالت تفيد الباحث ُب تفسّب 
النتائج، كتوجد عدة كحدات ُب ٙبليل احملتول منها : كحدة الكلمة، ككحدة 

امطَت، )سركز،(، ككحدة الشخصية، ككحدة  ا٤بساحة كالزمن.اعبملةا٤بوضوع)
 الكتاب، ٙبليل ُب كوحدة كحدة ا٤بوضوع الباحثة كاعتمدت (126،ص2000
 صفحة كل ُب توافر فقرات القيم أك ا١بمل  على بناء الكتاب ىذا ٙبليل ًب حيث
كتعرؼ كحدة ا٤بوضوع بأهنا:" عبارة عن ٝبلة أك عبارة موجزة . الكتاب صفحات من

موضوع التحليل لتؤكد مفهومان، أك فكرة أك تتضمن الفكرة األساسية الٍب يدكر حو٥با 
 (130، ص2000)اؼبرجع السابق،ا٘باىان أك رأيان أك قيمان معينة".

 بعد قراءة  الكتاب  كالتعرؼ على كحداتو  كدركسو، كضعت  : التحليل فئات
فقراتو كفق قوائم التحليل للتعرؼ  على ا٤بدلوؿ القيمي  لكل  فقرة من فقرات 

 ىذا البحث)األبعاد ُب التحليل حسب تكراراهتا كٛبثلت فئاتالدركس كتصنيفاىا 
 الثمانية كتصنيفاهتا الستة كاألربعوف(.

 يلي ما اإلحصائية ا٤بعا١بة ُب الباحثة اعتمدت: اإلحصائية اؼبعاعبة : 
  التكرارات ٝبع ًب بذلك، ا٣باصة القوائم ُب القيم رصد فبعدالتكرارات  حساب 

 .جداكؿ ُب لكل قيمة كتفريغها
  ا٤بئوية. النسب 
  : ًب تبويب تكرار الفئات بعد التحليل، كذلك ٛبهيدان ٤بناقشة النتائج نتائج التحليل

 كتفسّبىا كما ًب حساب النسبة ا٤بئوية لتوافر القيم كترتيبها.
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 البحث وتفسَتىا اػبامس  نتائج الفصل
على أسئلة  اإلجابة خبلؿ من إليها، التوصل الٍب ًب للنتائج تفصيلي ستقـو الباحثة بعرض

 البحث:
 :الرئيسي وىو  بالسؤاؿ اؼبتعلقة النتائج مناقشة : أوال

للصف الرابع ٗبرحلة التعليم ( لغيت اعبميلة)ما القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية  -
 ( كتكرارىا كترتيبها؟وايػت )تصنيف األساسي ٗبدينة مصراتة  ككل حسب

للصف ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة ( )لغيت اعبميلة كتاب اللغة العربيةبعد ٙبليل ٧بتول  
( فكرة قيمية موزعة على ٜبانية أبعاد. كاستخدمت الباحثة  791مصراتة. تبْب أف ىناؾ)

فما فوؽ كا١بدكؿ االٌب يوضح القيم  %(17.19كمعيار للحكم على توافر القيمة)
 كمعدؿ تكرارىا كترتيبها كنسبتها:
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 ( يوضح تكرار القيم وترتيبها ونسبتها اؼبئوية2جدوؿ رقم )
نسبتها  ترتٌبها تكرارها القٌم ت

 المئوٌة

 8334 1 66 الدٌن. 1

 66 الثقافة. 2

 6316 2 48 حب األسرة. 3

 5394 3 47 المعرفة. 4

  42 الجمال 5
4 

 
 42 حب الوطن. 6 5331

 4367 5 37 األخالق 7

 4314 6 32 الصحة والسالمة. 8

 3391 7 31 الظرف أو المرح. 9

 3379 8 31 الخبرات الجدٌدة. 11

  27 القٌم العملٌة. 11

9 
3341 

 27 السعادة 12

 3316 11 25 الحرص واالعتناء. 13

 25 التكٌف االجتماعً 14

 2391 11 23 االنتصار 15

احترام الذات)اعتبار  16
 الذات(

21 12 2365 

 2327 13 18 استقالل الفرد 17

 18 الصداقة 18

التكٌف واألمن  19
 االنفعالً.

14 14 1376 

 14 الخالقًالتعبٌر الذاتً  21

 1364 15 13 العطاء والكرم 21

 1339 16 11 النشاط 22

 11 الشخصٌة اللطٌفة. 23

  9 الطاعة. 24
17 

 
 9 السلوك الحسن 25 1313

 9 اإلثارة 26

 1311 18 8 القٌمة االقتصادٌة. 27

   7 التقدٌر 28
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 19 7 النظافة 29

 

1388 

 7 الراحة 31

  6 التسامح 31
21 

 
 6 التصمٌم 32 1375

 6 الطعام 33

 6 الرفاهٌة 34

 1363 21 5 القوة 35

 5 التحصٌل 36

  3 التواضع 37

22 

 

 3 العمل 38 1337

 3 االستشهاد 39

 1325 23 2 وحدة الجماعة 41

 1312 24 1 الذكاء 41

 1 الملكٌة 42

  1 الصدق 43
25 

 
 1 العدالة 44 1

 1 المظهر 45

 1 حب األمة. 46

يتضح من ا١بدكؿ السابق ترتيب السلم القيمي لكتاب اللغة العربية )موضوع البحث(، 
حيث رتبت القيم تنازليان ٕبسب تكرارىا، كذؾ بناء على ما حصلت عليو كل قيمة من 

كثر   تكرار، كالقيمة الٍب ٙبصل على أكثر نسبة من التكرارات، تكوف قد أعطيت أكلوية أ
معيار أك ٩بثل  %(17.19من تلك الٍب حصلت على نسبة أقل كاستخدمت  الباحثة )

للقيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية)أم ُب أعلى السلم القيمي( كالقيم الٍب حصلت على 
ٜبانية عشر قيمة كىي ٩بثلة للقيم  %(17.19تكرار أكثر من ا٤بتوسط الذم مقداره)

 العربية. ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة 
%(.  8.34(، كبنسبة )66بتكرار )الثقافة(  –الدين فكاف الَبتيب األكؿ لصاّب القمتْب)

كما يتضح من ا١بدكؿ السابق أف ىناؾ بعض القيم ليست موجودة ُب كتاب اللغة العربية 
 (.حب األمة -اؼبظهر -العدالة -الصدؽ( كىي)صفركتكرارىا)
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 ة ُب كتاب اللغة العربية)لغٍب ا١بميلة(  للصف الرابع ما معدؿ تكرار كترتيب القيم ا٤بتضمن
 االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة لكل بعد من األبعاد الثمانية؟

لئلجابة على ىذا السؤاؿ اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب ترتيبها كا١بدكؿ اآلٌب 
 يوضح ذلك:

 ( يوضح تكرار وترتيب القيم3جدوؿ رقم )
 ترتيبها نسبتها تكرارىا األبعاد 
 1 17.06 135 ؾبموعة القيم االجتماعية 1
 2 16.18 128 ؾبموعة القيم الذاتية. 2
 3 15.92 126 ؾبموعة القيم الًتووبية. 3
 4 14.41 114 ؾبموعة القيم اؼبعرفية. 4
 5 14.15 112 ؾبموعة القيم األخالقية. 5
 6 8.72 69 ؾبموعة القيم اعبسمانية 6
 7 8.59 68 ؾبموعة القيم الوطنية/ القومية. 7
 8 4.93 39 ؾبموعة القيم العملية. 8

  791 اجملموع
(، %17.06يتضح من ا١بدكؿ السابق أف األبعاد الثمانية للقيم تراكحت نسبها مابْب)   

( أقلها، فهناؾ فرؽ شاسع بْب توزيعها سواء أف كاف ىذا %4.93كىذا أعبلىا  ك)
مقصود أك غّب مقصود ٲبتثل ضعف ُب انتشار كتوزيع القيم. فكاف أعلى تكرار للقيم 

القيم التوإب :    ( حيث ٙبصلت على ا٤برتبة األكٔب، ٍب تلتها على17.06االجتماعية) 
القيم  تليهامث (ا٤برتبة الثالثة، 15.92الًتووبية)مث القيم ٤برتبة الثانية، ( ا16.18الذاتية)
القيم ( فكانت ُب ا٤برتبة الرابعة، ككانت با٤برتبة ا٣بامسة 14.41اؼبعرفية)

(،  كاحتلت 8.72القيم اعبسمانية )(، بينما احتلت ا٤برتبة السادسة 8.72األخالقية)
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القيم العلمية  ف لبعد(، كأقل تكرار كا8.59القيم الوطنية/ القومية) ا٤برتبة السابعة 
(4.93.) 
  لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم االجتماعية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية( 

 للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ؟
  :ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب خبصوص القيم االجتماعية

 ؿ اآلٌب يوضح ذلك:ترتيبها كا١بدك 
 ( يوضح تكرار القيم االجتماعية ونسبتها وترتيبها4جدوؿ رقم )

 الًتتيب النسبة التكرار البعد األوؿ ت
 1 35.55 48 حب األسرة 1
 2 18.51 25 التكيف االجتماعي. 2
 3 13.33 18 الصداقة. 3
4 .  4 9.62 13 العطاء أك الكـر
 5 8.14 11 الشخصية اللطيفة. 5
 6 6.66 9 السلوؾ ا٢بسن. 6
 7 4.44 6 التسامح. 7
 8 2.22 3 التواضع. 8
 9 1.48 2 كحدة ا١بماعة. 9
  135 اجملموع 
ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   القيم االجتماعيةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار    

(كأف  %1.48( ك ) %35.55للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب  ) 
%( ، ٍب تلتها 35.55حيث بلغت  )  حب األسرةأعلى نسبة تكرار كانت لقيمة 

 9.62) مث العطاء(13.33(، ٍب الصداقة )18.51التوإب : التكيف االجتماعي)   على
 والتسامح%(،  6.6) والسلوؾ اغبسن% (،  8.14)    والشخصية اللطيفة% ( 
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( كىي أقل النسب ُب 1.48ة ا١بماعة)% ( كحد 2.22)  والتواضع% ( ،  4.44)
 قائمة التحليل.

  للصف  )لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم الذاتية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية
 الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة؟

 :يبها ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب ترتخبصوص القيم الذاتية
 كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:
 ( يوضح تكرار القيم الذاتية ونسبتها وترتيبها5جدوؿ رقم )

 الًتتيب النسبة التكرار البعد الثاين ت
 1 21.09 27 السعادة. 1
 2 19.53 25 ا٢برص أك االعتناء. 2
 3 16.40 21 احَباـ الذات)اعتبار الذات( 3
 4 14.06 18 استقبلؿ الفرد. 4
 5 10.93 14 التكيف كاألمن االنفعإب. 5
 6 5.46 7 التقدير. 6
 7 4.68 6 التصميم 7
  5 التحصيل 8

3.90 
 
 5 القوة 9 8

 9 0 0 ا٤بظهر 10
  128 اجملموع

ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   القيم الذاتيةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار    
 %0( ك ) %21.09للصف الرابع االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب  ) 

%( ، ٍب تلتها 21.09حيث بلغت  )  السعادة(كأف أعلى نسبة تكرار كانت لقيمة 
ما واستقالؿ % (، 16.40)واحًتاـ الذات% ( 19.53) اغبرصالتوإب :    على
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رتيب القيم ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية)لغٍب ا١بميلة(  للصف الرابع معدؿ تكرار كت
 االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة لكل بعد من األبعاد الثمانية؟

لئلجابة على ىذا السؤاؿ اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب ترتيبها كا١بدكؿ اآلٌب 
 يوضح ذلك:

 رار وترتيب القيم( يوضح تك3جدوؿ رقم )
 ترتيبها نسبتها تكرارىا األبعاد 
 1 17.06 135 ؾبموعة القيم االجتماعية 1
 2 16.18 128 ؾبموعة القيم الذاتية. 2
 3 15.92 126 ؾبموعة القيم الًتووبية. 3
 4 14.41 114 ؾبموعة القيم اؼبعرفية. 4
 5 14.15 112 ؾبموعة القيم األخالقية. 5
 6 8.72 69 اعبسمانية ؾبموعة القيم 6
 7 8.59 68 ؾبموعة القيم الوطنية/ القومية. 7
 8 4.93 39 ؾبموعة القيم العملية. 8

  791 اجملموع
(، %17.06يتضح من ا١بدكؿ السابق أف األبعاد الثمانية للقيم تراكحت نسبها مابْب)   

( أقلها، فهناؾ فرؽ شاسع بْب توزيعها سواء أف كاف ىذا %4.93كىذا أعبلىا  ك)
مقصود أك غّب مقصود ٲبتثل ضعف ُب انتشار كتوزيع القيم. فكاف أعلى تكرار للقيم 

القيم التوإب :    ( حيث ٙبصلت على ا٤برتبة األكٔب، ٍب تلتها على17.06االجتماعية) 
القيم  تليهامث (ا٤برتبة الثالثة، 15.92ة)مث القيم الًتووبي٤برتبة الثانية، ( ا16.18الذاتية)
القيم ( فكانت ُب ا٤برتبة الرابعة، ككانت با٤برتبة ا٣بامسة 14.41اؼبعرفية)

(،  كاحتلت 8.72القيم اعبسمانية )(، بينما احتلت ا٤برتبة السادسة 8.72األخالقية)
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لقيم العلمية ا (، كأقل تكرار كاف لبعد8.59القيم الوطنية/ القومية) ا٤برتبة السابعة 
(4.93.) 
  لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم االجتماعية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية( 

 للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ؟
  :ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب خبصوص القيم االجتماعية

 يوضح ذلك:ترتيبها كا١بدكؿ اآلٌب 
 ( يوضح تكرار القيم االجتماعية ونسبتها وترتيبها4جدوؿ رقم )

 الًتتيب النسبة التكرار البعد األوؿ ت
 1 35.55 48 حب األسرة 1
 2 18.51 25 التكيف االجتماعي. 2
 3 13.33 18 الصداقة. 3
4 .  4 9.62 13 العطاء أك الكـر
 5 8.14 11 الشخصية اللطيفة. 5
 6 6.66 9 ا٢بسن.السلوؾ  6
 7 4.44 6 التسامح. 7
 8 2.22 3 التواضع. 8
 9 1.48 2 كحدة ا١بماعة. 9
  135 اجملموع 
ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   القيم االجتماعيةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار    

(كأف  %1.48( ك ) %35.55للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب  ) 
%( ، ٍب تلتها 35.55حيث بلغت  )  حب األسرةأعلى نسبة تكرار كانت لقيمة 

 9.62) مث العطاء(13.33(، ٍب الصداقة )18.51التوإب : التكيف االجتماعي)   على
 والتسامح%(،  6.6) والسلوؾ اغبسن% (،  8.14)    والشخصية اللطيفة% ( 
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( كىي أقل النسب ُب 1.48ماعة)% ( كحدة ا١ب 2.22)  والتواضع% ( ،  4.44)
 قائمة التحليل.

  للصف  )لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم الذاتية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية
 الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة؟

 :ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب ترتيبها خبصوص القيم الذاتية
 كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:
 ( يوضح تكرار القيم الذاتية ونسبتها وترتيبها5جدوؿ رقم )

 الًتتيب النسبة التكرار البعد الثاين ت
 1 21.09 27 السعادة. 1
 2 19.53 25 ا٢برص أك االعتناء. 2
 3 16.40 21 احَباـ الذات)اعتبار الذات( 3
 4 14.06 18 استقبلؿ الفرد. 4
 5 10.93 14 كاألمن االنفعإب.التكيف  5
 6 5.46 7 التقدير. 6
 7 4.68 6 التصميم 7
  5 التحصيل 8

3.90 
 
 5 القوة 9 8

 9 0 0 ا٤بظهر 10
  128 اجملموع

ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   القيم الذاتيةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار    
 %0( ك ) %21.09للصف الرابع االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب  ) 

%( ، ٍب تلتها 21.09حيث بلغت  )  السعادة(كأف أعلى نسبة تكرار كانت لقيمة 
واستقالؿ % (، 16.40)واحًتاـ الذات% ( 19.53) اغبرصالتوإب :    على
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 والتصميم% (  5.46)  والتقدير% ( ،  10.93)التكيفو %(، 14.06)الفرد
%(كىي أقل 0(، كا٤بظهر)3.90حصلتا على نفس النسبة)والتحصيل، والقوة (، 4.68)

 النسب ُب قائمة التحليل.
  لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم الَبكٰبية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية( 

 األساسي ٗبدينة مصراتة ؟للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم 
 ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب ترتيبها :خبصوص القيم الًتووبة

 كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:
 ( يوضح تكرار القيم الًتووبية ونسبتها وترتيبها6جدوؿ رقم )           

 الًتتيب النسبة التكرار ت                          البعد الثالث
 1 32.81 42 ا١بماؿ 1
 2 24.21 31 الظرؼ أك ا٤برح. 2
 3 23.43 30 ا٣بربات ا١بديدة 3
 4 10.93 14 التعبّب الذاٌب ا٣ببلقي 4
 5 7.03 9 اإلثارة. 5

  126 اجملموع
ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   القيم الًتووبيةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار   

% 7.03% ك    32.81للصف الرابع االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب 
( ، ٍب تلتها 32.81حيث بلغت  )    اعبماؿكأف أعلى نسبة تكرار كانت لقيمة 

% ( ،  23.43)  % ( كا٣بربات ا١بديدة 24.21التوإب : الظرؼ أك ا٤برح )    على
% ( كىي أقل النسب ُب قائمة  7.03% ( ، كاإلثارة)  10.93الذاٌب ا٣ببلقي ) التعبّب 
 التحليل.

  لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم ا٤بعرفية/الثقافية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية( 
 للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ؟
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  :ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة التكرار خبصوص ؾبموعة القيم اؼبعرفية/ الثقافية
 كالنسب كمن ٍب ترتيبها كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:

 ( يوضح تكرار القيم اؼبعرفية ونسبتها وترتيبها7جدوؿ رقم )
 الًتتيب النسبة التكرار ت                   البعد الرابع

 1 57.89 66 الثقافة. 1
 2 41.22 47 ا٤بعرفة. 2
 3 0.87 1 الذكاء. 3

  114 اجملموع
ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   اؼبعرفية يتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار القيم  

% كأف أعلى 0.87% ك 57.89للصف الرابع ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب  
التوإب:  %( ، ٍب تلتها على57.89حيث بلغت  ) الثقافةنسبة تكرار كانت لقيمة 

 %( كىي أقل النسب ُب قائمة التحليل . 0.87%(،كالذكاء)41.2) اؼبعرفة
  لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم العملية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية( 

 للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ؟
  ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة  التكرار كالنسب كمن القيم العملية:خبصوص ؾبموعة

 ٍب ترتيبها كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:
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 ( يوضح تكرار القيم العملية ونسبتها وترتيبها8جدوؿ رقم )

ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية  العملية  يتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار القيم   
% 2.56% ك  69.23للصف الرابع االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب   

%(، ٍب تلتها 69.23بلغت )كأف أعلى نسبة تكرار كانت لقيم العملية حيث 
%(ىي 2.56%(، كا٤بلكية)7.69% ( كالعمل )  20.51التوإب :االقتصادية )    على

 أقل النسب ُب قائمة التحليل .
 
  لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم األخبلقية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية( 

 مصراتة ؟للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة 
  

 الًتتيب النسبة التكرار البعد اػبامس
 1 69.23 27 القيم العملية. 1
 2 20.51 8 القيمة االقتصادية. 2
 3 7.69 3 العمل 3
 4 2.56 1 ا٤بلكية. 4

  39 اجملموع
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 :ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب  خبصوص القيم األخالقية
 ترتيبها كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:

 ( يوضح تكرار القيم األخالقية ونسبتها وترتيبها9جدوؿ رقم )
 الًتتيب النسبة التكرار البعد السادس

 1 58.92 66 الدين. 1
 2 33.30 37 األخبلؽ. 
 3 8.03 9 الطاعة 2
  الصدؽ. 3

0 
 
0 

 
 العدالة. 4 4

  112 اجملموع        
 

ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   األخالقيةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار القيم 
(كأف %0( ك)%58.92للصف الرابع االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب )

التوإب :    % ، ٍب تلتها على58.92الدين  حيث بلغت   أعلى نسبة تكرار كانت لقيمة
% ( كىي أقل  0( كالصدؽ كالعدالة ) 8.03% (، ٍب الطاعة) 33.30األخبلؽ ) 

 النسب ُب قائمة التحليل .
 
  لغٍب ا١بميلة( ما معدؿ تكرار كترتيب القيم ا١بسمانية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية( 

 التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ؟للصف الرابع  ٗبرحلة 
 
  :ٖبصوص ىذا البعد اتبعت الباحثة التكرار كالنسب كمن ٍب خبصوص القيم اعبسمانية

 ترتيبها كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:
 ( يوضح تكرار القيم اعبسمانية ونسبتها وترتيبها10جدوؿ رقم )
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 الًتتيب النسبة التكرار البعد السابع
 1 46.37 32 الصحة كالسبلمة. 1
 2 15.94 11 النشاط. 2
 3 10.14 7 النظافة. 3
 7 الراحة. 4
 4 8.69 6 الطعاـ. 5
 6 الرفاىية. 6

  69 اجملموع
ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   اعبسمانيةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار القيم  

 8.69%(، ك )46.37للصف الرابع االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب  ) 
% ، ٍب 46.37%( كأف أعلى نسبة تكرار كانت لقيمة الصحة كالسبلمة حيث بلغت  

%(، كالطعاـ 10.14% (ٍب النظافة كالراحة)  15.94التوإب : النشاط )    تلتها على
 % (، كىي أقل النسب ُب قائمة التحليل .8.69لرفاىية ) كا
  لغٍب ما معدؿ تكرار كترتيب القيم الوطنية/ القومية ا٤بتضمنة ُب كتاب اللغة العربية(

 للصف الرابع  ٗبرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة ؟ ا١بميلة( 
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 :الباحثة التكرار كالنسب كمن ٖبصوص ىذا البعد اتبعت  خبصوص القيم الوطنية / القومية
 ٍب ترتيبها كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك:

 ( يوضح تكرار القيم الوطنية ونسبتها وترتيبها11جدوؿ رقم )
 الًتتيب النسبة التكرار البعد الثامن: 

 1 61.76 42 حب الوطن. 1
 2 33.82 23 االنتصار. 2
 3 4.41 3 االستشهاد. 3
 4 0 0 حب األمة. 

   68 اجملموع
ُب ٧بتول كتاب اللغة العربية   الوطنيةيتضح من ا١بدكؿ السابق أف نسبة تكرار القيم  

% ( 0% (ك  )61.76للصف الرابع االبتدائي ٗبرحلة التعليم األساسي تراكحت بْب )
% ، ٍب تلتها  61.76كأف أعلى نسبة تكرار كانت لقيمة حب الوطن  حيث بلغت 

% ( ٍب حب األمة  4.41% ( ، كاالستشهاد )  33.82التوإب : االنتصار)    على
 %(كىي أقل النسب ُب قائمة التحليل .0)
  للصف الرابع  دبرحلة التعليم  )لغيت اعبميلة( ىل مت تنظيم ؿبتوى كتاب اللغة العربية

 األساسي دبدينة مصراتة دبا وبقق التوزاف بُت التنظيمُت اؼبنطقي ، والسكولوجي للمادة؟ 
". كبعد ٙبليل تطوير مناىج"، ك"أسس مناىجالباحثة قامت بتدريس مادٌب  "ٗبا أف 
كمقارنتها ُب ضوء اختيار ٧بتول ا٤بنهج فهناؾ معايّب الختيار خربات ا٤بنهج   النتائج

كارتباطو بواقع ا٤بتعلم، كمراعاتو مستواه كميولو، كمناسبتو للوقت ا٤بتاح لتعلمو، كذلك 
ا٤بادة كترابطها كتكاملها، كالتنظيم السيكولوجي من  تنظيمو ا٤بنطقي من حيث ٛباسك

فتوصلت الباحثة إٔب بعض االستنتاجات على  حيث سهولة تعلُّم ا٤بادة من قبل ا٤بتعلم
 الكتاب:  
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ا٤ببلحظ من ٩بيزات الكتاب أنو خصص كتابان للمعلم، كآخر للتلميذ ليتدرب عليو كىذه  
كيشارؾ ُب ا٢بصوؿ على ا٤بعلومة، كال شك أف  الفكرة جديدة  كجيدة ٘بعل التلميذ يتفاعل

اشَباؾ التلميذ يعترب من األشياء ا٤بهمة ُب الَببية كعملية التعلم، كما أف التنوع ُب ا٤بواضيع 
ما بْب القرآف كا٢بديث كالنصوص من مأثور القوؿ، كاعتماده على ا٤بصادر القدٲبة، كىذا 

 تعاقبة. الشك يسهم ُب نقل الَباث الثقاُب لؤلجياؿ ا٤ب
كما أف ىذا الكتاب قاـ على فلسفة تربوية قد تكوف سليمة كغّب سليمة، كمفهومها أف     

الدراسة تعمل على تكوين كتدعيم القدرات العقلية، كأف التوسع ُب ا٤بعلومات كالتعمق ُب 
ا٤بعرفة تزيد من قدرة الفرد على فهم شؤكف ا٢بياة، كجعل التلميذ سليب ينحصر ُب حفظ 

 ومات أك فهمها، فلم يراع ميوؿ التلميذ كحاجاتو كمشكبلهتا.ا٤بعل
كما أف لغة النصوص كانت قوية كصعبة، كىي قد تساعد على اكتساب مهارات النطق   

كالكتابة، كلكن تقدٲبها كاف بأسلوب علمي عإب ال يتناسب مع تبلميذ الصف الرابع. 
الدرس الثا٘ب )مفتاح احملبة السبلـ فمثبلن ُب الوحدة األكٔب الدرس األكؿ )عظات غالية( ك 

عليكم(  ينتمياف إٔب " القرآف كا٢بديث"، كىذه النصوص صعبة كمكتفة ك٧بملو ٗبعافو 
كمفردات كمصطلحات  كثّبة يصعب على تلميذ الصف الرابع فهمها، كذلك طوؿ معا٘ب 

لثانية الدرس ا٤بفردات، فمثبلن ُب الوحدة األكٔب الدرس الثالث "السراجي ا٤بنّب كالوحدة ا
الثالث" جواىر"، كالوحدة ا٣بامسة الدرس "ُب ا٤براعي" "اخًم الطبيعةى يافٌب" فهذا يتكوف 

 من ٟبسة عشر بيتان..ىذه النصوص طويلة.
كما أف بعض ا٤بصطلحات  ثقيلة على ألسنتهم   فمثبلن ُب الوحدة ا٣بامسة الدرس الثالث 

ُب الوحدة  الثامنة الدرس الثا٘ب "رحلة إٔب  اٍىرىًعي" كذلك -)ُب ا٤براعي(  " فىأىًفيًقي
"، أيضاى ُب صفحة  -شحات" ىناؾ كلمات صعبة مثبلن  "قلعة األٍكرىابيولًيسً  معبد زًييوسى

( "ميٍزدىانىةه" فهذه ا٤برحلة العمرية ٙبتاج إٔب توضيح 43( كملة)يستفحلي(  كُب صفحة )59)
كىذا الكتاب حسب اعتقادم ٓب يكن أدؽ لكيفية تطبيق الشعائر الدينية  ا٤بوجودة بو 

كاضحان كميسران لفهم ىذه الشعائر. فكاف من األجدر أف تكوف النصوص سهلة ك٥با عبلقة 
بعآب الطفل الدارس ُب الصف الرابع،  كما أف بعض الصور ا٤بوضوعة للتوضيح ليست 
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يث " ح14لطيفة كال تعرب عن مواقف معينة ترتبط ٗبوضوع الدرس، مثبلن  "فالصفحة 
كضعت عبارة" أقم الصبلة" كالصورة صورة طفل يصرخ، كذلك يغلب الطابع الديِب 
للكتاب أكثر فبل يكاد ٱبلو درس من النصوص الدينية، كُب نفس الوقت ٓب توضح ىذه 
النصوص الصفات ا٢بميدة الٍب ٯبب أف يتحلى هبا اإلنساف السوم مثل: االىتماـ با٤بظهر 

لتلميذ أك يستوعبها بكل سهولة كيسر، كذلك ُب الوحدة األمانة العدؿ لكي يتعلمها ا
الرابعة الدرس األكؿ "معان من آجل بيئية نظيفة " فلم يتطرؽ الكتاب كيتحدث عن معُب 
التلوث كمصادره، ككيفية تكوين بيئية صحية كىنا األىم كاألفضل، كلكن ٙبدث على 

ملوث، كذلك ُب الوحدة السابعة  الكائنات البحرية أهنا يصعب عليها ا٢بياة كالعيش ُب ٕبر
الدرس األكؿ "ىدية العيد" تكلم على العيد كعلى الفرحة كالسركر، كلكن ٓب يوضح أف 
عيد الفطر تكوف بعد شهر رمضاف الكرٙب، أيضان ُب الوحدة الثالثة الدرس الثا٘ب " رجاؿ ُب 

الغزاة ككيف  ذاكرة التاريخ"   تكلم على حرب اإليطإب ُب مدينة نالوت كٙبريرىا من
استمرت انتصارات ُب ليبيا، كٓب يتلكم على كل اجملاىدكف الذين حاربوا اإليطاليْب مثل 

 .   عمر اؼبختاراجملاىد 
كذلك كثرة الصور الببلغية بشكل ال تتناسب مع مستول التلميذ كالطريقة أيضان ال تراعي   

مها إٔب معرفة عميقة بالغة ٤با عمره، كال قدرتو اإلدراكية، فمثبلن بعض ا٤بواضيع ٰبتاج لفه
فيها من ٦بازات كاستعارات،  ٲبكن تصنيفها على أهنا كتابات أدبية إنشائية تكثر فيها 
االستعارات  كاجملازات فمثبلن  فالوحدة الثالثة  الدرس األكؿ "كطِب"  يتناكؿ ا٤بوضوع 

الصور الببلغية فيو مثل:" بشكل أديب يقرأه التلميذ، كال ٱبرج منو بفائدة كثّبة؛ نظران لكثرة 
 ىو كطن تشرؽ فيو العزه كالكرامة...".

أما ٖبصوص الَبابط كالتكامل ٤بوضوعات الكتاب فهناؾ مواضيع ٯبب أف توضع ُب  
البداية ٪بدىا ُب آخر الكتاب فمثبلن  ُب الوحدة األكٔب الدرس الثا٘ب "مفتاح احملبة السبلـ 

م هبا، ٍب يأٌب موضوع عظات غالية، كذلك ُب عليكم" كاف يستحسن أف يبدأ هبا أك ٱبت
الوحدة األكٔب ا٤بطلوب من التلميذ ترتيب الكلمات ككضعها ُب ٝبلة مفيدة، كىو ال يعي 
كال يفهم ماىي ا١بملة، ا٤بفيدة كالقصد منها، ، فكيف للتلميذ كاف ُب الصف الثالث 
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ا٤بفرد كا٤بذكر كا٤بؤنث ُب ابتدائي أف يفهم أك يعرؼ تركيب ا١بمل أك ترتيبها  كىو سيدرس 
 هناية الكتاب

كٖبصوص القواعد اإلمبلئية فكانت ٝبل مركبة كليست بسيطة حسب اعتقادم معقدة   
صعبة على تلميذ يدرس بالصف الرابع  مثبلن:" ا٤بعلمةي كتبٍت على السبورة"، "سعادي سىألًت 

فعلية كىذا الَبكيب صعب ا٤بعلمةى" ىي ٝبلة معقدة تتكوف من مبدأ كجاء ا٣برب فيها ٝبلة 
 فهمو على التلميذ.

كما أنو اليتيح كزنان لؤلنشطة ٩با ٯبعل الدراسة ٩بلة. كما اشتمل على العدد من األسئلة   
("ناقش 124كىذة ٚباطب مستويات  تفكّب عليا، مثبلن  ُب الوحدة الثامنة الصفحة)

ًح الناجًح  بلَّ
ى
القولًْب اآلتيْب: ال يتعارضي ا٢بًرصي مع التوكًل على هللًا؟ من أىم صفاًت ا٤ب

صلى هللا عليو –( )هنى الرسوؿي 71كاليقظةي الدائمةي؟ "، ُب الوحدة الرابعة الصفحة)الصربي 
تمرًة، كالتبوًؿ ُب ا٤بياًه الراكدًة  -كسلم

ي
عن البصاًؽ على األرًض، كالتغوًُّط ٙبتى األشجاًر ا٤ب

(...أيضان صفحة)  ()لكلًٌ شيءه سببه كنتيجةه، فإذا كانًت النتيجةي 124كا١باريًة. برٍر ذلكى
؟(  شيهرةي اٍبًن مىاًجدو...فما السببي

بالرغم من بعض االنتقادات الٍب كجهت ٥بذا الكتاب ، كلكن ما ميزه االىتماـ بتصميمو 
كاخراجو بشكل جيد ١بذب انتباه التلميذ، كما أف ىناؾ تنوع يساعد التلميذ على  

 ا٢بصوؿ على الثقافة  كا٤بعلومات القيمة. 
 بحث يوصي الباحث ٗبا يلي :ُب ضوء نتائج ال التوصيات: -
ضركرة مراعاة التوازف ُب تضمْب القيم ٗبختلف أنواعها من حيث توزيعها على كحدات  -1

 الكتاب ا٤بدرسي، ٗبا يتبلءـ كطبيعة بناء ا٤بناىج كتطويرىا. 
ضركرة الَبكيز على مناىج مرحلة التعليم األساسي؛ كذلك ألف ىذه ا٤برحلة أساسية كحا٠بة  -2

التلميذ فهناؾ قيم أف ٓب تنمي ُب ىذه ا٤برحلة ال ٲبكن ُب مراحل مقبلة تنميتها  ُب حياة 
كالصدؽ كالعدؿ كاألمانة كاالىتماـ با٤بظهر، كحب األمة، كالٍب كانت معدكمة ُب كتاب 

 اللغة العربية.
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عقد دكرات تثقيفية ٤بخططي ا٤بناىج كمنفذيها حوؿ ا٤بناىج كدكرىا ُب غرس القيم  -3
 كتنميتها.

رة الَبكيز ُب كل مرحلة من مراحل حياة التلميذ على قيم معينة كتعليمها بطريقة ٘بعل ضرك  -4
 سلوؾ التلميذ ٲبارسها تلقائيان.

االىتماـ باختيار خربات احملتول ٕبيث ٕبقق التنظيم ا٤بنطقي لتماسك ا٤بادة كترابطها  -5
 .٤بتعلمكتكاملها، كالتنظيم السيكولوجي من حيث سهولة تعلُّم ا٤بادة من قبل ا

 
 ُب ضوء نتائج البحث تقَبح الباحثة التإب : اؼبقًتحات:

إجراء ٕبث يتناكؿ ٙبليل ٧بتول كتب اللغة العربية لصفوؼ ٗبراحل أخرل ُب ضوء منظومة   -1
 ألبورت.

 
 
 
 
 

  



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

175 
 

   قائمة اؼبراجع
 أوأل الكتب:

 ، األردف ، دار كائل للنشر. 1، طالًتبية األخالقية ( 2006إبراىيم ، ناصر،) -1
، اإلمارات العربية ا٤بتحدة: دار الكتاب التدريس اؽبادؼ( 2004الدريج، ٧بمد،) -2

 ا١بامعي.
، عماف: دار اؼبدخل إىل الًتبية والتعليم( 1994الرشداف، عبدهللا، جعنيِب،) -3

 الشركؽ.
 1، ط )األسس ، اؼبكونات ، التنظيمات (( ا٤بنهج 1995اللقا٘ب، أٞبد حسْب،) -4

 القاىرة:عآب الكتب.
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 (1ملحق رقم)

 فهرس احملتويات للفصل الدراسي األكؿ لكتاب اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي

 

الو
 حدة

عنوان 
الوحد

 ة

الص
 فحة

القواعد  النصوص األدبٌة
 النحوٌة

القواعد 
 اإلمالئٌة

 
األو
 لى

 
 
 

اسالم
 ٌات

الدرس األول: عظات  11
 غالٌة

الجملة 
 المفٌدة

 الهمزة 
 فً أول الكلمة

الدرس الثانً: مفتاح  18
 المحبة السالم علٌكم

الدرس الثالث: السراج  22
 المنٌر)حفظ(

 
الثا
 نٌة

 
آداب 
 عامة

أجزاء  الدرس األول: اإلٌثار 25
 الجملة

 حروف المد

ً الدرس  33  الثانً: كن رفٌقا

الدرس الثالث:  38
 جواهر)حفظ(

 
 

الثا
 لثة

 
 

وطنٌا
 ت
 

  الدرس األول: وطنً 41
المذكر 

 والمؤنث
 

 

الدرس الثانً: رجال فً  48
 ذاكرة التارٌخ

الدرس الثالث: النشٌد  53
 الوطنً )حفظ(

 
 

الرا
 بعة

 
 

البٌئة 
وال

 صحة

الدرس األول :معاً من  57
 بٌئة نظٌفةأجل 

 
المفرد 

والمثنى 
 والجمع

 
 

الدرس الثانً: صحة الفم  65 التنوٌن
 واإلنسان

الدرس الثالث: احِم  69
 الطبٌعة ٌافتى)حفظ(
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 (2ملحق رقم )

 فهرس احملتويات للفصل الدراسي الثا٘ب لكتاب اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي

عنوان  الوحدة
 الوحدة

القواعد  األدبٌة النصوص الصفحة
 النحوٌة

القواعد 
 اإلمالئٌة

 
الخام
 سة

 فً
أحضان 
 الطبٌعة

  أقسام الفعل الدرس األول: بشائر الخٌر 76

 الدرس الثانً: البرتقال 83

الدرس الثالث: فً  89
 المراعً)حفظ(

 
الساد
 سة

 
من كل 

 بستان زهرة

الدرس األول: حٌاتنا بٌن  92
 الجد واللعب

أسماء 
 االشارة

الالم 
القمرٌة 
والالم 
 الشمسٌة

 الدرس الثانً: ممالك 111

الدرس الثالث: الطائرة  115
 )حفظ(

 
 

 السابعة

 
 

 اجتماعٌات

أدوات  الدرس األول: هدٌة العٌد 111
 االستفهام

التاء 
المربوطة 

والتاء 
 المفتوحة

117  
 الدرس الثانً: جنتً )حفظ(

 
 

 الثامنة

 
 

 الرحالت
 والمغامرت

  الدرس األول :أسد البحار 121
 

 أدوات النفً

 

 الدرس الثا٘ب: رحلة إٔب شحات 127

   ليلي كالعصفور 132 اؼبسرح 
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 منهج أدب األطفاؿ وأنبيتو يف كليات الًتبية
 ) اللغة الشعرية اؼبوجهة للطفل إمبوذجاً (

 د. خالد عبد السالـ خليفة دعج/ جامعة اعببل الغريب 
 مستخلص

إذا كانت للغة كظائف كثّبة، فإف كظيفتها األساسية: ىي التعبّب عن األحاسيس، كتبليغ    
ا٤بعا٘ب كاألفكار من ا٤بتكلم إٔب ا٤بخاطب ، فهي كسيلة األديب للتعبّب عن مشاعره 
كعواطفو، كما ينشأ ُب ذىنو من أفكار ، كاللغة الشعرية ٥با خصوصيتها ُب النص الشعرم 

 ٔب األطفاؿ حيث حاكؿ الكثّب من الدارسْب تقنْب ىذه اللغة كٙبديدىا.ا٤بوجو إ
كلعل األدباء كالشعراء ا٤بهتمْب بآدب األطفاؿ عامة كشعر األطفاؿ خاصة اىتموا  

باللغة ا٤بكتوبة للطفل، كُب ىذا البحث حاكلت أف أتتبع ا٣بصائص الٍب تتميز هبا اللغة 
الوضوح كالبساطة، كخصوصيتها ُب: اللفظة، الشعرية ُب ىذا اللوف من الشعر كىي :

كالَباكيب كا١بمل ، كتوظيف أصوات ا٢بيوانات كالطيور، كالتعإب على مستول الطفل، 
كتوظيف العامية ُب الشعر ا٤بوجو إٔب الطفل ُب ليبيا، كقد تضمنت ىذه العناكين ٭باذج من 

ة، كقد اعتمدت على ٦بموعة الشعر اللييب ا٤بوجو إٔب الطفل، مرفق ببعض التحليبلت األدبي
 مع ا٤بصادر كا٤براجع الٍب احتواىا البحث.

ُب دراسة حديثة لؤلدب ا٣باص باألطفاؿ كال سيما اللغة أنبية اؼبوضوع كتكمن  
 ا٤بستهدفة ٥بذه الشرٰبة ا٤بهمة ُب اجملتمع.

كال شك بأف اللغة الشعرية ُب النص الشعرم ا٤بوجو لؤلطفاؿ ُب ليبيا ٛبيز ُب  
أعمالو بالقوة كا١بزالة، كخلوه من األخطاء، كليس ىذا بغريب فهو مستمد من بيئة  أغلب

الطفل ك٧بيطو، كقد قسمت البحث على أربعة مباحث: الوضوح كالبساطة، الَباكيب 
 كا١بمل، التعإب على مستول الطفل، توظيف العامية.

 اللغة الشعرية :   
عندما أٙبدث عن اللغة الشعرية ال يعِب ذلك أهنا منفصلة عن مكونات النص  

الشعرم من صورة، ك٘بسد فِب، كإيقاع فالصورة الشعرية ٗبكوناهتا كعناصرىا كأبعادىا 
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جانب من اللغة الشعرية، كاإليقاع ا٤بوسيقي بأنغامو كأطره الَبكيبية كالتشكيلية جانب من 
شعرية ُب حد ذاهتا كموقف إنسا٘ب جانب من اللغة الشعرية، كمن اللغة الشعرية، كالتجربة ال

 ىذا الكل تتشكل بنية النص الشعرم . 
كإذا كانت للغة كظائف كثّبة، فإف كظيفتها األساسية ىي التعبّب عن  

األحاسيس، كتبليغ ا٤بعا٘ب كاألفكار من ا٤بتكلم إٔب ا٤بخاطب، فهي كسيلة األديب للتعبّب 
و، كما ينشأ ُب ذىنو من أفكار، غّب أف ىذه اللغة تتخذ ُب الشعر عن مشاعره كعواطف

مظهران مغايران ٤بظهرىا ُب النثر، فلغة الشعر لغة العاطفة ، كلغة النثر لغة العقل، كمن ىنا 
جاء مصطلح اللغة الشعرية كمن ذلك فالشعر مهما توسعنا كأكجزنا ُب تعاريفو إ٭با ىو كلمة 

أف توضع ُب ٝبلة موزكنة كأف يكوف ا٤بنشد أك السامع ٯبب أف تلفظ بشكل صحيح، ك 
مرتاحان إٔب صحة اللفظة ، كموسيقى ا١بملة كإف ٓب يكن مرتاحان إٔب ا٤بعُب الذم ٙبملو ىذه 

 أك تلك، فقضية اللغة إذف ىي قضية الشعر. 
كمن ىنا يوٕب الدارسوف كالنقاد أٮبية كبّبة للغة كمكانتها ُب الشعر ا٤بوجو  
اعتبارىا الركيزة األساسية ُب ىذا اللوف من الشعر كىي باعتبارىا أكؿ شيء لؤلطفاؿ ب

 يصادؼ الطفل ا٤بتلقي عندما يشرع ُب تلقي النص الشعرم. 
٥با خصوصياهتا ُب النص الشعرم ا٤بوجو لؤلطفاؿ حيث حاكؿ  واللغة الشعرية 

 الكثّب من الدارسْب تقنْب ىذه اللغة كٙبديدىا . 
العلمي، كالتحديد ا٤بنهجي أرل أف اللغة الشعرية تبقى ٥با كمع ىذا التقنْب  

خصوصياهتا، كال ينبغي أف تعامل معاملة اللغة ُب األجناس األدبية األخرل ، كال ٲبكن 
للشعراء أف يتعاملوا معها تعامبلن كظيفيان يقتصر على استغبلؿ جانبها ا٤بعجمي ذم 

ما فيها من طاقة باستغبلؿ جانبها ا١بمإب الدالالت احملددة، كإ٭با ينبغي عليهم استنفاذ 
مستثمرين ما تولده من إيقاع كصور كظبلؿ " فالكلمات كالعبارات ُب الشعر ييقصد هبا 
بعث صور إٰبائية ، كُب ىذه الصور ييعيد الشاعر إٔب الكلمات قوة معانيها التصويرية 

كانت تدؿ على صور حسية   الفطرية ُب اللغة، إذ األصل ُب الكلمات ُب نشأهتا األكٔب أهنا
، ٍب صارت ٦بردة من احملسوسات كىذا معُب ما ييقاؿ: إف الكلمات ُب األصل كانت 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

181 
 

ىّبكغليفية الداللة أك تصويرية ، كالشاعر ٰباكؿ أف يتحدث بلغة تصويرية ُب مفرداتو كٝبلو، 
لغتو من صور أم أنو ييعيد إٔب اللغة داللتها ا٥بّبكغليفية التصويرية األكٔب، ٗبا يبث ُب 

(، ،كما فائدة توجيو الشعر لؤلطفاؿ إذا كاف يعتمد 257، 2001)ىبلؿ،  كخياالت " 
لغة تقريرية مباشرة ٦بردة من أم إحساس فِب؟ كىنا تيثار قضية حساسة كىى ىل نقدـ 

 ؟ الشعر لؤلطفاؿ ليكوف ىدفان ُب حد ذاتو ؟ أك نقدمو ليكوف كسيلة للَببية كالتعليم
عن السؤاؿ ٦بموعة من ا٤بشتغلْب بأدب األطفاؿ مبدعْب كدارسْب، كقد أجاب      

كانقسموا إٔب فئات ٨بتلفة: فئة ترل أف الشعر يبقى شعران ال يتنازؿ عن كظيفتو ا١بمالية 
اإلٰبائية، كأف الذم يبتغي من كرائو أىدافان تعليمية مدرسية عليو أف يتوجو إٔب النثر فهو  

ة ترل العكس من ذلك فهي ترل ُب الشعر أحسن كفيل بتحقيق ىذه األىداؼ، كفئ
كسيلة لتقدٙب ىذا الكم ا٥بائل من ا٤بعلومات العلمية كٙبقيق كل الغايات ا٤بدرسية ػػػػ كفئة 
ثالثة توسطت الفئتْب كاعتدلت ُب موقفها حيث رأت أف الشعر ٲبكنو أف ٰبقق الفرضْب 

ة للَببية كالتعليم كحٌب ٰبقق معا، فيكوف غاية ُب حد ذاتو كيكوف ُب الوقت نفسو كسيل
الفرضْب معا، ينبغي أف تتوافر فيو الصياغة الفنية ا١بميلة السليمة كاألغراض الَببوية ا٥بادفة، 
كحٌب يتوافر للشعر ىذاف الشرطاف البد من شاعر متمرس من الناحتيػن الفنية كالَببوية ، 

بوم كبا٤بقابػل ال يكوف ا٢برص يقدـ نتاجان ال ٙبوؿ فيو الصياغة الفنية دكف اإليصاؿ الَب 
على اإليصاؿ الَببوم سبيبلن إٔب فساد الفن كا٫بطاطو، كىذا ما أجده عند شاعر كبّب أثبت 
مقدرة ُب ىذا اجملاؿ كىو سليماف العيسى الذم يقوؿ:" كرٗبا تعمدت الرمز كالصعوبة ُب 

ل ذلك أتعمده األلفاظ، كالغرابة ُب الصور ، كانت بعض العبارات فوؽ سن الطفل ، ك
كأقصده ُب كثّب من األناشيد إلٲبا٘ب ٗبقدرة الطفل على االلتقاط كاإلدراؾ بالنظرة، صغارنا 
يفهموف بإحساسهم ا٤بتحفز الصاُب أكثر ٩با يفهمو الكبار بعقو٥بم الصلبة ا٤برىقة" ) 

 (. 171، 1975ا٤بقاّب، 
 اللغة الشعرية يف النص الشعري اؼبوجو إىل األطفاؿ : 
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نطبلقان من تلك ا٢بقائق الٍب أقرىا علم النفس كعلـو الَببية كعلـو اللساف كالنقد األديب ا   
ا٢بديث ٤بكانة اللغة ُب النص الشعرم ا٤بوجو لؤلطفاؿ رأيت الوقوؼ عند ىذا ا١بانب الفِب 

 اػبصائصا٥باـ ُب التجربة الشعرية ا٤بوجهة لؤلطفاؿ فػي ليبيا ، كمن ىنا ارتأيت بأف أتتبع 
 ٍب تتميز هبا اللغة الشعرية ُب ىذا اللوف من الشعر ُب ثبلثة مباحث: ال

 اؼببحث األوؿ  الوضوح والبساطة : 
يرتكز التشكيل الشعرم للغة ُب الشعر ا٤بوجو لؤلطفاؿ ُب األدب اللييب على رؤية كاضحة   

تكاد ٚبضع للبساطة كالوضوح كعدـ ا٣بركج على ا٤بستول النظامي للغة حيث تقـو 
 القاعدة الَبكيبية نفسها بإنتاج ا٤بعُب. 

يا كُب أغلب القصائد كلعل ٛبيز اللغة الشعرية ُب الشعر اللييب ا٤بوجو لؤلطفاؿ ُب ليب
 كاألناشيد بالبساطة كالوضوح يعود إٔب ٝبلة من األسباب منها:  

أ ػػػػ أف الشعراء يتعاملوف مع اللغة تعامبلن عاديان ٕبيث ٰبرصوف أال ٚبرج اللفظة عن حددكىا 
 ا٤بعجمية. 

دكات الَببية بػػ ػػػػ رؤية الشعراء الليبيْب لوظيفة الشعر ا٤بوجو لؤلطفاؿ على أنو أداة من أ
ككسيلة من كسائل التعليم كمن ٍب فإف الشاعر منهم عندما يتوجو ٖبطابو إٔب الطفل يهمو 
بالدرجة األكٔب أف يفهمو ، كمن ٍب ٰباكؿ أف يكوف شعره كاضحان ُب تراكيبو، بسيطنا ُب 
ألفاظو ، فإذا قرأت دكاكين الشاعرين : حسن السوسي كسعيد فاندم، أك بعض األناشيد 

صائد الٍب كردت عن بعض الشعراء الليبيْب ُب ٦بموعاهتم الشعرية بشكل عاـ أك ُب كالق
مناىج التعليم، أك ُب الدكريات، ٘بد أف أغلب أعما٥بم الشعرية قريبة من النفس لبعدىا 
عن التكلف من ناحيٍب : األسلوب كا٤بعُب ، ككػذلك التعقيد كالغموض ، كمػن الشواىد 

 " : على ذلك قصيدة " الربيع
 بالػزىِر والػزروعْ   قػْد َأقبَل الربيػعُ 
 َفغنػْت  الربػػوعْ   ولػونِو البديػػػْع 

 زاىيٌة ساطعة تسبُح الرضبنَ 
 وِظلػػِو الظليػػلْ   نِسيمػُو  العليػلْ 
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 يف الصبِح واألصيلْ   و وجهػِو اعبميْل 
 أنوارُه ساطعُة تسبُح الرضبنَ 

 واألرُض والسمػاءْ   و اؼباُء واؽبػواْء 
 والغابػُة الغنػػػػػػػاءْ    والروضُة الفيحاْء  

 صبيُعها خاشعٌة ُتسبُح الرضبنْ 
ـْ   الطَُت يف انسجاـٍ   والنحػُل يف انتظا
ـْ   والناُس فػي سالـْ   كػذلك  األنػػػػػعػػا

 أصواُُتا ضارعٌة ُتسبُح الرضبنْ 
 والصابػُر الرضػي    الشاكػُر  الغنػي  

 واؼببػدُع الذكػػي    و اؼبنتُج القػوي  
 ( 39، 1999) فاندم، نُفوسهْم قانعٌة ُتسبُح الرضبْن 

فبل يوجد ُب ىذا ا٤بقطع كال ُب القصيدة بكاملها لفظة ٙبتاج معها إٔب معجم ينجدؾ    
ُب تفسّب الغامض ، كتلك خصوصية توجد ُب أغلب القصائد كاألناشيد الٍب كجهها 

 الشعراء الليبيوف لؤلطفاؿ . 
ػػ يعود ىذا الوضوح كالتبسيط أيضان إٔب طبيعة ا٤بعجم الشعرم ا٤بتداكؿ بْب الشعراء جػػ ػ

الليبيْب، فهم يستخدموف مفردات شائعة متداكلة ، كيتعاملوف مع معجم شعرم متشابو، 
يتمشى مع الطفل ، ككذلك ا٤بفردات الٍب يتعلمها الطفل ُب حياتو اليومية من خبلؿ 

الذم يعيش فيو ، فبعض الدكاكين صارت مثل الكتاب ا٤بدرسي،  األسرة كا٤بدرسة كاجملتمع
 :  حسن السوسيحيث تكوف ا٤بفردات كاأللفاظ شائعة كمتداكلة فمثبلن، يقوؿ 

 يف شارع اؼبدينػة        السَت يا أمينػػة
 نظامو  معلػػـو               و أمػره  مفهػػـو

 يبشي على الطػوار      فصاحب اؼبشوار     
 ( 33، 1992) السوسي،  ربكمػػو اإلشػارة      وصاحب السيارة       
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فكلمة ) الطوار ( ٪بدىا ُب ا٥بامش ُب الديواف ٗبعِب) الرصيف (، ككلمة رصيف ىي    
 كلمة عربية فصيحة يفهمها ا١بميع ألهنا متداكلة، كال ضّب من استعما٥با .  

كظيفة التعليم ٩با جعل شعرىم ا٤بوجو  د ػػػػ معظم الشعراء الذين كتبوا للطفل مارسوا
لؤلطفاؿ كالفتياف يصطبغ بصبغة تعليمية ، كنزعة عقلية ظهرت جلية ُب اختيارىم اللفػظ 
السهل البسيط ، الذم يػؤدم كظيفة تعليمية ، فمثبلن تقػوؿ الشاعرة : بدرية إبراىيم 

 األشهب ُب سلسلة الرباءة ٢بقوؽ الطفل : 
 ورواقُف والكػوف كػلو يػد

 ال تنفث الدخاف فػي وجهػي
 ترقص ؼبتعػػة  الشعػػور
 طفٌل أنػا قلبػػي ريشػػة

 ( 55) سلسلة كتاب الربائة، د. ت، يرسلها دخاُنك اؼبُميت للقبور 
يضاؼ إٔب كل ذلك سبب أساسي كىو أف ىذا اللوف من الشعر كاالعتبارات تتعلق  -ىػ 

  بطبيعة ا٤بتلقي الذم يتطلب الوضوح كالتبسيط . 
وتتجلى خصوصية الوضوح والبساطة يف صور عدة ومستويات ـبتلفة فبعضها يبس   

 اللفظ ، وبعضها اآلخر يبس الًتكيب ، وىي : 
 اللفظة :  -أ

األلفاظ ىي الوحدات الٍب تَبكب منها العبارات عندما يضم بعضها إٔب بعض ،    
اظ مرتبطة كمتسقة على ٫بو كالقصيدة ُب أبسط تصور ٥با ال تعدك أف تكوف ٦بردة من األلف

 معْب . 
إف األلفاظ ملك ١بميع الػناس كىي تستخدـ ُب كل فػن من الفنػوف األدبية ،  

كلكن كل فن يستخدمها بطريقتو ا٣باصة ، فاللفظة ُب الشعر ا٤بوجو لؤلطفاؿ ٚبتار بعناية ، 
ُب الشعر اللييب  كيراعى فيها ا٤برحلة العمرية ، الٍب يتوجو الشاعر إليها، كىذا ما نلحظو

ا٤بوجو لؤلطفاؿ ، فللشعراء ُب ىذا األدب عناية باختيار األلفاظ ، كىم يدركوف أثرىا البالغ 
ُب التأثّب ُب ا٤بتلقي الصغّب، كىم ُب عمومهم يستخدموف ألفاظان سهلةى، كحرصهم على 
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ن توظيف اللفظة السهلة ، كُب الوقت نفسو قد أجد بعض القصائد الٍب يشوهبا نوع م
 : السوسيالغموض أحيانان، أك تتجاكز مستول األطفاؿ أحيانان آخرل ، فمثبل قوؿ 

 فكن فىت رقيقػاً                 إذا دخلت السوقا
 وارع بو النظاما                و حاذر الزحاما

 ( 20، 1992) السوسي، وخذ بقدر اغباجة              واجتنب اللجاحة 
ثالث مػن القصيدة أف الشػػاعػر استخػدـ كلمػة ) اللجاجة ( كىي  ييبلحظ فػي البيت ال  

كلمة غامضة تتجاكز مستول فهػم الطفل ، كىي مستمدة من ا٤بوركث األدبػي ، كقد 
 .  شرحها ُب ا٥بامش كىي تعِب : العناد .. كا٣بصاـ الشديد

 ؿبمد صبحي:كيقوؿ 
 رمز الكفاح اؼبستمر   بطل العروبة يا عمر

 رغم العذاب اؼبستعر   قّدمت روحك للفػدا 
 للمجد للشعب األغػر   خضت اؼبعارؾ للُعال 

 يرمي األعادي بالشرر   والشعب خلفك صامدٌ 
، 2010) األمل، يروي بطولتك البشر    للموت سقت مكبالً 

18 ) 
كجدت ىذه القصيدة َب أحد مناىج التعليم لؤلطفاؿ، بيد أف الشاعر استخدـ   

ضة، على الرغم من أهنا مشركحة ُب ىامش الكتاب ا٤بدرسي، منها : رمز: كلمات غام
ٗبعُب عنواف، ا٤بستعر: ا٤بلتهب، األغر: ا٤بميز ، صامد: ثابت ، كلعل ىذه الكلمات ٙبتاج 
إٔب معجم لتوضيح معانيها، كقد سيقت ىذه األبيات ُب مدح اجملاىد الشهيد: عمر 

 ـ.1911ا٤بختار ضد االستعمار االيطإب عاـ 
 اؼببحث الثاين الًتاكيب واعبمل : 

حظيت ا١بمل كالَباكيب بعناية كبّبة من الشعراء الليبيْب خصوصان أكلئك الشعراء  
الذين أصابوا ٪باحان ُب ىذا ا٤بيداف، فهم يدركوف أثر الَبكيب البالغ ُب إ٪باح العمل األديب 

البسيطة، كابتعدكا عن التعقيد ا٤بوجو لػؤلطفاؿ ، فمالوا إٔب الَباكيب السهلة، كا١بمل 
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كاإلعراب، فالدارس ١بملهم كتراكيبهم ٱبلص إٔب عدد من ا٤بلحوظات ٲبكن ذكر بعضها 
 على النحو التإب :

يعُب الشعراء الليبيوف بوضوح الَباكيب، كسهولة التعابّب، فبل ٯبد ا٤بتلقي الصغّب  أواًل:
صاغة  صياغة منطقية تأخذ فيها صعوبة ُب إدراؾ مقاصد الشاعر من العبارة؛ ألهنا م

 األلفاظ أماكنها الطبيعية فبل تقدٙب ، كال تأخّب كٓب يشذ عن ىذه القاعدة إال القليل. 
 ، تراكيب بالصيغ الطلبية : حسن السوسيفمثبلن استخدـ الشاعر :   

 هبػمػة الرجػػاؿ      فاصعد إىل اؼبعايل 
 و كن لنػا كما كبب    واسػُم بعلٍم وأدٍب 

 وأحفظو طوؿ الزمن            أِد حػػّق الًوطن و 
                     ***** 

 ونػػوري طريقػي           فأرشػدي فػؤادي    
 من مػورٍد ومػورد          و زودينػي زودي   

  ( 120، 1992) السوسي، ألمتػػي وبلػػدي         حىت أكػوف  نافعاً      
اسمي ، أًد،  –الطلبية كانت بدايتها بفعل أمر كىي : ) اصعد كيرل البػاحث أف الصيغ    

احفظ ، أرشدم ، نورم ، زكدم ( ٙبمل ُب طيايتها معا٘ب األمل كالتفػاؤؿ للطفل ، 
 كبذلك أخذت مكاهنا الطبيعي فبل تقدٙب كال تأخّب ، كال خركج عن القاعدة.

، كظاىرة التكرار ُب الشعر قدٲبة  ا٤بيل إٔب التكرار خصوصان تكرار الكلمات كالَباكيبثانياً:
يكثر كجودىا ُب الشعر العريب القدٙب كا٢بديث ، ك٥بذا التكرار ُب الشعر ا٤بوجو كظيفة 
لؤلطفاؿ تعليمية تربوية ، ككظيفة ٝبالية فنية ، ٕبيث تصبح اللفظة أك العبارة ا٤بكررة أكثر 

 السوسي إٰباءن كتأثيػران ُب نفػوسهم كلتػأكيد ذلك، يقوؿ: 
 بوجػٍو ضاحٍك ُمسفر    أحب الشمس إذ  تػبدو 

 وتنثر نورىا األصفر     فتمأل كونػػػنا دفئػاً            
 أحب البػػدر إذ وببو              صبيل الوجو مسرورا 
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 ويبػأل ليلنا نػػورا  فيؤنسنػػا بطلعتػػو                
 على األغصاف ريانػا     أحب الزىر إذ يهفػػو           

 ونبصر منػو ألوانػا      فتنعشنػػا روائحػػو            
 أحب الطيػػر إذ يشدو             على  األفناف أغبانػا  

 وحُت يػػرؼ مبتهجاً              و حُت وبط فرحانػا  
 ء حيػػن يلوح فتانا   أحب اغبسن يف األشيا        

  (1992،40) السوسي،  أحب النػاس خػالّنا  أحػػب الطفل مبتسماً            
 
فالشاعر ىنا كرر لفظة ) أحب ( ككاف الَبكيز على تكرار ىذه اللفظة بالذات حيث    

كررىا ٟبس مرات كبصيغة ) ا٤بضارع ( الذم يفيد االستمرارية كالدكاـ . فللفظة ا٤بكررة 
 الطفل . إٰباء كتأثّب كبّب ُب نفسية

 ُب مسرحية ) الوردة ( :  أضبد باكَتكمن أمثلة تكرار األلفاظ قوؿ  
 أنا السلطاف  أنا السلطاف           بأالعييب أصبحت السلطاف  

 يف خبثي ال يغلبٍت إنساف          أملػو بطنػػي خرفاف ) باكَت، ـبطوط (  
اف ( كىو تأكيد لفظي كاضح من الواضح ُب ىػذين البيتْب تكرار لفظة ) أنا السلط   

 للفخر بنفسو كملكو ، كُب ىذا ا١بانب الفِب كظيفة ٝبالية كفنية رائعة .
 توظيف أصوات اغبيوانات والطيور :  -ب

أدرؾ شعراء األطفاؿ ما ٛبثلو ا٢بيوانات كالطيور من أٮبية ُب عآب األطفاؿ،  
وا إٔب توظيف أصوات فجعلوىم يعيشوف ىذا العآب ٗبا أكردكه من قصص شعرية، كسع

الطيور كا٢بيوانات كترديدىا ُب شعرىم إلدراكهم، أف األطفاؿ كثّبان ما يقلدكف ىذه 
األصوات كيرددكهنا، " فمن الثابت علميان أف الطفل يبعث ا٢بياة ُب كل ما تقع عليو عينو، 

فلْب، كقد يصل ُب بعض األحياف لدرجة يتحد فيها مع البيئة؛ ألف خيالو كتفكّبه يظبلف ط
كليس غريبان أف يتحوؿ إٔب ىرة أك خركؼ كيقيم عبلقات مع حيوانات تشبع حاجاتو 
النفسية كتتجاكز منطق الكبار ، كيتخذ لذلك أشكاالن متعددة، فقػد يلجأ إٔب ٧باكرة 
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ا٢بيواف، كٰبادثو بلغتو، الصديق، يثغو، ٲبوء، يقفز، ٰبرف، يتخيل أنو يفهمو، كأنو ٯبد فيو 
 ق "  .الصديق كالرفي

كالواقع أف بعض الشعراء الليبيْب كظفوا ا٢بيوانات كالطيور كبعض الكائنات ُب أجزاء من 
أعما٥بم الشعرية ا٤بوجهة لؤلطفاؿ، كأجد ىذه ا٣بصوصية ُب بعض األناشيد الٍب تيقدـ ُب 

 مناىج التعليم مثل نشيد )الدجاجة كفراخها(.
 قق قق قق قق يػا أوالدي  

 دي سبشي سبشي كبػو الوا
 تأكل حبػػاً حلػواً رطبػاً 
  ( 19، 2007) ٦بموعة من ا٤بؤلفْب، مت ترجع فػػي  اؼبيعػاد 

ىكػذا يطػرح الشاعر ىذا النشيػػد بطريقة غّب مباشرة ؛ ليوضح صوت ) الدجاجة (   
 كتنادم كىي ) قق ، قق ، قق (.  

 كُب نشيد آخر : 
 ىيػػا نػذىػب    نادى خروؼ             
 كبػو اؼبلػػعب    يا أصحابػي              

 كو كو .. ريكػو     صاح الديػك              
 مو مو .. مو مو     ماء القػػط               

 ىوىو ..ىوىػو    نبػح  الكلب               
 غػػاب  الثعلب   حضػر الفيل              

  حػذاء األرنػب   سػرؽ الذئب                
( 19، 2007) ٦بموعة من ا٤بؤلفْب، طػاح الػدب                       بأرض اؼبلعػب 

  



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

189 
 

كأ٢بظ أف الشاعر طرح بشكل غّب مباشر أصوات ا٢بيوانات ا٤بختلػفة، كمعاينها اللغويػة؛  
حٌب يسهل على الطفل حفظها، من خبلؿ الربط بيػن الصوت كا٠بو ُب اللغة، أم بيػن 

 و .. مومو .. ىػوىو(، كبيػن األ٠بػاء ُب اللغػة  ) صاح ، ماء ، نبح (.ىذه األصػوات )كوك
 اؼببحث الثالث التعايل على مستوى الطفل: 

ا٢بقيقة أف ا٢بكم ُب ىذه ا٤بسألة ُب غاية الصعوبة فالدارس للنص الشعرم ا٤بوجو  
وجو ٥بذه لؤلطفاؿ ُب ليبيا يصدمو ىذا الفراغ الكبّب ُب مسألة تقنْب العمل األديب ا٤ب

الشرٰبة، كا٤بقصود بالتقنْب " كضع ألواف من أدب الطفل ٤بستويات ٧بددة منهم، طبقان 
للخصائص ا٤بعينة الٍب ٛبيز كل مستول، كُب ضوء معلوماتنا النظرية كالتطبيقية ُب ىذا اجملاؿ 

 (. 23، 1998) ٪بيب، 
ستويات األطفاؿ ُب ٨بتلف كترجع أٮبية التقنْب إٔب توفّب إنتاج أكٕب يتميز ٗبوافقتو ٤ب   

ا٤براحل، كىذا من شأنو أف ٲبكن الدارس من ا٢بكم على ىذا اإلنتاج األديب إف كاف صا٢بان 
٥بذه الشرٰبة أـ ال، كمن نواحو عديدة لعل أبرزىا مسألة إف كانت لغة ىذا العمل ُب 

 مستول األطفاؿ أك تتجاكز مستوياهتم . 
ارس أف ٰبكم على لغة النص الشعرم كإف كانت كُب غياب ىذا التقنْب ال ٲبكن للد  

بسيطة أك غّب بسيطة فرٗبا ٰبكم على اللغة الشعرية ُب قصيدة ما بأهنا بسيطة، كأهنا تقػريرية 
كاضحة، كأف ألفاظها مبتػذلة شائعة، كيكوف الشاعر متوجهان هبا إٕب أطفاؿ ا٤براحل ا٤ببكػرة، 

كالتبسيط، كقد ٰبكم الناقد حكمان مغايران  حيث يتطلب ا٤بقػاـ كا٢باؿ مثػل ىذا الوضوح
على ىذه اللغة بأهنا صعبة كمعقدة كأهنا تتجاكز مستول األطفاؿ، كيكػوف الشاعػر ُب 
حقيقة األمر متوجهان هبا إٔب أطفاؿ ا٤براحل ا٤بتأخرة حيث يشرع األطفاؿ ُب فهم اجملازات 

 ويات ٝبالية أعلى.كالرموز، كالنفور من التبسيط ا٤ببتذؿ ، كالتطلع إٔب مست
كلعل األمر الذم ٱبفف من كطأة ىذه ا٤بشكلة أف الدارس ألدب األطفاؿ ُب العآب    

العريب، ككذلك ُب ليبيا يلحظ أف ا٤برحلة العمرية الٍب لقيت عناية ا٤بهمتْب بأدب األطفاؿ، 
ان ، كحظيت باىتماـ الشعراء ىي مرحلة الطفولة ا٤بتوسطة من ست إٔب ٜبا٘ب سنوات تقريب

تليها مرحلة الطفولة ا٤بتأخرة من تسعة إٔب اثنٍب عشرة سنة تقريبان، ُب حْب قلت األعماؿ 
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األدبية ا٤بوجهة إٔب أطفاؿ ا٤براحل ا٤ببكرة ، ككذلك مرحلة اليقظة ا١بنسية من ثبلث عشرة 
إٔب ٜبا٘ب عشرة سنة تقريبان ، كمن ىنا يكوف ا٢بكم على ىذه النصوص انطبلقان من ىذا 

قع أم على اعتبار أف معظم ىذه النصوص الٍب بْب أيدينا ىي موجهة ألطفاؿ ا٤براحل الوا
 ا٤بتوسطة كا٤بتأخرة. 

كلعل كجو الصواب ُب ىذه القضية أال يتدٗب الشاعر إٔب استخداـ لغة شعرية بسيطة    
وز مبتذلة ينفر منها األطفاؿ، كال يَبفع فيستخدـ لغة شعرية تكتظ باجملازات كالصور كالرم

 فتكوف حائبلن دكف تلقي النص.  
كقد برزت ُب بعض من النصوص الشعرية ظاىرة الغموض، كاستخداـ اجملازات، كتوظيف   

الرموز بطريق تتجاكز ُب كثّب من األحياف األطفاؿ ُب كل مراحلهم ٩با يسبب عائقان ُب 
 تلقي ىذه النصوص. 

 20كتربز ىذه الظاىرة بشكل الفت للنظر عند عبد اللطيف ا٤بسبلٌب، ُب ديواف  
قصيدة لؤلطفاؿ ػػػػػػػ كقد سبق كأف ٙبدثت عنو ُب الفصل األكؿ من البحث  ػػػػػ حيث 
كجدت ُب ديوانو أف أكثر القصائد تتخللها عبارات كتراكيب كصور تتجاكز مستويات 

 ة كا٤بتوسطة، من ذلك قولو ُب قصيدة )) كياف (( : األطفاؿ خصوصان ُب ا٤براحل ا٤ببكر 
 إىل  –منا  –أتينا على حُت غفلة 

 حيث جئنا .. 
 وسنعود )) فجأة (( لنمضي كٌل 

 إيل حيث جئنا .. 
 فكيف جئنا ، وعلى أية صورة من اػبلق كنا  

 حُت أتينا إيل ىهنا ؟ 
 ال مثيل ، وال نظَت  –كالشمس   –أطفااًل جئنا 

 نكاد نبهر األبصار  
 حسناً وصباالً 

 روعًة وهباءً 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

191 
 

 فال قبح ، ال نقص 
 إذاؾ   –فينا  –وال عيب 

 إال ما كاف )منا ( ضبقاً 
 وجهاًل مركبا 

 بل  -ىكذا  –فلننظر ، ال لنرى 
 لكي نبصر .. 

 فبا  –ظاىر  –ما ىو 
 شكاًل وجوىرا !؟   –باطن  –ىو 

 ففي كل آف ، ما بٍُت 
  كل غبظة وأخرى

 ليس أمامنا سوى : 
 ما ليس لنا منهما ، مفرًا وال مهرباً !!

 حياة أو موت 
 ذلك ىو السؤاؿ : 

 وتلك ىي اؼبسألة ... 
 ؼبن ضيع  –البتة  –وال جواب 

 فقد أو أنبل عضوًا أو طرفاً 
 فأضحى كما مهمال ؟! 

 فإمبا اإلنساف ، 
 ذلك )) الكياف (( اغبي  

  ( 189، 1995) ا٤بسبلٌب، ما بقى كاماًل 
فلوال كجود ىذه القصيدة ُب ديواف لؤلطفاؿ ما تصورت أف ىذا النص موجو ٥بذه     

الشرٰبة، فبل ٲبكن للطفل الذم ال ٲبلك رصيدان تارٱبيان كثقافيان أف يفهم ىذه العبارات ) منا 
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 ، ٞبقا ، مركبا، البتة ، كياف ، .... إْب ( فهذه عبارات ذات نزعة فلسفية غامضة، قد
تتفاعل أك تستوعب من عقوؿ راشدة للخوض ُب ا٤بوضوعات ا٤بدركة الواردة ُب القصيدة 

 كىي ا٤بوت كا٢بياة كالوالدة ... إْب. 
( زىور الغابة، قصيدة بعنواف : غناء ُب القفص،  سعيد فانديكما كجدت ُب ديواف )      

 تعرب عن فكرة ال تناسب إدراؾ الطفل، كنزكعو إٔب ا٢برية كالسركر:
             أناُتا من فؤاد فػػاض بػػاألمل                                                                                                        عصفورة يف فضاء الدوح مرسلػة 

 بعػد السعادة يف روض من النعم         قد فارقت إلفها احملبوس يف قفٍص 
 اء وىػػي حػاذرة                  تبثو الوجػػد يف جنح من الظلم زارتو ذات مس

 بالبعػد عن دوحو يف غَت ما ندـ                فشاىدتو  يغنػػي غػَت مكتػرث 
 قالػػت رأيتك مسػػروراً بفرقتنا فهػػل              ذبردت من حب ومن قيم  

شدو من اغبزف ال أشدو من النغم أ                فقػػاؿ فػػي زفرة كادت  سبزقو  
 (. 20، 2010) فاندم، 

ييلحظ ُب ىذه القصيدة تتابع األلفاظ، كالَبكيب ، كىي تتميز بعذكبة موسيقاىا ُب    
األذف ، كصعوبة صورىا، فهناؾ بعض األلفاظ كالصور ال يستطيع الطفل فهمها فمثبلن : ) 

 –مكَبث  –جنح  –تبثو الوجد  –حاذرة  –إلفها  –فاض باألٓب  –أناهتا  –الدكح 
زفرة  ..... (، فهػذه ٙبتاج إٔب معجم كشرح لصور ببلغية يصعب على الطفل  –٘بردت 

تفسّبىا. كمن ٍب فهمها بل إف ىذه القصيدة كردت على ٕبر البسيط كىو من األٕبر 
 الطويلةن الٍب ال تتماشي كالشعر ا٤بوجو لؤلطفاؿ.

ُب الشعر ا٤بوجو لؤلطفاؿ بشكل عاـ كالشعر  كيرل الباحث أف بركز ىذه الظاىرة 
اللييب خاصةن ييشكل تطوران ملحوظان ُب بنية ىذا الشعر فانتقاؿ النص الشعرم من التقريرية 
كا٤بباشرة إٔب التصوير، كمن األلفاظ كالَباكيب السهلة الواضحة إٔب استخداـ اجملازات، 

 يب كما لو كجهو السليب . كتوظيف الرموز، ىو من دالئل التطور لو كجهو اإلٯبا
أما كجهو اإلٯبايب فيتمثل ُب تطعيم النص الشعرم ا٤بوجو لؤلطفاؿ بلغة شعرية  

٦بازية فيها غموض ٝبيل ال يطمس معآب األشياء، كلكنو يضفي عليها غبللة شفافة كفيها 
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ُب  أيضان ٛبرد على القوالب اللغوية ا٤بتػوازية، كالتػراكيب ا١بامدة ، فاألطفاؿ خصوصان 
 مراحلهم ا٤بتأخرة ينفركف من اللغة البسيطة فهم يبحثوف عن ٝباليات أعلى. 

أما كجهو السليب فهو ا٤ببالغة ُب استخداـ اجملازات كالرموز ٩با ٯبعل النص الشعرم  
ا٤بوجو لؤلطفاؿ يفقد ىويتو كخصوصيتو كيصبح من العسّب ٛبيز بْب نص شعرم موجو 

الطفل بعد ذلك من تلقي ىذه النصوص خصوصان ُب  لؤلطفاؿ، كآخر للراشدين، كينفر
مراحلهم األكٔب، حيث يغدك التبسيط ركيزة أساسية ُب بنية النص الشعرم ا٤بوجو لؤلطفاؿ 

 عمومان. 
 د ػػ توظيف العامية : 

إف ا٢بديث عن اللغة الشعرية ُب النص ا٤بوجو لؤلطفاؿ ٯبر٘ب حتمان إٔب ا٢بديث  
ذا النص ، كىي قضية إف كانت نالت حقها من الدراسة ُب عن قضية توظيف العامية ُب ى

النص القصصي ا٤بوجو لؤلطفاؿ فإهنا ما تزاؿ حديثة العهد بالنسبة للنص الشعرم ، كىذا 
يعود إٔب طبيعة النص القصصي الذم ٯبعلو قاببلن الستخداـ العامية إٔب حد ما خصوصان ُب 

ص السردية ُب ليبيا بصفة عامة، بينما ظل ا٢بوار؛ كألف العامية شاع استخدامها ُب النصو 
النص الشعرم بعيدان إٔب حد ما عن التوظيف عدا النصوص الشعرية الشعبية الٍب تيكتب 

 أصبلن بالعامية، كىي مسألة أخرل . 
مع الدارسوف ألدب األطفاؿ ُب األدب العريب ا٢بػديث على ضركرة استخػداـ     كيكاد ٯبي

وجػو لؤلطفاؿ، فػرائد أدب، الطفػل الػعريب: ) كامل كيبل٘ب (، الفصحى ُب العمل األديب ا٤ب
ٰبرص على تقػريب الفجػوة بْب العامية كالفصحى، حيث رأل أف أكرب أسباب انصػراؼ 
الكثّبين عن الفصحى كإحساسهػم بغرابتها عػن تلك اللغة الٍب ٘برل على لساهنم ُب ا٢بياة 

ددان كبيػران من ا٤بفػردات الفصيحة، ٥بذا حرص ُب كل العادية، رغم أف ُب ىذه اللغة ا١بارية ع
قصصو كأشعاره على أف ينتقي األلفاظ الفصحى الٍب ٘برم على ألسنة األطفاؿ ُب ا٢بياة 

 اليومية.
أما عن النص الشعرم ا٤بوجو لؤلطفاؿ ُب ليبيا فإنو ال يشكل ظاىرة، فمعظم  

ّب أنِب عثرت ُب قليل من األشعار األعماؿ الشعرية كانت بالفصحى ُب ٨باطبتها للطفل غ
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على بعض األعماؿ الشعرية، كالٍب هبا كلمات عامية، مثل قصيدة ) الزردة ( للشاعر 
 :  حسن السوسي

 بُت سػروٍر و مرح         وقػد قضينا يومنػا 
 ػنا الغنػاء والًتح  وقد غسلنا عن قلوبػ        

 بػل لنػا بػذلك اعب        فػي كػل عاـ زردة     
 سفوحػػو ؼبا أطل  نستقبػػل الربيع يف        

 غامبُت  يف اؼبساء        مث نعػػود  ساؼبُت     
 ( 114ػػػ 112، 2009) السوسي، نشُد بأعذب الغنػاء  نػػردد النشيػد أو          

ُب ىذه األبيات أ٢بظ أف الشاعر قد استعمل مفردات عامية مألوفة عند األطفاؿ تعودكا    
على ٠باعها من أىلهم سػواءن ُب البيت، أك الشارع، أك ا٤بدرسػة كىػي : زردة:)كىػي 
االستعداد لبلنتقاؿ إٔب منتزه، أك حديقة ، أك شاطيء البحر إلقامة كجبة غذاء أك عشاء 

األسرة ٦بتمعة مرة ُب العاـ ُب فصل الربيع أك ُب الصيف(، ككلمتا: سا٤بيػن،  كعادةن تقـو هبا
 غا٭بْب ٮبػا : )مفردتاف للدعاء بالسبلمة كاألماف(.  

: إف اللغة الشعرية ُب النص الشعرم ا٤بوجو لؤلطفاؿ ُب ليبيا  وخالصة القوؿ 
كليس ىذا بغريب فهي تتميز ُب أغلب أعما٥با بالقوة كا١بزالة ، كخلوىا من األخطاء ، 

 مستمدة من بيئة الطفل ك٧بيطو . 
 قائمة اؼبصادر واؼبراجع

 
 أواًل : اؼبصادر واؼبراجع .

 ـ1998. أٞبد باكّب، مسرحية الوردة  ٨بطوط، 1
 ـ .1986،  3. أٞبد ٪بيب، فن الكتابة، دار اقرأ، بّبكت، ط 2
ا١بماىّبية للنشر كالتوزيع كاإلعبلف، . حسن السوسي، الزىرة كالعصفور )ديواف(، الدار 3

 . 1992،  1مصراتة، ط 
 ـ .2010. سعيد فاندم، زىور الغابة، ا٤بكتبة ا١بامعية، ليبيا، 4
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 ـ .1999. سعيد فاندم، مشوع األطفاؿ، ا٤بكتبة ا١بامعية، ليبيا، 5
ازم، ، بنغ1قصيدة لؤلطفاؿ، دار ا٢بياة للطباعة كالنش، جػ 20. عبد اللطيف ا٤بسبلٌب، 6
 ـ .1995، 1ط 
. ٧بمد غنيمي ىبلؿ، النقد األديب ا٢بديث، هنضة مصر للطباعة كالنشر، القاىرة، 7

 ـ.2001
. ٦بموعة من ا٤بؤلفْب، كتاب النصوص األدبية، للصف الرابع من التعليم األساسي، 8

 ـ2007منشورات مركز ا٤بناىج التعليمية، ليبيا، 
 ثانياً : الدوريات

 ـ .2009، 53العدد . األمل، ليبيا، 1
 ـ .2002، 43. سلسلة الرباءة ٢بقوؽ اإلنساف، العدد 2
 ـ.1975. ٦بلة ا٤بوقف األديب، سورية، العدد آيار، حيزراف، 3
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 اؼبكتبة الرقمية وإدارة اؼبعرفة
 جامعة طرابلس/ على الكميشي لطفيةد.

 
 مستخلص:

With the beginning of the nineties of the twentieth 
century, libraries are moving towards the transformation 
or transition from the traditional library to the digital 
library, and the primary purpose of any digital library is to 
provide access to their sources of information from 
anywhere in the world, either through subscription or 
free service. The present is living a great qualitative leap 
which constitutes a transformation in its form and 
services and the nature of the information provided by 
the beneficiaries. The success of the digital library 
depends primarily on the efficiency and ability of the 
employees to deal with the information departments. 
مع بداية التسعينيات من القرف العشرين أخذت ا٤بكتبات تتجو ٫بو التحوؿ أك االنتقاؿ من 

و إتاحة ا٤بكتبة التقليدية إٔب ا٤بكتبة الرقمية ، كاف ا٥بدؼ االساسى ألم مكتبة رقمية ى
الوصوؿ إٔب مصادر ا٤بعلومات ا٣باصة هبا من ال مكاف ُب العآب سواء من خبلؿ االشَباؾ 
أك ا٣بدمة اجملانية.كا٤بكتبات ُب عصرنا ا٢باضر تعيش نقلة نوعية كبّبة تشكل ٙبوال ُب 
شكلها كخدماهتا كطبيعة ا٤بعلومات الٍب تقدمها كا٤بستفيدين منها ، كاف ٪باح ا٤بكتبة 

ة يتوقف بالدرجة األكٔب على مدل كفاءة كقدرة العاملْب على التعامل مع إدارات الرقمي
 ا٤بعلومات.
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 اؼبقدمة:
من ٠بة ىذا العصر التغّبات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية بسبب االكتشافات العلمية 
كاستحداث كسائل اتصاؿ تقنية ٩با جعل ا٤بعلومات من مقومات ىذا العصر. إف 

ا٤بعلومات دكران ىامان ُب ىذا العصر إذ يقع عليها العبء األكرب ُب توفّب للمكتبات ك 
ا٤بعلومات لكافة فئات ا٤بستفيدين لتمكينهم من تنمية قدراهتم الثقافية كالعلمية كما ٛبكن 
أصحاب القرار من اٚباذ القرارات ا٤بناسبة ُب الوقت ا٤بناسب. فا٤بكتبات باعتبارىا جزء 

ي تؤثر فيو كتتأثر ٗبطالب اجملتمع كمن أىم التأثّبات الذم أصبح اليـو أساسي ُب اجملتمع فه
ملموسان التحوؿ من الشكل التقليدم أب الشكل االلكَبك٘ب باحتوائها على حواسيب 
كأجهزة اتصاؿ متطورة. كا٤بكتبة الرقمية ىي تصور ٤بفهـو تنظيمي يهدؼ إٔب الربط بْب 

الوصوؿ كاإلتاحة عن بعد إٔب جانب استحداث ثبلثة نقاط أساسية : ٙبسيب ا٤بكتبات،
 فئة جديدة من أدكات ٲبكن استخدامها بشكل مباشر من جانب ا٤بستفيدين.

 الكلمات اؼبفتاحية:  
 إدارة ا٤بعرفة -أخصائي ا٤بعلومات -خدمات ا٤بعلومات -ا٤بكتبة الرقمية

 مشكلة الدراسة:
 التحديات الٍب فرضها العصر. حاجة ا٤بكتبات أب تغيّبات ُب كافة خدماهتا ٤بواجهة

 أنبية الدراسة:
 مبلحقة التطورات كمواكبة مستجدات العصر. -1
 ندرة البحوث كالدراسات ُب ليبيا عن ا٤بكتبة الرقمية. -2
 إف االنفتاح على ا٢بضارات أصبح أمر مسلم بو. -3

 أىداؼ الدراسة:
 توظيف التقنية ُب ا٤بكتبات. -1
 فر ُب أخصائي مكتبة ا٤بستقبل.إبراز ا٤بهارات ا١بديدة الٍب ٯبب أف تتو  -2
 إلقاء الضؤ على الوظائف ا١بديدة الٍب برزت ألمْب ا٤بكتبة. -3
 توضيح اجملاالت الوظيفية إلدارة ا٤بعرفة. -4
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-تنظيم ٦بموعاهتا-كظائفها-٠باهتا-التعرؼ على ا٤بكتبة الرقمية من خبلؿ مفاىيمها -5
 خدماهتا.

 منهج الدراسة:
 لئلنتاج الفكرم ُب موضوع ا٤بكتبة الرقمية. تعتمد الدراسة على ا٤براجع النظرية

 مصطلحات الدراسة:
  Knowledgeاؼبعرفة:  -1

 مصطلح يستخدـ لوصف فهم أم منا للحقيقة.
تعتمد على ا٤بصادر الرقمية بشكل     Digital Library  اؼبكتبة الرقمية -2

كامل ، كىى ليست كحدة مستقلة بذاهتا كتعتمد على ركابط ٤بصادرىا كما يتوافر فيها 
العنصر اإلنسا٘ب ٩با ٯبعلها تتحوؿ من ٦برد برنامج حاسوب يقدـ خدمة معينة إٔب قػػاعدة 

 معلومػػػات تعمد إٔب األستجابة لؤلسئلة الٍب ترد من الباحثْب  . 
 Information Specialistخصائي اؼبعلومات: أ-3
مصطلح يشمل ٝبيع الفئات العاملة ُب حقل ا٤بعلوماتية لؤلعماؿ الٍب تتعلق بنظم  

ا٤بعلومات كٙبليلها كدراستها كتصميمها كتنفيذىا، أيضا كل من يتعامل مع مصادر 
ا٤بختلفة كمن يقوموف ا٤بعلومات التقليدية كااللكَبكنية كمن يعمل ُب إدارة مراكز ا٤بعلومات 

  بتدريس ا٤بعلوماتية.
 Information servicesخدمات اؼبعلومات: -4

كافة التسهيبلت الٍب تقدمها ا٤بكتبات كمراكز ا٤بعلومات من اجل استخداـ كاستثمار 
 مقتنياهتا بشكل امثل .

  knowledge managementإدارة اؼبعرفة:  -5
كتعمل ُب إطار بيئة خارجية معينة تؤثر عليها كعلى تفاعبلهتا عملية إدارية ٥با مدخبلت ك٨برجات 

،كتنقسم إٔب خطوات متعددة متتالية كمتشابكة )مثل خلق كٝبع كٚبزين كتوزيع ا٤بعرفة 
كاستخدامها(،كا٥بدؼ منها ىو مشاركة ا٤بعرفة ُب أكفأ صورة،للحصوؿ على أكرب قيمة 

 للمنظمة.
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 Digital environment البيئة الرقمية:-6
ىػػي عبػػارة عػػن كػػل متكامػػل مػػن ٦بموعػػة مػػن ا٤بفػػاىيم ا٢بديثػػة مثػػل :نظػػم البحػػث باالتصػػاؿ 

 الفهارس اآللية. –قواعد البيانات على األقراص ا٤بد٦بة  -ا٤بباشر : النشر االلكَبك٘ب
 تساؤالت الدراسة:

 ىل ثركة ىذا العصر تكمن ُب ا٤بعرفة؟ -
 ئي ا٤بعلومات على استخداـ ا٤بعرفة ٢بل ا٤بشكبلت؟ىل تساعد إدارة ا٤بعرفة ا٤بنظمة أخصا -
 ىل تساىم إدارة ا٤بعرفة ُب استثمار رأس ا٤باؿ الفكرم للمنظمة؟ -
 ىل إلدارة ا٤بعرفة ٦باالت كظيفية؟ -
 ىل تعكس ا٤بكتبة الرقمية مفهـو اإلتاحة عن بعد حملتويات كخدمات ا٤بكتبات؟ -
 قل ا٤بعلومات؟ىل تساعد ا٤بكتبة الرقمية على اختزاف كتنظيم كن -
 ىل تأثرت األكعية الرقمية بالتطور التقِب؟ -
 ُب خضم التغّبات كالتطورات ىل ظهرت كظائف كمسميات ألـ ا٤بكتبة؟ -
 ىل ىناؾ مهارات جديدة ٯبب أف تتوفر ُب أخصائي مكتبة ا٤بستقبل؟ -

 ؿباور الدراسة:
 ٦باالهتا( -أٮبيتها -أىدافها -عناصرىا -إدارة ا٤بعرفة) مفهومها-1
 كظائفها( -٠باهتا -ا٤بكتبة الرقمية) مفهومها  -2
 أسباب نشأة ا٤بكتبة الرقمية..-3
 تنظيم ٦بموعات ا٤بكتبة الرقمية.. -4
 خدمات ا٤بعلومات ُب البيئة الرقمية. -5
 خصائص إدارة ا٤بعرفة ُب ا٤بكتبات كمراكز ا٤بعلومات. -6

 مهارات اخصائى ا٤بعلومات ُب البيئة الرقمية. -7
 ؾباالُتا( -أنبيتها -أىدافها -عناصرىا -اؼبعرفة) مفهومهاإدارة -1

 إدارة اؼبعرفة:
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لقد تعددت اآلراء حوؿ تعريف إدارة ا٤بعرفة من قبل العديد من الباحثْب ك٥بذا ال يوجد 
تعريف موحد كشامل. فهناؾ من نظر إليها كمصطلح تقُب كآخركف كوهنا ثقافة تنظيمية 

كبعضهم اآلخر ركز على مفهـو إدارة ا٤بعرفة كوهنا تطويران كغّبىم عرنفوىا من منظور مإب 
 للمعلومات كإدارة التوثيق.
 ومن بُت ىذه التعاربف:

إف إدارة  ا٤بعرفة ىي نظاـ دقيق يساعد ا٤بؤسسة على نشر ا٤بعرفة سواء كاف على ا٤بستول   -
داء ُب الفردم أك ا١بماعي من خبلؿ ا٤بؤسسة للتأثّب بشكل مباشر على رفع مستول األ

 (1427العمل.)رزكقي، 
ا٤بعرفة ىي عبارة عن العمليات الٍب تساعد ا٤بنظمات على توليد ا٤بعرفة كا٢بصوؿ عليها ،   -

اختيارىا، تنظيمها، استخدامها، نشرىا، كٙبويل ا٤بعلومات ا٥بامة كا٣بربات الٍب ٛبتلكها 
ا٤بشكبلت كالتعلم  كالٍب تعد ضركرية لؤلنشطة اإلدارية ا٤بختلفة كاٚباذ القرارات كحل

 كالتخطيط االسَباتيجي.
من خبلؿ ىذه التعاريف ٲبكن القوؿ بأف إدارة ا٤بعرفة ىي ذلك اإلجراء ا٤بنظم الذم من 
خبللو تقـو مؤسسة ما باستعماؿ ا٤بعارؼ لتحسْب طرؽ التسيّب باستغبلؿ كافة ا٤بعطيات 

ذلك ٤بساعدة ا٤بؤسسة لئلدالء كا٤بعلومات الٍب ًب ٝبعها كتنظيمها كنشرىا كاالشَباؾ فيها ك 
 ( 2009با٤بعلومة الصحيحة أب الشخص ا٤بناسب ُب الوقت ا٤بناسب.)٣بضر، 

 عناصرىا:
 العناصر األساسية إلدارة اؼبعرفة.

تساعد إدارة ا٤بعرفة ا٤بنظمة اخصائى ا٤بعلومات ُب ا٢بصوؿ على الفهم كَب تركيز اىتماـ 
 بلت كصناعة القرارات كىذه العناصر تتضمن:ا٤بكتبة على استخداـ ا٤بعرفة ٢بل ا٤بشك

 تطوير ا٤بعرفة. -1
 ا٢بفاظ على ا٤بعرفة. -2
 استخداـ ا٤بعرفة. -3
 تقاسم موارد ا٤بعرفة. -4



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

211 
 

كاف أىم عنصر من العناصر السابقة كاألكثر حيوية ىو تطوير ا٤بعرفة كمن ا٤بعركؼ أف لكل 
تطور ال اخصائى معلومات ُب ىذا عصر ثركتو كاف ثركة ىذا العصر تكمن ُب ا٤بعرفة كاف 

العصر يتوقف على قيمة إدارة ا٤بعرفة فيها كقدرهتا على اٚباذ قرارات رشيدة هبدؼ 
 ( 2009االرتقاء.)عبد القادر، 

 أنبيتها:
 فرصة كبّبة للمؤسسات لتخفيض التكاليف.  -1
 ىدافها.تعد إدارة ا٤بعرفة عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة ا٤بنظمة لتحقيق أ -2
 تعزز قدرة ا٤بنظمة لبلحتفاظ باألداء ا٤بعتمد على ا٣بربة كا٤بعرفة. -3
 تساىم إدارة ا٤بعرفة ُب استثمار رأس ا٤باؿ الفكرم للمنظمة. -4
 تساعد إدارة ا٤بعرفة ُب ٙبفيز ا٤بنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية ٤بواردىا البشرية. -5
 افسية الدائمة للمنظمات.توفر الفرصة للحصوؿ على ا٤بيزة التن -6
 ٛبثل عملية أساسية ٢بياة ا٤بنظمة كاستمراريتها. -7
 إدارة ا٤بعرفة تتجسد ُب كل عمليات كأعماؿ ا٤بنظمة. -8
 ٘بنب التكرار. -9

 (  1427زيادة قدرات حل ا٤بشكبلت كالتطوير.)٩بدكح ،  -10
 أىدافها:

 كٞبايتها.ٙبديد ا٤بعرفة ا١بوىرية ككيفية ا٢بصوؿ عليها  -1
 إعادة استخداـ ا٤بعرفة. -2
 التأكد من فاعلية تقنيات ا٤بنظمة. -3
 هتدؼ أب اإلبداع كالوعي كالتصميم ا٥بادؼ. -4
 جذب رأس ا٤باؿ لوضع ا٢بلوؿ للمشكبلت الٍب تواجو ا٤بنظمة. -5

 ؾباالُتا:
 اجملاالت الوظيفية اػباصة بإدارة اؼبعرفة:

 ا٤بعرفة كىى:ىناؾ أربع ٦باالت رئيسية إلدارة 
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٦باؿ موجودات ا٤بعرفة: تشتمل على ا٣بربة ، التجربة ، الرباعة ، الكفاءة ، ا٤بهارات ،  -1
 القدرات.

٦باؿ نشاطات ا٤بعرفة: تشتمل على عمليات التوليد ، البناء ، النقل ، ا٤براقبة ،  -2
 االستخداـ ، التقييم .

كميو٥بم كقدرات ا٤بنظمة لبناء  ٦باؿ القدرات كا٤بيوؿ: يشتمل على قدرات األفراد -3
 ا٤بعرفة.

 ٦1427باؿ ا٤بنظمة: ال أىداؼ ا٤بنظمة كتوجهها كإسَباتيجيتها كثقافتها.)٩بدكح،   -4
) 

 كقد ًب حصر اجملاالت الوظيفية ا٣باصة بادرة ا٤بعرفة كالتإب:
 توليد معرفة جديدة من خبلؿ التعليم كالتعلم كالبحث كالتطوير. -1
 فة كٝبعها من ا٣برباء كا٤بصادر ا٣بارجية.اكتساب ا٤بعر  -2
 ٙبليل كتنظيم ا٤بعرفة هبدؼ عرضها كتركيبها بفاعلية. -3
 ٚبزين ا٤بعرفة ُب قواعد ا٤بعرفة. -4
 ٙبويل ا٤بعرفة أب أشكاؿ ٨بتلفة تتناسب مع نشر ا٤بعرفة. -5
 تسهيل استخداـ ا٤بعرفة داخل أكساط ا٤بنظمة. -6
كنشرىا ككيفية ٙبسْب األكجو األخرل ا٤برتبطة با٤بعرفة.)٩بدكح،   تعلم كيفية نقل ا٤بعرفة  -7

1427) 
 
    
 
 
 

 ؾباالت إدارة اؼبعرفة
 وظائفها( -ظباُتا -اؼبكتبة الرقمية) مفهومها -2

 الموجودات

 نشاط المعرفة

 المنظمة

 القدرة والمٌول
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 تعريف اؼبكتبة الرقمية:
مسمياهتا تقـو على فكرة االعتماد على استخداـ أحدث  إف ىذه ا٤بكتبات على اختبلؼ

 ما توصلت إليو تقنيات ا٤بعلومات كاالتصاالت.
 ومن أىم التعريفات اليت وردت:

( كىى عبارة عن مؤسسات توفر ا٤بوارد ا٤بعلوماتية الٍب تشمل CLERتعريف)  -1
ها كحفظها كضماف الكادر ا٤بتخصص الختيار كبناء اجملموعات الرقمية كمعا١بتها كتوزيع

 (  2001استمراريتها كتوفّبىا بطريقة سهلة كاقتصادية ١بمهور من ا٤بستفيدين." )إبراىيم:
" تلك ا٤بكتبة الٍب تقتُب مصادر معلومات رقمية سواء ا٤بنتجة أصبل ُب شكل رقمي أك  -2

ـ إٔب الٍب ًب ٙبويلها إٔب الشكل الرقمي ك٘برل عمليات ضبطها ببليوغرافيا باستخداـ نظا
كيتاح الولوج إليها عن طريق شبكة حواسيب سواء كانت ٧بلية أك موسعة أك عرب شبكة 

 ( 2012االنَبنت.) عبدا٥بادم،
 وتوجد العديد من اؼبصطلحات مت إطالقها على ىذا النوع من اؼبكتبات مثل:

  Electronic  Libraryا٤بكتبة االلكَبكنية: -
  Virtual Libraryا٤بكتبة االفَباضية: -
  Digital Libraryا٤بكتبة الرقمية: -
  Hyperd Libraryا٤بهيربة -ا٤بهجنة-ا٤بكتبة ا٤بختلطة -
 Computerized  Libraryا٤بكتبة احملسبة: -
  Information Management Centersمراكز إدارة ا٤بعلومات: -
  Library Without Wallsمكتبات ببل جدراف: -
  Desktop Librariesمكتبات سطح ا٤بكتب: -
  Networked Librariesا٤بكتبات الشبكية: -
  nerve Centersا٤براكز العصبية: -
" ا٤بكتبة الرقمية تعكس مفهـو اإلتاحة من بعد حملتويات كخدمات ا٤بكتبات كغّبىا  -3

من مصادر ا٤بعلومات ٕبيث ٘بمع بْب األكعية على ا٤بوقع   كا٤بواد ا١بارية كا٤بستخدمة 
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ة سواء كانت مطبوعة أك الكَبكنية كتستعْب ُب ذلك بشبكة الكَبكنية تزكدنا بكثر 
بإمكانيات الوصوؿ إٔب ا٤بكتبة أك ا٤بصادر العا٤بية ا٣بارجية كاستبلـ الوثائق منها." 

 (2000)بدر،
ٲبكن الوصوؿ    Digital" إهنا ٦بموعة من مواد ا٤بعلومات االلكَبكنية أك الرقمية   -4

 (  2004أك عرب الشبكة العنكبوتية.") فراج،  LANشبكة ٧بلية  إليها من خبلؿ
" ٦بموعة من ا٤بعلومات ا٣باضعة إلدارة جيدة مع ما يتصل هبا من خدمات حيث يتم  -5

 (  2006اختزاف ا٤بعلومات ُب صيغ رقمية كإتاحتها عرب شبكة من ا٢باسبات." ) كليم،
و سياستها ٫بو زيادة رصيدىا من ا٤بصادر " ا٤بكتبة الرقمية ىي تلك ا٤بكتبة الٍب تتج -6

الرقمية سواء ا٤بنتجة أصبل ُب شكل رقمي أك الٍب ًب ٙبويلها إٔب الشكل الرقمي ا٤برقمنة 
كتتم عمليات ضبطها ببليوجرافيا كتنظيمها كصياغتها باستخداـ نظاـ إٔب متكامل يتيح 

مستول بدائل الوثائق ) أدكات كأساليب ٕبث كاسَبجاع ٤بختلف أنواع مصادرىا سواء على 
ا٤بيتاداتا( أك الوثائق نفسها ) احملتول ( كيتاح الولوج إٔب مستودعاهتا الداخلية كا٣بارجية 
كاالستفادة من خدماهتا ا٤بختلفة عن طريق شبكة حاسبات سواء كانت ٧بلية أك موسعة أك 

 ( 2008عرب االنَبنت.") حسنْب،
جزء اساسى من ٦بموعاهتا ُب شكل معاِب آليا  ىي " تلك ا٤بكتبة الٍب ٙبتفظ بكل أك  -7

كبديل أك ملحق أك مكمل للمواد ا٤بطبوعة أك ا٤بيكركفيلمية الغالبة على مقتنيات ا٤بكتبات 
 (2006حاليا".) صاّب،

 ظباُتا:
 إدارة مصادر ا٤بعلومات آليا. -1
 تقدٙب ا٣بدمة للباحث من خبلؿ قنوات الكَبكنية. -2
ة الرقمية على التدخل ُب التعامل االلكَبك٘ب ُب حالة طلب قدرة العاملْب با٤بكتب -3

 ا٤بستفيد.
القدرة على اختزاف كتنظيم كنقل ا٤بعلومات إٔب الباحث منها من خبلؿ قنوات  -4

 (2002الكَبكنية.)٧بّبيق،
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 وظائفها:
 الوظائف األساسية للمكتبة الرقمية  :

 االتصاالت.……اؼبعلومات…. اؼبصادر 
ىي الٍب تسهل للمسػتفيد عمليػة البحػث ُب الفهػارس ٗبػداخل  اؼبصادر بالنسبة لوظيفة -

 معينة مثل :
) ا٤بؤلػف ، العنػواف ، ا٤بوضػػوع ( كٲبكػن ا٢بصػػوؿ علػى ٨بتلػف أصػػناؼ ا٤بعرفػة ا٤بوجػػدة      

 ُب ا٤بكتبة أك خارجها لدل ا٤بكتبات كا٤بؤسسات األخرل.
 
فتشمل كل البيانات كا٤بعلومات كا٤بعارؼ الٍب ٲبكن أف تستخدـ  أما وظيفة اؼبعلومات -

 كتنقل ُب شكل إلكَبك٘ب . أما ا٤بلفات اإللكَبكنية فهي: 
 " ملفات ا٤بعلومات ا٣باصة باجملتمع كالٍب أنتجها نظاـ معلومات اجملتمع. . أ

 فهرس ا٤بقتنيات ا٤بتاحة على ا٣بط ا٤بباشر. . ب
 ا٤بستفيدين من طلب ا٤بعلومات  نظاـ الَباسل اإللكَبك٘ب الذم ٲبكن . ت

 كطرح األسئلة ا٤برجعية كا٢بصوؿ على اإلجابات .
 دكائر معارؼ إلكَبكنية تتوافر من خبلؿ الناشرين التجاريْب. . ث
دكائر معارؼ ٧بلية على ا٣بط ) آلية ( تعمل على تنظيم كتكشيف األسئلة الٍب قدمت  . ج

 (1995ك٘بيب عليها." )عنيت،
عل ا٤بستفيد قادرا على االتصػاؿ مػن خػبلؿ ربػط ا٤بكتبػة بشػبكة فتج أما وظيفة االتصاؿ-

 مكتبات إلكَبكنية أخرل أك ٗبجهزم قواعد البيانات .
 وتتمثل خدمات ىذه الوظيفة يف :   

 االتصاؿ ٗبنتجي ا٤بعلومات من ناشرين كجامعات كمراكز ٕبوث. . أ
 تسهيل لبلجتماعات عن بعد. . ب
 شبكات ا٤بكتبات ا٤بتاحة على ا٣بط ا٤بباشر.تسهيبلت الربط بكل ا٣بدمات ا٤بعلومات ك  . ت
 إصدار الصحف كالدكريات احمللية على ا٣بط ا٤بباشر. . ث
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 إصدار لوحة تتضمن النشرات االجتماعية للمجتمع يتم إصدارىا إلكَبكنيا. . ج
تراسػػػػػػػػل إلكػػػػػػػػَبك٘ب بػػػػػػػػْب ا٤بكتبػػػػػػػػة كا٤بسػػػػػػػػتفيد كبػػػػػػػػْب أعضػػػػػػػػاء اجملتمػػػػػػػػع كا١بهػػػػػػػػات العامػػػػػػػػة.  . ح

 (2009)الرتيمي،
 كظائف أخرل تتمثل ُب :كما توجد عدة 

 وظيفة االنتقاء واقتناء موارد معلوماتية من الواب: -1
كانػػػت الوظيفػػػة التقليديػػػة متمثلػػػة ُب اقتنػػػاء الوثػػػائق حسػػػب حاجػػػات ا٤بسػػػتفيدين كفػػػق      

معايّب معينة كا١بودة ، كالتكلفة ، كلكن بعدة ظهور اإلنَبنت فإف سياسة ا٤بكتبة ُب اختيػار 
 ا٤بصادر التقليدية ) الورؽ أك أقراص مكتنزة ( ا٤بصادر تقـو بتعويض

ٗبصػػادر علػػى ا٣بػػط ، كمػػا تقػػـو بػػإعبلـ ا٤بسػػتفيدين با٤بصػػادر اإللكَبكنيػػة ا٥بامػػة عػػن طريػػق 
 (2002ا٤بوقع ا٤بخصص للمكتبة. )قدكرة،

  veilleكيػػػتم ذلػػػك بواسػػػطة مػػػا يسػػػمى " ترصػػػد ا٤بواقػػػع" أك " اليقظػػػة ا٤بعلوماتيػػػة" 
informative  سػتعداد الػػدائم ٤بواكبػػة ىػػذه ا٤بػوارد اإللكَبكنيػػة سػػواء مػػا يظهػػر كيعػػُب اال

 (2005من موارد جديدة أك ما يطرأ على القائم منها من تطورات. )الكميشي،
 وظيفة فهرسة اؼبواد: -2

إلعػػػػبلـ ا٤بسػػػػتفيدين بػػػػا٤بوارد ا٤بعلوماتيػػػػة العامػػػػة ا٤بتػػػػوفرة علػػػػى اإلنَبنػػػػت تقػػػػـو ا٤بكتبػػػػات     
  linkبفهرستها ككضعها ُب صفحات الركابط 

 : وظيفة االتصاؿ وإدارة حقوؽ اؼبلكية -3
يهػػػتم ا٤بكتػػػيب أيضػػػا ٕبقػػػوؽ االتصػػػاؿ بػػػا٤بوارد اإللكَبكنيػػػة الػػػٍب يتيحهػػػا للمسػػػتفيدين سػػػواء 

 ة أك ا٤بوارد األخرل ا٤بوجودة على الواب.أقراص مكتنز 
 :إنتاج اؼبوارد اإللكًتونية وأتاحتها -4

تقػـو ا٤بكتبػػة بوظيفػػة النشػػر ، أم ٙبويػػل الوثػػائق الورقيػػة ا٤بتػػوفرة لػػديها إٔب كثػػائق إلكَبكنيػػة ) 
خاصػػة الرسػػائل ا١بامعيػػة كالكتػػب الػػٍب ال ٚبضػػع ٢بػػق التػػأليف ا٤بػػإب كأتاحتهػػا للمسػػتفيدين، 

يتحػوؿ ا٤بكتػيب إٔب ناشػر يتػابع عمليػة ٙبويػل الوثػائق فيختػار النصػوص الػٍب سينسػخها  كهبػذا
 (2002كيراعى األمانة العلمية ُب جوانب ا٤بلكية الفكرية ا٣باصة بكل كثيقة.) قدكرة،
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 حفظ اؼبوارد الرقمية: -5
ألكعية من جراء انتشار ا٤بصادر اإللكَبكنية فقد برزت مشاكل جديدة تتمثل ُب تأثر ا     

الرقميػػػػة بػػػػالتطور التقػػػػِب كالتغيػػػػّب السػػػػريع للتجهيػػػػزات اإللكَبكنيػػػػة كخاصػػػػة نوعيػػػػة ا٢بواسػػػػيب 
كالرب٦بيػػات الػػٍب يػػتم تطويرىػػا مػػن حػػْب إٔب آخػػر ، األمػػر الػػذم نػػتج عنػػو أف بعػػض النصػػوص 
الرقمية بداءت ٚبتفي ألنو ٓب يعػد باإلمكػاف قراءهتػا بسػبب تغػّب طػرؽ الَبميػز كظهػور معػايّب 

 للتعرؼ على الرموز. جديدة
لذلك فإف من كاجب ا٤بكتيب إعادة تسجيل ا٤بعلومػات الرقميػة بصػفة دائمػة كمنتظمػة علػى 
أكعيػػػة جديػػػدة كحسػػػب آخػػػر نسػػػخة مػػػن الرب٦بيػػػات حػػػٌب تبقػػػى ىػػػذه البيانػػػات مقػػػرؤة كيػػػتم 
 االستفادة منها. ألف النشر كموزع قواعد البيانات كا٤بوارد اإللكَبكنية ال هتمهم مسألة حفػظ
ا٤بعلومات الرقميػة الػٍب أصػبحت مهػددة بػاالنقراض رغػم بركزىػا حػديثا فهػو يػدخل البيانػات 
ا١بديػػدة كيتلػػف البيانػػات السػػابقة باعتبارىػػا ٓب يعػػد ٥بػػا أم فائػػدة ٘باريػػة لػػو. لػػذا فػػإف مهمػػة 
 حفظ ا٤بوارد الرقمية تعود بالدرجة األكٔب إٔب ا٤بكتيب لضماف استمرارية ا٤بصادر اإللكَبكنية.

ف ا٤بكتبػػة سػػػتبقى قائمػػة ُب البيئػػػة اإللكَبكنيػػة مادامػػػت كظائفهػػا قائمػػػة كىػػى كاف شػػػهدت إ
مسػػػتجدات جديػػػدة نتيجػػػة اسػػػتحداث التقنيػػػة فػػػإف ىػػػذه ا٤بسػػػتجدات هتػػػم الشػػػكل كلػػػيس 
األصل فهي تتعامل مع ٦بموعات رقمية باإلضافة إٔب اجملموعات الورقية حٌب أطلق عليهػا " 

 (2002)قدكرة،   hybrid  libraryمكتبة ىجينة " 
 أسباب نشأة اؼبكتبة الرقمية..-3

 وىناؾ عدة عوامل أدت إىل ظهور اؼبكتبات الرقمية من بينها:
 الزيادة ا٥بائلة ُب اإلنتاج الفكرم. -1
 التطور التقِب كثورة االتصاالت كتدفق ا٤بعلومات عرب شبكة االنَبنت. -2
 ات كمراكز ا٤بعلومات للمستفيدين.ا٢باجة إٔب تطوير ا٣بدمات ا٤بقدمة من ا٤بكتب -3
 عدـ توافر الكوادر البشرية ا٤بؤىلة ال٪باز العمليات الفنية على كسائط ا٤بعلومات. -4
 أصبح النشر التقليدم مهنة مكلفة مقارنة بنشر ا٤بواد الكَبكنيا عرب شبكة االنَبنت. -5

 تنظيم ؾبموعات اؼبكتبة الرقمية.. -4
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وعات ا٤بكتبة الرقمية فانو يسهل على ا٤بستخدـ اف عندما تصنف ٦بمالتصنيف:  -1
 ينتقل من موضوع إٔب أخر كمن العاـ إٔب ا٣باص.

ال بيانات تصف بيانات أخرل كىذا ا٤بصطلح يعترب جديد ُب عآب بيانات البيانات:  -2
الرقمية كقدٲبان كاف يطلق عليو الفهرسة فالبيانات الٍب يتكوف منها الفهرس ىي بيانات 

 انات أخرل ا٤بيتاداتا عبارة عن بيانات تصف ٠بات كخصائص مصادر ا٤بعلومات.تصف بي
إف ٧بركات البحث ىي ٗبثابة كشافات البحث واالسًتجاع عرب ؿبركات البحث:  -3

شاملة لبلنَبنت كتعترب ٧بركات البحث من األدكات الٍب تساعد الباحث ُب إٯباد ما يرغب 
الوقت كا١بهد للوصوؿ إٔب ا٢بصوؿ عليو من االنَبنت كىذا يوفر 

 (2012ا٤بعلومات.)ا٣بثمعي،
 خدمات اؼبعلومات ىف البيئة الرقمية: -5

 أىم خدمات ا٤بعلومات ُب البيئة الرقمية:
ا٤بقصود هبا ىي كافة األسئلة كاالستفسارات الٍب ترد إٔب قسم ا٤براجع من  اػبدمة اؼبرجعية: -1

( كقد ظهرت أساليب جديدة كمتطورة أثرت 2000قبل الركاد كالباحثْب .) النوايسة، 
 بشكل اٯبايب على تقدٙب ا٣بدمة ا٤برجعية كالٍب ٛبثلت ُب االتى:

 السرعة ُب تلقى األسئلة كاالستفسارات كالرد عليها . أ
ر أساليب جديدة ُب االتصاؿ كالتواصل بْب ا٤بستفيد كاخصائى ا٤براجع مثل الربيد ظهو  . ب

 االلكَبك٘ب كا٢بوار ا٤بباشر االلكَبك٘ب.
 توفّب ا١بهد كالوقت كالتكلفة لكل من ا٤بستفيد كا٤بكتبة. . ت
 مواكبة مستحدثات كمستجدات العصر لتحسْب ا٣بدمة ا٤برجعية. . ث
ة ا٤بستفيد على أسئلتو من مصادر ا٤بعلومات ا٤بتنوعة ال يقتصر تقدٙب ىذه ا٣بدمة ُب إجاب . ج

فحسب كإ٭با إحالة ا٤بستفيد إٔب ا٤بواقع االلكَبكنية كا٤براجع االلكَبكنية مثبلن...الربيد 
االلكَبك٘ب: كىو يقـو ا٤بستفيد بإرساؿ رسالة إٔب ا٤بكتبة عن طريق الربيد متضمنة 

 استفساراتو.  
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ا٣بدمة اإلجابة على األسئلة ذات الطابع السريع كتتم ىذه  ا٢بوار االلكَبك٘ب: كهتدؼ ىذه  . ح
العملية من خبلؿ موقع ا٤بكتبة على شبكة ا٤بعلومات الدكلية حيث ٱبصص رابط يؤدل إٔب 
صفحة خاصة با٢بوار االلكَبك٘ب كعند الدخوؿ إٔب الصفحة تظهر إشارة إٔب ا٤بكتيب ُب أف 

 (2003ىناؾ من يريد ا٢بوار معو.) الرباعي،
 الفهرس اؼبباشر للمكتبة: -2

تعد الفهارس ٗبختلف أشكا٥با كأنواعها الوسيلة الوحيدة ٤بعرفة ما تقتنيو ا٤بكتبة من مصادر 
ا٤بعلومات كقد ا٘بهت معظم ا٤بكتبات إٔب ٙبويل ىذه الفهارس من الطريقة اليدكية 

كلية ) االنَبنت ( التقليدية إٔب الطريقة اآللية كإتاحتها للمستفيدين عرب شبكة ا٤بعلومات الد
 كٙبقق ىذه ا٣بدمة عدة فوائد منها:

 البحث عن كعاء معْب كالتأكد من أف ا٤بكتبة تقتنيو أـ ال. -
 التحقق من البيانات الببليوغرافية ألم كعاء من أكعية ا٤بعلومات. -
 يساعد كيسهل ُب عمليات التعاكف بْب ا٤بكتبات كمراكز ا٤بعلومات األخرل. -
 كًتونية:مصادر اؼبعلومات االل -3

عادة يطلق على مصادر ا٤بعلومات االلكَبكنية مصادر ا٤بعلومات  احملوسبة كىذا التطور ال 
ٲبكن االستغناء عنو ُب أنشطة كخدمات ا٤بكتبات كمراكز ا٤بعلومات 

 (2000ا٢بديثة.)قندليجي،
كتتنوع أشكاؿ مصادر ا٤بعلومات االلكَبكنية فمنها ماىو متاح على كسيط الكَبك٘ب مثل 

ألقراص كتقنيات التخزين ا٢بديثة كمنها ماىو متاح ُب فضاء الشبكات مثل مصادر ا
ا٤بعلومات االلكَبكنية على االنَبنت كمن أشهر أشكاؿ مصادر ا٤بعلومات االلكَبكنية ىي 
األقراص ا٤بكتنزة أك ا٤بليزرة كذلك ٤با تتميز بو من خصائص أٮبها السعة التخزينية الكبّبة 

اسَبجاع ا٤بعلومات من ىذه األقراص كعادة ماتقتُب ال مكتبة أك مركز  للمعلومات كسرعة 
كا٤بوسوعات كالقواميس كاألدلة كالكشافات كالكتب االلكَبكنية كعادة مايتم تقدٙب ىذه 

 ا٣بدمة من خبلؿ موقع ا٤بكتبة االلكَبك٘ب.
 خدمة البحث ىف قواعد اؼبعلومات: -4
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مات الٍب ٙبرص ا٤بكتبات الكبّبة على توفّبىا تعترب قواعد ا٤بعلومات من أىم مصادر ا٤بعلو 
للمستفيدين لتميزىا بعدة خصائص كإمكانات كيتم تأمْب قواعد ا٤بعلومات ُب ا٤بكتبة من 

 خبلؿ طريقتْب ٮبا:
 إنشاء قواعد معلومات خاصة با٤بكتبة. -
 االشَباؾ ُب قواعد ا٤بعلومات احمللية كالدكلية. -

للمستفيدين من خبلؿ شبكة ٧بلية داخلية قامت ا٤بكتبة كعادة ماتتاح ىذه القواعد 
بإنشائها ٥بذا الغرض كقد تطورت قواعد ا٤بعلومات ُب السنوات األخّبة كأصبحت متاحة 
للمستفيد عرب الشبكات ا٣بارجية من أٮبها االنَبنت كذلك بأف تتاح قواعد معلومات ٧بلية 

ح للمستفيد الدخوؿ للموقع اك خارجية من خبلؿ موقعها على االنَبنت ٕبيث يسم
كاالستفادة َب ال كقت يشاء كال يلـز حضوره إٔب ا٤بكتبة كعادة يتم ٚبصيص اسم 

 مستخدـ ككلمة مركر لكل مستفيد يريد االستفادة من ىذه ا٣بدمة.
 خدمة اإلحاطة اعبارية: -5

كىى إحاطة ا٤بستفيد بكل مايستجد من أكعية معلومات جديدة كصلت ا٤بكتبة ايضان 
 ـ ا٤بستفيد بكل مايستجد من أنشطة ا٤بكتبة كمركز ا٤بعلومات.إعبل

 ومن بُت طرؽ تقدًن اػبدمة:
عرض قوائم با٤بقتنيات ا١بديدة الٍب كصلت حديثان للمكتبة ٗبا فيها الكتب كالدكريات  -

 كذلك بعرض البيانات الببليوغرافية باإلضافة إٔب مستخلص كصورة لغبلؼ الكتاب.
رية للمكتبة ٤بهرجانات القراءة كالندكات كاحملاضرات كغّبىا من التعريف باألنشطة ا١با -

 األنشطة األخرل.
 عرض شريط اخبارل يعرض كل مايستجد من األنشطة الٍب تقـو هبا ا٤بكتبة. -
خدمة البث االنتقائي للمعلومات كتقدـ ىذه ا٣بدمة ٤بستفيد معْب كفق ٚبصصو  -

مة مركر لكي يستفيد من ىذه كاىتماماتو حيث يعطى كل مستفيد اسم مستخدـ ككل
ا٣بدمة ا كاف تقـو ا٤بكتبة بإرساؿ كل مايستجد هبا من أكعية ا٤بعلومات عرب الربيد 

 االلكَبك٘ب ا٣باص با٤بستفيد.
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قوائم النشرات الربيدية: تعد من أىم تطبيقات كخدمات االنَبنت كىى إحاطة ا٤بشَبؾ ُب  -
ؾ فيها من خبلؿ الربيد االلكَبك٘ب كٲبكن ىذه القائمة بكل مايستجد ُب اجملموعة الٍب يشَب 

للمكتبة من حصر عناكين الربيد االلكَبك٘ب ا٣باصة با٤بستفيدين كإعدادىا ُب شكل قوائم 
حٌب يتسُب ٥با من إرساؿ كل مايستجد ُب ا٤بكتبة من أعماؿ كأنشطة على شكل قوائم 

 بريدية بواسطة الربيد االلكَبك٘ب. )الطيار ، (
 ل هبا: اإلعارة وما يتص -6

 إعارة بْب ا٤بكتبات(-إعارة خارجية-تنقسم خدمات اإلعارة إٔب :) إعارة داخلية
 ا٤بقصود هبا ا٤بواد ا٤بتاحة لئلطبلع الداخلي ُب ا٤بكتبة. اإلعارة الداخلية:

ىي إتاحة مصادر ا٤بعلومات لئلطبلع عليها خارج ا٤بكتبة كفقا  اإلعارة اػبارجية:-
 إلجراءات كلوائح كضوابط معينة.

كيطلق عليها اإلعارة التبادلية أك اإلعارة التعاكنية بناء على اتفاقية اإلعارة بُت اؼبكتبات:-
 ترـب بْب ا٤بكتبات مثل تصوير أك نسخ بعض ا٤بواد.

تطور تقدٙب خدمة اإلعارة كأصبحت معتمدة اعتمادا  كبدخوؿ تقنية ا٤بعلومات أدل إٔب 
كليا على ا٢باسب االٔب كمشلت خدمات اإلعارة حٌب الوسائط االلكَبكنية كمن أمثلة 

 ذلك:
تقـو بعض ا٤بكتبات بإعارة األقراص ا٤بد٦بة لتستخدـ داخل ا٤بكتبة أك  األقراص اؼبدؾبة:أ.

 (2009خارجها.) بامفلح، 
يعرؼ الكتاب االلكَبك٘ب على انو كتاب ًب نشره بصورة ك  الكتب االلكًتونية:ب.

الكَبكنية كتكوف صفحاتو مطابقة ٤بواصفات صفحات الويب كٲبكن ا٢بصوؿ عليو بتحميلو 
من موقع الناشر على االنَبنت أك اقتنائو على ىيئة اسطوانة من األسواؽ أك يرسل بالربيد 

اب االلكَبك٘ب كتاب على األقراص.) االلكَبك٘ب من قبل الناشر كأحيانا يطلق على الكت
( كتشَبؾ ا٤بكتبات بنسخة كاحدة أك أكثر من الكتب االلكَبكنية 1999شرؼ الدين، 

كَب حالة االشَباؾ ُب أكثر من نسخة فانو سيكوف بإمكاف ا٤بكتبة إتاحة استخدامها 
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ألكثر من شخص ُب نفس الوقت. كأحيانا توفر ا٤بكتبة األجهزة القارئة للكتب 
 لكَبكنية.اال

كأصبحت اإلعارة ُب اآلكنة األخّبة تتم أليا بواسطة ا٢باسب االٔب ُب ٝبيع إجراءاهتا 
كعملياهتا كتعد اإلعارة من العمليات البسيطة الٍب ٲبكن للمستفيد أف يقـو بإجراءات 
اإلعارة بنفسو ككما نعلم أف عملية اإلعارة تتطلب ُب أحياف كثّبة تواجد ا٤بستفيد ُب 

كلكن ىناؾ بعض اإلجراءات تتم دكف تواجد ا٤بستفيد مثل ٙبديد اإلعارة حيث  ا٤بكتبة
ٲبكن للمستفيد البحث ُب فهرس ا٤بكتبة من خبلؿ موقعها على الشبكة ُب ال مكاف من 
العآب ٤بعرفة مااذا كانت ا٤بكتبة ٛبتلك مادة ا٤بعلومات ا٤بطلوبة أك معرفة مالديها من مواد 

ُب لو اختيار العناكين ا٤بناسبة ليقـو بعدىا ا٤بستفيد بالذىاب حوؿ موضوع معْب حٌب يتس
 (1422إٔب ا٤بكتبة القتناءه.) ا١بربم، 

 أما عن كيفية تقدًن خدمة اإلعارة من خالؿ موقع اؼبكتبة على االنًتنت فهي كالتايل:
ة السماح للمستفيد ٕبجز ال كعاء من أكعية ا٤بعلومات الٍب تقتنيها ا٤بكتبة بغرض اإلعار  -

 مستقببلن.
حجز الكتب كالٍب عادة تطلب من أعضاء ىيئة التدريس با١بامعة بغرض استخدامها ُب  -

العملية التعليمية كذلك من خبلؿ ٚبصيص صفحة معينة داخل ا٤بوقع خاصة بأعضاء ىيئة 
 التدريس.

 السماح للمستفيد بتجديد مالديو من مواد معارة مسبقان. -
رهتا خارج ا٤بكتبة ٲبكن طباعة ٨برجات منها كإتاحتها عرب ُب حالة ا٤بواد الٍب ال ٲبكن إعا -

 الشبكة ُب شكل الكَبك٘ب.
إشعار ا٤بكتبة ا٤بستفيد بانتهاء مدة اإلعارة للمواد الٍب استعارىا كذلك ٗبراسلتو عرب الربيد  -

 االلكَبك٘ب.
اإلعارة التعاكنية: كتعد احد أشكاؿ التعاكف بْب ا٤بكتبات ألنو أصبح من الصعب على ال 

مكتبة أف تلم بكل ماأنتجتو القرٰبة اإلنسانية ُب كل التخصصات ُب خضم مايسمى 
بانفجار ا٤بعرفة كمغزل ىذا التعاكف ىو فائدة كمصلحة ا٤بستفيد من ىذه ا٤بكتبات. كعادة 
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ا٣بدمة ُب حالة طلب ا٤بستفيد كعاء قد ال يكوف متوفر ُب ا٤بكتبة ما تقدـ ا٤بكتبة ىذه 
 فيمكن للمكتبة من طلب ىذه الوعاء من مكتبة أخرل داخلة ضمن إطار كاتفاقية التعاكف.

 دليل اؼبواقع اػباص باؼبكتبة: -7
كىو عبارة عن دليل للمواقع ا٤بتاحة على االنَبنت كعادة يرتب ىذا الدليل موضوعيان 

 الدليل إٔب توفّب ٦بموعة كبّبة من ا٤بواقع ا٤بنتقاة بدقة بغرض إفادة ا٤بستفيد. كيهدؼ ىذا
 كهتدؼ ىذه ا٣بدمة:

توجيو ا٤بستفيد إٔب مواقع متميزة مثل ا٤بواقع ا٤برجعية كا٤بوسوعات كدكائر ا٤بعارؼ كالقواميس  -
 كا٤بعاجم كاألدلة كاإلحصائيات ك٧بركات البحث.

 من مشقة البحث. توفّب الوقت للمستفيد كإعفائو -
 ا٢بد من كثرة االستفسارات من قبل ا٤بستفيدين للمكتبة. -
 ٲبكن اعتماد ىذا الدليل نقطة انطبلؽ للبحث عن ا٤بعلومات من قبل ا٤بستفيد. -
كٲبكن أف ٰبتول ىذا الدليل على ٦بموعة عريضة كمتنوعة من ا٤بواقع كالصفحات ا٤بتاحة  -

 -الرياضية -الدينية -االجتماعية -: الثقافيةعلى االنَبنت ُب عدة ٦باالت ٨بتلفة منها
 االقتصادية.) الطيار ، ( -الطبية -ا١بغرافية -التارٱبية -العلمية

 خصائص إدارة اؼبعرفة يف اؼبكتبات ومراكز اؼبعلومات. -6
 إدارة ا٤بعرفة ُب ا٤بكتبات نواهتا ا٤بوارد البشرية. -1
مهمة إ٢باؽ التدريب ا٤بهِب كالتعليم  إف ا٤بكتبات ُب عصر االقتصاد ا٤بعرُب يتحتم عليها -2

 مدم ا٢بياة للكادر ا٤بوجود ُب ا٤بكتبة للرفع من مستول ا٤بعرفة لديهم.
 إدارة ا٤بعرفة تقدر القيمة اإلنسانية. -3
 تعترب ا٤بكتبات رابطان أساسيا ُب سلسلة النظاـ كحلقة كصل ُب ابتكار ا٤بعرفة. -4
 يعترب عمل ا٤بكتبة جزء من ابتكار ا٤بعرفة. -5
إدارة ا٤بعرفة ُب ا٤بكتبات تعزز العبلقات بْب ا٤بكتبات بعضها بعض كبْب ا٤بكتبة كا٤بستفيد  -6

 كذلك لتقوية شبكة العمل ا٤بعرُب.
 تعد تقنيات ا٤بعلومات ىي ٗبثابة إدارة إلدارة ا٤بعرفة ُب ا٤بكتبات. -7
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 (2009إف تقنية ا٤بعلومات ضركرية ُب تطبيق كتبادؿ ا٤بعرفة ُب عدة ٦باالت.) فردم ،  -8
 مهارات اخصائى اؼبعلومات يف البيئة الرقمية:-7

ُب عصر تقنية ا٤بعلومات يواجو ا٤بكتيب تغيّبان ُب ا٤بهمات الٍب ٯبب القياـ هبا كلزامان عليو أف 
يتحوؿ إٔب اخصائى معلومات إلفادة ا٤بستفيد كاف يكوف الشخص ا٤بساىم بقوة ُب بناء 

يتعامل بفاعلية كبكفاءة مع ا٤بصادر كالتجهيزات  العآب الرقمي كىو الوسيط البشرل الذم
حسن،  : (كا٤بستفيدين. ألف عمل اخصائى ا٤بعلومات ُب البيئة الرقمية يعتمد على مايأتى

2006) 
 اختيار كاقتناء اجملموعات الرقمية كحفظها كتنظيمها كإدارهتا ُب بيئة عمل مناسبة. -
توصيل  -تقدٙب ا٤بشورة -ار ا٤بعلوماتىٚبطيط كتنفيذ كدعم ا٣بدمات الرقمية مثل : اإلٕب -

 ا٤بعلومات.
 صناعة ا٤بعايّب كالسياسات الٍب تضبط العمل داخل الشبكة الرقمية.  -
 تصميم كصيانة كنقل منتجات معلوماتية ذات قيمة مضافة. -
 دعم ا٢بماية للملكية الفكرية ُب البيئة الرقمية ا٤بتشابكة. -
 (2002لومات.) عبدا٥بادل، اٚباذ التدابّب البلزمة لتحقيق امن ا٤بع -

كباالعتماد على األشياء السالف ذكرىا ٲبكن ألخصائي ا٤بعلومات من تقدٙب خدمات 
 معلومات متنوعة تتمثل ُب االتى:

 ٙبليل كمعا١بة ٨بتلف أنواع مصادر ا٤بعلومات. -
 البحث عن القيمة الرئيسية لكل معلومة. -
ا٤بعلومات ذات القيمة ا٤بضافة ُب الوقت إتاحة ا٤بنتجات ا٤بعلوماتية ككذلك خدمات  -

 كا٤بكاف ا٤بناسبْب.
 (2009الوصوؿ إٔب ا٤بستفيد كإمداده ٖبدمات معلوماتية تتسم با٣بصوصية.) الياسرم ، -

كيبلحظ أف دكر اختصاصي ا٤بكتبات كا٤بعلومات ُب البيئة الرقمية ا١بديدة ىو الدكر الذم  
 انت تنحصر ُب العمليات الثبلثة اآلتية :كاف يقـو ب ىامْب ا٤بكتبة سابقان كمهامو ك

 خدمات ا٤بستفيدين -العمليات الفنية       -تنمية اجملموعات     -
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فنجد أف مهمة أخصائي ا٤بعلومات ُب األكٔب ىي ا٢بصوؿ على أكعية ا٤بعلومات ا٤بناسبة: ) 
ىذه األكعية االختيار كاالقتناء ( الٍب تلىب حاجة ا٤بستفيدين كالعملية الثانية ىي ٘بهيز 

كإعدادىا كالتعريف هبا ) الفهرسة كالتصنيف كالتكشيف ..اْب( لتصبح ا٤بعلومات جاىزة 
للمستفيدين . أما الثالثة فتمثل ا٥بدؼ النهائي ُب إسَباتيجية ال مكتبة كىى تلبية 

احتياجات الباحثْب حيث يقـو بالرد على استفساراهتم كطلباهتم الٍب أصبحت ال تقتصر 
 ا٤بعلومات بل تعدهتا إٔب طلب ا٤بعلومة نفسها. على مصادر

كىذه العمليات الثبلثة كاف يقـو هبا أمْب ا٤بكتبة كلكن بالصورة التقليدية كبالطابع اليدكم 
أما اآلف فقد تغّبت بطريقة أحدث ُب أسلوهبا كالياهتا معتمدان ُب ا٪بازىا على تقنية 

 طورة.االتصاالت ا٤بتاحة كإمكانات ا٢باسب اآلٕب ا٤بت
 كىى: المُت اؼبكتبةكَب خضم ىذه التغّبات كالتطورات ظهرت كظائف كتسميات 

     know ledge engineers مهندس اؼبعرفة  -
  information counselors advisor مستشار اؼبعرفة -
    information manager     مدير اؼبعلومات -
    completely freelance libertarian مكتيب اؼبستقبل -
    information brokerسيط اؼبعلومات و  -

 
كٓب يعػػػد ىنػػػاؾ أم ٦بػػػاال للشػػػك بػػػاف سػػػرعة اإلمػػػداد با٤بعلومػػػات مػػػن أعظػػػم ميػػػزات ا٣بدمػػػة 
اإللكَبكنية . باإلضافة إٔب انو أصبح من الضركرم على ا٤بكتبات اإللكَبكنيػة أف تتعامػل مػع 

 مهندسي
ة ا٢بديثة ، كهبذا يتطلب أف يكوف حوا سيب ك٨بططْب كمرب٦بْب للتعامل مع الوسائل التقني 

أمْب مكتبة ا٤بستقبل مرشدا، كمدربا للمستفيدين على استخداـ ا٤بصػادر اإللكَبكنيػة كٙبليػل 
ا٤بعلومػػات .  أم أف تسػػمية أخصػػػائي معلومػػات أصػػبحت مقركنػػػة بفػػَبة ازدىػػار ا٤بعلومػػػات 

 خصوصا بعد ظهور شبكة اإلنَبنت كما تقدمو من خدمات .
 أخصائي اؼبعلومات أف يكوف ملما بػػػػػػ:وعليو هبب على 
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علم ا٢باسوب،علم ا٤بكتبات كا٤بعلومات،علم االتصاؿ،علم إدارة األعماؿ.) ٧بّبيق 
،2002) 

كَب خضػػػم ىػػػذه البيئػػػة ا١بديػػػدة الػػػٍب تعرفهػػػا ا٤بكتبػػػات ، أصػػػبح أمػػػْب ا٤بكتبػػػة ٗبثابػػػة مػػػنظم 
اسػػػتقطاب ا٤بعلومػػػات بأيسػػػر للمعلومػػػات كمستشػػػارا ُب اسػػػتخداـ التقنيػػػة ا٢بديثػػػة مػػػن اجػػػل 

 الطرؽ.
باإلضػػػافة إٔب إتقػػػاف اسػػػتخداـ التقنيػػػات ا٢بديثػػػة فػػػإف أخصػػػائي ا٤بعلومػػػات ٯبػػػب أف يعػػػرؼ 

 مدل أٮبية ا٤بعلومة للمستفيد ككيف سيستخدمها.
كَب ظل تطورات العصر كدخػوؿ التقنيػة، أصػبح البػد أف يكػوف أمػْب ا٤بكتبػة مػؤىبل أكادٲبيػا 
لتأديػػة عمػػل ٚبصصػػي، كىػػذا التأىيػػل اختلػػف ىػػو اآلخػػر مػػع مػػركر الػػزمن ، ففػػي ظػػل تقنيػػة 

كغػزارة ا٤بعلومػات ، كعجػز األكعيػة  inter  net ا٤بعلومػات كظهػور الشػبكة العنكبوتيػة 
كجػػػػود أفػػػػراد ذكل مهػػػػارات ككفايػػػػات خاصػػػػة مػػػػؤىلْب علػػػػى  علػػػى حصػػػػرىا . تطلػػػػب األمػػػػر

 مستول تقِب عإب حٌب يتمكنوا من التعامل مع الفيض ا٥بائل من ا٤بعلومات.
 ومن اؼبهارات والكفايات اليت البد من توافرىا يف أخصائي مكتبة اؼبستقبل ما يلي:

 مهارات أكادٲبية دراسية كفيها يكوف ملما بكل أبعاد التخصص. -1
 لغوية متعددة حٌب يستطيع التعامل مع ٨بتلف أكعية ا٤بعلومات متعددة اللغات . مهارات -2

 مهارات فنية خاصة بالعمليات الفنية من فهرسة كتصنيف كغّبىا.-3
مهارات تقنية كفيها يكوف ملما باستخداـ كافة أنواع التقنية كتوظيفها ُب أعماؿ -4

 ا٤بكتبة.
ر ُب اجملاؿ كيقدـ مقَبحاتو بناء على ٚبيبلتو مهارات مستقبلية حٌب يكوف ذك بعد نظ-5

 (2000ا٤بستقبلية. )ا٤بصرم،
 امتبلؾ معرفة عميقة ٗبصادر ا٤بعلومات .-6
 تطوير كإدارة خدمات سهلة كميسرة الوصوؿ إليها.-7
 تقييم االحتياجات ا٤بعلوماتية كتصميم خدمات لسد تلك االحتياجات.-8
 . استخداـ تقنيات ا٤بعلومات ا٤بناسبة-9
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 (2000التحسْب ا٤بستمر ٣بدمات ا٤بعلومات.)ا٤بسند،-10
 استشارم معلومات يعمل على مساعدة ا٤بستفيدين كتوجيههم.-11 

 تدريب ا٤بستفيدين على استخداـ ا٤بصادر كالنظم اإللكَبكنية.-12
 ٙبليل ا٤بعلومات كتقدٲبها للمستفيدين.-13
 لباحثْب كالدارسْب.العمل على إنشاء ملفات ٕبث كجعلها بْب أيدم ا-14
 العمل على إنشاء ملفات معلومات شخصية كإبرازىا عند ا٢باجة.-15
 ( 2005البحث ُب مصادر غّب معركفة للمستفيد كتقدٙب نتائج البحث.) الكميشي، -16
 

 
 اؼبراجع

 اواًل: الكتب العربية/
 -فرحات.ارمز. كليم/ ا٤بكتبات الرقمية،ترٝبة جربيل حسن العريشى، ىاشم سيد  -5

 .20. ص2006الرياض: مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية، 
داكلػػػْب عنيػػػت/ ا٤بكتبػػػة اإللكَبكنيػػػة : اآلفػػػاؽ ا٤برتقبػػػة ككقػػػائع التطبيق؛ترٝبػػػة عبػػػد الػػػرٞبن -5

 .75-68.ص1995الرياض: جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية،  -الشيمى .
 -ية كالتطبيقات العملية.عماد عيسى ٧بمد صاّب/ ا٤بكتبة الرقمية األسس النظر  -7

 .39.ص2006القاىرة: الدار ا٤بصرية اللبنانية، 
غالب عوض النوايسة" خدمات ا٤بستفيدين من ا٤بكتبات كمراكز ا٤بعلومات ، عماف: -6

 .312. ص2000، 1421دار صفاء،
 ثانياً:الكتب االقبليزية/

 1-- Marcinko  Randall. Way.lssues in commercial 
document delivery  

library Trends.- Vol 45 .no.3 (winter19997) PP 531-551. 
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القاىرة: الدار ا٤بصرية -نقبل عن فاتن بامفلح/ خدمات ا٤بعلومات ُب ظل البيئة االلكَبكنية.
 .50.ص2009اللبنانية،

 ثالثاً: الدوريات/
كنية كالتطلعات اٞبد بدر/ تعليم ا٤بهنيْب ُب ا٤بكتبات كمراكز ا٤بعلومات ُب بيئة الكَب -1

. 2000، يناير 134، ع6ا٤بستقبلية، اال٘باىات ا٢بديثة ُب ا٤بكتبات كا٤بعلومات، مج
 .38ص
خالد ا١بربم/ دكر االنَبنت ُب دعم كظائف ا٤بكتبة االلكَبكنية كتطويرىا. ٦بلة مكتبة  -2

 .1422،  7ا٤بلك فهد الوطنية، مج
 ..journalالتخطيط كا٤بتطلبات  رجب عبد ا٢بميد حسنْب/ ا٤بكتبات الرقمية:بْب -3

Cybrarians info   2008، مارس 15، ع. 
، 1424، 2سليماف الرباعي/ خدمات ا٢بوار االلكَبك٘ب ا٤بكتيب. ٦بلة ا٤بعلوماتية،ع-4

 .2003ابريل .
صاّب بن ٧بمد ا٤بسند." تقنيات ا٤بعلومات كاال٘باىات الراىنة ُب ا٤بكتبات كمراكز  -5

. ص ص 2000، 3، ع5عربية ُب ا٤بكتبات كعلم ا٤بعلومات ، مجا٤بعلومات." دراسات 
11-36. 
عبد الرٞبن فراج/ مفاىيم أساسية ُب ا٤بكتبات الرقمية. ا٤بعلوماتية ، نشرة فصلية تصدر -6

 ( .2004)يونيو  10عن مركز ا٤بصادر الَببوية بوزارة الَببية كالتعليم .السعودية،ع
كَبك٘ب" ٦بلة البحوث اإلعبلمية عبد الوىاب شرؼ الدين"النشر االل-7
 .94-84( ص ص 1999)7،س18،ع
نعيمة حسن رزكقى."رؤية مستقبلية لدكر اختصاصيي ا٤بعلومات ُب إدارة ا٤بعرفة."٦بلة -8

 .2،ع9مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية مج
مربككة عمر ٧بّبيق." ا٤بكتبة االلكَبكنية كأثرىا على العاملْب با٤بكتبات كمراكز  -9

 .2002،  17ا٤بعلومات." اال٘باىات ا٢بديثة ُب ا٤بكتبات كا٤بعلومات، ع
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٧بمد إبراىيم حسن/ تأثّب البيئة الرقمية على إعداد اخصائى ا٤بعلومات :   -10
٧بكمة كمتخصصة ُب ٦باؿ ا٤بعرفة.  دكرية الكَبكنية 3000التحديات كالتطلعات : العربية 

كموجود على الرابط:   
2017.http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=306 

  2017-5-1تاريخ اإلطبلع :  
. 6،2000، ع ٧بمد ا٤بصرم ." اخصائى ا٤بكتبات كا٤بعلومات." مكتبات نت -11
 34ص
٧بمد فتحي عبد ا٥بادم." مكتبة ا٤بستقبل." اال٘باىات ا٢بديثة ُب ا٤بكتبات  -12

. نقبلن عن / لطفية علي الكميشي " ا٤بكتبة االلكَبكنية : 2000،  17كا٤بعلومات ،ع
 .206-182(ص ص 2012)ابريل  6ا٤بفهـو كالتطبيقات" ٦بلة اعلم ،ع

د اختصاصي ا٤بكتبات كا٤بعلومات ُب بيئة الكَبكنية: ٧بمد فتحي عبدا٥بادل." إعدا -13
 (2002)يوليو  18اال٘باىات ا٢بديثة ُب ا٤بكتبات كا٤بعلومات، ع -رؤل مستقبلية.

 رابعاً: الندوات واؼبؤسبرات العلمية/ 
أمل حسْب عبد القادر." أخصائي ا٤بعلومات كإدارة ا٤بعرفة." مقدمة للمؤٛبر العشرين -1

للمكتبات كا٤بعلومات ) أعلم (: ٫بو جيل جديد من نظم ا٤بعلومات لبلٙباد العريب 
 1092. ص 2009/ ديسمرب/ 11-9كا٤بتخصصْب. رؤية مستقبلية 

٣بضر فردل : إدارة ا٤بعرفة كمكتبات القرف ا٢بادم كالعشرين: كرقة مقدمة للمؤٛبر  -2
د من نظم العشرين لبلٙباد العريب للمكتبات كا٤بعلومات ) أعلم (: ٫بو جيل جدي

 1077. ص 2009/ ديسمرب/ 11-9ا٤بعلومات كا٤بتخصصْب. رؤية مستقبلية 
ؿبمد أبو القاسم الرتيمى" البنية التحتية لتقنية اؼبعلومات ومستقبل التعليم ) ورقة حبثية  -3

 .18-1غَت منشورة ( ص ص 
ا٤بؤٛبر العريب  اٞبد ا٢بافظ إبراىيم"٫بو مكتبة رقمية ُب دكلة اإلمارات العربية "كقائع -4  

الثا٘ب عشر لبلٙباد العريب للمكتبات كا٤بعلومات حوؿ ا٤بكتبات العربية ُب مطلع األلفية 

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=30621-
http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=306
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الشارقة: االٙباد العريب للمكتبات  -1مج -بِب كتقنيات ككفاءات متطورة . -الثالثة
 .2001كا٤بعلومات.

 خامساً: الرسائل العلمية/
ل/ إدارة ا٤بعرفة أٮبيتها كمدل تطبيق عملياهتا زكية بنت ٩بدكح قارم عبد هللا طاشكند -1

من كجهة نظر مديرات اإلدارات كا٤بشرفات اإلداريات بإدارة الَببية كالتعليم ٗبدينة مكة 
 (  متاح على الرابط: 1427ا٤بكرمة ك٧بافظة جدة. رسالة ماجستّب غّب منشورة )

 2016WWW .Faculty.mu.edu.sa/ 4/  22تاريخ اإلطبلع على ا٤بوقع: 
  

 سادساً: مواقع من شبكة اؼبعلومات الدولية)االنًتنت(/
  ٧8بمد بن صاّب الطيار، خدمات ا٤بعلومات/  ا٤بعلوماتية ، ع -1

. 8. 1تاريخ اإلطبلع/  - informatics. Gov.saمتاح على الرابط: 
2016 

 الرقمي."اركم عيسي الياسرل." برامج تأىيل اخصائى ا٤بعلومات ُب مواجهة العصر  -2
Cybrarians  Journal  7/  20. تاريخ اإلطبلع 2009، ديسمرب 21، ع /

2017. 
مسفرة بنت دخيل هللا ا٣بثعمى/ ا٤بكتبة الرقمية: منتديات اليسّب للمكتبات  -3

  كا٤بعلومات. موجود على الرابط : 
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=23394 

 .2017. 7. 1تاريخ اإلطبلع: 
 

  

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=23394
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=23394
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 وسائلو معايره يف التعليم العايل  التعليم االلكًتوين متطلبات اداءه
 خدهبة منصور أبوزقية/ جامعة اؼبرقب 

 اؼبلخص:
ُب ظػػل طوفػػاف ا٤بعلومػػات، كالتغػػّب ا٤بتبلحق،ك٭بػػو ا٤بعرفػػة ٗبعػػدالت سػػريعة ، كالػػذم نػػتج عػػن 
ثورة ا٤بعلومات الٍب نعيشها اآلف، أصبح العآب  يعيش ثورة علمية كتكنولوجية كبّبة، كاف ٥با 
تػػػأثّب علػػػى ٨بتلػػػف جوانػػػب ا٢بيػػػاة، كأصػػػبح التعلػػػيم مطالبػػػان بالبحػػػث عػػػن أسػػػاليب ك٭بػػػاذج 

يدة ٤بواجهة العديد من التحديات على ا٤بستول العا٤بي منهػا زيػادة الطلػب علػى تعليمية جد
التعلػػيم، مػػع نقػػص عػػدد ا٤بؤسسػػات التعليميػػة ، كزيػػادة كػػم ا٤بعلومػػات ُب ٝبيػػع فػػركع ا٤بعرفػػة 
ا٤بختلفػػة فضػػبلن عػػن ضػػركرة االسػػتفادة مػػن التطػػورات التقنيػػة ُب ٦بػػاؿ الَببيػػة كالتعلػػيم، ليظهػػر 

ليسػػػاعد ا٤بػػػتعلم علػػػى الػػػتعلم ُب ا٤بكػػػاف كالزمػػػاف  E-learningلكػػػَبك٘ب ٭بػػػوذج التعلػػػيم اال
-صػػوت-ا٤بناسػػبْب لػػو مػػن خػػبلؿ ٧بتػػول تفػػاعلي يعتمػػد علػػى الوسػػائط ا٤بتعػػددة )نصػػوص

حركة( كييقدـ من خبلؿ كسائط الكَبكنية مثل ا٢باسب كاالنَبنػت كغّبٮبػا ، كبالتػإب -صورة
، فرضػػػػتو التغػػػػّبات العلميػػػػة فػػػػإف التعلػػػػيم االلكػػػػَبك٘ب يعػػػػد ٭بطػػػػان جديػػػػدان مػػػػن أ٭بػػػػاط التعلػػػػيم  

كالتكنولوجية الٍب يشهدىا العآب حٌب يومنػا ىػذا، كٓب تعػد الطػرؽ كاألسػاليب التقليديػة قػادرة 
علػػى مسػػايرهتا، كلػػذا أصػػبحت ا٢باجػػة ملحػػة لتبػػِب نوعػػان آخػػر مػػن أنػػواع التعلػػيم كىػػو التعلػػيم 

 اإللكَبك٘ب.
جاء البحث ُب ٟبسة أقساـ، عارضان أىم القضايا ا٤بتعٌلقة بأٮبية تطوير ا٤بناىج   

 كاستخداـ التعليم االلكَبك٘ب ، كذلك على النحو التإب:
 القسم األكؿ: استخداـ الكمبيوتر كمشكبلتو ُب التعليم كالتعلم .

 ، ك كسائلو.اإللكَبك٘ب من حيث : أشكالو ، ٠باتو ، أٮبيتو القسم الثا٘ب: التعليم
 القسم الثالث:  قد ٙبدثت فيو الباحثة عن  ا٤بقرر اإللكَبك٘ب من حيث :

 تنوع الوسائل التعليمية َب ا٤بقرر اإللكَبكٗب. -
 مراحل إنتاج ا٤بقررات اإللكَبكنية. -
 معايّب إنتاج ا٤بقرر اإللكَبكٗب. -
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 مهاـ فريق إنتاج ا٤بقررات اإللكَبكنية. -
 احثة معوقات التعليم اإللكَبك٘بالقسم الرابع : ٙبدثت فيو الب

 القسم ا٣بامس: قد احتول على توصيات الورقة البحثية  كا٤براجع . 
 أنبية البحث :

تنػػػػػػػادم الورقػػػػػػػة البحثيػػػػػػػة  بتسػػػػػػػخّب كػػػػػػػل الطاقػػػػػػػات البشػػػػػػػرية كا٣بػػػػػػػربات ُب قطػػػػػػػاع التعلػػػػػػػيم 
 -كقطاعات البحث العلمي كالتنمية كالتطوير كالعمل على :

ى إنتػػػػػػاج منػػػػػػاىج إلكَبكنيػػػػػػة، كبنػػػػػػاء بوابػػػػػػة تعليميػػػػػػة إلكَبكنيػػػػػػة، تركيػػػػػػز كافػػػػػػة ا١بهػػػػػػود علػػػػػػ   
تكػػػػػػوف منػػػػػػربان للتعلػػػػػػيم ا٤بتواصػػػػػػل، كالتػػػػػػدريب الفعػػػػػػاؿ، ك٥بػػػػػػذه البوابػػػػػػة ا٤بقػػػػػػدرة علػػػػػػى تلبيػػػػػػة 

التبلميػػػػػػػػػػذ كالطػػػػػػػػػػبلب، كا٤بعلمػػػػػػػػػػْب، كأكليػػػػػػػػػػاء األمػػػػػػػػػػور،  –احتياجػػػػػػػػػػات ا٤بسػػػػػػػػػػتفيدين مػػػػػػػػػػن 
ا٤بعلومػػػػػات الػػػػػٍب يبحثػػػػػوف  -كا٤بختصػػػػػْب، كالبػػػػػاحثْب كػػػػػبل ٕبسػػػػػب احتياجاتػػػػػو كاىتماماتػػػػػو 

عنهػػػػػػا، كاال٬بػػػػػػراط ُب بػػػػػػرامج التػػػػػػدريب التفػػػػػػاعلي كلمػػػػػػا أمكػػػػػػن ذلػػػػػػك، مػػػػػػن مسػػػػػػاكنهم أك 
أمػػػػاكن عملهػػػػم كذلػػػػك بػػػػربط ا٤بسػػػػتفيد با٣بػػػػدمات حيثمػػػػا كجػػػػدت، عػػػػن طريػػػػق شػػػػبكات 

 االنَبنت.
 

 مصطلحات البحث:
 اشتمل البحث على مصطلحات نذكر منها: 

 :E-learningالتعليم اإللكًتوين  .1
نظاـ تعليمي يستخدـ تقنيات ا٤بعلومات كشبكات ا٢باسوب ُب تدعيم كتوسيع العملية      

 .التعليمية من خبلؿ ٦بموعة من الوسائل منها االنَبنت 
كيقصد بو ُب ىذا البحث طريقة للتعليم يستخدـ فيو كسائط تكنولوجية،كالوسائط    

بكة ا٤بعلومات الدكلية، حيث يتفاعل ا٤بتعددة، كالوسائط الفائقة، كاألقمار الصناعية، كش
 طرُب العملية التعليمية من خبلؿ ىذه الوسائط لتحقيق أىداؼ تعليمية ٧بددة.

 :Evaluationالتقوًن  .2
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توجػػد كلمتػػاف تػػدالف أك تفيػػداف لبيػػاف قيمػػة الشػػيء ٮبػػا تقػػوٙب كتقيػػيم كا٤بصػػطلح األكؿ صػػحيح 
قيمػػػة الشػػػيء )تثمينػػػو( كتعػػػديل أك  لغويػػػان كىػػػو أعػػػم كأمشػػػل يػػػراد منػػػو معػػػا٘ب عػػػدة منهػػػا بيػػػاف

   (1)تصحيح االعوجاج. 
كىػػػذا يعػػػِب إف التقػػػوٙب يتضػػػمن ُب ثنايػػػاه ا٢بكػػػم علػػػى الشػػػيء كيتجػػػاكز حػػػدكد ىػػػذا ا٢بكػػػم إٔب        

 التحسْب كالتطوير.
كعلى ا٤بستول التعليمي فاف التقوٙب يعِب "عملية منظمة ١بمػع كٙبليػل ا٤بعلومػات، بغػرض ٙبديػد 

األىػػداؼ التعليميػػة كالَببويػػة كاٚبػػػاذ القػػرارات بشػػأهنا ٤بعا١بػػة جوانػػب الضػػػعف درجػػة ٙبقيػػق 
 كتوفّب ظركؼ النمو السليم ا٤بتكامل من خبلؿ إعادة تنظيم البيئة الَببوية كإثرائها".

 
 :Qualityاعبودة   .3

تعرؼ ا١بودة بأهنا " اسَباتيجية إدارية تركز علػى ٦بموعػة مػن القػيم ، مسػتمدة طاقػة حركتهػا 
ا٤بعلومػػػات الػػػٍب نػػػتمكن ُب إطارىػػػا مػػػن توظيػػػف مواىػػػب العػػػاملْب ، كاسػػػتثمار قػػػدراهتم  مػػػن

الفكريػػػػػة ُب ٨بتلػػػػػف مسػػػػػتويات التنظػػػػػيم علػػػػػى ٫بػػػػػو إبػػػػػداعي ، لتحقيػػػػػق التحسػػػػػن ا٤بسػػػػػتمر 
   (2)للمنظمة". 

 : Universityاعبامعة    .4
ادٲبيػػػػة ا١بامعػػػػة ىػػػػي مؤسسػػػػة للتعلػػػػيم العػػػػإب كاألٕبػػػػاث، كىػػػػي تعطػػػػي شػػػػهادات أك إجػػػػازات أك

٣برٯبيهػػػػا. كىػػػػي تػػػػوفر دراسػػػػة مػػػػن ا٤بسػػػػتول الثالػػػػث كالرابػػػػع )كاسػػػػتكماؿ للدراسػػػػة ا٤بدرسػػػػة 
االبتدائيػػة كالثانويػػة(. ككلمػػة جامعػػة مشػػتقة مػػن كلمػػة ا١بمػػع كاالجتمػػاع، كمػػا كلمػػة جػػامع، 

 (3)ففيها ٯبتمع الناس للعلم. 
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 مقدمة
كبّبان ُب تطوير أساليب قدمت التكنولوجيا ا٢بديثة كسائل كأدكات لعبت دكران  

التعليم كالتعلم ُب السنوات األخّبة، كما أتاحت الفرصة لتحسْب أساليب التعلم كالٍب من 
شأهنا أف توفر ا٤بناخ الَببوم الفعاؿ الذم يساعد على تفعيل العملية التعليمية ك إخراجها 

 بصورة جيدة.
٢باسوب الذم ٲبٌثل نقلةن كباستمرار الثورة التقنية ُب االتساع كاالنتشار أ٪ببت ا

نوعيةن، بل ٙبديان لكل ما سبقو من ابتكارات كأدكات، كقد كاف لزامان على ذكم العلم ُب 
ىذا اجملاؿ أف يقوموا بالبحث للتعرؼ على القدرات التعليمية الكامنة ُب إمكانيات 

، كما ٯبب ا٢باسوب ا٤بتعددة كا٤بتشعبة، فهو موضوع للدراسة كأداة للتعليم ككسيلة للتعلم
عليهم تقصي ا٤بواصفات القياسية كا٤بعايّب الٍب تضمن جودة ا٤بخرجات ُب تطبيقات التعليم 

 اإللكَبك٘ب كالربامج التعليمية.
 كفيما يلي نعرض حملاكر البحث: 

 
 أواًل: استخداـ الكمبيوتر ومشكالتو يف التعليم والتعلم :

ا٤بؤىػػػػػل  ا٤بػػػػػاؿ البشػػػػػرل يعػػػػػد التعلػػػػػيم ا١بػػػػػامعي ضػػػػػركرة مػػػػػن ضػػػػػركرات إعػػػػػداد رأس 
لئلنتػػػػػػاج كالبحػػػػػػث كالتطػػػػػػوير، كرفػػػػػػع ا٤بسػػػػػػتول الفكػػػػػػرم كالثقػػػػػػاُب العػػػػػػاـ للعمليػػػػػػة التعليميػػػػػػة 
ُب ظػػػػػػل الثػػػػػػورات ا٤بعرفيػػػػػػة كالتكنولوجيػػػػػػة، كذلػػػػػػك مػػػػػػن أجػػػػػػل التعامػػػػػػل الفاعػػػػػػل مػػػػػػع تلػػػػػػك 
الثػػػػورات كالػػػػٍب تفػػػػرض علػػػػى كافػػػػة اجملتمعػػػػات ضػػػػركرة إنتػػػػاج ا٤بعرفػػػػة كالعمػػػػل علػػػػى تراكمهػػػػا 

؛ للتغلػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػى ا٤بشػػػػػػػػػكبلت كالتحػػػػػػػػػديات  داد طػػػػػػػػػبلب التعلػػػػػػػػػيم ا١بػػػػػػػػػامعيكزيػػػػػػػػػادة أعػػػػػػػػػ
 اجملتمعية هبدؼ االرتقاء كالتنمية.

كمػػػػػػع تزايػػػػػػد مشػػػػػػكبلت ٨برجػػػػػػات العمليػػػػػػة التعليميػػػػػػة كتػػػػػػدٗب مسػػػػػػتول ا٣بػػػػػػرٯبْب،  
الكتػػػػػاب ا١بػػػػػامعي ك٧بتػػػػػواه الثابػػػػػت تقريبػػػػػا َب ك  تظػػػػػل قضػػػػػايا مثػػػػػل زيػػػػػادة أعػػػػػداد الطػػػػػبلب

عمليػػػػػة التعلػػػػػيم ُب شػػػػػخص كاحػػػػػد كىػػػػػو احملاضػػػػػر، كَب مصػػػػػدر العمليػػػػػة الَببويػػػػػة، كاختػػػػػزاؿ 
كاحػػػػػد كىػػػػػو الكتػػػػػاب الػػػػػذم يعجػػػػػز ُب كثػػػػػّب مػػػػػن األحيػػػػػاف عػػػػػن مبلحقػػػػػة الػػػػػرؤل ا١بديػػػػػدة 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

225 
 

ُب عػػػػػػػػآب ا٤بعرفػػػػػػػػة. يضػػػػػػػػاؼ إٔب ذلػػػػػػػػك صػػػػػػػػعوبة تطبيػػػػػػػػق اسػػػػػػػػَباتيجيات كمػػػػػػػػداخل الػػػػػػػػتعلم 
التنػػػػػوع ُب الوقػػػػػت نفسػػػػػو، أتاحػػػػػت الثػػػػػورة ا٤بعرفيػػػػػة كالتكنولوجيػػػػػة فػػػػػرص للتعػػػػػدد ك  ا٢بديثػػػػػة.

ُب مصػػػػػػادر ا٤بعرفػػػػػػة، مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ الكمبيػػػػػػوتر كشػػػػػػبكات ا٤بعلومػػػػػػات كاالتصػػػػػػاالت كغػػػػػػدت 
حػػػػافزة علػػػػى الػػػػػتعلم الػػػػذاٌب. كىػػػػذا التنػػػػػوع ُب مصػػػػادر ا٤بعلومػػػػات، كيسػػػػػر ا٢بصػػػػوؿ عليهػػػػػا  

معتمػػػػػػػػدة َب ذلػػػػػػػػك علػػػػػػػػى الشػػػػػػػػبكة  كفيػػػػػػػػل بػػػػػػػػأف ٰبػػػػػػػػدث تطػػػػػػػػويرا ُب العمليػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػة
اد الطػػػػػػػػبلب، كمػػػػػػػػا يتماشػػػػػػػػى مػػػػػػػػع األدكار العنكبوتيػػػػػػػػة كسػػػػػػػػيطا تفاعليػػػػػػػػا ال يتػػػػػػػػأثر بأعػػػػػػػػد

ا٢بديثػػػػػػػػة للمعلػػػػػػػػم، باإلضػػػػػػػػافة إٔب إمكانيػػػػػػػػة الوصػػػػػػػػوؿ لكافػػػػػػػػة أشػػػػػػػػكاؿ ا٤بعرفػػػػػػػػة بسػػػػػػػػهولة 
كيسػػػػػر، كمػػػػػا أهنػػػػػا ٛبكػػػػػن مػػػػػن الوصػػػػػوؿ لطػػػػػبلب ال يسػػػػػتطيع التعلػػػػػيم التقليػػػػػدم الوصػػػػػػوؿ 

 إليهم.
 أ٭بػاط َب كبػّبا تغػّبا أف ٙبػدث القائمػة علػى ا٢باسػوب التقنيػة اسػتطاعتو

 الكفػػاءة درجػػة كرفػػع ، كالوقػػت ا١بهػػد اختصػػر زمػػن قياسػػي ُب كأسػػاليبها ا٢بيػػاة
كأدل االنَبنػػت إٔب تقريػػب  ا٢بيػػاة. مػػن مرافػػق مرفػػق كػػل ُب دخػػل حػػٌب كاإلنتػػاج،

 أصػبح فقػد ىنػا عنهػا. مػن يبحػث كمػن مصػادر العلػم بػْب ا٢بػدكد ا٤بسػافات كإزالػة
 ركػب ُب كالسػّب التقػدـ البلزمػة ٤بواكبػة ا٤بهػارات مػن كتقنياتػو ا٢باسػوب اسػتخداـ
 مسػايرة كػي تسػتطيع ؛ ا٤بختلفػة العلميػة النػواحي ُب األمػم فتسػابقت ، ا٢بضػارة
 .(4)التغّبات 

كيتميػػػػػز ا٢باسػػػػػوب عػػػػػن غػػػػػّبه مػػػػػن الوسػػػػػائل التعليميػػػػػة التقليديػػػػػة بأنػػػػػػو ٯبمػػػػػع كػػػػػل 
مكونػػػػػػات الػػػػػػتعلم الػػػػػػذاٌب ُب برا٦بػػػػػػو: فهػػػػػػو كسػػػػػػيلة للػػػػػػتعلم الػػػػػػذاٌب، بوصػػػػػػفو آلػػػػػػة تعليميػػػػػػة 
متكاملػػػػػة، ٘بمػػػػػع بػػػػػْب عػػػػػرض ا٤بعلومػػػػػات كاسػػػػػتجابة ا٤بػػػػػتعلم كالتغذيػػػػػة الراجعػػػػػة. كيسػػػػػتخدـ 

اإلجابػػػػػػػػػات كٙبليػػػػػػػػػل ٧بتػػػػػػػػػول ا٤بػػػػػػػػػادة  الوسػػػػػػػػػائط ا٤بتعػػػػػػػػػددة لعػػػػػػػػػرض ا٤بعلومػػػػػػػػػات كتسػػػػػػػػػجيل
الدراسػػػػػية كاختبػػػػػار الطرائػػػػػق الػػػػػٍب ٯبػػػػػب اعتمادىػػػػػا ضػػػػػمن عمليػػػػػة التعلػػػػػيم كالػػػػػتعلم كٙبديػػػػػد 
األىػػػػػداؼ السػػػػػلوكية ا٤بطلػػػػػوب ٛبثلهػػػػػا مػػػػػن قبػػػػػل ا٤بػػػػػتعلم، كسػػػػػاعد علػػػػػى توضػػػػػيح ا٤بفػػػػػاىيم 
كإزالػػػػػػػة الغمػػػػػػػوض، باإلضػػػػػػػافة إٔب إٯبػػػػػػػاد عنصػػػػػػػر التشػػػػػػػويق.  كمػػػػػػػا ٲبكػػػػػػػن ا٢باسػػػػػػػوب مػػػػػػػن 

يئػػػػػػة التعلػػػػػػػيم إٔب خػػػػػػارج حجػػػػػػرة الصػػػػػػػف، كيسػػػػػػاعد علػػػػػػى تػػػػػػػأمْب التفاعػػػػػػل بػػػػػػػْب امتػػػػػػداد ب
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ا٤بػػػػتعلم كبرنػػػػامج ا٢باسػػػػوب، فيقبػػػػل ا٤بػػػػتعلم علػػػػى الػػػػتعلم ُب منػػػػاخ ٲبتػػػػاز بالتفاعػػػػل كالَبكيػػػػز 
مػػػػػػػػن خػػػػػػػػبلؿ تأديتػػػػػػػػو لعػػػػػػػػدد مػػػػػػػػن األنشػػػػػػػػطة التعليميػػػػػػػػة معػػػػػػػػان: مثػػػػػػػػل القػػػػػػػػراءة كا٤ببلحظػػػػػػػػة 

فة إٔب إطبلعػػػػػو علػػػػػى نتيجػػػػػة اسػػػػػتجابتو كاالسػػػػػتماع كاالسػػػػػتجابة للمثػػػػػّبات التعليميػػػػػة، إضػػػػػا
بصػػػػػػػػورة فوريػػػػػػػػة، ٩بػػػػػػػػا يسػػػػػػػػهم ُب تعزيػػػػػػػػز عمليػػػػػػػػة الػػػػػػػػتعلم كتعػػػػػػػػديل ا٘باىهػػػػػػػػا؛ لػػػػػػػػذلك يعػػػػػػػػد 
ا٢باسػػػػػوب آلػػػػػة تعلػػػػػم كتػػػػػدريب متكاملػػػػػة، سػػػػػاعدت علػػػػػى تغيػػػػػّب البنيػػػػػة ا٤بنهجيػػػػػة للتعلػػػػػيم 
٫بػػػػػو منهجيػػػػػػة مػػػػػدخل الػػػػػػنظم، كالتعلػػػػػيم ا٤بػػػػػػربمج، الػػػػػٍب تعػػػػػػد ا٤بنهجيػػػػػة األكثػػػػػػر موائمػػػػػػة ُب 

 ٤بعلومات.عصر ا
إضػػػػػػػػافة أب أف ا٤بتعلمػػػػػػػػْب يتعلمػػػػػػػػوف عنػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخداـ ا٢باسػػػػػػػػوب بسػػػػػػػػرعة أكثػػػػػػػػر 

%  40مػػػػػػن تعلمهػػػػػػم كفػػػػػػق الطرائػػػػػػق العاديػػػػػػة، إذ ٱبتصػػػػػػر ا٢باسػػػػػػوب الوقػػػػػػت ٗبػػػػػػا يعػػػػػػادؿ 
مػػػػن الوقػػػػت العػػػػادم،  كيثػػػػّب دافعيػػػػتهم ٫بػػػػو الػػػػتعلم كيزيػػػػد قدرتػػػػػهم علػػػػى ا٤بتابعػػػػة، كبالتػػػػإب 

 يساعد على االحتفاظ با٤بعلومات .
ع ذلػػػػػػك، فػػػػػػإف اسػػػػػتخداـ ا٢باسػػػػػػوب ُب التعلػػػػػػيم يصػػػػػحبو مشػػػػػػكبلت كثػػػػػػّبة، كمػػػػػ

بعضػػػػػػها نفسػػػػػػي يتمثػػػػػػل َب عػػػػػػزؿ ا٤بػػػػػػتعلم كإضػػػػػػعاؼ التواصػػػػػػل االجتمػػػػػػاعي بػػػػػػْب ا٤بتعلمػػػػػػْب 
ككضػػػػػع مغريػػػػػات كثػػػػػّبة أمامػػػػػو قػػػػػد ٘بعلػػػػػو ينصػػػػػرؼ إٔب الػػػػػربامج كاأللعػػػػػاب غػػػػػّب التعليميػػػػػة. 

نبعثػػػػػػة مػػػػػػن شاشػػػػػػة كبعضػػػػػػها اآلخػػػػػػر صػػػػػػحي، يػػػػػػتلخص َب تػػػػػػأثّب اإلشػػػػػػعاعات الضػػػػػػارة ا٤ب
ا٢باسػػػػػوب علػػػػػى عػػػػػْب ا٤بػػػػػتعلم، كأثػػػػػر الكهربػػػػػاء السػػػػػاكنة علػػػػػى أعضػػػػػائو، إضػػػػػافة إٔب كػػػػػوف 

 .(5)ا١بلوس الطويل يؤدم إٔب أمراض كثّبة ُب الظهر، كالرقبة كما إٔب ذلك
 اإللكًتوين : ثانياً : التعليم

ينظػػػػػػر إٔب التعلػػػػػػيم اإللكػػػػػػَبك٘ب علػػػػػػى أنػػػػػػو الثػػػػػػورة ا٢بديثػػػػػػة ُب أسػػػػػػاليب كتقنيػػػػػػات 
التعلػػػػيم كالػػػػٍب تسػػػػخر أحػػػػدث مػػػػا تتوصػػػػل إليػػػػو التقنيػػػػة مػػػػن أجهػػػػزة ك بػػػػرامج ُب عمليػػػػات 
التعلػػػػػيم، بػػػػػػدءان مػػػػػن اسػػػػػػتخداـ كسػػػػػائل العػػػػػػرض اإللكَبكنيػػػػػة إللقػػػػػػاء الػػػػػدركس ُب الفصػػػػػػوؿ 
التقليديػػػػػة ك اسػػػػػتخداـ الوسػػػػػائط ا٤بتعػػػػػددة ُب عمليػػػػػات التعلػػػػػيم الفصػػػػػلي كالػػػػػتعلم الػػػػػذاٌب، 

، كالفصػػػػػػػوؿ االفَباضػػػػػػية الػػػػػػػٍب تتػػػػػػػيح للطػػػػػػػبلب ا٢بضػػػػػػػور كإنتهػػػػػػاءان ببنػػػػػػػاء ا٤بػػػػػػػدارس الذكيػػػػػػػة 
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كالتفاعػػػػػػل مػػػػػػع ٧باضػػػػػػرات كنػػػػػػدكات تقػػػػػػاـ ُب دكؿ أخػػػػػػرل مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ تقنيػػػػػػات اإلنَبنػػػػػػت 
 . كمؤٛبرات الفيديو

كيعػػػػػػرؼ التعلػػػػػػيم االلكػػػػػػَبك٘ب بأنػػػػػػو طريقػػػػػػة للػػػػػػتعلم باسػػػػػػتخداـ آليػػػػػػات االتصػػػػػػاؿ ا٢بديثػػػػػػة  
مػػػػػػن الكمبيػػػػػػوتر كشػػػػػػبكاتو ككسػػػػػػائطو ا٤بتعػػػػػػددة مػػػػػػن صػػػػػػوت كصػػػػػػورة  كرسػػػػػػومات كآليػػػػػػات 

 ,Google, yahoo)ٕبػػػػث ك مكتبػػػػات إلكَبكنيػػػػة، ككػػػػذلك  ٧بركػػػػات البحػػػػث
AltaVista, looksmartلفصػػػػػػػػل ( سػػػػػػػػواءن أكػػػػػػػػاف التعلػػػػػػػيم عػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد أـ ُب ا

 لتوصػػيل علػػى اإلنَبنػػت  ا٤بعتمػػدة التعلػػيم كتقنيػػات أسػػلوب أف الدراسػػي. كيبػػْب
 مفهػـو اإللكػَبك٘ب كالتعلػيم كا٤بػدرس، ا٤بػتعلم بػْب كمواضػيع األٕبػاث الػدركس كتبػادؿ
 ٔبميػع التقنيػة اسػتخداـ ىػو التقنيػات كاألسػاليب . فا٤بقصػود مػن الكثػّب فيػو تػدخل
 . (6)كأقل جهد كأكرب فائدة  كقت بأقصر علمللمت ا٤بعلومة إيصاؿ ُب أنواعها

( تعػػػد كسػػػيطا World Wide Web)ك٩بػػػا ال شػػػك فيػػػو أف الشػػػبكة العنكبوتيػػػة 
تفاعليػػػػػا أكثػػػػػر مػػػػػن غّبىػػػػػا مػػػػػن الوسػػػػػائط. فعلػػػػػى سػػػػػبيل ا٤بثػػػػػاؿ، ٲبكػػػػػن اسػػػػػتخداـ مػػػػػدخل 

 Web-basedالتعلػػػػػػيم عػػػػػػن البعػػػػػػد القػػػػػػائم علػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػة 
Distance Learning   ُب تقػػػػػدٙب مقػػػػػررات متكاملػػػػػة لعػػػػػدد كبػػػػػّب مػػػػػن الطػػػػػبلب

ا٤بتباعػػػػػػػػدين جغرافيػػػػػػػػان ٩بػػػػػػػػا يتغلػػػػػػػػب علػػػػػػػػى مشػػػػػػػػكبلت مرتبطػػػػػػػػة بتػػػػػػػػوفّب كػػػػػػػػوادر التػػػػػػػػدريس 
ا٤بتخصصػػػػة كتػػػػوفّب مصػػػػادر الػػػػتعلم البلزمػػػػة كتػػػػوفّب األمػػػػاكن البلزمػػػػة للتػػػػدريس لعػػػػدد كبػػػػّب 

مػػػػػػػن  مػػػػػػػن الطػػػػػػػبلب ُب آف كاحػػػػػػػد. حيػػػػػػػث تتميػػػػػػػز مقػػػػػػػررات التعلػػػػػػػيم الػػػػػػػٍب يػػػػػػػتم توصػػػػػػػيلها
خػػػػػػبلؿ الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػة بإمكانيػػػػػػة الوصػػػػػػوؿ إٔب طػػػػػػبلب غػػػػػػّب تقليػػػػػػدين مثػػػػػػل الطالػػػػػػب 
 -الػػػػػذم يػػػػػدرس ٗبنزلػػػػػو أك الػػػػػذم يقطػػػػػن ٗبنطقػػػػػة آنيػػػػػة. كمػػػػػا ٲبكػػػػػن للطػػػػػبلب التقليػػػػػديْب 

مػػػػػػن ا٤بقػػػػػػررات اإللكَبكنيػػػػػػة عنػػػػػػدما ال يكػػػػػػوف ا٤بقػػػػػػرر متػػػػػػوافران  –ىػػػػػػم اآلخػػػػػػرين االسػػػػػػتفادة 
 هبا.با٤بدرسة أك ا١بامعة الٍب يدرسوف 

فالشػػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدـ الكثػػػػػػػػّب مػػػػػػػػن األكراؽ البحثيػػػػػػػػة كفصػػػػػػػػوؿ الكتػػػػػػػػب كالكتػػػػػػػػب 
الكاملػػػػػػػة كالتقػػػػػػػارير كا٤بػػػػػػػواد السػػػػػػػمعية كالفيػػػػػػػديو كاألدكات كا٤بناقشػػػػػػػات... اْب، ٩بػػػػػػػا ٲبكػػػػػػػن 
اسػػػػػػػػتخدامو ُب ا٤بوضػػػػػػػػع التعليمػػػػػػػػي، حػػػػػػػػٌب إف بعػػػػػػػػض مقػػػػػػػػررات ا١بامعػػػػػػػػة موجػػػػػػػػودة علػػػػػػػػى 
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ذلػػػػػػػك فػػػػػػػإف تلػػػػػػػك ا٤بصػػػػػػػادر كحػػػػػػػدىا ال تفيػػػػػػػد  الشػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػة ٦بانػػػػػػػان. كبػػػػػػػالرغم مػػػػػػػن
ا٤بقػػػػرر ، فهػػػػي ال تفػػػػي كحػػػػػدىا بتزكيػػػػد الطػػػػبلب ٗبسػػػػار عمليػػػػػة الػػػػتعلم. فػػػػالطبلب ٕباجػػػػػة 
إٔب إطػػػػار عػػػػاـ ٲبكػػػػنهم مػػػػػن خبللػػػػو الػػػػتعلم ، كمػػػػا يقػػػػػدـ ٥بػػػػم اإلرشػػػػاد الػػػػبلـز السػػػػػتخداـ 
تلػػػػػػػػك ا٤بصػػػػػػػػادر كالبػػػػػػػػد للمحاضػػػػػػػػر أف يبػػػػػػػػذؿ ا١بهػػػػػػػػد ١بعػػػػػػػػل ا٤بصػػػػػػػػادر ا٤بتػػػػػػػػوفرة مناسػػػػػػػػبة 

 داؼ التعليم.ألى
كيػػػػرل العديػػػػد مػػػػن البػػػػاحثْب بأٮبيػػػػة بنػػػػاء بيئػػػػات تعلػػػػم الكَبكنيػػػػة ٙبػػػػول الكثػػػػّب مػػػػن فػػػػرص 
الػػػػػتعلم الػػػػػٌب تقػػػػػدمها للمتعلمػػػػػْب. كينطلػػػػػق ىػػػػػؤالء البػػػػػاحثْب مػػػػػن خلفيػػػػػة نظريػػػػػات الػػػػػتعلم 
الػػػػػػػٌب تؤكػػػػػػػد علػػػػػػػى ا٢باجػػػػػػػة كالقيمػػػػػػػة ا٤بتضػػػػػػػمنة َب بيئػػػػػػػات الػػػػػػػتعلم الػػػػػػػٌب تقػػػػػػػدـ نشػػػػػػػاطات 

ب أف ٰبظػػػػػى التلميػػػػػذ بالفرصػػػػػة الكافيػػػػػة لبنػػػػػاء ا٤بعرفػػػػػة كلػػػػػيس مشػػػػػركة للتبلميػػػػػذ. حيػػػػػث ٯبػػػػػ
 .(7)٦برد التعرض لعملية انتقاؿ ا٤بعرفة

 
 أشكاؿ التعليم االلكًتوين:  -1

 كالسػرعة كا٤بكػاف األسػلوب اختيػار َب ا٢بريػة بعػض ا٤بػتعلم ٲبػنح الػذم ا٤بفتػوح التعلػيم -
 ا٤بواد العلمية الٌب يرغب فيها. كأيضنا

 مكػاف ُب ٦بتمعػْب غػّب كا٤بػتعلم ا٤بعلػم فيػو يكػوف الػذم النظػاـ كىػو بعػد عػن التعلػيم -
 إمػا ببعضػهم متصػلوف أهنػم غػّب أكمػن بػبلد ٨بتلفػة البلػد نفػس سػواء كػانوا مػن كاحػد
 .الربيدية ا٤براسلة طريق عن أك اإلنَبنت شبكة عرب

 سػواء كبر٦بياهتػا ا٤بختلفػػة اآلليػة ا٢باسػبات باسػتخداـ الػتعلم ىػو اإللكػَبك٘ب التعلػيم -
ػػا كىػػو مفتوحػػة، شػػبكة مشػػَبكة أك شػػبكات أك مغلقػػة شػػبكات علػػى  مرننػػا تعلمن

 .بعد كعن مفتوحنا
 علػػى الػػذم يعتمػػد اإللكػػَبك٘ب التعلػػيم مػػن القسػػم ذلػػك ىػػو االفَباضػػي التعلػػيم -

اإلنَبنػت  شػبكة طريػق عػن فيػو يكػوف مضػموف اإلتصػاؿ أف أم ا٤بفتوحػة، الشػبكات
 .(8)على مستول العآب 
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 التعليم االلكًتوين :ظبات  -2
 كأيػاـ ،األسػبوع أيػاـ كطيلػة سػاعة 24 متػاح بأنػو اإللكػَبك٘ب ا٤بقػرر يتميػز 
 اسػتخدامو الطالػب يسػتطيع إذ مكػاف، أك زمػاف اسػتخدامو كال يعيػق  العطػبلت،

 كلػيس دراسػية، قاعػات إٔب ٰبتػاج أم مكػاف كػاف. كمػا أنػو ال كُب شػاء كقػت أم
 اسػتخدامو ٲبكػن إذ ا٤بدرسػة، أك ُب ا١بامعػة ا٢باسػب أجهػزة تتػوفر أف الضػركرم مػن
 العلميػة ا٤بػادة علػى كاإلطػبلع مػرات،  عػدة اسػتخدامو الطػبلب ا٤بنػزؿ كيسػتطيع مػن

 كالتواصػل التفاعػل عمليػة اإللكػَبك٘ب مػن ا٤بقػرر باسػتمرار. كيزيػد كاحملاضػرات للمقػرر
 ُب ا٤بقػػرر كفاعػػل إٯبػػايب دكر الػػبعض. كللطالػػب بعضػػهم كالطػػبلب ا٤بعلػػم بػػْب

 كيعلػق فيهػا، رأيػو كيبػدم للمقػرر، العلميػة ا٤بػادة إعػداد ُب يسػهم حيػث اإللكػَبكٗب
 اإلنَبنػػت علػػى ا٤بعتمػػد اإللكػَبك٘ب ا٤بقػرر الطػبلب. كيتػيح مػن غػّبه مػا قدمػو علػى

 التعلػػيم بػػرامج ا٤بعلومػػات. كمػػا تتميػػز مػػن ىائػػل الوصػػوؿ إٔب كػػم للطػػبلب الفرصػػة
كا٤براجعػػة.  لئلثػػراء فػػرص با٤بركنػػة كتقػػدٙب التقليػػدم ا٤بقػػرر ٧بػػل ٙبػػل الػػٍب اإللكػػَبك٘ب
 باالستكشػاؼ احملاكػاة كالػتعلم مثػل متعػددة تػدريس طػرؽ اسػتخداـ ا٤بعلػم كيسػتطيع
 جيػد، تصػميم كاختبػارات ذات تػدريبات اسػتخداـ ا٣بػربة. كعنػد علػى القػائم كالػتعلم
معػػْب،  لعنصػػر الطػػبلب إتقػػاف دكف ٙبػػوؿ الػػٍب الصػػعوبات تشػػخيص مػػن يػػتمكن
 يتقنػػوا ذلػػك أف إٔب بديلػػة أك إضػػافية كتػػدريبات شػػركحات ٥بػػم كيقػػدـ كيسػػهل
 العنصر.

 لػػو كيقػػدـ كالواجبػػات، اإلختبػػارات تصػػحيح عمليػػة ا٤بعلػػم كمػػا أنػػو يسػػهل علػػى
 يطلعػوا أف األمػور أكليػاء الطػبلب كتقػدمهم. كيسػتطيع ٙبصػيل مػدل عػن إحصػاءات

 كمػع .بػأكؿ أكال أبنػائهم نتػائج كعلػى اإللكػَبك٘ب ُب ا٤بقػرر ا٤بقدمػة العلميػة ا٤بػادة علػى
 طػػرأت الػػٍب كالتكنولوجيػػة كالثقافيػػة كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة السياسػػية التطػػورات
 عنهػا غػُب ال ضػركرة ا٤بعلومػات تكنولوجيػا أصػبحت ا٢باضػر، عصػرنا ُب علػى العػآب

 العربيػة الػدكؿ ُب الناميػة اجملتمعػات لنقػل أٮبيػة األكثػر العػريب. فهػى الوسػيلة للعػآب
 ىػػذه عليػػو تقػػـو الػػذم األسػػاس ىػػي كنظػػم ا٤بعلومػػات متقدمػػة. ٦بتمعػػات إٔب
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 كالرب٦بيػػات ىػػي ا٢باسػػبات ثػػبلث رئيسػػة مقومػػات بػػْب ٘بمػػع ألهنػػا التكنولوجيػػا
 يعتمػد علػى جديػد عػريب ٦بتمػع بنػاء ُب مباشػر بشػكل كتسػاىم االتصػاؿ، كشػبكات
 .(9)كالتعليم كاإلنتاج باالتصاؿ مباشرة صلة ذات إلكَبكنية معلوماتية خدمات

 أنبية التعليم اإللكًتوين.  -3
قػػػػػد يتسػػػػػاءؿ الػػػػػبعض عػػػػػن أٮبيػػػػػة ىػػػػػذا الشػػػػػكل التعليمػػػػػى أك عػػػػػن البعػػػػػد االسػػػػػَباتيجى 

 الستخداـ التكنولوجيا َب العملية التعليمية كالذل يظهر جليا َب عدة نقاط منها : 
سهولة ٙبديث ا٤بناىج االلكَبكنية كمتابعتها مقارنة با٤بناىج ا٤بطبوعة )الكتاب  -

 ا١بامعى( 
 زيادة التفاعل بْب الطلبة كمدرسيهم  -
 إلغاء ا٢بواجز الزمانية كا٤بكانية للعملية التعليمية  -
 ا٤بساعدة َب ٘باكز الفركؽ الفردية بْب الطلبة  -
 .Learner Centered  (10)٭بط تعليمى يتحكم فيو ا٤بتعلم  -

 وسائل التعليم االلكًتوىن.  -4
يتػػػػػػػػػدرج اسػػػػػػػػػتخداـ الوسػػػػػػػػػائل التكنولوجيػػػػػػػػػة َب العمليػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػة. كيعػػػػػػػػػزل ذلػػػػػػػػػػك 
لعوامػػػػػل كثػػػػػّبة منهػػػػػا خػػػػػربة ا٤بعلػػػػػم  كخػػػػػربة ا٤بػػػػػتعلم كدكافػػػػػع ا٤بؤسسػػػػػة التعليميػػػػػة السػػػػػتخداـ 

 ما يلى:  التكنولوجيا  كزماف كمكاف العملية التعليمية ... اْب، كمن ىذه الوسائل
 استخداـ كسائل العرض التكنولوجية البسيطة.  -
استخداـ برامج الكمبيوتر التعليمية كمنها برامج الوسائط ا٤بتعددة كالٌب تساعد َب توصيل  -

 ا٤بفاىيم التعليمية؛ مدعومة بالصورة كالصوت كا٤بقاطع ا٤بتحركة. 
ت الدردشة أك ما يقـو تكنولوجيا البث ا٤بباشر إما من خبلؿ مؤٛبرات الفيديو أك سبكا -

 مقاـ ذلك من التقنيات ا٢بديثة. 
 شبكة ا٤بعلومات العا٤بية )اإلنَبنت(.  -
 الفصوؿ االفَباضية. -
 .(11) بيئات التعليم االفَباضية -
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 ثالثا: اؼبقرر اإللكًتوين:

 كمػػواد أنشػػطة تصػػميمو ُب يسػػتخدـ مقػػرر أم ىػػو اإللكػػَبك٘ب ا٤بقػػرر
  :اإللكَبكنية ا٤بقررات من أنواع عدة كىناؾعلى الكمبيوتر.  تعتمد تعليمية

 التقليدم. الفصل ٧بل ٙبل مقررات -
 جنب معو. إٔب جنبا تستخدـ التقليدم للفصل مساندة مقررات  -
 اإلنَبنت. شبكة على مقررات إلكَبكنية  -
 خػػادـ علػػى ٙبميلهػػا ٲبكػػن ا٤بصػػدر كالػػٌب مفتوحػػة االلكػػَبك٘ب إدارة التعلػػيم نظػػم -

 استخدامها بدكف مقابل أك ٗبقابل. كٲبكن الكلية أك ا١بامعة
 تنوع الوسائل التعليمية ىف اؼبقرر اإللكًتوىن:  .1

من مزايا ا٤بقررات القائمة على اإلنَبنت، قدرهتا على مراعاة أ٭باط تعلم ا٤بتعلمْب 
learning styles  كالٌب غالبا ما يتم ٘باىلها َب األشكاؿ التقليدية للتعليم. كفيما يلى

 ٭باط التعلم، ككيف ٲبكن التعامل معها من خبلؿ عناصر ا٤بقرر اإللكَبكٗب:عرض لبعض أ
 ٤visual learnerبتعلم البصرم ا -أ

كذلك من خبلؿ توفّب ا١برافيك )األشكاؿ التوضيحية كاألفبلـ كالشرائح كالرسومات 
 كا٤بنحنيات كاألشكاؿ البيانية كالرسـو ا٤بتحركة(.

  learnerauditoryا٤بتعلم السمعى  -ب
مج امن خبلؿ بر  ىكذلك من خبلؿ األفبلـ كالشرائح ا٤بصحوبة بصوت كالتفاعل الصوت 

كاحملادثة من  video-conferencingأك مؤٛبرات الفيديو  chattingالدردشة 
  Microsoft Windows Net Meeting.خبلؿ الكمبيوتر 

 
 Read/Write Learnersالتعلم من خبلؿ القراءة كالكتابة  -ج

كذلك من خبلؿ ا٤بواد اإللكَبكنية ا٤بكتوبة كاإلشارة ٤بواقع أخرل ٲبكن اإلطبلع عليها 
 ككجود ركابط ٥با، كا٤بهاـ كالواجبات ا٤بكتوبة مثل كتابة ملخص اك موضوع.
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 Kinesthetic Learnersا٤بتعلم ا٢بركى  -د
نتقاؿ من كذلك من خبلؿ كجود صفحات الكَبكنية متنوعة ٤بواد ٨بتلفة ٩با يسمح باال 

نتقاؿ من مادة ألخرل كقصر الصفحات مادة ألخرل كإمكانية التوقف للراحة عند اإل
اإللكَبكنية كتدريبات التذكّب كالتمارين كا٤بهاـ غّب اإللكَبكنية ) كا٤بسح كالتجارب 

 ا٤بعملية(.
 Sequential or Global Learningالتعلم التتابعى أك العا٤بى  -ىػ

دة لكل جزئية كٰبدث من خبللو التقدـ ا٤بنطقى  للمادة التعليمية حيث يقدـ  إطبللة جي
 الٌب ٲبكن اختيارىا من قبل ا٤بتعلم.

 Inductive Approachا٤بدخل اإلستنقرائى  -ك
كفيها يتم عرض ا٢بقائق كا٤ببلحظات )ا١بزئيات( ليتم تطوير كاستدالؿ ا٤ببادئ العامة 

 كالنظريات. 
 Deductive Approachا٤بدخل اإلستنباطى  -ل
 كفيها تعطى ا٤ببادئ العامة كالنظريا بغية استنتاج ا٢بقائق ا١بزئية كا٤ببلحظات.   
 Active Learnersا٤بتعلم النشط   -ز

كٰبتاج ىذا ا٤بتعلم للعمل ا١بماعى. كعليو، فيمكن كضع مهاـ جملموعة من التبلميذ كيكوف 
ـ نظم إدارة ا٤بقرر، كٲبكن استخداـ  طريقة منوطا هبم عرض النتائج على االنَبنت باستخدا

 دراسة ا٢بالة بشكل شديد الفاعلية ىنا.
 Reflective Learnersا٤بتعلم ا٤بتأمل  -ع

كيكوف ىذا ا٤بتعلم ٕباجة للوقت ليفكر َب ا٤بادة التعليمية قبل البدء َب دراستها كىو ما 
لوقت ا٤بناسب للمتعلم تكوف يوفره االنَبنت، كما أف االختبارات الٌب يتم ٙبديدىا َب ا

 (12) .مناسبة ىى األخرل ٥بذه النوعية من ا٤بتعلمْب
 
 

  مراحل إنتاج اؼبقررات اإللكًتونية:.  2
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 ٚبضػػػػع عمليػػػػة إنتػػػػاج ا٤بقػػػػررات اإللكَبكنيػػػػة جملموعػػػػة مػػػػن ا٤بعػػػػايّب، كمػػػػن أٮبهػػػػا معيػػػػار
(ADDIE)   كالػػػػػذم حظػػػػػي باىتمػػػػػاـ كبػػػػػّب ُب عمليػػػػػة إنتػػػػػاج ا٤بقػػػػػررات حيػػػػػث ٛبػػػػػر

كىػػػػػػي: أ.التحليػػػػػػل ب. التصػػػػػػميم ج. التطػػػػػػػوير د.  عمليػػػػػػة اإلنتػػػػػػاج ٖبمػػػػػػس مراحػػػػػػل
 التطبيق ىػ . التقييم.

  :المقررات اإللكترونية إنتاجمراحل .  3

 معيػػػػار هػػػػاكمػػػػن أٮب ،ا٤بقػػػػررات اإللكَبكنيػػػػة جملموعػػػػة مػػػػن ا٤بعػػػػايّبج ٚبضػػػػع عمليػػػػة إنتػػػػا 
(ADDIE)   كالػػػػػذم حظػػػػػي باىتمػػػػػاـ كبػػػػػّب ُب عمليػػػػػة إنتػػػػػاج ا٤بقػػػػػررات حيػػػػػث ٛبػػػػػر

كىػػػػػػي: أ.التحليػػػػػػل ب. التصػػػػػػميم ج. التطػػػػػػػوير د.  عمليػػػػػػة اإلنتػػػػػػاج ٖبمػػػػػػس مراحػػػػػػل
 التطبيق ىػ . التقييم.
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 إنتاجمراحل الجدول التالي يوضح الخطوات المتمثلة في كل مرحلة من و  

 :المقررات اإللكترونية

 

 التحليل:

وتتمثل فى تجميع معلومات عن محتوى المادة 

التعليمية والجمهور المستهدف وإمكانيات البيئة 

 :التعليمية واألهداف التعليمية وهى

 العمل على تحليل المقرر بصورة عامة. 
 .العمل على معرفة احتياجات المصمم 
  .العمل على تحليل المتعلم ومعرفة احتياجاته والتغلب على معوقات التعليم 
 تساعد في إنتاج المقرر. تحليل الموارد المتوفرة التي 
  الددنمت المعتمددد علددى الويددب    –تحديددد نمددت التدددري  الددتم سددوف يددتم إتباعدده ط الددنمت الم ددتلت

 وإستراتجيات التدري  المناسبة.
 .تحديد نقات الضعف ومحاولة عالجها 
  مهارية . –وجدانية  –تحديد األهداف العامة للمقرر ط معرفية 
 حليدددل المحتدددوى إلدددى وحددددات صدددغيرة لتسدددهيل عمليدددة تجميعهدددا فدددي موديدددو ت فدددي  ريتدددة ت

 متجانسة.
  تحليددل التدددري  حيددد تعتمددد علددى تحليددل المحتددوى وفيدده يددتم تحديددد فنددوا  ومسددتويات األهددداف

 التعليمية واألنشتة وفسلوب التقييم المناسب لكل موضو .

 التصميم:

الفعلى للمقرر وفى تلك المرحلة يبدف التصميم 

 ويتم فيها:

 .وضع األهداف التعليمية 
  وتجميعها وعمل دليل بالمحتويات المتواجدة. تحديد المصادر والمواد التعليمية 
 .توضيح عملية الترتيب التي سوف يتم إتباعها 
 . وضع مقترحات لتصميم المقرر وكيفية السير في عرض المعلومات 
 األنشتة.  وضع 
 .تحديد ترق التقييم 
 نشاء لوحة األحداد ال اصة بكل شاشة .إ 

 التطوير:

وفى تلك المرحلة, يتم تنفيت ما تم ت تيته فى 

مرحلة التصميم وفى      ضوء األهداف العامة 

 للمقرر:

 .  العمل على إنتاج المقرر حسب التصور الموضو 
 إنتاج كل واجهة حسب التصور ال اص بها 
 المحتوى . التفاعلية والتمارين التاتية وبعد تلك تحزيمالصور والفيديو والتمارين  جمع وإنتاج 

 التطبيق :

 وفى تلك المرحلة, يتم التتبيق كما يلي:

 .تجميع كل محتويات المقرر 
 .إ راج المقرر في صورته النهائية 
   تركيب المحتوى على نظام إدارة المحتوى ا لكتروني المست دم بالجامعة ,  وهدو نظدام مفتدو

 ومجانى.المصدر 
 است دام النظام. تدريب المدربين والمتدربين على 
  متابعة فداء المتدربين والمساعدة فى التغلب على المشكالت طتقديم الدعم الفنى 
  

 التقييم:

تقييم مدى فعالية وجودة المقرر ويتم ذلك 

 على مرحلتين:

  طالتقيدديم البنددائيformative assessment حظددات بدايددة مددن :  تقيدديم المقددرر وجمددع المال

 المراحل األولى من إنتاج وبناء المقرر.

  طالتقييم التجميعدىsummative assessment  إجدراء بعدض ا  تبدارات علدى المقدرر بعدد :

مرحلدددة التتبيدددق كدددتلك إجدددراء بعدددض ا سدددتبيانات وتددددوين مالحظدددات المتلقدددين طالمددددربين 
 والمتدربين 

 المقررات اإللكترونية إنتاجمراحل ( 1جدول رقم )
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 معايير إنتاج المقرر اإللكترونى:  -3

. معدددايير بنددداء المقدددرر ا لكتروندددي 2.معدددايير تصدددميم المقررانلكتروندددى 1

  2.معددددايير تقددددويم المقددددرر انلكترونددددى.  ونوجزهددددا فددددي الجدددددول رقددددم ط3

 كما يلي: 

 

 معايير تصميم المقرر اإللكترونى: -أ

 المقرر على األهداف ولي  على المحتوىاعتمد في تصميم  -
  (learning objective)اتكر األهداف التعليمية في بداية كل كائن تعليمي  -

  ى.ا تبارات تاتية في نهاية كل كائن تعليم فضف -
 .ضرورةإ  عند ال الصور تات األحجام الكبيرة فو  تست دم الصوت فو الفيديو  -
األ تاء العلمية ومناسب لمستوم  يكون محتوم المقرر كامل و ال من فن -

 المتعلم.

 .يمكن الرجو  إليها يكون المحتوم مزود بمراجع ومصادر علمية دقيقةفن  -
 يكون المقرر مزود بأنشته متنوعة تشجع علي التفكير انبتكارم والناقد. فن -
اقتر   لتفعيل التعاون     بالمقرر مناسبة. الواردةيكون عدد التكليفات والواجبات  فن -

 .الحوار منتدى    بعض المواضيع لمناقشتها في 
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 معايير إنتاج المقرر اإللكترونى( 2جدول )

 معايير بناء المقرر االلكتروني -ب

 التقييم: مصادر التعلم: األنشطة: المحتوى :

يحتددددددوى المقددددددرر علددددددى فهددددددداف تغتددددددى كافددددددة موضددددددوعات  -
 المحتوى. 

 يرتبت محتوى المقرر باألهداف التعليمية الموضوعة له.  -
 محتوى المقرر كامل وواضح و ال من األ تاء العلمية.  -
 يتناسب محتوى المقرر مع مستوى المتعلم.  -
يتناسدددددب محتدددددوى المقدددددرر مدددددع الموضدددددو  العلمدددددى او الحقدددددل  -

 العلمى للمقرر الدراسى. 
 المحتوى دقيق. -
 المحتوى مناسب. -
 المحتوى حديد. -
 المحتوى مقسم إلى وحدات متسقة.  -
 المحتوى معروض بمنتقية. -
 المحتوى موضح بحا ت وفمثلة مرتبتة به.  -
 المحتوى مزود بمراجع ومصادر علمية دقيقة -

المحتدددددددوى مدددددددزود بأنشدددددددتة  -
 متنوعة.

األنشدددددددتة الدددددددواردة تشدددددددجع  -
علدددددددى التفكيدددددددر ا بتكدددددددارى 

 والناقد. 
األنشدددددددتة الدددددددواردة منظمدددددددة  -

بتريقدددة منتقيدددة مدددن البسددديت 
 إلى المركب.

عددددددددددد األنشدددددددددتة الدددددددددواردة   -
بددددددددالمقرر كافيددددددددة لدراسددددددددة 

 المقرر ودعم التعلم. 
األنشددددددددتة الددددددددواردة تتسددددددددم  -

 بالواقعية والقابلية للتتبيق.
 

المددددددددواد والمصددددددددادر التعليميددددددددة  -
المرفقددددددددددة بددددددددددالمقرر مناسددددددددددبة 

 لموضوعات المقرر.
المددددددددواد والمصددددددددادر التعليميددددددددة  -

المرفقددددددددددة بددددددددددالمقرر مناسددددددددددبة 
 لمستويات المتعلمين. 

المددددددددواد والمصددددددددادر التعليميددددددددة  -
مقسدددددددمة إلدددددددى مدددددددواد فساسدددددددية 

 وف رى ا تيارية. 
المددددددددواد والمصددددددددادر التعليميددددددددة  -

واضددددددددحة وحديثددددددددة ومرتبتددددددددة 
 بالمحتوى. 

 

فدوات تقيدددديم األداء فددددى  -
المقددددرر تقدددددم تعليمددددات 
وتوقعددددددددددات واضددددددددددحة 

 للمتعلم. 
عددددددددددددددددد التكليفدددددددددددددددات  -

والواجبددددددددات الددددددددواردة 
 بالمقرر مناسبة.

تنددددددددددو  فدوات تقيدددددددددديم  -
 ألداء بالمقرر.ا

تنو  ترق تقدير األداء  -
 بالمقرر.

 معايير تقويم المقرر اإللكترونى  -ج

 اللغة المستخدمة : - تنظيم المحتوى : -  المواصفات العامة للمقرر :-

يحتددددددوى المقددددددرر علددددددى عنددددددوان واضددددددح يددددددرتبت  -
 بالت صص العلمى للمقرر

يحتددددوى المقددددرر علددددى مقدمددددة واضددددحة تأ ددددت فددددى  -
  لفية المتعلم وتوقعاتها عتبار 

تحتددددوى مقدمددددة المقددددرر علددددى الهدددددف مددددن تدددددري   -
 المقرر

تحتدددوى مقدمدددة المقدددرر علدددى معلومدددات تبدددين مددددى  -
 ارتبات المحتوى بالت صص العلمى

 يحتوى المقرر على مصادر متنوعة ملحقة  -
 

يحتددددددددوى المقددددددددرر علددددددددى جدددددددددول لمحتددددددددوى  -
الموضددوعات يشدددير إلددى الكيفيدددة التددى نظدددم بهدددا 

 المحتوى 
 موضوعات المقرر مسلسلة منتقيا ومنظمة -
تحتدددددوى وحددددددات المقدددددرر علدددددى موضدددددوعات  -

 رئيسة وفرعية تابعة 
المحتددددوى مددددنظم بتريقددددة تظهددددر ا تسدددداق بددددين  -

 الموضوعات 
المصدددادر الدددواردة فدددى نهايدددة كدددل وحددددة دقيقدددة  -

 ومرتبتة بموضوعات الوحدة 
العناوين الرئيسة والفرعية مست دمة لتنظيم  -

 المحتوى بدقة

 وضو  نمت الكتابة المست دم  -
 وضو  التعليمات الواردة -
 است دام كلمات وجمل واضحة  -
 است دام جمل قصيرة -
 است دام فقرات م تصرة  -
 المصتلحات مشتقة من تبيعة المحتوى  -
 ان تصارات والرموز معرفة تعريفا سليما -
 التعليمات مصاغة ببساتة ووضو  -
المحتددوى  ددال مددن التحيددز طليسددت مددع فو ضددد فئددة فو عمددر  -

 فو ثقافة فو عرق معين  
الرسوم واألشكال الواردة مست دمة بدقة وترتبت بموضوعات  -

 المحتوى.
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 :إنتاج اؼبقررات اإللكًتونيةمهاـ فريق  - 4

إف مهمة إنتاج ا٤بقررات اإللكَبكنية ٚبضع ١بهد كبّب من فريق العمل الذم يعمل بصورة 
متكاملة كمتعاكنة للخركج با٤بقرر ُب صورة هنائية صحيحة بدءا من تناكؿ احملتوم بصورة كرقية كقياـ 

ية، يكوف لكل ا٤بصمم التعليمي بالتحليل كالتصميم حٌب ٱبرج الناتج النهائى للعمل.كَب أثناء ىذه العمل
 فرد من الفريق كاجبات كمهاـ ٧بددة نوجزىا ُب ا١بدكؿ التإب: 
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 إنتاج المقررات اإللكترونيةمهام فريق ( 3جدول )

 

 :  Instructional Designer    مهام المصمم التعليمي في عملية اإلنتاج  -أ

مسددددداعدة  بدددددراء المدددددادة التعليميدددددة علدددددى تحديدددددد الشدددددكل التربدددددوم المناسدددددب  -
 للمقرر انلكتروني.

 وإنتاج المصادر التعليمية الالزمة.المساعدة في تحديد وإعداد  -
 تقديم النصائح الالزمة للعرض الجيد لمكونات المحتوم فثناء تقديمه. -
 المساعدة في تحديد األهداف التعليمية المناسبة للمحتوم والتالب. -
 المساعدة في تحديد تريقة التدري  المناسبة للمقرر. -

 ا تيار التسلسل المناسب لمكونات المحتوم. -
 استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة للمقرر.ا تيار  -
المسدددداعدة فددددي إعددددداد فدوات تقيدددديم فداء التددددالب الدارسددددين للمقددددرر  -

 ا لكتروني.
 إعداد التصورات الالزمة لتتوير المقرر. -
 إعداد لوحات األحداد التعليمية للوحدات والدرو  التعليمية. -

   E- content  Developer مطور المحتوى في عملية اإلنتاج  مهام  -ب

بعددددد انتهدددداء المصددددمم التعليمددددي مددددن عملددددلي يقددددوم بتسددددليم مخرجددددات عمليددددة التصددددميم إلددددى مطددددور المحتددددوى االلكترونددددي   

 :وتتمثل هذه المخرجات في

 التصورات المناسبة لتتوير المقرر. -
 لوحات األحداد التعليمية للوحدات والدرو  التعليمية. -
حيددددد يقددددوم  ويبدددددف عمددددل متددددور المحتددددوى ا لكترونددددي مددددن مرحلددددة التتددددوير مددددرورا بمرحلددددة التنفيددددت ثددددم مرحلددددة التقددددويم.  

بتتدددوير المحتدددوى انلكتروندددي بنددداءا علدددى اسدددتراتيجيات التعلددديم والدددتعلم المناسدددبة للمقدددرر التدددي تدددم وضدددعها فدددي المراحدددل 

التسلسدددل المناسدددب لمكوندددات المحتدددوم ويبددددف فدددي تهيئدددة الصدددفحات السدددابقة لمرحلدددة التتدددوير طالتحليدددل والتصدددميم , مراعيدددا 

 ومضامين المحتوى التي قام بتحديدها المصمم التعليمي. وفقا للفقرات html وتحويل النصوص إلى لغة

 وفى هذه المرحلة يقوم مطور المحتوى االلكتروني بما يلي:

 المقرر ومتابعة عملية تعلم المحتوم عن بعد. مساعدة  براء المادة التعليمية والمعلمين في است دام فدوات -
 للمقرر في تفعيل است دام فدوات التفاعل المتزامن وغير المتزامن. تعلممساعدة المعلم والم -
 .تعلمالعمل مع مصمم الرسومات في تهيئة الصفحات بحيد تبدو شيقة وبسيتة وفكثر جاتبية للم -
 .لمتعلمتهيئة الصفحات وبرامج الدعم الالزمة ل -

 .htmlتحويل وترميز النصوص والوسائت التعليمية األ رى إلى لغة 

 Graphic Designer  مهام مصمم الرسومات في عملية اإلنتاج -ج

يعتبر فريق مصممي الرسوم المتحركة والصور من فهم الت صصات المتلوبة في تتوير المحتوم ا لكتروني. ويبدف عملهم 

في ورشة العمل مع المصمم التعليمي التم يضع القواعد  التي يتم وضع اعتبارات لها في التصميم سواء كانت صور عادية فو 

توزيع العمل على الفريق. ومن البرامج التي يست دمها مصمم الرسوم  ويبدف رسومات متحركة او معامل افتراضية, 

. وبعد ا نتهاء من المهمة, يجرى الفريق ورشة عمل ف رم مع المصمم التعليمي لمراجعة اننتاج من الرسومات  Photoshopط

 واألشكال المتحركة.



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

239 
 

 رابعا : معوقات التعليم اإللكًتوين : 
التعليم االلكَبك٘ب كغّبه من طرؽ التعليم األخرل لديو معوقات تعوؽ تنفيذه كمن ىذه    

 العوائق: 
 تطوير اؼبعايَت  .1

ا٤بدارس، لوجدنا أهنا ٕباجة  لو نظرنا إٔب بعض ا٤بناىج كا٤بقررات التعليمية ُب ا١بامعات أك
كل سنة، بل كل شهر أحيانا.  كثّبة نتيجة للتطورات ا٤بختلفةإلجراء تعديبلت كٙبديثات  

 شكل كتب أك أقراص مد٦بة فإذا كانت ا١بامعة قد استثمرت ُب شراء مواد تعليمية على
CD الكتب كاألقراص  ، ستجد أهنا عاجزة عن تعديل أم شيء فيها ما ٓب تكن ىذه

استثمار ا١بهة الٍب  كلضماف ٞبايةقابلة إلعادة الكتابة كىو أمر معقد حٌب لو كاف ٩بكنا. 
 .بسهولة تتبُب التعليم اإللكَبك٘ب ال بد من حل قابل للتخصيص كالتعديل

األنظمة واغبوافز التعويضية من اؼبتطلبات اليت ربفز وتشجع الطالب على التعليم  .5
 . اإللكًتوين

ساليب الٍب حيث الزاؿ التعليم اإللكَبك٘ب يعا٘ب من عدـ كضوح ُب األنظمة كالطرؽ كاأل
يتم فيها التعليم بشكل كاضح كما أف عدـ البت ُب قضية ا٢بوافز التشجيعية لبيئة التعليم 

 ىي إحدل العقبات الٍب تعوؽ فعالية التعليم اإللكَبك٘ب. 
 التسليم اؼبضموف والفعاؿ للبيئة التعليمية .  .3
   نقص الدعم كالتعاكف ا٤بقدـ من أجل طبيعة التعليم الفعالة .  -
   نقص ا٤بعايّب لوضع كتشغيل برنامج فعاؿ كمستقل .  -
 نقص ا٢بوافز لتطوير احملتويات .  -
   Methodologyعلم اؼبنهج أو اؼبيثودولوجيا  .2

غالبان ما تؤخذ القرارات التقنية من قبل التقنيْب أك الفنيْب معتمدين ُب ذلك على 
عتبار مصلحة ا٤بستخدـ  ، أما استخداماهتم ك٘بارهبم الشخصية ، كغالبان ال يؤخذ بعْب اال

عندما يتعلق األمر بالتعليم فبل بد لنا من كضع خطة كبرنامج معيارم، ألف ذلك يؤثر 
  بصورة مباشرة على ا٤بعلم )كيف يعلم ( كعلى الطالب ) كيف يتعلم ( . 
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 اػبصوصية والسرية  .2
كالَببويْب  إف حدكث ىجمات على ا٤بواقع الرئيسية ُب اإلنَبنت ، أثرت على ا٤بعلمْب

ككضعت ُب أذىاهنم العديد من األسئلة حوؿ تأثّب ذلك على التعليم اإللكَبك٘ب 
 مستقببلن،كلذا فإف اخَباؽ احملتول كاالمتحانات من أىم معوقات التعليم اإللكَبك٘ب.

 التصفية الرقمية  .6
ىي مقدرة األشخاص أك ا٤بؤسسات على ٙبديد ٧بيط االتصاؿ كالزمن بالنسبة لؤلشخاص 

ىل ىناؾ حاجة الستقباؿ اتصاالهتم ، ٍب ىل ىذه االتصاالت مقيدة أـ ال ، كىل تسبب ك 
ضررا" كتلفا"، كيكوف ذلك بوضع فبلتر أك مرشحات ٤بنع االتصاؿ أك إغبلقو أماـ 

 االتصاالت غّب ا٤برغوب فيها ككذلك األمر بالنسبة للدعايات كاإلعبلنات . 
 كتفاعلهم معو.مدل استجابة الطبلب مع النمط ا١بديد  .5
مراقبة طرؽ تكامل قاعات الدرس مع التعليم الفورم كالتأكد من أف ا٤بناىج الدراسية تسّب  .5

 كفق ا٣بطة ا٤برسومة ٥با . 
زيادة الَبكيز على ا٤بعلم كإشعاره بشخصيتو كأٮبيتو بالنسبة للمؤسسة التعليمية كالتأكد من  .9

 قليديان . عدـ شعوره بعدـ أٮبيتو كأنو أصبح شيئان تراثيان ت
 كعي أفراد اجملتمع هبذا النوع من التعليم كعدـ الوقوؼ السليب منو.  .11
 كتوسيع اجملاؿ لبلتصاؿ البلسلكي .  توفر مساحة كاسعة من ا٢بيز الكهركمغناطيسي  .11
ا٢باجة ا٤بستمرة لتدريب كدعم ا٤بتعلمْب كاإلداريْب ُب كافة ا٤بستويات ، حيث إف ىذا  .15

 ٔب التدريب ا٤بستمر كفقان لتجدد التقنية. النوع من التعليم ٰبتاج إ
 ا٢باجة إٔب تدريب ا٤بتعلمْب لكيفية التعليم باستخداـ اإلنَبنت. .13
 ا٢باجة إٔب نشر ٧بتويات على مستول عاؿو من ا١بودة، ذلك أف ا٤بنافسة عا٤بية.  .12
تعديل كل القواعد القدٲبة الٍب تعوؽ  االبتكار ككضع طرؽ جديدة تنهض باالبتكار ُب كل  .12

 مكاف كزماف للتقدـ بالتعليم كإظهار الكفاءة كالرباعة . 
 اػباسبة :
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لقػػد لعػػب التطػػور التقػػِب دكران كبػػّبان ُب بنػػاء ا٢بضػػارة اإلنسػػانية ا٢بديثػػة ككػػاف السػػبب ُب كػػل  
ع ٦بػػاالت اإلنتػػاج الػذم ىػػو األسػػاس ا٢بػػاكم للحيػػاة ُب اجملتمػػع.  التحػوالت ا١بذريػػة  ُب ٝبيػػ

كمػػػا أدت التقنيػػػة إٔب تغيػػػّب اجملتمعػػػات التقليديػػػة ُب الدكلػػػة الصػػػناعية ا٢بديثػػػة إٔب ٦بتمعػػػات 
تقنية أثرت بدكرىا على السلوؾ اإلنسا٘ب لؤلفراد كعلى اإلدارة كعلى اجملتمػع. كتنػادم الورقػة 

كا٣بػربات ُب قطػاع التعلػيم كقطاعػات البحػث العلمػي كالتنميػة سخّب كل الطاقػات البشػرية بت
تأسػػيس كإٯبػاد كحػػدة تنسػيق بػػْب كليػات الَببيػػة كا٤بركػز العػػاـ لتػػدريب كالتطػوير كالعمػػل علػى 

ا٤بعلمػػػػْب كإدارٌب ا٤بنػػػػاىج، كالتخطػػػػيط بقطػػػػاع التعلػػػػيم لتحديػػػػد الكػػػػم كالنػػػػوع، كاإلمكانػػػػات 
 لكَبك٘ب. ا٤بطلوب توفرىا إلعتماد نظاـ التعليم اإل

 
 التوصيات :

تكػػوف منػػربان  كبنػػاء بوابػػة تعليميػػة إلكَبكنيػػة، إنتػػاج ا٤بقػػرر اإللكػػَبك٘ب،تركيػػز كافػػة ا١بهػػود علػػى  .1
للتعلػػيم ا٤بتواصػػل، كالتػػدريب الفعػػاؿ، ك٥بػػذه البوابػػة ا٤بقػػدرة علػػى تلبيػػة احتياجػػات ا٤بسػػتفيدين 

صػػػْب، كالبػػػاحثْب كػػػبل ٕبسػػػب التبلميػػػذ كالطػػػبلب، كا٤بعلمػػػْب، كأكليػػػاء األمػػػور، كا٤بخت –مػػن 
ا٤بعلومات الٍب يبحثوف عنها، كاال٬براط ُب برامج التدريب التفػاعلي   -احتياجاتو كاىتماماتو 

كلما أمكن ذلك، من مساكنهم أك أمػاكن عملهػم كذلػك بػربط ا٤بسػتفيد با٣بػدمات حيثمػا 
 .كجدت، عن طريق شبكات االنَبنت

تمػػػػع ا٤بعلومػػػػات كا٤بعرفػػػػة، أخػػػػذين بعػػػػْب للوصػػػػوؿ إٔب ٦ب اتسػػػػَباتيجيالسياسػػػػات كاالكضػػػػع  .5
 ، كدراسة الوضع ا٢بإب لو.قطاع التعليماالعتبار خصائص 

ٙبسػػػْب أسػػػاليب التػػػدريس ُب ا١بامعػػػات كدعمهػػػا با٤بسػػػتحدثات التكنولوجيػػػة، كالبعػػػد عػػػن  .3
 الطرؽ ا٤بعتادة ٩با يساعد على ٭بو اال٘باىات االٯبابية ٫بو ا٤بستحدثات لديهم .

كإنشػػػاء شػػػبكة  ا٤بؤسسػػػات كا٤براكػػػز احملليػػػةالسػػػعي إٔب إٯبػػػاد تكامػػػل معلومػػػاٌب كمعػػػرُب بػػػْب  .2
 معلوماتية كمعرفية تساىم ُب اإلفادة العلمية كاإلدارية.

ضركرة إجراء ا٤بزيد من األٕباث كالدراسات حوؿ أثر استخداـ التعليم اإللكَبك٘ب ُب ٙبصػيل  .2
 طبلب ا٤بستويات ا٤بختلفة.
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 ض الكليات الٍب ٥با باع ك٘بارب ناجحة ُب إعداد معلمي التعليم اإللكَبك٘ب.التوأمة مع بع .6
االىتمػاـ بالكػادر البشػرم ا٤بؤىػل كا٤بتخصػػص ُب ٦بػاؿ التقنيػات الَببويػة، كتقنيػة ا٤بعلومػػات،  .5

كيػػػتم االعتنػػػاء بػػػربامج التأىيػػػل كالتػػػدريب ا٤بسػػػتمر كفػػػق ا٤بسػػػتجدات التقنيػػػة، ٤بواكبػػػة التطػػػور 
 التقِب.
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 اؼبراجع
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 الوعي الغذائي واؼبمارسات الغذائية ستوى ـتقييم 
 دبدينة زلينت معلمات اؼبدارس االبتدائية  من عينة لدي

 / اعبامعة األظبرية اإلسالمية بزلينت د. خَتى اؽبادى غويلو
  اؼبلخص

كا٤بمارسات الغذائية لعينة من الوعى الغذائي مستوى ىدفت ىذه الدراسة إٔب تقصي 
االبتدائية ٗبدينة زليًب؛ كذلك إلعداد أجياؿ كاعدة تعد الركيزة األساسية لبناء  معلمات ا٤بدارس

استخداـ استبانة معتمدة ُب العديد من الدارسات السابقة، ًب حيث ًب مستقبل مشرؽ لببلدنا. 
لبلتي معلمة، كا 160ىن عددواسة بالدر المشموالت ملؤىا با٤بقابلة ا٤بباشرة مع ا٤بعلمات 

مدرسة ابتدائية ًب  16من يدٌرسن الصفوؼ األكٔب )األكؿ كالثا٘ب كالثالث كالرابع االبتدائي( 
مستول الوعى لمعرفة  تضمنت االستبانة أسئلة صيغت بطريقة كاضحة كسهلة اختيارىا عشوائيان.

ت البحثية، باستخداـ النسب الغذائي، كا٤بمارسات الغذائية للمعلمات، كًب ٙبليل البيانا
% من ا٤بعلمات )عينة 62.8  كا٤بتوسطات ا٢بسابية. كقد أكضحت نتائج  الدراسة أف نسبة

سنة كبلغت نسبة ا٤بعلمات  ُب عينة البحث الغّب   39-30البحث( تراكحت أعمارىن بْب 
فإف ا٤بستول التعليمي % منهن متزكجات. أما 42.6(  بينما سجلت نسبة 57.3متزكجات )

،الدبلـو البكالوريوس%( حصلن على ليسانس،  64.7أكثر من نصف عينة الدراسة )
% ٰبملن شهادات 52‚8كالثانويات التخصصية على التوأب. كبالنسبة للتخصص فإف 

كٓب ٰبصلن على لتخصصات ٨بتلفة عن ٚبصص معلمة فصل مثل التخصصات األدبية أك العلمية 
. َب حْب ما يقرب من ثلث ٙبصلن على دكرات ُب ىذا اجملاؿ% 21تدريبية كتربوية بينما دكرات 
ا٤برتفع بْب  كقد أظهرت الدراسة إٔب أف الوعى درسن ٚبصص معلمة فصل. %(34العينة )

،  بينما الوعي %79.22اعتبار الربكتينات مصدرا أساسيا للطاقة ػػػ جاء بنسبة  ا٤بعلمات ػػ علي
كل ات. أما بالنسبة لوعى ا٤بعلمات فقد اتضح أف  بْب ا٤بعلم %16.88الضعيف بلغت نسبتو 

من عينة البحث  % 60.89حيث كجد   سعرات حرارية؛ 4جراـ بركتْب يعطي عند احَباقو 
ليس لديهن دراية بذلك ؛ ألف أكثر من نصف عينة البحث حاصبلت على درجة الليسانس. أما 

صابة باألمراض فقد كجد نصف عينة بالنسبة للوعي بأٮبية فوائد األلياؼ َب الغذاء كتقليل اإل
البحث يؤيدف ذلك. كعند ٙبليل البيانات ا٣باصة بالعادات الغذائية فقد ثبت بعض العادات 
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 بلغت نسبتوكجبات يوميا  6-4من التبلميذ الغذائية ا١بيدة من ا٤بعلمات ا٤بؤيدة لتناكؿ 
التفضيل الغذائى الوعي الغذائي َب ض ػانخفُب حْب .  ا٤بؤيدات% من ا٤بعلمات 79.22

الَببول وارتبط ذلك بالمستوى التعليمي  ،معلمتهم ُب نوعية األطعمة الٍب تتناك٥باللتبلميذ كتقليد 
كتشّب النتائج إٔب أف ىناؾ ا٘باىا إٯبابيا من قبل ا٤بعلمات ُب التعرؼ على القيمة كالعادات لهن. 

كإقامة احملاضرات رامج التثقيف با٤بزيد من ء راءب عليو إجػمما يتوجالسلوكيات الغذائية؛ و
 للرفع من مستول كعيهن الغذائي. كالندكات العلمية ككرش العمل حوؿ التغذية للمعلمات

الوعي الغذائي، ا٤بمارسات الغذائية، معلمات ا٤بدارس االبتدائية، مدينة  الكلمات اؼبفتاحية: 
 زليًب.
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Abstract  

The purpose of this study was to identify the nutrition awareness level 
and nutrition practices of the primary school teachers in Zliten city. 
Because it is important to be the head of the family and directly 
responsible for feeding her family at home and school, to prepare  
generations  for building a bright future for our country.  Where was 
the use of a questionnaire to the (160) teachers, who were selected and 
interviewed by using the stratified random sample method from 16 
schools. The results of the study showed that (62.8%) of the teachers 
(the research sample) ranged in age from 30 to 39 years and 57.3% of 
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the sample were unmarried, whereas 42.6% were married. As for the 
educational level, more than half of the research sample (64.7%) get the 
Bachelor's degree, then the diploma, and specialized secondary, 
respectively. In addition, approximately half of the sample (52.8%) 
holds diplomas for different disciplines from the specialty of a class 
teacher, and did not get training and education courses while 21% 
received courses in this field. While approximately one-third of the 
sample (34%) studied the specialty of a class teacher.  The study found 
that the awareness was high as proteins were the main source of energy 
(79.22%), while the weak awareness was (16.88%) between the 
parameters. The study found (60.89%) of the research sample are not 
aware about that each gram protein gives 4 calories when burning. 
While the study found half of the research sample support the point 
which describing the fiber in food reduce the incidence of diseases. 
When analyzing the data on dietary habits, some good eating habits 
were found in students eating 4-6 meals per day with 79.22% of the 
teachers supporting this.  The results of the research indicate that there 
is a positive trend by the teachers in the recognition of value, habits and 
dietary behaviors, which is necessary to carry out more programs of 
education and the establishment of lectures and scientific seminars and 

workshops for teachers to raise the level of consciousness of food. 
Key Words: Nutrition Awareness, Nutrition Practices, School 

Teachers, Zliten City. 
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 اؼبقدمة 
ىو ا٢باؿ َب كقتنا كما ع الصحة كالتغذية ا٤بدرسية ىتماما بالغا بموضوٓب العآب يشهد ا

ت لوياكألانفسها على قائمة ض تفرمسألة مهمة كملحة درسية لمالصحة ت اصبحأف ،لحاضرا
ة يرالصر)اللمستقبل رنا ستثماد اتعدارس لمافي دة  لجيالصحة ف األ  طنية،لوا
السيما ، لتربويةت التعليمية كالمؤسساالية كمن  مسؤؼ ضاعالذم ألمر ( ا2012دم،لرشيكا

ٌفعالة ت بيئاوص، كالٌب تعد بشكل خابتدائية الالمرحلة دارس امبشكل عاـ كلتعليم مدارس ا
برامج التوعية الغذائية لصحيحة للمعلمات كالتبلميذ؛ ألف كالتغذكية الصحية احي ابالنوض للنهو

ا٤بدرسية للتبلميذ ُب ا٤بناطق الريفية كا٢بضرية، ٥با ميزة إضافية إٔب جانب تلبيتها الحتياجات 
تغذكية معينة، فهي تشجع االلتحاؽ با٤بدارس كاالنتظاـ ُب الدراسة كتقليل معدالت االنقطاع عن 

كحيث إف ا٤بعلمات يقمن (. 2000ى ا٣بامس كالعشركف للشرؽ األدٗب، التعليم )ا٤بؤٛبر اإلقليم
ٗبهمة التنشئة الثانية كالٍب تتسم بالر٠بية كالنظاـ أكثر من التنشئة األكٔب كالٍب تكوف موازية ٥با 

. لذلك قد يكوف ٥بن تأثّب على نشر (2016 ،، غويلو2007، الليلي كبكّب)كمكاهنا ا٤بنزؿ 
الذين يتلقوف منهن العلم  التبلميذـ بْب لسليؾ السلوكالصحية ادات الغذائية الوعى الغذائي كالعا

فة كمعرت أدكارنا جديدة ٓب تكن لمؤسسارس ىذه  اتماأف ينبغي لذا (. 2007،)الليلي كبكّب
التوعوية كالسلوكيات كالعادات الغذائية للمعلمات كالتبلميذ حي ابالنوىتماـ الامنها ؽ، كلسابافي 

(. كمن ا١بوانب  ا٤بهمة َب ا٢بفاظ 2012يدم،لرشة كايرالصر)المختلفة رىا اوصكبأشكالها 
معرفة كفهم  ا٤بعلومات ا٣باصة بالغذاء كالتغذية الصحيحة ،  على الصحة كالوعي الغذائي ىو

كالقدرة على تطبيق ىذه ا٤بعلومات ُب ا٢بياة اليومية، بصورة مستمرة تكسبها شكل العادة الٍب 
د ُب ٙبديد كاجباتو ا٤بتكاملة الٍب ٙبافظ على صحتو كحيويتو كذلك ُب حدكد توجو قدرات الفر 

ؿ الصحيحة تعتبر من أىم العوامفالتغذية  (. عبلكة على ذلك1993 ،كا٢بصْب يسإمكاناتو )
يم ػى التعلػعلهتم تساىم في تنمية قدرا،كما  للتبلميذالنشاط الفكري ؿ على تفعيؿ التي تعم

 (. 1997كركرم كا٤بصرم،تالمعرفي )الالتحصيل و
 دراسة لامشكلة 

تبلميذ، لة احيابناء ألساسية في المرحلة دائية ىى االبتالمرحلة د الصفوؼ األكٔب من اتع  
ؽ تطبيقها، طردرسية، كلمتوعية الغذائية الاعن ت لمعلوماالى س إمألحاجة افيها كيكوف 
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ادث لحوت كاإلصابااض كاألمراتجاه أكثر حساسة ـ جسامهتكوف ألمرحلة ىذه افي تبلميذ لكا
((William and Angela, 2010غّب قليلة ُب  ٪بد أهنم ٲبثلوف نسبة . إضافة أب ذلك

بالعادات ىتماـ الاجملتمع  احمللي، كعلى ا٤بستول العا٤بي؛ ٩با يتطلب كضع برامج خاصة ٥بم، كا
، كتلقى ميةلتعليات الخبرإكتساب اعلى تبلميذ لعدة المسا؛ كذلك السلوكيات الغذائيةو
 رؼ بشكل جيد.  لمعاا

بعد اإلطبلع على بعض الدراسات كالبحوث السابقة الٍب اىتمت بدراسة الوعي الغذائى 
الحميري كدراسة  2016كدراسة غويلو  2017بن زيداف كاخركف  كا٤بمارسات الغذائية كدراسة

تناكلوا  باعتبارىم 2006بن خياؿ كاخركف كدراسة  2007الليلي ك بكّب كدراسة  2015
وعليو فإن ىذه الدراسة معنية بالتعرف على مستوى الوعي كالصحى ، الوعي الغذائي مستول 
ا٤بمارسات الغذائية لعينة من معلمات الصفوؼ األكٔب من مدارس التعليم االبتدائي الغذائي و
 ٗبدينة زليًب

 ىداف البحث   أ
الوعى الغذائي كا٤بمارسات مستوى ساسية الوقوف على أاستهدفت بصفة  الدراسة ا٢بالية      

ؿ ويمكن تحقيق ىذا الهدف من خبلالغذائية لعينة من معلمات ا٤بدارس االبتدائية ٗبدينة زليًب. 
 :تيةاآلىداف ألا

 للمعلمات.  كا٤بمارسات الغذائية التعرؼ إٔب مستول الوعى .1
 دراسة الوعي الغذائي للمعلمات ٘باه التبلميذ. .2
 العامة كاالقتصادية للمعلماتالتعرؼ على بعض البيانات  .3
 ا٤بدارس االبتدائيةالسعى إٔب تصميم كتيب إرشادم غذائي لتوعية معلمات  .4

 اؼبواد وطرؽ العمل 
 عينة البحت

الصفوؼ األكٔب )األكؿ كالثا٘ب كالثالث كالرابع ت معلمة من معلما 160على اشتملت   
من بصورة عشوائية لعينة ت اختيرقد اك  ديتة زليًب،بمدارس ا٢بكومية بالم االبتدائي( العامبلت

استعماؿ استبانة معتمدة ُب العديد من حيث ًب  ،مدرسة إبتدائية من ٨بتلف فركع ا٤بدينة 16
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( 1كؿ )لجد، كا بالدراسةالمشموالت الدارسات السابقة، ًب ملؤىا با٤بقابلة ا٤بباشرة مع ا٤بعلمات 
 ٗبدينة زليًب.يمية لتعلا٤بدارس اعلى توزيع أفراد عينة الدراسة يوضح  

 التحليل اإلحصائى 
ًب ٝبع االستبانات كحللت البيانات ا٤بتحصل عليها باستخداـ التحاليل اإلحصائية الوصفية 
لؤلعداد ، النسب ا٤بئوية، كا٤بتوسطات. ًب عمل التحاليل اإلحصائية باالستعانة بربنامج ا٢باسب 

كضعت  بيانات استمارة االستبيافكلعرض ككصف   Microsoft   Exile 2003  البلٕب 
 ُب جداكؿ ٨بتلفة. 

 ٗبدينة زليًبلتعليمية دارات اإلارس اعلى مدتوزيع أفراد عينة الدراسة  :1جدوؿ 
 ـ اؼبدرسة  احمللة أو اؼبنطقة عدد اؼبعلمات 
 1 عبداللة بن العباس الدافنية 20
 2 ببلؿ بن رباح كادكش 20
 3 اسامة بن زيد ازدك ا١بنوبية 15
 4 ىاركف الرشيد الظهّبة 10
 5 ٦باىدعبدالسبلـ التومى ا١بهاد 10
 6 عبدالرٞبن بن عوؼ ا١بهاد 9
 7 ا٣بنساء ابورقية 10
 8 الشاطئ ازدك الشمالية 5
 9 اٞبدالشارؼ الغويبلت 10
 10 شهداء العركبة ا١بهاد 5
 11 الشركؽ ماجر 5
 12 السيدة عائشة اـ ا٤بؤمنْب الشيخ 10
 13 اـ سلمة الظهّبة 10
 14 تأر الشهداء الدفنية 6
 15 اـ القرم الظهّبة  4
 16 الوحدة العربية ازدك ا١بنوبية 10

 
 النتائج و اؼبناقشة

ث كفق ا٣بصائص كا٤بعلومات الشخصية، كمصادر لبحا ليهاؿ إتوصكفيما يلي عرض للنتائج الٍب 
 الباحث باالعتمادعلى نتائج االستبيافالبيانات الواردة با١بداكؿ التالية من إعداد 
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كبّبة نسبة أف  ).سنة 40 -18 (ما بْبقد تراوحت ا٤بعلمات اعماراظهرت الدراسة ا٢بالية أف
ُب حْب اف ا٤بعلمات  ا٤بتزكجات  ،% 57.30 غّب متزكجات كبلغت حوأبمعلمات من ال

  (.2% كما ىو موضح ُب ا١بدكؿ ) 42.60بلغت نسبتهن حوأب 
 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة كفق ا٤بعلومات الشخصية2جدوؿ  
 اؼبعلومات الشخصية العدد النسبة )%(

 العمر)السنة(  
62.80% 66 18- 29 
21.90% 23 30 -39 
 سنة فما فوؽ 40 17 16.10%

 اغبالة االجتماعية   
 متزكجة مطلقة أرملة 64 42.60%
 غّب متزكجة  86 57.30%

 
اليسانس كانت نسبتها  فيما يتعلق با٤بستويات العلمية أف ٞبلة الشهادة ا١بامعيةأظهرت الدراسة 

% من 8الثانوية التخصصية ك  ،%10.80دبلـو متوسط  ،%16 بكالوريوس ،% 64.70
حيث  ا٤بتزكجات ا٤بعلماتمن ألكرب كانت (. ووجد النسبة ا3)جدكؿ ة ػي للعينػالمجموع الكل
من كبّبة ن نسبة ( أ3من ا١بدكؿ )نبلحظ إضافة إٕب ذلك  . %82.81بلغت النسبة 

% ٰبملن شهادات لتخصصات ٨بتلفة عن ٚبصص معلمة فصل مثل  8.52معلمات ال
 % قد حصلن21تدريبية كتربوية بينما كٓب ٰبصلن على دكرات  التخصصات األدبية أكالعلمية

 ،درسن ٚبصص معلمة فصل %34. َب حْب ما يقرب من ثلث العينة على دكرات ُب ىذا اجملاؿ
 كىذه النتيجة طبيعية ٢بداثة خرٯبات قسم معلمة الفصل بكليات الَببية ُب ليبيا. 

 : توزيع أفراد عينة الدراسة كفق ا٤بستول التعليمي كالتخصص 3جدكؿ 
  العدد النسبة )%(

 اؼبستوى التعليمى  
 ليسانس 101 64.70%
 بكالوريوس 25 16.00%
 دبلـو 17 10.80%
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 الثانوية التخصصية 13 08.00%
 التخصص  

 معلمة الفصل 54 34.00%
 متحصلة علي دكرات تربوية 21 13.00%
 غّب متحصلة علي دكرات تربوية  83 52.80%

 اؼبراحل الىت تدرسها  
 األكؿ ابتدائى 39 20.40%
 الثاٗب ابتدائى 35 27.70%
 الثالث ابتدائى 49 25.60%
 الرابع ابتدائى  52 27.20%

 
د مما يساعؿ التغذية كالغذاء بمجاـ كإدراؾ ا٤بعلمة فهكمعرفة كبالنسبة للوعى الغذائى فهو مدل 

كاالىتماـ بالغذاء ا٤بتناكؿ ٩با يَبتب عليو من سبلمة لعناية ك انحؾ التبلميذ على توجيو سلو
الدراسة، اعتمدت على النسب صحية كبدنية. كمن اجل تفسّب النتائج ا٤بتحصل عليها من ىذه 

 ( كذلك على النحو اآلٌب:2005ا٤بئوية الٍب أشار إليها القدكمي )
 % فأ كثر مستول كعي غذائي مرتفع جدا  80
 % مستول كعي غذائي مرتفع   79.9 -70

 % مستول كعي غذائي متوسط  69.9 - 60 
 % مستول كعي غذائي منخفض 59.9 -50
 مستول كعي غذائي منخفض جدا  % 50أقل من  
من معلمات ا٤بدارس االبتدائية ٗبدينة النسبة ا٤بئوية للوعى الغذائى لعينة ( 4يتضح من ا١بدكؿ )  

مرتفع حوؿ أٮبية  % من عينة البحث كعيهن الغذائي79.22، بينت الدراسة أف زليًب
االعتماد على ىذه  كمثل ىذه النسبة عالية كٲبكن الربكتينات كوهنا مصدر أساسي للطاقة،

ذلك، على % من عينة البحث ٓب توافق 16.88َب حْب الفقرات ُب قياس الوعي الغذائي. 
، أما  67.90ككاف الوعي الغذائي ا٤بتوسط بنسبة  % 24.07% باعتبار البيض بدائل اللحـو

 .عينة البحث ال يؤيدف ذلكمن 
كل جراـ فيما يتعلق بقلة نسبة الوعى الغذائى كانت حوؿ قراءة ا٤بعلمات الفقرة ا٤بتعلقة بأف  

من عينة البحث ليس ٥بن  % 60.89فقد كجد  سعرات حرارية 4بركتْب يعطي عند إحَباقو 
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دراية بذلك،  كالسبب َب ذلك يعود إٔب عدـ االىتماـ الَببية كالتعليم بالتوعية الغذائية َب سن 
كرة سواء كاف ذلك على مستول األسرة أـ ا٤بدرسة كما تتضمنو ا٤بناىج الدراسية من جوانب مب

 . 2005)( كالقدكمي )2001أساسية ُب تنمية الوعي الغذائي كيتفق ذلك مع  العلى )
لوظيفة األساسية للكربوىيدرات ىى كقاية ا١بسم ككذلك بالنسبة لوعيهن حيت من ا٤بعركؼ أف ا

ليس  ٥بن على  %( ك 45.09) مستول الوعي الغذائي منخفض جداكاف من األمراض فقد  
من ا٤بعلمات غالبية أف لى إلتنيجة ىذه  افي ب لسبد ايعود قك دراية كاملة ٗبوضوع التغذية،

ٗبعُب أف موضوع الدراسة لو عبلقة  ،التخصصيةالثانويات من حملة اليسانس أك جة درحملة 
أما النسب الباقية فكانت  ، ( 2016)غويلو، بالتخصص العلمى كالعبلقة دالة احصائيا بينهما 

سة دراليو ذىبت إمع ما تتفق لنتيجة %(،  كىذه ا27.45متساكية تقريبان بْب أكافق كال أكافق )
لة دكفي دارس االبتدائية لماسية  في رلمدالصحة ( ٤بستول ا2012م ،لرشيدة كايرالصر)ا

ليو ذىبت إلنتيجة مع ما ؼ ىذه  اتختلك ، لعلميىل المؤالى متغير إ الكويت  كالذل يعزل
( الٌب درس فيها كاقع ا٣بدمات الصحة ا٤بدرسية َب ا٤بدارس ا٢بكومية 2000ا٣بندقجى )سة درا

 َب ٧بافظة اربد با٤بملكة االردنية.  
% منهن كاف ٥بن 69.28صادر الغذائية للكوليسَبكؿ البيض فإف التوعيةالغذائية من ا٤ب اما عن

 18.95بذلك، أما النسب الباقية فكانت بْب ال أكافق كال أعرؼ ) كعي غذائي متوسط
( كالٌب 2016غويلو )سة دراليو ذىبت إمع ما تتفق لنتيجة كىذه ا %( على التوأب،11.76،%

لطالبات كلية الَببية بزليًب على تناكؿ األغذية  درس فيها الوعي الغذائي كا٤بمارسات الغذائية
 احملتوية على الزيوت ا٤بهدرجة.
كٞباية ة  ػاف الغذائيػاأللي بأٮبية فوائدذائي ػوعي الغػاع الػارتفالدراسة، في حين أظهرت نتائج 

كلكن ىنالك  نسبة نصف عينة البحث تقريبا يؤيدف ذلك  ا١بسم من األمراض، حيث كجدث
ك إلى ػع ذلػوقد يرجلة كىى ما يقارب من ثلث العينة ليس ٥بن كعي ضمُب بذلك، كاف كانت قلي

 ؿ أتناءة والجلسات الفردية للحد من مستوى الخجػات الجماعيػاستخدم األسلوب والمناقش
اذ أف نقص ، كعيهن الغذائى اضػك النخفػوذلبالدراسة المشموالت ا٤بقابلة ا٤بباشرة مع ا٤بعلمات 

لمجتمع نتائج اد كاألفرإذا ٓب يدرؾ المستقبل السلبية في سيكوف تأتّباتو االوعى الغذائى 
 كياهتم على ا٤بدل البعيد َب التغذية ا٤بدرسية.سلو
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 النسبة ا٤بئوية للوعى الغذائى لعينة ( 4جدكؿ )

 النسبة العدد  الوعى الغذائى
 %79.22 122 أكافق تعترب الربكتينات مصدرا أساسيا للطاقة

 %16.88 26 ال أكافق
 % 03.89 6 ال أعرؼ

 %67.90 110 أكافق يعترب البيض من بدائل اللحـو
 %24.07 39 ال أكافق
 % 0.08 13 ال أعرؼ

البقرم ٰبتوم على نسبة أعلى من الربكتينات كاألمبلح ا٤بعدنية  ا٢بليب
 األـ   حليب من 

 %29.03 45 أكافق
 %38.70 60 ال أكافق
 %32.25 50 ال أعرؼ

 %25.00 39 أكافق سعرات حرارية 4كل جراـ بركتْب يعطي عند احَباقو 
 %14.10 22 ال أكافق
 % 60.89 95 ال أعرؼ

 %27.45 42 أكافق الوظيفة األساسية للكربوىيدرات كقاية ا١بسم من األمراض
 %27.45 42 ال أكافق
 % 45.09 69 ال أعرؼ

 % 54.05 80 أكافق اإلصابة بأمراض القلبمن فوائد األلياؼ تقليل خطر 
 % 11.48 17 ال أكافق
 % 34.45 51 ال أعرؼ

 % 55.47 76 أكافق إف إ٬بفاض نسبة األلياؼ ُب الغذاء تؤدم إٔب اإلصابة بأمراض القولوف
 % 08.75 12 ال أكافق
 % 35.76 49 ال أعرؼ

 % 25.00 40 أكافق السليلوز(ال يستطيع ا١بهاز ا٥بضمي أف يهضم األلياؼ ) 
 % 28.12 48 ال أكافق
 % 44.37 71 ال أعرؼ

 % 43.22 67 أكافق الدىوف ضركرية لبناء األنسجة كتعويض التالف منها
 % 25.80 40 ال أكافق
 % 30.96 48 ال أعرؼ

 % 69.28 106 أكافق من ا٤بصادر الغذائية للكوليسَبكؿ البيض
 % 18.95 29 ال أكافق
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من معلمات ا٤بدارس االبتدائية ٗبدينة ( النسب ا٤بئوية للعادات الغذائية لعينة 5يوضح ا١بدكؿ )
البلتى يوافقن على أٮبية أف يتناكؿ التلميذ ا٤بعلمات ، فقد أظهرت نتائج الدراسة أف نسبة  زليًب
كد يعد ق% اليوافقن على ذلك، ك19.23%، َب حْب أف 71.79كجبات يوميا ىي  6-4من 
اجملتمع اللييب من اجملتمعات العربية كالٍب يوجد فيها ٦باملة على أف لى إلتنيجة ىذه  افي ب لسبا

امل، كالذل تؤتر فيو العادات كالتقاليد حساب الصحة، كا٤بعلمات من ضمن اجملتمع اللييب اجمل
ا٤بعلمات مما يعني ان جميع  ،االجتماعية السائدة الٌب تساىم  ُب زيادة عدد الوجبات الغذائية

رفتهن الغذائية وتطوير ممارساتهن ػيهن ومعػبحاجة لبلرشاد والتوعية لغرض رفع مستوى وع
أف مستول جيدة. بينت نتائج الدراسة  كتوجيهها باال٘باه الصحيح، كىذه ٩بارسة غّبالغذائية 

على ا٤بعلمة مشاركة الوعي الغذائي متوسط بْب ا٤بعلمات حيث يوافقن على الفقرات األتية: 
يتقبل  ،التبلميذ  معلمتهم ُب نوعية األطعمة الٍب تتناك٥با يقلد  ،التبلميذ عند تناكؿ كجبة اإلفطار

َب حْب  ،ر الٍب ٰبضرىا الطفل من ا٤بنزؿأىل التلميذ توجيهات ا٤بعلمة حوؿ كجبة اإلفطا
عند رفض  التلميذ  للطعاـ ٯبب اإلصرار عليو على أنو % من عينة البحث ٓب توافق  61.39
ع جاٲبكن إرقد ، كلعموم الجوانب الغذائية ا٤بعلمات وىذا يبين انخفاض مستوى وعي  ليأكلو
ة لمعاصرالصحية بوية الترت اىاباالتجاـ ا٤بعلمات لماعدـ إعن ر ناتج لى قصوإلنتيجة ىذه ا

كد جكلى إيضا ؾ  ألذقد يرجع ، أك 2012عثماف كاخركف، لصحية ظركؼ الالمناسبة لتهيئة ا
 الدراسة ا١بامعية.    بمرحلة  طة الدراسيةن لخرات افي مقرر لقصوبعض جوانب ا

 كحد المؤشرات الهامة للوعي الغذائي والصحي )اللهيبي أويعد المستوى التعليمي  
في مستوى الوعي الغذائي لعينة ارتفاع نتائج الدراسة ؿ ( وظهر من خبل2009،الزىراني

من الفقرة )ي ػف %( 86.70َب عبارة أكافق بنسبة )اتهن ػم إجابػمعظتركزت البحث حيث 
ل ىذه قد تعز، ككاجبات ا٤بعلمة مبلحظة األعراض ا٤برضية الٍب ٲبكن أف تظهر على التلميذ(

لمتعلقة ت ابالمهماـ ا٤بعلمات تقوالتبلميذ حيث  قع اية بودراعلى علمات أف ا٤بلى إلنتيجة ا
يؤكد أف ا٤بعلمات ُب حاجة ( الذل 2016غويلو )وىذا يتفق مع ، سيةرلمداك بالتنشئة ا٤بنزلية 

 % 11.76 18 ال أعرؼ
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إٔب تفهم كيفية اإلستفادة من ا٤بعلومات الغذائية كتنفيذ اإلسَباتيجيات التعوية حٌب يكوف 
ُب ا٤بواقف التعليمية  كالصحية،  كالذل قد يؤثر على النمط  كالعادات الغذائية إستخدامها فعاالن 

 للذين يتلقوف منهن العلم.
 
 من معلمات ا٤بدارس االبتدائية ٗبدينة زليًب( النسب ا٤بئوية للعادات الغذائية لعينة 5جدكؿ ) 

     
 والتوصياتاالستنتاجات 

 النسبة العدد  اؼبمارسات الغدائية 
 %71.79 112 أكافق كجبات يوميا 6-4ٯبب أف يتناكؿ التلميذ من 

 %19.23 30 ال أكافق
 % 08.74 14 ال أعرؼ

 %34.81 55 أكافق عند رفض  التلميذ  للطعاـ ٯبب اإلصرار عليو ليأكلو
 %61.39 97 ال أكافق
 % 03.79 6 ال أعرؼ

 %63.75 102 أكافق على ا٤بعلمة مشاركة التبلميذ عند تناكؿ كجبة اإلفطار
 %26.87 43 أكافقال 

 %09.37 15 ال أعرؼ
 %63.12 101 أكافق التبلميذ  معلمتهم ُب نوعية األطعمة الٍب تتناك٥با يقلد 

 %23.75 38 ال أكافق
 % 13.12 21 ال أعرؼ

يتقبل أىل التلميذ توجيهات ا٤بعلمة حوؿ كجبة اإلفطار الٍب 
 ٰبضرىا الطفل من ا٤بنزؿ

 %67.97 104 أكافق
 %18.95 29 أكافقال 

 % 13.07 20 ال أعرؼ
من كاجبات ا٤بعلمة مبلحظة األعراض ا٤برضية الٍب ٲبكن أف تظهر 
 على التلميذ

 % 86.70 137 أكافق
 % 06.32 10 ال أكافق
 % 06.96 11 ال أعرؼ
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ا٤بتحصل عليها ٲبكن القوؿ بأف من خبلؿ ما ًب تناكلو ُب ىذه الورقة البحثية، كبعد النتائج 
كٲبكن إستخبلص اإلستنتاجات ، ا٤بعلمات  ٙبتاج إٔب ا٤بزيد من التثقيف كالوعى الصحى الغذائى

 األتية من الدراسة:

تعترب الربكتينات مصدر إف أعلى مستول للوعي الغذائي عند ا٤بعلمات كاف للفقرة ا٤بتضمنة "  .1
اليستطيع ، ككاف اقل مستول للوعى الغذائي للفقرة ا٤بتضمنة "  %(79.22أساسي للطاقة ") 

 %(  25.00ا١بهاز ا٥بضمي أف يهضم ألياؼ السليلوز" ) 
كل جراـ كجد أف ىناؾ نسبة كبّبة من ٦بتمع الدراسة ليس ٥بم دراية ك معرفة للفقرة ا٤بتضمنة "   .2

ىناؾ ا٘باه اٯبايب من قبل  . كىذ يشّب إٔب أف سعرات حرارية " 4بركتْب يعطي عند إحَباقو 
 ٦بتمع الدراسة ُب التعرؼ على القيمة الغدائية للمواد الغذائية

تقع ا٤بتغّبات ا٣باصة بالعادات كا٤بمارسات كا٤بعتقدات الغذائية السائدة ضمن ا٢بدكد الطبيعية ،  .3
 ٩با قد يعطى أف ا٤بعلمات حالتهن التغذكية بصفة عامة جيدة 

راسات الٌب سعت أب ٝبع بعض ا٤بعلومات كالعادات الغذائية الٌب قد تعترب ىذه الدراسة من الد .4
 تساعد َب كضع قاعدة بيانات عن ا٢بالة الغذائية للمعلمات ٗبدينة زليًب. 

 كبالتإب توصى الدراسة باآلٌب:
رفع درجة التوعية الغذائية بْب اآلباء كاألمهات ا٤بعلمات ٖباصة تلك إعطاء ا٤بزيد كاالىتماـ ب .1

كضع  لعبلقة بالبطة باالحتياجات الغذائية كالعادات كا٤بمارسات كا٤بعتقدات السائدة ذات اا٤برت
كاألغذية ا٤بفيدة، كذلك بوضع برامج إرشادية كتوعوية متخصصة كالعمل على إدراج مادة لصحي ا

 الَبشيد الغذائي من ضمن ا٤بقررات الدراسية ُب مرحلة التعليم األساسي
من ل خرب أنالتشمل جودارس االبتدائية كالثانوية، لماعلى دراسة له ا٥بذسة مماثلة اء دراجرإ .2

 دراسة.لىذه التها كلتي تنااغير درسية لماالتوعية الغذائية ب ناجو
 الشكر والتقدير

األخوات ا٤بعلمات على ثقتهم العالية كحسن ظنهم كتعاكهنم  يتقدـ الباحث بالشكر كالتقدير إٔب
 بتوزىع كٝبع االستبياف. األخوات البلتى قمن الدائم كما أتقدـ بالشكر إٔب

 اؼبراجع
 ألردناعمان حنْب،دار ، انػ: تغذية اإلنس 1997التكروري حامد والمصري خضر  .1
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كالتغذكل للنساء الريفيات ُب ا٤بنطقة الوسطى  .  الوعي الغذائي 2015الحميري  ازىار احمد . .2
( اجمللد 1العدد ) ،العلـو الصرفة كالتطبيقية ،كعبلقتو ببعض ا٤بتغّبات الذاتية. ٦بلة جامعة بابل

(23 .) 
ئية في االبتدارس المداسية  في رلمدالصحة ل امستو .2012كى.تردل لرشيد كاخالة يرالصرا .3

ـ لعلوث )الؤلبحاح لنجاامجلة جامعة ت. لمعلماا٤بديرات كاجهة  نظر كمن ت لكويالة دك
 ( 26لمجلد )( ا10العدد )النسانية(  ا

. مستول الثقافة الصحية لدل الطلبة َب هناية ا٤برحلة االساسية العليا 2001شريفالعلى فخرل  .4
 ، رسالة ماجستّب، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطْب.َب ا٤بدارس ا٢بكومية ُب جنْب

مستول الوعي الصحي كمصادر ا٢بصوؿ  على   2005القدكمي، عبدالناصر عبدالرحيم .  .5
األندية العربية للكرة الطائرة. ٦بلة العلـو الَببوية كالنفسية، )كلية  ا٤بعلومات الصحية لدل العيب

 (. 1( ، العدد )6الَببية( جامعة البحرين  ، اجمللد )
. أثر الوعي 2007الليلي ركيدا بنت  خضر بن سعيد  كبكّب قوت القلوب عبدا٢بميد . .6

مو ا١بسمي لؤلطفاؿ. رسالة كا٤بمارسات الغذائية لعينة من معلمات رياض األطفاؿ ٔبدة على الن
 ا٤بملكة العربية السعودية ،جامعة ا٤بلك عبد العزيز ،ماجستّب

.  األمن الغذائي كالتوعية بالتغذية على 2000ا٤بؤٛبر االقليمى ا٣بامس كالعشركف للشرؽ األدٗب . .7
 بّبكت، لبناف.  نطاؽ األسرة ،

. فاعلية 2009ة بنت طالب .ماري، الزىرانيكنادية بنت عبدالرحمن بن صويلح ،  اللهيبي .8
رسالة ماجستّب،  التوحد.ؿ برنامج إرشادي لتنمية الوعي الغذائي ألمهات ومشرفات أطفا

 ا٤بملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى 
مجلة  . تغذية طبلب مدارس ا٤برحلة االبتدائية ٗبدينة البيضاء.2006فهيم عبد الكرٙب . بن خياؿ .9

 (  30دد )لعالبيئية . ت اسادارللكط سيأ
. مستول الوعي الصحي لدل ا٤بعاقْب 2017بن زيداف حسْب، مقرا٘ب ٝباؿ، سيفي بلقاسم .  .10

حركيا ا٤بمارسْب للنشاط الرياضي. األكادٲبية للدراسات اإلجتماعية كاإلنسانية. ج/ قسم العلـو 
 (.      17اإلجتماعية. العدد )
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لصحة باء  اطأسها رلتي يمادرسية المالصحة دمات اقع خكا . 2000، ٧بمد .دقجىخن .11
دارس لمديرم اجهة نظر مكبد من ظة  ارفي محافكمية لحكاألساسية دارس الماة في درسية لما
 ؾ.ليرموالمشرفين. جامعة كا
دل  . م2012، أماٗب ٟبيس ٧بمد ك ا٤بغرىب، راندا ٧بمد ا٤بربكؾ كحجاج، اٞبد على .عثماف .12

 (  48كنولوجية. ٦بلة الفتح ، العدد )مشكبلت البيئة التض الروضة ببعوعى معلمة 
. دراسة الوعي الغذائي كا٤بمارسات الغذائية على تناكؿ األغذية  2016غويلة، خّبل ا٥بادل. .13

لعينة من طالبات كلية الَببية بزليًب. ا٤بؤٛبر العلمي األكؿ لؤلمن   ةاحملتوية على الزيوت ا٤بهدرج
، مصراتو،  ٦بلة البحوث األكادٲبية و،مصرات 2016 أكتوبر  17-16الغذائي كسبلمة الغذاء  

 ليبيا. 
. الوعي الغذائي لدل طالبات كليات البنات 1993قنديل عبدالرٞبن ك ا٢بيصن عبدهللا.  يس، .14

تواه كمصادره كعبلقتو ببعض ا٤بتغّبات، دارسات ُب ا٤بناىج كطرؽ التدريس، ، مسٗبدينة الرياض 
 للمناىج كطرؽ التدريس ،  كلية الَببية، جامعة عْب مشس، مصر ا١بمعية ا٤بصرية

15. William, W. & Angela, B. (2010). “Emphasizing Assessment and 
Evaluation of Student Health at Historically Black Colleges and 

Universities”.  National Forum of Issues Journal. 7(1). 55-67 
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تصور مقًتح لتعزيز دور اإلدارة اؼبدرسية يف تنمية السلوؾ اإلبداعي لدى معلمي 
 اؼبرحلة الثانوية دبنطقة طرابلس التعليمية.

 ليلى رمضاف جويرب/ جامعة طرابلس -نائل جهاد اغبالؽ
 ملخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إٔب كضع تصور مقَبح لتعزيز دكر اإلدارة ا٤بدرسية ُب تنمية السلوؾ 
اإلبداعي لدل معلمي ا٤برحلة الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية، كقد ًب بناء ىذا التصور بعد الوقوؼ 

لميهم من على كاقع تنمية مديرم ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية للسلوؾ اإلبداعي لدل مع
 خبلؿ البحث ا٤بيدا٘ب.

 كقد استخدـ الباحثاف ا٤بنهج الوصفي التحليلي ٤بناسبتو ٤بثل ىذا النوع من الدراسات ُب
 كصف الظاىرة موضوع الدراسة كٙبليل بياناهتا، ٍب عرض النتائج، كبناء عليها ًب بناء التصور ا٤بقَبح.

من مديرم كمديرات ا٤بدارس الثانوية كتكونت عينة الدارسة من ٝبيع أفراد اجملتمع األصلي 
( مدير كمديرة، ًب توزيع االستبانة عليهم ٝبيعا، 99ٗبنطقة طرابلس التعليمية، كالبالغ عددىم )

 %( من اجملتمع األصلي لعينة الدراسة.90.9(، بنسبة )90استجاب منهم )
كونت من كقد استخدـ الباحثاف استبانة كاحدة  كأداة ١بمع البيانات كا٤بعلومات، ت

( عبارة. الثا٘ب: البيئة 16( عبارة، موزعة على ٦بالْب، األكؿ: ا٤بناىج التعليمية كطرؽ التدريس )30)
( عبارة. كبعد أف ٙبقق الباحثاف من صدؽ كثبات األداة، قاما بتطبيقها على 14التعليمية ا٤بدرسية، )

( قاما بتحليل SPSSاعية )عينة البحث، كباستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية للدراسات االجتم
 استجابات أفراد العينة. كمن أىم النتائج الٍب توصل إليها البحث ما يلي: 

أف تقديرات مديرم ا٤بدارس الثانوية  ٗبنطقة طرابلس التعليمية لواقع تنميتهم للسلوؾ اإلبداعي         
%(. كقد حصل اجملاؿ األكؿ: 65.8لدل معلميهم، جاءت بدرجة متوسطة، كبوزف نسيب قدره )

اؿ %(، كحصل اجمل67.2ا٤بناىج التعليمية كطرؽ التدريس، على تقدير متوسط، بوزف نسيب قدره )
%(، كما بينت 64.4الثا٘ب: البيئة التعليمية ا٤بدرسية، على تقدير متوسط أيضان، بوزف نسيب قدره )

ُب متوسطات تقديرات مديرم ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة نتائج الدراسة كجود فركؽ دالة إحصائية 
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تغّب ا١بنس طرابلس التعليمية لتنمية السلوؾ اإلبداعي لدل معلميهم، من كجهة نظرىم، تعزل ٤ب
 )ذكر، أنثى(، لصاّب اإلناث.

كُب ضوء نتائج البحث ا٤بيدا٘ب الٍب أظهرت أف تقديرات أفراد العينة لدرجة تنميتهم للسلوؾ        
اإلبداعي لدل معلميهم كانت متوسطة، كالٍب تستلـز بناء تصور مقَبح للرفع منها، خاصة ُب ظل 

 ناك٥با التصور ا٤بقَبح:األكضاع الراىنة، كمن أىم احملاكر الٍب ت
ضركرة تبِب كزارة الَببية كالعليم الليبية لربامج اإلصبلح الَببوم، كالَبكيز فيها على موضوع تنمية  -

 اإلبداع ُب كافة ا٤بؤسسات التابعة ٥با.
 تنمية مفهـو اإلبداع لدل كل من: ا٤بديرين كا٤بعلمْب على حد سواء. -
 ديرين كا٤بعلمْب أثناء ا٣بدمة.التطوير كالتدريب ا٤بستمرين لكل من ا٤ب -
 توفّب بيئة مدرسية صا٢بة تساعد على تنمية ا٤بهارات كالقدرات اإلبداعية لدل ا٤بعلمْب. -
 تطوير ا٤بناىج التعليمية كي تواكب متطلبات اإلبداع كالعمل كفقو. -

 كبعد تقدٙب التصور ا٤بقَبح، قدـ الباحثاف ٦بموعة من التوصيات، منها:
الظركؼ ا٤بعيشية للعاملْب ُب حقل الَببية كالتعليم خاصة ا٤بديرين كا٤بعلمْب، العمل على ٙبسْب 

كذلك بزيادة مرتباهتم. كتوفّب السيولة النقدية ُب البنوؾ ٥بم بشكل خاص، كي تتمكن الوزارة من 
 تنفيذ برامج اإلصبلح كالتطوير الَببوم.

بداعي لدل ا٤بديرين كا٤بعلمْب على حد كإجراء ا٤بزيد من البحوث كالدراسات الٍب تتناكؿ السلوؾ اإل
 السواء، كالتعرؼ على معيقاتو، ككضع ا٢بلوؿ ا٣ببلقة لتلك ا٤بعيقات

 مقدمة:
لقد أضحى اإلبداع كا٢بث عليو ُب مقدمة األىداؼ الٍب تسعى العديد من 
ا٤بؤسسات إٔب ٙبقيقو، كالوصوؿ إليو، فقد بات من األمور ا٤بهمة بالنسبة ١بميع ا٤بؤسسات 
الٍب تواجو بيئة تنافسية متغّبة، فاإلبداع يدعم قوة أم مؤسسة ُب ٛبيزىا عن ا٤بؤسسات 

دارة التقليدية الٍب تعمل على احملافظة على الوضع الراىن ا٤بنافسة األخرل، كما إف اإل
عصر التقدـ كاالزدىار العلمي –كٚبشى التغيّب، باتت غّب ٩بكنة ُب عصرنا ا٢بإب 
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٤با ٥با من عواقب كخيمة، فهي ٙبوؿ األفراد العاملْب إٔب  -كالتكنولوجي كثورة ا٤بعلومات
 تفكّب.بّبكقراطيْب، كتسلبهم قدرهتم على األبداع كال

 الشخصية كا٣بصائص القدرات كاالستعدادات فاإلبداع ىو عبارة عن مزيج من"
 أصيلة نتاجات إٔب لتؤدم العقلية بالعمليات ترقى أف ٲبكن مناسبة كجدت بيئة ما إذا الٍب

 إذا العآب، أك اجملتمع أك ا٤بؤسسة خربات أك السابقة ٣بربات الفرد بالنسبة سواء كمفيدة
اإلنسانية"  ا٢بياة ميادين أحد ُب االخَباقات اإلبداعية مستول من النتاجات كانت

 (22: 2002)جركاف، 
، تراكم ظل كُب  ا٤بعلوماتية كالثورة ا٤بتبلحقة، كالتقنيات ا٤بستجدات كظهور العلـو

 عا٤بنا ُب نواجهها الٍب الشديدة كا٤بنافسة مستمر، بشكل ا٤بتغّبة كاالتصالية، كالظركؼ
 الدكؿ تشهده الذم كالتقِب ا٢بضارم، التطور بركب اللحاؽ إٔب أٮبية إضافة ا٤بعاصر،
 شأنو الَببوم ا٤بيداف ُب كالضركرية ا٤بلحة ا٤بطالب اإلبداعية من اإلدارة أصبحت ا٤بتقدمة،

 التعليمية، العملية ضركريات من اإلبداع ضركرة كيعد األخرل، ا٤بيادين كافة شأف
 الٍب الدكافع تنمية لذلك، كاستطاع الطريق عرؼ لو ان  مبدع يكوف أف فرد كل كباستطاعة

 اإلبداعي.  العمل كراء تكمن
كمن أىم ا٤بؤسسات الَببوية الٍب تضم بْب جنباهتا عناصر من القول البشرية، 

 اجملتمع تغذية إٔب هتدؼ تربوية اجتماعية مؤسسة كتعمل على الرقي هبم، ا٤بدرسة، فا٤بدرسة
 اإلدارة أضحت كلقد كٛبٌكن، اقتدار بكل ا٢بياة عجلة إدارةُب  تساعده إنسانية ٗبخرجات
 القناعة أف كما ا٤بعاصر، العآب يشهدىا التنمية الٍب ٦باالت من خصبان  ٦باالن  ا٤بدرسية
 األىداؼ ٙبقيق على كقدرهتا كزيادة فاعليتها كتطويرىا، الَببوية العملية ٙبسْب بضركرة
 كذلك الَببويْب، أكساط يـو بْب بعد تتزايد يومان  خذتأ الَببوية، األكساط بْب ٥با ا٤برسومة

 نظاـ إدارة كتسيّب مهاـ يتولوف الذين القادة لدل كاالقتدار الكفاءة ٗبستول مرتبط كلو
القرارات  كاٚباذ طريقة تعَبض الٍب التحديات كافة مواجهة يستطيعوف ا٤بدرسة، كبالتإب

 يعَبيهم ما لكل اإلبداعية كا٢بلوؿ البدائل إٯباد على القدرة ٲبلكوف أهنم ككما الرشيدة ،
 .معضبلت من



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

263 
 

لكل  كا٤بوجو احملرؾ ألنو مديرىا، بفاعلية -األكٔب بالدرجة - ا٤بدرسية اإلدارة فاعلية كتتحدد
 كالطموحات، األىداؼ، ٙبقيق أجل من ا٤بدرسة؛ ُب ا٤بتوفرة كاإلمكانات العناصر،
 ينظر أصبح الذم كقدرتو، مديرىا، كفاءة على الفاعلة ا٤بدرسة إدارة كتتوقف قدرة كاآلماؿ،

 (2: 2008 خطاب، أبو(التعليمية. العملية يقود عناصر تربوم ، كقائد إليو
 البيئة توفّب على قادرة تكوف أف البد ا٤بؤسسة؛ ىذه تدير الٍب ا٤بدرسية فاإلدارة

 ا٣بياؿ، كتنمية االستطبلع كحب  اإلبداع تنمي الٍب النشاطات على الٍب تشتمل التعليمية
 تدفع الٍب تلك ا٤بألوفة، كغّب ا٤بعتادة، غّب كترتبط با٤بواقف بالغموض كالتحدم، كتتصف
 قابلة النشاطات تلك أجزاء  بعض يكوف ٕبيث كالبحث كالتحرم، االستقصاء إٔب ا٤بعلم

 داخل إبداعاهتم كتنمية هبم، احمليطة ُب البيئة بالتفاعل ٥بم يسمح الذم الواقعي للتجريب
 كيوجهو ٫بو كتفكّبىم تصرفات الطلبة على إٯبابان  ذلك ينعكس ٩با كخارجها ، ا٤بدرسة
 (4: 2010 كشلداف، العاجز(اإلبداع.

 يقع الٍب ا٢بساسة البوصلة ىي ا٤بدرسية اإلدارة ( بأف35 :2008 حنورة ،(كيرل
 خبلؿ من إال ذلك ٲبكن كال كاالبتكار، اإلبداع لدعم ا٤بناسبة ا٣بطط كضع عليها عبء

 . كالنجاح لئل٪باز الرغبة متفهم كلديو إدارم جهاز
دراسة  مثل السابقة الدراسات من العديد على الباحثْب اطبلع خبلؿ كمن ًِ    

 األثر (، كغّبٮبا من الدراسات، ظهر2006(، كدراسة )اللخاكم: 2008)بلوا٘ب: 
 ا١بوانب ٨بتلف على ا٤بدرسة ٤بدير الواضح
 كقد لديهم، اإلبداع كتعزيز ا٤بدرسة ُب العاملْب ١بميع كغّبىا كاالجتماعية، النفسية،

 توصلت دراسة
 ُب لدكرىا ا٤بدرسية اإلدارة أداء ُب حقيقي ضعف كجود إٔب ( 2010)العاجز كشلداف: 

 ُب دكرىا ا٤بدرسية اإلدارة تؤدم أف بضركرة كأكصت ا٤بعلمْب، عند اإلبداعي تعزيز السلوؾ
 من ا٤بزيد بذؿ على الٍب ٓب ٛبكن من ٙبفيز األفراد ا٤ببلئمة، اإلبداعية البيئة اإلدارية إٯباد
 .كاإلبداع العطاء
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 كاستكماال سبق، ما ضوء كُب السابقة، الدراسات كتوصيات نتائج على بناءن 
 ُب ا٤بدرسية اإلدارة دكر تعزيز ُب يساىم تصور الدراسة لوضع ىذه اآلخرين جاءت ١بهود
 ٗبنطقة طرابلس التعليمية. الثانوية ا٤برحلة مدارس معلمي اإلبداعي لدل السلوؾ تنمية

 مشكلة الدراسة: 
يعترب سلوؾ مدير ا٤بدرسة من أىم احملددات الرئيسة للمناخ النفسي لبيئة العمل،  

كالعامل الرئيس ُب ٙبفيز ا٤بعلمْب، كتشجيعهم على اإلبداع كا٤ببادأة ُب ا٢بقل الَببوم، 
عطفان على ما سبق فقد تولد لدل الباحثْب الشعور بأٮبية موضوع البحث، كقد ًب ٙبديد ك 

 مشكلة الدراسة ُب األسئلة اآلتية: 
ما كاقع ٩بارسة اإلدارة ا٤بدرسية لدكرىا ُب تنمية السلوؾ اإلبداعي لدم معلمي ا٤برحلة  -1

 الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية، من كجو نظر مدير ا٤بدرسة؟
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة  ىل -2

لدرجة ٩بارسة اإلدارة ا٤بدرسية لدكرىا ُب تنمية السلوؾ اإلبداعي لدل معلمي ا٤بدارس 
 الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية، تعزل ٤بتغّب ا١بنس )ذكر، أنثى(؟

درسية ُب تنمية السلوؾ اإلبداعي لدل معلمي ا٤برحلة ما التصور ا٤بقَبح لتعزيز دكر اإلدارة ا٤ب -3
 الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية؟

 أنبية الدراسة:
أف اإلبداع بات داعم قوم كمهم لكل ا٤بؤسسات سبيل ٙبقيق ٛبيزىا، كخلق بيئة تنافسية  -1

 متغّبة لتحقيق االزدىار كالرقي كالتقدـ، كتقدٙب أفضل ا٣بدمات للجمهور.
سات الَببوية ا٤بلحة إٔب تبِب سياسة اإلبداع ُب مؤسساهتا، ُب ظل زيادة الطلب حاجة ا٤بؤس -2

االجتماعي على التعليم، كالدعوات ا٤بستمرة لتوفّب كتقدٙب أفضل ا٣بدمات التعليمية 
 للمستفيدين، كىذا التقدـ كالتطور التكنولوجي الرىيب كثورة ا٤بعلومات كاالتصاالت.

 تلعبو اإلدارة ا٤بدرسية ُب تعزيز السلوؾ اإلبداعي لدل معلميها.الدكر ا٥باـ الذم ٲبكن أف  -3
 قد يستفيد من ىذه الدراسة كنتائجها: -4
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  مديرك ا٤بدارس ُب مراجعة أساليبهم التعليمية، كٙبسْب ٩بارساهتم الَببوية، من أجل توفّب
 البيئة ا٤ببلئمة لتعزيز السلوؾ اإلبداعي لدل معلميهم.

  كالقائموف عليها، ُب حث اإلدارات ا٤بدرسية إٔب تبُب سياسة اإلبداع ُب كزارة الَببية كالتعليم
 كجعلو منهاجان يسّبكف عليو. -مع معلميهم، كطبلهبم-مدارسهم 

  الباحثوف الَببويوف، كطلبة الدراسات العليا، ُب زيادة البحث ُب موضوع اإلبداع كا٤بتغّبات
 الٍب تؤثر كتتأثر بو.

 : الدراسة أىداؼ
 : يلي ما إٔب الدراسة هتدؼ ىذه

 .نظرىم كجهة من ا٤بعلمْب لدل اإلبداعي السلوؾ تعزيز ُب ا٤بدرسية اإلدارة دكر إٔب التعرؼ (1
ا٤بدرسية  اإلدارة ٩بارسة لدرجة العينة تقديرات أفراد متوسطات بْب الفركؽ دراسة داللة (2

 أنثى(.ذكر، (حسب متغّب ا١بنس  ا٤بعلمْب لدل اإلبداعي السلوؾ تنمية ُب لدكرىا
 .ا٤بعلمْب لدل اإلبداعي السلوؾ تنمية ُب ا٤بدرسية اإلدارة دكر لتعزيز مقَبح تصور كضع (3

 حدود الدراسة: 
 تتلخص حدكد الدراسة ُب ا٢بدكد اآلتية:

 :تنمية ُب ا٤بدرسية اإلدارة التعرؼ على دكر ُب الدراسة ىذه اقتصرت اغبد اؼبوضوعي 
 السلوؾ
ا٤بناىج : (التالية اجملاالت خبلؿ من غزة ٗبحافظات الثانوية ا٤بدارس معلمي لدل اإلبداعي
 . الدكر ىذا لتعزيز مقَبح تصور ككضع ،)ا٤بدرسية األنشطة ا٤بدرسية، البيئة التعليمية،

 :ٝبيع مديرم كمديرات ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية، كالبالغ  اغبد البشري
 ( مدير كمديرة.99عددىم )

 ًب تطبيق ىذه الدراسة ُب منطقة طرابلس التعليمية، ٔبميع ا٤بكاتب الفرعية  :اغبد اؼبكاين
 التابعة ٥با.

 :2017ًب تطبيق ىذه الدراسة ُب الفصل الدراسي األكؿ، للعاـ الدراسي  اغبد الزماين /
 ـ2018
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 مصطلحات الدراسة:
"مهاـ يقـو هبا قطاع أك مؤسسة لتحقيق أىداؼ معينة داخل اجملتمع". )أبو الوفا،  الدور: -1

2006 :16) 
ُب  ا٤بدرسية اإلدارة هبا تقـو الٍب كا٤بمارسات ا٤بهاـ من ٦بموعة ويعرفو الباحثاف إجرائياً:

 لدل مرغوب تغيّب إحداث إٔب خبل٥با من كتسعى ٗبنطقة طرابلس التعليمة، الثانوية ا٤برحلة
 أداة خبلؿ من قياسو ٲبكن كالذم لديهم، اإلبداعي السلوؾ أجل تدعيم من ا٤بعلمْب
 لذلك. الباحثاف أعدىا الٍب الدراسة

ا٢بقل التعليمي  ُب العاملْب من فريق هبا يقـو الٍب ا٤بنسقة "كل ا١بهوداإلدارة اؼبدرسية:  -2
 مع يتمشى ٙبقيقنا ا٤بدرسة؛ داخل الَببوية األىداؼ ٙبقيق بغية كفنيْب من إداريْب ا٤بدرسة((

سليمة" )أبو الوفا،  أسس كعلى صحيحة تربية أبنائها تربية من الدكلة إليو ما هتدؼ
2006 :4) 

 احتمالية أكثر جعلها أك معد٥با كزيادة االستجابة، تقوية على تقـو عملية" التعزيز: -3
 زيادة أك تقوية على معْب حدث أك ما مثّب هبا يعمل العملية الٍب ىي أك للحدكث،
 (63: 2008السلوؾ" )٠بارة، كالعديلي،  ظهور احتمالية

 التفكّب ُب التقليدم السياؽ عن كالبعيدة ا١بديدة األفكار إٯباد عملية" السلوؾ اإلبداعي: -4
 مطبق كاقع إٔب األفكار ىذه ٙبويل شأهنا من الٍب الطرائق كاألساليب كافة كاستحداث

 (358: 2009)النوايسة، . "للمدرسة نافعة قيمة كذم
ٗبنطقة طرابلس التعليمية  الثانوية ا٤بدارس معلمو بو يقـو ما الباحثاف إجرائيًا بأنو: ويعرفو
 العمل تطوير ُب سلوكهم على تنعكس كا١بدية باالبتكار تتسم ك٩بارسات أفكار من

السلوؾ  ا٤بدرسي، كما يَبتب عليو من إجراءات تقـو هبا إداراهتم ا٤بدرسية لتدعيم ىذا
 البناءة، الراجعة التغذية كتقدٙب كاستثارة الدافعية الذات مفهـو ٙبسْب إٔب يؤدم لديهم، ٗبا

 الباحثاف لذؿ أعدىا الٍب الدراسة أداة خبلؿ من ذلك قياس كٲبكن
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 احملور األوؿ: اإلدارة اؼبدرسية
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 مقدمة:
 االستغناء يستطيع كال منفردا العيش يستطيع ال اجتماعي، حي كائن اإلنساف إف

 كمبسطة سهلة لآلخرين حاجتو ككانت ا٢بياتية، أموره تسهيل أجل من جهود اآلخرين عن
 اآلخرين، إٔب أكثر اإلنساف حاجة كٙبضران؛ تصبح تعقدان  ا٢بياة ككلما ازدادت معقدة، كغّب

 لئلدارة، اإلنساف حاجة كانت ىنا كمن ا١بماعية، لتنظيم ا١بهود مهمة كسيلة كاإلدارة
أسرتو.  كأمور أموره كتسيّب لتنظيم لئلدارة فالفرد ٕباجة كا١بماعة، للفرد ضركرية كأصبحت
 مدخبلهتا تفاعل كتنظيم تنظيم أمورىا، أجل من لئلدارة ٕباجة كانت أم كا٤بؤسسة،
 .ا٤بختلفة

 إال الَببوية، اإلدارة ُب التشكيبلت أصغر من أهنا من الرغم على ا٤بدرسية كاإلدارة
 تتعلق ا٤بدرسية كاإلدارة التعليمية، للعملية ا٤بنفذة األداة ألهنا كأٮبها، تعد أخطرىا أهنا

 ا٤بدرسية اإلدارة كأف كما كبّب، بشكل عملها كأسلوب حيث معناىا، من العامة باإلدارة
 احملور ىذا ُب احثْبالب ( كقد حاكؿ9: 2016)جاد هللا، آية،  .بذاتو قائمان  علمان  اآلف تعد
 ٪باحها. كمقومات مفهومها، ككظائفها، ا٤بدرسية من حيث: اإلدارة على الضوء إلقاء

 مفهـو اإلدارة اؼبدرسية:
 كافة حفز على تعمل حيث الَببوية، العملية عناصر أىم من ا٤بدرسية اإلدارة تعد
 ُب التغلغل خبلؿ من تنشيطها، على تعمل كما العملية، لتلك كالبشرية العناصر ا٤بادية

 ا١بماعية ا١بهود لتنظيم مهمة كسيلة ا٤بدرسية اإلدارة تعد كما النشاط الَببوم، أكجو ٝبيع
لقدراتو كمتوازنة، متكاملة شاملة تنمية تنمية الطالب أجل من ا٤بدرسة ُب  كاستعداداتو كفقا ن

 يعيشها. الٍب البيئة كظركؼ
 ا٤بدرسية، نذكر منها: اإلدارة مفهـو حوؿ التعريفات اختلفت كقد

 :اؼبدرسية اإلدارة تعريف
 كتنظيم ٚبطيط من كالعمليات كاألنشطة ا١بهود (: "ٝبيع2000) العجمي يعرفها  -

 بناء بغرض كإداريْب، مدرسْب، من العاملْب مع ا٤بدير هبا يقـو الٍب كرقابة، كمتابعة كتوجيو
 أف يستطيع ٕبيث ،)جسميان  كجدانيان، اجتماعيان، عقليان،(ٝبيع النواحي من كإعداد الطالب
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العجمي، ( ٦بتمعو  تقدـ ُب كيساىم احمليطة، على بيئتو كٰبافظ اجملتمع، بنجاح مع يتكيف
2000 :30) 

 إٔب ترمي الٍب ا٤بدرسة أىداؼ لتحقيق أداة"بأهنا:  (، فيعرفها2003الدين:  )عماد أما - 
 إحداث إٔب هتدؼ كما كالعمل، السليم التفكّب على القادرين ا٤بواطنْب جيل من تنشئة
 على يشرؼ الٍب كاإلداريْب ا٤بعلمْب فرؽ خبلؿ من احمللية، ُب البيئة كمنظم كاعو  تغيّب

 (12، 2003)عماد الدين: ا٤بدرسة مدير تشكيلها
 كعملياتو مدخبلتو لو نظاـ متكامل عن (: "أهنا عبارة2012كيعرفها )فحجاف:  -

 كمساعدكه، ا٤بدير كعلى رأسهم با٤بدرسة العاملْب ٝبيع ُب ا٤بدخبلت تتمثل ك٨برجاتو:
 كدم عمل كإنشاء مناخ ا١بهود كتنسيق كالتوجيو كالتنظيم التخطيط ُب عملياتو كتتمثل
 األىداؼ الَببوية لتحقيق ك٨برجاتو الواعية، كالرقابة التنفيذ على كاإلشراؼ كمريح،

 ( 11: 2012.  )فحجاف، "كالتعليمية
 كرائو األغراض الَببوية من تتحقق نشاط كل "بأهنا ( فيعرفها2012)سلماف: أما  -

 ك٧بددة ٨بتارة ، ٭باذج كفق كالَببوية ا٣بربات ا٤بدرسية كتوجيو كيقـو بتنسيق، فعاالن  ٙبقيقان 
 (18: 2012ا٤بدرسية" )سلماف،  اإلدارة داخل أك ىيئات عليا ىيئات قبل من

ٚبطيط  من ا٤بنسقة كا١بهود العمليات ٝبيع :بأهنا اؼبدرسية اإلدارة الباحثاف ويعرؼ
 خبلؿ من فيها كالعاملْب مديرك ا٤بدارس هبا يقـو الٍب كمتابعة كتقوٙب كتوجيو كتنظيم

 يتوافق كٗبا كخارجها ا٤بدرسة داخل الَببوية األىداؼ ٙبقيق بغية ا٤بتاحة ا٤بوارد استثمار كافة
  .التطور مواكبة على قادر صاّب جيل تنشئة ُب كأىدافو ثقافة اجملتمع مع

 أنبية اإلدارة اؼبدرسية:
 :كىي ا٤بدرسية اإلدارة أٮبية على تؤكد أسباب عدة) 32 2013: العبل، أبو(ذكر 
كوهنا  إٔب إضافة كا٤بشاركة، التعاكف مبدأ ترسخ ا٤بدرسية فاإلدارة مدرسة: لكل . ضركرية1

 .ٝباعي جهد لكل الزمة
 تطبيق خبلؿ من األعماؿ تنفيذ فيها يتم حيث بواسطة اآلخرين: األعماؿ . تنفيذ2

 اإلدارة ا٤بدرسية. كظائف
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مشاريع  إٔب ٙبويلها خبلؿ من كذلك ا٤بتاحة: كا٤بادية البشرية للموارد األمثل . االستخداـ3
 .مفيدة كتعليمية كبرامج تربوية

 من كذلك كخارجها: ٤بدرسةا داخل اإلنسانية كالرغبات للحاجات الكامل . اإلشباع4
 كالطلبة للمدرسْب كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية للحاجات ا٤بدرسة مدير خبلؿ مراعاة

 .متوازف كاجملتمع بشكل
االر٘بالية،  التجارب عن تبتعد أف ٯبب ا٤بدرسية اإلدارة أف إٔب ىنا اإلشارة ك٘بدر

 ُب ا٥باـ كدكرىا أٮبيتها اإلدارة تفقد عكسية نتائج إٔب النهاية ُب تؤدم قد كالٍب كالعشوائية
  .ُب اجملتمع الَببية لوضع انتكاسة النهاية ُب يشكل قد كالذم الَببوم، ا٤بيداف

 اإلدارة اؼبدرسية: أىداؼ
  هتدؼ اإلدارة ا٤بدرسية إٔب ٙبقيق اآلٌب:

 كتربوينا(. كجسمينا، كعقلينا، متكامبلن )علمينا، بناء الطالب شخصية بناء . 1
األعماؿ  إ٪باز سرعة ٰبقق ٗبا ا٤بدرسة ُب كاإلدارية الفنية األعماؿ كتنسيق . تنظيم2

 .ا٤بدرسة ُب العاملْب بْب الطيبة العبلقات كتعزيز كتنسيقها
 .للمدرسة ا٤بستقبلي كالنمو التطور خطط . كضع3
كا٤برافق  ا٤ببا٘ب :ذلك مثاؿ كا٤بستقبلية ا٤بالية ا٤بدرسية ا٤بشركعات تنفيذ على . اإلشراؼ4

 .ا٤بدرسة لتمويل ا٤بخصصة كا٤بشركعات
كا١بمعيات  اآلباء ٦بالس خبلؿ من ا٣بارجية كالبيئة ا٤بدرسة بْب ا١بيدة العبلقات . توفّب5

 يوجد فيها قد ما حل على البيئة معاكنة على العمل مع البيئة، ُب ا٤بوجودة كا٤بدارس الثقافية
 .مشكبلت من
داخل  كثقافينا كتربوينا اجتماعينا ٭بونا شخصيتو ٭بو على التلميذ تساعد الٍب األنشطة . توفّب6

 (40: 2000ا٤بدرسة كخارجها. )أٞبد، 
 الناجحة: اؼبدرسية اإلدارة خصائص

 التخبط على ال كا٤بوضوعية السليم التخطيط على تعتمد أم :ىادفة إدارة تكوف أف  -1
 .ٙبقيق أىدافها ُب كالصدفة كالعشوائية
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 كتوجيهو العمل ٦باالت ُب الرائد القيادم الدكر على يؤكد كىذااهبابية:  إدارة تكوف أف  -2
 .ا١بمود كالسلبية إٔب تركن كال

 التشاكر علي كقائمة كالتسلط االستبداد علي اإلدارة تبتعد أف :صباعية إدارة تكوف أف  -3
 .ا٤بتبادؿ كاالحَباـ العاملْب بْب كاحملبة جسور الثقة كإقامة كاأللفة كالتعاكف

 كبالتحديد تفريط أك إفراط دكف با٤بركنة اإلدارة تتصف أف ينبغي: إنسانية إدارة تكوف أف  -4
نظرية تربوية معينة. )أٞبد،  أك مذىب أك لرأم التعصب يتجاكز عند كال إغراؽ دكف

2003 :11) 
 العلمية، ا٤بعارؼ ٦بموعة اإلدارية، بالتكنولوجيا كيقصد :تكنولوجية إدارة تكوف أف -5

 .اإلدارة ميداف ُب حلها بغية العلمية ا٤بعوقات ُب مواجهة تطبق الٍب ا٤بنظمة كاألساليب
 :فاعلة إدارة تكوف أف  -6

 .كآمنة منظمة بيئة توفر - 
 .للطلبة عالية توقعات ذات  -

 .تنظيمية تعاكنية مبادئ ذات - 
 .معُب ذات تعليم فرص للطلبة توفر  -
 .كتكافئو بالنجاح تعَبؼ  -
 .للمجتمع كمصدر تظهر  -

 .العاملْب لتطوير تنظم إجراءاهتا - 
 .٧بكم منهاج لديها - 
 .أىدافها باستمرار ٙبقيق مدل تقيم - 
 .ا١بيد التعليم ُب الوقت تستثمر - 
 .كاضحة رؤية لديها - 
 (58 -57: 2009مباشر. )عايش،  بشكل األكامر كٛبارس فاعلوف، قادة لديها -
 

 اإلبداع اإلدارياحملور الثاين: 
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 مقدمة:
 تنافسية بيئة تواجو الٍب ا٤بؤسسات ١بميع بالنسبة ا٤بهمة األمور من اإلبداع يعد

 من العديد تسعى الٍب األىداؼ مقدمة ُب عليو كا٢بث أصبح اإلبداع كلقد متغّبة،
 ا٤بضطربة البيئات ُب االزدىار لتحقيق تكافح ا٤بؤسسات كحْب ٙبقيقها، إٔب ا٤بؤسسات
 .األٮبية غاية ُب أمرين كاالبتكار يصبحاف اإلبداع فإف عليو، احملافظة أك كالتنافسية

 اإلدارة أف كما األخرل، ا٤بؤسسات عن ٛبيزىا ُب مؤسسة أم قوة يدعم فاإلبداع
 أصبحت التقليدية

إٔب  العاملْب األفراد ٌٙبوؿ فهي كخيمة، عواقب من ٥با ٤با ا٢بإب، الوقت ُب ٩بكنة غّب
 (231: 2002كالتفكّب. )الزىرم،  اإلبداع على قدرهتم بّبكقراطيْب كتسلبهم

 مفهـو اإلبداع اإلداري:
إف قضية اإلبداع من القضايا ا٤بعاصرة الٍب أخذت جل اىتماـ الباحثْب، ُب  

عا٤بنا ا٤بعاصر، قد اتسمت بالتعقيد كالتشابك من حيث ماىيتها كمنهجيتها، كما يؤثر فيها 
سية كعوامل بيئية خارجية كقد اىتم بعض السيكولوجيْب اىتمامان بالغان بدراسة من دكافع نف

القدرات اإلبداعية كارتاد ىذا ا٤بيداف ٬ببة من ا٤بتخصصْب ُب ا١بامعات كمراكز البحوث 
 (49، 2006العلمية ُب ٝبيع أ٫باء العآب. )البدرم: 

ت الراىن ُب أدبيات اإلدارة، كيعترب مصطلح اإلبداع من أكثر ا٤بصطلحات شيوعان ُب الوق
 كمن أىم تعريفاتو ما يلي: 

  :( اإلبداع بأنو: " استخداـ ا٤بوظف ا٤بهارات الشخصية 338، 2001عرؼ ) القحطا٘ب
اإلبداعية ُب استنباط أساليب إدارية جديدة توصلو إٕب حلوؿ ابتكارية ٤بشكلة إدارية تواجو 

ا٤بشكلة باالعتماد على التحليل ا٥بادؼ مصلحة التنظيم أك تصورات جديدة ٤بعا١بة تلك 
كا١بهد اإلبداعي ا٤بنظم الذم يتصل باإلدراؾ ا٢بسي القائم على التحليل ا٤بنطقي كاالختيار 

 كالتجريب كالتقوٙب"
  :( اإلبداع اإلدارم بأنو: " امتبلؾ أعضاء اإلدارة ا٤بدرسية 54، 2002كيعرؼ )أبو فارس

من خبلؿ األساليب كالطرؽ ا٤بتنوعة لتنمية اإلبداع ٤بهارات التفكّب اإلبداعي كتنميتها 
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كالتفكّب النقدم لديهم كذلك من أجل التمكن من حل ا٤بشكبلت بفاعلية كإٯباد حلوؿ 
 مبتكرة ٥با كتنمية ذاهتم مهنيان.

 ٤بنبو كفاعلية ككفاءة جدكل كأكثر ٧بدثة كيتبُب الباحثاف التعريف اآلٌب لئلبداع: "استجابة 
 مَباكبة عمليات عدة من كيكوف ا٣بارجية. بالبيئة كيتأثر االجتماعية كالثقافية، البيئة ُب قاـ

 األصالة اإلبداع كيتطلب التطبيق، ٍب كمن السلوؾ، كتغّب ُب التأثّب خبل٥با من يتم معقدة
 البدائل ُب النظر من ليتمكن كالتوسع؛ الطبلقة من كالتحديث، كقدران  كا٤بركنة

 (69: 1986كاالحتماالت". )بامية، 
 أنواع اإلبداع:

 :كالتإب اإلبداع يصنف
 .ٙبقيقها إٔب ا٤بؤسسة تسعى الٍب الغايات كيتضمن باألىداؼ: يرتبط الذم اإلبداع -1
 كاعادة كاإلجراءات، كاألدكات القواعد كيتضمن التنظيمي: با٥بيكل يرتبط الذم اإلبداع -2

 .بينهم فيما كالتفاعل األفراد بْب العبلقات كٙبسْب تصميم العمل،
 خدمات كيقدـ متطورة، منتجات إنتاج ا٣بدمات: كيتضمن أك با٤بنتج يرتبط الذم اإلبداع -3

 .جديدة
 متطورة عمليات يتضمن أك كالفاعلية، الكفاءة على بالعملية: كيركز يرتبط الذم اإلبداع -4

 .البشرية ا٤بوارد كادارة التشغيل عمليات تشمل داخل ا٤بؤسسة،
 ُب جوىرية تقدٙب تغّبات على الَبكيز كيتضمن :ا٤بستفيدين ٖبدمة يرتبط الذم اإلبداع -5

 ا٤بؤسسة،
 التهيؤ يتم ٨بططان  اإلبداع يكوف قد كما ثانوية، تغّبات إٔب يؤدم جزئيان  يكوف قد أك

 (250 -249: 2011ا٢بريرم، (لو  ٨بطط غّب يكوف قد أك لو مسبقان  كاالستعداد
 اؼبعلم واإلبداع:
الزاكية  حجر يعد ا٤بعلم أف على اٝباعان  ىناؾ ( أف331: 1997 حنورة،(يشّب

 الَببوية، كاألىداؼ النتائج هبا تتحقق أف ٲبكن الٍب األداة ىو أنو ٗبعُب العملية التعليمية، ُب
 تنشئة كًب ا٤بناسبة، كالوسائل باألدكات مده كًب جيدان، إعدادان  ا٤بعلم إعداد ىذا ًب ما فإذا
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 فقد كا٤بستقبلية، ا١بدية ٫بو متوجهة قيمة ذات ٘بعلها تنشئة كاىتماماتو كميولو دكافعو
 مستقبل بناء ا٘باه كُب إٯبابيان  سيكوف العملية ا٤بردكد من أك العائد أف بعيد حد إٔب ضمٌنا
 .اإلبداعي ٩بارسة السلوؾ على قادر جيل تنشئة خبلؿ من أفضل

 ا القد ينمي أف للمعلم ٲبكن ال ( أنو92: 2010 كآخركف، العبيدم،(كيرل 
 طلبتو لدل اإلبداعية رت
 ٍب كمن كتأىيلو، كاعداده ا٤بعلم اختيار مسألة فإف ك٥بذا مبدعان، معلمان  نفسو ىو يكن ٓب إف

 يؤدم كي ا٤بعلوماٌب العصر ٤بعلم البلزمة الشركط من تعد العصر مواكبتو ٤بستجدات
 لو ا٤بنوطة األدكار

 .السريع الثقاُب كالتغّب كالتكنولوجي العلمي التقدـ عصر ُب
 مبدعان  ا٤بعلم يكوف كي النصائح من ( ٦بموعة229 -228: 2009الزيادات،  (كتورد
 :منها

 ا٤بعلومات لعرض الكتابة بدؿ توضيحية كاألشكاؿ الرسومات استخداـ. 
  الفضوؿ كاشباع ا٤بعارؼ لزيادة التخصص خبلؼ ٦بلة ُب االشَباؾ. 
 التجربة على كالتشجيع األشياء كاختبار التجريب. 
  طريق عن التعلم على يساعد ما كا٤ببدعْب اإلبداع كمواقف العلمي ا٣بياؿ قصص قراءة 

 .العربة
 ُب الدفَب مرافقان  ىذا يكوف أف بشرط الذىن على تطرأ الٍب األفكار لكتابة دفَب ٚبصيص 

 .إليو الذىاب يتم كل مكاف
 دور اإلدارة اؼبدرسية يف ربقيق اإلبداع:

 كتريب ا٤بواىب إبداعية، ترعى بيئة إٔب ا٤بدرسة ٰبوؿ أف ٲبكنو ا٤بدرسة مدير إف
 من كاجتماعيان كانفعاليان  كعقليان  بدنيان  ا٤بتكاملة الشخصية تنمية باستهداؼ كذلك اإلبداع،
الطلبة  إكساب كيفية لتعريفهم للمعلمْب التدريبية الربامج ككضع اإلبداع ثقافة دعم خبلؿ
 ذكاهتم تأكيد على قادرين ٯبعلهم ٩با التفكّب، كأساليب كا٤بهارات كا٤بعارؼ القيم من

 القدرة كتكوين كا٤بناقشة، كالتحليل النقد ركح كتنمية كثقة، حرية بكل عن أنفسهم كالتعبّب
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 تتناكؿ متكاملة، خطة لعمل با٤بساٮبة ا٤بديرين قياـ ضركرة إضافة إٔب ىذا ا٤ببادرة، على
 كاطارىا، بيئتها ُب كحٌب بل كأساليبها، ك٧بتواىا ُب طرائقها النظر كتعيد الَببية جوانب شٌب
 ٫بو مَبابط على ا٤بدرسي العمل من مقومات مقـو كل ُب اإلبداع ركح تنبت ٕبيث

 كالوسائل ا٤بعلمْب كا٤بناىج الدراسية، كاعداد الَببوية باإلدارة بدءنا كذلك كمتكامل،
)ا٢بريرم،  .كالتجهيزات الَببوية ا٤بدرسية األبنية ُب كحٌب كالتقوٙب، كاالمتحانات التعليمية
2011 :268) 

 ىذا كُب ا٤بدرسة، ُب ا٤بعلمْب لدل اإلبداع كٙبسْب تنمية ُب كبّب دكر كللمدير
 ا٤بعلمْب لدل اإلبداع لتنمية كالظركؼ الوسائل (247: 2004يذكر )حرٙب،  اجملاؿ
 :كمنها

 كتشجعو، اإلبداعي السلوؾ تدعم الدفاعي السلوؾ من خالية منفتحة، عمل بيئة إٯباد  -
 كتشجع
 .كا٣بربات ا١بديدة األفكار على ا٤بعلمْب انفتاح

 .القيادة األكتوقراطي ُب األسلوب ٘بنب - 
 اسَباتيجيات يستخدموف األفراد كتعزيزه، كإدراؾ أف اإلبداع باسَباتيجيات تنمية اإل٤باـ  -

 .إبداعاهتم كتنمية ٨بتلفة لتعزيز
 لديهم، لبلىتماـ مثّبة أعماؿ توفّب خبلؿ من للمعلمْب الشخصي بالنمو الشعور إٯباد  -

 .بأنفسهم    كتنمية ثقتهم
 ٯبب كٙبديات كامكانيات فرص أهنا على للمشكبلت النظر على ا٤بعلمْب تشجيع  -

 .اآلنية ا٤بشكبلت حل ُب طويل كقت إضاعة من ا٢بذر مع توخي مواجهتها
 تشجيع" ا٤بخالفة التفكّب كأساليب اآلراء بإبراز يسمح بأسلوب اإلدارية اراتالقر  اٚباذ  -

 "ا٣ببلؼ البناء
 .للتعلم فرص أهنا على األخطاء مع التعامل - 
 .بينهم فيما االتصاؿ على ا٤ببدعْب تشجيع - 
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 حفز عنصر يكوف أف ا٤بدير كعلى اإلبداعي، التدريب ُب كا٤بعلمْب ا٤بدير مشاركة  -
 كمساعدة
 .ا٤بختلفة التدريبية بالربامج ا٤بعلمْب اللتحاؽ

 .كنشره كإبرازه اإلبداعي السلوؾ مكافأة  -
 :إٔب هتدؼ اإلبداعية ا٤بدرسية اإلدارة أف (85: 2003كيؤكد )الصّبُب، 

 ُب ا٤بتمثل الريادم بدكره القياـ على ا٤بعلم تساعد أف شأهنا من الٍب ا٤بناسبة الظركؼ هتيئة 
 .تفكّبىم طرائق كُب الطلبة سلوؾ ُب ا٤برغوب التغيّب إحداث

 تأدية من ا٤بدرسة ٛبكن الٍب ا٤بعينة الوسائل كسائر الَببوية كالتقيات اإلمكانات توفّب 
 رسالتها،
 كاالنفعالية كالعقلية ا١بسمية نواحيها، ٝبيع من الطالب شخصية ٭بو على كتساعد

 .كاالجتماعية
 أىدافو. فيو ٰبقق الذم الطريق ُب السّب إٔب ا٤بتعلم توجيو 
 كٙبقيق اجملتمع، حاجات إشباع على تعمل الٍب ا٤باىرة كاأليدم ا٤بتخصصة الكوادر توفّب 

 .أىدافو
 لطلبتهم صا٢بة قدكة ليكونوا كاعدادىم ا٤بعلمْب توجيو. 
 ا٤بناسبة ا٢بلوؿ كاٯباد مشاكلها تشخيص ُب كا٤بساٮبة با٤بدرسة، احمليطة البيئة مع التفاعل 

 .٥با
 يقصد ما ذاتو حد ُب ىو ليس التعليمية العملية ُب ا٤بقصود السليم التغيّب أف ٪بد سبق ٩با

 االجتماعية، كالتقاليد العادات إكساب يكوف ما بقدر التعليم، كأساليب ا٤بناىا بو تغيّب
 كالعلمية الثقافية كمعلوماهتم األفراد لسلوؾ بالنسبة ٙبقيقو ُب تنجح التغيّب الذم كمدل

 .كاألخبلقية
 األساليب الًتبوية اليت يستخدمها مديري اؼبدارس لتنمية اإلبداع لدى معلميهم:
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 أك الواحد، التخصص ذكم ا٤بعلمْب من عدد يقـو كفيو أو األقراف: الزمالء فريق أسلوب -1
 منهم، لكل تعليمي موقف ٤ببلحظة خطة ككضع معان، بالتشاكر التخصصات ا٤بختلفة

 للتحسْب. ٙبتاج الٍب كا١بوانب اإلٯبابية ا١بوانب على كالتعرؼ
كفيو يتم التفاعل ا٤بباشر كا٤بتبادؿ بْب األفراد، ٩با يساعد ُب ٙبقيق  التعليم التعاوين: -2

 مهارات العمل ا١بماعي.
كمن أىم أىدافها إتاحة فرصة النمو للمعلمْب عن طريق العمل لتحقيق  اؼبشاعل الًتبوية: -3

م ٤بواجهة ا٤بشكبلت الٍب تواجههم، كتساعد ُب رفع أىداؼ مشَبكة، كتوفّب الفرص ٥ب
الركح ا٤بعنوية ٥بم، كٙبفزىم على إنتاج التقنيات التعليمية، كٛبدىم بطرؽ كأساليب جديدة 
ٲبكن ٥بم ٩بارستها مع طبلهبم عند العودة إٔب مدارسهم، كتزيل ا٢بواجز فيما بينهم، كتعطي 

 ٥بم مساحة أكرب من التفاىم كاالنسجاـ.
 (119: 2002براىيم، )اإل

تعترب الدركس التوضيحية من األساليب ا٥بامة الٍب تؤدم إٔب تعزيز  الدروس التوضيحية: -4
العبلقات بْب ا٤بعلمْب، حيث يقـو ا٤بشرؼ الَببوم أك معلم ذك خربة ككفاءة بتطبيق 
أساليب تربوية جديدة، أك شرح كتوضيح تقنية فنية، أك تقدٙب عينات من مواقف تعليمية 

 مصورة.
 خرباتو لطرح الَببوم ا٤بشرؼ هبا يقـو كتابية اتصاؿ كسيلة كىي النشرات الًتبوية: -5

 بكل ككتابتها إعدادىا يتم كأف كاسع، كأثر فائدة تكوف ذات أف بشرط الَببوية كمبلحظاتو
 .كفاءة

 كالدراسات كالبحوث الَببوية األعماؿ كل فيها تعرض معارض كىي اؼبعارض التعليمية: -6
 من عليها باالطبلع للمعلمْب الفرصة كتتاح الَببوية، كالنشرات كا٤بستحدثات كا٤بطبوعات

 للمنافسة يدفعهم ٩با كأعما٥بم منتجاهتم بعرض فيها أك اإلسهاـ زيارات منظمة، خبلؿ
 با٤بهنة. السمو على الدائم كالعمل الشريفة

 التعليمية، ك٩بارساتو أدائو تطوير هبدؼ ا٤بعلم بو يقـو الذم البحث ىو البحث اإلجرائي: -7
 ا٤بمارسات ُب الذاٌب التأمل على يقـو كىو التعليمية، ُب العملية تواجهو مشكبلت ٢بل أك
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 التغيّب كإلحداث التعليمية، للعملية أفضل فهمو  نفسو؛ لتحقيق ا٤بمارس قبىل من التعليمية
 .ا٤بنشود

 ٧بدد، موضوع أك لقضية الَببويْب القادة من عدد عرض عن عبارة كىي الندوات الًتبوية: -8
 يسبقها أف ينبغي كلتحقيقها للحاضرين، ا٤بثمرة ا٥بادفة للمناقشة ذلك بعد اجملاؿ ٍب فتح

 رئيس كٙبديد كا٤بكاف، الزماف كٙبديد كا٤بوضوعات، األىداؼ ٙبديد ا٤بنظم مع التخطيط
 (193: 1996)ا٢ببيب،  .النتائج لتدكين للندكة

 ٝبيع ُب اإلبداع تتبُب أف التعليمية العملية على ينبغي ىنا كمن التجارب الناجحة: -9
 فكره ُب ان  مبدع يكوف أف البد ا٤بدير إف حيث ا٤بدارس، مديرم على ا٤بؤسسات كتطبيقو

 كأف ا٤بدرسي، اجملتمع ُب العاملْب مع تعاملو كُب اإلدارم، مع عملو التعامل كُب كأساليبو
 ا٤بتواصل كالسعي اإلبداع بعملية معو للعاملْب كالتحفيزيةاإلدارية  السماحة لديو تكوف
 تتصف الٍب الداخلية ا٤بؤسسة فبيئة هبا؛ ا٤بؤسسة الَببوية كتعبئة ا٤ببدعة العناصر ١بذب
 اإلدارم كالنظاـ ا٤بؤسسة، ألعضاء كا٣بربة ا٤بتاحة ا٤بعلومات كتوفر ا٤بادية اإلمكانات بوجود
 كالٍب رد ا األؼ بْب الثقة الذم تسوده كا٤بناخ ا١بمود، أك بالتعقيد يتصف ال الذم ا٤برف
 كحل تدفق ا٤بعلومات على بدكره يساعد الذم ا٤بفتوح االتصاؿ تنمية أساس ىي

 تشجيع التعبّب طريق عن ا٤بؤسسة ُب اإلبداعي السلوؾ على تؤثر أف شأهنا من ا٤بشكبلت
 (70: 2016هللا، آية، كتقديرىا. )جاد  كٞبايتها كتطويرىا ا١بديدة األفكار عن
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 الدراسات السابقة:
( بعنواف: تصور مقًتح لتعزيز دور اإلدارة اؼبدرسية يف تنمية 2016دراسة جاد هللا ) -1

 السلوؾ اإلبداعي لدى معلمي اؼبدارس الثانوية دبحافظات غزة"
من  ا٤بعلمْب لدل اإلبداعي السلوؾ تعزيز ُب ا٤بدرسية اإلدارة دكر معرفة إٔب الدراسة ىدفت
 اإلبداعي السلوؾ تنمية ُب ا٤بدرسية اإلدارة دكر لتعزيز مقَبح تصور ككضع نظرىم، كجهة

 لدل ا٤بعلمْب.
 اإلدارة دكر لتعزيز ا٤بقَبح التصور لوضع التحليلي الوصفي ا٤بنهج باستخداـ الباحثة كقامت
 معلمي ٝبيع من الدراسة ٦بتمع كتكوف ا٤بعلمْب، لدل اإلبداعي السلوؾ تنمية ُب ا٤بدرسية

 العينة اختيار ًب حيث كمعلمة، معلمان   (4053) عددىم كالبالغ ا٢بكومية ا٤بدارس الثانوية
 بطريقة
 أىداؼ الدراسة كلتحقيق كمعلمة، معلمان  (305) عددىا بل ٦بتمع الدراسة، من عشوائية
 إجراء كًب ٦باالت ثبلثة إٔب مقسمة فقرة (40)  من مكونة استبانة الباحثة ببناء قامت

 (SPSSاالجتماعية ) للدراسات اإلحصائية الرـز برنامج باستخداـ اإلحصائية ا٤بعا١بات
كمن أىم النتائج الٍب توصلت إليها الدراسة: أف دكر اإلدارة ا٤بدرسية ُب تنمية السلوؾ 

%(، كأف ىناؾ فركؽ بْب 68.2اإلبداعي لدل ا٤بعلمْب جاء بدرجة كبّبة كبوزف نسيب )
وسطات درجة تقدير أفراد العينة لدرجة ٩بارسة اإلدارة ا٤بدرسية لدكرىا ُب تنمية السلوؾ مت

اإلبداعي لدل معلميها تعزل ٤بتغّب ا١بنس لصاّب اإلناث، كٓب توجد فركؽ لباقي ا٤بتغّبات 
 األخرل.

 وكالة مدارس مديري فبارسة لتعزيز مقًتح بعنواف: "تصور (2014دراسة اغبشاش )  -2
 "اإلداري لإلبداع غزة دبحافظات الدوليةالغوث 
 الغوث ككالة مدارس مديرم ٩بارسة لتعزيز مقَبح تصور كضع الدراسة إٔب ىدفت

 ٗبحافظات
 الغوث ككالة مدارس مديرم نواب ( من184) الدراسة عينة كمشلت اإلدارم، لئلبداع غزة

ـ كاعتمدت الدراسة على 2014/ 2013الدراسي  العاـ من الثا٘ب ُب الفصل الدكلية
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 الدراسة توصلت كقد .ا٤بنهج الوصفي التحليلي كاستخدمت فيها االستبانة كأداة للدراسة
 :التالية للنتائج

 كجهة من اإلدارم لئلبداع غزة ٗبحافظات الغوث ككالة مدارس مديرم ٩بارسة درجة  -
 %(. 82.34ية )الكل الدرجة بلغت حيث كبّبة، نواهبم كانت نظر
 اإلبداع لعناصر غزة ٗبحافظات الغوث ككالة مدارس مديرم ٩بارسة درجة ترتيب - 

 للمشكبلت كا٢بساسية كالطبلقة كالربط التحليل ٍب باال٘باه تنازليان االحتفاظ اإلدارم
 كالتحدم كاألصالة. كا٤بخاطرة كا٤بركنة

 لدى اإلبداع تنمية يف اؼبدرسية القيادة بعنواف: "دور ( 2012) دراسة عياصرة -3
 "اؼبعلمُت نظر وجهة من األردف يف اػباصة اؼبدارس األساسية معلمي
 ا٤بدارس معلمي لدل اإلبداع تنمية ُب ا٤بدرسية القيادة دكر معرفة إٔب الدراسة ىدفت

 ٝبيع من الدراسة ٦بتمع كتكوف ا٤بعلمْب، نظر كجهة من األردف ُب األساسية ا٣باصة
 معلمان  (5000) عددىم كالبالغ األردف ُب ا٣باصة األساسية ُب ا٤بدارس كا٤بعلمات ا٤بعلمْب
 8) نسبتو ما أم كمعلمة ( معلمان 400حجمها) بلغ عينة عشوائية اختيار ًب كقد كمعلمة
 النمط ٥بذا ا٤بناسب التحليلي الوصف منها استخدـ الباحث كقد الدراسة، ٦بتمع من %(
 :أٮبها من نتائج عدة إٔب الدراسة كتوصلت .الدراسات من
 األساسية ا٤بدارس معلمي لدل اإلبداع تنمية ُب لدكرىا ا٤بدرسية القيادة ٩بارسة درجة  -

 .مرتفعة بدرجة جاءت األردف ا٣باصة ُب
 لدل اإلبداع تنمية ُب ا٤بدرسية القيادة دكر حوؿ إحصائية داللة ذات فركؽ توجد -

ك٤بتغّب ا٤بؤىل العلمي  .الذكور لصاّب ا١بنس ٤بتغّب يعزل ا٣باصة األساسية ا٤بدارس معلمي
 لصاّب الدراسات العليا.

 اإلبداع تنمية ُب القيادة ا٤بدرسية دكر حوؿ إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ال أنو كما  -
 .ا٣بربة ٤بتغّب يعزل ا٣باصة األساسية ا٤بدارس معلمي لدل

 اإلبداع تنمية يف اؼبدرسية القيادة "دور( بعنواف: 2011) وشلداف العاجز دراسة -4
 معلمي لدى
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 "بفلسطُت اؼبعلمُت نظر وجهة من غزة قطاع دبحافظات الثانوية اؼبرحلة مدارس
 مدارس معلمي لدل اإلبداع تنمية ُب ا٤بدرسية القيادة دكر عن الكشف إٔب الدراسة ىدفت

 دكر تطوير سبل على كالوقوؼ ا٤بعلمْب، نظر كجهة من غزة ٗبحافظات ا٤برحلة الثانوية
 ا٤برحلة مدارس معلمي لدل اإلبداع لتنمية الثانوية ا٤برحلة ُب مدارس ا٤بدرسية القيادة
 كاالستبانة التحليلي، ا٤بنهاج الوصفي الباحثاف ا٤بعلمْب، كاستخدـ نظر كجهة من الثانوية
 األصلي تمعاجمل من %(11بنسبة ) ( معلمان 353الدراسة ) عينة كبلغت للدراسة، كأداة
 .( معلمان 3416البالغ )
 :الدراسة إليها توصلت الٍب النتائج أىم كمن
 حيث متوسطة، بدرجة ا٤بعلمْب لدل اإلبداع تنمية ُب دكرىا ا٤بدرسية القيادة ٛبارس  -
 إٔب تفتقر حْب ُب العمل، ُب كا١بدية التسامح من أساس على ا٤بعلمْب العبلقة بْب توثق
 كما ا٤بعلمْب، لدل اإلبداع لتنمية العلمية كا٤بسابقات كالَبفيهية العلميةالرحبلت  تنظيم
 .إبداعية كحقائق كمفاىيم إثراء ا٤بقررات بأنشطة على تشجع ال أهنا
 الثانوية اؼبدارس ومديرات مديري فبارسة بعنواف: "درجة (2009) اغبويلة دراسة -5
 منطقة يف

 "اإلداري اإلبداع ربقيق لسلوكيات بالكويت التعليمية األضبدي
 منطقة ُب الثانوية ا٤بدارس كمديرات مديرم ٩بارسة درجة كشف إٔب الدراسة ىدفت

 .اإلدارم اإلبداع ٙبقيق لسلوكيات األٞبدم التعليمية
 ُب الثانوية ا٤بدارس كمعلمات كمعلمي كمديرات، مديرم ٝبيع من الدراسة ٦بتمع كتكوف

 كمعلمة، ( معلمان 660ك) مديران كمديرة، (66عددىم ) كالبالغ التعليمية، منطقة األٞبدم
 عينة تكونت كقد

 كمديرة، ( مديران 66عددىم ) البالغ الثانوية ا٤بدارس كمديرات مديرم ٝبيع الدراسة من
 عينة إٔب إضافة
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 أىداؼ كلتحقيق كمعلمة، معلمان  (208عددىم ) بلغ كا٤بعلمات ا٤بعلمْب من عشوائية
 كأداة كاالستبانة الظاىرة، لدراسة التحليلي الوصفي ا٤بنهاج استخدـ الباحث الدراسة
 .للدراسة
 :يلي ما الدراسة نتائج أبرز من ككاف
 لسلوكيات التعليمية االٞبدم منطقة ُب الثانوية ا٤بدارس كمديرات مديرم ٩بارسة درجة -

 ٙبقيق
 .ا٤بديرين نظر كجهة من كبّبة تقدير بدرجة ىي اإلدارم اإلبداع

 لسلوكيات التعليمية االٞبدم منطقة ُب الثانوية ا٤بدارس كمديرات مديرم ٩بارسة درجة -
 .ا٤بعلمْب نظر كجهة من متوسطة تقدير بدرجة ىي اإلدارم ٙبقيق اإلبداع

 ا٤بؤىل ا١بنس، متغّب حسب ا٤بديرين تقديرات ُب إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ -
 العلمي،
 .ا٣بدمة كسنوات

 العلمي ا٤بؤىل متغّب حسب ا٤بعلمْب تقديرات ُب إحصائية داللة ذات فركؽ توجد  -
 كلصاّب

 .فأعلى بكالوريوس
 االبتكار تنمية يف االبتدائية اؼبدرسة إدارة ( بعنواف: "دور2009دراسة ؿبمد ) -6

 فيها العاملُت لدى
 دبصر" دراسة ميدانية  اؼبعلوماتية. الثورة ربديات ؼبواجهة

 إدارة دكر على كتأثّبىا كالتكنولوجية ا٤بعلوماتية الثورة على التعرؼ إٔب ىدفت الدراسة
 ا٤بدرسة

 االبتدائية ا٤بدرسة إدارة دكر إعاقة إٔب تؤدم الٍب كالعوامل االبتكار إٔب كالتعرؼ االبتدائية،
 تنمية ُب

 كاستخدـ كالتكنولوجية، ا٤بعلوماتية الثورة انعكاسات ٤بواجهة فيها العاملْب لدل االبتكار
 ا٤بنهج الباحث
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 للدراسة، كأداة ا٤بقننة غّب الشخصية كا٤بقابلة االستبانة كاستخدـ التحليلي، الوصفي
 ٦بتمع كتكوف
 كاختار ٗبصر، القليوبية ٗبحافظة االبتدائية ا٤بدارس كككبلء كنظار مديرم من الدراسة
 عينة الباحث
 كعينة القليوبية ٗبحافظة االبتدائية ا٤بدارس من مديران كناظران كككيبلن  (205) من مكونة
 .عشوائية طبقية
 تنمية ُب لدكرىا ا٤بدرسية اإلدارات ٩بارسة ُب ضعفان  ىناؾ أف :الدراسة نتائج أىم كمن

 بإدارة القائمْب كالوكبلء ا٤بديرين من كبّبان  إٮباالن  أف ىناؾ حيث ا٤بعلمْب، لدل االبتكار
 العمل، ُب العاملْب جانب من ا٤بشاركة ألٮبيةالقليوبية  ٗبحافظة االبتدائية ا٤بدارس

 العاملْب، لدل االبتكار تنمية السالب على التأثّب إٔب ذلك يؤدم ٩با كا٤بسئوليات،
خربات  من ا٤بدرسة إدارة ُب استفادة ضعفان  ىناؾ أف كما ا٤بدرسة، إنتاجية على كينعكس
 االبتكارية القدرات كبت إٔب ٩با يؤدم بتشجيعهم االىتماـ كقلة العاملْب كقدرات
 . ا٤بدرسة ُب العاملْب لدل كالطاقات

( بعنواف: "كيف يبكن للمديرين تعزيز Colwell, 2006دراسة كلويل ) -7
 اإلبداع ومهارات حل اؼبشكالت اإلبداعية لدى اؼبوظفُت"

"Beyond Brainstorming: How Managers can 
Cultivate Creativity and Creative problem-solving 
Skills in Employees" 

 كماذا العاملْب، إبداع تواجو الٍب كا٤بعوقات اإلبداع، أٮبية على التعرؼ إٔب ىدفت الدراسة
 اإلبداع؟ لتشجيع يفعل ا٤بديركف

 :منها النتائج الدراسة إىل ؾبموعة من وتوصلت
ا٢بلوؿ  أحسن إٯباد ٲبكنهم حٌب العاملْب لدل اإلبداع صقل إٔب ا٤بديركف يسعى أف ينبغي

 للمستقبل التخطيط ُب التفكّب من ككذلك تواجههم، الٍب الصعبة كا٤بشكبلت   للمواقف
 .أفضل إنتاج كالبحث عن
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اإلبداع،  ألٮبية ا٤بديرين إدراؾ عدـ منها: ا٤بديرين تعوؽ الٍب ا٤بعوقات من العديد كأف ىناؾ
لؤلسلوب  ا٤بديرين بعض كاتباع تنميتو، ٲبكن ال كأنو الفرد مع يولد اإلبداع أف كاعتقادىم
 التفكّب. على العاملْب تشجيع كعدـ البّبكقراطي

( بعنواف: "إدارة اؼبشاريع اإلبداعية يف Simon, 2006دراسة سيموف ) -8
 األنشطة التجريبية"

"Managing creative projects: an empirical synthesis 
of activities" 

 ا٤بؤسسة داخل اإلبداع إلدارة ا٤بدير بو يقـو الذم الدكر معرفة إٔب الدراسة ىدفت
 .ذلك لتحقيق الٍب يستخدمها كاألنشطة

 :منها النتائج من ٦بموعة إٔب الدراسة كتوصلت
 .بداخلها اإلبداع ثقافة نشر إٔب حاجة ُب التميز إٔب تسعى الٍب ا٤بؤسسات أف - 

 ٰبسن أف عليو ا٤بؤسسة داخل لئلبداع ا١بيدة اإلدارة من يتمكن حٌب ا٤بؤسسة مدير أف - 
 آراء ٰبَـب كأف تطويره، كسبل العمل حوؿ ا٤بناقشات معهم كيدير بالعاملْب، االتصاؿ
 .بسيطة كانت كاف حٌب باألفكار كأال يستهْب ا١بميع
 األفكار كيشجع العاملْب لتحفيز نظامان  يضع كأف القرارات اٚباذ ُب ا١بميع يشارؾ أف- 

 االجتماعية، ا٤بهارات من العديد كأف ٲبتلك .ا٤بخاطرة ُب ا٤بشاركة ركح كأف  ينشر ا١بديدة
  .ا٤بستمر للتعلم مستعدان  يكوف كأف
 مديرات اؼبدارس لدى ومعوقاتو اإلبداع ( بعنواف: "واقع2004) العساؼ دراسة -9

 "الرياض دبدينة
 الرياض، ٗبدينة ا٤بدارس مديرات لدل كمعوقاتو اإلبداع مستول معرفة إٔب الدراسة ىدفت

 كمن مديرة، (669) كعددىن الرياض مدارس مديرات ٝبيع من الدراسة كتكوف ٦بتمع
 كعددىن الرياض ٗبدينة الَببوم لئلشراؼ الفرعية با٤بكاتب ا٤بشرفات اإلداريات ٝبيع
 .األصلي أفراد اجملتمع ٝبيع على الدراسة كًب تطبيق إدارية، ( مشرفة113)

 :يلي ما الدراسة نتائج أبرز من ككاف
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 بدرجة ا٤بدارس مديرات لدل الواقع ُب يتوفر اإلدارم اإلبداع أف يركف أفراد الدراسة -
 .متوسطة

مديرات  لدل اإلبداع مستول متغّب حسب بْب إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ال -
 كنوع ا٤بدرسية، اإلدارة ٦باؿ ُب ا٣بدمة كسنوات التعليمي، ا٤بستول (كفقان ٤بتغّب ا٤بدارس
 التدريبية(. الربامج عدد التخصص، ا٤برحلة، العمر، ا٤بدرسة،

 
( بعنواف: "قيادة وإبداع مديري Schmook ,1996دراسة سكموؾ ) -10

 اؼبدارس من خالؿ مدارس ؿبددة يف فلوريدا"
"Principals: Leadership and creativity in Selected 

Florids Schools" 
القيادية  با٤بمارسات يتعلق فيما كا٤بدرسْب ا٤بدارس مديرم مفهـو ٙبديد إٔب الدراسة ىدفت
 كطبقت السائد، النمط بتغيّب ا٤بعركفة ا٤بدارس بعض ُب للمديرين ا٤بثبتة اإلبداعية كا٤ببلمح

 ُب ا٤بدرسْب من (132) ك ا٤بدارس، مديرم من (25) على تشتمل ٦بموعة الدراسة على
 .األمريكية ا٤بتحدة الواليات -بفلوريدا تعليمية منطقة  (13) من بْب ٨بتارة مدارس
 كتقييم ا٤بستهدفة با٤بدارس ا٤بتعلقة ا٤بعلومات ١بمع استبيانات استخدمت الدراسة كقد

 ا٤بمارسات
 العامة ا٤ببلمح ٙبدده حسبما ا٤بدير إلبداع كا٤بدرسْب ا٤بديرين مفاىيم كتقييم القيادية
 ُب ا٤بتمثلة

 كالذكاء ا٥بدؼ كٙبديد العريضة كا٤بصاّب كا٤بركنة كاألصالة الستقبلليةكا العمل حب(
 كاإلبداع

 كالدافعية(.
 :التإب الدراسة نتائج أبرز من ككاف
 العملية، ُب: مواجهة ٛبثلت قيادية ٩بارسات ٟبس أظهركا ا٤بستهدفة ا٤بدارس مديرم أف  -

 كنشر
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 بدرجة العاطفي كالتشجيع الطريقة، كتغيّب التحرؾ، من اآلخرين كٛبكْب مشَبكة، رؤية
 .عالية
كاالستقبللية   العمل حب ُب ا٤بتمثلة الثمانية اإلبداعية ا٤بعآب أظهركا ا٤بدارس مديرم أف - 

 .عالية بدرجة كالدافعية كاإلبداع كالذكاء ا٥بدؼ كٙبديد العريضة كا٤بصاّب كا٤بركنة كاألصالة
 التعقيب على الدراسات السابقة:

 :بُت الدراسات واالختالؼ االتفاؽ أوجو :أوال
 اؼبستخدـ، الدراسة منهج حيث من  (1

دراسة   مثل التحليلي، الوصفي ا٤بنهج استخداـ ُب كل الدراسات العربية كاألجنبية اتفقت
(، ك)العاجز 2012(، ك)عياصرة: 2014ك)ا٢بشاش:  (،2016كل من: )جاد هللا: 

 ، كغّبىا.)2011كشلداف: 
 :الدراسة عينة حيث من  (2

كاف ىناؾ اتفاؽ كلي كجزئي كاختبلؼ ُب عينة الدراسة بْب الدراسة ا٢بالية كالدراسات 
( ُب تطبيق االستبانة على ا٤بديرين ُب 2009السابقة، حيث تشاهبت مع دراسة )ا٢بويلة: 

ا٤برحلة الثانوية، كزادت عليها باختيار ا٤بعلمْب أيضان ضمن العينة، كقد تشاهبت جزئيان ُب 
(، 2016ستبانة على مدارس ا٤برحلة الثانوية مع دراسة كل من: )جاد هللا: تطبيق اال

ا٤بستهدفة،  العينة نوع الدراسات السابقة ُب (. كاختلفت عن2011ك)العاجز كشلداف: 
(. ُب اختيار 2011(، ك)العاجز كشلداف: 2016مثل دراسة كل من: )جاد هللا: 

ٍب اختارت نواب ا٤بديرين للمرحلة (، ال2014ا٤بعلمْب عينة للدراسة، ك)ا٢بشاش: 
(، ُب اختيار ا٤بديريات فقط كا٤بشرفات 2004األساسية عينة للدراسة، كدراسة )العساؼ: 

( فقد ًب 2009الَببويات كعينة للدراسة، كعلى ٝبيع ا٤براحل التعليمية، أما دراسة )٧بمد: 
( 1996دراسة )٠بكوؾ: اختيار مديرم ا٤بدارس كنواهبم ١بميع ا٤براحل التعليمية. ككذلك 

الٍب ًب تطبيقها على عينة من ا٤بديرين كا٤بعلمْب ١بميع ا٤براحل التعليمية، كٛبيزت دراسة 
( عن كل الدراسات السابقة ُب تطبيق الدراسة على معلمي ا٤برحلة 2012)عياصرة: 

 األساسية ُب ا٤بدارس ا٣باصة، دكف ا٢بكومية.
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 :الدراسة أداة حيث من (3
 استخدمت بينما رئيسة، كأداة االستبانة استخداـ ُب الدراسات السابقةمعظم  اتفقت
 (٧2009بمد:  (دراسة
 االستبانة. مع ثانية كأداة ا٤بقابلة

 :متغَتات الدراسة حيث من  (4
 . ا٤بعلمْب عند اإلبداعي السلوؾ كتعزيز ا٤بدرسية اإلدارة دكر الدراسات بْب معظم ربطت
 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجو

 .ا٢بالية الدراسة عنواف اختيار ُب السابقة الدراسات كتوصيات نتائج من االستفادة-أ
الكتب،  من العديد بأ٠باء بتزكيده ا١بهد الباحثْب على السابقة الدراسات كفرت-ب

 .الدراسة ٗبوضوع ذات الصلة كا٤براجع
 موضوع مع يتناسب ما كانتقاء الدراسات، ىذه ُب ا٤بستخدمة األدكات على االطبلع-ت

 .الدراسة ا٢بالية
 .للمجتمع ٩بثلة لتكوف الدراسة عينة اختيار ُب ساعدت-ث
 ا٤بناسبة، اإلحصائية األساليب ٙبديد ُب السابقة الدراسات من الباحثْب استفاد-ج

 .لدراسة كمنهجية
 كالدراسة الدراسات السابقة، بْب مقارنة عقد ُب الباحثْب السابقة الدراسات ساعدت -ح

 .ا٢بالية
 :السابقة الدراسات عن اغبالية الدراسة سبيز أوجو

 ُب ا٤بدرسة مدير دكر تفعيل على يعمل تصور كضع على خاص بشكل أهنا ركزت
السابقة، كأهنا طبقت على  على نتائج الدراسات باالعتماد ا٤بعلمْب لدل تنمية اإلبداع

التعليمية الكربل، كأهنا كانت من كجهة نظر مديرم ٝبيع ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس 
 كمديرات ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية.

 طريقة وإجراءات البحث:
 منهج البحث:
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 أف حيث .البحث ألغراض ٤بناسبتو نظران  التحليلي الوصفي ا٤بنهج البحث ىذا ُب استخدـ
 كٝبع كتتبعها رصدىا ك حاليان  موجودة قضية أك حدثان  أك ظاىرة يتناكؿ الوصفي ا٤بنهج

 فيها. ا٤بباشر الباحث تدخل دكف عنها ا٤بعلومات
 ؾبتمع البحث:

تكوف ٦بتمع البحث من ٝبيع مديرم كمديرات ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية 
 ( مدير كمديرة.99الكربل كالبالغ عددىم )

 عينة البحث: 
 

على ٝبيع أفراد اجملتمع األصلي، كىم مديرك ا٤بدارس  قاـ الباحثاف بتوزيع أداة البحث
(، 90( كًب اسَبداد عدد )99الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية الكربل، كالبالغ عددىم )

 %(، شكلوا عينة الدراسة.89.1أم بنسبة )
 كيوضح ا١بدكؿ اآلٌب توزيع أفراد العينة:

 (: توزيع أفراد العينة1جدوؿ رقم )

 ا٤بتغّب
 ا١بنس

 اجملموع
 أنثى ذكر 

 90 36 54 العدد
 

 ـبطط يوضح توزيع أفراد العينة
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 أداة البحث:
ًب إعداد استبانة لقياس كاقع قياـ مديرم ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية 
الكربل بتنمية السلوؾ اإلبداعي لدل معلميهم من كجهة نظرىم. كقد اشتملت ُب صورهتا 

( فقرة موزعة على ٦بالْب. اجملاؿ األكؿ: ا٤بناىج التعليمية كطرؽ التدريس 30النهائية )
( فقرة. كلتحديد 14( فقرة. اجملاؿ الثا٘ب: البيئة التعليمية ا٤بدرسية، كاشتمل على )16)

شيوع كل فقرة ًب استخداـ مقياس ليكرت ا٣بماسي، كاألٌب، درجة ا٤بوافقة: عالية جدان، 
طة، منخفضة، منخفضة جدان، كقد ًب بناء األداة كتقنينها بتوزيعها أكالن على عالية، متوس

( مدير مدرسة إعدادية ُب منطقة طرابلس التعليمية الكربل، 30عينة استطبلعية قوامها )
، ًب اختيارىن بطريقة عشوائية، كنظران لصغر حجم ٦بتمع 2017/ 2016للعاـ الدراسي 

ستطبلعية من خارج ٦بتمع الدراسة كذلك ليتم تقنْب أداة الدراسة ًب اختيار العينة اال
 الدراسة، من خبلؿ حساب الصدؽ كالثبات بالطرؽ ا٤بناسبة.

كقد ًب صياغة عبارات االستبانة باالستعانة باألدب الَببوم كالدراسات السابقة 
مْب من ا٤بتعلقة بتنمية السلوؾ اإلبداعي لدل ا٤بعلمْب، ٍب ًب عرضها على ٦بموعة من احملك

ٞبلة شهادة الدكتوراه با١بامعات الليبية كالفلسطينية، ا٤بتخصصْب باإلدارة كالتخطيط 
 الَببوم.

 صدؽ األداة 
 صدؽ احملكمُت: -1

 ٞبلة من ٦بموعة على عرضها ًب األكلية صورهتا ُب االستبانة إعداد من االنتهاء بعد
 كطلب كالفلسطينية ا١بامعات الليبية ُب يعملوف الذين اإلدارة كالتخطيط الَببوم الدكتوراه
 العبارة كضوح كمدل فيو، كضعت الذم للمجاؿ عبارة كل مناسبة مدل ٙبديد منهم
 ضوء كُب و.اجل من كضعت ما لقياس عبارة كل مناسبة كمدل لغويان، صياغتها كصحة
 . حذفها أك صياغتها إعادة أك الفقرات بعض تعديل ًب التحكيم نتائج
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 الداخلي:صدؽ االتساؽ  -2
 انتماء كل من صدؽ االتساؽ الداخلي لؤلداة من خبلؿ التحقق من التأكد ًب

 عبارة كل درجة بْب الداخلي االتساؽ حساب طريق عن فيو كضعت الذم للمجاؿ عبارة
 .فيو، كدرجة كل عبارة بالدرجة الكلية لؤلداة كضعت الذم اجملاؿ كدرجة
 االستطبلعية العينة على األداة تطبيق ًب االستبانة لعبارات احملتول صدؽ من التأكد كبعد
 من عبارة كل درجة بْب الداخلي االتساؽ ًب حساب كقد األداة، تقنْب بإجراءات للقياـ
 االتساؽ درجات التإب ا١بدكؿ كيعرض إليو تنتمي الذم البعد كدرجة االستبانة عبارات
 إليها. تنتمي الٍب اجملاالت مع االستبانة لعبارات الداخلي

 : صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات االستبانة(2جدوؿ رقم )
 

 المجال الثانً المجال األول

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

معامل ارتباط 
الفقرة مع 

 المجال

معامل 
ارتباط كل 

فقرة مع 
 الدرجة الكلٌة

رة
با
لع

 ا
قم

ر
 

معامل 
ارتباط 

الفقرة مع 
 المجال

معامل ارتباط 
كل فقرة مع 
 الدرجة الكلٌة

1 13562 13549 1 13478 13688 

2 13691 13626 2 13731 13638 

3 13659 13644 3 13626 13549 

4 13484 13458 4 13412 13123 

5 13593 1353 5 13421 13462 

6 13565 13596 6 13623 1363 

7 13378 13419 7 13692 13627 

8 13187 13188 8 13597 13472 

9 13818 13742 9 13414 13326 

11 13779 13717 11 13512 13499 

11 13736 13712 11 13685 13578 

12 13688 13659 12 13494 13354 

13 13697 13644 13 13339 13263 

14 13733 13647 14 13514 13431 
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15 13653 13565    

16 13579 13564    

كيتضح من ا١بدكؿ السابق أف درجات االتساؽ لكل العبارات دالة عند مستول 
( ٩با يدؿ على صدؽ انتماء العبارات للمجاالت الٍب كضعت فيها كيعطي 0.05الداللة )

الثقة بصدؽ أداة البحث . باإلضافة إٔب ذلك ًب حساب درجة االتساؽ الداخلي بْب كل 
 لكلية لبلستبانة ككانت النتائج كما يلي: ٦باؿ من ٦باالت االستبانة كالدرجة ا

 (: معامل االرتباط بُت معدؿ كل ؾباؿ مع اؼبعدؿ لالستبانة3جدوؿ رقم )
 
 
 
 

كمن ا١بدكؿ السابق نبلحظ بأف االتساؽ الداخلي بْب كل ٦باؿ كالدرجة الكلية لبلستبانة 
 0.01قوية كدالة إحصائيا عند مستول 

 ثبات األداة:
نفس  يقصد بثبات أداة القياس أف يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق االستبانة على

 العينة ُب نفس الظركؼ كسوؼ نقـو بقياسو بطريقتْب:
 الثبات عن طريق التجزئة النصفية: -1

كا١بزء  ؿ ٲبثل األسئلة الفرديةحيث يتم ٘بزئة فقرات االستبانة إٔب جزأين، ا١بزء األك 
األسئلة الفردية  )ر( بْب درجات الثا٘ب ٲبثل األسئلة الزكجية ٍب ٰبسب معامل االرتباط

 :براكف كالتإب كدرجات األسئلة الزكجية ٍب تصحيح معامل االرتباط ٗبعادلة بّبسوف
2معامل الثبات = 

1

ر

ر 
 

متغّبم  التجزئة النصفية نوجد معامل االرتباط بْب إلٯباد معامل الثبات بطريقة
 0.842معدؿ األسئلة الفردية كمعدؿ األسئلة الزكجية، يتبْب أف معامل االرتباط يساكم 

 معامل االرتباط اجملاؿ
 0.943 اجملاؿ األكؿ

 0.882 اجملاؿ الثا٘ب
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االرتباط باستخداـ معادلة سبّبماف براكف ٪بد أف معامل الثبات  كٕبساب تصحيح معامل
 يساكم 

2معامل الثبات =  0.842

1 0.842




 = 0.91 

 .كىو معامل ثبات عاؿ كداؿ إحصائيا
 معامل ثبات كرونباخ الفا  -2

كالذم من خبللو  SPSS يتم حساب معامل ثبات ألفا كركنباخ باستخداـ برنامج
معامل التمييز لكل سؤاؿ حيث يتم حذؼ السؤاؿ الذم معامل ٛبييزه ضعيف أك  ٫بسب
 سالب.

ًب اجراء اختبار معامل ثبات كركنباخ ألفا لكل من اجملاؿ األكؿ كاجملاؿ الثا٘ب ككبل اجملالْب 
 معا حيث ظهرت النتائج التالية : 

 
 (:  إحصاءات معامل الثبات4جدوؿ رقم )

 معامل ثبات ألف كرونباخ اجملاؿ
 0.888 اجملاؿ األكؿ
 0.8 اجملاؿ الثا٘ب
 0.91 اجملالْب معان 

نبلحظ من ا١بدكؿ بأف معامبلت ثبات كركنباخ ألفا مقبولة كدالة إحصائيا كال ٫بتاج حيث 
 ٢بذؼ أم من فقرات اجملاؿ األكؿ كالثا٘ب.

االستبانة  كبذلك نكوف قد ٙبققننا من صدؽ كثبات فقرات االستبانة كبذلك أصبحت
 .صا٢بة للتطبيق على عينة الدراسة األساسية

 اإلحصائية: اؼبعاعبات
 :التالية اإلحصائية ا٤بعا١بات استخداـ ًب البحث نتائج للتحلي

 .ب كاقع إدارة األزمات ا٤بدرسية٢بسا كذلك ا٤بئوية النسب  -1
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لواقع إدارة  تقديرىم أفراد العينة ُب بْب الفركؽ داللة لبياف)ت( لعينتْب مستقلتْب  اختبار  -2
 األزمات ا٤بدرسية الٍب تعزل ٤بتغّب ا١بنس )ذكر، أنثى(

 1ترميز كإدخاؿ البيانات إٔب ا٢باسب اآلٕب، حسب مقياس ليكرت ا٣بماسي ) ًب  -3
عالية جدان(، كلتحديد طوؿ فَبة  5عالية،  4متوسطة،  3منخفضة،  2منخفضة جدان، 

مقياس ليكرت ا٣بماسي )ا٢بدكد الدنيا كالعليا( ا٤بستخدـ ُب ٧باكر الدراسة، ًب حساب 
ات ا٤بقياس ا٣بمسة للحصوؿ على طوؿ الفقرة (، ٍب تقسيمو على عدد فَب 4=1-5ا٤بدل) 
( ، بعد ذلك ًب إضافة ىذه القيمة إٔب اقل قيمة ُب ا٤بقياس  )كىي الواحد 0.8=4/5أم )

 الصحيح( كذلك لتحديد ا٢بد األعلى للفَبة األكٔب كىكذا  كما قي ا١بدكؿ أدناه.
 ف(: يوضح أطواؿ الفًتات والوزف النسيب اؼبقابل لكل صن5جدوؿ رقم )

الوزف 
 النسيب

اقل من 
36% 

36%-
52% 

52%-
68% 

68%-
84% 

84 %
 فأعلى

 1.80-1 الفَبة
1.80-
2.60 

2.60-
3.40 

3.40-
4.20 

4.20-
5.0 

 التصنيف
منخفضة 

 عالية جدان  عالية متوسطة منخفضة جدان 

 
 نتائج البحث اؼبيداين ومناقشتها:

فبارسة اإلدارة اؼبدرسية لدورىا أواًل: نتائج السؤاؿ األوؿ، والذي ينص على: "ما واقع 
يف تنمية السلوؾ اإلبداعي لدي معلمي اؼبرحلة الثانوية دبنطقة طرابلس التعليمية، من 

 وجو نظر مدير اؼبدرسة"؟
كلئلجابة على ىذا السؤاؿ ًب حساب ا٤بتوسطات كالنسب ا٤بئوية الستجابات أفراد العينة 

كانت النتائج كما ىو مبْب ُب ا١بدكؿ على ا٤بقياس ككل كعلى كل ٦باؿ من ٦باالتو، ف
 اآلٌب: 

 (: ربليل ؾبايل االستبانة6جدوؿ رقم ) 
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 الوزف النسيب اؼبتوسط اغبسايب اجملاؿ
 %67.2 3.36 األكؿ
 %64.4 3.22 الثا٘ب

 %65.8 3.29 ٝبيع العبارات
الثانوية ٗبنطقة يتضح من ا١بدكؿ السابق أف الوزف النسيب إلدارة األزمة لدل مديرم ا٤بدارس 

%، كىي درجة متوسطة، ٗبعُب أف دكر إدارة 65.8طرابلس التعليمية الكربل، قد بلغت 
ا٤بدرسة ُب تنمية السلوؾ اإلبداعي لدل معلميها من كجهة نظر مديرم كمديرات ا٤بدارس 
الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية ٗبجاليها كانت متوسطة، كيفسر الباحثاف ذلك كجود 

من ا٤بعيقات الٍب تيعيق عمل مدير ا٤بدرسة الثانوية ُب الوقت الراىن، كالٍب ٘بعلو  العديد
يصب جل اىتمامو على أمور كقضايا مدرسية أكثر أٮبية من كجهة نظره، كانتظاـ العمل 
ا٤بدرسي، كتلقي الطلبة لدركسهم ُب ظل نقص بعض ٚبصصات ا٤بعلمْب، ككجود حاالت 

لكلي، كنقص ا٣بربة اإلدارية لدل بعض ا٤بديرين كا٤بديرات، من التسرب الطبليب ا١بزئي كا
كعدـ درايتهم بأٮبية كدكر اإلبداع كتنميتو لدل ا٤بعلمْب، كعدـ كجود نظاـ ٧بدد 
الختيارىم كاجتيازىم الختبارات قدرات، ٙبدد من ىم أكثر كفاءة لشغل منصب مدير 

عزيزه ُب مؤسستو على أنو من مدرسة، كتعامل بعض ا٤بديرين مع موضوع تنمية اإلبداع كت
القضايا الثانوية ُب الوضع ا٢بإب. إضافة إٔب سلبية بعض ا٤بعلمْب كضعف قناعتهم بالتغيّب 
ك٦باراة التطورات ُب ٦باالت الَببية، كأف كاجبهم ينحصر ُب الوقت ا٢بإب على إعطاء 

السيولة ُب  دركسهم ا٤بنهجية ا٤بكلفْب هبا، ُب ظل ضعف كتد٘ب مرتباهتم، كعدـ توفر
البنوؾ، مقارنة باالرتفاع الكبّب ُب السلع كا٤بواد األساسية. ككجود بعض ا٤بسببات ا٣بارجية، 
مثل: اضطراب كعدـ استقرار األكضاع األمنية ُب الببلد بشكل عاـ ككجود انقساـ سياسي 

بسبب كجغراُب ُب الببلد، إضافة إٔب ضعف رقابة اإلدارات العليا كا٤بتوسطة على ا٤بدارس 
تردم األكضاع األمنية ُب بعض ا٤بناطق. كقد اتفقت نتائج البحث مع دراسة كل من: 

(، ك)العساؼ: 2006(، ك)كلويل: 2009(، ك)٧بمد: 2011)العجز كشلداف: 
 (، كاختلفت مع باقي الدراسات.2004
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 (: ربليل عبارات اجملاؿ األوؿ الذي ينص:7جدوؿ رقم )
 ساؼبناىج التعليمية وطرؽ التدري 

 
 
 

 عبارات المجال األول م 

ط
س
تو

لم
ا

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
ٌا
مع

ال
 

ً
سب

الن
ن 

ز
لو

ا
 

 النتٌجة

ب
تٌ
ر
الت

 

1 
 أُشرك المعلمٌن فً تقٌٌم المنهاج من منظور إبداعً. 

331 
1393

7 
62% 

متوسط
 ة

2 

2 
أُوفر للمعلمٌن المراجع والنشرات والكتب التً تنمً 

 اإلبداع لدٌهم.
334 

1314
7 

68% 
متوسط

 ة
9 

3 
أُشجع المعلمٌن على عمل البحوث اإلجرائٌة لتقدٌم 

 حلول إبداعٌة للمشكالت التربوٌة.
333

6 

1315
3 

6732% 
متوسط

 ة
6 

4 
أهتم بتطور االمتحانات المدرسٌة بما ٌتناسب مع 

 البرامج اإلبداعٌة.
333

1 
1387 6632% 

متوسط
 ة

4 

5 
أحرص على معرفة احتٌاجات المعلمٌن المهنٌة 

 مستوى أدائهم المهنً.لتحسٌن وتطوٌر 
333

7 
1393 6734% 

متوسط
 ة

7 

6 
333 أهتم بتوجٌه المعلمٌن نحو استشراق المستقبل إبداعٌاً.

2 

1314
7 

6634% 
متوسط

 ة
5 

7 
أتبنى األفكار اإلبداعٌة الجدٌدة للمعلمٌن وأعمل على 

 تطبٌقها.
331

7 

1376
8 

6334% 
متوسط

 ة
3 

8 
بأنشطة وتدرٌبات أُشجع المعلمٌن على تدعٌم المنهاج 

 إبداعٌة.
237

2 

1327
2 

5434% 
متوسط

 ة
1 

9 
أحُث المعلمٌن على وضع خطط عالجٌة إبداعٌة 

 فاعلة الستخدامها فً تنفٌذ المنهاج.
337

1 

1311
4 

 15 عالٌة 7432%

1
1 

أعمل على ربط المنهاج الدراسً بتطبٌقات عملٌة 
 تنمً اإلبداع لدى المعلمٌن.

333
9 

1319
8 

6738% 
متوسط

 ة
8 
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1
1 

أُشجع المعلمٌن على استخدام التقنٌات الحدٌثة فً 
 تطبٌق بعض دروس المنهاج.

 12 عالٌة 71% 133 335

1
2 

أُساعد المعلمٌن على تبنً وجهات نظر إبداعٌة فً 
 التدرٌس.

336
3 

1318
5 

 14 عالٌة 7236%

1
3 

أطلب من المعلمٌن تحلٌل محتوى المناهج الدراسٌة 
 بهدف التطوٌر.

337
1 

1316
4 

 15 عالٌة 7432%

1
4 

أقوم باطالع المعلمٌن على الدراسات واألبحاث 
التربوٌة التً قٌمت المنهاج اللٌبً من منظور 

 إبداعً.

334
9 

1399
7 

 11 عالٌة 6938%

1
5 

أُوفر مستلزمات المختبرات العلمٌة بما ٌعزز السلوك 
 اإلبداعً لدى المعلمٌن.

334
7 

1313
4 

 11 عالٌة 6934%

1
6 

الجدول المدرسً الذي أقوم بإعداده بالمرونة ٌتسم 
 بما ٌساهم فً دعم المعلمٌن المبدعٌن.

335
9 

 13 عالٌة 7138% 133

 نتٌجة المجال األول
333

6 

1366
3 

 متوسطة 6732%

يتبْب من ا١بدكؿ السابق أف الفقرة الٍب حصلت على أعلى نسبة من استجابات أفراد العينة 
أحثي ا٤بعلمْب على كضع خطط عبلجية إبداعية (، كالٍب تنص على: 9ىي الفقرة رقم )

أطلب من (، كالٍب تنص على: 13كالفقرة رقم )فاعلة الستخدامها ُب تنفيذ ا٤بنهاج. 
حصلتا على ذات الوزف النسيب، كٮبا ناىج الدراسية هبدؼ التطوير. ا٤بعلمْب ٙبليل ٧بتول ا٤ب

عبارتاف تدكراف ُب نفس السياؽ، ٙبليل ٧بتول ا٤بنهاج، ككضع خطط عبلجية إبداعية إلثراء 
ا٤بنهاج، كيفسر الباحثاف ذلك أف مدير ا٤بدرسة ُب ظل الوضع الراىن يصب كل اىتمامو 

٣بطط العبلجية اإلبداعية إلثرائو، كٮبا عبارتاف ُب تنفيذ ا٤بنهاج، بتحليلو ٍب كضع ا
متكاملتاف، يسعى مدير ا٤بدرسة لتحقيقهما بشكل حثيث، فا٤بنهاج ا٤بدرسي يسعى إٔب 
بناء الطالب كتزكيده با٤بهارات كا٤بعلومات البلزمة للوصوؿ إٔب التحصيل الدراسي ا٤بطلوب 

لة إٔب أخرل، فمن الطبيعي أف يركز لنجاحو ك٘باكزه االختبارات ا٤بدرسية كانتقالو من مرح
مدير ا٤بدرسة اىتمامو ُب تنفيذه على الصورة ا٤بطلوبة، ُب ظل نقص بعض ٚبصصات 

 ا٤بعلمْب.
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( على أقل نسبة استجابات من أفراد العينة، كالٍب تنص على: 8بينما حصلت الفقرة رقم )
فسر الباحثاف ذلك، أف أيشجع ا٤بعلمْب على تدعيم ا٤بنهاج بأنشطة كتدريبات إبداعية. كي

اإلدارة ا٤بدرسية هتتم بشكل آ٘ب بتنفيذ ا٤بنهاج بشكلو ا٢بإب، فهو كفيل بتزكيد الطلبة 
با٤بهارات كا٤بعلومات األساسية ا٤بطلوبة، أما عملية تدعيمو بأنشطة كتدريبات فهي قد تأٌب 

كل خاص أكثر ُب مرحلة الحقة تكوف الظركؼ الٍب ٛبر هبا الببلد بشكل عاـ كا٤بدارس بش
استقراران كأرٰبية للعمل، كتكوف فيها ظركؼ ا٤بعلم أكثر مبلئمة للطلب منو أف يسّب كفق 

 متطلبات اإلبداع كشركطو.
 (: ربليل عبارات اجملاؿ الثاين الذي ينص على:8جدوؿ رقم )

 البيئة التعليمية اؼبدرسية.

 عبارات اجملاؿ الثاين ـ

سط
ؼبتو

ا
 

ري
ؼبعيا

ؼ ا
كبرا

اال
 

زف 
الو

سيب
الن

 

جة
لنتي

ا
يب 

لًتت
ا

 

أقـو باطبلع ا٤بعلمْب على إ٪بازات ا٤بعلمْب اآلخرين ُب ا٤بدرسة كخارجها  1
 12 عالية %71.6 1.151 3.58 اإلبداعية

 3 متوسطة %60.2 0.918 3.01 أسعى لبلستفادة من خربات اجملتمع احمللي ُب تنمية اإلبداع لدل ا٤بعلمْب. 2
للعصف الذىِب كمناقشة األفكار اإلبداعية مع أعقد كرش عمل كاجتماعات  3

 ا٤بعلمْب.
 1 متوسطة 56.4% 1.195 2.82

أيشجع الزيارات التبادلية الفعالة بْب ا٤بعلمْب لبلستفادة من خرباهتم  4
 اإلبداعية.

 2 متوسطة 60% 1.29 3

 11 عالية %68.2 1.111 3.41 أيشرؾ ا٤بعلمْب ُب اٚباذ القرارات كحل ا٤بشكبلت. 5
 5 متوسطة %61.2 0.839 3.06 أيخصص ميزانية لؤلنشطة الصفية الٍب تنمي السلوؾ اإلبداعي لدل ا٤بعلمْب. 6
 7 متوسطة %66.2 1.118 3.31 أكزع األنشطة اإلبداعية ٗبا يتناسب مع ميوؿ كا٘باىات ا٤بعلمْب كقدراهتم. 7
 8 متوسطة %67.2 0.903 3.36 أخصص غرفة متعددة األغراض الستخدامها ُب األنشطة اإلبداعية. 8
 9 متوسطة %67.4 1.054 3.37 أينظم رحبلت كمسابقات ترفيهية كعلمية لتنمية اإلبداع لدل ا٤بعلمْب. 9

 10 متوسطة %67.6 0.955 3.38 أسعى لتلبية احتياجات ا٤بعلمْب ٗبا يدعم اإلبداع لديهم. 10
 6 متوسطة %62.2 0.827 3.11 اإلبداعية لتطوير ا٤بدرسة.أيشرؾ ا٤بعلمْب ُب كضع ا٣بطط االسَباتيجية  11
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 7 متوسطة %66.2 0.788 3.31 أكفر ا٢بوافز ا٤بادية كا٤بعنوية للمعلمْب ا٤ببدعْب ُب ٦باؿ األنشطة. 12
أحثي ا٤بعلمْب على حضور الندكات كا٤بؤٛبرات العلمية الٍب تنمي اإلبداع  13

 لديهم.
 8 متوسطة 67.2% 0.940 3.36

 4 متوسطة %60.6 1.011 3.03 أقـو بتوزيع ا٤بعلمْب على الفصوؿ حسب القدرات العلمية كا٤بهنية لديهم. 14
 متوسط %64.4 0.537 3.22 نتيجة اجملاؿ الثاين

( السابق أكثر العبارات حصلت على تقدير ىي العبارة رقم 8يتضح من ا١بدكؿ رقم )
أقـو باطبلع ا٤بعلمْب على إ٪بازات ا٤بعلمْب اآلخرين ُب ا٤بدرسة  (، كالٍب تنص على :"1)

%(، كيفسر الباحثاف ذلك أف مديرم 71.6" بوزف نسيب قدره )كخارجها اإلبداعية
ا٤بدارس الثانوية يهتموف بتحفيز معلميهم من خبلؿ اطبلعهم على إ٪بازات ا٤بعلمْب 

جانب آخر، فهو يهتم بإبراز اآلخرين ُب مدرستو كخارجها، ىذا من جانب، أما من 
إ٪بازات معلميو كغّبىم من ا٤بعلمْب كنوع من الدعم ا٤بعنوم، لبلستمرار ُب ىذا العطاء، 
كبالتأكيد أف ذكر ا٤بعلمْب أصحاب اإل٪بازات كا٤بتميزين كا٤بدعْب، كالثناء عليهم، ىو أقل 

ى خطاىم، فمدير ما يقدـ إليهم ليكونوا قدكة حسنة لغّبىم من ا٤بعلمْب، كليسّبكا عل
 ا٤بدرسة يدرؾ أف قيامو هبذا األمر سيفتح اجملاؿ لظهور معلمْب متميزين آخرين.
(، كالٍب تنص 3أما العبارة الٍب حصلت على أقل تقدير لدل أفراد العينة، ىي العبارة رقم )

أعقد كرش عمل كاجتماعات للعصف الذىِب كمناقشة األفكار اإلبداعية مع على: "
%(، كيفسر الباحثاف ذلك، أف مديرم ا٤بدارس قد ال 56.4بوزف نسيب قدره )"، ا٤بعلمْب.

ٯبدكف متسع من الوقت لعقد ىكذا كرش عمل كاجتماعات، فا٤بعلم ينتهي دكامو اليومي 
ُب ا٤بدرسة بانتهاء آخر حصة لو، ككثّب منهم ليس على استعداد للبقاء ُب ا٤بدرسة بعد 

ة مدير ا٤بدرسة الجتماع ركتيِب مع معلميو الطبلعهم انتهاء دكامو، كرٗبا يكوف ٦برد دعو 
آخر ا٤بستجدات أك ٤بناقشة قضية ما، من أكثر األمور الٍب ينفر منها ا٤بعلموف، كمن 
جانب آخر قد يكوف بعض ا٤بديرين ليست لديهم خربة ُب إدارة كرشة عمل بفعالية ٙبقق 

 ا٥بدؼ منها.
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ُت متوسطات درجات تقدير أفراد عينة ثانياً: ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ب
الدراسة لدرجة فبارسة اإلدارة اؼبدرسية لدورىا يف تنمية السلوؾ اإلبداعي لدى معلمي 

 اؼبدارس الثانوية دبنطقة طرابلس التعليمية، تعزى ؼبتغَت اعبنس )ذكر، انثى(؟
 ولإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت اختبار الفروض الصفرية اآلتية:

 للفرض التإب: T-testىذا السؤاؿ ًب إجراء اختبار كلئلجابة على 
( ُب α ≤ 0.05الفرض الصفرم: ال توجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستول داللة  )

 متوسط استجابات أفراد العينة الذكور كاإلناث .
 ظهرت النتائج التالية: SPSSكعند تطبيق التحليل عرب برنامج 

للفروؽ بُت تقديرات أفراد العينة لدرجة فبارسة  (t(: نتائج اختبار )9جدوؿ رقم )
اإلدارة اؼبدرسية لدورىا يف تنمية السلوؾ اإلبداعي لدى معلميها، تعزى ؼبتغَت اعبنس 

 )ذكور، إناث(

 العدد ا٤بتغّب
الوسط 
 اال٫براؼ ا٤بعيارم ا٢بسايب

 ) قيمة
T) 

القيمة 
 االحتمالية

 ا١بنس
- 0.556 3.4519 36 إناث

2.256 
0.027 

 0.532 3.1889 54 ذكور
( كىي أصغر من 0.027كيتبْب من ا١بدكؿ أف القيمة االحتمالية ١بميع احملاكر تساكم )

ا١بدكلية كالٍب  tكىي أكرب من قيمة   (2.256-)احملسوبة تساكم   t(  كقيمة 0.05)
( ٩با يدؿ على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 1.96تساكم )

05.0 .ُب متوسط استجابات أفراد العينة لصاّب اإلناث 
(، أنو توجد فركؽ بْب تقديرات 2016كتتشابو نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة )جاد هللا: 

أفراد العينة لدرجة ٩بارسة اإلدارة ا٤بدرسية لدكرىا ُب تنمية السلوؾ اإلبداعي لدل معلميها 
تعزل ٤بتغّب ا١بنس لصاّب اإلناث، بينما اختلفت مع باقي الدراسات ُب ىذه النتيجة، 
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( أف الفركؽ كانت لصاّب الذكور، كدراسة 2012اسة )عياصرة: حيث أظهرت در 
( اللتاف أظهرتا عدـ كجود فركؽ تعزل 2004(، كدراسة )العساؼ: 2009)ا٢بويلة: 

 ٤بتغّب ا١بنس.
 النتائج:

أف اإلبداع سلوؾ إنسا٘ب يكمن داخل كل فرد، يتدفق ُب حاالت ٙبفيز ا٤بدارؾ، كاستثارة  -1
ة، كأنو من الضركرات الٍب بات لزامان على مدير ا٤بدرسة األحاسيس، من خبلؿ كسائل عد

تبنيو ُب مدرستو مدير ا٤برحلة الثانوية، كمن ٍب نقلو كتنميتو للمعلمْب العاملْب ُب ا٤بدرسة، 
 كذلك لكسر ا١بمود الركتيِب التقليدم كمسايرة ركب ا٢بضارة كالتميز.

ية كخارجية تشكل عائقا أماـ مسّبة إف ا٤بدراس الثانوية ُب ليبيا ٛبر بظركؼ كثّبة، داخل -2
كتنمية اإلبداع لدل ا٤بعلمْب، كالعمل بوفقو لدل ا٤بديرين، من تلك العوامل: نقص بعض 
التخصصات ُب ا٤بعلمْب، كالظركؼ االقتصادية الصعبة الٍب ٲبر هبا العاملْب ُب حقل الَببية 

 ا١بغراُب الٍب ٛبر هبا الببلد.كالتعليم، ناىيك عن حالة عدـ االستقرار، كاالنقساـ السياسي ك 
ينت نتائج الدراسة ا٤بيدانية أف تقديرات مديرم ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية  -3

الكربل لواقع تنميتهم للسلوؾ اإلبداعي لدل معلميهم، جاءت بدرجة متوسطة، كبوزف 
 %(.65.8نسيب قدره )

يس، على تقدير متوسط، بوزف نسيب قدره حصل اجملاؿ األكؿ: ا٤بناىج التعليمية كطرؽ التدر  -4
%(، من كجو نظر تقديرات مديرم ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية 67.2)

 الكربل.
حصل اجملاؿ الثا٘ب: البيئة التعليمية ا٤بدرسية، على تقدير متوسط، بوزف نسيب قدره  -5

رابلس التعليمية %(، من كجو نظر تقديرات مديرم ا٤بدارس الثانوية ٗبنطقة ط64.4)
 الكربل.

ُب متوسطات تقديرات مديرم ا٤بدارس بينت نتائج الدراسة كجود فركؽ دالة إحصائية  -6
الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية الكربل إلدارة األزمات ُب مدارسهم، تعزل ٤بتغّب ا١بنس 

 )ذكر، أنثى(، لصاّب اإلناث
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ية السلوؾ اإلبداعي لدى معلمي اؼبرحلة التصور اؼبقًتح لتعزيز اإلدارة اؼبدرسية يف تنم

 الثانوية دبنطقة طرابلس التعليمية.
 ُب ا٤بدرسية اإلدارة دكر لتعزيز مقَبح تصور كضع من الدراسة ىو النهائي ا٥بدؼ
 الباحثاف بإعداد قاـ ا٥بدؼ ىذا ٙبقيق أجل كمن ا٤بعلمْب، لدل اإلبداعي تنمية السلوؾ

كٮبا: تنمية اإلبداع ُب ا٤بناىج التعليمية كطرؽ التدريس،  الدراسة تناكؿ ٧بورم نظرم إطار
نتائج الدراسة، أف كاقع قياـ اإلدارات ا٤بدرسية  من تبْب كُب البيئة التعليمية ا٤بدرسية، كقد

با٤بدارس الثانوية ٗبنطقة طرابلس التعليمية الكربل، جاء بتقدير متوسط من قبل أفراد العينة، 
دب الَببوم كالدراسات السابقة أف ٤بوضوع اإلبداع كتنميتو كقد كاف كاضحا من خبلؿ األ

لدل ا٤بعلمْب أٮبية كربل، كأف ٤بدير ا٤بدرسة دكر ٧بورم ُب تنمية ىذا السلوؾ اإلبداعي 
 كما أظهرت ٗبجملها، التعليمية العملية على اإلٯبابية األثار من لدل معلميو. كأف لو

لوضع ىذا  جاءت الضركرة ىنا من الدراسة، ت٦باال ُب تطوير إٔب ٙبتاج جوانب النتائج
 كالذم اشتمل على البنود اآلتية: التصور ا٤بقَبح

تبٍت وزارة الًتبية والتعليم الليبية لربامج إصالح التعليم، ووضع االسًتاتيجيات اػباصة  -1
 بتلك الربامج، والعمل على ضم اإلبداع ضمن منظومة برامج إصالح وتطوير التعليم.

 :خبلؿ من كذلك واؼبعلمُت اؼبدارس مديري من كل لدى اإلبداع مفهـو تنمية -2
 اإلبداع ٗبفاىيم خاصة كمطويات إعداد نشرات. 
 اإلبداعية بإمكانياهتم ا٤بعلمْب لتبصّب مدرسية توعوية عمل ككرش رت ا ٧باض. 
 اإلبداعية الَببية لتدريس ٚبصصات لطرح الليبية ا١بامعات مع التنسيق. 

 :خالؿ من وذلك اػبدمة أثناء والتدريب التطوير -3
 :اؼبدارس مديري تدريب ( أ
 .حديثة كتقنية تعليمية بوسائل كمزكد متخصص تدرييب مركز إنشاء -
  اإلبداعية. كا٤بمارسات ا٣بربات لتبادؿ ملتقى إنشاء -
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 ا٤ببدعْب. مع التعامل ككيفية باإلبداع، خاصة عمل كأكراؽ ٗبواد ا٤بدارس مديرم تزكيد -
 ًب الٍب اإلبداعية كاألنشطة ا١بوانب أىم على تشتمل ٕبيث ا٤بدرسية التقارير صياغة -

 .ا٤بدرسة داخل تنفيذىا
  هبا. ا٤بدارس مديرم كتزكيد الناجحة الواقعية اإلبداعية التجارب لعرض دكرية نشرات إصدار -
ا٤بيدانية  الزيارات خبلؿ من اإلبداع ٩بارسة على التشجيع ُب الَببويْب ا٤بشرفْب دكر تعزيز -

كمن  ا٤بدرسية، بيئتهم ُب عليو كتشجيعهم لئلبداع، ا٤بدارس مديرم توظيف مدل كمتابعة
 األخرل، ا٤بدارس ُب زمبلئهم إٔب كا٤بعلمْب ا٤بدارس ٤بديرم اإلبداعية التجارب نقل خبلؿ

 .ا٣بربات كتبادؿ التواصل عملية ما يسهل
  ا١بماعية. اإلبداعية ا٤ببادرات كتنسيق ا١بماعي، التخطيط على ا٤بدارس مديرم مساعدة -
 األخرل ا٤ببدعة ا٤بدارس من كنظرائهم ا٤بدارس، كمعلمي مديرم بْب ا٤بيدانية الزيارات تفعيل -

 .اإلبداعية كا٤بمارسات ا٣بربات لنقل
 تدريب اؼبعلمُت: ( ب
 ا٣بدمة كأثناء قبل ا٤بعلمْب بإعداد تتعلق الٍب رما ا الب كنوعية ٔبودة االىتماـ. 
 ككرش  تدريبية دكرات عقد خبلؿ من التدريس ُب اإلبداع لتوظيف ا٤بعلمْب كفايات تطوير

 .ا٢بديثة التقنيات استخداـ على كتدريبهم عمل
 خبلؿ من ا٤ببدعْب، با٤بعلمْب االىتماـ: 
١بنة  تعيْب مع كالتعليم الَببية كزارة مقرىا ا٤ببدعْب با٤بعلمْب خاصة رعاية كحدة إنشاء -

 .عليها كاإلشراؼ طيطللتخ ٨بتصة توجيهية
 .ا٤ببدعْب للمعلمْب كمعنوية مادية جوائز ٚبصيص -
 .ا٤بعلمْب بْب ا٤بيدانية كالزيارات االبتعاث كتشجيع اإلبداعية التجارب نقل -
 .لئلبداع الداعمة ا١بهات تعدىا الٍب اإلبداعية ا٤بعارض ُب ا٤بشاركة -
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اإلبداعية لدى اؼبعلمُت، من توفَت بيئة مدرسية تساعد على تنمية اؼبهارات والقدرات  ( ت
 خالؿ:

 االحتياجات كتوفّب ا٤بدرسية، ا٤برافق تطوير لتغطية ٛبويل مصادر ١بلب شاملة خطة إعداد 
 .ا٤بادية

 عرب اإلبداع ٩بارسة على يشجع تعلمي تعليمي مناخ توفّب: 
 .حديث ىو ما بكل كدعمها دكرم، بشكل ا٤بدرسية ا٤بكتبة تطوير  -
 .البلزمة كا٤بواد باألدكات كتزكيده العلمي ا٤بخترب تطوير  -
 .تعليمية كسائل كغرفة تعلم مصادر غرفة توفّب  -
 اإلنَبنت." العنكبوتية بالشبكة مزكدة حاسوب غرفة توفّب 
 تطوير اؼبناىج التعليمية لضماف سبشيها مع متطلبات اإلبداع، من خالؿ: ( ث
 مساندة إبداعية بأنشطة ا٤بنهاج إثراء. 
 اإلبداع ٩بارسة كطرؽ أساليب على ٰبتوم ا٤بنهاج مع التعامل ُب اإلبداعي ا٤بعلم دليل توفّب 

 .التعليمية العملية ُب
 اإلبداع. تدعم الٍب كالبلصفية الصفية لؤلنشطة ميزانيات ٚبصيص  
 ُب ا٤بديرين بعض إشراؾ مع اللييب ا٤بنهاج ُب اإلبداع تنمي الٍب كا٤بؤٛبرات الندكات إقامة 

 مشاركة على كتشجيع ا٤بعلمْب ٢بضورىا، ا٤بعلمْب كدعوة ا٤بؤٛبرات، ىذه ٤بثل التحضّب
 .العلمية ا٤بؤٛبرات كالندكات ىذه ُب اإلبداعية ٘بارهبم

 :خبلؿ من كذلك التنفيذ:  متابعة -4
 ٥با رهتم ا زيا خبلؿ ا٤بدارس ُب ا٤بتوفرة اإلبداع ١بوانب الَببويْب ا٤بشرفْب كرصد متابعة. 
 تقدٙب  خبلؿ من اإلبداعية ٩بارساهتم كتعزيز ا٤ببدعْب، ا٤بدارس كمعلمي مديرم تكرٙب

 .ا٤بعنوية أك ا٤بادية سواءن  ا٢بوافز من كغّبىا التقدير، شهادات أك الَبقيات أك ا٤بكافآت
 الٍب  للمدارس ٛبنح ٕبيث عاـ دراسيي، كل هناية مع اإلبداع ١بائزة كالتعليم الَببية كزارة تبِب

 .لذلك الوزارة تضعها معايّب خبلؿ من عليها ا٢بصوؿ استحقت
 اؼبعوقات اليت قد تواجو تنفيذ التصور اؼبقًتح: -5
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 معوقات بشرية معوقات مادية
معوقات تتعلق 

باؼببادئ 
 والقناعات

 معوقات أخرى

ضعف  -1
 ا٤بوارد البشرية.

انشغاؿ  -1
ا٤بديرين 

با٤بشكبلت اليومية 
 الركتينية.

ضعف تقدير  -1
أٮبية ٩بارسة 

ُب العملية اإلبداع 
 التعليمية.

عدـ التوحد الفعلي  -1
لوزارة الَببية كالتعليم ُب 
ليبيا، ما يتسبب ُب قلة 
استخداـ أساليب ككسائل 
تربوية حديثة تساعد على 

 االبداع.

قلة ا٢بوافز  -2
 ا٤بادية كا٤بعنوية.

مقاكمة بعض  -2
ا٤بديرين ٤بمارسة 
التغيّب كٛبسكهم 

باألساليب 
 التقليدية.

يز معظم ترك -2
ا٤بعلمْب كا٤بديرين 
على ٙبقيق 
األىداؼ قصّبة 

 ا٤بدل.

االختبلؼ السياسي  -2
كاالجتماعي ا٢باصل ُب 
ليبيا كسوء األكضاع ا٤بعيشية 
كتد٘ب مرتبات ا٤بعلمْب، 
كمشكلة عدـ توفر السيولة 

 النقدية ُب البنوؾ

خوؼ بعض  -3
ا٤بديرين من نتائج 
تطبيق ا٤بمارسات 

 ا١بديدة.
 

 متابعة وتقوًن التصور اؼبقًتح:آليات  -6
 ىناؾ يكوف أف ينبغي ا٤بختلفة أىدافو ٙبقيق ُب السابق ا٤بقَبح التصور ينجح لكي

 :يلي ما منها مستمر بشكل كتقوٲبو متابعتو تضمن اآلليات الٍب من عدد
 اؼبستمر: التقييم 
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 اإلبداع لتفعيل ا٤ببذكلة كا١بهود مسبقان  أعدهتا الٍب ا٣بطط بتقييم دكرم بشكل ا٤بدرسة تقـو
 من

 تعديل أم لئلجراء الصدد ىذا ُب ا٤بدرسة أداء كتقييم فيها، كالعاملْب ا٤بدرسة إدارة جانب
 يتطلبو
 .ا٣بطط لتلك العملي التنفيذ

 السنوي التقرير: 
 كما العاـ مدار على اإلبداعية ا٤بختلفة الفعاليات حوؿ سنوم تقرير بإعداد ا٤بدرسة تقـو

 بو قامت
 ىذا ُب ا٤ببذكلة للجهود تقييمان  التقرير ىذا يضم كما السلوؾ، ىذا ٩بارسة لتفعيل ا٤بدرسة؛
 الصدد،
 .ا٤بقبلة السنوات ُب ذلك لتجنب كمقَبحات مواجهتها ٛبت الٍب للمعوقات كعرضان 

 التوصيات:
 :توصيات بعدة يوصي الباحثاف البحث نتائج ُب ضوء
تعزيز دكر  ُب للمساٮبة ليبيا الثانوية مدارس ُب التصور ٥بذا كالتعليم الَببية تبِب كزارة  1 -

 .معلميهم لدل اإلبداعي السلوؾ تنمية ُب ا٤بدرسية اإلدارات
الثانوية ٗبنطقة  ا٤بدارس معلمي لدل اإلبداع تنمية ُب ا٤بدرسية اإلدارة دكر تفعيل 2-  

 طرابلس التعليمية.
 .ا٤بعلمْب لدل اإلبداع ينمي ٗبا العلمية مستلزمات ا٤بختربات توفّب 3-  
 .اإلبداع تنمي الٍب كالبلصفية الصفية، لؤلنشطة ميزانية ٚبصيص 4-  

 .ا٤ببدعْب ا٤بعلمْب بْب مفتوحة لقاءات تنظيم -5 
كا٤بختربات،  ا٤بساحات، توفّب خبلؿ من اإلبداع، لعمليات البلزمة ا٤بادية البيئة توفّب  6-

ا٣باصة  اإلضافية ا٤ببا٘ب إٔب باإلضافة كا٤بسرح، الفنوف، كصاالت كا٤ببلعب، كا٤بكتبات،
 الرياضية باألنشطة
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العمل على ٙبسْب الظركؼ ا٤بعيشية للعاملْب ُب حقل الَببية كالتعليم خاصة ا٤بديرين  -7
 كا٤بعلمْب، كذلك بزيادة مرتباهتم.

خاص، كي تتمكن توفّب السيولة النقدية ُب البنوؾ للعاملْب ُب الَببية كالتعليم بشكل  -8
 الوزارة من تنفيذ برامج اإلصبلح كالتطوير الَببوم.

 .كاإلبداع الذىِب للعصف كا٤بعلمْب ا٤بديرين بْب جلسات عقد- 9
 .اإلبداعية األنشطة ُب الستخدامها ا٤بدارس ُب متعددة األغراض غرفة توفّب10- 

 
 من اللييب ا٤بنهاج قيمت الٍب ا٤بختلفة الَببوية األٕباث على ا٤بعلمْب إطبلع ضركرة 11- 
 .ٝباعي إبداعي منظور
 للمشكبلت إبداعية حلوؿ لتقدٙب البحوث اإلجرائية إجراء على ا٤بعلمْب تشجيع  -12

 الٍب الَببوية
 .يواجهوهنا

 .للمعلمْب ا٤بهارات اإلبداعية لتنمية تدريبية عقد دكرات -13
 .خرباهتم اإلبداعية من لبلستفادة ا٤بعلمْب بْب التبادلية بالزيارات االىتماـ -14
إجراء ا٤بزيد من البحوث كالدراسات الٍب تتناكؿ السلوؾ اإلبداعي لدل ا٤بديرين  -15

 كا٤بعلمْب على حد السواء، كالتعرؼ على معيقاتو، ككضع ا٢بلوؿ ا٣ببلقة لتلك ا٤بعيقات.
 اؼبراجع :

، مؤسسة ٞبادة ساليباإلشراؼ الًتبوي أمباط وأ(: 2002اإلبراىيمي، عدناف بدرم ) -1
 للدراسات ا١بامعية، عماف.

(: دكر قيادات ا٤بدرسة االبتدائية ُب تنمية اإلبداع ا١بماعي لدل 2006أبو الوفا، ٝباؿ ) -2
ع  ؾبلة مستقبل الًتبية العربية،العاملْب هبا ٤بواجهة ٙبديات العو٤بة دراسة ميدانية، 

 (، القاىرة. 42)
 دراسة كالعبلج، ا٤بدارس، الواقع ُب اإلدارم ور(: القص2000أٞبد ) إبراىيم أٞبد، -3

 العريب، القاىرة. الفكر دار منشورة،
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 ا٤بعارؼ مكتبة الثالثة، األلفية يف اؼبدرسية اإلدارة(: 2003) إبراىيم أٞبد أٞبد، - -4
 ا٢بديثة، اإلسكندرية.

 ا٤بدارس ُب الفاعلة ا٤بدرسية اإلدارة (: مقومات2008شعيب ) ٧بمد إبراىيم خطاب، أبو -5
 غَت ماجستَت رسالة بو، االرتقاء كسبل ا٤بديرين نظر كجهة من غزة ا٢بكومية ٗبحافظات

 غزة. اإلسبلمية، ا١بامعة منشورة،
(: االبداع اإلدارم لدم العاملْب ُب ا٤بؤسسات 2002أبو فارس، ٧بمود عودة ٧بمود ) -6

ككلية الدراسات العليا،  ، قسم اإلدارة العامةرسالة ماجستَت غَت منشورةالعامة األردنية، 
 االردف، ا١بامعة االردنية.

حبث مقدـ للمؤسبر (: اإلبداع كإدارة األزمات ُب الدكؿ العربية، 1986بامية، سلول ) -7
 ا٤بنظمة العربية للعلـو اإلدارية، عماف. الدويل العشروف للعلـو اإلدارية،

(: دكافع العمل كعبلقتها بنظم القيم الشخصية 2006البدرم، عبدالقادر عبد ا٢بفيظ ) -8
(، 42، مج )ؾبلة اإلدارة العامةلدل موظفي القطاع العاـ ُب منطقة بلدية بنغازم، ليبيا، 

 ( ، الرياض.2ع )
(: دكر اإلدارة ا٤بدرسية ُب تنمية اإلبداع ُب ا٤بدارس 2008بلوا٘ب، شحادة أ٪بود ) -9

رسالة ماجستَت كومية ُب ٧بافظات مشاؿ فلسطْب كمعيقاهتا من كجهة نظر مديريها، ا٢ب
 جامعة النجاح، نابلس. غَت منشورة،

(: تصور مقَبح لتعزيز دكر اإلدارة ا٤بدرسية ُب تنمية 2016جاد هللا، آية ) -10
رسالة ماجستَت غَت السلوؾ اإلبداعي لدل معلمي ا٤بدارس الثانوية ٗبحافظات غزة، 

 كلية الَببية، ا١بامعة اإلسبلمية، غزة.  رة،منشو 
اإلبداع مفهومو معايَته ونظرياتو قياسو (: 2002جركاف، فتحي عبد الرٞبن ) -11

 ، دار الفكر، عماف.وتدريبو مراحل العملية اإلبداعية
(: دكر مدير ا٤بدرسة ٘باه النمو ا٤بهِب للمعلم، 1996ا٢ببيب، فهد إبراىيم ) -12

 (، الرياض. 8) عؾبلة جامعة اؼبلك سعود، 
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دار الثقافة  إدارة التغيَت يف اؼبؤسسات الًتبوية،(: 2011ا٢بريرم، رافدة عمر ) -13
 للنشر كالتوزيع، عماف.

السلوؾ التنظيمي سلوؾ األفراد واعبماعات يف (: 2004حرٙب، حسْب ) -14
 دار ا٢بامد للنشر كالتوزيع، عماف. منظمات األعماؿ،

عزيز ٩بارسة مديرم مدارس ككالة (: تصور مقَبح لت2014ا٢بشاش، أٞبد ) -15
كلية الَببية،   رسالة ماجستَت غَت منشورة،الغوث الدكلية ٗبحافظات غزة لئلبداع اإلدارم، 

 ا١بامعة اإلسبلمية، غزة. 
 اإلبداع تربية يف اغبديثة اؼبدرسة دور(: 2008ا٢بميد ) عبد مصرم حنورة، -16

 (.69)(، ع 18الَببوية، مج ) اجمللة اؼبتفوقُت، ورعاية
مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية للنشر كالتوزيع،  اإلبداع من منظور تكاملي،(: 1997)  -17

 القاىرة.
(: درجة ٩بارسة مديرم كمديرات ا٤بدارس 2009ا٢بويلة، عبد احملسن ىادم ) -18

رسالة الثانوية ُب منطقة األٞبدم التعليمية بالكويت لسلوكيات ٙبقق اإلبداع اإلدارم، 
 كادٲبية سعد هللا للعلـو األمنية، الكويت.أ ماجستَت غَت منشورة،

 ؾبلة عامل الفكر،(: اإلبداع اإلدارم ُب ظل البّبكقراطية، 2002الزىرم، رندة ) -19
 (، القاىرة.30(، ع )3مج )

دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع،  علم النفس اإلبداعي،(: 2009الزيادات، فاطمة ) -20
 عماف.

للنشر  ، داراؼبدرسية اإلدارة يف اغبديثة االذباىات :(2012زيد: ) سلماف،  -21
 كالتوزيع، عماف.

دار الصفاء للنشر  اإلدارة الرائدة،(: 2003الصّبُب، ٧بمد عبد الفتاح ) -22
 كالتوزيع، عماف.
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(: دكر القيادة ا٤بدرسية ُب تنمية اإلبداع 2010العاجز، فؤاد كشلداف، فايز ) -23
حبث نظر ا٤بعلمْب بفلسطْب،  لدل معلمي مدارس ا٤برحلة الثانوية ٗبحافظات غزة من كجهة

رعاية ا٤بوىوبْب ضركرة  مقدـ للمؤسبر العلمي العريب السادس لرعاية اؼبوىوبُت واؼبتفوقُت،
 حتمية ٤بستقبل أفضل، ا١بامعة اإلسبلمية، غزة.

دار ا٤بسّبة  إدارة اؼبدرسة نظرياُتا وتطبيقاُتا الًتبوية،(: 2009عايش، أٞبد ) -24
 للنشر كالتوزيع، عماف.

 تدريبية حقيقة اؼبتميز واألداء االبتكارية القيادة(: 2003سهيلة ) س،عبا -25
 .كالتوزيع، عماف للنشر كائل ، داراإلداري اإلبداع لتنمية

اإلبداع والتفكَت االبتكاري وتنميتو يف (: 2010العبيدم، ٧بمد كآخركف ) -26
 ، دبيونو للنشر كالتوزيع، عماف.الًتبية والتعليم

 يف اؼبدرسية اسًتاتيجية لتطوير اإلدارة كبو(: 2000) حسنْب ٧بمد العجمي،  -27
 .ا٤بسّبة ، عماف، دارمصر العربية صبهورية

مفاىيم ومصطلحات يف العلـو (: 2008العديلي، عبد السبلـ ك٠بارة، نواؼ ) -28
 دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع، عماف. الًتبوية،

دينة الرياض، (: كاقع اإلبداع لدل مديرات ا٤بدارس ٗب2004العساؼ، كفاء ) -29
 جامعة ا٤بلك سعود، الرياض.رسالة ماجستَت غَت منشورة، 

(: دكر القيادة ا٤بدرسية ُب تنمية اإلبداع لدل 2012عياصرة، معن ٧بمود ) -30
ؾبلة دراسات عربية يف معلمي ا٤بدارس األساسية ُب األردف من كجهة نظر ا٤بعلمْب، 

 عماف. الًتبية وعلم النفس،
 ، مركزالتغيَت لقيادة اؼبدرسة مدير إعداد(: 2003مؤٛبن ) مُب الدين، عماد -31

 .الكتاب األكادٲبي، عماف
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 الفكرم األمن تعزيز ُب ا٤بدرسية اإلدارة (: دكر2012خليل ) نصر فحجاف، -32
 ،منشورة غَت ماجستَت رسالةتفعيلو،  كسبل غزة ٗبحافظات الثانوية طلبة ا٤برحلة لدل

 .غزة اإلسبلمية، ا١بامعة كلية الَببية،
(: ا٤بعوقات التنظيمية لئلبداع عند موظفي 2001القحطا٘ب، سآب بن سعيد ) -33

ؾبلة جامعة اؼبلك سعود التطوير اإلدارم باألجهزة ا٢بكومية ُب ا٤بملكة العربية السعودية، 
 (، الرياض.2(، ع )14، مج )للعلـو اإلدارية

كالة الغوث (: دكر مديرم ا٤بدارس اإلعدادية بو 2006اللخاكم، ٧بمد فتحي ) -34
رسالة الدكلية ٗبحافظات غزة ُب تنمية اإلبداع ا١بماعي لدل معلميهم كسبل تطويره، 

 ا١بامعة اإلسبلمية، غزة. ماجستَت غَت منشورة،
(: دكر إدارة ا٤بدرسة االبتدائية ُب تنمية االبتكار لدل ٧2009بمد، أٞبد ) -35

رسالة ماجستَت غَت ميدانية ٗبصر، العاملْب فيها ٤بواجهة ٙبديات الثورة ا٤بعلوماتية دراسة 
 جامعة القليوبية، القليوبية. منشورة،

(: أثر جودة تكنولوجيا نظاـ ا٤بعلومات اإلدارية 2009النوايسة، كفى ٞبود ) -36
ا٤بدركة ُب السلوؾ اإلبداعي لدل مستخدمي نظاـ ا٤بعلومات ُب جامعة البلقاء التطبيقية، 

 (، ا١بامعة األردنية، عماف.36ع ) (،2مج )ؾبلة دراسات العلـو اإلدارية، 
(: "معوقات اإلبداع اإلدارم ُب ا٤بنظمات 2005ىيجاف، عبدالرٞبن أٞبد ) -37

 (.2(، ع )39، مج )ؾبلة اإلدارة العامةالسعودية، 
38- Colwell, J. L. (2006). Beyond brainstorming: how 

managers can cultivate creativity and creative problem-
solving skills in employees. Supervision, 62(8), 6-9. 

39- Schmook, I. M. (1996). Principals' leadership 
and creativity in selected 
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40- Simon, L. (2006). Managing creative projects: An 
empirical synthesis of activities. International Journal 

of Project Management, 24(2), 116-126. 
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تقييم اؼبستوى الصحي اؼبرضي والطفيلي لعدد من مدارس التعليم العاـ واػباص 
 2015/2016باؼبرحلة االبتدائية دبنطقة مصراتو للعاـ 

. 4: عبد هللا ٝباؿ الصغّب 3: ٧بمد الطاىر إ٠باعيل    2السريٍب    : فرج سلماف1
 فتحي الصادؽ ٧بمد

 –. ا٤بعهد العإب للمهن الطبية 4( كلية التقنية الطبية مصراتو                 1-2-3
 طرابلس

 اؼبلخص
علػػى بعػػض  2016-2015ٛبػػت الدراسػػة ٗبنطقػػة مصػػراتو خػػبلؿ العػػاـ الدراسػػي 

إناثػػػا ُب مػػػدارس  1770ذكػػػور ك  1706تلميػػػذا مػػػنهم  3476االبتدائيػػػة لعػػػدد ا٤بػػػدارس 
 التعليم العاـ ككانت النتائج على النحو التإب:

حساسػػية صػػدر، ضػػعف نظػػر، ضػػعف ٠بػػع، تسػػوس أسػػناف، سػػكرم كطفيليػػات خارجيػػة؛ 
% علػػػػى 4.48ك  0.28،  2.12،  0.48،  1.57، 0.91القمػػػل، ككانػػػت النسػػػب 

 التوإب.
صابات سػجلت ُب الػذكور كانػت ٗبػرض ضػعف النظػر، كضػعف السػمع كأكثر اإل

كتسػػػوس األسػػػناف، كالسػػػكرم. بينمػػػا أعلػػػى نسػػػبة سػػػجلت ُب اإلنػػػاث كانػػػت بالطفيليػػػات 
 952تلميػذا كتلميػذة، مػنهم  2025ا٣بارجية القمل، أمػا ُب ا٤بػدارس ا٣باصػة كالػٍب مشلػت 

لصػػدر كضػػعف النظػػر إناثػػا، ككانػػت النتػػائج حسػػب األمػػراض حساسػػية ا 1073ذكػػور   
 1.08،  0.79كضعف السمع كتسوس األسناف كالسكرم كالطفيليات ا٣بارجيػة كالتػإب: 

% على التوإب، كعلى مستول ا٤بدارس ككل،  4.93كأخّبا   0.79،  5.13،  0.54، 
كانػت اإلصػػابات بالسػػكرم كضػػعف السػػمع كضػػعف النظػر ىػػي األكثػػر بػػْب الػػذكور، بينمػػا 

نسْب ُب مرض تسػوس األسػناف كلكػن اإلصػابة بالطفيليػات ا٣بارجيػة النسبة متساكية بْب ا١ب
 )القمل( كانت األكثر ُب اإلناث.

 :الكلمات اؼبفتاحية
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ضػعف  –حساسية صدر  –تبلميذ  –مدارس تعليم خاص  –مدارس تعليم عاـ 
 طفيليات خارجية )قمل الرأس(. –داء سكرم  –تسوس أسناف  –ضعف ٠بع  –نظر 

Summary 
This study was done in Misurata district in 2015-

2016 at the primary school on total number of students 
General school 3476-1706 male, 1770 females. The final 
results as following: Chest sentivity, hypometropia, low 
level hearing, dental caries, diabetes and external parasites 
( lice). with these percentage: 1.91,  1.57,  0.48,  2.12,  
0.28, and 4.48%  respectively. More injuries were 
recorded  among male, low level hearing, dental caries 
and diabetes. But in female are external parasites (lice). 
The injuries in the special schools are 2025 male and 
female (952 male and 1073 female) The injuries were 
respectively, chest sensitivity, hypometropia, low level 
hearing, dental caries, diabetes and external parasites 
(lice). The results were recorded as following: 0.79 ,  
1.08,  0.54,  5.13,  0.79 and  4.93%. It was recorded in 
Misurata schools in both males and females students more 
injuries in males students in diabetes, low level hearing, 
hypometropia. The percentage is equal in dental caries, 
but the injury with external parasites in female students 
was the most. 
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 :Introductionاؼبقدمة 
تيعتػػرب بػػرامج الصػػحة ا٤بدرسػػية للتبلميػػذ كمػػا يتبعهػػا مػػن أنظمػػة تسػػهم ُب بنػػاء نظػػاـ 
تعليمػػي متكامػػل، كمػػن أكلويػػات أم نظػػاـ تعليمػػي، كمػػن ضػػمن ىػػذه الػػربامج بػػرامج التغذيػػة 

مباشػػر علػػى صػػحة التبلميػػذ كخلػػق البيئػػة الدراسػػية  ا٤بدرسػػية، ٤بػػا ٥بػػا مػػن تػػأثّب مباشػػر كغػػّب
.  ا٤بناسبة لتلقي العلـو

يعد االىتماـ بربامج التغذية ا٤بدرسػية كالتطعيمػات الواقيػة مػن ا٤بهػاـ الػٍب تقػع علػى 
عاتق اإلدارات ا٤بدرسية ا٤بثالية، كال ٯبب إغفاؿ دكر األسرة من حيػث ا٤بتابعػة كإعطػاء كافػة 

لميػػذ مػػن حيػػث كضػػعو الصػػحي، كمػػن حيػػث كجػػود بعػػض األمػػراض ا٤بعلومػػات ا٤بتعلقػػة بالت
ا٤بزمنة كالسكرم كحساسية الصدر كضعف النظر كبعض األمػراض ا١بلديػة، ككػذلك انتشػار 

 القمل بْب تبلميذ ا٤بدارس.
إفَّ األغذيػػة ا١بيػػدة الغنيػػة بفيتػػامْب أ ككػػذلك األغذيػػة الغنيػػة بالكالسػػيـو كالفسػػفور 

ذائيػػػة عاليػػػة إضػػػافة إٔب عمليػػػة النظافػػػة ا٤بسػػػتمرة لفنػػػاء ا٤بدرسػػػة كا٢بديػػػد، ٤بػػػا ٥بػػػا مػػػن قيمػػػة غ
، كرعايػػػػة التلميػػػػذ ال تقتصػػػػر علػػػػى النػػػػواحي العقليػػػػة كا١بسػػػػمية (1991)التائػػػػب، نفسػػػػها 

فحسب بل تشمل أيضان النواحي الصحية الغذائية فالتلميذ ُب حياتو ا٤بدرسية يعمػل بشػكل 
يػؤثر علػى بقيػة ا١بوانػب األخػرل كيػؤثر  متكامل كمتناسق كأم خلل ٰبدث ُب أحد النػواحي

فاالىتمػاـ بالصػحة ا٤بدرسػية  (.1988)الػدوييب، على تكيفو كتعاملو مػع البيئػة كاآلخػرين. 
يػػؤدل إٔب إٯبػػاد أجيػػاؿ يتمتعػػوف بصػػحة جيػػدة كلػػديهم القػػدرة علػػى اإلنتػػاج كٙبقيػػق التقػػدـ 

لصحية لؤلجياؿ الصاعدة كالرفاىية للمجتمع، كأم إٮباؿ لربامج الصحة ينتح عنو ا٤بشاكل ا
. كا٤بػدرس يسػػتطيع أف ييسػاىم ُب رفػػع ا٤بسػتول الصػػحي للتبلميػذ ٕبكػػم (1991)التائػب، 

، كتػوفّب البيئػة (1972)فهمػى، اختبلطو هبػم طيلػة اليػـو الدراسػي كمبلحظاتػو الدائمػة ٥بػم 
لػيم ُب الصحية ا٤بدرسية فا٤بهندس الصحي أك قسم الصػحة البيئيػة التػابع لػوزارة الصػحة كالتع

بعػػض الػػببلد ىػػو ا٤بنبػػع الرئيسػػي للمقػػاييس الصػػحية ُب كػػل بلػػد، كتػػوفر كزارة التعلػػيم ٕبيػػث 
تكوف عليها ا٤بدارس كا٤بنشآت التعليمية من ساحات اللعػب كمػوارد ا٤بيػاه كا٤بػراحيض كأبعػاد 

 ا٤بقاعد كشكلها كتصريف الفضبلت كتكوف بصفة أفضل.
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قبل مدرسي الفصوؿ كاٚباذ إجراءات عػزؿ كٯبب االستمرار ُب ا٤ببلحظة يوميان من 
التبلميػػذ ا٤بصػػابْب بػػأمراض سػػارية أك أمػػراض معديػػة، كٯبػػب أف تكػػوف با٤بدرسػػة ٩برضػػة كىػػى 

( تلميػػذ با٤بدرسػػة الواحػػدة أك عػػدة مػػدارس 1500-500مسػػؤكلة عػػن عػػدد تبلميػػذ بػػْب )
 (1989)اؼبرزوقي، كىى تقـو بتقدٙب الرعاية الصيحة كالنفسية البلزمة با٤بدرسة. 

تكمن أٮبيػة الدراسػة ُب معرفػة مػدل خطػورة األمػراض الػٍب تصػاحب مرحلػة  أنبية الدراسة:
 الطفولة ككيفية تفادم ىذه األمراض.

 Aim of Studyاؽبدؼ من الدراسة: 
 : معرفة مدل خطورة األمراض الٍب تصيب التلميذ أثناء مراحل الدراسة.1
 كيفية الوقاية منها كالقضاء عليها.: االطبلع عن قرب على نوعية ىذه األمراض ك 2
: تزكيػػػد ا٤بكتبػػػة العلميػػػة با٤بعلومػػػات الكافيػػػة عػػػن ىػػػذه األمػػػراض كَب ىػػػذه ا٤برحلػػػة العمريػػػة 3

 بالذات.
 

 :Material and methodsاؼبواد وطرؽ الدراسة 
 8مػدارس تعلػيم عػاـ ك 8مدرسة ابتدائية منها  16ًب القياـ بزيارات ميدانية لعدد 

تلميػػػذا مػػػن  2025تلميػػػذا مػػػن التعلػػػيم العػػػاـ، كعػػػدد  3484مػػػدارس تعلػػػيم خػػػاص لعػػػدد 
ـ لغػػػرض التعػػػرؼ علػػػى اإلصػػػابات 2015/2016التعلػػػيم ا٣بػػػاص، خػػػبلؿ العػػػاـ الدراسػػػي 
عينة علػى عػدة حػاالت مرضػية علػى سػبيل  ا٤بثػاؿ: ا٤برضية كالطفيلية بْب التبلميذ كاحتوت ال

 – (Hypometropia)ضعف نظػر  – (Chest Sensitivity)حساسية الصدر 
داء  – (Dental caries)تسػوس أسػناف  – (low level hearing)ضػعف ٠بػع 

مػػػػػع مراعػػػػػاة  (Lice)كاإلصػػػػػابات بالطفيليػػػػػات ا٣بارجيػػػػػة القمػػػػػل  (Diabetes)سػػػػػكرم 
ث. كا٤بػػػدارس الػػػٍب ًب زيارهتػػػا ُب الػػػتعلم العػػػاـ االبتػػػدائي ىػػػى: ا٢بػػػي ا١بنسػػػْب الػػػذكور كاإلنػػػا

الصػػناعي، السػػكّبات االبتدائيػػة، خدٯبػػة الكػػربل، شػػهداء قصػػر أٞبػػد، االنطبلقػػة، الصػػفاء، 
ا٥ببػػارة، أسػػود الػػوادم. أمػػا مػػدارس التعلػػيم ا٣بػػاص فشػػملت قصػػر أٞبػػد للتعلػػيم ا٢بػػر، ذات 

 فوؽ، الرسالة، ا٤بناىل، النرباس.لتالرماؿ، التمكْب، صناع ا٢بياة، جيل ا
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( نسبة اإلصابات اؼبرضية يف بعض مدارس التعليم العاـ دبصراتو للعاـ 1جدوؿ )
2015-2016 

حساسٌة  عدد الطالب المدرسة
 صدر

ضعف 
 نظر

ضعف 
 سمع

تسوس 
 أسنان

 سكري

     ve     % +ve+ إناث  ذكور
% 

+ve     
% 

+ve     
% 

+ve     
% 

الحً 
 الصناعً 

515 522 

1336      

14 
1329         

3 
1348      

5 
1316     

12 
4        
0.38      

M         F 
7        7 

M         
F 
3        0 

M         
F 

2         

3 

M         
F 
8        4 

M         
F 
3        1 

 222 218 السكٌرات 

131       

1 
1316       

5 
1346       

2 
3.18      

15 
2     
1346 

M         F 
0        0 

M         
F 
2        3 

M         
F 
2        0 

M         
F 
7        8 

M         
F 
2        0 

خدٌجة 
 الكبرى

178 244 

1371       

3 
1342      

6 
1394      

4 
2361     

11 
1347    

  2  

M         F 
0        3 

M         
F 
4        2 

M         
F 
2        2 

M         
F 
6        5 

M         
F 
2        0 

شهداء قصر 
 أحمد

151 147 

1311     

3 
3371     

11 
1333     

1 
1368     

5 
0       
0.0 

M         F 
0        3 

M         
F 
7        4 

M         
F 
1        0 

M         
F 
3        2 

M         
F 
0        0 

 136 145 أسود الوادي

1335      

1 
8354      

24 
131     

1 
131     

1 
1335      

1 

M         F 
0        1 

M         
F 

15        

M         
F 
0        0 

M         
F 
0        0 

M         
F 
1        0 
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9 

 115 91 االنطالقة

1353     

3 
1312     

2 
1353      

3 
1312     

2 
0       
131 

M         F 
1        2 

M         
F 
1        1 

M         
F 
2        1 

M         
F 
2        0 

M         
F 
0        0 

 219 251 الصفاء

1314    5 
1341       

2 
1341      

2 
3314     

15 
1321    

 1  

M         F 
2        3 

M         
F 
1        1 

M         
F 
0        2 

M         
F 
6        9 

M         
F 
1        0 

 175 181 الهبارة

1384      

3 
1356      

2 
131      

1 
3394    

14 
0       
0.0 

M         F 
3        0 

M         
F 
2        0 

M         
F 
0        0 

M         
F 
7        7 

M         
F 
0        0 

 1771 1716 المجموع
1391      

32 
1357     

55 
1348      

17 
2312     

74 
1328     

11 

 تعٍت الذكور. M     -تعٌت اإلناث     Fمالحظة:                      
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يف بعض مدارس التعليم  lice( نسبة اإلصابة بالطفيليات اػبارجية القمل 2جدوؿ )
 2016-2015العاـ  يف بعض مدارس مصراتو للعاـ 

 ػذد انطالة اسى انًذرسخ

ػذد 

 انًظبثٍُ

+ve 

ػذد 

 انًظبثٍُ

 ركىر

ػذد 

 انًظبثٍُ

 إَبث

 َسجخ اإلطبثخ

 انكهُخ  % 

انحً 

 انظُبػٍ

1155 

M         F 

522     

502 

29 19 31 2.55 

 انسكُراد 

252 

M       F 

202    222 

19 2 12 2.21 

خذَجخ 

 انكجري

255 

M        F 

178    244 

56 5 15 6.16 

شهذاء قظر 

 أحًذ

595 

M      F 

150    147 

2 1 2 1.32 

 االَطالقخ

192 

M        F 

105     90 

11 5 5 2.15 

 انظفبء

255 

M        F 

219     

220 

53 6 15 2.55 

 انهجبرح

439 

M       F 

219   220 

53 3 12 2.59 

 أسىد انىادي

551 

M        F 

145   136 

15 5 11 6.12 

انًجًىع 

Total 
3261 151 26 112 2.52 

 
 تعٍت الذكور  M     -تعٌت اإلناث     Fمالحظة: 
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( نسبة اإلصابات اؼبرضية يف بعض مدارس التعليم اػباص دبصراتو للعاـ 3جدوؿ )
2015-2016 

 

 المدرسة

 عدد التالمٌذ
حساسٌة 

 صدر
ضعف 

 نظر
ضعف 

 سمع
تسوس 

 أسنان
 سكري

     ve+ إناث  ذكور
% 

+ve     
% 

+ve     
% 

+ve     
% 

+ve     
% 

قصر 
أحمد 

للتعلٌم 
 الحر

47 43 

3333      

3 
2322     

2 
131     

1 
8388     

8 
232      

2 

M         
F 
2        1 

M         
F 
2        0 

M         
F 
0        0 

M         
F 

5        
3 

M         
F 
2        
0 

ذات 
 الرمال

211 146 

131      

1 
1344      

5 
1328      

1 
5378      

21 
135     

2 

M         
F 
0        0 

M         
F 
2        3 

M         
F 
1        0 

M         
F 

9        
11 

M         
F 
2        
0 

 131 151 التمكٌن

1371      

2 
1335     

1 
1371     

2 
5371    

16 
1335      

1 

M         
F 
0        2 

M         
F 
0        1 

M         
F 
2        0 

M         
F 

9        
7 

M         
F 
1         
0 

صناع 
 الحٌاة

112 177 

1371      

2 
1317      

3 
1335     

1 
3394     

11 
1       
0.35 

M         
F 
1        1 

M         
F 
2        1 

M         
F 

1         
0.0 

M         
F 

6         
5 

M         
F 
0        
1 

جٌل 
 التفوق

43 41 

1321       

1 
2341     

2 
0.0       

1 
7322     

6 
0        
0.0 

M         M         M         M         M         
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F 
0       1 

F 
0        2 

F 
0        

0.0 

F 
3        
3 

F 
0        
0 

 211 221 الرسالة

1323      

1 
1323     

1 
1371    

3 
5342      

22 
1347       

2 

M         
F 
1        0 

M         
F 
1        0 

M         
F 
3        0 

M         
F 

8        
14 

M         
F 
2       0 

 163 267 المناهل

13193     

4 
13193      

4 
13193     

4 
3395      

17 
6      
2.10 

M         
F 
0        4 

M         
F 
0        4 

M         
F 
2       2 

M         
F 

10       
 7 

M         
F 
2        
0 

 52 43 النبراس

3315    

3 
4321     

4 
131     

1 
4321     

4 
2     
1339 

M         
F 
0        3 

M         
F 
0       4 

M         
F 
0        0 

M         
F 

3        
1 

M         
F 
2        
0 

 المجموع
1173 952 1379      

16 
1318     

22 
1354     

18 
5313    

114 
16      
0.79 

 تعٍت الذكور. M     -تعٌت اإلناث     Fمالحظة:                     
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يف بعض مدارس التعليم  lice( نسبة اإلصابة بالطفيليات اػبارجية القمل 4جدوؿ )
 2016-2015اػباص دبصراتو للعاـ 

 عدد اؼبصابُت عدد الطالب  اسم اؼبدرسة
 عدد اؼبصابُت

 ذكور
 عدد اؼبصابُت

 إناث
 نسبة اإلصابة

 الكلية % 
قصر أضبد 

 اغبرللتعليم 
90 4 1 3 4.44 

 3.46 9 3 12 346 ذات الرماؿ 
 10.71 22 8 30 280 التمكُت

 5.37 11 4 15 279 صناع اغبياة
 8.43 7 0 7 83 جيل التفوؽ

 1.42 3 3 6 422 الرسالة
 6.04 18 8 26 430 اؼبناىل
 0.0 0 0 0 95 النرباس
اجملموع 
Total 

2025 100 27 73 4.93 
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الحى الصناعً السكٌرات

االبتدائٌة

خدٌجة الكبرى شهداء قصر

أحمد

االنطالقة الصفاء الهبارة أسود الوادى

اسم المدرسة

ت
با
صا

إل
 ا
ة
سب

ن

ـ للتعلم 2016-2015( نسبة اإلصابات اؼبرضية يف بعض مدارس مصراتو للعاـ 1) شكل
 العاـ
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قصر أحمد

لتعلٌم الحر ل

ذات الرمال

ة االبتداٌئ

التمكٌن صناع الحٌاة جٌل التفوق الرسالة المناهل النبراس

اسم المدرسة

ت
با
صا

إل
 ا
ة
سب

ن

 ـ للتعليم اػباص2016-2015( نسبة اإلصابات اؼبرضية يف بعض مدارس مصراتو للعاـ 3شكل )
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 :Results and discussionالنتائج واؼبناقشة 
( كىػو يوضػح حػػاالت 1مػن خػبلؿ النتػائج كانػت ٧بصػلة النتػػائج كالتػإب جػدكؿ )

-2015العػػاـ ٗبصػػراتو خػػبلؿ العػػاـ اإلصػػابة بػػبعض األمػػراض بػػْب تبلميػػذ مػػدارس التعلػػيم 
% إصػػػػابة 1.57% إصػػػػابة ٕبساسػػػػية الصػػػػدر 0.91ـ. أظهػػػػرت النتػػػػائج كالتػػػػإب 2016

% إصػػػابة بتسػػػوس األسػػػناف، 2.12% إصػػػابة بضػػػعف السػػػمع ك 0.48بضػػػعف النظػػػر، 
% إصػػػابة بالطفيليػػػات )القمػػػل( )جػػػدكؿ 4.20% إصػػػابة بػػػداء السػػػكرم، كأخػػػّبان 0.28

ػػػجلت ُب الػػػذكور أكثػػػر منهػػػا ُب  (. إفَّ 2( ، شػػػكل )1(. شػػػكل )2 اإلصػػػابات ا٤برضػػػية سي
اإلناث، بينما اإلصابة بالطفيليات ا٣بارجية كانت ُب اإلناث ىى األكثر، أما مرض تسوس 

( كىػػو يوضػػح حػػاالت 3األسػناف تكػػاد تكػػوف متسػػاكية النسػب بػػْب ا١بنسػػْب. أمػػا ا١بػدكؿ )
م ا٣بػاص فكانػت نسػبة اإلصػابة كالتػإب اإلصابة ا٤برضية كالطفيلية بْب تبلميذ ا٤بػدارس للتعلػي

حساسػػػػية الصػػػػدر، كضػػػػعف النظػػػػر، كضػػػػعف السػػػػمع، كتسػػػػوس األسػػػػناف، كداء السػػػػكرم 
% علػػػػػى التػػػػػوإب. أمػػػػػا اإلصػػػػػابة %0.79 ، %5.13 ، %0.54 ، %1.08 ، 0.79

(، 4( ، شػػػكل )3(. شػػػكل )4%، جػػػدكؿ )4.95بالطفيليػػػات ا٣بارجيػػػة القمػػػل فكانػػػت 
اإلصػابة ٕبساسػية الصػدر كضػعف النظػر كالسػمع كالسػكرم  كعلى كجو العمـو كانػت نسػبة

 ىي األعلى ُب الذكور عنها ُب اإلناث.
بينما اإلصابة بالطفيليات ا٣بارجية: القمل؛ فكانػت ُب اإلنػاث ىػي األعلػى، كأمػا 
عن تسوس األسناف فالنتيجة كانت متقاربػة، كبصػفة عامػة كانػت اإلصػابة ٕبساسػية الصػدر 

ا٣باصػػػة كضػػػعف النظػػػر تكػػػوف النسػػػبة متقاربػػػة، أمػػػا ضػػػعف السػػػمع  أعلػػػى منهػػػا ُب ا٤بػػػدارس
فكانت النسبة أعلى قليبلن ُب ا٤بدارس ا٣باصػة عنهػا ُب العامػة، أمػا تسػوس األسػناف فكانػت 
النسػػػبة أعلػػػى ُب ا٤بػػػدارس ا٣باصػػػة عنهػػػا ُب ا٤بػػػدارس العامػػػة ككػػػذلك مرضػػػى السػػػكرم، أمػػػا 

 كوف متقاربة جدان.اإلصابات بالطفيليات ا٣بارجية القمل فالنسبة ت
عامان ىػى الفئػة األكثػر انتشػارنا ٤بػرض  25إٔب  15كتقوؿ بعض الدراسات أفَّ فئة العمر من 

تسػػػػوس األسػػػػناف بسػػػػبب العػػػػادات السػػػػيئة ُب األكػػػػل، كمنهػػػػا اإلفػػػػراط ُب تنػػػػاكؿ ا٢بلويػػػػات 
 .  (Geoffrey, Stack, 1974)كخاصةن قبل النـو
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 Abdel)انتشارنا خاصة ُب الدكؿ ا٤بتقدمػة كيعترب السكرم من أكثر أمراض االستقبلب 
Halim, et al, 1982) ، كَب أكثػػر الػػدكؿ الناميػػة مازالػػت أمػػراض سػػوء التغذيػػة

كاألمػػراض السػػارية ٙبجػػب مشػػكبلت األمػػراض غػػّب السػػارية الػػٍب تضػػمنت مػػرض السػػكرم 
 (Fikry, 1970)على سبيل ا٤بثاؿ. 

الػػػػنمط األكؿ مػػػػن  % كيصػػػيب5-2كمعػػػدؿ انتشػػػػار السػػػكرم بػػػػْب البػػػالغْب ىػػػػو 
ا مػػن كػػل   200طفػػل كمراىػػق كاحػػد مػػن كػػل  500السػػكرم ا٤بعتمػػد علػػى األنسػػولْب كاحػػدن

  (WHO1985)مراىق. 
كينػػدر ىػػذا العػػدد ُب ٦بتمعػػات مثػػل اليابػػاف كالصػػْب كا٥بنػػود ا٢بمػػر كَب مصػػر كيجػػد 

 % من البالغْب الذين مشلهم التامْب الصحي مصابوف بالسكرم.3.0أفَّ 
(Health insurance monthly 1985) 

 Chosidaw)أمػػػػا عػػػػن حػػػػاالت اإلصػػػػابة بالطفيليػػػػات ا٣بارجيػػػػة )القمػػػػل( 
عاـ كىى األكثر من  14-5أفَّ انتشار القمل ُب العآب كيجد ُب الفئة العمرية من  (1994

% 58.5أكػد أفَّ اإلصػابة بلغػت  (Ribi, 2011)بْب باقي الفئػات كَب دراسػة قػاـ هبػا 
ُب الباكسػػػػتاف، كَب  2006حػػػػٌب يونيػػػػو  2005ُب تبلميػػػػذ ا٤بػػػػدارس ُب ا٤بػػػػدة مػػػػن نػػػػوفمرب 

دراسػػػة ٛبػػػت ٔبمهوريػػػة مصػػػر العربيػػػة مشلػػػت تبلميػػػذ ا٤بػػػدارس االبتدائيػػػة كاإلعداديػػػة ككػػػذلك 
 Morsy% علػى التػوإب بقمػل الػرأس. 12.9ك   30.3،  21.8الثانوية كجد إصػابة 

2001)) 
كَب مدارس مدينة مصراتو بليبيا أجريت دراسة على مرحلػة التعلػيم االبتػدائي لػبعض ا٤بػدارس 

% بػػْب الػػذكور بالقمػػل أمػػا عػػن اإلنػػاث فكانػػت نسػػبة اإلصػػابة كصػػلت 1.13كجػػد إصػػابة 
% أمػػا با٤بنػػاطق الريفيػػة كصػػلة 7.33% فاإلصػػابات با٤بنػػاطق ا٢بضػػرية كانػػت 18.87إٔب 

 . (EL-Serite, 2016)% 8.07اإلصابة إٔب 
لػػبعض ا٤بػػدارس با٤بدينػػة لطلبػػة أعمػػارىم  2007كَب دراسػػة ٗبنطقػػة ا٣بمػػس للعػػاـ 

% بقمػػل الػػرأس كأف اإلصػػابات 21.4طالبػػان كجػػد إصػػابة  3904عػػاـ لعػػدد  18-7مػػن 
% كأف اإلصػػػػػابة ُب اإلنػػػػػػاث 23.3% كٗبنػػػػػػاطق األريػػػػػاؼ 18.9ٗبػػػػػدارس ا٤بدينػػػػػة كانػػػػػت 
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 AL-Hadar)عاـ  16-11لفئة العمرية من % عنها ُب الذكور كخاصة ُب ا80.6
et al 2007) ، كَب دراسػػػة ٛبػػػت علػػػى بعػػػض ا٤بػػػدارس يشػػػرؽ مصػػػراتو خػػػبلؿ العػػػاـ

% 1.55% با٤بنػاطق ا٢بضػرية ك 0.97% بْب التبلميذ منها 2.5( كجد إصابة 2009)
% 0.084% بينمػػػػا ُب الػػػػذكور كانػػػػت 1.65بػػػالريف كأف اإلصػػػػابات ُب اإلنػػػػاث كانػػػت 

(EL-Serite et al 2009) ، كَب دراسة ٛبت مستشفى مصػراتو ا٤بركػزم علػى عػدد
سػػػنة كجػػػد إصػػػابة  14أشػػػهر إٔب  6طفػػػل تػػػرددكا علػػػى ا٤بستشػػػفى كأعمػػػارىم بػػػْب  2518
 91%، كاإلنػػاث 56.5حالػػة ذكػػور أم  118مػػنهم  Asthma -طفػػبل باألزمػػة 209

ور ُب ، كىنػاؾ دراسػة تيشػّب إٔب أفَّ الػذك(Ismail 2014)%( 43.5حالػة أم نسػبة )
 Slamssain)األطفػػػاؿ ىػػػم أكثػػػر عرضػػػة مػػػن اإلنػػػاث ٕبػػػاالت حساسػػػية الصػػػدر، 

كأحياننػػا ترجػػع حػػاالت حساسػػية الصػػدر كاألزمػػة إٔب التػػاريخ ا٤برضػػي للعائلػػة أم ، (2008
، كمعظم ىذه الدراسات الٍب ٛبت ُب العػآب قػد تتفػق Isabella 2000))ا٢بالة الوراثية 
 مع دراستنا.

( 8ـ ُب منقطػػة عػػْب زارة كجػػد إصػػابة عػػدد )2016كَب دراسػػة ٛبػػت ٗبدينػػة طػػرابلس للعػػاـ 
( حػاالت 6حاالت بقمل الرأس ُب إحدم ا٤بدارس، ككذلك ُب سوؽ ا١بمعة كجد إصػابة )

 6( حاالت ٗبنقطة ا٥بضبة ُب أحد ا٤بدارس لؤلعمار مػن )9ُب إحدل ا٤بدارس االبتدائية ك)
لدراسػػػة ُب فصػػل الربيػػػع، ك ىػػذه الدراسػػػة مػػن ناحيػػػة العمػػػر سػػػنة(، كٛبػػت ا 11سػػنوات إٔب 

تتفػػق مػػع دراسػػتنا. كلكػػن ُب عػػدة ا٢بػػاالت ال تتفػػق،كٓب ٙبػػدد ىػػذه الدراسػػة اإلصػػابات مػػن 
)عبػد اعبػواد ناحية ا١بنس، ىذا عن حاالت اإلصابات بقمل الرأس ُب ا٤بػدارس االبتدائيػة. 

 (2016وآخروف، 
 :Recommendationالتوصيات 

 ـ الدكلة كا٤بتمثلة ُب كزارة التعليم األخذ بالربنامج العلمي للتطعيمات.: إلزا1
: إلزاـ الدكلة بربامج التغذية ا٤بدرسػية كتػوفّب األغذيػة إٍف أمكػن ذلػك مثػل مػا كػاف معمػوال 2

 بو ُب زمن الستينات كبداية السبعينات من القرف ا٤باضي.
الصحية: توفّب ا٤بشرؼ الصحي ا٤بتخصص ُب برامج الرعاية 3  
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: ضػػركرة كجػػود برنػػامج طػػيب دكرم للفحوصػػات الطبيػػة كالطفيليػػة علػػى التبلميػػذ مػػن قبػػل 4
 أخصائيْب ُب ٨بتلف األمراض الٍب تنتشر بْب األطفاؿ.

 : تعيْب ٩برضات ُب بعض ا٤بدارس للقياـ بالرعاية الصحية البلزمة كبشكل يومي.5
 هتتم بالصحة كالنظافة. : عرض األشرطة التثقيفية بْب تبلميذ ا٤بدارس كالٍب6
 : مراعاة الربنامج الدراسي للتبلميذ حٌب يتواكب مع الربنامج الصحي ٥بم.7
: التعاكف بْب مراقبة التعليم كمراقبة الصحة ُب البلديات من أجػل الرفػع با٤بسػتول الصػحي 8

 بْب التبلميذ.
 : نشر ا٤بلصقات كالنشرات الصحية كتوزيعها بْب ا٤بدارس.9
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 تقييم الًتبية الغػذائية يف بعض  مػدارس التعليػم األساسي 
 دبدينة مصراتو ) ليبيا(
 مصراتو  -د. ٧بمد قػزيط كلية التقنية الطبية

 د. خدٯبة ٧بمد ا٤بصراتية/  جامعة مصراتو 
   اؼبلخص

الَببية الغذائية أىم ركافػد الرعاية الصحية لتبلميذ التعليم االساسي اذ تنمي فيهم الثقافة  
الغذائية كتدعم كعيهم الصحي كترفع مستول التحصيل العلمي لديهم كٙبميهم من 

أخَبنا عشوائيا عينة من بعض مدارس األمراض كٙبسن البيئة ا٤بدرسية. كلدراسة ذلك فقد 
مدرسة، فقد قيمت فيها  40التعليم االساسي غرب مدينة مصراتو مشاؿ ليبيا بلغ عددىا 

عدة مؤشرات مثل جودة التغذية ا٤بدرسية  كدكر ا٤بسعف الصحي كا٤بعلقات ا١بدارية عن 
ة فمن حيث جودة الغذاء الصحي كالنظافة العامة كالطبيب الزائر كقد كانت النتائج متباين

%( أما دكر ا٤بسعف الصحي فقد  70) مدرسة بنسبة 28التغذية ا٤بدرسية كانت جيدة ُب 
%(، بينما ا٤بعلقات ا١بدارية عن الغذاء 17.50مدارس بنسبة بلغت ) 7كاف بارزا ُب

%( ، أما دكر النظافة العامة 7.50مدارس فقط ) 3الصحي فقد بلغت نسبتها ُب 
%(، كما تواجد  دكر الطبيب  87.50رسة بنسبة بلغت ) مد  35فكانت جيدة ُب 

%(، كما اف االفطار ا٤بدرسي ا٢بإب كاف مكررا  45مدرسة بنسبة بلغت )18الزائر لعدد 
من نفس ا٤بادة الغذائية كال يليب االحتياجات الغذائية ا٤بتنوعة للتلميذ هبذا العمر ، كعليو 

 التغذية ا٤بدرسية كتفعيل دكر ا٤بسعف من خبلؿ ىذه الدراسة ا٤بيدانية نوصي بتحسْب
الصحي ككجود معلقات جدارية بالفصوؿ كا٤بمرات داخل ا٤بدارس للتوعية كالتثقيف 
الصحي كالغذائي كتردد أطباء أاطفاؿ االسناف كا١بلدية على ا٤بدارس بصورة دكرية 

لتعليم لتشخيص كعبلج ا٤بصابْب باألمراض ا٤بزمنة لتحسْب البيئة التعليمية ٗبدارس ا
 االساسي با٤بدينة  .

كلمات مفتاحية : الًتبية الغذائية ، اؼبسعف الصحي ، معلقات جدارية ، التعليم 
 االساسي  
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Abstract 
Food education is the important support of health care of 
pupils primary schools, that improve their understanding 
of nutritional culture, support their healthy awareness 
increase learning clever, save from diseases and improve 
the scholar media. In order to study all that sample of 40 
primary schools were chosen randomly in west of Misrata 
city north of Libya to evaluate many indicators like the 
quality of scholar feeding ,activity  of healthy rescuer , 
wall boosters of hygienic food, public cleaning and 
physician visitor. Results showed many differences, the 
quality of scholar feeding good in 28 schools recorded 
(70%), However activity of healthy rescuer good in 7 
schools just (17.50%), whenever wall boosters of hygienic 
food found in 3 schools (7.50%), the public cleaning was 
good in 35 schools recorded (87.50%), but the present 
scholar breakfast was same daily don't cover nutritional 
requirements of pupil in this age. We recommend 
improve the scholar feeding, activating the role of 
healthy rescuer, put many food hygienic boosters on 
walls inside primary schools and call children physicians 
to visit their schools in order to treat all pupils infected 
with emergency and chronic diseases to improve learning 

media in primary schools in this region .                        
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Keywords; Food education, Healthy rescuer, Wall 
boosters, Primary schools 
 

  Introduction  :اؼبقػػػػػدمػػػػة 
مدرسة 150نسمة يوجد هبا  499169مصػراتو مشاؿ ليبيا كيبلغ عػدد سكاهنا تقع مػدينة 

  تلميذ كتلميذة  75320عػدد    هبا  للتعليم األساسي )ابتدائي   اعػدادم(  يدرس
%( إناث كيدرسوف ُب 51بنسبة )37820%( ذكور كعدد 49بنسبة ) 37500 منهم
ٗبا أف لميذ لكل فصل. ت 35فصل دراسي يدرس هبا  2150مدرسة يوجد هبا  150

الَببية الغذائية آخر ما يفكر بو ا٤بسئولْب عن التعليم االساسي ُب ليبيا كغالبان ما يتجاىل 
بعض التبلميذ تناكؿ كجبة االفطار الصباحي بالبيت ٕبجة ضيق الوقت اك فقد الشهية 

سوء  ك حيث أف كجبة كجبة اإلفطار ا٤بدرسي تكتسب  أٮبية كبّبة ُب مكافحةللطعاـ. 
التغذية حيت ال ٲبكن للطالب أف يستوعب دركسو بشكل فاعل دكف الغذاء السليم، ألف 
الغذاء الصحي ا٤بتوازف يسهاـ بشكل كبّب ُب توفّب العناصر الغذائية البلزمة لنمو ا١بسم 
كالعقل السليم، مشددة على كجود عبلقة كثيقة بْب التغذية كالتحصيل ا٤بدرسي للطلبة، 

يؤثر سلبان ُب الَبكيز كاالنتباه للدركس، كيكوف االستيعاب ضعيفان ما يؤثر ُب كنقص التغذية 
درجاهتم كتفوقهم، حيث تبْب أف نقص عناصر مهمة مثل الزنك كا٢بديد أك مركبات 
فيتامْب ب أك نقص الربكتينات يؤثر سلبان على ٭بو الدماغ، ٩با يؤدم إٔب نقص معدؿ 

عدكا٘ب، كتوفّب الغذاء ا٤بتوازف الذم ٰبتوم على  الذكاء، كينتج عن ذلك سلوؾ اجتماعي
ٝبيع العناصر الغذائية البلزمة للنمو كتوليد الطاقة، أمر بالغ األٮبية الستمرار ىذا النمو 
بالشكل الصحيح، كيتعْب على ا٤بدرسة أف تلعب دكران كبّبان ُب توجيو التبلميذ ٫بو التغذية 

 ا٤بدرسية أك الدركس أك ا٤بقصف ا٤بدرسي السليمة سواء، كاف ذلك من خبلؿ ا٤بناىج
بتقدٙب بدائل غذائية للتبلميذ كقد أكدت  البحوث ا٤بيدانية أف التحصيل العلمي كاف عاليا 

% 20يوفر ٥بم للتبلميذ ا٤بلتزمْب بتناكؿ االفطار ا٤بدرسي فهو اف اعد بشكل جيد فانو 
% ا٢بديد كمعظم 30% الكالسيـو 25% الربكتْب ، 17السعرات ا٢برارية / يـو ، 
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( ك٤با كانت دراسة 2000)بن خياؿ، ( A,B1,B2,B3,C)احتياجاهتم من فيتامينات 
  حيث (1997بالعآب ) دركيش،ا٢بالة التغذكية ألفراد اجملتمع أىم  ركائز التقدـ ألم دكلة  

تستند االفَباضات حوؿ فائدة اإلفطار لتعلم األطفاؿ إٔب حد كبّب على األدلة الٍب تبْب 
االثار ا٢بادة من كجبة اإلفطار على األداء اإلدراكي لؤلطفاؿ من الدراسات التجريبية 
ا٤بختربية. كعلى الرغم من أف األدلة ٨بتلطة ٛباما، فإف الدراسات تثبت عموما أف تناكؿ 
كجبة اإلفطار لو تأثّب إٯبايب على األداء اإلدراكي لؤلطفاؿ، كال سيما ُب ٦باالت الذاكرة 

(. كقد رأل ا٣برباء الطبيوف كالَببويْب منذ فَبة طويلة Pivik et al., 2012)كاالىتماـ
أف تناكؿ كجبة إفطار صحية كل صباح ضركرم ُب مساعدة أداء األطفاؿ ُب ا٤بدرسة، 

كما ٲبكن أف يسهم تناكؿ الفطور ُب   .(Smith, 2003كالبقاء ُب صحة جيدة )
 ,.dela Hunty et alا٢بفاظ على مؤشر كتلة ا١بسم ضمن ا٤بعدؿ الطبيعي)

( كعبلكة على ذلك، ىناؾ أدلة على أف اإلفطار يؤثر إٯبابيا على التعلم لدل 2013
 .(Hoyland et al., 2009) األطفاؿ من حيث السلوؾ، كاألداء ا٤بعرُب، كا٤بدرسي.

كمن جانب أخر فأف صحة الطالب، كاحملافظة عليها من ا٤بطالب األساسية الٍب         
تسعى ا٤بدارس إٔب ٙبقيقها، كقد تضاعفت مسؤكلية ا٤بدارس بشكل عاـ، كمدارس ا٤برحلة 
االبتدائية يشكل خاص ُب االرتقاء بالنواحي الصحية، كإبراز دكر الَببية كالتعليم فيها )عبد 

تيعدُّ ا٤بدارس  بيئاتو  فٌعالة  للنهوض بصحة   (  حيت  ََُِالفتاح كعبدا٢بميد، 
الطلبة، كصوالن بارتقاء اجملتمع بأسره، كتعد ا٢بالة الصحية للطلبة من أىم ا٤بؤشرات العلمية 
ـى بصحة الطلبة كخصوصان ُب مراحل  التعليمية، فقد بينت العديدي من الدراسات أف االىتما

مهمان ُب ا٢بفاظ على صحة الطلبة، كتسعى إٔب توجيههم  النمو ا٤ببكرة، كىي ٛبارس دكران 
٫بو السلوؾ السليم ٢بياة صحية جيدة، كيقع على عاتق اإلدارة ا٤بدرسية مسؤكليات كبّبة 
ُب متابعة العادات الصحية للطلبة، كالسلوؾ السليم ُب ا٤بدرسة من خبلؿ كجود ا٤بسعفْب 

الصحي بْب التبلميذ، كتقدٙب ا٣بدمات  الصحيْب كا٤بؤىلْب علمييا كتربويا لنشر الوعي
الوقائية، كالعبلجية، كالتثقيفية ٥بم، األمر الذم يؤثر ُب حسن إعدادىم ليكونوا عناصر 

كيشكل التبلميذ نسبة كبّبة من اجملتمع فضبلن عن  ) ٢ََِفاعلة ُب ٦بتمعهم )كماش، 
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فَبة الدراسة ُب  أف أجسامهم حساسة أكثر ا٘باه األمراض ا٤بعدية، كإف تواجدىم خبلؿ
مساحة ٧بدكدة يزيد من قابليتم للعدكل، كما أف غياب التبلميذ عن ا٤بدارس ُب حالة 
إصابتهم باألمراض ا٤بختلفة يؤدم إٔب تدىور ا٤بستول التعليمي العاـ، إذ من ا٤بهم جدان، أف 

فسية يتبلـز التعليم، كيسّب جنبان إٔب جنب مع استقرار الصحة ا١بسمية، كالعقلية، كالن
دكر كبّب (. كما أف للنظافة العامو للمدرسة Casey & Christian 2003للطلبة )

كحيوم ٕبياة ام تلميذ ، ٕبيث إف نظافة الغرفة الصفية تساعد التلميذ على زيادة الَبكيز 
كسرعة تلٌقي ا٤بعلومة، كتوفٌر لو األجواء ا٥بادئة كا٤بناسبة للراحة النفسٌية، كما تعطي صورة 

ة ٩بيزة عن ا٤بدرسة للزائرين، كتشٌجع األىإب كتعطيهم الثقة الكاملة بعد ا٣بوؼ جيدة ك٠ب
كالقلق على صٌحة أبنائهم، كتقيهم من األمراض الفّبكسيػة كالبكتّبية كالطفيلية ) بن 

( كيثم ٙبريض التبلميذ علي التغدية السليمة كاالىتماـ بالنظافة كالصحة 2000خياؿ،
كاالرشادات الٍب تساىم بيها ا٤بعلقات ا١بدارية كتلعب دكرا كبّب  العامو من خبلؿ النصائح

 )ايصاؿ فكرة معينو بشكل جداب كملفت(.ُب 
كُب ىذا البحث ا٤بيدا٘ب درسنا مدل انتشار الَببية الغذائية ٗبدارس التعليم االساسي       

كالنظافة  غرب مدينة مصراتو مشاؿ ليبيا كتضمنت ىده الدراسة  جودة التغذية ا٤بدرسية
العامة كاحملاضرات التوعوية كا٤بعلقات ا١بدارية عن الغداء الصحي لرفع الَببية الغذائية بْب 

 التبلميذ. 
 اؼبػػػػػواد وطػػػػرؽ العمػػػػػػػػل 

Materials & Methods   
   Surveyاالستبيػػػػػػػػػػػػػػاف 

مستول جودة االفطار لقد أعد إستبياف خاص هبذا البحث تضمن فيو تقدٙب أسئلة عن 
ا٤بدرسي بكل مدرسة كمدل االىتماـ بالنظافة العامة للحمامات كالفصوؿ كالفناء كا٤بمرات 
ك٧بتول ا٤بعلقات ا١بدارية كعدد احملاضرات التوعوية عن الصحة كالغذاء لتقييم مستول 

 الَببية الغذائية بْب تبلميذ التعليم االساسي ٗبنطقة الدراسة .
 العينػػػػػػػػػػات



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

334 
 

Sampling  
مدرسة لتعليم األساسي اختّبت عشوائيا  40كزع االستبياف ا٣باص هبدا البحث على 

ـ( كحفظت  2016غرب مدينة مصراتو مشاؿ ليبيا خبلؿ الفَبة الزمنية )يناير كحٍب ابريل 
 البيانات بسجل خاص.

 
     Results & Discussionالنتػائج واؼبناقشة  

يارتنا ا٤بيدانية لبعض مدارس التعليم االساسي داخل نطاؽ مدينة مصراتة ُب من خبلؿ ز 
ا١بيهة الغربية من مشاؿ ليبيا كمن خبلؿ احصائية االستبياف ا٤بقدـ يتضح لنا كما ىو 

( مؤشرات الَببية الغدائية كمدم نسبة االٯبابية كالسلبية ُب  ا٤بدارس 1موضح ُب ا١بدكؿ )
 ا٣باضعة للدراسة. 

 
 

 اجملمػػوع النسبة % ال نعم اؼبؤشػػػػػر ر.ـ
جودة االفطار  1

 ا٤بدرسي
28 12 70% 40 

كجود ا٤بسعف  2
 الصحي

7 33 17.50% 40 

 40 %7.50 37 3 ا٤بعلقات ا١بدارية 3
 40 %87.50 5 35 النظافة العامة 4
 40 %45 22 18 الطبيب الزائر 5

مدرسة موزعة توزيع  40خالؿ  ( يوضح  اؼبؤشرات الًتبية الغذائية  من 1جدوؿ )
 عشوائي غرب مدينة مصراتة

كفيما يلي عرض كل مؤشر علي حده كمناقشو أىم األٯبابيات كالقصور فيو من خبلؿ  
 زيارتنا ا٤بيدانيو الٍب قمنا هبا كمقارنتها مع دراسات سابقة حوؿ ىذا العمل ا٤بيدا٘ب.
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 اوال :  تقييم جودة االفطار اؼبػدرسي  
مستول جودة االفطار ا٤بدرسي من حيث ا٤بكونات كظركؼ  1الشكل رقم  يوضح       

مدرسة  28االعداد كتلبية االحتياجات الغذائية للتلميذ كمنو نبلحظ انو كاف جيدا ُب 
%( كتشَبؾ ٝبيع ا٤بدارس ا٤بدركسة باهنا توزع االفطار ٗبقابل كىو 70بنسبة بلغت  ) 

و بكمية بسيطة من الًب كزيت الذره عبارة عن نصف رغيف من ا٣ببز االبيض ٧بض
كا٥بريسة كىذا ال يعطي االحتياجات الغذائية للتلميذ هبذه السن كىذا يتفق مع ما كجده 

إف كجبة اإلفطار ىي أفضل كسيلة  (. ك حيت20009بن خياؿ كآخركف ) بن خياؿ،
ي لتزكيد ٨بزكف الطاقة لدل التلميذ لكي يبدأ يومو كحيت إف مهمة كجبة اإلفطار ى

ا٤بساعدة على ٙبفيز الذاكرة ك ا٢بماية من اإلجهاد، كالسيطرة على الضغط العصيب فا٥بدا 
ٯبب أف يكوف اإلفطار ا٤بدرسي معتمد ُب ٚبطيطو ٤بقاصف ا٤بدرسة على التوصيات ٥بيئة 
الغذاء كالدكاء العا٤بية، موافقة لتنوع العناصر الغذائية ك حسب االحتياجات العمرية 

حية الكمية كالعناصر الغذائية ا٤بتنوعة ك احملتوية على نسب قليلة من السكر للتبلميذ من نا
كا٤بلح كمراعاة السعرات ا٢برارية الٍب ٰبتاجها التبلميذ كفقا للمرحلة العمرية ) دليل 

كقد لوحظ اف  معظم التبلميد اليتناكلوف كجبة االفطار ُب بيوهتم   .(2015ابوظيب،
ف ا٤بدرسي  كىده الدراسة تتنفق مع مقاـ بيو كيعتمدكف علي مايقدمو ا٤بقص

(ContinYou, 2003 حيت كشفت دراستة االستقصائية االخّبة أف مايصل إب  )
% من ا٤بدارس الربيطانية يغادركف االطفاؿ من ا٤بنزؿ بانتظاـ ُب الصباح دكف أف يكوف 20

دارس ال تليب  لديهم  مايأكلوف كقد لوحط اف الوجبات الغذائية ا٤بقدمة  الطفاؿ  ا٤ب
( كيعتقد J Am Diet Assoc 2009,ا٤بعايّب ا٤بوصي هبا  كىدا مايتفق مع دراسة )

أيضا أف ٚبطي اإلفطار لو آثار ضارة من منظور تربوم،على سبيل ا٤بثاؿ، كجدت دراسة ُب 
ا٤بملكة ا٤بتحدة مؤخرا أف عدـ كجود كجبة اإلفطار يؤدم إٔب ا٬بفاض ُب االىتماـ كالذاكرة 

(2003، et al.،Wesnes كقد لوحظ أف نظاىة ا٤بقصف كاالكا٘ب جيدة نوعا ماء .)
بينما معظم عماؿ ا٤بقاصف ليس لديهم شهائد اللياقة الصحية سارية الصبلحية كال 
يرتدكف بدؿ الشغل كغّب مؤىلْب ٥بذه ا٤بهنة ككما ىو معركؼ لدينا أف التغذية ا٤بدرسية 
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اف ا٤بناسب للمقصف ا٤بدرسي ٕبيث يكوف بعيدا تتطلب شركط معينة أٮبها اختيار ا٤بك
عن ا٢بمامات كٝبيع ا١بدراف ا٣باصة بو تكوف مغطاة بالسّباميك االبيض سهل التنظيف 
كبو انارة ساطعة كنوافذ للتهوية كمزكد بسخاف للمياه كبراد ٢بفظ االغذية كمياه نقية كأف 

رىم نظيف كٯبب اختيار يكوف العاملْب بو الئقْب صحيا كيرتدكف معاطف بيضاء كمظه
االغذية عالية ا١بودة كمطابقة للمواصفات القياسية لكل من ا٣ببز كا٤بعلبات كالزيوت 
النباتية كالعصائر كمياه الشرب كما ينصح بتطهّب ٝبيع  اآلكا٘ب كا٤بعدات كحفظها ٗبكاف 

( كٯبب أف يكوف ا٤بقصف ُب موقع متوسط من ا٤بدرسة  2015نظيف ) دليل ابوظيب،
دان عن دكرات ا٤بياه كأماكن ٘بمع القمامة ، كذك مساحة مناسبة لعدد طبلب ا٤بدرسة، بعي

كأف يتم ٘بهيزه بعدد مناسب من منافذ البيع على ارتفاع مناسب لطوؿ الطبلب كيفضل أف 
تكوف مغطاة ٗبظلة للوقاية من الشمس كأف يتم كضع حواجز من األ٤بنيـو أك ا٢بديد أماـ 

يذ أثناء الشراء كذلك لتجنب حدكث تزاحم التبلميذ ككقوع إصابات ا٤بقصف لتنظم التبلم
بينهم ك ٯبب أف يتوافر داخلو مياه صا٢بة للشرب كمغسلة لليدين، كأف تكوف  نوافذ 
ا٤بقصف مزكده بسلك مشبك ٤بنع دخوؿ ا٢بشرات كأف يكوف بو مطفأة حريق مناسبة . 

كدكاليب ٧بكمة ٢بفظ األدكات  كثبلجات كافية لتربيد كحفظ األطعمة، كجهاز تكييف،
ا٤بستخدمة ُب ا٤بقصف، كمركحة شفط، كأرفف كطاكالت معدنية أك رخاـ نظيفة، ٯبب أف 
يقـو العاملوف ُب ا٤بقصف بارتداء مبلبس مناسبة كاستخداـ قفازات عند إعداد كتداكؿ 
األغذية ، التأكد من صبلحية األطعمة كمن خبلؿ ىده ا٤بواصفات الحظنا من خبلؿ 

 .يارتنا معظم ا٤بدارس ا٣باضعة للدراسة تفتقر إب ىده ا٤بواصفاتز 
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 ( يوضح نسبة تقيم جودة االفطار اؼبدرسي  يف عينات اؼبدرسة قيد  الدراسة1شكل )

 ثانيا :  وجود اؼبسعف الصحي
( مدل تواجد ا٤بسعف الصحي با٤بدارس عينة الدراسة لتقدٙب 2يوضح الشكل رقم )

مدارس فقط  7للتبلميذ كمنو نبلحظ اهنم كانوا موجودين ُب  خدمات الرعاية الصحية
%( ككاضح غياب شبو كامل للمسعف الصحي عن مدارس 17.50بلغت  )   بنسبة

التعليم االساسي بعينة الدراسة كحٌب ا٤بتواجدين للقياـ هبدا الدكر كانو  غّب مؤىلْب طبيا 
لديهم أم بيانات صحية عن كليس لديهم أم نشاط لرفع الوعي الصحي للتبلميذ كليس 

تبلميذ مدارسهم كغّب مهتمْب ٗبراقبة التغذية ا٤بدرسية كا٤بعلقات ا١بدارية كالنظافة العامة 
( حيت  ٢٢ُِللفصوؿ كا٤برافق الصحية ىدا مايتفق مع ماتوصل اليو الباحت )ا١برب،

اؿ االىتماـ أشار إب  أف النظاـ التعليمي ُب الدكؿ العربية عمومان يعا٘ب من أزمة ُب ٦ب
بالصحة كخاصة ُب ا٤براحل االبتدائية، الٍب تعد ركيزة التعليم األساسية ُب بناء األجياؿ 
القادمة، األمر الذم يشكل عائقان ٤بقدرة تلك الدكؿ على النهوض بأبنائها على ا٤بستول 

من   الصحي ٤با يستلزمو االىتماـ الصحي من نفقات مادية عالية،  كٗبا أف  ا٤بدرسةي تعدي 
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ا٤بؤسسات التعليمية الٍب تسعى ٫بو مواكبة  الصحة كاالىتماـ هبا، لذا فإف أم برنامج 
يسعى إٔب تطوير ا٤بدارس بشكل عاـ، كمدارس ا٤برحلة االبتدائية بشكل خاص، البد أف 
يشمل ُب مقدمتو على تطوير الناحية الصحية، ٢بماية الطلبة من األمراض، كا٤بخاطر 

، ٩با يساعدىم على النمو الصحي السليم بدنيان، كنفسيان، كعقليان، السلوكية، كالنفسية
كينمي قدراهتم، كمهاراهتم التعليمية، كٙبصيلهم العلمي، كمن ىنا تربز أٮبية دكر كجود 
ا٤بسعف الصحي ُب ٙبقيق األىداؼ الصحية لتصبح مؤسسات تعليمية قادرة على تعزيز 

زة للصحة ىي مفهـو عا٤بي لتحقيق الصحة صحة الطلبة ُب ا٤بدرسة.  فا٤بدرسة ا٤بعز 
كالتعليم، كما عربت عن ذلك أىداؼ منظمٍب الصحة العا٤بية كاليونسكو ُب شعارم 

( كمن  (William and Angela, 2010  "الصحة للجميع" ك"التعليم للجميع
مػة ا٤بعركؼ ايضا أف  الصحة ا٤بدرسية من الوسائل التنموية الٍب تدعو إليها األمػم ا٤بتقد

خاصػة تبلميذىا اللذين ٰبتلوف شرٰبة ، كقطاعا مهما ُب اجملتمعات فهم عماد ا٤بستقبل 
فاالىتماـ  . ا٤بر٘بى لدك٥بم ،كىم اللبنات األكٔب ُب البناء ،كٲبثلوف التقدـ،كالتطور لشعوهبم

هبم ال يعود بالفائدة عليهم فحسب ،بل ٲبتد إٔب األسرة كاجملتمع لذلك فقػد حرصت 
ق الدكلية على توفّب كافة ما يلزمهم كتلبية حاجتهم كصػقل شخػصياهتم ،كالكشف ا٤بواثي

ا٤ببكر على صحتهم عن طريق الفحوصات الدكرية هبدؼ معرفة كضع الطفل 
الصحي،كتوعية ذكيهم ،كإرشادىم كتوجيههم بالطرؽ الصحية الػسليمة البلزمػة ٥بػم ، 

ثقيف الصحي للطفػل كأكليػاء األمػور كبأٮبية الوقاية الصحية من األمراض ،كذلك الت
لذلك حرص ا٤بشرفوف على التعليم على ضركرة االىتماـ بالبيئة  . كالقائمْب على رعايتهم

 (.2001الصحية للمدرسػة لتكوف ُب خدمة اجملتمع )العلي،
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 ( يوضح نسبة تقيم وجود اؼبسعف الصحي يف عينات اؼبدرسة قيد  الدراسة2شكل )

 Wall boostersؼبعلقات اعبدارية ثالثا :  وجود ا
مدل كجود ا٤بعلقات ا١بدارية بالفصوؿ كا٤بمرات با٤بدارس عينة  3يوضح الشكل رقم 

  3ُب   الدراسة لرفع الوعي الصحي كالغذائي للتبلميذ كمنو نبلحظ اهنا كانت موجودة
أم  %( كمنو يتضح اف اغلب ا٤بدارس ال هتتم بتعليق7.50فقط  بنسبة بلغت )   مدارس

معلقات جدارية عن الصحة العامة اك الغذاء ا٤بثإب ككانت معظم ا٤بعلقات ا١بدارية الجهزة  
كميائية اك أعضاء ١بسم االنساف اك ألعضاء النبات اك مدكف هبا حكم كأمثاؿ للسابقْب  

الوسائل  كما أهنا عالية كقدٲبة كمكتظة. كٓب يعد اعتماد أم نظاـ تعليمي على
دربان من الَبؼ ، بل أصبح ضركرة من الضركرات لضماف ٪باح تلك النظم كجزءان  التعليمية

أم كرقة مطبوعة  . فمن ا٤بعركؼ أف ا٤بلصقات بشكل عاـ ىي  ال يتجزأ ُب بنية منظومتها
على ا٢بائط، ك ا٥بدؼ منها أف يستنبط القارئ  مصممة لغرض معْب ك ٲبكن إلصاقها

كتبعا للمؤرخ الفرنسي ماكس جالو فقد ًب  .معلومات عن ٧بتول ا٤بلصق بشكل سريع
استخداـ فكرة ا٤بلصقات قبل مائٍب عاـ أثناء ا٢برب العا٤بية الثالثة كًب الصاقها ُب أماكن 
٨بتلفة من أجل دعم بعض ا٢بمبلت االنتخابية علي سبيل ا٤بثاؿ. من ذلك يتضح لنا أف 
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كتنوعت األىداؼ الٍب فكرة ا٤بلصقات قدٲبة جدا كمع مركر الزمن تطور استخدامها 
ىو)ايصاؿ فكرة معينو بشكل جداب  تصمصم ألجلها كلكن يبقي ىدفها الرئيسي كاحد

 كملفت( ىناؾ العديد من ا٤بلصقات الٍب ٚبدـ أغراض عديده كمايهمنا ىنا بالدرجة االكٕب
ا٤بلصقات كا٤بعلقات ُب مدارس التعليم االساسي  كالٍب  ٯبب أف يطغي عليها طابع  

كالوضوح كالتوازف مابْب النصوص ا٤بستخدمة لَبشيد الطبلب كلفت انتباىم حوؿ  البساطة
أمر ماء يهمم كيهم صحتهم كمابْب الصور ا٤بعربة عن ذلك. فلمصق  التعليمي أساسا ىو 

كتتبوأ الوسائل (. 2000) بن خياؿ ،تلخيص  لفكرة أك  ٕبث  معينة أك  مشركع 
الَببوية لتعدد فوائدىا كٙبظى بأٮبية بالغة ٤با ٥با من  التعليمية مكانة مرموقة بْب ا٤بدخبلت

 أٮبية ُب أهنا تؤدم إٔب استثارة اىتماـ الطالب كلفت انتباه.

 
 ( يوضح نسبة تقيم وجود اؼبعلقات اعبدارية يف عينات اؼبدرسة قيد  الدراسة3شكل )

 رابعػػػػػػا :  النظػػػػػػػػػػافػػػػػة العػػػػػػػامػػػة
سة البيت الثا٘ب للطالب كا٤بكاف األكؿ الذم تبدأ منو ا٤بسّبة التعليمية، كما تعد تعترب ا٤بدر 

مهمة بكل عناصرىا من مدراء كمعلمْب كطبلب، كال تقل أبنية ا٤بدرسة كمرافقها أٮبية 
كفائدة عن العناصر البشرية الٍب تتكوف منها ا٤بدرسة، لذلك تعترب نظافة ا٤بدرسة ضركرة ُب 
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كلطا٤با عرفت ا٤بدرسة .ا أف ىوية ا٤بدرسة ك٠بعتها تربز من خبلؿ النظافةىذه ا٤بسّبة، كم
بكوهنا ا٤بنزؿ الثا٘ب للطالب الذم يقضي هبا ساعات طويلة من اليـو أثناء الدكاـ ا٤بدرسي 
الذم يتوزع على ٟبسة أياـ ُب األسبوع، كلطا٤با كاف موضوع نظافة ا٤بدرسة من األمور 

  كعامبلت  ا٤بعلمات  من  ا٤بدرسة كا٤بشرفات إدارة   أعماؿ الواقعة على قائمة أكلويات
خالية  كا٤بعلم   للطالب كصحية   نظيفة   توفّب بيئة مدرسية  التنظيف، كذلك من أجل

.كيوضح الشكل  ( 2009)خرد،  النظافة   قلة  تدؿ على  الٍب  كا٤بظاىر األكساخ   من
كا٢بمامات كالساحات ٗبدارس عينة  مستول النظافة العامة للفصوؿ كا٤بمرات 4رقم 

%(  كىذا 87.50مدرسة بنسبة بلغت )  35الدراسة  كمنو نبلحظ اهنا كانت جيدة ُب 
مؤشر جيد يساعد ُب مكافحة نواقل ا٤برض با٤برافق الصحية كالساحات لكن تكاليف 
ذلك يدفع من ايرادات ا٤بقصف ا٤بدرسي فيظل غياب الدعم ا٢بكومي للمدارس بالسنوات 

الخّبة ٩با يؤخر تطوير ا٣بدمات داخل ا٤بقاصف ا٤بدرسية لقلة الدعم ا٤بإب ٥با . كالنظافة ا
عامل أساسي مهم جدا  كال شك أف السلوؾ ا١بيد ىو عنواف التقدـ كا٢بضارة. كيقاس 
تقدـ األمم بقدر ما يتحلى بو أبناؤىا من األخبلؽ ا٢بميدة كالقيم الكرٲبة، كقد قاؿ 

كمن  "إ٭با األمم األخبلؽ ما بقيت فاف ىم ذىبت أخبلقهم ذىبوا "الشاعر اٞبد شوقي
السلوؾ البناء لئلنساف ا٤بتحضر ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة، ُب ا٤بدرسة كُب ا٤بنزؿ كُب الشارع  
فالنظافة  مزايا ال تعد كال ٙبصى. النظافة تنعكس على حياة الفرد كاجملتمع بشكل مباشر، 

ٙبضره بْب الدكؿ األخرل، كقد حث ديننا اإلسبلمي على كمن خبل٥با تقاس درجة رقيو ك 
النظافة كااللتزاـ هبا ُب أكثر من موضع ُب الكتاب كالسنة، فوصل بذلك إٔب على درجات 
الرقي كالتحضر كساد العآب بتعاليمو. فاإلسبلـ دين النظافة: قاؿ رسولنا الكرٙب صلى هللا 

 ليهود"عليو كسلم : " نظفوا أفنيتكم كال تشبهوا با
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 ( يوضح نسبة تقيم وجود النظافة العامة يف عينات اؼبدرسة قيد  الدراسة4شكل )

" 
 خػػامسػػػػػا: وجػػػػػػود الطبيب الػػػػػػػػػػزائػػر

تشكل الصحة ا٤بدرسية إحدل دعائم الطب الوقائي الذم يشهد تطوران سريعان ُب عصرنا 
األمراض أك الوقاية من تداعياهتا، مستندان  ا٢باضر، ٧باكالن التخفيف من إصابة عدد كبّب من

كتربز أٮبية  .ُب ذلك إٔب التقدـ العلمي كالبحثي ُب ٦باالت علـو األحياء كالتكنولوجيا
الطب الوقائي ا٤بدرسي، أك الصحة ا٤بدرسية كما يعتمد كمصطلح حاليان، ُب الدكر الذم 

لطبيب الزائر فهو ٰباكؿ تأمْب يؤديو من ناحية مراقبة صحة التلميذ داخل ا٤بدرسة كجود ا
البيئة الصحية السليمة ا٣بالية من عدكل األمراض كمن ا٤بلوثات، كذلك من خبلؿ احملافظة 
على قواعد النظافة العامة، كمراقبة اللقاحات كالوقاية من ا٢بوادث الٍب ٲبكن أف يتعرض ٥با 

أٮبية كجود األطباء  من ىنا تكمن .التلميذ، تضاؼ إٔب كل ذلك مهمتو اإلرشادية لؤلىل
ا٤بتخصصْب ُب الصحة ا٤بدرسية داخل كل مدرسة مع تامْب ا٥بيكلية الكاملة لتحقيق ىذا 
ا٥بدؼ تشمل ىذه ا٥بيكلية طبيبان ك٩برضة كقسما ٛبريضيان مؤلفان من عدة غرؼ ٦بهزة 
ٗبعدات عيادة طبية كمستلزمات اإلسعافات األكلية، إٔب غرفة ٦بهزة بسرير أك أكثر 
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الت الطارئة الٍب تستدعي الراحة أك االسَبخاء، بانتظار نقل التلميذ ا٤بتوعك إٔب للحا
الطوارلء ُب أقرب مستشفى،  أك انتظار كصوؿ األىل إٔب ا٤بدرسة الصطحاب طفلهم 
ا٤بريض لدم عليو ضركرة االىتماـ بالصحو كتوفّب االطباء الزائرين بشكل دكرم كاالىتماـ 

. كمن خبلؿ زيارتنا ا٤بيدانيو للمدارس ا٤بختاره   2005 ) هبا علي كجو عاـ )ا٤بنيف،
( يوضح مدل تردد الطبيب الزائر لتشخيص  5للعينة الدراسو كمن خبلؿ الشكل رقم )

االمراض ا٤بزمنة كعبلج ا٢باالت ا٢برجة للتبلميذ ٗبدارس عينة الدراسة كمنو خبللو نبلحظ 
%( كمنو يتضح الغياب 45سة بنسبة بلغت ) مدر  18اف الطبيب الزائػػػػر قاـ بزيارة عػػدد 

شبو التاـ لؤلطباء الزكار ٤بدارس التعليم االساسي كاقتصرت الزيارات على ٞببلت 
التطعيمات اك متطوعْب مثل بعض اطباء االطفاؿ كاالسناف كالباطنية ، كٓب يهتم ا٤بسئولْب 

ء كاالخصائيْب عن قطاع التعليم بصحة التبلميذ كيتضح دلك من قلة زيارات االطبا
للتبلميذ با٤بدارس لتشخيص االمراض السارية كاحالة ا٢باالت ا٤بستعصية للعبلج 
با٤بستشفى كاالشراؼ على ٞببلت التطعيم الٍب تنفذ للتبلميذ  ككاف ٯبب أف يستفاد من 
االطباء الزكار ُب تدريب ا٤بسعفْب الصحيْب على ا٣بدمات الصحية با٤بدارس كاإلسعافات 

النعاش من حاالت االغماء كمتابعة حاالت النحافة كالتخلف الذىِب كاسباب االكلية كا
الغياب ا٤بستمر لبعض التبلميذ عن ا٤بدرسة كا٤بساٮبة ُب اعداد ا٤بلصقات ا١بدارية لرفع 
الوعي الصحي بْب التبلميذ كا٤بعلمْب كاالصحاح البيئي كٙبسْب التغذية ا٤بدرسية كالتواصل 

 ) وف ا٤بتابعة علي كافة ا٣بدمات الصحية علي الوجو االكمل )قوشمع أكلياء األموركأف تك
2007 . 
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 ( يوضح نسبة تقيم وجود الطبيب الزائر يف عينات اؼبدرسة قيد  الدراسة5شكل )

 
    Recommendationsالتوصيات   

 ٙبسْب التغذية ا٤بدرسية الستكماؿ االحتياجات الغذائية لتبلميذ. -1
 الوعي الصحي للتبلميذ كاألساتذة.كضع معلقات جدارية لرفع  -2
 الدعم ا٤بإب للمدارس لشراء القرطاسية كمواد التنظيف . -3
 دعوة االطباء لتشخيص كعبلج التبلميذ لوقايتهم من االمراض . -4
 اقامة دكرات تدريبية لتػهيل ا٤بسعفْب الصحيْب با٤بدارس. -5
 تفعيل دكر مكاتب الصحة ا٤بدرسية للقياـ بدكرىا ا٤بناط هبا . -6
ب كضع صناديق إعادة التدكير ُب أماكن ٨بتلفة ُب ا٤بدارس لتشجيع إعادة تدكير ٯب -7

النفايات بْب الطبلب كا٤بعلمْب كغّبىم من ا٤بوظفْب. ٲبكن تشجيع األطفاؿ ُب ا٤بدرسة 
على كضع النفايات ُب صناديق مناسبة ٕبيث تتطور عادة التخلص من النفايات بشكل 

 ة .صحيح كاالىتماـ بالنظافة العام
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 اؼبػػػػػػػراجػػػػػػػػػػع
 اؼبراجع العربية -اوال:
( القيمة الغذائية لبعض الوجبات الشعبية الليبية ،ا٤بنشأة العامة للنشر 1984أٞبد ، أ.)1-

 ليبيا   -، طرابلس 
( تغذية طبلب مدارس مرحلة التعليم االبتدائي ٗبدينة البيضاء ، ،جامعة 2000بن خياؿ،ؼ) -2

 ليبياعمر ا٤بختار ،  
 ( اضطرابات التغذية الناٝبة عن نقص الغذاء َب الغذاء كالتغذية1997دركيش ، أ. ) -3
.دار  ُ( الصحة كالَببية الصحية. الصحة ا٤بدرسية كالرياضة. ط ٢ََِكماش، يوسف. )  -4

 ا٣بليج. عماف
( توافر الشركط الصحية كالفنية ا٣باصة باألثاث ا٤بستخدـ ٢٢ُِا١برب، زينب علي. ) -5

داخل حجرات الدراسة ٗبدارس التعليم بدكلة الكويت. ٕبث ميدا٘ب". ٦بلة جامعة ا٤بلك 
 . ّٓ-ِّ.)ص ِ-ُ( ْسعود للعلـو الَببوية كالدراسات اإلسبلمية. 

 ا٤بملكة مدارس ُب ا٤بنفذة ا٤بدرسية الصحة (2005 ) هللا عبد بن ماجد ا٤بنيف، -6
 .التطوير الَببوم السعودية،٦بلة العربية

 ليبيا –( الغذاء كا٤برض ، كلية الزراعة ، جامعة طرابلس ، طرابلس 2002الشريك،م) -7
( مستول الثقافة الصحية لدل الطلبة ُب هناية ا٤برحلة ََُِالعلي، فخرم شريف. ) -8

األساسية العليا ُب ا٤بدارس ا٢بكومية ُب جنْب". رسالة ماجستّب غّب منشورة. جامعة 
 .سطْبالنجاح الوطنية. نابلس. فل

دار  -( الفيتامينات )أٮبيتها ا٢بيوية كاستخداماهتا الطبية( 1993الفجم ، ع. ) -9
 ليبيا –األصالة  الزاكية 

 البحرين –ا٤بنامة  –( قياس ا٢بالة التغذية َب اجملتمع َب الغذاء كالتغذية 1997موسى ، ك ) -10
 دار ،1 للرياضيْب،ط الصحية الثقافة :(2001 ) الفتاح عبد أٞبد ا٢بميد ، عبد -11
 .القاىرة العريب، الفكر
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 الصحة ٤بمارسة الفاعلة األساليب عمل كرقة (2007 ) عمر،ؽ يوسف قوش، -12
 خانيونس ا٤بفتوحة،منطقة القدس جامعة الفلسطينية، ا٤بدرسة الثانوية ُب ا٤بدرسية
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 اذباىات الطالب يف تقييم برنامج الدراسات العليا بالداخل
 ـ       2017دراسة تطبيقية عن جامعة مصراتة 

 د . حسن علي ىاماف/ جامعة مصراتة
 اإلطار العاـ للبحث :  –أوالً        

 :  اؼبقدمة -1         
إف عملية التقيػيم العلمػي كا٤بسػتمر ألم نشػاط مهمػا كػاف نوعػو أك حجػم                   

أك ىدفو أك ملكيتو سيكوف ٥با عظيم الفائدة ُب ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة بكفاءة كفعاليػة ، 
لعمل علػى تعزيزىػا ألف عملية التقييم تساعد ا٤بنظمة  ) ا٤بؤسسة ( ُب معرفة جوانب القوة كا

ككػػػػذلك معرفػػػػة مػػػػواطن الضػػػػعف ُب األداء كالعمػػػػل علػػػػى معا١بتهػػػػا كضػػػػماف عػػػػدـ تكرارىػػػػا 
 مستقببل  .

هتػػػػدؼ ىػػػػذه الدراسػػػػة ا٤بسػػػػحية التحليليػػػػة  التقييميػػػػة  إٔب الوقػػػػوؼ علػػػػى آراء كا٘باىػػػػات    
رفػػػػة الطػػػػبلب  ُب تقيػػػػيم  كاقػػػػع  الربنػػػػامج  ا٤بعتمػػػػد  للدراسػػػػات العليػػػػا بالػػػػداخل ، ٗبعػػػػُب مع

إٯبابيػػات كسػػلبيات الػػنظم كاللػػوائح كالسياسػػات ا٤بنظمػػة للعمليػػة التعليميػػة كالعلميػػة كاالداريػػة 
 للدراسات العليا ) ا٤باجستّب (  بكليات جامعة مصراتو . 

أٮبية الورقة تكمن ُب إبراز دكر التقييم ا٤بوضوعي كالذاٌب ُب معرفة موقػع الدراسػات العليػا    
 ة اال٘باه الصحيح من مدخل كجهة نظر الطبلب . ٔبامعة  مصراتة من دائر 

كٛبػػت مناكلػػة ا٤بوضػػوع مػػن خػػبلؿ ثبلثػػة أطػػر ىػػي اإلطػػار العػػاـ للبحػػث كتضػػمن العناصػػر    
األساسػػية ٣بطػػة البحػػث ،  كاإلطػػار النظػػرم للبحػػث كتنػػاكؿ بعػػض ا٤بفػػاىيم كمػػا كردت ُب 
أدبيات ا٤بوضوع ، كاإلطػار العملػي ) ا٤بيػدا٘ب ( للبحػث الػذم أىػتم بعػرض خصػائص العينػة 

ككػػذلك التحليػػل اإلحصػػائي للبيانػػات الػػٍب ًب ٝبعهػػا مػػن خػػبلؿ ا٤بختػػارة مػػن ٦بتمػػع البحػػث 
اسػػػتمارة االسػػػتبياف  هبػػػدؼ الوصػػػوؿ إٔب نتػػػائج معػػػززة   كتوصػػػيات  قػػػد تسػػػهم ُب  ٙبسػػػْب 
كتطػػوير جػػودة ٨برجػػات التعلػػيم العػػإب )ا٤باجسػػتّب( ُب جامعػػة مصػػراتة مػػن خػػبلؿ االعتمػػاد 

لبيات ُب العمػػػل  بػػػدال  مػػػن ثقافػػػة علػػػى اسػػػَباتيجية  الَبكيػػػز علػػػى ثقافػػػة  منػػػع حػػػدكث السػػػ
 معا١بها .
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 مشكلة البحث :  -2
من خػبلؿ ٩بارسػة  الباحػث ٤بهنػة التػدريس ُب مرحلػة الدراسػات العليػا خػبلؿ       

السػػنوات ا٣بمػػػس االخػػّبة ك مػػػن خػػػبلؿ مناقشػػات ك لقػػػاءات الباحػػػث مػػع بعػػػض الطػػػبلب 
الحظ بأف ىنػاؾ موضػوع جػدير  با١بامعة من ذكم الصلة بالدراسات العليا ) ا٤باجستّب ( ،

فيمػا   عدـ رضا الطالب عن واقع الدراسات العليػا بالػداخلبالدراسة كاالىتماـ أال كىو 
يتعلق بالسياسات ا٤بنظمة للعملية التعليمية كالعلمية كاالدارية  ، لذا  قرر الباحث أف يتناكؿ 

ضػا عػن كاقػع الدراسػات ىذا ا٤بوضوع بالدراسة كالتحليل هبدؼ التأكد من أف حالة عػدـ الر 
العليػػا بالػػداخل تسػػود لػػدل معظػػم الطػػبلب با١بامعػػة أـ أف ىػػذه ا٢بالػػة ٧بػػدكدة لػػدل بعػػض 
الطػػبلب فقػػط كبنسػػبة بسػػيطة ال تشػػكل مشػػكلة أك حالػػة قلػػق علػػى بػػرامج الدراسػػات العليػػا 

 ٔبامعة مصراتة  . 
 فرضية البحث :  -3

 : من خبلؿ مشكلة البحث ٲبكن صياغة الفرضية التالية 
ىناؾ عبلقة طردية كقوية كذات داللة احصائية  بْب حالػة عػدـ رضػا الطػبلب               

با١بامعػة عػن الدراسػػات العليػا بالػػداخل كقلػة اىتمػاـ ا١بامعػػة بعمليػة التقيػػيم العلمػي ا٤بسػػتمر 
 لواقع الدراسات العليا . 

 ىدؼ البحث :  -4
معػػػة مصػػػراتو ُب عمليػػػة البحػػػث يهػػػدؼ إٔب معرفػػػة ا٘باىػػػات الطػػػبلب بكليػػػات جا

تقييم كاقع الدراسات العليا بالػداخل للوقػوؼ علػى اإلٯبابيػات كالعمػل علػى تعزيزىػا ككػذلك 
 معرفة السلبيات كالعمل على تقوٲبها كضماف عدـ تكرارىا  . 

 منهجية البحث :  -5
اسػػػػتخدـ الباحػػػػث مػػػػنهج دراسػػػػة حالػػػػة ) حالػػػػة جامعػػػػة مصػػػػراتة دكف ا١بامعػػػػات 

على بعض ا٤بصادر الثانويػة للبيانػات الػٍب ٛبثػل أدبيػات ا٤بوضػوع ُب تنػاكؿ االخرل ( كاعتمد 
ا١بانػػػب النظػػػرم للبحػػػث ، كاعتمػػػاد أيضػػػان علػػػى أداة كاحػػػدة مػػػن أدكات ٝبػػػع البيانػػػات مػػػن 
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( 100الػػٍب ًب توزيعهػػا علػػى عينػػة حجمهػػا )  (*)مصػػادرىا األكليػػة أال كىػػي بطاقػػة االسػػتبياف
العلػػـو كاآلداب كا٥بندسػػة مػػن جامعػػة  مصػػراتو ٩بػػن ىػػم طالبػػان مػػن طػػبلب كليػػات االقتصػػاد ك 

ُب مرحلة الدراسات العليا بالداخل ) ا٤باجستّب (  ، كٲبثل حجم العينة ا٤بختػارة نسػبة     ) 
% ( من ٦بتمع الدراسة على أساس أف  العدد الكلي للطبلب ا٤بعنيْب بالدراسة  ىػو ) 13

،  ىػػػػػػػػذا كمػػػػػػػػا ًب اسػػػػػػػػتخداـ مقيػػػػػػػػاس  ( طالبػػػػػػػػان ُب الكليػػػػػػػػات االربعػػػػػػػػة با١بامعػػػػػػػػة   760
ذك االكزاف اك الػػدرجات ا٣بمػػس  ، كاختبػػار مربػػع كػػأم    Lickrt  Scaleليكػػرث

 Pearsonكمعامػػػل ارتبػػػاط بّبسػػػوف  Chi – Square Testلبلسػػػتقبللية  
Correlation    كٛبػػت مراجعػػة االسػػتبياف كاختبػػاره  كتقييمػػو مػػن قبػػل أسػػاتذة مهتمػػْب

ة اإلحصػػائية قبػػل الشػػركع ُب اسػػتخدامو ، كا١بػػدكؿ التػػإب يوضػػح بالبحػػث العلمػػي  كا٤بعا١بػػ
 عدد استمارات االستبياف الٍب ًب توزيعها كالٍب ًب استخدامها ُب التحليل .

 
 
 

 (  استمارات االستبياف اؼبوزعة واؼبستخدمة1جدوؿ رقم  ) 

 
 
 

                                                           
 

 البياف
االستمارات                             

 ا٤بوزعة
 االستمارات
 ا٤بستلمة

االستمارات 
 ا٤بفقودة
 غّب ا٤برجعة

االستمارات 
 ا٤بستبعدة
 غّب ا٤بستوفية

 االستمارات
 ا٤بستخدمة

 100 10 15 110 125 العدد
 %  80 % 8 %12 %88 %100 النسبة
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 حدود البحث :   -6
حػػػدكد ا٤بوضػػػػوع ٧بػػػددة ُب تقيػػػػيم برنػػػػامج الدراسػػػات العليػػػػا بالػػػداخل ، أمػػػػا بالنسػػػػبة        

للحػػػدكد ا٤بكانيػػػة فهػػػي تشػػػمل كليػػػات االقتصػػػاد كالعلػػػـو كآلداب كا٥بندسػػػة  التابعػػػة ١بامعػػػة 
مصراتة  الٍب هبا برنامج الدراسات العليػا  ) ا٤باجسػتّب ( ، كبالنسػبة للحػدكد الزمنيػة للبحػث 

/  01/   10إٔب  2017/  10/   10إ٪بػػػػاز البحػػػػث أال كىػػػػي مػػػػن فهػػػػي ٧بػػػػددة بفػػػػَبة 
2018   . 

 
 _  الدراسات السابقة : 7

ىذه الورقة البحثية تناكلػت موضػوع ا٘باىػات الطػبلب ُب تقيػيم برنػامج الدراسػات           
العليا بالداخل ُب كليات جامعة مصراتة ، كىو موضوع جديد ٓب يسبق دراستو حسب علم 
الباحػػث  ، كتعتػػرب ىػػذه الدراسػػة رائػػدة  ُب ىػػذا اجملػػاؿ ، لػػذلك    ال توجػػد دراسػػات سػػابقة  

ُب ىػػذه ا١بزئيػػة الدقيقػػة ، كاقػػرب دراسػػة ذات طبيعػػة ٩باثلػػة ٥بػػا  كانػػت منػػذ للمنظػػور الليػػيب 
ُب تقيػػيم السياسػػات ا٤بنظمػػة للدراسػػات العليػػا  األسػػاتذةعشػػر سػػنوات  بعنػػواف ) ا٘باىػػات 

أكتوبر أنداؾ (  للدكتور حسن  7بالداخل ( دراسة تطبيقية على جامعة مصراتة  ) جامعة 
تها ُب فعاليػات نػدكة الدراسػات العليػا بالػداخل الػٍب نظمتهػا علي ىاماف  ، ًب قبو٥با كمناقش
ـ ، كخلصػػت الدراسػػة أب عػػدة نتػػائج  04/2008/ 17-16جامعػػة مصػػراتة  ُب الفػػَبة  

من اٮبها عدـ رضا االساتذة عن برنامج الدراسػات العليػا داخػل جامعػة مصػراتة ُب  كليػات 
اىػم توصػياهتا ضػركرة التقيػيم العلمػي لواقػع العلـو االنسانية  كالعلـو التطبيقية  ، ككانػت مػن 

 الدراسات العليا بالداخل ُب فَبات زمنية متقاربة .     
 

 اإلطار النظري للبحث :  –ثانياً 
  مفهـو التقييم وأنبيتو :                                                                     -1

األداء الفعلػػي كمقارنػػة النتػػائج احملققػػة بالنتػػائج  إف تقيػػيم األداء ىػػو قيػػاس          
ك تتعامل معدالت األداء عادة مع نسبة  ا٤بػدخبلت    (  5، 1997)عبد احملسن، ا٤بطلوب ٙبقيقها. 
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إٔب ا٤بخرجػػػػات ،  كقيػػػػاس الوقػػػػت ،  كقيػػػػاس  حجػػػػم  ا٤بخرجػػػػات ، كنسػػػػبة  الػػػػدخل  إٔب ا 
إف ا٥بػدؼ األساسػػي مػػن تقيػػيم    103)، 1988)ىػػاينز،٤بيزانيػة ،  كنسػػبة  ا٣بطػػأ إٔب  ا٤بخرجػات .

األداء ُب أم ناحيػػػػة مػػػػن نػػػػواحي نشػػػػاط ا٤بؤسسػػػػة ىػػػػو التأكػػػػد مػػػػن مطابقػػػػة نتػػػػائج العمػػػػل 
لؤلىػػداؼ احملػػددة ، كعلػػى ىػػذا األسػػاس ٪بػػد أف أم تنظػػيم ٣بطػػة تقيػػيم األداء ينطػػوم علػػى 

    (33011970) السلمي،  العناصر التالية :
 ؼ أك ا٤بستويات الٍب ٯبب أف ٰبققها األداء . ٙبديد األىدا    -1
 قياس النتائج الفعلية لؤلداء .    -2
 ٙبليل النتائج الفعلية كمقارنتها ٗبا كاف ٯبب ٙبقيقو كٙبديد مصادر الفركؽ   .   -3
 
 ٭بوذجان لعملية الرقابة كالتقييم   Phil  kotlerكيقدـ األستاذ فيليب كوتلر          

 kotler , 2000 , 697   )):  الشكل التإبكما ىو مبْب ُب

 
 ( عناصر عملية التقييم  1شكل رقم ) 

 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

353 
 

إف ىنػػػػػػػػاؾ أسػػػػػػػػػلوباف لعمليػػػػػػػػػة تقيػػػػػػػػػيم األداء لػػػػػػػػئلدارة أحػػػػػػػػػدٮبا يعػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػالتقييم 
ا٤بػػػػػػػػانع كاألخػػػػػػػػر بػػػػػػػػالتقييم العبلجػػػػػػػػي فػػػػػػػػالتقييم ا٤بػػػػػػػػانع ىػػػػػػػػو التقيػػػػػػػػيم ا٤بسػػػػػػػػتمر لػػػػػػػػؤلداء أم 

لتنفيػػػػػػػػذ كالوقػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػى اإلٯبابيػػػػػػػػات أك ا٤بصػػػػػػػػاحب للتنفيػػػػػػػػذ هبػػػػػػػػدؼ متابعػػػػػػػػة عمليػػػػػػػػات ا
السػػػػػػلبيات ُب حينهػػػػػػا كاٚبػػػػػػاذ اإلجػػػػػػراء ا٤بناسػػػػػػب ُب الوقػػػػػػت ا٤بناسػػػػػػب مػػػػػػن حيػػػػػػث التعزيػػػػػػز 
أك التصػػػػػػػحيح ، أمػػػػػػػا التقيػػػػػػػيم العبلجػػػػػػػي فهػػػػػػػو ذلػػػػػػػك الػػػػػػػذم يػػػػػػػتم بعػػػػػػػد عمليػػػػػػػة التنفيػػػػػػػذ ، 
حيػػػػث ال ٲبنػػػػع مػػػػن حػػػػدكث اال٫برافػػػػات عػػػػن ا٣بطػػػػة أك ا٥بػػػػدؼ ا٤بنشػػػػود كيكػػػػوف ىنػػػػا دكر 

 ( 331، 1970)السلمي، ددان ُب عدـ حدكث ىذا اال٫براؼ مستقببلن  . التقييم ٧ب
كتضيف دراسة مسحية ليبية أب اٮبية التقييم للدراسات العليا حيث جػاء فيهػا إف 
قياس قدرات كاستعدادات كميوؿ كامكانػات الطػبلب ككػذلك تقيػيم اىػداؼ ك٧بتػول كطػرؽ 

ا٣بطوات االساسػية الػٍب تقػـو هبػا مؤسسػات كنتائج ك٨برجات العملية التعليمية يعد من أىم 
التعلػػػيم العػػػإب ٤بعرفػػػة مػػػدل مػػػا كصػػػلت اليػػػو مػػػن ٪بػػػاح ُب ٙبقيػػػق االىػػػداؼ ا٤بعرفيػػػة كالتقنيػػػة 

 ( 397، 1998)الفنيش كاخركف ، كاالجتماعية كالقيمية كا٢بضارية الٍب يسعى اجملتمع إٔب ٙبقيقها . 
مفهػػػـو التقيػػػيم كأٮبيتػػػو ٲبكػػػن  كنتيجػػة ٤بػػػا تقػػػدـ عرضػػػو مػػػن أدبيػػػات اإلدارة حػػػوؿ  

القػػوؿ إف كفػػاءة كفعاليػػة التقيػػيم تتطلػػب أف يكػػوف التقيػػيم ذاتيػػان كشػػامبلن كموضػػوعيان كمسػػتمران 
حٌب يتسُب لئلدارة أف ٙبدد مػدل الفجػوة ُب األداء الكلػي للنشػاط حيػث مػن خػبلؿ قيػاس 

ارة ُب مركػز الػدائرة أـ الفجوة ٲبن ا٢بكم  على  موقػع اإلدارة ُب دائػرة النجػاح ، أم ىػل اإلد
 على ٧بيطها أـ خارجها . 
تعمػل علػى تزكيػد اإلدارة بالبيانػات كا٤بعلومػات  Evaluationإف عملية التقيػيم 

النا٘بػػة مػػن دراسػػة كٙبليػػل بيئػػة العمػػل الداخليػػة كا٣بارجيػػة الػػٍب هتػػدؼ إٔب معرفػػة مراكػػز القػػوة 
كمواطن الضعف ُب اإلدارة ككذلك معرفة الفرص كالتحديات أك التهديدات أك ا٤بخاطر الٍب 

تلػػك ا٤بعلومػػات علػػى مسػػاعدة اإلدارة ُب قػػد تواجػػو اإلدارة ُب ٦بػػاؿ أعما٥بػػا ، حيػػث تعمػػل 
ككضػػػػع االسػػػػػَباتيجيات  policiesكرسػػػػػم السياسػػػػات  Goalsإعػػػػادة ٙبديػػػػد األىػػػػداؼ 

strategies  الٍب ٲبكن ٙبقيقها بكفاءة كفعالية ُب ظل التكيف كا٤بؤامة مع الظركؼ البيئية
 ا١بديدة الٍب كانت نتاج عملية تقييم أداء اإلدارة .
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 عالقة التقييم بأىداؼ الدراسات العليا :  -2
يػػرل الباحػػث أنػػو مػػن األفضػػل قبػػل مناكلػػة العبلقػػة بػػْب التقيػػيم كاألىػػداؼ أف يػػتم عػػرض    

أىػػػداؼ الدراسػػػات العليػػػا ُب ا١بامعػػػات الليبيػػػة كمػػػا كردت ُب كاحػػػدة مػػػن أدبيػػػات البحػػػث 
 العلمي 

  ( 225، 2005)ا٢بوات كالعوامي كسعيد ، :  على النحو التإب
إعػػػداد األطػػػر ا٤بؤىلػػػة تػػػأىيبلن عاليػػػان ٕبيػػػث تسػػػتطيع أف تتحمػػػل عػػػبء عمليػػػة البحػػػث   -1

 العلمي كالتشجيع عليو كتطويره ُب سائر العلـو . 
تقدٙب ا٤بعارؼ اإلنسانية بشكل معمق ُب كافة اجملاالت العلميػة ٣بدمػة اجملتمػع كالعمػل   -2

 راده ا٤بتميزين . على دفعو ٫بو التطور عن طريق تنمية قدرات أف
ترسػػخ قاعػػدة البحػػث العلمػػي ُب ٨بتلػػف العلػػـو كا٤بعػػارؼ التطبيقيػػة منهػػا كالنظريػػة ٗبػػا   -ػػػ3

 يتبلءـ كالنهضة العلمية كطموحات ليبيا ُب ٙبقيق ركيزة علمية ثابتة كراسخة .
القيػػػػػػاـ بالدراسػػػػػػات كالبحػػػػػػوث ٗبػػػػػػا يػػػػػػوٌُب كاحتياجػػػػػػات اجملتمػػػػػػع كا٤بسػػػػػػاٮبة ُب تطػػػػػػوير   -4

ت الوطنيػػػة كٙبسػػػْب اإلنتػػػاج الزراعػػػي كا٢بيػػػوا٘ب كا٤بسػػػاعدة ُب رسػػػم ا٣بطػػػط التنمويػػػة الصػػػناعا
 للمجتمع الكفيلة بإخراجو من التخلف إٔب التقدـ .

اكتشػػػػاؼ ا٤ببػػػػدعْب كا٤بتميػػػػزين كتػػػػوجيههم كرعػػػػايتهم كاسػػػػتغبلؿ قػػػػدراهتم ُب األٕبػػػػاث   -5
ع العلمػػي ُب ليبيػػا القػػادر علػػى االسػػَباتيجية كتشػػجيعهم علػػى النشػػر ليكونػػوا نػػواة لبنػػاء اجملتمػػ

 نقل التقنية ا٢بديثة كاستيعاهبا كتكييفها لواقع اجملتمع كخصوصياتو  
تزكيػػد اجملتمػػع بالعناصػػر ا٤بؤىلػػة كالقػػادرة علػػى التػػدريس كالبحػػث ُب ا١بامعػػات كا٤براكػػز  -6

 الفنية العليا . 
 

مسػػحية تقييميػػة للتعلػػيم  كيػػرل االسػػتاذ الػػدكتور اٞبػػد الفنػػيش كزمػػبلءه  ُب دراسػػة          
العػػػإب ُب ليبيػػػا اف ىنػػػاؾ ٝبلػػػة مػػػن ا٣بصػػػائص ٯبػػػب مراعاهتػػػا عنػػػد ٙبديػػػد كصػػػياغة اىػػػداؼ 

 التعليم العإب من اٮبها 
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 (                       375، 1998)الفنيش كاخركف ،  -ما يلي :

خػػتبلؼ ُب كضػػوح ا٥بػػدؼ بالنسػػبة للقػػائمْب علػػى ادارة التعلػػيم العػػإب كىػػذا ٲبنػػع اال  – 1 
 تأكيلو كتفسّبه  .

 كاقعية ا٥بدؼ كقابليتو للتحقيق ُب ضوء ما يتوافر من امكانات بشرية  كمالية .   - 2 
 مشولية االىداؼ ٕبيث تشمل كل ا١بوانب ُب التعليم العإب  .  - 3 
 التوازف كالَبابط كالتكامل بْب االىداؼ ا٤برسومة للتعليم العإب .   - 4 
 ربط االىداؼ بربامج ككسائل كاجراءات عملية  .   - 5 
  

كيضيف األستاذ الدكتور على ا٢بوات كزمبلءه   إف ىذه األىداؼ ُب معظمها تشَبؾ          
فيهػػا معظػػم دكؿ العػػآب كيظػػل الفػػرؽ ُب إحػػداث اآلليػػات كالسػػبل ا٤بؤديػػة لتحقيقهػػا ، فمػػن 

خذ ىذه األىداؼ مأخذ ا١بد كاجتهد ُب ٙبقيقها هنض كتقػدـ كتزحػزح مػن خانػة التخلػف أ
إٔب التقدـ ، أما من ٓب يأخذ األمر مأخذ ا١بد كظل يراكح ُب مكانػو ال سػبيل لػو إٔب التقػدـ 

بصياغة األىػداؼ بػل بالسػعي ا٢بثيػث لتحقيقهػا عمليػان  . ، كىكذا يتضح أف العربة ليست 
 (226، 2005)ا٢بوات كالعوامي كسعيد ، 

إف العبلقػػػة مػػػا بػػػْب التقيػػػيم كاألىػػػداؼ عبلقػػػة قويػػػة كمتكاملػػػة ٕبيػػػث ال     
ٲبكن القياـ بعملية التقييم ا٤بوضوعي ألم نشاط ما ٓب يكػن لػديك أىػداؼ ٧بػددة كمكتوبػة 

 . (4، 2008ف ، ) ىاما كقابلة للقياس .
كىذا يتفق مع الرأم الػذم يقػوؿ  إف األىػداؼ ٛبثػل معػايّب لقيػاس األداء ُب مرحلػة التقيػيم  

، ففي غياب األىداؼ يصبح ٙبديد ما ًب ا٪بازه أمران ُب غاية الصعوبة إف ٓب يكن مستحيبلن 
ٗبعُب    كإف  من  أبرز  السمات  الٍب  ٯبب أف يتصف هبا ا٥بدؼ ا١بيد ىي إمكانية قياسو

أف ا٥بػػدؼ ٯبػػب أف ينطػػوم علػػى طريقػػة أك معيػػار ٲبكػػن بواسػػطتو  ٙبديػػد مسػػتول الكفػػاءة  
 . ( 172، 1996) معبل ، كالفعالية الٍب ًب هبا ٙبقيقو . 
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كىػػذا اال٘بػػاه يتفػػق أيضػػان مػػع رأم آخػػر يقػػوؿ   إف األىػػداؼ ٙبػػدد مػػا الػػذم ٲبكػػن ا٪بػػازه أك 
يػػػتم ٙبقيػػػق ا٥بػػػدؼ فإنػػػو أمػػػر مػػػَبكؾ لعمليػػػات ٙبقيقػػػو كمػػػٌب يػػػتم ٙبقيػػػق ذلػػػك ، أمػػػا كيػػػف 

    ( 6، 1998)السيد ، التخطيط لؤلنشطة ا٤بختلفة البلزمة لتحقيق ا٥بدؼ . 
كىػذا ٲبكػن للباحػث أف يقػػوؿ أف صػياغة أىػداؼ الدراسػات العليػػا ُب ا١بامعػات الليبيػة الػػٍب 

ُب ٦بػاؿ الدراسػات  ذكرت سابقان ىي صياغة عامة لؤلىداؼ العامة ا٤بناطة هبا إدارة ا١بامعػة
العليا كالبحث العلمي ، كىي أىداؼ ال ٲبكن تقييمها علميػان مػا ٓب تػتم عمليػة ٙبديػد دقيػق 
٥بػػػػذه األىػػػػداؼ كٙبويلهػػػػا مػػػػن أىػػػػداؼ نظريػػػػة إٔب أىػػػػداؼ كميػػػػة ) رقميػػػػة ( قابلػػػػة للقيػػػػاس 

ُب  كالتحليل الرياضي ، كيعزز ىػذا اال٘بػاه األسػتاذ الػدكتور عبػد ا٢بفػيظ الػزليطِب حيػث قػاؿ
عمليػػة ٙبديػػد األىػػداؼ  إذا كػػاف مػػن ضػػمن أىػػداؼ الدراسػػات العليػػا مػػثبلن إعػػداد العلمػػاء 
كالباحثْب كمساعديهم كالكوادر العلمية كالفنية ُب اجملتمع  فاألسئلة الػٍب ٯبػب أف تكػوف ٥بػا 
إجابػػػة ٧بػػػددة ىػػػي  :   ُب أم ٦بػػػاؿ كٚبصػػػص ؟ كُب أم مسػػػتول ؟ كبػػػام عػػػدد ؟ كمػػػاىي 

ة كالفنية كالبشرية البلزمة ؟ كإذا كانت ىذه األىداؼ كاضحة أمكػن ترٝبتهػا ا٤بتطلبات التقني
إٔب مدلوالت رياضية ٧بددة تشكل حجر الزاكية ُب ٙبديد اإلمكانيات البلزمة لتحقيق ىػذه 
األىداؼ ُب ا٤بدة الزمنية احملددة ، كال تَبؾ ىذه ا٤بدلوالت الرياضية اجملاؿ لبلجتهػاد النظػرم 

ي القػػػرارات كاالعتمػػػاد علػػػى افَباضػػػات قػػػد تكػػػوف بعيػػػدة عمػػػا يسػػػعى إليػػػو لئلداريػػػْب ككاضػػػع
    ( 168، 1979) الزليطِب ، اجملتمع ُب خطتو الشاملة.

كُب ختاـ ىذه ا١بزئية ٲبكن للباحث أف يقدـ صػورة افَباضػية ٥بػدؼ ٧بػدد ) كمػي 
ات الوقػػت ، ( كبيػػاف عبلقػػة ا٥بػػدؼ بالكفػػاءة كالفعاليػػة الػػٍب ٯبػػب أف يتحقػػق هبمػػا معػػان ُب ذ

 كذلك على النحو  التإب :  
( خرٯبان سنويان من  15اف ا٥بدؼ ا٤بخطط  لكلية االقتصاد تزكيد اجملتمع بعدد )        

( من كل  5ٞبلة ا٤باجستّب ُب ٚبصصات اإلدارة كاحملاسبة كاالقتصاد على أساس عدد ) 
( دينار سنويان ، ىذا  4000ٚبصص كأف ال تزيد تكلفة اإلعداد للخريج الواحد عن ) 

قياسو كتقييمو ككذلك ٲبكن معرفة درجة الكفاءة كالفعالية الٍب ًب  ا٥بدؼ االفَباضي ٲبكن
هبا ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ ، حيث الفعالية تتحدد من خبلؿ عدد ٞبلة ا٤باجستّب الفعلي 
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( خرٯبا ، أما الكفاءة فيمكن ٙبديدىا  15كمقارنتو بالعدد ا٤بخطط  اك ا٤بطلوب  كىو ) 
الدراسة ( كمقارنتها بالتكلفة ا٤بخططة احملددة  من خبلؿ تكلفة اإلعداد الفعلية ) نفقات

 ىنا 
( ديناران، كيعزز ىذا الرأم ما جاء ُب أدبيات اإلدارة ُب تعريف كبلن من ىذين  4000بػ ) 

على أهنا مؤشر لقياس حجم  Effectivenessا٤بصطلحْب ، حيث ًب تعريف الفعالية 
على أهنا مؤشر  Efficiencyاءة كعرفت الكف  (Robbins ,1990 , 4)  األىداؼ احملققة 

للداللة على حسن استخداـ ا٤بوارد ا٤بتاحة) أمواؿ ، آالت ، أفراد ، غّبىا ( أم استخداـ 
   ( 46، 1995) ماىر،  أقل موارد ٩بكنة ُب أداء العمل  .

 اإلطار العملي للبحث :  –ثالثاً 
 وصف وتفسَت خصائص العينة اؼبختارة :  -1

ىػػذه ا١بزئيػػة تناكلػػت عػػرض كتفسػػّب خصػػائص عينػػة البحػػث ا٤بختػػارة مػػن طػػبلب 
ا١بامعػػػة بعػػػد أف ًب توزيعهػػػا كفقػػػان للمتغػػػّبات الػػػواردة ُب صػػػحيفة االسػػػتبياف كالػػػٍب تضػػػمنت 

 ا١بنس ك كالكلية ك ا٤برحلة الدراسية بصورة عامة ، كذلك كفقان للجداكؿ التالية : 
 عينة( يتضمن توزيع جنس ال 2جدوؿ رقم ) 

 اإلٝبإب انثى ذكر ا١بنس
 100 70 30 التكرار
 %100 %70 %30 النسبة 

( إٔب أف نسػبة الطػبلب الػذكور ُب العينػة ا٤بختػارة ) 2تشّب بيانػات ا١بػدكؿ رقػم ) 
% ( مػػن إٝبػػإب الطػػبلب الػػذكور ا٤بعنيػػْب بالدراسػػة ، كإف 13% ( كىػػذه نسػػبة ٛبثػػل ) 30

% ( مػن إٝبػإب 13% ( كىػي ٛبثػل ايضػا  نسػبة ) 70نسبة اإلناث  ُب العينػة ا٤بختػارة  ) 
اسػػػػػة ، كنػػػػػرل أف ىػػػػػذه  التوزيػػػػػع  عػػػػػادؿ  با٤بقارنػػػػػة  بػػػػػْب  عػػػػػدد  الطالبػػػػػات  ا٤بعنيػػػػػات  بالدر 

( كىو حجم ٦بتمػع الدراسػة  527:  233الطبلب  الذكور  كاإلناث كىو على  التوإب ) 
 ( طالبا  ُب الكليات االربعة ا٤بستهدفة بالبحث .  760الكلي  ) 
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 ( توزيع العينة حسب الكلية 3جدوؿ رقم ) 
 

 
 
 

( إٔب أف مفػردات العينػة ا٤بختػارة  األكثػر مشػاركة ُب  3تشّب بيانات ا١بػدكؿ رقػم )         
% (  مػن حجػم العينػة 56عملية التقييم ىي  من كلية  العلـو حيث كصػلت النسػبة إٔب ) 

كىذه يرجع أب الزيادة النسبية ُب عدد طلبة كلية  العلـو با٤بقارنة بعدد الطبلب ُب الكليات 
% مػػن 13ة االخػػرل  ٩بػػا ٯبعػػل عمليػػة التقيػػيم أكثػػر كاقعيػػة ، حيػػث ًب اعتمػػاد نسػػبة الثبلثػػ

 عدد الطبلب ُب كل كلية  للمشاركة ُب العينة 
 ( توزيع العينة حسب اؼبرحلة الدراسية 4جدوؿ رقم  ) 

( إٔب أف مفػردات العينػة ا٤بختػارة  األكثػر مشػاركة ُب  4تشّب بيانات ا١بػدكؿ رقػم )         
عمليػػػة التقيػػػيم ىػػػي مػػػن طػػػبلب ا٤برحلػػػة النهائيػػػة ُب الدراسػػػة  حيػػػث كصػػػلت النسػػػبة إٔب ) 

 االٝبإب ا٥بندسة اآلداب العلـو االقتصاد الكلية
                  

 التكرار
08   56 22 14     100 

                
 النسبة 

08% 56% 22% 14                             %  100                             % 

ا٤برحلة 
 الدراسية 

الفصل 
 اإلٝبإب          ا٤برحلة النهائية الفصل الثا٘ب االكؿ 

           100            65 22 13 التكرار
 %            100            %65 %22 %13 النسبة 
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% (  من حجم العينة كىذا يؤكد على كجود ا٣بػربة كالدرايػة الكاملػة بشػؤكف الدراسػات 65
 العليا بالداخل  ٩با ٯبعل عملية التقييم أكثر دقة كموضوعية  . 

 
 ( توزيع العينة حسب التخصص العلمي العاـ .5جدوؿ رقم  ) 

 
( إٔب أف مفػػردات العينػػة ا٤بختػػارة  األكثػػر مشػػاركة ُب 5تشػػّب بيانػػات ا١بػػدكؿ رقػػم )         

% (  مػن 70عملية التقييم ىػي مػن طػبلب  العلػـو التطبيقيػة  حيػث كصػلت النسػبة إٔب ) 
حجػػػم العينػػػة ،  كىػػػذا يعػػػِب اف نتػػػائج عمليػػػة تقيػػػيم الدراسػػػات العليػػػا ٔبامعػػػة مصػػػراتة سػػػواء 

سػلبية  ىػي ُب حقيقتهػا ٛبثػل بدرجػة كبػّبة جػدا كاقػع الدراسػة ُب الكليػات  اكانت اٯبابيػة اـ
 التطبيقية  با١بامعة  .

 
 العرض والتحليل اإلحصائي للبيانات اجملمعة : -2
 

 (  ترميز درجات التقييم  ؼبقياس ليكرث  6جدوؿ رقم )                              

لتخصص 
 العلمي

 العاـ  

 العلـو االنسانية 
 ) االقتصاد واآلداب (

 العلـو التطبيقية        
) العلـو واؽبندسة     

) 
 االصبايل             

 30 التكرار
  

 70 
        100                   

 %30 النسبة 
   

 70% 
      100                % 

 غَت موافق على اإلطالؽ غَت موافق أدريال  موافق موافق سباماً  درجة التقييم
 1 2 3 4 5 رقم افًتاضي
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( اف معظم درجات ا٤بتوسط ا٢بسايب إلجابات العينة ا٤بختارة  تقل  7من ا١بدكؿ رقم ) 
إف ( ، كىذا يعِب 3(  قيمها اقل من )13( إجابات من اصل )8( حيث ٪بد )3عن )

 )   (على  فقرات االستبياف  ، كإف الفقرة  رقم ميل االذباىات  كبو عدـ اؼبوافقة  
H13  (    ٛبثل درجة عالية من عدـ موافقة  2.11كالٍب متوسطها ا٢بسايب  قيمتو    )

ا٤ببحوثْب على قياـ ا١بامعة بتقييم علمي لواقع الدراسات العليا بالداخل ) فرضية البحث ( 
(      تعكس 2.56يب قيمتو )( كالٍب متوسطها ا٢بسا  H 12، ككذلك الفقرة رقم) 

حالة عدـ الرضا لدل افراد العينة )الطبلب( عن برنامج الدراسات العليا با١بامعة) مشكلة 
البحث ( ،  كىذا يؤكد قبوؿ فرضية البحث الٍب تنص على إف ىناؾ عبلقة طردية كذات 

كقلة   داللة احصائية بْب حالة عدـ رضا الطبلب عن برنامج الدراسات العليا بالداخل
 اىتماـ ا١بامعة بعمليات التقييم العلمي ٥بذا الربنامج .  

 للعلـو االنسانية والتطبيقية(   Median( وسيط االجابات ) 8جدوؿ رقم ) 
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       (p-value ) ( والقيم االحتمالية Chi-Square Test( قيم مربع كأي ) 9جدوؿ رقم ) 
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العلػػـو االنسػػانية  ا٤بوافقػػوف كغػػّب ا٤بوافقػػوف  علػػى ( إف طػػبلب 8يبلحػػظ مػػن ا١بػػدكؿ رقػػم )
%(  علػى التػوإب  كىػي اجابػات  30%( ك ) 43.3فقرات االستبياف  كسيط اجاباهتم  ) 

ال تعكس  رأم  ٦بتمع الدراسة بل ىي ُب حدكد العينة ا٤بختارة  فقط كىػذا يؤكػده مػا جػاء 
حتماليػػة حيػػث يبلحػػظ اف القيمػػة ( ا٤بتضػػمن قػػيم مربػػع كػػأم كالقػػيم اال 9ُب ا١بػػدكؿ رقػػم ) 

 االحتمالية اك ما يعرؼ ٗبستول  ا٤بعنوية  ا٤بشاىد
  ( P-value ُب كسػػيط اجابػة العلػـو االنسػػانية )= كىػي  قيمػػة  عاليػة  جػػدا  0.497

قيمػػػة ىػػػامش ا٣بطػػػاء ُب العينػػػة ) الفػػػا ( ، كىػػػذا يعػػػِب انػػػو ال يوجػػػد ميػػػل  0.05كاكػػػرب مػػػن 
اف ىناؾ ضبابية ُب ا٢بكػم علػى ا٢بالػة كاف االجابػة عشػوائية ال للموافقة اك عدـ ا٤بوافقة أم 

تعطػػي داللػػة احصػػائية ال٘بػػاه معػػْب كيؤكػػد ذلػػك ايضػػا صػػغر قيمػػة مربػػع كػػأم الػػٍب تسػػاكم  
 فقط . 1.400

 
( إف طػػػػبلب العلػػػػـو التطبيقيػػػػة ا٤بوافقػػػػوف كغػػػػّب 8كيبلحػػػػظ ايضػػػػا مػػػػن ا١بػػػػدكؿ رقػػػػم )       

%( علػى التػوإب 41.4%( ك ) 27.1يط اجاباهتم  ) ا٤بوافقوف على فقرات االستبياف كس
كىي اجابات تعكس بكل كضوح رأم ٦بتمع الدراسة أم اف العينة ىنا ٛبثػل اجملتمػع احسػن 
ٛبثيل كبالتإب ٲبكػن تعمػيم نتػائج العينػة علػى كامػل اجملتمػع  كىػذا يؤكػده مػا جػاء ُب ا١بػدكؿ 

-P ؼ ٗبسػتول ا٤بعنويػة ا٤بشػاىد ) ( حيث يبلحظ اف القيمة االحتماليػة اك مػا يعػر 9رقم )
value كىػي قيمػة صػغّبة جػدا كاصػغر مػن  0.000 =( ُب كسيط اجابػة العلػـو التطبيقيػة
قيمة ىامش ا٣بطاء ُب العينة )الفا( ، كىذا يعِب انو ىناؾ ميل كاضح كاجابة ٧بػددة  0.05

معظػػػم  ٦بتمػػػع الدراسػػػة علػػػى عػػػدـ موافقػػػةذات داللػػػة احصػػػائية ُب ا٘بػػػاه معػػػْب متمثػػػل ُب 
 ( ا٤بتمثلة ُب مشكلة البحث  ككػذلك  فقػرة )  H12فقرات االستبياف  كخاصة  فقرة  ) 

 ( H13  ا٤بتمثلة ُب فرضية البحث      كيعزز ىذا اال٘باه القيمة العاليػة جػدا  ٤بقيػاس مربػع
 )   ( للفقػرة  ) 64.000(  لوسػيط االجابػات  كقيمػة ) 23.143كػأم الػٍب تسػاكم )

H13 ( (  للفقرة ) 107.000كقيمةH12 ( ُب ذات ا١بدكؿ رقم   )9 .   ) 
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(  يتفػق ٛبامػا  مػع مػا جػاء ُب 9( ك)8كا١بدير بالذكر ىنػا اف مػا جػاء ُب ٙبليػل ا١بػدكلْب ) 
 ( من ٙبليل كتفسّب كنتائج .       7ا١بدكؿ )

 ) اؼبشكلة ( مع  H12( معامل ارتباط بَتسوف بُت10جدوؿ رقم )            
 اؼبتغَتات االخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
يبلح
ظ 
من 
ا١بدك 
ؿ 

( أم بْب ا٤بشكلة كالفرضية ارتباطا قويا H 1 3ك) H 1 )2( إف االرتباط بْب )10كقم )

 العلـو االنسانية العلـو التطبيقية الفقرات   
معامل                

 االرتباط 
مستوى    

 اؼبعنوية 
 معامل    
 االرتباط   

مستوى  
 اؼبعنوية

H1           105.-     385.     205.     277. 
       H2         134.     270.     147.-     438. 

H3           200.     096.     089 .     641. 
H4           199.     099.     197.     296. 

       H5     185.     125.     428.     018. 
      6 H       077.     524.     045.     813. 
       H7     377.     001.     230.     222. 
       H8     244.     042.     200.-     289. 
       H9     055.-     652.     151.     426. 

       
H10 

    105.     386.     213.     259. 

     H11       200.     097.     257.     170. 
    2 H1 1     فاضية    1       فاضية 
    3 H1    498.     000.     065.     734. 
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 0.498= جدا ُب عينة طبلب كليات العلـو التطبيقية  ، حيث ٪بد اف معامل االرتباط 
كىي قيمة اقل من   P-valueكىي قيمة    0.000كاف مستول ا٤بعنوية ا٤بشاىد = 

كىذا يعِب احصائيا رفض الفرض الصفرم )فرض العدـ( كقبوؿ  قيمة ) الفا (  0.05
الفرض البديل الذم يقوؿ اف ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بْب حالة عدـ الرضا لدل 
الطبلب عن برنامج الدراسات العليا بالداخل  كحالة قلة اىتماـ ا١بامعة بعملية التقييم 

ي ٥بذا الربنامج ، كىي ٛبثل صيغة الفرضية الٍب تبناىا الباحث ُب  خطة  البحث  ) العلم
 االطار العاـ للبحث (  .

( اف اجابات عينة طبلب كليات العلـو االنسانية 10كيبلحظ من ا١بدكؿ نفسو رقم )     
ة كال ال ٲبكن االعتماد عليها ُب ا٢بكم على قوة االرتباط من عدمو الف االجابات عشوائي

ٙبمل أم داللة احصائية ُب ا٘باه معْب  ، كىذا بسبب القيمة العالية جدا ٤بستول ا٤بعنوية 
قيمة )الفا( نسبة ىامش   0.05كىي قيمة اكرب من   0.734ا٤بشاىد الٍب تساكم 

ا٣بطاء ُب العينة  . كىذه ا١بزئية من التحليل تتفق ٛباما  مع ما جاء  ُب ٙبليل كتفسّب 
 ( الٍب تناكلت عينة العلـو االنسانية . 8 من ا١بدكؿ رقم )الفقرة االكٔب

 
) اؼبشكلة و  H 13  و    H 12( اختبار مربع كأي بُت11جدوؿ رقم )            

 الفرضية (  
 

 ) الفرضية(     13الفقرة  الفرضية   

 اجملموع
  اؼبشكلة

 

غّب موافق 
على 
 اإلطبلؽ

غّب 
موا
 فق

ال 
 أدرم

موا
 فق

موافق 
 ٛبامان 

 
 

غَت موافق على 
 اإلطالؽ

6 4 0 0 0 10 
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الفقرة 
12 

 )ا٤بشكلة(

 58 0 3 9 32 14 غّب موافق
 5 0 0 1 4 0 ال أدرم
 20 0 3 7 5 5 موافق

 7 1 2 2 0 2 موافق ٛبامان 
 100 1 8 19 45 27 اجملموع 

 

 مستوى اؼبعنوية اؼبشاىد      قيمة مربع  كأي
 

38.572 
 

 0.001 
 

( اف اكرب 13( كالفقرة )12( ُب ٙبليل الفقرة )11يبلحظ من ا١بدكؿ رقم )         
( كىي اجابة 32الٍب عددىا )  ) غَت موافق (انتشار للقيم العالية موجودة  ُب اجابات 

مشَبكة بْب الفقرتْب ، كىذا يعِب اف اال٘باه العاـ لدل ا٤ببحوثْب ىو عدـ ا٤بوافقة على 
( ، كىذا يعزز فرضية البحث الٍب  تبناىا الباحث  ،  13كالفقرة ) (12مضموف الفقرة )

 (  .7كىذا التحليل  يتفق ٛباما مع نتائج ٙبليل كتفسّب ا١بدكؿ رقم )
 =( اف قيمة اختبار مربع كأم 11كيبلحظ من ا١بدكؿ ا٤بكمل للجدكؿ رقم )      

٤بعنوية ا٤بشاىد  كىي قيمة عالية  كُب  ذات الوقت  تكوف قيمة مستول ا  38.572
  0.05 الٍب تعرؼ بالقيمة االحتمالية كىي ىنا اقل من  0.001 صغّبة جدا كتساكم 

قيمة )الفا( الٍب ٛبثل نسب ىامش ا٣بطاء ُب العينة  ،  كىذا يعِب احصائيا رفض الفرض 
الصفرم ) فرض العدـ ( كقبوؿ الفرض البديل الذم يقوؿ  اف  ىناؾ  عبلقة ذات داللة 

بْب حالة عدـ الرضا لدل الطبلب عن برنامج  الدراسات  العليا  بالداخل   احصائية
 .كحالة  قلة اىتماـ ا١بامعة بعملية التقييم العلمي ٥بذا الربنامج  
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 نتائج البحث  –رابعاً  

 
مػػن خػػبلؿ ا٤بعا١بػػة االحصػػائية للبيانػػات اجملمعػػة مػػن العينػػة ا٤بختػػارة مػػن                      

ٔبامعػػػػة مصػػػػراتة ( ُب الفصػػػػل   –ا٤باجسػػػػتّب –اسػػػػة ) طػػػػبلب الدراسػػػػات العليػػػػا ٦بتمػػػػع الدر 
  -ـ ًب الوصوؿ أب النتائج العلمية التالية :  2018-2017الدراسي خريف 

إف ىنػػاؾ مشػػكلة حقيقيػػة ٥بػػا دالئػػل كشػػواىد تؤكػػد كجودىػػا ُب الواقػػع أال كىػػي عػػدـ   - 1
رضا الطبلب عن برنػامج الدراسػات العليػا بالػداخل بكليػات جامعػة مصػراتة ، ىػذا مػا جػاء 

 (  . 11( ك)9( ك)8( ك)7بو ٙبليل كتفسّب الدالئل االحصائية ُب ا١بداكؿ ذات ارقاـ )
اء عػػػدـ رضػػػا الطػػػبلب عػػن الدراسػػػات العليػػػا ٔبامعػػػة مصػػػراتة  إف السػػبب الرئيسػػػي كر   - 2 

يكمػػن ُب قلػػة اىتمػػاـ ا١بامعػػة بعمليػػات التقيػػيم العلمػػي لربنػػامج الدراسػػات العليػػا بالػػداخل 
لتعزيػػز االٯبابيػػات كمعا١بػػة السػػلبيات ، ىػػذا مػػا جػػاء بػػو تفسػػّب كٙبليػػل ا٤بؤشػػرات كالػػدالئل 

( ، كىػذه النتيجػة تؤكػد 11( ك)10( ك)9ك)( 8( ك)7االحصائية ُب ا١بػداكؿ ذات ارقػاـ )
بكل كضوح قبوؿ الفرضية الٍب تبناىا الباحث ُب خطة البحث ، كالػٍب تػنص علػى إف ىنػاؾ 
عبلقػػػة ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػْب حالػػػة عػػػدـ رضػػػا الطػػػبلب عػػػن برنػػػامج الدراسػػػات العليػػػا 

 بالداخل كقلة اىتماـ ا١بامعة بعملية التقييم العلمي ٥بذا الربنامج  .
إف ىنػػػػاؾ رضػػػػا أب حػػػػدا مػػػػا  لػػػػدل الطػػػػبلب علػػػػى اف ا٤بقػػػػررات ) ا٤بػػػػواد ( الدراسػػػػية  – 3

ا٤بعتمدة لربنامج الدراسػة ذات طػابع تطبيقػي ُب شػكل دراسػات كٕبػوث  ، ىػذا مػا جػاء بػو 
( 7من ا١بدكؿ رقػم )(H1 )  التحليل االحصائي ) ا٤بتوسط ا٢بسايب لئلجابات (  للفقرة 

 . 
حػػػػدا مػػػػا  لػػػػدل الطػػػػبلب بػػػػاف عػػػػدد ا٤بقػػػػررات الدراسػػػػية ا٤بعتمػػػػد  إف ىنػػػػاؾ  قبػػػػوؿ أب - 4

للربنػػػػامج يعتػػػػرب مناسػػػػبا ،     ىػػػػذا مػػػػا جػػػػاء بػػػػو التحليػػػػل االحصػػػػائي ) ا٤بتوسػػػػط ا٢بسػػػػايب 
إف ىناؾ قبػوؿ بدرجػة ضػعيفة   - 5 ( . 7من ا١بدكؿ رقم )(H2 )  لئلجابات (  للفقرة 

ا اجملتمػع كتعػاِب مشػاكلو ،  ىػذا مػا لدل الطبلب  باف مواضيع الرسػائل العلميػة ٚبػدـ قضػاي
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مػن ا١بػدكؿ  (H3 )  جاء بػو التحليػل االحصػائي ) ا٤بتوسػط ا٢بسػايب لئلجابػات (  للفقػرة
 ( . 7رقم )

إف ىنػػػاؾ رضػػػا أب حػػػدا مػػػا  لػػػدل الطػػػبلب علػػػى اف  اسػػػلوب الدراسػػػة يعمػػػل علػػػى  - 6 
ترسػػيخ قاعػػػدة البحػػػث العلمػػي ، ىػػػذا مػػػا جػػاء بػػػو التحليػػػل االحصػػائي ) ا٤بتوسػػػط ا٢بسػػػايب 

 ( . 7من ا١بدكؿ رقم )(H4 )  لئلجابات (  للفقرة 
اـ ا١بامعػػػة إف ىنػػػاؾ  حالػػػة عػػػدـ رضػػػا أب حػػػدا مػػػا  لػػػدل الطػػػبلب بسػػػبب قلػػػة اىتمػػػ - 7

بتنظػػيم ا٤بػػؤٛبرات كالنػػدكات ككرش العمػػل بصػػورة دكريػػة ُب ٦بػػاؿ الدراسػػات العليػػا ، ىػػذا مػػا 
مػن ( H5 )  جػاء بػو التحليػل االحصػائي         ) ا٤بتوسػط ا٢بسػايب لئلجابػات ( للفقػرة 

 ( . 7ا١بدكؿ رقم )
١بامعػػػة إف ىنػػػاؾ  حالػػػة عػػػدـ رضػػػا أب حػػػدا مػػػا  لػػػدل الطػػػبلب بسػػػبب قلػػػة اىتمػػػاـ ا - 8

با٤بكتبات كتوفّب ا٤براجع كالدكريات العلمية ا٢بديثة  ، ىذا ما جاء بو التحليل االحصػائي ) 
 ( .7من ا١بدكؿ رقم )( H6 )  ا٤بتوسط ا٢بسايب لئلجابات ( للفقرة 

إف ىنػػػاؾ  حالػػػة عػػػدـ رضػػػا أب حػػػدا مػػػا  لػػػدل الطػػػبلب عػػػن كاقػػػع الدراسػػػات العليػػػا   - 9
رنػامج الدراسػات العليػا بالكليػة ، ىػذا مػا جػاء بػو التحليػل بسبب ضعف اداء ا٤بسؤكؿ عن ب

 ( . 7من ا١بدكؿ رقم )( H7 )  اإلحصائي  ) ا٤بتوسط ا٢بسايب لئلجابات ( للفقرة 
إف ىنػػػاؾ توجػػػو بدرجػػػػة كبػػػّبة لػػػدل الطػػػػبلب  بػػػاف ا١بامعػػػة ُب حاجػػػػة للتعاقػػػد مػػػػع  - 10

، ىػػػذا مػػا جػػػاء بػػػو التحليػػػل  أسػػاتذة مػػػن ا٣بػػػارج  لػػدعم برنػػػامج الدراسػػػات العليػػا  بالػػػداخل
 ( . 7من ا١بدكؿ رقم )( H8 )  االحصائي ) ا٤بتوسط ا٢بسايب لئلجابات (  للفقرة 

إف ىنػػػاؾ  حالػػػة عػػػدـ رضػػػا  لػػػدل الطػػػبلب عػػػن كاقػػػع الدراسػػػات العليػػػا   بسػػػبب  - 11 
ضػػػػػعف  التجهيػػػػػزات ا٤بعمليػػػػػة البلزمػػػػػة للدراسػػػػػة كمػػػػػا كنوعػػػػػا ، ىػػػػػذا مػػػػػا جػػػػػاء بػػػػػو التحليػػػػػل 

 ( . 7من ا١بدكؿ رقم )( H 9 ) ا٤بتوسط ا٢بسايب لئلجابات ( للفقرة   اإلحصائي  )
إف ىنػػاؾ  حالػػة عػػدـ رضػػا  لػػدل الطػػبلب عػػن كاقػػع الدراسػػات العليػػا  بسػػبب  قلػػة  - 12

اىتمػػػاـ ا١بامعػػػة بػػػدعوة األسػػػاتذة  الػػػزكار مػػػن ا٣بػػػارج إللقػػػاء احملاضػػػرات ، ىػػػذا مػػػا جػػػاء بػػػو 
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مػن ا١بػدكؿ رقػم ( H10 )  لئلجابػات ( للفقػرة التحليػل اإلحصػائي  ) ا٤بتوسػط ا٢بسػايب 
(7. ) 
إف ىنػػاؾ  حالػػة عػػدـ رضػػا لػػدل الطػػبلب عػػن كاقػػع الدراسػػات العليػػا  بسػػبب  قلػػة  - 13 

اىتمػػاـ ا١بامعػػة بتطػػوير اللػػوائح االداريػػة كا٤باليػػة ا٤بنظمػػة للدراسػػة ، ىػػذا مػػا جػػاء بػػو التحليػػل 
 ( . 7من ا١بدكؿ رقم )( H11 )  اإلحصائي  ) ا٤بتوسط ا٢بسايب لئلجابات ( للفقرة 

 
 توصيات البحث  –خامساً 

ٲبكػػن للباحػػث أف يقػػدـ ٝبلػػة مػػن التوصػػيات ذات عبلقػػة ٗبوضػػوع                           
البحػػػث  كىػػػي ٦بػػػرد آراء شخصػػػية للباحػػػث ٲبكػػػن االسػػػتفادة منهػػػا ُب شػػػكل بػػػرامج عمػػػل 
   _مسػػتقببل للجامعػػة هبػػدؼ التطػػػوير كاالرتقػػاء ، أك قػػد تسػػػاعد بعػػض البػػاحثْب كالدارسػػػْب 

ٙبديػػػد ٦بػػػاالت البحػػػث عنػػػد تنػػػاك٥بم مواضػػػيع ذات عبلقػػػة ُب اختيػػػار ك  _كدراسػػػة سػػػابقة 
بعنػػواف البحػػث كذلػػك هبػػدؼ ا٤بزيػػد مػػن التحليػػل كالدراسػػة ُب ذات ا٤بوضػػوع اك مػػن مػػداخل 

  -ٕبثية جديدة ، كىذه التوصيات ىي على النحو التإب : 
أف تقػػػـو ا١بامعػػػة بتقيػػػيم كاقػػػع الدراسػػػات العليػػػا بالػػػداخل بشػػػكل دكرم كعلػػػى فػػػَبات  – 1
 منية متقاربة .ز 
أف ٘بػػػػػرم ا١بامعػػػػػة ٕبػػػػػوث ميدانيػػػػػة مسػػػػػتمرة عػػػػػن الدراسػػػػػات العليػػػػػا بالػػػػػداخل ٤بعرفػػػػػة  – 2

انطباعػػػات كآراء كا٘باىػػػات االسػػػاتذة كالطػػػبلب عػػػن برنػػػامج الدراسػػػات العليػػػا هبػػػدؼ تعزيػػػز 
االٯبابيػػات كمعا١بػػة السػػلبيات كاالنتقػػاؿ مػػن ثقافػػة معا١بػػة ا٤بشػػاكل أب ثقافػػة منػػع حػػدكثها 

 اصبل .
 
أف يػػػػتم االختيػػػػار ا١بيػػػػد للقيػػػػادات كا٤بسػػػػؤكلْب عػػػػن الدراسػػػػات العليػػػػا بػػػػإدارة ا١بامعػػػػة  – 3

 كالكليات لضماف ٪باح العملية التعليمية كالعلمية كاالدارية الٍب يتطلبها ىذا النشاط .
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أف تعمػػل ا١بامعػػة مػػن خػػبلؿ كزارة التعلػػيم العػػإب علػػى تطػػوير الئحػػة الدراسػػات العليػػا  – 4
العامػػة اك الداخليػػة ( بشػػكل دكرم ٤بواكبػػة ا٤بتغػػّبات التقنيػػة كالتعليميػػة كاالداريػػة بالػػداخل ) 

 كا٤بالية ا٢بديثة  .
أف تعمػػػػػل ا١بامعػػػػػة علػػػػػى ٙبسػػػػػْب القاعػػػػػات الدراسػػػػػية كالتجهيػػػػػزات ا٤بعمليػػػػػة البلزمػػػػػة  – 5

 للدراسات العليا كما كنوعا  . 
عمػػل هتػػتم بشػػؤكف الدراسػػات أف تقػػـو ا١بامعػػة بتنظػػيم مػػؤٛبرات كنػػدكات علميػػة ككرش  – 6

 العليا بالداخل بشكل دكرم  ُب فَبات زمنية متقاربة  .
أف تعمػػل ا١بامعػػة علػػى دعػػوة االسػػاتذة الػػزكار العػػرب كاالجانػػب مػػن جامعػػات عريقػػة  - 7

 إللقاء احملاضرات كالتواصل مع الطبلب كاالساتذة الليبيْب  .  
لتابعػػة ٥بػػا بشػػكل أفضػػل حػػٌب يتسػػُب أف تعمػػل ا١بامعػػة علػػى تفعيػػل مراكػػز البحػػوث ا - 8

 لطالب الدراسات العليا االستفادة من خدماهتا العلمية باعتبارىا قواعد ٕبثية .
أف تقـو ا١بامعة بإنشاء قاعدة بيانات كمعلومات شاملة كحديثة كدقيقة ُب ىيئة ادارة  - 9 

للطػػػبلب  اك مكتػػب اك مركػػػز متخصػػص ُب ٝبػػػع ا٤بعلومػػات كتصػػػنيفها كترتيبهػػا حػػػٌب يتسػػُب
 استخدامها عند ا٢باجة ككذلك يستفيد منها صٌناع القرار ُب ا١بامعة . 

أف تعمػػػل ا١بامعػػػة علػػػى ٙبسػػػْب كضػػػع ا٤بكتبػػػات بالكليػػػات كبيئػػػة العمػػػل هبػػػا كتػػػوفّب  - 10
ا٤براجع  كالدكريات العلمية ا٢بديثة ككذلك انشاء مكتبػة مركزيػة اك ٭بوذجيػة با١بامعػة كربطهػا 

 .                   با٤بكتبات العا٤بية 
   قائمة اؼبراجع

(  مسػّبة التعلػيم العػإب ُب  2005ا٢بوات ، علي . كالعػوامي ، ٧بمػد . كسػعيد ، بشػّب، )   -1
 ليبيا  طرابلس ، النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس ا١بامعي   .

حث العلمي ، كرقة (  تنظيم كإدارة الدراسات العليا كالب 1979الزليطِب ، عبد ا٢بفيظ  ، )  -2
ٕبثيػػػة ، مػػػؤٛبر الدراسػػػات العليػػػا با١بامعػػػات الليبيػػػة ، تنظػػػيم نقابػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ا١بػػػامعي 

 مايو . 17 – 16ا٤بنعقد ٔبامعة قاريونس بنغازم 
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(  إدارة األفػػػػراد لرفػػػػع الكفػػػػاءة اإلنتاجيػػػػة  ،  القػػػػاىرة ، دار  1970السػػػػلمي ، علػػػػي ، )    - 3
 ا٤بعارؼ     . 

(  اإلدارة  االسػػَباتيجية  ، اإلسػػكندرية ، ا٤بكتػػب ا١بػػػامعي  1998السػػيد ، ا٠باعيػػل ، )   - 4
 ا٢بديث   . 

( التعلػػػيم العػػإب ُب ليبيػػػا : دراسػػة مقارنػػػة ، طػػػرابلس ، 1998الفنػػيش  ، اٞبػػػد ، كاٌخػػركف ) – 5
 ا٥بيئة القومية للبحث العلمي .

(  تقيػػػػيم األداء ، القػػػػاىرة ، دار النهضػػػػة العربيػػػػة       1997عبػػػػد احملسػػػػن ، توفيػػػػق ٧بمػػػػد ، )   - 6
 . 
  ( ، اقتصاديات اإلدارة ، اإلسكندرية ، الدار ا١بامعية    .  1995ماىر ، اٞبد )   - 7
، (   2(  األصػػوؿ العلميػػة للػػَبكيج التجػػارم كاإلعػػبلف ، ط )  1996معػػبل ، نػػاجي ، )   - 8

 عماف ، ا٤بكتبة الوطنية  .
( ا٘باىػػػػػػات االسػػػػػػاتذة ُب تقيػػػػػػيم السياسػػػػػػات ا٤بنظمػػػػػػة 2008ىامػػػػػػاف ، حسػػػػػػن علػػػػػػي ، )  - 9

/  17 -16للدراسات العليا بالداخل ، ندكة الدراسات العليا بالداخل ،  تنظيم جامعة مصراتة  
 ـ   2008/ 4

د مرسػي كزىػّب الصػباغ  ، الريػاض (  إدارة األداء ، ترٝبة ٧بمػو 1988ىاينز ، ماريوف ، )   -10
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Structure, Design, and Applications, Third Edition,  New 
Jersey , Prentice Hall . 
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  اثر استخداـ الوسائط اإللكًتونية يف تعليم العلـو

The effect of using of electronic media in science 
education 

 جامعة ا٤برقب/ إٲباف منصور أبوزقية
 ملخص الدراسة:

ملموسان كىامان ُب ٝبيع مناحي تلعب دكران  أصبحت تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت
ا٢بياة اليومية بشكل عاـ كُب التعليم بشكل خاص، فقد ظهرت كثّب من ا٤بؤسسات 

التعليمية الٍب تبنت استخداـ تلك التكنولوجيا كوسائط ناقلة ُب عملية االتصاؿ التعليمي  
قد أدل ىذا كوهنا تساعد على إٯباد عملية تعلميو فاعلة، كتزيد من دكر ا٤بتعلم ُب ذلك. ك 

إٔب ظهور مفاىيم جديدة ُب عآب التعليم من مثل: التعلم اإللكَبك٘ب، كالتعلم بواسطة 
اإلنَبنت، الكتاب اإللكَبك٘ب، ا١بامعة االفَباضية، ا٤بكتبة اإللكَبكنية، كغّبىا من الوسائط 

م يبلئمو اإللكَبكنية الٍب تساعد ا٤بتعلم على التعلم ُب ا٤بكاف الذم يريده كُب الزماف الذ
كيفضلو دكىف االلتزاـ با٢بضور إٔب قاعات التدريس ُب أكقات ٧بددة. كبتوافر تلك 

التكنولوجيا ا٢بديثة ُب ا٤بؤسسات التعليمية، بدأت عملية تصميم تعليم متكامل قائم على 
 استخدامها كاصطلح على تسميتها بأ٠باء ٨بتلفة كاف أشيعهػا اسم : "التعلم اإللكَبك٘ب"

ث إٔب التعرؼ على كاقع استخداـ الوسائط اإللكَبكنية ُب تعليم العلـو بليبيا كىدؼ البح
 من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، كبالتحديد حاكؿ البحث اإلجابة عن السؤاؿ اآلٌب:

 ما كاقع استخداـ الوسائط التعليمية اإللكَبكنية ُب تعليم العلـو بليبيا؟ 
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Research Summary: 

Information and communication technology has become a 

significant and important role in all aspects of daily life in 

general and in education in particular. Many educational 

institutions have adopted the use of this technology as 

transport mediums in the process of educational 

communication as it helps to create an effective learning 

process and increase the role of the learner in that. This has led 

to the emergence of new concepts in the world of education 

such as: e-learning, learning by the Internet, e-book, virtual 

university, e-library, and other electronic media that helps the 

learner to learn in the place he wants and in a time that suits 

him and his preference without the obligation to attend To 

classrooms at specific times. With the availability of modern 

technology in educational institutions, the process of designing 

an integrated education based on its use has begun to be called 

different names, the most common of which is the name "e-

learning" 
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The aim of the research is to identify the reality of the use of 

electronic media in teaching science in Libya from the point of 

view of faculty members. Specifically, the research sought to 

answer the following question: 

• What is the reality of the use of electronic learning media in 

science education in Libya? 

 

 :مقدمة

سػػاٮبت التكنولوجيػػػا الرقميػػػة ُب تغيػػػّب مبلمػػح النظػػػاـ التعليمػػػي بعناصػػػره ا٤بختلفػػػة. 
فعلػػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ سػػاٮبت تكنولوجيػػا ا٤بعلومػػات الرقميػػة ُب تغيػػّب دكر عضػػو ىيئػػة التػػدريس 
كا٤بعلػػم مػػن ٦بػػرد ناقػػل للمعلومػػات أب القيػػاـ بػػدكر ا٤بيسػػر كا٤بوضػػح كا٤برشػػد كا٤بػػدرب كا٤بقػػـو 

اء. كما ساٮبت التكنولوجيا الرقمية ُب تغيّب دكر ا٤بتعلم من ٦بػرد متلػق للمعػارؼ كالقائد البن
 أب دكر ا٤بستقصي كالباحث كا٤بكتشف.

فاالبتكارات ٙبدث بصورة مستمرة كسريعة ُب العآب الرقمي، لدرجة أف 
، الذ ين ا٤بؤسسات التعليمية تكافح من أجل تلبية ا٤بتطلبات الٍب ٰبتاجها ا٤بتعلموف اليـو

كٗبا أف ا٤بتعلمْب ٰبصلوف على  ، لديهم اإلمكانية للوصوؿ إٔب مقدار ىائل من ا٤بعلومات
معلومات كثّبة كمتنوعة ُب ٨بتلف ٦باالت ا٢بياة، فإهنم يتوقعوف ا٢بصوؿ على نفس 

فا٤بتعلموف من ا١بيل ا٢بإب يفضلوف التعلم  ؛ ا٤بقدار من تلك ا٤بعلومات ُب ٦باؿ التعليم
 .النتائج، كمعرفة تفضيبلت ا٤بتعلمْب يساعد ُب ٙبقيق أفضل التعاكنيةُب البيئات النشطة ك 

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a
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، 284تكوف ٦بتمع الدراسة من ) ( معلمان كمعلمة ٩بن يدرسوف مواد العلـو
 مسُب منطقة ا٣ب  2015/2016كاألحياء، كالكيمياء، كالفيزياء للعاـ الدراسي 

 ( معلمان كمعلمة. 154التعليمية. كتكونت عينة الدراسة من )

كلئلجابة عن سؤاؿ الدراسة ًب تطبيق استبياف لدراسة كاقع االستخداـ، كًب التأكد من 
صدقو كثباتو بالطرؽ ا٤بعركفة ٕبثيان، كًب تطبيق االستبياف ُب الفصل الثا٘ب من العاـ الدراسي 

كركز االستبياف على توظيف كل من االنَبنيت، كا٢باسوب، كالربيد  2015/2016
. ُب عرض البيانات اإللكَبك٘ب، كجهاز   تعليم العلـو

ك٤بعا١بة البيانات إحصائيا ًب استخداـ ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية. كتوصلت 
 الدراسة إٔب النتائج كالتوصيات اآلتية:

 ( 80.5أف أكثر اجملاالت استخدامان ىو ا٢باسوب حيث بلغ نسبة استخدامو 
كجاء ُب ا٤بتوسط جهاز عرض (، %79.9%(، يليو اإلنَبنيت بنسبة  )

(، أما استخداـ الربيد اإللكَبك٘ب %76.6البيانات حيث بلغ نسبة استخدامو )
(، أما من حيث نوعية االستخداـ، جاء ُب %29.9فكاف منخفض كنسبتو )

( 3.69ا٢بسايب لو )اجملاؿ األكؿ استخداـ الربيد اإللكَبك٘ب، حيث بلغ ا٤بتوسط 
ـ العالية، يليو ٦باؿ اإلنَبنيت، حيث بلغ كيصنف ضمن ٦باالت االستخدا

حيث بلغ ا٤بتوسط ، (، كيليو  ٦باؿ ا٢باسوب3.09ا٤بتوسط ا٢بسايب لو )
( ضمن ٦باالت االستخدامات 5-3(، كتصنف اجملاالت )2.78ا٢بسايب لو )

ا٤بتوسطة، كجاء ُب اجملاؿ الثالث كاألخّب جهاز عرض البيانات، حيث بلغ 
 ( كصنف ضمن ٦باالت االستخدامات الضعيفة. 2.22ا٢بسايب لو )ا٤بتوسط 

التأكيػػد علػػى دكر الوسػػائط اإللكَبكنيػػة كأكصػػت الدراسػػة كزارة الَببيػػة كالتعلػػيم بليبيػػا بضػػركرة 
ُب تعلػػيم العلػػـو مػػع الَبكيػػز علػػى نوعيػػة االسػػتخداـ، كتنظػػيم كرشػػات تدريبيػػة ٤بعلمػػي العلػػـو 
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، كتكػػوين فريػػق عمػػل مػػن ا٤بختصػػْب ُب  لتوظيػػف كسػػائط تعليميػػة إلكَبكنيػػة ُب تعلػػيم العلػػـو
احملتػػول التعليمػػي كا٤بنػػاىج كتصػػميم التػػدريس كتصػػميم الوسػػائط ا٤بتعػػددة إلنتػػاج مػػواد الػػتعلم 
، كتبػػػػادؿ الزيػػػػارات بػػػػْب معلمػػػػي العلػػػػـو لدراسػػػػة إمكانيػػػػة تفعيػػػػل دكر  االلكػػػػَبك٘ب ُب العلػػػػـو

.  الوسائط اإللكَبكنية ُب تعليم العلـو

تقوٙب نوعية استخداـ كسائط ل الدراسة الباحثْب بضركرة أجراء ا٤بزيد من الدراسات كأكصت 
الػػػتعلم اإللكَبكنيػػػة ُب ٦باالهتػػػا ا٤بختلفػػػة، كتقػػػدٙب تقػػػارير نوعيػػػة تبػػػْب آليػػػات طريقػػػة توظيػػػف 
، كأجراء دراسات تطبيقية تبْب أثر استخداـ كسػائط الػتعلم  الوسائط ا٤بتعددة ُب تعليم العلـو

ية ُب اكتساب الطلبة للمفاىيم كالثقافة العلمية، كأجراء ا٤بزيد مػن الدراسػات لتقػوٙب اإللكَبكن
كسػػػائط الػػػتعلم االلكػػػَبك٘ب ا٤بسػػػتخدمة ُب تعلػػػم فػػػركع ا٤بعرفػػػة ا٤بختلفػػػة، كالعمػػػل علػػػى كضػػػع 

 معايّب لتصميم كتقوٙب الوسائط التعليمية اإللكَبكنية.

 

       

كيعرؼ التعلم اإللكَبك٘ب بأنو مصطلح كاسع يشمل نطاقا كاسعا من ا٤بواد التعليمية       
( أك اإلنَبنت. LANالٍب ٲبكن تقدٲبها ُب أقراص مد٦بة أك من خبلؿ الشبكة احمللية )

(، نظم webكىو يتضمن التدريب ا٤ببِب على ا٢باسوب، كالتدريب ا٤ببِب على الشبكة )
(، online learning، التعلم عن بعد، التعلم الشبكي ا٤بباشر )دعم األداء إلكَبك٘ب

 .(Kurtus,2004)الدركس ا٣بصوصية اإللكَبكنية 

التعلم اإللكػَبك٘ب بأنػو الػتعلم الػذم يقػدـ  ) Bosman, 2002 (كيعرؼ بو٠باف 
إلكَبكنيػػػػا مػػػػن خػػػػبلؿ اإلنَبنػػػػت أك الشػػػػبكة الداخليػػػػة )اإلنَبانيػػػػت( أك عػػػػن طريػػػػق الوسػػػػائط 
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. كمع ازديػاد قػدرة األفػراد (DVD)ة مثل األقراص ا٤بد٦بة أك أقراص الفيديو الرقمية ا٤بتعدد
علػػػى االسػػػتفادة مػػػن مسػػػتويات أعلػػػى مػػػن العػػػرض ا٤بػػػوجي أصػػػبح الػػػتعلم اإللكػػػَبك٘ب مرتبطػػػا 
كعلػػى ٫بػػو متزايػػد باإلنَبنػػت، كعلػػى الػػرغم مػػن اسػػتخداـ أشػػكاؿ أخػػرل ٩باثلػػة للػػتعلم مثػػل  

( كالػػػػتعلم ا٤بسػػػػتند إٔب online learningك٘ب ا٤بباشػػػػر )الػػػػتعلم علػػػػى ا٣بػػػػط اإللكػػػػَب 
الشبكات، فاف التعلم اإللكَبك٘ب يظل ا٤بصطلح األكسع انتشارا كاألكثر فهما ٥بذا النوع من 

 التعلم.

( بأنػو طريقػػة للػػتعلم باسػتخداـ آليػػات االتصػاؿ ا٢بديثػػة مػػن  2002كيعرفػو ا٤بوسػػى )       
صػػوت كصػػورة كرسػػومات كاليػػات ٕبػػث كمكتبػػات  حاسػػب كشػػبكاتو ككسػػائطو ا٤بتعػػددة مػػن

إلكَبكنية، ككذلك بوابات اإلنَبنت سواء كاف عن بعد أك ُب الفصل الدراسي ا٤بهم ا٤بقصود 
ىػػو اسػػتخداـ التقنيػػة ٔبميػػع أنواعهػػا ُب إيصػػاؿ ا٤بعلومػػة للمػػتعلم  بأقصػػى كقػػت كاقػػل جهػػد 

 كاكرب فائدة. 

لتعليميػػػة كالتدريبيػػػة عػػػرب كسػػػائط إلكَبكنيػػػة ( بأنػػػو تقػػػدٙب الػػػربامج ا 2003كعرفػػػو ا٢بػػػربش ) 
متنوعػة تشػمل األقػراص ا٤بد٦بػة ك شػبكة اإلنَبنػػت بأسػلوب متػزامن أك غػّب متػزامن كباعتمػػاد 

 مبدأ التعلم الذاٌب أك ٗبساعدة ا٤بعلم.

كلغايات ىذه الدراسػة ًب تبػِب مفهػـو الوسػائط ا٤بتعػددة اإللكَبكنيػة كمفهػـو مػوازو  
 لوسائط التعليمية اإللكَبكنية. للتعلم اإللكَبك٘ب كا

 (Multimedia):  الوسائط اؼبتعددة اإللكًتونية 

ىي عبارة عن برامج ٘بمع بْب ٦بموعة من الوسائط كالصوت كالصورة كا٢بركة كالػنص       
كالرسػم كالفيػديو ٔبػودة عاليػة تعمػل ٝبيعهػا ٙبػت ٙبكػم ا٢باسػوب ُب كقػت كاحػد )ا٤بوسػى، 
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( باألدكات ا٤بستخدمة ُب تقنيات عرض الصػوت traynorترينر )، ب(. كيعٌرفها 2002
كالصػػورة كالػػنص كاألفػػبلـ كغّبىػػا مػػػن األسػػاليب ا٤بسػػتخدمة ُب العمليػػة التعليميػػة )طهبػػػوب 

 (.2001كالعواكده كالشريف كحنيحن، 

؛ 2004كيهػػػػػدؼ الػػػػػتعلم االلكػػػػػَبك٘ب إٔب ٙبقيػػػػػق أىػػػػػداؼ عديػػػػػدة منهػػػػػا ) سػػػػػآب، 
 (:2003؛ الراشد، 2004التودرم، 

إمكانية تعػويض الػنقص ُب الكػوادر األكادٲبيػة كالتدريبيػة ُب بعػض القطاعػات التعليميػة  .1
 عن طريق الصفوؼ االفَباضية.

 ا٤بساعدة على نشر التقنية ُب اجملتمع كإعطاء مفهـو أكسع للتعليم ا٤بستمر. .2
إعػػػداد جيػػػل مػػػن ا٤بعلمػػػْب كالطػػػبلب قػػػادر علػػػى التعامػػػل مػػػع التقنيػػػة كمهػػػارات العصػػػر  .3

 كالتطورات ا٥بائلة الٍب يشهدىا العآب.
 توفّب بيئة تفاعلية غنية كمتعددة ا٤بصادر ٚبدـ العملية التعليمية بكافة ٧باكرىا. .4
 تعزيز العبلقة بْب أكلياء األمور كا٤بدرسة كبْب ا٤بدرسة كالبيئة ا٣بارجية. .5
ة كاآلراء دعػػم عمليػػة التفاعػػل بػػْب الطػػبلب كا٤بعلمػػْب مػػن خػػبلؿ تبػػادؿ ا٣بػػربات الَببويػػ .6

كا٤بناقشػػػػػػات كا٢بػػػػػػوارات ا٥بادفػػػػػػة باالسػػػػػػتعانة بقنػػػػػػوات االتصػػػػػػاؿ ا٤بختلفػػػػػػة مثػػػػػػل الربيػػػػػػد 
 االلكَبك٘ب كغرؼ الصف االفَباضية.

كيعد التعلم اإللكَبك٘ب من أىم أساليب التعلم ا٢بديثة، فهو يساعد ُب حػل مشػكلة 
مػػػا يسػػػاعد ُب حػػػل (. ك2002االنفجػػػار ا٤بعػػػرُب كالطلػػػب ا٤بتزايػػػد علػػػى التعلػػػيم )العبػػػادم، 

مشػػكلة ازدحػػاـ قاعػػات احملاضػػرات إذا مػػا اسػػتخدـ بطريقػػة التعلػػيم عػػن بعػػد، كتوسػػيع فػػرص 
القبوؿ ُب التعليم، كالتمكن مػن تػدريب كتعلػيم العػاملْب كتػأىيلهم دكف تػرؾ أعمػا٥بم كتعلػيم 

(، 2002ربػػات البيػػوت ٩بػػا يسػػهم ُب رفػػع نسػػبة ا٤بتعلمػػْب كالقضػػاء علػػى األميػػة )ا٤ببّبيػػك، 
فػالتعلم اإللكػػَبك٘ب يزيػد مػػن فعاليػة الػػتعلم إٔب درجػة كبػػّبة كيقلػل مػػن الوقػت الػػبلـز للتػػدريب 
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(. كيػوفر بيئػة تعلػم تفاعليػة Guckel & , 2002 Ziemerكيقلػل تكلفػة التػدريب )
(.كيتػيح عمػل 2004كيسمح للطالب بالدراسة ُب الوقػت كا٤بكػاف الػذم يفضػلو )عضػايب، 

لشػػبكة، كيػػوفر معلومػػات حديثػػة كتنسػػجم مػػع احتياجػػات مقػػاببلت كمناقشػػات حيػػة علػػى ا
ا٤بتعلمْب، كيوفر برامج احملاكػاة كالصػور ا٤بتحركػة كفعاليػات كٛبػارين تفاعليػة كتطبيقػات عمليػة 

(Al-Karam & Al-Ail, 2001 .) 

(:2002كللتعلم اإللكَبك٘ب مزايا كفوائد عديدة منها )ا٤بوسى،    

ية التعليمية، فالطالػب لديػو إمكانيػة الوصػوؿ الفػورم ٘باكز قيود ا٤بكاف كالزماف ُب العمل .1
 للمعلومة دكف ا٢باجة للتواجد ُب مكاف كزماف معْب.

إتاحػػة الفرصػػة للمتعلمػػْب للتفاعػػل الفػػورم إلكَبكنيػػا فيمػػا بيػػنهم مػػن جهػػة كبيػػنهم كبػػْب  .2
ا٤بعلػػػم مػػػن جهػػػة أخػػػرل مػػػن خػػػبلؿ كسػػػائل الربيػػػد اإللكػػػَبك٘ب ك٦بػػػالس النقػػػاش كغػػػرؼ 

 ّبىا.احملادثة كغ
رفع شعور كإحساس الطبلب با٤بساكاة ُب توزيع الفرص ُب العملية التعليمية؛ فالطالب   .3

يسػػتطيع اإلدالء برأيػػو ُب أم كقػػت كدكف حػػرج مػػن خػػبلؿ الوسػػائل اإللكَبكنيػػة، خبلفػػان 
لقاعات الدرس التقليدية الٍب ٙبرمو مػن ىػذه ا٤بيػزة، إمػا لسػبب سػوء تنظػيم ا٤بقاعػد، أك 

 نفسو، أك ا٣بجل أك غّبىا من األسباب. لضعف صوت الطالب
 سهولة الوصوؿ إٔب ا٤بعلم حٌب خارج أكقات العمل الر٠بية. .4
 تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم. .5
 استخداـ أساليب متنوعة ك٨بتلفة أكثر دقة كعدالة ُب تقييم أداء ا٤بتعلمْب. .6
باألسػلوب الػذم يتناسػب مػع مراعاة الفركؽ الفرديػة بػْب ا٤بتعلمػْب كٛبكيػنهم مػن الػتعلم  .7

 قدراهتم كحسب سرعتهم الذاتية.
كمػػػن فوائػػػد الػػػتعلم اإللكػػػَبك٘ب أيضػػػان القػػػدرة علػػػى تلبيػػػة احتياجػػػات ا٤بتعلمػػػْب الفرديػػػة 
ٕبيػػػث يػػػػتعلم األفػػػػراد حسػػػػب سػػػػرعتهم الذاتيػػػة، كتػػػػوفّب تكلفػػػػة التػػػػدريب )اإلقامػػػػة، السػػػػفر، 
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علومػػات ُب الوقػػت ا٤بناسػػب كسػػرعة الكتػػب( كٙبسػػْب االحتفػػاظ با٤بعلومػػات كالوصػػوؿ إٔب ا٤ب
ٙبػػػػديث ا٤بعلومػػػػات ُب الشػػػػبكة كتوحيػػػػد احملتػػػػول كا٤بعلومػػػػات ١بميػػػػع ا٤بسػػػػتخدمْب كٙبسػػػػْب 
التعاكف كالتفاعلية بْب الطبلب، كيقلل من شعور الطالب باإلحراج أماـ زمبلئو عند ارتكابػو 

 (.Codone, 2001خطأ ما )

ك٘ب إال أف ىنػاؾ بعػض السػلبيات ا٤بصػاحبة كبالرغم من ا٤بزايا العديدة للتعليم اإللكػَب 
 ( منها:2003؛ الفرا، 2002لتطبيقو كما أشار بعض الباحثْب )الشهرم، 

الػػػػتعلم اإللكػػػػَبك٘ب ٰبتػػػػاج إٔب جهػػػػد مكثػػػػف لتػػػػدريب كتأىيػػػػل ا٤بعلمػػػػْب كالطػػػػبلب  .1
بشػػػػكل خػػػػاص اسػػػػتعدادان ٥بػػػػذه التجربػػػػة ُب ظػػػػركؼ تنتشػػػػر فيهػػػػا األميػػػػة التقنيػػػػة ُب 

 اجملتمع.
التعلػػيم اإللكػػَبك٘ب بعوامػػل تقنيػػة أخػػرل، مثػػل كفػػاءة شػػبكات االتصػػاالت، ارتبػػاط  .2

 كتوافر األجهزة كالربامج كمدل القدرة على إنتاج احملتول بشكل ٧بَبؼ.
عامػػل التكلفػػػة ُب اإلنتػػاج كالصػػػيانة كأيضػػػان مػػدل قػػػدرة أىػػػل الطػػبلب علػػػى ٙبمػػػل  .3

 ُب ىذه التجربة.تكاليف ا٤بتطلبات الفنية من أجهزة كتطبيقات ضركرية للدخوؿ 
 إضعاؼ دكر ا٤بعلم كمشرؼ تربوم كتعليمي مهم. .4
كثػػرة توظيػػف التقنيػػة ُب ا٤بنػػزؿ كا٤بدرسػػة كا٢بيػػاة اليوميػػة رٗبػػا يػػؤدم إٔب ملػػل ا٤بػػتعلم  .5

 من ىذه الوسائط كعدـ ا١بدية ُب التعامل معها.
ظهور الكثّب من الشركات التجارية كالػٍب ىػدفها الػربح فقػط كالػٍب تقػـو باإلشػراؼ  .6

 على تأىيل ا٤بعلمْب كإعدادىم كىي ُب ا٢بقيقة غّب مؤىلة علميان لذلك.
 إضعاؼ دكر ا٤بدرسة كنظاـ اجتماعي يؤدم دكران مهمان ُب التنشئة االجتماعية. .7

 (:2004كلتطبيق التعلم اإللكَبك٘ب البد من توفر ا٤بتطلبات التالية )الفليح،    

 ا٤بنهج كاإلمكانات. بناء رؤية كخطة للتعلم اإللكَبك٘ب كفق فلسفة .1
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٘بهيػػػػزات البنيػػػػة التحتيػػػػة مػػػػن حاسػػػػبات كبر٦بيػػػػات كشػػػػبكات اتصػػػػاؿ مثػػػػل شػػػػبكة  .2
 (.LANاإلنَبنت كالشبكة احمللية )

تطػػػوير العنصػػػر البشػػػرم مػػػن حيػػػث تأىيػػػل ا٤بشػػػرفْب كا٤بػػػدراء كا٤بعلمػػػْب كالطػػػبلب  .3
 كالفريق التنفيذم ُب ا٤بدرسة.

 اإللكَبك٘ب.تطوير ٧بتول رقمي تفاعلي كفق معايّب التعلم  .4
تطػوير بوابػػة تعليميػة تفاعليػػة علػػى اإلنَبنػت ٙبتػػوم علػػى: نظػم إدارة تعليميػػة، نظػػم  .5

إدارة مدرسػػػية، ٧بتػػػول رقمػػػي تفػػػاعلي متماشػػػي مػػػع احملتػػػول الػػػوطِب، نظػػػم تػػػأليف 
 كتصميم الوحدات التعليمية، نظم اختبارات كقياس كنظم دعم.

علم االلكَبك٘ب من أىم متطلبات تطبيق كتعد عملية إعداد كتطوير برامج كمناىج الت      
التعلم االلكَبك٘ب، حيث تتطلب ىذه العملية جهد كبّب كخرباء ك٨بتصْب ُب التصميم 

 كالرب٦بة.

 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتو: 

لقد تغّب دكر ا٤بدرسة كا٤بعلم ُب عصػر التكنولوجيػا كا٤بعرفػة، كأصػبح تركيزىػا منصػبان  
علػػػى إتاحػػػة الفرصػػػة أمػػػاـ الطالػػػب للمشػػػاركة ُب العمليػػػة التعليميػػػة، كاالعتمػػػاد علػػػى الػػػذات 
للتعامػػػػل مػػػػع الوسػػػػائل التكنولوجيػػػػة كاالتصػػػػاالت ككيفيػػػػة اسػػػػتخدامها ُب العمليػػػػة التعليميػػػػة 

زكيػػػػػد الطالػػػػػب ٗبهػػػػػارات البحػػػػػث الػػػػػذاٌب، كاسػػػػػتخراج ا٤بعلومػػػػػة البلزمػػػػػة التعلميػػػػػة، ككػػػػػذلك ت
باسػػتخداـ ا٢باسػػوب كشػػبكة اإلنَبنػػت بكػػل كفػػاءة كفعاليػػة للتماشػػي مػػع متطلبػػات العصػػر 

( كلتحقيػػق ذلػػك بػػدأت العديػػد مػػن كزارات الَببيػػة كالتعلػػيم ُب دكؿ العػػآب 2002)نػػداؼ، 
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دارسػها، لتفعيػل العمليػة التعليميػة التعلميػة، بدمج كسائط الػتعلم اإللكَبكنيػة ُب مناىجهػا كم
 كبالتحديد حاكلت الدراسة اإلجابة عن السؤاؿ اآلٌب:

 ما كاقع استخداـ الوسائط التعليمية اإللكَبكنية ُب تعليم العلـو بليبيا؟

 أنبية الدراسة:

ة التعليميػة تنبع أٮبية الدراسة من أٮبية الوسائط ا٤بتعػددة اإللكَبكنيػة كتقنيػة حديثػة ُب العمليػ
التعلمية تساىم ُب حل الكثّب من ا٤بشكبلت الَببوية مثل االنفجػار ا٤بعػرُب كثػورة ا٤بعلومػات 
كمشػػػكلة الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػْب ا٤بتعلمػػػْب كازدحػػػاـ القاعػػػات الدراسػػػية بالطلبػػػة كنقػػػص عػػػدد 

 (.2002ا٤بعلمْب ا٤بؤىلْب كا٤بدربْب ) الفار، 

حسػػب اطػػبلع الباحثػػة، الػػٍب ٙبػػاكؿ التعػػرؼ علػػى كتعػد ىػػذه الدراسػػة مػػن أكائػػل الدراسػػات، 
.  كاقع استخداـ معلمي العلـو بليبيا للوسائط التعليمية اإللكَبكنية ُب تعليم العلـو

 التعريفات اإلجرائية:

 فيما يلي تعريف لبعض ا٤بصطلحات ا٤بستخدمة ُب الدراسة:        

وظفهػػػا ا٤بعلػػػم ُب تعلػػػيم العلػػػـو عبػػػارة عػػػن الوسػػػائط الػػػٍب ي الوسػػػائط التعليميػػػة اإللكًتونيػػػة:
كتتضػػػػمن االنَبنػػػػت، كا٢باسػػػػوب، كالربيػػػػد اإللكػػػػَبك٘ب، كجهػػػػاز عػػػػرض البيانػػػػات، كمػػػػؤٛبرات 

 الفيديو، كا٥باتف النقاؿ. 

: ا٤بعلػػم الػػذم يػػدرس الفيزيػػاء، أك األحيػػاء، أك الكيميػػاء ُب ا٤بػػدارس ا٢بكوميػػة  معلػػم العلػػـو
 .2015/2016لفصل الثا٘ب من العاـ الدراسي الثانوية التابعة ٤بنطقة ا٣بمس التعليمية ل
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 ؿبددات الدراسة:

 ىناؾ بعض احملددات الٍب ٲبكن أف تقلل من إمكانية تعميم نتائج الدراسة كىي:         

الدراسة على ا٤بعلمْب كا٤بعلمات الذين يدرسوف الفيزياء، أك الكيمياء،  اقتصرت -
كٓب  2015/2016 لدراسيأك أإلحياء ، ُب منطقة ا٣بمس التعليمية للعاـ ا

 .تشمل مناطق تعليمية أخرل
على معلمي العلـو ُب ا٤بدارس ا٢بكومية الر٠بية كٓب تشمل  اقتصرت الدراسة -

 ا٤بدارس ا٣باصة.
 اقتصرت الدراسة على معلمي ا٤برحلة الثانوية . -

 الدراسات السابقة  

( دراسة ىدفت إٔب استقصاء أثر طريقة التدريس باستخداـ 2003أجرل القرارعة )        
الوسائط التعليمية ا٤بتعددة كمستول التحصيل السابق كا١بنس ُب التحصيل العلمي ُب مادة 
الكيمياء لطلبة الصف التاسع األساسي كدافعية التعلم لديهم. كتكونت عينة الدراسة من 

لبة موزعْب ُب أربع شعب من الصف التاسع األساسي ُب مدارس الطفيلة ( طالبان كطا80)
 ا٢بكومية. كقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:

تفوؽ أثر طريقة التدريس باستخداـ الوسائط التعليمية ا٤بتعددة ُب التحصيل العلمي ُب 
 مادة الكيمياء كدافعية التعلم للطلبة.

 صيل العلمي، لكن دافعيتهم للتعلم كانت متكافئة.تفوقت اإلناث على الذكور ُب التح
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تفوؽ الطلبة مرتفعي التحصيل على الطلبة منخفضي التحصيل ُب التحصيل العلمي 
كدافعية التعلم، مع أف الوسائط التعليمية ا٤بتعددة قد أفادت الطلبة منخفضي التحصيل ُب 

 النتاجات التعلمية.

التعليمية ا٤بتعددة ُب تدريس ا٤بواد العلمية كأكصت الدراسة باستخداـ طريقة الوسائط 
كٖباصة مادة الكيمياء، كتصميم بر٦بيات تعليمية تراعي الفركؽ الفردية بْب الطلبة، كإجراء 

 ا٤بزيد من الدراسات حوؿ أثر الوسائط ا٤بتعددة ُب نتاجات تعليمية ٨بتلفة.

 استقصاء أثر ( ىدفت إٔب2003كُب دراسة أجراىا الشناؽ، كأبو ىوال، كالبواب )
استخداـ الوسائط التعليمية ا٤بتعددة على ٙبصيل طلبة كلية العلـو ُب ا١بامعة األردنية، 

( طالبان كطالبة ٩بن يدرسوف الكيمياء العامة العملية للعاـ 118كتكونت عينة الدراسة من )
 ، كقد أظهرت نتائج الدراسة تفوؽ الطلبة الذين درسوا بطريقة 2001/ 2000ا١بامعي 

 الوسائط ا٤بتعددة على الطريقة التقليدية.

( دراسة ىدفت إٔب استقصاء أثر استخداـ 2003كأجرل أبو ىوال، كالشناؽ، كالبواب )
الوسائط التعليمية ا٤بتعددة على ا٘باىات طلبة كلية العلـو ُب ا١بامعة األردنية، كتكونت 

العامة العملية للعاـ ا١بامعي ( طالبان كطالبة ٩بن يدرسوف الكيمياء 118عينة الدراسة من )
، كقد أظهرت نتائج الدراسة إٔب أف الطلبة الذين درسوا بطريقة الوسائط  2001/ 2000

 ا٤بتعددة قد اكتسبوا ا٘باىات علمية أفض من الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية.

( Dimitrov, McGee & Howard, 2002كُب دراسة أجراىا كل من )
اؼ التغّب ُب قدرات الطلبة العلمية باستخداـ بيئة التعلم القائمة على ىدفت إٔب اكتش

( طالبان كطالبة من طلبة 837الوسائط التعليمية اإللكَبكنية. كتكونت عينة الدراسة من )
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ا٤برحلة اإلعدادية ٩بن درسوا مفاىيم بيولوجية كفيزيائو كعلـو األرض كالفضاء من خبلؿ 
ي القائم على الوسائط التعليمية اإللكَبكنية. كقد أظهرت مشركع قرية الفضاء االفَباض

نتائج الدراسة أف ٝبيع ٦بموعات الدراسة أظهرت ٙبسن ُب قدرات الطلبة العلمية، ٗبا فيها 
اجملموعة التقليدية، كقد عزل الباحثْب ذلك إٔب قصر فَبة الدراسة كالٍب طبقت خبلؿ ثبلثة 

ادة التعليمية اإللكَبكنية ُب إكساب الطلبة مهارات أسابيع. كلكن الدراسة أظهرت قدرة ا٤ب
 حل ا٤بشكلة. 

الٍب تناكلت كاقع استخداـ أك أثر  -حسب علم الباحثة  –يتضح ٩با سبق ندرة الدراسات 
استخداـ الوسائط التعليمية اإللكَبكنية ُب تعلم الطلبة للمفاىيم العلمية بشكل خاص أك 

أتت ميزة ىذه الدراسة للتعرؼ على كاقع استخداـ العلـو كفركعها بشكل خاص، كمن ىنا 
 معلمي العلـو بليبيا ُب تدريس مواد العلـو بفركعها الفيزياء، كالكيمياء، كاألحياء.

 

 الطريقة واإلجراءات

 ؾبتمع الدراسة وعينتها:

، كاألحياء، 284كتكوف ٦بتمع الدراسة من ) ( معلمان كمعلمة ٩بن يدرسوف مواد العلـو
ُب منطقة ا٣بمس 2015/2016 كالكيمياء، كالفيزياء للفصل الثا٘ب من العاـ الدراسي 

 ( معلمان كمعلمة.154التعليمية. كتكونت عينة الدراسة من )

 أداة الدراسة:



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

387 
 

، األكؿ يتكوف من ٟبسْب فقرة موزعة على ٦باالت ًب استخداـ استبانة مكونة من جزاءين
(. ككاف يسبق كل ٦باؿ سؤاؿ ينص 1كسائط التعلم اإللكَبكنية كفق ما كرد ُب جدكؿ )

 ، على ما إذا كاف معلم العلـو يستخدـ ىذا اجملاؿ )الوسيط( ُب تعليم الطلبة ٤بادة العلـو
كٱبتار درجة توافر االستخداـ من  فإذا كانت اإلجابة نعم، يكمل اإلجابة عن فقرات اجملاؿ

بْب ٟبسة مستويات:كبّبة جدا، كبّبة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا. كدرجت ا٤بستويات 
(. أما ُب حالة عدـ 1(، )2(، )3(، )4(، )5السابقة كعلى الَبتيب بعبلمات: )

 استخداـ اجملاؿ )الوسيط( فينتقل ا٤بعلم لئلجابة عن ٦باؿ آخر، كىكذا.

(: توزيع فقرات أستبانة الوسائط التعليمية اإللكًتونية على 1جدوؿ )    

 ؾباالُتا

 عددها الفقرات المجال

 12 12-1 اإلنترنت

 11 23-13 الحاسوب

 11 33-24 البرٌد اإللكترونً

 34-41 7 (Data Showجهاز عرض البٌانات )

 

أما ا١بزء الثا٘ب، فيتكوف من سؤاؿ مقإب يشتمل على ستة أفرع ككل فرع يطلب من ا٤بعلم 
إعطاء مثاؿ كاحد على األقل عن استخداـ كل ٦باؿ من اجملاالت ُب تعليم العلـو إف كاف 

 يستخدمها. 

 صدؽ األداة:
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الفقرة  ًب التحقق من صدؽ األداة من حيث الصياغة اللغوية كالوضوح كالشمولية كمناسبة
للجزء الذم تنتمي إليو ككاف ذلك بعرض األداة بصورهتا األكلية على عدد من احملكمْب من 
مشرُب كمعلمي العلـو ُب كزارة الَببية كالتعليم، كعدد من أعضاء ىيئة التدريس با١بامعات 
 الليبية ا٤بتخصصْب ُب تقنيات التعليم كأساليب تدريس العلـو كالقياس كالتقوٙب. كُب ضوء
أراء احملكمْب كمبلحظاهتم كمقَبحاهتم عدلت بعض الفقرات كحذؼ بعضها كأضيفت 

 فقرات جديدة، كاعتربت ىذه اإلجراءات كافية لصدؽ األداة.

 ثبات األداة:

ًب التحقق من ثبات ا٤بقياس باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا، فكاف معامل االتساؽ       
(، بينما كاف معامل 0.83ياس الكلي يساكم )الداخلي الكلي )  كركنباخ ألفا ( للمق

االتساؽ الداخلي لكل ٦باؿ من ٦باالت األداة: االنَبنت، كا٢باسوب، كالربيد اإللكَبك٘ب، 
 ( على الَبتيب. 0.72، 0.92، 0.75، 0.86كجهاز عرض البيانات يساكم ) 

 إجراءات الدراسة :

 ٛبت إجراءات تطبيق الدراسة  كفق ا٣بطوات التالية: 

 ديد مشكلة الدراسة ككضع ٨بطط ٥با.ٙب

 ًب إعداد أداة الدراسة كالتأكد من صدقها كثباهتا بالطرؽ ا٤بعركفة ٕبثيان. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 فيما يلي عرض لنتائج الدراسة ُب إجابتها على سؤاؿ الدراسة:
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 ما كاقع استخداـ الوسائط التعليمية اإللكَبكنية ُب تعليم العلـو بليبيا؟

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ ًب استخراج ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية كالرتبة 
( يبْب ذلك. ك٘بدر 2لتقديرات ا٤بعلمْب على كل ٦باؿ من ٦باالت األداة كا١بدكؿ )

اإلشارة إٔب أف إجابة أفراد عينة الدراسة على ىذا السؤاؿ كانت متدرجة على كل فقرة من 
( كلفهم األرقاـ الواردة ُب ا١بداكؿ 5 -1يث تراكحت قيم التقدير من )فقرات ا٤بقياس، ح

البلحقة يتطلب مقارنتها ٗبدلوؿ ىذه ا٤بقادير حسبما أتفق علية أغلبية احملكمْب، حيث 
 أعترب أف القيمة ضمن ا٤بدل:

 تعترب ضعيفة االستخداـ. 2.5أقل من 

 تعترب متوسطة االستخداـ. 3.5أقل من  – 2.5من 

 تعترب عالية االستخداـ. 4.5أقل من  – 3.5من 

 تعترب عالية جدا باستخدامها. 5 – 4.5من 

( أف أكثر اجملاالت استخدامان ىو ا٢باسوب حيث بلغ نسبة 2يتبْب من جدكؿ )       
%(، كجاء ُب ا٤بتوسط جهاز 79.9%(، يليو اإلنَبنت بنسبة  ) 80.5استخدامو )

%(، أما استخداـ الربيد اإللكَبك٘ب 76.6) عرض البيانات حيث بلغ نسبة استخدامو
 %(.29.9فكاف منخفض كنسبتو )
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(: ا٤بتوسطات ا٢بسابية لتقديرات ا٤بعلمْب على ٦باالت 2جدكؿ )
استخداـ الوسائط التعليمية اإللكَبكنية كترتيب كل ٦باؿ كعدد 

 ا٤بستخدمْب كنسبهم
عدد  الرتبة اجملاؿ

 الفقرات
 ا٤بتوسط ا٢بسايب

 اجملاؿلفقرات 

نسبة ا٤بستخدمْب  عدد ا٤بستخدمْب
% 

 79.9 123 3.09 12 4 اإلنَبنت

 80.5 124 2.78 11 5 ا٢باسوب

 29.9 46 3.69 10 1 الربيد اإللكَبك٘ب

جهاز عرض 
 البيانات

6 7 2.22 118 76.6 

( أف استخداـ الربيد اإللكَبك٘ب جاء ُب 2أما من حيث نوعية االستخداـ، فيشّب جدكؿ )
( كيصنف ضمن ٦باالت االستخداـ 3.69اجملاؿ األكؿ، حيث بلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب لو )

(، كيليو  ٦باؿ 3.09العالية، يليو ٦باؿ اإلنَبنت، حيث بلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب لو )
( ضمن 5-3(، كتصنف اجملاالت )٢2.78بسايب لو )ا٢باسوب، حيث بلغ ا٤بتوسط ا

٦باالت االستخدامات ا٤بتوسطة، كجاء ُب اجملاؿ األخّب جهاز عرض البيانات، حيث بلغ 
 ( كصنف ضمن ٦باالت االستخدامات الضعيفة. 2.22ا٤بتوسط ا٢بسايب لو )

 كفيما يلي عرض للنتائج كفق ٦باالت االستخداـ

 اإلنًتنتاجملاؿ األوؿ: استخداـ 
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 ( أف:3يبلحظ من جدكؿ )

أكثر استخدامات معلمي العلـو لئلنَبنت كاف لغايات ٙبميل الكتب العلمية، حيث بلغ 
 (، كيصنف على انو استخداـ عإب.4.24ا٤بتوسط ا٢بسايب )

أقل استخداـ معلمي العلـو لئلنَبنت كاف لغايات ا٢بصوؿ على معلومات متعلقة ٗبناىج 
، حيث بلغ   (، كيصنف على انو استخداـ ضعيف.2.01ا٤بتوسط ا٢بسايب )العلـو

استخداـ معلمي العلـو لبلنَبنت لبلشَباؾ ُب ٦بموعة النقاش العلمية، كاستخدامها 
للمشاركة ُب ندكات كمؤٛبرات علمية كعا٤بية كاف متقاربان كجاء ُب ا٤برتبتْب الثانية كالثالثة، 

 (.3.90، 3.91فكاف ا٤بتوسط ا٢بسايب ٥بما على التوإب)

استخداـ معلمي العلـو لئلنَبنت لغايات البحث عن برامج تعليمية خاصة ٗبواد العلـو 
كالستفادة من الربامج التعليمية ا٤بوجودة على االنَبنت كاف متوسطان، فكاف ا٤بتوسط 

 (. 2.52، 2.58ا٢بسايب ٥بما على التوإب)

 

 

عيارية جملاؿ استخداـ (:ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤ب 3جدكؿ ) 
 الوسائط التعليمية اإللكَبكنية افياإلنَبنت ُب استب

الَبتيب 
 النسيب

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ا٤بتوسط 
 ا٢بسايب

 اال٫براؼ

 ا٤بعيارم
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12 1 
استخداـ االنَبنت للحصوؿ على معلومات متعلقة ٗبناىج 

 العلـو
2.01 0.89 

11 2 
تعليمية ُب ٦باؿ استخداـ االنَبنت ُب البحث عن مواد 

 العلـو
2.09 0.89 

7 3 
استخداـ االنَبنت ُب متابعة االخَباعات كاالبتكارات 

 كالتطورات العلمية
2.80 1.07 

10 4 
استخداـ االنَبنت ٤بواكبة كل ما ىو جديد ُب ٦باؿ 

 ٚبصصي
2.50 1.00 

 1.12 3.61 استخداـ االنَبنت لبلشَباؾ ُب اجملبلت كالدكريات العلمية 5 5

 0.95 4.24 استخداـ االنَبنت لتحميل كتب علمية 6 1

6 7 
استخداـ االنَبنت لئلطبلع على ٧بتويات الدكريات 

 العلمية ا٤بتاحة ٦بانا ُب ٦باؿ ٚبصصي
3.34 1.26 

8 8 
استخداـ االنَبنت للبحث عن برامج تعليمية خاصة ٗبواد 

 العلـو
2.58 1.24 

 1.35 3.68 تعليمية ٤بناىج العلـواستخداـ االنَبنت لعمل مواقع  9 4

9 10 
استخداـ اإلنَبنت لبلستفادة من الربامج التعليمية ا٤بوجودة 

 على االنَبنت
2.52 1.20 

3 11 
استخداـ االنَبنت للمشاركة ُب ندكات كمؤٛبرات علمية 

 كعا٤بية
3.90 1.26 
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 1.27 3.91 استخداـ اإلنَبنت لبلشَباؾ ُب ٦بموعة النقاش العلمية 12 2

 

 

 اجملاؿ الثا٘ب: استخداـ ا٢باسوب

 ( أف:4يبلحظ من جدكؿ )

أكثر استخدامات معلمي العلـو للحاسوب كاف ُب األلعاب، حيث بلغ ا٤بتوسط 
 (، كيصنف على أنو استخداـ متوسط.3.39)

أقل استخداـ معلمي العلـو للحاسوب كاف لغايات عرض ا٤بعلومات، حيث بلغ ا٤بتوسط 
(1.93.) 

معلمي العلـو للحاسوب ُب تفريد التعليم كالتقوٙب الشامل لنمو الطلبة جاء ُب  استخداـ
 (.3.90، 3.91ا٤برتبتْب الثانية كالثالثة، فكاف ا٤بتوسط ا٢بسايب ٥بما على التوإب)

استخداـ معلمي العلـو للحاسوب لغايات بنوؾ األسئلة كتنفيذ برامج احملاكاة كاف 
 (. 2.51، 2.58 ٥بما على التوإب)متوسطان، فكاف ا٤بتوسط ا٢بسايب

(:ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية جملاؿ استخداـ ا٢باسوب ُب استبانة  4جدكؿ ) 
 الوسائط التعليمية اإللكَبكنية
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الًتتيب 
 النسيب

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
اؼبتوسط 
 اغبسايب

 االكبراؼ

 اؼبعياري

11 
13 

استخداـ ا٢باسوب أداة لعرض 
 1.03 1.93 ا٤بعلومات

9 
 استخداـ ا٢باسوب ُب احملاكاة 14

2.51 1.01 

1 
 استخداـ ا٢باسوب ُب األلعاب 15

3.39 1.29 

7 
16 

استخداـ ا٢باسوب ُب عرض التجارب 
 1.16 2.77 العلمية

3 
17 

استخداـ ا٢باسوب ُب ٦باؿ التعليم 
 1.17 2.94 الذاٌب ١بميع فئات الطبلب

8 
18 

ُب عمل بنوؾ  استخداـ ا٢باسوب
 1.26 2.58 األسئلة

5 
 استخداـ ا٢باسوب ُب ٦باؿ التصميم 19

2.91 1.01 
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3 
20 

استخداـ ا٢باسوب ُب التقوٙب الشامل 
 1.05 2.94 لنمو الطبلب

2 
21 

استخداـ ا٢باسوب ُب تفريد عملية 
 1.25 3.15 التعليم

10 
22 

استخداـ ا٢باسوب لتنويع أساليب 
 1.23 2.44 تقدٙب ا٤بعلومات

5 
23 

استخداـ ا٢باسوب ُب تصميم برامج 
 1.36 2.91 تعليمية ٤بواد العلـو

 

 

 اجملاؿ الثالث: استخداـ الربيد اإللكَبك٘ب

 ( أف:5يبلحظ من جدكؿ )

أكثر استخدامات معلمي العلـو للربيد اإللكَبك٘ب كاف ُب تصحيح الواجبات البيتيو 
 (، كيصنف على انو استخداـ عإب.4.04)كإرسا٥با إٔب الطلبة، حيث بلغ ا٤بتوسط 

أقل استخداـ معلمي العلـو للربيد اإللكَبك٘ب كاف لغايات مناقشة طرؽ تدريس مفهـو 
 (، كيصنف على أنو استخداـ متوسط.3.26علمي، حيث بلغ ا٤بتوسط )
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ر استخداـ معلمي العلـو للربيد اإللكَبك٘ب لغايات إرساؿ نتائج االختبارات الدكرية لوٕب أم
الطالب، كللتواصل الفعاؿ مع أكلياء األمور الذين ال يتمكنوف من ا٢بضور للمدرسة، جاء 

( 4.00، 4.02ُب ا٤برتبتْب الثانية كالثالثة، فكاف ا٤بتوسط ا٢بسايب ٥بما على التوإب)
 كبفارؽ بسيط عن فقرة أكثر استخداـ.

درسة أك الشؤكف اإلدارية، استخداـ معلمي العلـو للربيد اإللكَبك٘ب كوسيط لبلتصاؿ مع ا٤ب
كلبلتصاؿ با٤بختصْب ُب ٦باؿ العلـو من ٨بتلف دكؿ العآب، كُب استقباؿ الواجبات البيتيو 

من الطلبة، كُب إرساؿ ا٤بواد التعليمية كالوجبات ا٤بنزلية إٔب الطبلب كاف عاليان، فكاف 
 (. 3.60، 3.61، 3.63، 3.73ا٤بتوسط ا٢بسايب ٥بما على التوإب)
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(:ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية جملاؿ استخداـ الربيد اإللكَبك٘ب ُب  5دكؿ ) ج
 استبانة الوسائط التعليمية اإللكَبكنية

الَبتيب 
 الفقرة رقم الفقرة النسيب

ا٤بتوسط 
 ا٢بسايب

 اال٫براؼ

 ا٤بعيارم

7 24 
استخدامو ُب استقباؿ الواجبات البيتيو من 

 1.39 3.60 الطلبة

1 25 
استخدمو ُب تصحيح الواجبات البيتيو كإرسا٥با 

 1.09 4.04 إٔب الطلبة

استخدامو ُب إرساؿ ا٤بواد التعليمية كالوجبات  26 4
 ا٤بنزلية إٔب الطبلب

3.73 1.29 

 1.39 3.49 استخدامو ُب الرد على استفسارات الطلبة 27 8

استخدامو لبلتصاؿ با٤بختصْب ُب ٦باؿ العلـو من  28 6
 ٨بتلف دكؿ العآب

3.61 1.23 

استخدامو كوسيط لبلتصاؿ مع ا٤بدرسة أك  29 5
 الشؤكف اإلدارية

3.63 1.18 

3 30 
استخدامو للتواصل الفعاؿ مع أكلياء األمور الذين 

 1.11 4.00 ال يتمكنوف من ا٢بضور للمدرسة

2 31 
استخدامو إلرساؿ نتائج االختبارات الدكرية لوٕب 

 1.08 4.02 أمر الطالب

 1.28 3.48 استخدامو للتعرؼ على زمبلء ُب ٦باؿ التخصص 32 9

 1.41 3.26 استخدامو ٤بناقشة طرؽ تدريس مفهـو علمي 33 10
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 اجملاؿ الرابع: جهاز عرض البيانات

 ( أف:6يبلحظ من جدكؿ )

أف ٝبيع استخدامات معلمي العلـو ١بهاز عرض البيانات ُب تعليم العلـو جاءت ُب 
 الضعيف.مستول 

أكثر استخدامات معلمي العلـو ١بهاز عرض البيانات كاف ُب حالة عرض ٘بارب علمية 
، حيث بلغ ا٤بتوسط )  (.2.45ُب العلـو

أقل استخداـ معلمي العلـو ١بهاز عرض البيانات كاف لغايات شرح مفهـو علمي ما، 
 (.1.96حيث بلغ ا٤بتوسط )

لعرض أفبلـ فيديو علمية، كلتقدٙب أعماؿ استخداـ معلمي العلـو ١بهاز عرض البيانات 
، جاء ُب ا٤برتبتْب الثانية كالثالثة، فكاف ا٤بتوسط ا٢بسايب ٥بما على  الطلبة ُب العلـو

 (.2.24، 2.36التوإب)

(:ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية جملاؿ استخداـ جهاز عرض  6جدكؿ ) 
 اإللكَبكنيةالبيانات ُب استبانة الوسائط التعليمية 

الَبتيب 
 النسيب

 الفقرة رقم الفقرة
ا٤بتوسط 
 ا٢بسايب

 اال٫براؼ

 ا٤بعيارم

 1.18 2.24 استخدمو عادة لتقدٙب أعماؿ الطلبة ُب العلـو 34 3

 0.91 1.96 استخدمو لشرح مفهـو علمي ما 35 7

 1.17 2.18 استخدمو لعرض بر٦بيات علـو تفاعلية 36 4
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 1.21 2.45 ٘بارب علمية ُب العلـو استخدمو ُب حالة عرض 37 1

6 38 
استخدمو لعرض أشكاؿ كرسـو موجودة ُب كتب 

 العلـو ا٤بدرسية
2.04 1.14 

 1.36 2.36 استخدامو لعرض أفبلـ فيديو علمية 39 2

 1.20 2.12 استخدمو ألنو يغِب عن الكثّب من األجهزة 40 5
 مناقشة النتائج والتوصيات

أظهرت نتائج الدراسة أف أكثر اجملاالت استخدامان ىو ا٢باسوب حيث بلغ            
 %(.  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إٔب األسباب اآلتية: 80.5نسبة استخدامو )

 كجود معامل أجهزة ا٢باسوب ُب ا٤بدارس ، أضافو إٔب قناعة ا٤بعلمْب بضركرة استخدامها.

م للمعلمْب على ضركرة توظيف التكنولوجيا ُب التعليم، كخصوصان تأكيد كزارة الَببية كالتعلي
 ا٢باسوب كما يرتبط بو.

عادة ما يركز ا٤بوجهوف ُب زياراهتم ا٤بيدانية على أٮبية توظيف الوسائط التعلمية  ُب تعليم 
، كتعترب من ضمن اجملاالت الٍب تدخل ُب تقوٙب ا٤بعلم.  العلـو

بعض الوسائط التعليمية الٍب تشجع ا٤بعلم على استخداـ تضمْب ا٤بناىج كالكتب ا٤بدرسية 
 كسائط التعليم اإللكَبكنية.
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%(. كتعزك الباحثة ذلك، إٔب ارتباط استخداـ 79.9أما استخداـ اإلنَبنت فكاف بنسبة  )
اإلنَبنت با٢باسوب، كاف انتشار ىذه ا٣بدمة ُب ا٤بنازؿ كبأسعار رخيصة نسبيان، ٩با يشجع 

.ا٤بعلمْب كالطل  بة كأكلياء أمورىم على توظيف ىذه التقنية ُب تعلم العلـو

أما استخداـ جهاز عرض البيانات جاء ُب ا٤بتوسط حيث بلغ نسبة استخدامو 
%(. كتعزك الباحثة ذلك إٔب عدـ توافر أجهزة عرض البيانات بكثرة ُب ا٤بدارس، 76.6)

قد يقلل من نسبة ففي ا٤بتوسط يوجد جهاز عرض كاحد لكل معمل با٤بدرسة، كىذا 
 االستخداـ، ألف معلمي ا٤بواد األخرل قد يستخدمونو ُب التدريس أيضا.

%(. كتعزك الباحثة ذلك 29.9أما استخداـ الربيد اإللكَبك٘ب فكاف منخفض كنسبتو )  
 ، إٔب عدـ امتبلؾ ا٤بعلمْب للمهارات الضركرية لتوظيف ىذه الوسائط ُب عملية تعليم العلـو

كجود برامج أك ٘بارب عربية سابقة قد تساعدىم ُب توظيف ىذه إضافة إٔب عدـ 
التكنولوجيا، أك حداثة ىذه التكنولوجيا كارتفاع أسعار استخدامها، خصوصان أذا كانت غّب 
مدفوعة من قبل ا٤بؤسسة الَببوية. كىذا ما أكد عليو ا١بزء الثا٘ب من االستبانة، حيث ٓب 

متكامبلن لتدريس مفهـو أك توظيف ىذه التكنولوجيا يعطي أم من ا٤بعلمْب مثاالن كاحدان 
، أ٭با جاء غالب االستعماؿ لغايات عرض  من مثل الربيد اإللكَبك٘ب ُب تعليم العلـو

 البيانات كالتواصل دكف الدخوؿ ا٢بقيقي ُب عملية تدريس مفهـو علمي ما. 

 التوصيات:

 باالعتماد على نتائج ىذه الدراسة توصي الباحثة ٗبا يأٌب:

 أ. توصيات لوزارة الًتبية والتعليم.
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 التأكيد على دكر الوسائط اإللكَبكنية ُب تعليم العلـو مع الَبكيز على نوعية االستخداـ. -

-  .  تنظيم كرشات تدريبية ٤بعلمي العلـو لتوظيف كسائط تعليمية إلكَبكنية ُب تعليم العلـو

كا٤بناىج كتصميم التدريس كتصميم تكوين فريق عمل من ا٤بختصْب ُب احملتول التعليمي  -
.  الوسائط ا٤بتعددة إلنتاج مواد التعلم االلكَبك٘ب ُب العلـو

التأكيد على تبادؿ الزيارات بْب معلمي العلـو لدراسة إمكانية تفعيل دكر الوسائط  -
.  اإللكَبكنية ُب تعليم العلـو

 ب. توصيات للباحثُت:

لكَبكنية ُب ٦باالهتا ا٤بختلفة، كتقدٙب تقارير تقوٙب نوعية استخداـ كسائط التعلم اإل - 
 .  نوعية تبْب آليات طريقة توظيف الوسائط ا٤بتعددة ُب تعليم العلـو

أجراء دراسات تطبيقية تبْب أثر استخداـ كسائط التعلم اإللكَبكنية ُب اكتساب الطلبة  -
 للمفاىيم كالثقافة العلمية.

كسائط التعلم االلكَبك٘ب ا٤بستخدمة ُب تعلم فركع أجراء ا٤بزيد من الدراسات لتقوٙب  -
 ا٤بعرفة ا٤بختلفة.

 العمل على كضع معايّب لتصميم كتقوٙب الوسائط التعليمية اإللكَبكنية. -
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اجملإب، ٧بمد كا١براح، عبد ا٤بهدم كالشناؽ، قسيم كاليونس، يونس كالعياصرة، اٞبد 
(. ا٤بساعد العريب ُب تدريس انتل التعليم للجميع، 2005كالنسور، زياد، )

 األردف -دليل ا٤بدرب. كزارة الَببية كالتعليم، عماف

http://www.jeddahadu.gov.sa/etc/2nd-etc/papers.htm
http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/thana2Abstract.htm
http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/thana2Abstract.htm


 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

415 
 

لتعلم اإللكَبك٘ب: مفهومو خصائصو فوائده (. ا2002ا٤بوسى، عبدهللا  بن عبد العزيز.)
-16عوائقو.كرقة عمل مقدمة إٔب ندكة مدرسة ا٤بستقبل ُب الفَبة 

  ق، متوفرعلى ا٤بوقع:17/8/1423
http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/A

bstracts/ AlmosaAbstract.htm 

(. التعليم اإللكَبك٘ب: 2005ا٤بوسى، عبدهللا بن عبد العزيز كا٤بوسى، اٞبد مبارؾ. ) 
 األسس كالتطبيقات. الرياض: مؤسسة شبكة البيانات.

(. كاقػػػع اسػػػتخداـ ا٢باسػػػوب التعليمػػػي كاإلنَبنػػػت ُب ا٤بػػػدارس 2002نػػػداؼ ، شػػػادم، )
األردف مػػػن كجهػػػة نظػػػر ا٤بعلمػػػْب . رسػػػالة ماجسػػػتّب غػػػّب الثانويػػػة ا٣باصػػػة ُب 

 منشورة، جامعة الّبموؾ، اربد.

  

http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/%20AlmosaAbstract.htm
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 استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف تعليم

 ذوي االحتياجات اػباصة 

 جامعة مصراتة/ أ.عادؿ مصطفى سلطاف  - أ. ؿبمد رمضاف شعيب

 اؼبلخص

ف استخداـ تكنولوجيا التعليم اذوي االحتياجات اػباصة يعتمد بصورة اساسية إ
على درجة االعاقة لدى التالميذ ذوي االحتياجات اػباصة فهناؾ صعوبات عديدة تفرضها طبيعية 
االعاقة وسبثلت تلك الصعوبات ربديا ػبباء الًتبية اػباصة ،واحصائي تكنولوجيا التعليم ،ومن خالؿ 
زيارة الباحثاف اؼبيدانية لبعض مراكز ذوي االحتياجات اػباصة وجدنا اف ىناؾ قصورا واضحا يف 
استخداـ تكنولوجيا التعليم ،وبالتايل سيحرموف من اػبدمات والفوائد اليت هبنيها التالميذ من 

داـ تكنولوجيا التعليم والسؤاؿ الرئيسي للبحث كيف يبكن توجيو معلمي الًتبية اػباصة الستخ
تكنولوجيا التعليم ،وتكمن انبية البحث يف التأكيد على استخداـ تكنولوجيا التعليم ،وايضا القاء 
الضوء على فوائد استخداـ تكنولوجيا التعليم ،واىم نتائج البحث ىى مساعدة اؼبلم على التعامل 

م ،والعمل على مع ـبتلف انواع االعاقات ايضا معرفة اؼبعلم لكيفية استخداـ تكنولوجيا التعلي
 اعداد دورات تدريبية لكيفية استخداـ اؼبعلمُت لتكنولوجيا التعليم .

Abstract 

The use of educational technology in special needs depends mainly on the 

degree of disability among students with special needs. There are many 

difficulties imposed by the natural disability. These difficulties were a 

challenge for special education experts and educational technology 

statisticians. By visiting the field researchers of some special needs centers, 

Is clear in the use of educational technology, and thus deprived of the 

services and benefits that students gain from the technology of education and 
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the main question of how to guide special education teachers to use the 

technology of education, and the importance of The study aims to emphasize 

the use of educational technology and highlight the benefits of using the 

technology of education. The most important research results are to help the 

learner to deal with various types of disabilities. The teacher also knows how 

to use the technology of education and prepares trainin 

 اؼبقدمة:

ظهور اجملتمعات البشرية بأساليب كثَتة للتعبَت عما هبوؿ يف خاطره من أفكار وآراء 
ومشاعر، ومل يكن ليعتمد على الكلمة اؼبنطوقة وحدىا بقدر ما استخدـ اإلشارة والرسـو والرموز  

وترقيتها عرب العصور دبا كوسائل مرفقة يف التخاطب اليومي. وما فتئ يضطلع بتنويع لغة تواصلو 
يزيدىا قدرة على التعبَت وسرعة يف التبليغ، وعلى رأسها الربيد والسينما واؽباتف، مرورا بالتليغراؼ 

 .واؼبذياع، ووصوال إىل التلفاز اؼبلوف أخَتا

يف ىذا اؼبنظور تبُت لنا مالحظة أمرين : األوؿ أف ىذه اؼبكتشفات اؽبائلة اليت تطلبت عهودا 
ن وجهودا معتربة ألجياؿ من العلماء والباحثُت تبدو يف الوقت الراىن كما لو كانت ؾبرد من الزم

إرىاصات مقارنة بالطفرة النوعية اليت ربققت لوسائل اإلعالـ واالتصاؿ يف أواخر القرف العشرين، 
ورىا والجتياحها اجملتمعات واألوطاف بالسرعة اليت نعلمها، واحتوائها العامل الذي صار أماـ تط

بعد تالشي اغبدود بُت ربوعو و زواؿ اؼبوانع اليت ظلت إىل وقت  -كما يقاؿ-اؼبذىل أشبو بقرية 
قريب ربوؿ دوف اتصاؿ اجملتمعات ببعضها وانفتاحها على غَتىا والتواصل معًا بالصوت والصورة . 

التعليمية بدء باؼبعاىد  أما الثاين فإف تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ اغبديثة مل تتأف يف اقتحاـ اؼبدارس
واعبامعات ووصوال إىل أبسط اؼبؤسسات. ما يفسر أنبية ىذه التكنولوجيا يف عامل اؼبعرفة، ويؤكد 
حاجة اؼبعلمُت واؼبتعلمُت إىل شبكتها العاؼبية وطاقاُتا اؼبعلوماتية، وخباصة إىل قنواُتا التعليمية اليت 

من دعم للتعلم، وإمكانات للبحث والتفقو يف ـبتلف تشكل مصدرا معرفيا ال يقدر بثمن، ؼبا توفره 
وال شك أف توفر ىذه التكنولوجيا للبيئة التعليمية يسهم إىل حد بعيد يف ربقيق .العلـو والتخصصات
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أي من األىداؼ اؼبسطرة يف مناىج الدراسة، وكذا يف خلق عادات وسلوكيات جديدة يف حياة 
ولوجيا التعليم اغبديثة يف اؼبؤسسات الًتبوية لًتقية أدائها ولئن كاف ال بد من استخداـ تكن.األفراد

وإدماج اؼبتعلمُت يف اجملتمع اؼبعريف وإشراكهم يف بنائو مستقبال، فإف ىذه الغاية ما كانت لتقتصر 
على األسوياء منهم دوف ذوي االحتياجات اػباصة. ومرد ذلك أف ىذه الفئة األخَتة أحوج من 

عالـ واالتصاؿ يف ظل القدرات اليت توفرىا ؽبا التكنولوجيا اغبديثة ؼبمارسة غَتىا إىل تكنولوجيا اإل
التعلم وتطويره، و انفتاح العامل أمامهم على كل معارفو وثقافاتو. وىي القضية اليت استوقفتنا 
متسائلُت عما إذا مّت تفعيل وسائل االتصاؿ واإلعالـ يف العملية الًتبوية لذوي االحتياجات اػباصة 

وما درجة ىذا التفعيل يف مؤسساُتم اؼبكّيفة ؟ مث ما ىي التغَتات اليت تتيحها لتعليمهم وتنشئتهم  ؟
وباالستناد  ؟ وما طبيعة العقبات اليت تعًتض توظيفها؟ وأخَتا ما رأي أىل الًتبية واالختصاص فيها 

ريطة إعداد الربامج إىل بعضهم يتضح لنا أف االنًتنت مثال يلعب دورا ىاما يف تعليم اؼبعوقُت ش
التعليمية الالزمة وفقا الحتياجاُتم اػباصة، بوصفو أداة ناجعة لتكوين ىذه الشروبة تكوينا علميا 
وتربويا، وؼبساعدُتم يف االعتماد على أنفسهم يف مواجهة اغبياة الدراسية والعلمية، وكذا على ربسُت 

إلعاقة ودرجتها. و خبصوص ذوي العاىات قدراُتم على االتصاؿ، واالرتقاء هبا أيا كانت طبيعة ا
السمعية فهؤالء وبظوف خبدمات مكيفة وفقا ػبصائصهم، ومنها الربامج القائمة على تنبيو وتدريب 
أعضاء النطق، أي على قراءة الشفاه وتفسَت حركات الوجو، وتركيز االنتباه، كما وبظوف أيضا 

تشَت دراسة مَتوس جُت، وكتينج إلزابيت، .ةباستخداـ لغة التلميحات اليدوية بشكل كامل للًتصب
)لغة اإلشارة األمريكية يف الفضاء االفًتاضي: التفاعل بُت اؼبستخدمُت الصم للفيديو  2003

بواسطة الكمبيوتر يف االتصاؿ والتكنولوجيا( إىل أنبية األنًتنت يف فبارسة اللغة يف ؾبتمع الصم، 
صاؿ، وأشرؾ الصم يف البحث عن عالقات التحديث ذلك الذي خلق ؾباالت وأشكاال ؿبتملة لالت

)تعزيز االتصاؿ كأداة مساعدة عبمهور ذوي  1995أما دراسة ىيكي مرياف .واالتصاالت اعبديدة
إعاقات الكالـ( فقد أبرزت أنبية توظيف التكنولوجيا اغبديثة يف مساعدة اؼبعاقُت ظبعيا، اؽبادفة إىل 

ت اإلنساين الطبيعي وعلى ربويل الكلمات األساسية إىل تطوير نظاـ صويت بديال عن نظاـ الصو 
 ( 66، ص1998رسائل طويلة. )ؿبمد 
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وفيمػػػا ىبػػػص ذوي اإلعاقػػػات اعبسػػػدية واغبركيػػػة، فقػػػد اسػػػتفاد ىػػػؤالء أيضػػػا مػػػن التكنولوجيػػػا 
اغبديثػة وتوظيفهػػا يف عمليػػة الػػتعلم كالتعػػديل الػػذي حػػدث علػػى لوحػػة مفػػاتيح اغباسػػوب ، إذ بإمكػػاف 

 .ف إعطػػػػػػػػػػػاء األوامػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػوتية للجهػػػػػػػػػػػاز بػػػػػػػػػػػدال مػػػػػػػػػػػن الضػػػػػػػػػػػغط علػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػزراؼبعػػػػػػػػػػػوؽ اآل
( إمكانيػػة ربكػػم اؼبعػػوقُت يف األداة اغبديثػػة وذلػػك بإعطػػاء أوامػػر 1991وقػػد ذكػػرت الباحثػػة مػػاتيس )

 .للحاسػػػػػػػػػػػػوب عػػػػػػػػػػػػن طريػػػػػػػػػػػػق ؼبػػػػػػػػػػػػس الشاشػػػػػػػػػػػػة و ربويلهػػػػػػػػػػػػا إىل لوحػػػػػػػػػػػػة اؼبفػػػػػػػػػػػػاتيح اؼبنظػػػػػػػػػػػػورة
ا، يتطلػػب مهػػارة كبػػَتة للػػتحكم فيهػػا والضػػغط أمػػا بالنسػػبة للفػػأرة فاسػػتخدامها لػػدى اؼبعػػوقُت جسػػدي

علػػػى زرْيهػػػا، فلػػػذا اسػػػتبدلت بػػػأدوات سبسػػػك بػػػالفم أو تشػػػّغل بػػػالرأس أو القػػػدـ إلدخػػػاؿ البيانػػػات 
إف توظيػػف التكنولوجيػػا اغبديثػػة يف خدمػػػة ذوي اؼبشػػكالت اللغويػػة والسػػمعية والبصػػػرية .واؼبعطيػػات

عرفيػػة، وأتػػاح ؽبػػم فرصػػة التعبػػَت عػػن أنفسػػهم بطريقػػة واغبركيػػة قػػد قػػّدـ كثػػَتا مػػن اغبلػػوؿ الًتبويػػة واؼب
طبيعيػػة، مقارنػػة بػػالطرؽ التقليديػػة القائمػػة علػػى لغػػة الشػػفاه أو اإلشػػارات أي "نظػػاـ بلػػس" )أوالربيػػل( 
الػػذي ظػػل بعيػػدا عػػن اإلمكانػػات اؽبائلػػة الػػيت تزخػػر هبػػا ىػػذه اؼبنظومػػة اإللكًتونيػػة ومنهػػا علػػى سػػبيل 

اختصػار وقػت الػتعلم، مقارنػة دبػا  ُت بػالتعلم حسػب سػرعتهم اػباصػة السػماح للطلبػة اؼبعػوق :اؼبثػاؿ
تكّلفهػػم الطرائػػق التقليدية إمكانيػػة تكػػرار بػػرامج الػػتعلم حسػػب حاجػػة كػػل فػػرد علػػى حػػدة، ومػػن شبػػة 
إمكانية تصحيح األخطاء دوف شعور أحد بعقدة نقص متعة التعلم والتحفيز من خالؿ تػوفَت األلػواف 

واؼبوسػػػػيقى )للمكفوفُت( توظيػػػػف األلعػػػػاب التعليميػػػػة لتنميػػػػة التفكػػػػَت،  والصػػػػور اؼبتحركػػػػة )للصػػػػم(
تعزيػز االسػتجابة  والتزويد باؼبعلومات، لغرس االذباىات والقيم تػوفَت إمكانيػة تتبػع احملاضػرات اؼبرئيػة 

وبالرغم من اجتياح التكنولوجيا الرقمية اؼبدارس الًتبوية اػباصة بشػكل غػَت منتظػر ،  اعبّيدة للمعاقُت
وحلوؽبا كنشاط تعويضي للمعوقُت، وبالرغم من أف ىؤالء ال ىبتلفوف عن غػَتىم مػن اؼبهػارات العقليػة 

وؽبػذا الغػرض قػدمت .والذكاء، تظل اإلعاقة معًتضة طريقهم ، ربػوؿ دوف بلػوغهم أىػدافهم اؼبنشػودة
الذاتيػػػة،  الباحثػػػة يػػػونج مريكػػػا علػػػى دراسػػػة اإلعاقػػػة واالنًتنػػػت :الوصػػػوؿ كػػػأداة كبػػػو تعظػػػيم اغبمايػػػة

( اؽبادفػػة إىل ضػػرورة اسػػتخداـ اإلنًتنػػت يف اؼبػػدارس الًتبويػػة اػباصػػة غبمايػػة اؼبعػػاقُت وكػػذلك 1997)
ضبايػػة التالميػػذ الػػذين يعػػانوف مػػن صػػعوبات متعػػددة يف الػػتعلم اػبلػػل يف اإلدراؾ السػػمعي اؼبػػؤدي إىل 

الصعوبة يف القػراءة لعػدـ تػذكر اؼبقطػع الصػويت السابق ضػعف الػذاكرة البصػرية  الفهم اػباطئ للمعٌت
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صػػعوبة إتقػػاف  وعػػدـ التمييػػز بػػُت األشػػياء حػػذؼ بعػػض الكلمػػات اؼبقروءة تشػػتت االنتبػػاه والًتكيػػز 
بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالعمليات اغبسابية يف هناية عرض الدراسات اؼبشار إليها آنفا قد يتصػور اؼبػرء 

استعماؿ االنًتنت من طرؼ شخص ضرير أو يعاين مػن ضػعف حػاد يف السػمع أمػر معقػد للغايػة. أّف 
وىذا التصور صحيح بطبيعة اغباؿ، لكن على الرغم من صعوبة األمر فإف عػامل اإلنًتنػت أصػبح جػزء 
من حياة عدد كبَت من اؼبعػوقُت، واعبهػود مازالػت مبذولػة علػى اؼبسػتوى العػاؼبي والطريػق الػذي تسػَت 
فيو حركة تطويع تقنية اغباسب واإلنًتنت يبشػر بػاػبَت ، وإف كانػت علػى اؼبسػتوى العػريب تسػَت بػبطء 
ومػػا زالػػت يف بػػداياُتا. واالىتمػػاـ الػػذي توليػػو الكثػػَت مػػن اؼبؤسسػػات الًتبويػػة اػباصػػة سػػاىم كثػػَتاً يف 

ضػػح لنػػا مػػدى مػػن ىػػذا اؼبنطلػػق يت.تسػػهيل اسػػتخداـ ذوي االحتياجػػات اػباصػػة للتكنولوجيػػا الرقميػػة
حداثة توظيف األنًتنت يف خدمة اؼبعوقُت بالنظر إىل وسائل االتصاؿ و اإلعالـ األخرى،كونػو وسػيلة 
إعالميػػة سػػريعة تواكػػب اىتمػػاـ ىػػذه الفئػػة مػػن اجملتمػػع، ووسػػيلة فػػتح أبػػواب االنػػدماج والتواجػػد يف 

نكػػوف قػػد توصػػلنا إىل نتيجػػة اجملتمعػػات االفًتاضػػية ،وبالتػػايل اإلحسػػاس باؼبسػػاواة مػػع اآلخػػرين أخػػَتا، 
حتميػػػة تتطلػػػب ببسػػػاطة مػػػن اؼبعػػػوؽ أف يكػػػوف ذا ثقافػػػة حاسػػػوبية متصػػػال باالنًتنػػػت لتحقيػػػق تكامػػػل 

 (91، ص2000)خبش،  التعليم ،ألف ىذا األخَت بات أمرا واعدا يف حياة اؼبعوقُت العصرية.

لتوظيف "ثورة اؼبعلومات ومن ىنا تبذؿ اجملتمعات اإلنسانية النامية أو اؼبتقدمة جهودًا كبَتة 
" اؼبعاصرة إلتاحة الفرصة ألفرادىا لالنتفاع دبا ربويو من معارؼ ومهارات ومن مثَّ توظيفها ؼبواجهػة 
مشكالُتم ، اغبالية واؼبستقبلية ،  العملية والعلمية منها  ، وخاصة أف ىناؾ العديد من الشواىد 

الكثَت من التحديات اليت سوؼ تغَت العامل تغَتًا اليت تدؿ على أف  القرف اغبادي والعشرين  وبمل 
سريعًا من حالتو الراىنة إيل حالة  أكثر تقدمًا .وعلى الرغم من التغَت السريع للمعارؼ اإلنسانية إال 
أف عمليات التطوير الًتبوي تأخذ وقتًا طوياًل ، األمر الذي فرض ضرورة البحث عن فكر جديد ، 

ع متطلبات ؾبتمع اؼبعلومات ، وأف يواكب ىذا التطوير التغيَتات حىت يتمشى تطوير التعليم م
اؼبذىلة لعصر اؼبعلومات خاصة بعد أف اختلف مفهـو التعليم يف عصر العلم واؼبعلوماتية ، وارتفعت 
أنبيتو ، وأصبح استثمارًا وليس خدمة ، فلم يعد التنافس بُت القوى العظمى حوؿ سبلك األسلحة 

التعليم ىو ميداف اؼبنافسة بُت الكبار وتُعد تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت والعتاد ، بل أصبح 
Information & Communication Technology    رمزًا للتقدـ العلمي
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والتكنولوجي ؽبذا العصر، فقد غزت اغبياة العصرية واتسعت دائرة استخدامها، خاصٍة وقد أصبح 
 ـ مشاكل اجملتمع اؼبستعصية اليت كانت ربتاج عبهود مضنيةؽبا قدرة حتمية ىائلة ؼبواجهة واقتحا

إف التعليم منظومة غاية يف التعقيد ووقت طويل للتغلب عليها بإتباع الطرؽ واألساليب التقليدية 
اػبارجة عنو، أو بسبب التداخل بُت منظوماتو  سواء بسبب عالقتو اؼبتشابكة مع اؼبنظومات األخرى

خارج منظومة التعليم ترتبط ارتباطا مباشرا دبنظومة  ية فهناؾ منظوماتالفرعية وعناصرىا الداخل
السياسية ومنظومة اإلعالـ ومنظومة ثقافة اجملتمع وقيمو  التعليم كمنظومة االقتصاد واؼبنظومة
ىذه اؼبنظومات تؤثر يف منظومة التعليم وتتأثر هبا يف عالقات  ومعتقداتو وغَتىا من اؼبنظومات وكل

 . تبادلية

فعلي سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر نسمع عن اقتصاديات التعليم وكلفة التعليم يف مقابل عائده 
 اؽبادر التعليمي ونزيف العقوؿ والتسرب من التعليم وغَتىا من عناصر اؼبنظومة االقتصادية وعن

 ةللتعليم كما أف التعليم يرتبط دببدأ تكافؤ الفرص واالنتماء القومي وغَتىا من عناصر اؼبنظوم
تطوير  السياسية للتعليم وإف مل تتناغم وتتحد اؼبنظومات اؼبرتبطة دبنظومة التعليم فسوؼ ال هبدي

كمنظومة لو  والتعليم بصفة عامة وتعليم ذوى االحتياجات اػباصة بصفة خاصة. منظومة التعليم
نهجيات فاؼبتعلم اؼب منظوماتو الفرعية الداخلية منها منظومة القوي البشرية ومنظومة اؼبنهج ومنظومة

أصبح التعليم يف عصر  أو الطالب يف منظومة القوي البشرية ىو ؿبور العملية التعليمية حيث
ومراعاة خلفيتو اؼبعرفية وقدراتو  اؼبعلومات وتكنولوجيا التعليم يركز علي احتياجات اؼبتعلم اػباصة

يف يتعلموف ويتكيفوف أف نعلمهم ك الشخصية وأصبحت مهمة تعليم ذوي االحتياجات اػباصة ىي
اإلحصاءات بإعداد ذوي االحتياجات  ويف ضوء ما تشَت إليو. مع ؾبتمعهم ويواجهوف حياُتم

% من ؾبموع السكاف 10اجملتمع ال تقل عن  اػباصة وربديدا اؼبعاقُت منهم ، تؤكد أف نسبتهم يف
ن ذوي االحتياجات % لقد حظي الطلبة م13من  وتزيد ىذه النسبة يف اجملتمعات النامية لتقًتب

سبثلت يف استخداـ التكنولوجيا اؼبتطورة يف تعلمهم واليت ساعدت يف ربقيق   اػباصة برعاية كبَتة
األىداؼ اؼبرسومة. فأثر ىذه التكنولوجيا واليت يطلق عليها التكنولوجية اؼبساعدة، جعل من ىؤالء 

اهنم األسوياء. وتقـو معظم أجهزة اؼبتعلمُت وبصلوف على نفس نوعية التعليم اليت وبصل عليها أقر 
ومعدات وبرؾبيات ىذه التكنولوجيا بدعم عملية تعلم ىؤالء اؼبتعلمُت على اختالؼ أنواع إعاقاُتم 
من خالؿ توفَت بيئة تعلم يتوفر فيها ما يسد العجز أو اإلعاقة اؼبوجودة لديهم من أجل توفَت 

تشمل تكنولوجيا ذوي  هنم األصحاء.تعلم ؽبم مساوية لفرص التعلم اؼبتوفرة ألقرا  فرص
صبيع األدوات واؼبواد واألجهزة والربؾبيات اليت تستخدـ من أجل زيادة  االحتياجات اػباصة
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وربسُت القدرات الوظيفية واألدائية لدى ذوي االحتياجات اػباصة وسبكينهم من فبارسة نشاطاُتم 
ثل ىذه التكنولوجيا تلعب دور أساسيا يف حياة قبد أف م  من ىنا  التعليمية االعتيادية بصورة فّعالة.

ىذه الفئة وخاصة اؼبتعلقة بعملية تعلمهم حيث أف ىناؾ حاجة معينة لكل منهم تتحدد من خالؿ 
طبيعة اإلعاقة اؼبوجودة لدى كل واحد منهم. فذوي اإلعاقة البصرية مثال حباجة لتكنولوجيا مساعدة 

عدة لذوي اإلعاقة السمعية وبالتايل فإف الطريقة اليت يتم زبتلف يف طبيعتها عن التكنولوجيا اؼبسا
لكلتا الفئتُت ستكوف بالتأكيد ـبتلفة. ناىيك عن أف درجة اإلعاقة لكل فئة   فيها توفَت مادة التعلم

ربتاج إىل نوع معُت من التكنولوجيا اؼبساعدة تسهل على صاحبها التعامل مع مادة التعلم وسبكنو 
ذوي االحتياجات   تكنولوجيا  إف استخداـ ت والواجبات اؼبتصلة هبا.من القياـ بالنشاطا

أساسية على درجة اإلعاقة لدى الطالب، فعندما تكوف درجة اإلعاقة البصرية   يعتمد بصورة اػباصة
خفيفة يبكن استخداـ تكنولوجيا مساعدة تعتمد على حاسة البصر بأشكاؿ ـبتلفة كالتكبَت أو 

اؼبصاحب للمادة البصرية. بينما عند بلوغ درجة اإلعاقة حدىا األعلى تكنولوجيا توفر الصوت 
لتصل إىل إعاقة بصرية حادة يصبح استخداـ التكنولوجيا اؼبساعدة السمعية اغبل األمثل لتقدًن 
اؼبادة التعليمية. ينطبق ذلك على اإلعاقة السمعية فكلما زادت حدُتا يتم اللجوء إىل التكنولوجيا 

       رية للمتعلم من ذوي االحتياجات اػباصة.اؼبساعدة البص

 ( 102، ص2004)الكبيسي،                                                     
يعانوف  كطبلب ذكل االحتياجات ا٣باصة يواجهوف صعوبات عديدة تفرضها طبيعة اإلعاقة الٍب

اجملاؿ كجود  األدبيات ا٤بتخصصة ُب ىذامنها سواء كانت حسية أـ جسمية أـ عقلية ،حيث تؤكد 
ُب ا٢بواس كل ذلك  صعوبات تتعلق بالذاكرة كاالنتباه كالتفكّب اجملرد كإدراؾ العبلقات كالتميز كقصور

العديد من ا٤بعارؼ كا٤بهارات  يعوؽ االستفادة من ا٤بثّبات البيئية الٍب تعد ا٤بعْب ا٣بصب الكتساب
 (90، ص2003)العزه،                        البلزمة تكيفهم مع اجملتمع.     

 وسبثل ىذه الصعوبات ربديا ػبرباء الًتبية اػباصة ومعلميها وأخصائي تكنولوجيا التعليم
 وغَتىم من القائمُت علي تعليم ىذه الفئة من التالميذ ، حيث أهنم مطالبوف بتوفَت اإلمكانات

بصرية  بات بدال من حذؼ كل ما يتطلب مالحظةاؼبادية والبشرية الالزمة للتغلب علي تلك الصعو 
 Technological أو ظبعية فقد أكدت الدراسات أف استخداـ اؼبستحدثات التكنولوجية
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Advancement اؼبالئمة لطبيعة اإلعاقة يعد من أىم العوامل اليت أكدت فعاليتها يف التغلب 
 .  تياجات اػباصةعلي تلك الصعوبات وربقق األىداؼ اؼبرجوة للتالميذ ذوى االح

 (67، ص2000 )سبلمة،  

 مشكلة البحث:

إف استخداـ التقنيات والوسائل التعليمية من األمور الضرورية للمعلم عند تدريسو لفئة 
التالميذ ذوي االحتياجات اػباصة، حيث أف استخداـ التقنيات اػباصة عند تدريس ىؤالء األطفاؿ 

، ومن خالؿ زيارة الباحثاف (Smith,2001) يعترب العامل الرئيسي إلقباح العملية التعليمية 
يدانية ؼبراكز ذوي االحتياجات اػباصة دبدينة مصراتو وطرابلس، فقد الحظ أف ىناؾ قصورًا اؼب

واضحًا يف استخداـ التقنيات التعليمية اػباصة بشكلها الواسع، وقد تولد لدى الباحث شعورًا بأف 
تلك  ىناؾ بعض العقبات أو اؼبعوقات الرئيسية اليت ربوؿ دوف أف يستخدـ معلمُت الًتبية اػباصة

التقنيات بشكل موسع يساعد يف استفادة ىذه الفئة من التالميذ للتقنيات التعليمية، وبالتايل 
سيحرموف من اػبدمات والفوائد اليت هبنيها التالميذ من تقنيات التعليم اػباصة، بتوظيف التقنيات 

علومات ونتائج التقوًن وبرامج اغباسب اآليل لألغراض التعليمية وتنظيم األعماؿ وتوثيق البيانات واؼب
بالرغم من أنبية استخداـ التقنيات التعليمية وتوظيفها ػبدمة العملية الًتبوية لذوي االحتياجات 
اػباصة، إال أف الواقع ومن خالؿ معايشة الباحث لو، وجد أف التطبيق العملي ؽبذا األمر ال يتم 

أف ىناؾ معوقات ربوؿ دوف بالشكل اؼبطلوب، ومن ىنا استشعر الباحث مشكلة الدراسة وب
استخداـ اؼبعلمُت التقنيات التعليمية اػباصة بشكل كامل يؤدي إىل استفادة الطالب منها، ومن مث 

 يبكن ربديد مشكلة البحث ىف السؤاؿ الرئيس اآليت:

كيف يبكن توجيو معلمي الًتبية اػباصة، الستخداـ تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اػباصة 
 لية تدريس؟أثناء عم

 أنبية الدراسة:

. تكتسب ىذه الدراسة أنبيتها يف أهنا رباوؿ إلقاء الضوء على جانب ىاـ من العملية التعليمية، 1
 وىي فوائد استخداـ تكنولوجيا التعليم يف تدريس التالميذ ذوى االحتياجات اػباصة.

ات اػباصة يف وطننا . ترسيخ وتكثيف استخداـ التقنيات يف تدريس التالميذ ذوي االحتياج2
 العريب الكبَت، ويرى الباحثاف أنو قد تستفيد منو اعبهات اؼبسئولة عن تعليم الفئات اػباصة .
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. ربقيق إضافة علمية وتربوية للبحث لقلة الدراسات السابقة ؼبعلمُت ومعلمات الًتبية اػباصة 3
 لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت لذوي االحتياجات اػباصة.

 البحث:ىدؼ 
توجيو معلمي الًتبية اػباصة الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت لذوي االحتياجات   -

 .اػباصة أثناء عملية تدريس

 مفاىيم البحث:

 .ـ تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت:1

بأهنا" الوسائل اؼبختلفة للحصوؿ على اؼبعلومات واختزاهنا ونقلها باستخداـ  عرفها سويلم
 واإللكًتونيات اؼبصغرة Telecommunicationsواالتصاالت  Computersاغباسبات 

 Micro-Electronic "                                           ،( 41، ص 2000)الشرايعة  

" صبع وزبزين ومعاعبػة وبث واستخداـ اؼبعلومػػات  وال بأهنا  Rowley ويعرفها رويل 
ولكن ينصرؼ كذلك  Softwareأو الربامج   Hardwareيقتصر ذلك على التجهيزات اؼبادية 

إيل أنبية دور اإلنساف وغاياتو اليت يرجوىا من تطبيق واستخداـ تلك التكنولوجيات والقيم واؼببادئ 
 (78، ص2006)الشخص،                                     اليت يلجا إليها لتحقيق خياراتو " 

 

 . الَببية ا٣باصة:2

تُعّرؼ الًتبية اػباصة بأهنا مبط من اػبدمات والربامج الًتبوية تتضمن تعديالت خاصة سواًء يف 
اؼبناىج أو الوسائل أو طرؽ التعليم استجابة للحاجات اػباصة جملموع الطالب الذين ال يستطيعوف 
مسايرة متطلبات برامج الًتبية العادية. وعليو، فإف خدمات الًتبية اػباصة تقدـ عبميع فئات 
الطالب الذين يواجهوف صعوبات تؤثر سلبيًا على قدرُتم على التعلم، كما أهنا تتضمن أيضًا 

 (87، ص2008)سليماف،                               .الطالب ذوي القدرات واؼبواىب اؼبتميزة
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 حدكد البحث:

 اقتصرت حدود ىذا البحث على ما يلي:

 ـ.2017مت إجراء البحث اغبايل  ا٢بدكد الزمانية:

 معلمي ذوي االحتياجات اػباصة.  ا٢بدكد البشرية:

 مت إجراء البحث اغبايل يف مدينة مصراتو وطرابلس. ا٢بدكد ا٤بكانية:

 منهج البحث:

وىو اؼبنهج الذي يهتم بوصف الظاىرة استخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي التحليلي، 
موضوع الدراسة وصبع بيانات دقيقة خاصة هبا، مع تصنيفها وتنظيمها، والتعبَت عنها بطريقة كيفية 

 حبيث يؤدى ذلك إىل الوصوؿ الستنتاجات وتعميمات تساعد يف تطوير الواقع.

 اإلطار النظرم للبحث:

 : االحتياجات ا٣باصة توجيهات الختيار أحسن تكنولوجيا للطبلب ذكم -

 :منها الختيار أفضل أ٭باط التكنولوجيا لذكل االحتياجات ا٣باصة ىناؾ عددا من التوجيهات نذكر
  .كبدد نوع صعوبة الطالب ودرجتها -1

  .نتعرؼ على مراكز القوى لدى الطالب اؼبعاؽ -2

  .ندخل الطالب يف عملية اختيار التكنولوجيا اؼبعينة -3

 التكنولوجيا اليت يبكن ؽبا أف تساعد الطالب ،وذلك اعتمادا على مناطق القوىنقلل أنواع  -4
  .لدى الطالب

  .فحص األماكن احملددة اليت يبكن أف تستخدـ فيها التكنولوجيا -5

  .األخذ يف االعتبار قابلية الوسيلة التكنولوجية للنقل وذلك عند اختيارىا -6
اؼبنسجم  تعمل مع بعضها مثل : اختيار برنامج التنبؤ بالكلماتاختيار أنواع التكنولوجيا اليت  -7

  .مع الربنامج اؼبستخدـ

  .اختيار أنواع التكنولوجيا السهلة التعلم واإلدارة -8
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 (56، ص2002)ا٤بوس، زبتار اؼبنتجات اليت تعرض دعم فٍت متطور ونشط.                  -9

 

 :سْب عمليٍب التعليم كالتعلم لذكم االحتياجات ا٣باصةأٮبية استخداـ تكنولوجيا التعليم ُب ٙب -

 يبكن تلخيص أنبية استخداـ التكنولوجيا لذوي االحتياجات اػباصة يف األيت: 

 تلعب دورًا ىاما يف معاعبة الفروؽ الفردية واليت تظهر بوضوح بُت اؼبعاقُت دبختلف فئاُتم -1
واضحا  كل اؼبتعلمُت خاصة واف ىناؾ اختالفا  حيث تستطيع تنوع طرؽ وأساليب التعليم دبا يناسب

 . واحدة غَت ؾبدية بينهم يف القدرات اليت وىبهم هللا إياىا ،فبا هبعل إخضاعهم صبيعاً لطريقة تعليمية

 . تفيد يف تعليم اؼبعاقُت األمباط السلوكية اؼبرغوب فيها وإكساهبم اؼبفاىيم اؼبعقدة  2-

خربات  يف القدرة على التفكَت اجملرد للمعاقُت وذلك بتوفَتتساعد يف التغلب علي االلبفاض  -3
 . حسية مناسبة

 تلعب دورا ىاما يف تشويق الطالب اؼبعاقُت وزيادة دافعيتهم وإقباؽبم علي التعلم حيث تركز -4
 . علي أنبية التعزيز علي عملية التعليم عن طريق التغذية الراجعة

مباشرا  حتكاؾ بُت الطفل اؼبعاؽ وبُت ما يتعلمو احتكاكاتساعد علي تكرار اػبربات وذبعل اال -5
 . فعااًل و اليت يعد مطلباً تربوياً تفرضو طبيعة اإلعاقة

 . توفَت مثَتات خارجية تعوض اؼبعاؽ الضعف يف مثَتات االنتباه الداخلية عنده -6     
 . تساعد علي زيادة التحصيل وتكوين اذباىات موجبة لألطفاؿ اؼبعاقُت -7 

احمليط  تساعد علي إكساب األطفاؿ اؼبعاقُت اؼبهارات األكاديبية الالزمة لتكفهم مع اجملتمع 8-  
 .(90، ص2005.                                                                  )ا٣بطيب، هبم

 
 : فوائد استخداـ التكنولوجيا بالنسبة لألفراد ذوى االحتياجات اػباصة -

ا٣باصة  العديد من ا٤براجع ُب ٦باؿ التكنولوجيا إٕب فوائد استخداـ األفراد كذكل االحتياجات تشّب
 للتكنولوجيا كما يلي:
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فرصهم  تقليل اإلعاقات أك إزالة أثرىا كلتساعدىم علي ٙبسْب فرص تعلمهم كزيادهتا كأيضا زيادة 1-
 . اإلبداعية كا٤بهنية

الفصوؿ التعليمية  حتياجات ا٣باصة من ا٤بشاركة الفاعلة بشكل كامل ُبٛبكن التكنولوجيا األفراد ذكل اال- 2
التعاكف كتزيد االستقبللية كتدعم  العامة كتثرم ا٤بنهج التعليمي العاـ ،كما تؤدم إٔب زيادة ا٢بافز كتشجع

 .التقدير الذاٌب كالثقة بالنفس لكل الطبلب كخاصة ا٤بعاقْب

الفرص للتكرار  من استخداـ الرب٦بيات ا٤بختلفة لتعليمهم مع إتاحة ٛبكن أفراد ذكل االحتياجات ا٣باصة 3-
 . ا٤بتنوعة كا٤بدعمة كا٤بمارسة كأف يوضحوا قدرهتم األكادٲبية من خبلؿ استخداـ كسائل االتصاؿ

مند٦بْب مع  تقلل من االعتماد على اآلخرين كتسمح لؤلفراد ذكل االحتياجات ا٣باصة بأف يظلوا 4-
عن منحهم االستقبللية ُب  لوف مع اآلخرين كيشَبكوا ُب األنشطة االجتماعية ،فضبل٦بتمعاهتم متواص

  . مهارات ا٢بياة اليومية

ك٘بعلهم أكثر  تساعد كثّب من طبلب ذكل االحتياجات ا٣باصة ُب التخلص من الطرؽ السلبية ُب التعليم 5-
 اندماجا كأكثر نشاطا كاهنماكا ُب العملية التعليمية

الكثّب  التكنولوجيا ال ٰبـر الطبلب الذين ال يقدركف على التواصل باستخداـ الكلمات مناستخداـ 6-
 (56، ص2002)اػبطيب، من ا٤بميزات االجتماعية كالتعليمية ا٤بوجودة ُب التعليم الر٠بي.    
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 ذوي االحتياجات اػباصة: أنواع تكنولوجيا -

 إىل قسمُت: اػباصةذوي االحتياجات  تكنولوجيا يبكن تقسيم 

: كىذا النوع من التكنولوجيا التكنولوجيا اؼبساعدة اؼبعّدة واؼبنتجة خصيصا لذوي االحتياجات اػباصة -
ا٤بساعدة ينحصر استخدامها على فئة ذكم االحتياجات ا٣باصة كوف عمليات إعدادىا تشمل 

كمثاؿ ذلك كحدات اإلدخاؿ  مواصفات معٌينو تتبلءـ كإعاقات األفراد الذين سيقوموف باستخدامها.
كلوحة التحكم ا٤بخصصة لؤلفراد    ا٣باصة ٔبهاز ا٢باسب ا٤بصممة خصيصا لذكم االحتياجات ا٣باصة

 اللذين يستخدموف يدا كاحدة لسبب ما.

كىذا النوع يتم انتاجو بصورتو الطبيعية ليستخدـ من قبل  التكنولوجيا اؼبساعدة اؼبعّدلة أو اؼبكّيفة: - 
عاديْب كلكن يتم إجراء إضافات أك تعديبلت عليو ليتمكن ذكم االحتياجات ا٣باصة من األفراد ال

 استخدامو. كقد تكوف ىذه اإلضافات أك التعديبلت:

طفيفة يستطيع أم شخص القياـ هبا كتلك الٍب نقـو هبا ُب بعض الرب٦بيات ا٢باسوبية لتبلءـ كاجهة    -
كندكز مثبل ٲبكن اختيار بعض   يفي البصر. ففي برنامجالتطبيق ذكم االحتياجات ا٣باصة من فئة ضع

ا٣بصائص الٍب يوفرىا لتكبّب األيقونات كا٣بطوط على الشاشة لتمكن ضعيفي البصر من رؤية ما يظهر 
 على الشاشة.

للتكنولوجيا ا٤بساعدة إجراء كتوفّب ىذه اإلضافات أك   كبّبة تتطلب من الشركة الصانعة أك ا٤بعدة  -
كمثاؿ ذلك الربامج ا٢باسوبية الٍب يتم تطويرىا كتركيبها على أجهزة ا٢باسب لتمكن الكفيف  التعديبلت.

من متابعة ما يظهر على الشاشة من خبلؿ ٙبويلو إٔب كبلـ مسموع. كبذلك ٲبكن أف يستخدـ جهاز 
                                                                          ا٢باسب من قبل الشخص العادم ككذلك من قبل الفرد من ذكم االحتياجات ا٣باصة. 

 (134، ص2007)إبراىيم ،
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 :ذوي االحتياجات اػباصة تكنولوجيا  عوامل قباح استخداـ 

بعْب ا٢بسباف كأف تكوف متوفرة لكي نضمن استخداـ التكنولوجيا   ىناؾ عوامل البد أف نأخذىا    
ـ ىذه التكنولوجيا بصورة غّب صحيحة أك ُب غّب مكاهنا ال ٲبكن أف ا٤بساعدة بشكل فٌعاؿ. فاستخدا

( إٔب ضركرة مبلئمة التكنولوجيا ٢بالة الشخص 2002ٙبقق ا٥بدؼ من استخدامها. يشّب سجّبر )
أساسا ُب ٙبقيق   العوامل الٍب تعترب  الذم يستخدمها لكي ٙبقق ا٥بدؼ ا٤برجو منها. نستطيع تلخيص

تعزيز عملية التعلم من خبلؿ استخداـ التكنولوجيا ا٤بساعدة ا٣باصة بذكم األىداؼ التعليمية ك 
  االحتياجات ا٣باصة ٗبا يلي:.

أف ال يكوف استخداـ التكنولوجيا ا٤بساعدة من أجل التكنولوجيا نفسها ٕبيث ال يستخدمها الفرد من  .1
 .ذكم االحتياجات ا٣باصة إذا كاف بإمكانو القياـ بالعمل دكف استخدامها

ُب سد عجز أك نقص لدل ا٤بستخدـ كالذم بدكف   أف يكوف استخداـ التكنولوجيا ا٤بساعدة لو أثر كاضح .2
كسر    ىذه التكنولوجيا ال يتمكن من سد ىذا العجز أك النقص كبالتإب يكوف ا٥بدؼ من استخدامها

 ا٢باجز بْب ذكم االحتياجات ا٣باصة بسبب إعاقاهتم كتعلمهم.

لتشتيت االنتباه ٤بن يستخدـ ىذه التكنولوجيا. فاإلكثار من   ا االستخداـ عامل مسبباأف ال يكوف ىذ .3
 ا٤بؤثرات الصوتية ُب الربامج ا٢باسوبية مثبل ال يساعد على الَبكيز أثناء عملية التعلم.

ح اإلعادة أف يكوف استخداـ التكنولوجيا ا٤بساعدة عامل تعزيز لقدراهتم على التعلم. فعند توفر برنامج يتي .4
  كالتكرار للفرد من فئة بطيئي التعلم من ا٤بمكن أف يساعده ُب ٙبقيق األىداؼ التعليمية ا٤برسومة.

فػػػبل بػػػد مػػػن التعػػػرؼ علػػػى خصػػػائص ىػػػؤالء   ٯبػػػب أف تبلئػػػم التكنولوجيػػػا ا٤بسػػػاعدة حػػػاالت مسػػػتخدميها. .5
لػدل ا٤بتعلمػْب األسػوياء فيمػا يتعلػق ا٤بتعلمْب ككذلك معرفة طرائق الدراسة الٍب يفضلوهنا. فكما ىو ا٢باؿ 

بوجود فركؽ فرديو لديهم كأف كل فػرد مػنهم ٱبتلػف عػن زميلػو اآلخػر كالبػد مػن مراعػاة الفػركؽ الفرديػو بػْب 
ىػػؤالء ا٤بتعلمػػْب، ينطبػػق األمػػر علػػى ا٤بتعلمػػْب مػػن ذكم االحتياجػػات ا٣باصػػة. علينػػا دراسػػة شخصػػية الفػػرد 

ائػق الػٍب ٘بذبػو ٫بػو الػتعلم كتوفّبىػا لػو. فقػد ٪بػد متعلمػا يفضػل تػوفر من ىذه الفئة كمعرفػة األسػاليب كالطر 
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عنصػػػر ا٤بنافسػػػة ُب الػػػربامج التعليميػػػة ا٤بقدمػػػة لػػػو كال يفضػػػل العمػػػل التعػػػاك٘ب مػػػع زمبلئػػػو مػػػثبل فعلينػػػا إٯبػػػاد 
مػع الربنامج التعليمي ا٤بناسب ٥بذا ا٤بتعلم الذم يػوفر لػو التنػافس سػواء كػاف مػع ا٢باسػب أك زميػل آخػر أك 

الوقػػت )مػػػن أشػػػكاؿ ا٤بنافسػػػة مػػػع الوقػػت ىنػػػاؾ بعػػػض الػػػربامج التعليميػػػة تػػوفر كقتػػػا ٧بػػػددا للمػػػتعلم لعػػػرض 
.       ا٤بعلومػػة كعػػرض سػػؤاؿ حو٥بػػا ٕبػػث يكػػوف ملزمػػا بالتعامػػل مػػع ىػػذه ا٤بعلومػػة كسػػؤا٥با ُب فػػَبة زمنيػػة معينػػة

 (89، ص2011)غنيمة، 

 

 بيئات التعلم وذوي االحتياجات اػباصة: -

أف ال تنحصر بيئات التعلم الٍب توفر التكنولوجيا ا٤بساعدة لفئات ذكم االحتياجات ا٣باصة ٯبب 
على غرفة الفصل داخل ا٤بدرسة كإ٭با ٯبب توفر مثل ىذه التسهيبلت ُب أماكن أخرل خارج أسوار 

نولوجيا ا٤بدرسة. البد أف ٙبتوم ا٤بكتبات العامة كمقاىي االنَبنت كالبيت على سبيل ا٤بثاؿ على التك
مواصلة تعلمهم البلمنهجي كمساعدهتم ُب ٩بارسة نشاطاهتم االجتماعية   ا٤بساعدة الٍب تتيح ٥بذه الفئات

ا٤بكتبات العامة مقتصرا على األسوياء   بنفس الطريقة الٍب ٲبارسها أقراهنم األسوياء. فبل يكوف استخداـ
ا٤بكتبات أقارهنم من ذكم االحتياجات ا٣باصة. كإ٭با يشاركهم ُب االستفادة من ا٤بصادر الٍب توفرىا ىذه 

ككذلك البد من أف تساعد القنوات التلفزيونية كواحدة من بيئات التعلم توفّب التسهيبلت ا٣باصة ٥بم 
أك كتابة   لكي يكوف ٗبقدكرىم ا١بلوس أماـ شاشاهتا كاالستفادة ٩با تقدمو من برامج كتوفّب لغة اإلشارة

كىذا من شأنو خلق بيئات تعلم ٨بتلفة يستطيع أفراد ىذه الفئة من   مثبل. النص ا٤بقركء على الشاشة
 االستفادة منها.

   (112، ص2012)كوافحة،                                                               

ىناؾ العديد من أنواع التكنولوجيا ا٤بساعدة الٍب إذا توفرت ُب بيئات التعلم الغّب صفية ستساعد 
كمن غّب شك ُب دمج فئات ذكم االحتياجات ا٣باصة ُب اجملتمع الذم يعيشوف فيو كيستفيدكا من 

لوجيا عاـ أم التسهيبلت الٍب تتوفر فيو كيستخدمها أقراهنم من األسوياء. يكوف طابع مثل ىذه التكنو 
متاح للجميع ٩بن تتناسب طبيعة التكنولوجيا ا٤بساعدة كحالة اإلعاقة ا٤بوجودة لدل   يكوف استخدامو
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الفرد من ذكم االحتياجات ا٣باصة مثلها مثل التسهيبلت األخرل الٍب تتوفر لعمـو اجملتمع كأجهزة 
ىذا ا٢باسب كالبحث عن ا٤براجع ا٢باسب ُب ا٤بكتبات العامة حيث يستطيع أم زائر للمكتبة استخداـ 

الربامج ا٢باسوبية ا٣باصة بإعاقات   العامة األنواع من ىذه التكنولوجيا ا٤بساعدة  الٍب يريد. من ضمن
معينة الٍب ٛبكن الفرد من ذكم االحتياجات ا٣باصة من االستفادة من ا٤بصادر ا٤بوجودة كاألجهزة ا٤بلحقة 

ىذه الربامج كاألجهزة ُب ا٤بكتبات العامة أك مقاىي اإلنَبنت  با٢باسوب لنفس الغرض. فعند توفر مثل
فلن تصبح ىذه األماكن حكرا على األسوياء كإ٭با يستطيع اآلخركف من ذكم االحتياجات ا٣باصة من 

 استخدامها.   

  (98، ص2012)سيد، 

  تكنولوجيا ذوي االحتياجات اػباصة: مستويات  - 

ت كاألجهزة كا٤بعدات كالرب٦بيات الٍب تستخدـ كتكنولوجيا ىناؾ ا٤بئات بل اآلالؼ من األدكا
أمورىم ا٢بياتية كاليومية. كيتفاكت مستول   مساعدة ٤بساعدة ذكم االحتياجات ا٣باصة من أجل تسهيل

 التقنية الٍب ٙبتويها ىذه التكنولوجيا حيث ٲبكن تصنيفها ُب ثبلثة مستويات ككما يلي:

 

  :طةالتكنولوجيا اؼبساعدة البسي - 

كآالت تصوير الوثائق الٍب تقـو بتصوير الوثائق صورا أكرب من حجمها الطبيعي ليستطيع ذكم 
اإلعاقات البصرية من قراءهتا أك ما يقدمو برنامج كيندكز من تسهيبلت من خبلؿ ا٣بيارات ا٤بتاحة لكل 

 من ذكم اإلعاقات البصرية كذكم اإلعاقات السمعية.
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 اؼبتقدمة:التكنولوجيا اؼبساعدة  - 

كتلك األجهزة كا٤بعدات ا٤بتخصصة ك الٍب تعتمد على إمكانات ا٢باسب ُب تقدٙب ا٣بدمات 
لذكم االحتياجات ا٣باصة مثل الكامّبا الرقمية الٍب تثبت على رأس ا٤بدرس داخل الفصل لتصوير حركة 

 .شفاه ىذا ا٤بدرس كإظهارىا على الشاشة أماـ الطالب من ذكم اإلعاقات السمعية

 (102، ص2003)عيسى،                                                                

 :تكنولوجيا ذوي االحتياجات اػباصة مستويات ضرورة استخداـ  -

إضافة إٔب مستويات التقنية ا٣باصة بالتكنولوجيا ا٤بساعدة ال بد من التعرؼ على مستويات 
فمستويات استخداـ ىذه التكنولوجيا تشمل كما يستعرضها جوكد ضركرة االستخداـ ٥بذه التكنولوجيا. 

 ككؿ:

: كتلك األدكات كاألجهزة كالرب٦بيات الٍب يتم استخدامها من قبل الشخص لتلبية حاجاتو شخصية  - 
الشخصية )ا٤بتعلقة بإعاقتو( كنظارات عمى األلواف ٤بن يعا٘ب من ىذا ا٤برض أك األجهزة السمعية 

 يستخدمها ذكم اإلعاقات السمعية.)السماعات( الٍب 

األدكات كاألجهزة كالرب٦بيات الٍب ٲبكن االشَباؾ هبا من قبل أكثر من فرد تساعد    : كتلكتطويرية - 
ىؤالء األفراد ُب التغلب على صعوبات تعلم معينو كٲبكن االستغناء عنها من قبل الفرد الذم يتخطى 

ة ا٤بتخصصة ُب ٦باؿ معْب كالٍب يستخدمها بطيئي التعلم تلك الصعوبة مثاؿ ذلك الرب٦بيات ا٢باسوبي
 للتغلب على مشكلة معينة مثل جدكؿ الضرب كغّبىا من العمليات ا٢بسابية.

: كتلك األدكات كاألجهزة كالرب٦بيات ا٣باصة ٗبادة دراسية معينة أك سنة دراسية كتساعد ُب تعليمية - 
فرد من ذكم االحتياجات ا٣باصة لتلك ا٤بادة أك ُب تلك تكييف ا٤بادة الدراسية لتتبلءـ كاحتياجات ال

السنة الدراسية كليس بالضركرة استخدامها ُب مادة أخرل أك سنة دراسية أخرل. مثاؿ ذلك برامج 
           .                                                 معينة األطفاؿ الٍب ترض الصوت كالصورة لتخدـ مادة دراسية ٤برحلة دراسية

 (77، ص2010)الكوافة، 
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 معلم ذوي االحتياجات اػباصة- 

بذكم االحتياجات ا٣باصة كالٍب من أٮبها الظركؼ النفسية   لعل الظركؼ ا٤بتعددة الٍب ٙبيط
كا١بسمانية توجب كجود مهارات كمعارؼ خاصة لدل معلم ىذه الفئة لكي يتمكن من التعامل معها 

ٙبصيلهم الدراسي. فهذا ا٤بعلم يتطلب إعداده كتدريبو بشكل مهِب بصورة جيدة تساعد ُب زيادة 
  متخصص ٲبكنو من:

 تقدٙب خدمات تتماشى كطبيعة طلبتو.     .1

 مواجهة التحديات الٍب يتعرض ٥با أثناء عملو.     .2

 الكشف عن إمكانيات طلبتو الكامنة كاستغبل٥با ُب عملية تعلمهم.     .3

 ٨بتلف أنواع اإلعاقات لدل الطلبة.التعامل مع      .4

 استخداـ طرائق تعليم متنوعة تشجع الطلبة على التعلم.     .5

اكتساب مهارات خاصة بالتعامل مع اآلخرين ُب ا٤بدرسة كاالختصاصي االجتماعي      .6
 لطلبتو.  أفضل  كاالختصاصي النفسي كاإلدارة كاألىل لتهيئة ظركؼ تعلم

اـ معلم ذكم االحتياجات ا٣باصة باألجهزة كا٤بعدات الٍب يستخدمها ُب إضافة ٤با سبق فإف إ٤ب
عمليٍب التعليم كالتعلم أثناء فَبة إعداده تعد من األمور األساسية الٍب ٯبب أف تتضمنها عملية اإلعداد 
ىذه. فعرض ىذا النوع من التكنولوجيا عليو كتدريبو على استخدامها ٲبكنو استخدامها االستخداـ 

 (96، ص2012.                                 )عبد الكايف، ل عند مزاكلتو مهنة التعليماألمث
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 دور تكنولوجيا اؼبعلومات يف دمج ذوي االحتياجات اػباصة يف اجملتمع: 

ككفقا للتصنيف السابق لئلعاقات ستلعب تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت أدكرا ٨بتلفة        
قة، كذلك من أجل دمج األشخاص ذكم اإلعاقة ُب ٦بتمعاهتم. كحيث اهنا تعمل باختبلؼ نوع اإلعا

على توليد نشاطات جديدة كوسائل اإلعبلـ ا٤بتعٌددة، كالتجارة اإللكَبكنية كالرب٦بيات القادرة على قراءة 
 النصوص ا٤بكتوبة كٙبويلها إٔب نصوص مسموعة.  كجديرا بالذكر إف أألشخاص ذكم اإلعاقة البصرية،
شاىدت الرب٦بيات ا٣باصة هبم خبلؿ العقد األخّب من القرف ا٢بإب تطورا ىائبل، كبصورة ٲبكننا إف ٪بـز 
انو ليس ىناؾ مشكلة على اإلطبلؽ من استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ كا٤بعلومات بالنسبة ٥بم، إال انو 

يا االتصاالت كا٤بعلومات دعامة مازاؿ تكلفة اقتناء التكنولوجيا ا٣باصة هبم عالية نسبيا .تشكل تكنولوج
ٝباعية كتفاعلية أكثر للمعرفة. حيث أهنا تسمح با٬بفاض تكاليف نقل ا٤بعارؼ كترميزىا فهي تشٌكل 
عامبلن مهمان لنمو التأثّبات ا٣بارجية للمعرفة، كبالرغم من ا١بهود الٍب تبذؿ من قبل مؤسسات اجملتمع 

 IBMل شركات إنتاج الرب٦بيات مثل شركة مايكركسوؼ كالػ ا٤بد٘ب كا٤بنظمات الدكلية ا٤بختلفة كمن قب
 –كخاصة اإلعاقة البصرية  -كغّبىا من الشركات الٍب تنتج برامج تساعد على دمج األشخاص ا٤بعاقْب 

ُب ٦بتمع ا٤بعلومات إال انو ال توجد إسَباتيجية كاضحة للدكؿ العربية، أك خطة عمل عربية من اجل 
وجيا ا٤بعلومات كتسخّبىا لدمج األشخاص ذكم اإلعاقة ُب اجملتمع، كلكي استثمار إمكانيات تكنول

ٲبكن تصور التحديات الٍب تواجو عملية استثمار تكنولوجيا االتصاالت كا٤بعلومات كتسخّبىا ُب خدمة 
األشخاص ذكم اإلعاقة كد٦بهم ُب ٦بتمعاهتم. ٲبكن ذكر بعض ا٤بزايا كاألدكار الٍب تقدمها تكنولوجيا 

 االت كا٤بعلومات، من أجل ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ كذلك على النحو التإب:االتص

 يف اجملاؿ اإلعالمي والتثقيفي: -1
تعترب تكنولوجيا االتصاالت كا٤بعلومات أداة سهلة االستخداـ )بعد التدريب( كغزيرة 

الٍب ا٤بعلومات، كغنية األدكات كالربامج ذات األساليب التوضيحية الشيقة بالصوت كالصورة، 
 -ٛبكنها من القياـ بدكرا إعبلميا فعاؿ كفاعل للتعرؼ على:

* توفّب ا٤بعلومات األساسية عن الثقافة الصحية ا٤بناسبة الٍب ٘بعل أفراد اجملتمع يتجنبوف كل ما 
ٲبكن أف يكوف سببان ُب حدكث اإلعاقة. كخاصة اإلعاقة الذىنية حيث إف الكثّب من ٦بتمعاتنا 
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أسباب تلك اإلعاقة، كما تسود فيها بعض النظرات كاألفكار التقليدية يستشرم فيها ا١بهل ب
 ا٣باطئة الٍب تنعكس سلبا على ا٤بعاؽ ذىنيا بل كتساىم ُب زيادة ا٤بشكلة.

* استخداـ األدكات الشارحة ذات الطابع الشيق من رسوـ متحركة كحوار بالصوت كالصورة، 
على سرعة التعلم لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، إلخراج مادة علمية بصورة مقنعة كجاذبة تساعد 

 كألسرىم كمن يتعاملوف معهم.
* زيادة فرص ا٢بصوؿ على درجات علمية من خبلؿ برامج التعلم عن بعد، الٍب ٯبب أف ال 
تقتصر فقط على الدراسات العليا، كٯبب إف تشمل مراحل التعليم ا٤بختلفة من األساسي إٔب 

 رص التعليمية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة.ا١بامعي ، كذلك من اجل زيادة الف
 * التعرؼ على الثقافات كا٢بضارات ا٤بختلفة .

 

 

 يف ؾباؿ  التأىيل من اجل اغبصوؿ على فرصة عمل   -2

تلعب تكنولوجيا االتصاالت كا٤بعلومات دكرا كبّبا ُب ٦باؿ التأىيل كالتدريب لؤلشخاص ذكم 
اآلخرين، كخالية من أم إعاقات كحواجز ٛبنع األشخاص اإلعاقة، كخلق فرص عمل متكافئة الفرص مع 

ذكم اإلعاقة من ا٢بصوؿ عليها، كبعيدا عن القوانْب كالتشريعات الٍب نادرا ما تلتـز هبا الشركات 
كا٤بؤسسات سواء كانت خاصة اك حكومية، حيث مازاؿ حٌب اآلف توجد ثقافة سلبية ٫بو األشخاص 

 ذكم اإلعاقة كقدرهتم على العمل.

كن لتكنولوجيا االتصاالت كا٤بعلومات خلق فرص عمل ذات عائد كبّب جدا ٱبتلف ٲب
باختبلؼ قدرات كمهارات األشخاص ذكم اإلعاقة، الذم ٯبب اف يأخذ قسط كاُب من  التأىيل 

 كالتدريب على كافة ا٤بسببات الٍب ٛبكنو من ا٤بنافسة كا٢بصوؿ على تلك الفرص كنذكر منها ما يلي: 

البيانات كا٤بعلومات )كتابة رسائل علمية،األرشفة االلكَبكنية، تغذية قواعد البيانات....اْب( * إدخاؿ 
 تتطلب احَباؼ الكتابة على لوحة ا٤بفاتيح باللغتْب العربية كاال٪بليزية.
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 * معا١بة البيانات كٙبليلها. تتطلب احَباؼ الربامج اإلحصائية كغّبىا من الربامج ا٣باصة الٍب تقـو بعمل
 ٙبليل للبيانات كا٤بعلومات. 

 * عمليات ا٤بونتاج للحلقات التليفزيونية كالفيديو، تتطلب احَباؼ برامج ا٤بونتاج ا٤بختلفة.

* إنتاج رسـو متحركة كبرامج أطفاؿ كغّبىا من الرسـو ا٤بتحركة، تتطلب احَباؼ أحد برامج الرسم الٍب 
 لتخيل كاالبتكار كاإلبداع ُب اجملاؿ الفِب .ٛبكنو من اإلنتاج ذلك باإلضافة إٔب توفر موىبة ا

* التجارة االلكَبكنية،  الٍب ٛبكن من عقد صفقات ٘بارية من خبلؿ كسائط تكنولوجيا االتصاالت 
 كا٤بعلومات ا٤بختلفة،

* ٙبليل نظم ا٤بعلومات، الذم ٲبكن من خبللو ٙبديد ا٤بشكبلت الٍب تعَبض الشركات كا٤بؤسسات، 
 دائل ٨بتلفة، يتطلب خربة عملية ُب ٦باؿ ٙبليل النظم كاحَباؼ اداكاتو.كيعمل على حلها بب

* إنشاء الربامج كالنظم اإلدارية كا٤بالية، تتطلب احَباؼ احد لغات الكمبيوتر مثل  البيزيك كالسي 
 كالبسكاؿ .. اْب 

ثل اكراكل اك * إنشاء قواعد بيانات، ك تتطلب احَباؼ احد األدكات ا٣باصة بإنشاء قواعد البيانات م
SQL  أكMICRSOFT ACCESS اْب... 

 * إنشاء مواقع على شبكة االنَبنت 

 MICROSOFT* إخراج احملاضرات البحوث ُب شكل شفافيات، تتطلب احَباؼ 
POWER POINT 

 * ا٤بشاركة ُب إنتاج احملتول على شبكات االنَبانت 

 

 يف اجملاؿ الرياضي والًتفيهي    -3
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تلعب تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت ُب ٦باؿ الرياضة كالَبفيو حيث ٲبكن أف تتوفر من     
 خبل٥با ما يلي:

* عرض بعض التمارين الرياضية الٍب ٲبكن أف يقوـ هبا األشخاص ذكم اإلعاقة ُب مناز٥بم، بطريقة 
 تعليمية ككصفية، سهلة ككاضحة

بعد، كمناقشة أدؽ ا٤بوضوعات كتلقى ا٤ببلحظات * التخاطب مع اآلخرين، كبناء صداقات عن 
 كا٢بلوؿ البديلة.

 * زيارة بعض ا٤بدف، الٍب كاف من ا٤بستحيل ٚبيل زيارهتا 
 * الَبفيو من خبلؿ الربامج ا٣باصة بتنمية الذكاء، كاللعب مع اآلخرين من بعد

 يف ؾباؿ الصحة واألجهزة التعويضية -4
* تقدـ تكنولوجيا االتصاالت كا٤بعلومات، صناعات متطورة ُب ٦باؿ صناعة األجهزة التعويضية 

 الذكية، كبصفة خاصة اإلعاقة ا٢بركية كالسمعية، حيث تتوفر أجهز  
* كمن أركع ما أ٪بزتو تكنولوجيا االتصاالت كا٤بعلومات ىو اإلنساف اآلٕب الذم يقـو  ٔبراحات 

 اىية، حيث ٲبكن أف تتم العملية عن بعد عن طريق الرٲبوت.ا٤بخ كالعظاـ بدقة متن
* كُب أ٤بانيا.. يعكف علماء جامعة ىانوفر على تطوير إنساف إٓب يقوـ بإجراء عمليات جراحية 
ا ُب عآب الطب الذم  ا جديدن دقيقة ُب العمود الفقرٌم.. كُب حالة ٪باحو فسوؼ يكوف ىذا فتحن

 ىذه ا٤بناطق ا٣بطّبة طا٤با كجد خطورة ُب االقَباب من
* كُب السويد ًب تصنيع ركبوت يسبح داخل سوائل جسم اإلنساف كالدـ كالبوؿ كيلتقط البكتّبيا 

، 2007.                               )غنيم، أك ا٣بلية ا٤برادة، كينقلها إٔب مراكز التحليل
 (92، 90ص

 : ياجات اػباصةواقع استخداـ تكنولوجيا التعليم يف مدارس ذوي االحت -

ذكم  يلحظ ا٤بتتبع ٢بركة توظيف ا٤بستحدثات التكنولوجية ُب ٦باؿ التعليم بصفة عامة ك٦باؿ      
مقارنة با٤بيادين  االحتياجات ا٣باصة بصفة خاصة أهنا مازالت أبطا ا٤بيادين استجابة ٥بذه ا٤بستحدثات

ا٤بستحدثات لتطوير  اإلفادة من ىذهاألخرل، إال أنو من ا٤ببلحظ أيضا أف الوعي ا٤برتبط بأٮبية 
 .نوعان ما علي صعيد الببلد العربية ا٤بمارسات التعليمية قد بدأ ُب االزدياد على ا٤بستويْب الر٠بي كالشعيب
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كمدل  كعند السؤاؿ عن مدل أمكانية توافر الوسائل التعليمية ٗبدارس ذكم االحتياجات ا٣باصة      
التعليمية بشٌب صورىا  ررات ؟يتضح لنا مدم النقص الشديد ُب الوسائلمناسبة ىذه الوسائل لتدريس ا٤بق

 –ا٤بغناطسية  –ا١بيبية  –)الوبرية  كالٍب منها :الرسومات التعليمية ، الصور الثابتة ، أك اللوحات التعليمية
هزة أك أجهزة العرض الضوئي أك أج الكهربائية( أك النماذج التعليمية أك األشياء ا٢بقيقة كالعينات

مناسبة ىذه الوسائل للمواقف التعليمية ا٤بتنوعة  الكمبيوتر كلو الحظنا ىذه الوسائل ا٤بتوفرة لوجدنا عدـ
االحتياجات ا٣باصة ك٩با سبق يتضح تد٘ب استخداـ  ك الٍب تناسب الفركؽ الفردية الواضحة لذكم

 . ٣باصةالوسائل التعليمية كا٤بستحدثات التكنولوجية ُب تعليم ذكم االحتياجات ا

الفركؽ  كحيث أف تكنولوجيا التعليم هتتم اىتماما كبّبا بالتنوع ُب الوسائل كطرؽ التدريس ٤بواجهة       
الفردية بْب ا٤بتعلمْب كخاصة ذكل االحتياجات ا٣باصة فمن ىنا ٪بد أف االرتباط مفقود بْب الوضع 

الكبّبة الٍب شهدىا  ضة التعليميةكبالرغم من النه ا٢بإب لطرؽ التدريس كاألخذ باألساليب ا٢بديث
معدالت قبوؿ التبلميذ  التعليم ُب الببلد العربية منذ السبعينات من ىذا القرف كالٍب ٛبثلت ُب زيادة

كتصاعد ا٤بوازنات ا٤بخصصة للتعليم  كالطبلب كمنها ذكل االحتياجات ا٣باصة ُب ا٤بدارس كا١بامعات
ا٤بظاىر االٯبابية للنهضة التعليمية كبالرغم من  كغّب ذلك منكاالىتماـ بالتجهيزات التعليمية كالفنية 

جحوده كتقليديتو لتمكينو من تبِب كاستيعاب اال٘باىات  احملاكالت ا١بادة لتخليص النظاـ التعليمي من
ميداف الَببية كالعلـو السلوكية كالٍب أسفرت عنها نتائج البحوث  ا٤بعاصرة الٍب ًب التوصل إليها ُب

التعليم صناعة قومية كربم ٥با أصو٥با كفلسفتها كأسسها الٍب ٲبكن  األمر الذم جعل منكالدراسات 
باستمرار اإل أنو من ا٤ببلحظ أنو قد مضى الكثّب من الوقت كٓب تظهر نتائج  ٘بعلها ٦بددة كمتطورة

لتعليم فما احملاكالت ، كبالرغم من كثرة ٧باكالت إدخاؿ ا٤بستحدثات التكنولوجية لتطوير ا ملموسة لتلك
 –نعلم طبلبنا ُب عصر االنفجار ا٤بعرُب بالكيفية الٍب تعلمنا هبا ، كمازاؿ الثالوث ا٤بعركؼ )ا٤بدرس  زلنا

 . الكتاب ىو اإلطار احملدد للكثّب من ا٤بمارسات الَببوية السائدة –السبورة 

لتطوير  ا٤بستحدثات التكنولوجيةفهناؾ العديد من األدلة كالشواىد الٍب تشّب إٔب أف ٧باكالت إدخاؿ 
إخفاؽ ىذه  العملية التعليمية لذكل االحتياجات ا٣باصة ٓب تصل للنتائج ا٤برجوة منها كمن مظاىر

 احملاكالت ما يلي
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 . حالة عدـ الرضا عن مستول التعليم ٥بذه الفئات ُب ٝبيع ا٤براحل -1

من  بطرؽ ككسائل تقليدية ال ٛبكنهمتقدٙب ٧بتول ا٤بناىج الدراسية لذكل االحتياجات ا٣باصة  -2
كالتكيف مع  اكتساب مهارات التعلم الذاٌب الٍب تتطلبها طبيعة ىذا العصر كال تكسبهم النشاط كالتفاعل

 . اجملتمع

 زيادة أعباء معلمي ذكل االحتياجات ا٣باصة كضعف تدريبهم على التعامل مع ا٤بستحدثات -3
 . قياـ بواجباهتم على ٫بو طيبالتكنولوجية ٩با أثر ُب قدرهتم علي ال

التعليمية األمر  زيادة احتياجات ا٤بدارس لذكل االحتياجات ا٣باصة من التجهيزات كا٤ببا٘ب كاألجهزة -4
 . الذم أدل إٔب زيادة نفقات التعليم ككلفتو

لتطوير  كلقد حرصت منظمة اليونسكو الدكؿ األعضاء ُب ٦باؿ إدخاؿ ا٤بستحدثات التكنولوجية     
 : إٔب عوامل أٮبها لتعليم ، كلقد توصلت ُب ىذا الصدد إٔب ضعف كثّب من برامج تطوير التعليم مردها

  .عدـ بلوغ ىذه الربامج درجة النضج الٍب نسمح ٥با بالتنفيذ الفعلي -1

 عدـ توافر ا٤بوارد ا٤بادية كالبشرية البلزمة. 2-

كاجملتمعات ُب  ت احمللية كمشاركة الطبلب كاآلباءعدـ توفّب بعض الضمانات مثل البلمركزية كا٤ببادرا -3
 . عملية ٚبطيط كتنفيذ الربامج

كٔبانب ما جاء ُب تقرير   . إغفاؿ الدكر الذم يقـو بو األطر اإلدارية كالتعليمية ُب العملية التعليمية4- 
ف إدخاؿ منظمة اليونسكو عن عوامل ضعف عمليات ٘بديد كتطوير التعليم فإف األدبيات تشّب إٔب أ

 يرجع إٔب:  ا٤بستحدثات التكنولوجية غّب الناجحة ُب ٦باؿ التعليم

 (86، ص2009)الطواحبي،                                                              
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تعتمد على  أف إدخاؿ ا٤بستحدثات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية لذكل االحتياجات ا٣باصة ، ال1-
التجديد كالتصميم  يتبع كيضمن توفر عمليات Model علمية ، حيث تتم ُب غياب ٭بوذج منهجية

 . كالبناء كالتقوٙب كالضبط كما يرتبط بذلك من تغذية راجعة

با١بزئية،  أف إدخاؿ ا٤بستحدثات التكنولوجية ُب العملية التعليمية لذكل االحتياجات ا٣باصة اتسمت-2
٧باكلة تطوير عناصر منظومة التعليم تتم كل على حده دكف النظر إٔب باقي كىذه النظرة ا١بزئية تشّب إٔب 

كالتدريب على استخداـ تكنولوجيا  عناصر ا٤بنظومة فمثبل كانت تعقد دكرات لتطوير طرؽ التدريس
كرابعة لتطوير أساليب التقوٙب ، كغّب ذلك من  التعليم ُب الفصل كثالثو لتطوير ٧بتول ا٤بقررات الدراسية

 اكالت ا١بزئية الغّب مَبابطة ، كالضعف ُب أم منها كفيل بإضعاؼ باقي العناصر األخرل من ا٤بنظومةاحمل
. 

داخل أطر  أف إدخاؿ ا٤بستحدثات التكنولوجية ُب العملية التعليمية لذكل االحتياجات ا٣باصة تزرع 3- 
للنظاـ التقليدم  ألساسيةتقليدية ، كلذلك كانت عملية تطوير التعليم تبدك ىامشية كتبقى الصفات ا

عمليات إدخاؿ ا٤بستحدثات  ىذا باإلضافة إٔب ما سبق فإف. على حا٥با دكف أف تتغّب ٫بو األفضل
التكنولوجية ُب التعليم تلقى مقاكمة كٙبدث فجأة كيصاحبها مبالغات كبّبة ُب ما ٲبكن أف ٙبدثو من 

 آثار.

 : يليُب ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث ٗبا التوصيات: 

 .. التأكيد على استخداـ التقنية ا٢بديثة ُب التدريس ذكم االحتياجات ا٣باصة 1-`
 .كالتدريب  تدريب معلمي ذكم االحتياجات ا٣باصة على كيفية استثمار تلك التقنيات ُب التدريس-2

 . كضع ا٢بوافز كا٤بكافآت اجملزية ا٤برتبطة فعبل باستخداـ تلك التقنيات ا٢بديثة-3
 .األماكن كالقاعات لكي تشجع معلم الَببية ا٣باصة على استخداـ التقنية ا٢بديثة هتيئة-4
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 إعداد اؼبعلم وتأىيلو ؿبلياً ودولياً 
 الباحث: د. ؿبمد فضل أبوخريص / جامعة غرياف

 :ملخص البحث 
البحث السبل الكفيلة بتجويد العملية التعليمية، من خبلؿ ٙبديد اال٘باىات يتناكؿ 

كفقػػان لبل٘باىػػات ا٤بختلفػػة القائمػػة علػػى أسػػاس الكفايػػات  كتأىيلػػو، ا٤بعاصػػرة ُب إعػػداد ا٤بعلػػم
كتطوير األداء، كما يركز البحث على اإلعداد كالتأىيل للمعلػم ٧بليػان كدكليػان، كمعػايّب ا٢بكػم 
على كفايتو، كما يشػمل مكونػات ٧بتػول بػرامج إعػداد كتأىيػل ا٤بعلػم كتدريبػو، كانعكاسػات 

 ، كأدكار كا٘باىػػات ا٤بعلػػم ا٤بسػػتقبلية ٗبػػا يسػػتجيبذلػػك فيمػػا بعػػد اإلعػػداد كُب أثنػػاء ا٣بدمػػة
 ُب عصر تقنيات التعليم كالتدفق كاالنفجار ا٤بعرُب.للتغيّبات كالتطورات ا٤بعرفية كالعلمية 

ٙبليػػل كاقػػع إعػػداد ا٤بعلػػم ُب كليػػات الَببيػػة بليبيػػا، كالتعػػرؼ  كيهػػدؼ ىػػذا البحػػث إٔب
طػرؽ اختيػار  كالتعرؼ علىُب ىذا اجملاؿ،  على أىم اال٘باىات ا٢بديثة الٍب ٲبكن األخذ هبا

أدكار كا٘باىػػػػات ا٤بعلػػػػم ٧بليػػػػان كدكليػػػػان، ك الطالػػػػب/ ا٤بعلػػػػم ٗبؤسسػػػػات إعػػػػداد كتأىيػػػػل ا٤بعلػػػػم 
ا٤بسػػػػتقبلية ٗبػػػػا يسػػػػتجيب للتغػػػػّبات كالتطػػػػورات ا٤بعرفيػػػػة كالعلميػػػػة ُب عصػػػػر تقنيػػػػات التعلػػػػيم 

 كالتدفق كاالنفجار ا٤بعرُب.
و يػػػػرتبط بػػػػأىم عنصػػػر ُب ا٤بنظومػػػػة كىػػػػو" ا٤بعلػػػػم " مػػػن أنػػػػ البحػػػػثكتػػػأٌب أٮبيػػػػة ىػػػػذا 

ُب العمليػػػة  ٮبيػػػة الػػػدكر الفعػػػاؿ الػػػذم يؤديػػػوا٤بسػػػؤكؿ عػػػن تنفيػػػذ كافػػػة أىػػػداؼ كزارة التعلػػػيم كأل
يعػرض مػن ٭بػاذج للخػربات كالتجػارب عربيػان كعا٤بيػان التعليمية، كما تأٌب أٮبيتػو مػن خػبلؿ مػا 

كمقَبحػػػات تسػػػاىم ُب  توصػػػياتيلػػػو. كتقػػػدٙب الػػػٍب يسػػػتفاد منهػػػا ُب ٦بػػػاؿ إعػػػداد ا٤بعلػػػم كتأى
 .٧بليان  كتطوير نظاـ إعداد ا٤بعلم كتأىيلو الرفع من برامج إعداد
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Abstract 

 

         This research deals with the right ways to perfect 

the educational process through using current attitudes 

in training teachers. This the research also focuses on 

how to qualify teachers locally and inter nationally .The 

research also focuses on the standards of evaluating 

teachers` proficiency. The research is also about how 

teachers` keep up with the latest develop mends in the 

educational field .  

 

         This research also aims at analysing to what extent 

are the teachers prepared in collages of education in 

Libya. The research also tries to identify the standards 

of selecting teachers to be prepared and qualified inside 

Libya and abroad. 

 

         The significance of this research lies in its concern 

with the teacher as the most important factor in 

implementing all the objectives and goals of education. 

In addition the research focuses on tackling all modern 

educational models and experiences in Libya and 

abroad.    
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 مقدمة:
يعتػػرب ا٤بعلػػم أسػػاس العمليػػة الَببويػػة التعليميػػة نظػػران ٤بػػا يقػػـو بػػو مػػن دكر كبػػّب كمهػػم  

ٗبختلػػػف جوانبهػػػا ك٦باالهتػػػا، بػػػل إف مهمتػػػو تعتػػػرب مػػػن أكػػػرب ا٤بهػػػاـ خطػػػورة كأثػػػر ُب اجملتمػػػع 
كمهنتػػو شػػاقة كمتطلباهتػػا كثػػّبة تتػػػأثر هبػػا ٨برجػػات العمليػػة الَببويػػة أكثػػػر ٩بػػا تتػػأثر بغػػّبه مػػػن 

، فإعػػداد الطالػػب/ ا٤بعلػػم إعػػدادان علميػػان كسػػلوكيان ككظيفيػػان مػػن الركػػائز األساسػػية الػػٍب العوامػػل
 ينبِب عليها استقرار كتقدـ األمة.

لذا فإف عملية إعداد كتطػوير ا٤بعلػم ٙبتػل أكلويػة ٥بػا أٮبيتهػا كخطورهتػا ُب أم ٦بتمػع، 
ميػة األخػرل فهػو الػذم يقػود فا٤بعلم عنصر حي قادر على التأثّب كالتأثر ببقية العناصر التعلي

كيوجػػو العناصػػػر األخػػرل ُب ا٤بوقػػػف التعليمػػػي لتسػػاعده ُب العمليػػػة التعليميػػة. ك٥بػػػذا فإنػػػو ال 
ٲبكػػن أف يصػػلح حػػاؿ التعلػػيم إال إذا صػػلح إعػػداد ا٤بعلػػم دينيػػان كعلميػػان كثقافيػػان كفنيػػان كتربويػػان 

 (189، ص1985كشخصيان.) الشيبا٘ب،
تنميتو قضية مصّبية كليست ثانوية ٛبليها تطورات ا٢بيػاة، كتعترب قضية إعداد ا٤بعلم ك 

كخاصػػة ٫بػػن نعػػيش كػػم مػػن التحػػديات كالتحػػوالت ا٥بامػػة تػػأٌب احتياجػػات العػػآب ُب اآلكنػػة 
االخّبة، ٩با جعل الػدكؿ ا٢بديثػة تعيػد النظػر ُب نظمهػا التعليميػة بشػكل عػاـ، كنظػاـ إعػداد 

لعػػػػآب مػػػػن تطػػػػور ىائػػػػل ُب ا٤بعرفػػػػة كتػػػػدريب ا٤بعلػػػػم يشػػػػكل خػػػػاص، لتواكػػػػب مػػػػا يشػػػػهده ا
كا٤بعلوماتيػػة كتكنولوجيػػا ا٤بعلومػػات، لػػذا أصػػبح إعػػداد ا٤بعلػػم يتطلػػب إعػػدادان خاصػػان كمسػػتمران 

 ينمي لديو رغبة التعلم الذاٌب كاالطبلع على آخر ا٤بستحدثات الَببوية. 
كلػػذا جػػاءت ىػػذه الورقػػة البحثيػػة ا٢باليػػة سػػعيان مػػن الباحػػث إٔب التعػػرؼ علػػى مػػدل 
ا٢باجة إلعداد ا٤بعلم اللييب كتنميتو علميان كتربويان ُب ظل التطورات كالتغّبات ا٤بتسػارعة. كمػا 
تسػػاىم ُب تقػػدٙب بعػػض ا٤بقَبحػػات الػػٍب ٲبكػػن أف تفيػػد ا٤بسػػؤكلْب الَببػػويْب ُب تطػػوير بػػرامج 

 إعداد ا٤بعلم كتنميتو كفقان لطموحات ا٤بعلم، كللتغّبات الٍب يشهدىا اجملتمع. 
 

 البحث: مشكلة
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منػػػػذ سػػػػنوات كمؤسسػػػػات إعػػػػداد ا٤بعلمػػػػْب ُب ليبيػػػػا تواجػػػػو الكثػػػػّب مػػػػن النقػػػػد حػػػػوؿ 
٨برجاهتػػػا كبرا٦بهػػػا التعليميػػػة كالَببويػػػة. ك٩بػػػا ذكرتػػػو الكثػػػّب مػػػن الدراسػػػات كاألٕبػػػاث ا٤بتعلقػػػة 
بإعداد ا٤بعلم ُب الوطن العريب كُب ليبيا كما ٤بسػو الباحػث مػن ٘بربتػو الشخصػية كعضػو ىيئػة 

لية الَببية ككلة كالٍب تعػد إحػدل مؤسسػات إعػداد ا٤بعلمػْب ُب ليبيػا، فا٤بشػكلة تدريس ُب ك
بػػرامج إعػػداد ا٤بعلمػػْب ُب كليػػات الَببيػػة، كسياسػػات التسػػاىل ُب شػػركط الكػػربل تكمػػن ُب 

القبػػوؿ كالقصػػور ُب منػػاىج تلػػك الكليػػات كُب تدريسػػها باإلضػػافة إٔب عػػدـ إعطػػاء ا١بانػػب 
ة الكافية كالٍب ينبغي إعادة النظر فيها كضماف للتحوؿ ٫بو ٛبهْب العملي أثناء الدراسة العناي

 (321، ص 2017مهنة التعليم بشكل إٯبايب.             ) الشريقي،
  تساؤالت البحث.

 : التإب الرئيس السؤاؿ كتأٌب ىذه الورقة البحثية لتجيب عن
 برنامج إعػداد ا٤بعلػم كتنميتػوتطوير  ا٢بديثة ُب العا٤بية اال٘باىات من االستفادة ٲبكن كيف
  العاـ؟ التعليم مراحل ُب مهنيان 
 : التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤاؿ ىذا من كينبثق

 مهنيان ؟ كتنميتو ا٤بعلم إعداد ُب ا٤بعاصرة اال٘باىات ما .1
 ما ىو اال٘باه العاـ ُب نظم إعداد ا٤بعلم ُب الدكؿ العربية ؟ .2
 إعداد ا٤بعلم كتدريبو؟ ٦باؿ ُب كعا٤بيان  التجارب الدكلية عربيان  ما ىي .3
مػػػػا ىػػػػي أدكار كا٘باىػػػػات ا٤بعلػػػػم ا٤بسػػػػتقبلية ٗبػػػػا يسػػػػتجيب للتغػػػػّبات كالتطػػػػورات ا٤بعرفيػػػػة  .4

 كالعلمية ُب عصر تقنيات التعليم كالتدفق كاالنفجار ا٤بعرُب؟
 البحث:  أىداؼ

 كتنميتػو ا٤بعلػم إعػداد ٦بػاؿ ُب ا٤بعاصػرة علػى اال٘باىػات التعػرؼ إٔب البحػث يهدؼ
 :التالية اجملاالت ُب كذلك مهنيان 

  بإعداد ا٤بعلم كتدريبو. يتعلق فيما ا٤بعاصرة اال٘باىات - أ
 اال٘باه العاـ ُب نظم إعداد ا٤بعلم ُب الدكؿ العربية.  - ب
 إعداد كتأىيل ا٤بعلم. ٦باؿ ُب ا٤بتقدمة الدكؿ ٘بارب -ج
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كالتطػػػورات ا٤بعرفيػػػة كالعلميػػػة ُب  أدكار كا٘باىػػػات ا٤بعلػػػم ا٤بسػػػتقبلية ٗبػػػا يسػػػتجيب للتغػػػّبات -د
 عصر تقنيات التعليم كالتدفق كاالنفجار ا٤بعرُب.

تأٌب أٮبيػة ىػذا البحػث مػن أنػو يػرتبط بػأىم عنصػر ُب ا٤بنظومػة كىػو " ا٤بعلػم " البحث:  أنبية
ا٤بسؤكؿ عن تنفيذ كافة أىداؼ ككظائف كزارة التعليم، كما تأٌب أٮبية ىذا البحػث مػن خػبلؿ 

برامج  لتطوير الَببويْب ا٤بسؤكلْب منها يستفيد أف ٲبكن الٍب التصورات بعض تقدٙب ُبا٤بساٮبة 
 ا٤بعلػم، إعػداد ٦بػاؿ ُب ا٤بتقدمػة الػدكؿ ا٤بعاصػرة، كخاصػة ٘بػارب لبل٘باىػات كفقان  ا٤بعلم إعداد

كتطػوير نظػاـ إعػداد ا٤بعلػم كتأىيلػو  كمقَبحات للرفػع مػن بػرامج إعػداد كما يقدمو من توصيات
 بليبيا. 

يستخدـ الباحث ُب ىذا البحػث ا٤بػنهج الوصػفي، الػذم يسػاعد علػى ٝبػع منهج البحث: 
 ا٤بعلومات كرصد البيانات البلزمة ٢بل االشكالية.

 حيػث ا٤بكتػيب البحػث تتمثػل أداة البحػث ُب اسػتقاء ا٤بعلومػات بأسػلوبأدوات البحػث: 
 -الدراسػة  ٗبوضػوع ا٤بتعلقػة -الَببويػة ا٤بنشػورة  ألدبيػات الدراسػات ٗبسػح الباحػث يقػـو

 مهنيان. كتنميتو ا٤بعلم إلعداد كالنظم أحدث اال٘باىات على للوقوؼ كذلك
 البحث: مصطلحات

:" ىػػػػو نظػػػػاـ تعليمػػػػي يتػػػػػألف مػػػػن مػػػػدخبلت كعمليػػػػات ك٨برجػػػػات، كمػػػػػن إعػػػػداد اؼبعلػػػػم
كخطػػة  –ليصػػبح معلمػػان ُب ا٤بسػػتقبل  مدخبلتػػو: أىػػداؼ تسػػعى إٔب تكػػوين الطالػػب ا٤بعلػػم

دراسػػية ٙبتػػوم علػػى مكونػػات أربعػػة ىػػي: الثقافػػة العامػػة كالتخصػػص األكػػادٲبي كالتخصػػص 
ا٤بهػػػػِب كالَببيػػػػة العمليػػػػة. كمػػػػن عمليػػػػات ىػػػػذا النظػػػػاـ: الطرائػػػػق كالتقنيػػػػات كأسػػػػاليب التقػػػػوٙب 

تمػرف الػذم يبػدأ ا٤بستخدمة لتحقيق أىػداؼ النظػاـ. أمػا ٨برجػات ىػذا النظػاـ فهػي ا٤بعلػم ا٤ب
 (. 18، ص 2004ا٣بدمة ُب أحد ا٤براحل التعليمية حسب ما أيًعدَّ لو" . )األٞبد ، 

: كلية تأىيلية علميػان كتربويػان كمهنيػان لتػوٕب التعلػيم ُب مػدارس التعلػيم العػاـ كتقبػل كلية الًتبية
سػنوات(  4فيهػا ) طلبة من ٞبلة الشهادة الثانوية العامة كفقان لضوابط ٧بددة كمدة الدراسػة 
 كٛبنح شهادة البكالوريوس )االقساـ العلمية( كالليسانس )االقساـ األدبية(.

 خطة البحث :  
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 يقـو البحث على ٦بموعة من احملاكر ىي :  
 .ا٤بعلم كتأىيلو ٤بهنة التدريس إعداد .1
 نظم إعداد ا٤بعلم . .2
 األدكار الٍب ٲبثلها ا٤بعلم . .3
 معايّب ا٢بكم على كفاية ا٤بعلم . .4
 اختيار الطالب/ ا٤بعلم ٤بؤسسات إعداد ا٤بعلم. .5
 اال٘باىات العا٤بية ا٤بعاصرة ُب ٦باؿ إعداد ا٤بعلم. .6

 اؼبعلم وتأىيلو ؼبهنة التدريس:  إعداد -احملور األوؿ
 أىم ا٤بعآب الرئيسة ٤بكونات إعداد ا٤بعلم تتمحور حوؿ أربعة جوانب رئيسة ىي: 

يقصد بو إعداد ا٤بعلم ليكوف ملمػان بفػرع مػن فػركع ك  اإلعداد األكاديبي التخصصي: -أوالً 
ا٤بعرفة، كيشتمل ىذا اجملاؿ على ا٤بقررات الدراسية التخصصػية كأسػاليب تدريسػها كتقوٲبهػا، 

 دراسػتو كيػتمكن ُب يتعمق معْب دراسي ٦باؿ ُب نفسو ا٤بعلم ٰبصر أف ضركرة يفرض كىذا
ا٤بوسػوعة.)  بػا٤بعلم يسػمى مػا اآلف اختفػى أف بعػد بػو ا٣باصػة ا٤بعرفػة علػى السػيطرة مػن

 (737، ص2017لعوج،
 ا٤بصػدر ىػذا يكػن ٓب كمػا. لتبلميػذه ا٤بتخصصػة للمعرفػة رئيسػي مصػدر ا٤بعلػم إف
 ٘بػذهبم ال سػوؼ لعلمػو، الرئيسػيوف ا٤بسػتفيدكف كىػم فإهنم ٥بم بالنسبة كبّب حد مقنعان إٔب
 غايػة ُب أمػران  يعترب للمعلم التخصصي كالكيف ا٤بعرُب الكم فإف ىنا كمن علمو، كال طريقتو
 طبلبػو قػيم يشػبع لكػي التخصصػي كالكيف ا٤بعرُب الكم إٔب ماسة حاجة ُب كىو ، األٮبية
  (18 ص ، 1984.) سلطاف ،  ا٤بعرفة إٔب

 الثقػة تكسػبو معػْب ٚبصػص ُب تعمقػو خػبلؿ من ٚبصصو ٦باؿ على ا٤بعلم كسيطرة
 عامػان  معرفيػان  إطػاران  ا٤بعلػم الطالػب كليكتسػب طبلبػو، إفػادة علػى مػن قدرتػو كتزيػد بػالنفس
.)  ا٤بهنيػة حياتػو خػبلؿ مسػتقلة بصػورة ا٤بعرفػة كسػب مواصػلة خبللػو مػن يسػتطيع كعميقػان 
 (278، ص1990أبوزيد، 
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كيشػػمل ىػػذا ا١بانػػب ٝبيػػع الدراسػػات الَببويػػة كالنفسػػية كا٤بهنيػػة اؼبهػػٍت:  اإلعػػداد -ثانيػػاً 
الطالػػب/ ا٤بعلػػم لتجعلػػو قػػادران علػػى تنظػػيم التػػدريس كمواجهػػة النظريػػة كالعلميػػة الػػٍب يتلقاىػػا 

 الصػحيحة ا٤بمارسػة بطرائػق ا٤بعلػم ٲبػد ا٤بواقف كا٣بػربات التعليميػة ا٤بختلفػة كا٤بتنوعػة؛ حيػث
  مع ا٤بتعلمْب. الفعاؿ التعامل كأساليب التدريس ٤بهنة
العقلػي  ك٭بػوه كشخصػيتو تعلمبػا٤ب ا٤بتعلقػة العلميػة ا٢بقػائق على يركز ا٤بهِب اإلعداد برنامج إف

 الَببويػة العمليػة بأىػداؼ ا٤بتعلقػة ككػذلك ا٢بقػائق كاالجتمػاعي، كاالنفعػإب كا١بسػمي
 علػى ا٤بعلػم تسػاعد الػٍب األمػور مػن ذلػك كغػّب التػدريس الػتعلم كطػرؽ كشػركط كطبيعتهػا،

 (168 -167ص– ص ، 1980.)مصطفى، والديب،مهنتو إجادة
للمعلمػْب،  ا٤بهػِب اإلعػداد ُب األٮبيػة مػن كبػّب جانػب علػى العمليػة الَببيػة كتعػد

 التػاـ اإلتقػاف فإف نفسو، العمل ٩بارسة خبلؿ من اكتساهبا يتم التعليم ُب ا٤بهارة أف كحيث
 إٔب الَببيػة العمليػة كهتػدؼ. ا٤بيػدا٘ب التػدريب خػبلؿ من إال يتحقق لن التدريسية للمهارات

 كإتاحػة الفرصػة التعليمػي، ا٤بوقػف علػى ا٤بعلػم الطالػب يدرسػها الػٍب النظريػة ا٤ببػادئ تعزيػز
 (79ص  ، 1979صبلحيتو.) صاّب، كمدل قدراتو لتأكيد أمامو

كيعد ىذا ا١بانب أىػم جوانػب إعػداد ا٤بعلػم كىػو ا٤بعيػار األسػاس ُب مقػدرة الطالػب 
مػا ا٤بعلم أف يكوف معلمان. مع العلم بأف كل جوانب إعداد ا٤بعلم تصػب ُب ىػذا ا١بانػب إذ 

فائػػدة ٪بػػاح الطالػػب/ ا٤بعلػػم ُب ٝبيػػع ا٤بقػػررات الدراسػػية كفشػػلو ُب إعطػػاء الػػدركس ُب غرفػػة 
الصف للمتعلمْب ا٤بنتسػبْب إٔب ىػذا الصػف، كتػدخل مقػررات طرائػق التػدريس عنصػران مهمػان 
إٔب جانػػب أٮبيػػة تقنيػػات التعلػػيم كالتعلػػيم ا٤بصػػغر ك٩بارسػػة الَببيػػة العمليػػة ٗبراحلهػػا ا٤بختلفػػة. 

  (126،127،ص، ص 2004ٞبد، )األ
 ُب لطبلبػو كمرجعػان مهمػان  كركافػده اجملتمػع قيػادات مػن ا٤بعلػم يعترب: الثقايف اإلعداد -ثالثاً  

 حػٌب لػو بالنسػبة كػربل أٮبيػة الثقػاُب اإلعػداد يكتسػي كالقضػايا؛ لػذلك ٨بتلػف ا٤بوضػوعات
 بصػفتو معلػم لكػل ضػركرية العامػة فالثقافػة اجملتمػع، لػو حػددىا الػٍب القيػاـ بػأدكاره لػو يتسػُب
 ،1991)٧بمد، ا٤بعرفة. كحدة أٮبية فيو كظهرت اإلنسا٘ب الَباث تضخم فيو عصر مربيان ُب

  (241ص
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 كذلك التخصص، خارج ا٤بعرفة من الواسعة اجملاالت تلك إٔب الثقاُب ا١بانب كيشّب        
ا٤بعلػم با٤بعػارؼ كالثقافػة العامػة كالطبيعيػة الػٍب تػزكد  كاالجتماعيػة اإلنسػانية ٦باالت العلػـو ُب

 إٔب جيػدة ثقافيػة خلفيػة للمػدرس يكػوف أف ضػركرة علػى الَببويػوف كالتخصصػية، كٯبمػع
 ٲبكنو الوعي ىذا إذ أف ٦بتمعو بثقافة كعيو أٮبية باإلضافة إٔب ٚبصصو، جملاؿ إتقانو جانب
 عمليػة جوىرىػا ُب ىػي بل بذاهتا قائمة ليست فالَببية ، التعليم كبنية الَببية عملية فهم من

 (7 ص ،1987 )ٞبادة، كثقافتو. اجملتمع كاقع من أىدافها كتنسج مادهتا تشتق ثقافية
لعلنػػا ال ٪بانػػب ا٢بقيقػػة كثػػّبان إذا قلنػػا إف مسػػألة  رابعػػًا_ اإلعػػداد الشخصػػي واالجتمػػاعي:

عػػان بصػػحة إعػداد ا٤بعلػػم ٤بهنػة التعلػػيم لػػن يسػتطيع ٩بارسػػتها علػػى ٫بػو مقبػػوؿ مػػا ٓب يكػن متمت
جسمية كنفسية جيدة كتتمثل ُب شخصػيتو كسػلوكو افضػل العػادات كالقػيم اإلنسػانية كينظػر 
أب ا٢بياة نظرة أمل كتفاؤؿ فمن ىنا ٯبب أف ٰباط ا٤بعلم أثناء إعداده ٗبناخ صحي مناسب 
تتػػاح لػػو فيػػو فػػرص إل٭بػػاء عبلقاتػػو مػػع األخػػرين علػػى أسػػاس اجتمػػاعي سػػليم كإ٭بػػاء ىواياتػػو 

ك٩بارسة الواف النشاط اإلنسا٘ب الٍب ٘بعلو يتذكؽ ا٢بياة ُب أٝبل صورىا ففي ا٢بقيقة ا٣باصة 
إف قيػػػػػػػاـ ا٤بعلػػػػػػػم ٗبسػػػػػػػؤكلياتو يتوقػػػػػػػف إٔب حػػػػػػػد بعيػػػػػػػد علػػػػػػػى صػػػػػػػفاتو الشخصػػػػػػػية كا٤بهنيػػػػػػػة 

 (132، ص2005كالعلمية.)ازقوقو، 
 اؼبعلم:  إعداد نظم -احملور الثاين

اال٘بػػاه العػػاـ ُب الػػدكؿ العربيػػة بالنسػػبة إلعػػداد ا٤بعلػػم ىػػو أف يكػػوف ىػػذا اإلعػػداد ُب نطػػاؽ 
الكليػػات كا٤بعاىػػد العليػػا. كيوجػػد نظامػػاف لئلعػػداد أحػػدٮبا يعػػرؼ بالنظػػاـ التتػػابعي، كاألخػػر 

 يعرؼ بالنظاـ التكاملي. 
آلداب كالعلػػـو ٤بػػدة يقػػـو علػػى أسػػاس انتظػػاـ الطالػػب أكادٲبيػػان ُب كليػػات ا النظػػاـ التتػػابعي:

أربػػػػػػػع سػػػػػػػنوات تنتهػػػػػػػي ٕبصػػػػػػػوؿ الطالػػػػػػػب علػػػػػػػى الدرجػػػػػػػة ا١بامعيػػػػػػػة األكٔب) الليسػػػػػػػانس أك 
البكػػالوريوس(. ٍب يتػػابع بعػػدىا اإلعػػداد ا٤بهػػِب ُب كليػػات الَببيػػة ٤بػػدة عػػاـ دراسػػي يػػدرس فيػػو 

 الطالب دراسة نظرية تربوية تؤىلو تربويان للعمل ٗبهنة التدريس.
 يلػي: فيمػا إٯبازىػا ٲبكػن االٯبابيػات مػن ٦بموعػة ا٤بعلػم إعػداد ُب يالتتػابع النظػاـ كيتضػمن
 (78، 77ص، ص ، 2007ك٧بمود، )سعفاف،
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 . الَببية بكلية االلتحاؽ قبل ٚبصصو ُب التعمق على ا٤بعلم النظاـ ىذا يساعد 1-
 إعداد على يساعد حيث ا٤بختلفة، التخصصات ُب العجز سد على الدكلة يساعد 2-

عن  الَببية كليات تعجز ٩با كغّبىم كالزراعة كالتجارة كاآلداب ا٥بندسةكليات  خرٯبي
نقص ا٤بوارد ا٤بالية أك الكوادر  التكاملي بسبب إطار النظاـ ُب إعدادىم

 . التعليمية االختصاصات
 ُب ٚبرجػوا ٩بػن التعلػيم ٗبهنػة للعػاملْب التعويضػي التػدريب مػن نوعػان  النظػاـ ىػذا يقدـ 3-

 . الَببية أخرل غّب كليات
 ٖبػرباهتم كاالسػتفادة مسػارىم لتعػديل األخػرل الكليػات ٣برٯبػي ٦بػاال النظػاـ ىػذا يتػيح 4-

 . الَببوية كالبحوث الدراسات ٦باؿ التخصصية ُب
 أكالن، ا١بامعي ٚبصصو من فيو مرغوب مستول على الوصوؿ للطالب النظاـ ىذا يتيح 5-

 ا٤بشاعر اختفاء على يؤدم ٩با أخرل، فَبة ُب كحدىا كالنفسية الَببوية العلـو ٍب دراسة
  التكاملي، النظاـ ظل ُب ٰبدث ما بعكس السلبية ٫بوىا،

 .للتخصص بالنسبة الثانوية ُب ا٤برتبة أك أٮبية اقل بأهنا شعور ىناؾ يكوف حيث
 ، 2007ك٧بمػود، )سػعفاف، يلػي: فيمػا فتتمثل التتابعي النظاـ يتضمنها الٍب السلبيات أما
 ( 79 ،78ص ، ص

 ليس الذين ا٤بختلفة التخصصات من ا١بامعات خرٯبي األحياف من كثّب ُب إليو يلجأ 1-
حالػة  ُب التعلػيم مهنػة عػن يتخلػوف مػا ككثػّبان  ٞبػاس أك رغبػة بػدكف هبػا مهنػة، كيلتحقػوف ٥بػم

  أخرل. مهنة على العثور
 با٤بػدة قورنت ما إذا الدراسة ُب التتابعي النظاـ طبلب يستغرقها الٍب الزمنية ا٤بدة طوؿ 2-

 كالتكػاليف ا١بهػد مػن ٤بزيػد ٙبتػاج فهػي ٍب كمػن سػنوات( 4التكػاملي) النظػاـ الٍب يستغرقها
 .٥بم بالنسبة

 بْب تَباكح ك٤بدة كبّب حد إٔب ٚبصصو ٦باؿ عن التتابعي النظاـ ظل ُب الطالب يبتعد -4
 . سنة كسنتْب

 .التعليم ٗبهنة للعمل كافية ك٤بدة نفسيان  النظاـ ىذا طبلب يتهيأ ٓب 5-
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اإلعػداد  مػن النظػاـ ٥بػذا كا٤بهنيػة العلميػة القيمػة مػن تقلػل ال السػلبيات ىػذه كلكػن
 إعػداد ُب التتػابعي النظػاـ يعتمػد ٓب ليبيػا كُب العربيػة، مػن البلػداف العديػد تعتمػده الػذم

 التعلػيم ٗبهنػة تربويػان  مػؤىلْب الغػّب ا١بامعػات خرٯبػي مػن العديػد التحاؽ سنويان  رغم ا٤بعلمْب
 .ا٤براحل ٨بتلف ُب

يقػػـو علػػى أسػػاس تكامػػل اإلعػػداد األكػػادٲبي كا٤بهػػِب ُب كليػػات الَببيػػة، النظػػاـ التكػػاملي: 
كمػػدة الدراسػػة هبػػا أربػػع سػػنوات بعػػد إٛبػػاـ الدراسػػة الثانويػػة العامػػة. كأىػػم مػػا يتميػػز بػػو ىػػذا 

 (80،81ص  ، ، ص 2007وؿبمود، )سعفاف، :يلي ما ا٤بعلم إعداد ُب النظاـ
 اللتحاقػو األكٔب السػنة منػذ ا٤بسػتقبل معلػم لػدل كالتكيػف النفسػي االسػتعداد تػوافر 1-

 . كتعزيزه االستعداد ىذا لتدعيم كأثنائها ا٣بدمة قبل أطوؿ توافر مدل مع بالكلية،
 األكػادٲبي، التخصصػي كاإلعػداد كا٤بهػِب، الَببػوم اإلعػداد بػْب كا٤بوازنػة التػزامن تػوافر 2-
  للمعرفة. التكامل فرص من ا٤بزيد ٙبقيقٍب  كمن
 ٕباجػة تفػي الػٍب لئلعػداد ا٤بختلفػة التخصصػات فػركع ُب بػالقبوؿ النظػاـ ىػذا يسػمح 3-

 .عليها ا٣برٯبْب ٘بتذب الٍب األخرل ا٤بهن من خارجية ٤بنافسة دكف التعرض ا٤بدارس
 علػى قػدرة أكثر وٯبعل ٗبا ٩بكنة فَبة اقصر ُب للمعلم اإلعداد كقت النظاـ ىذا يضغط -4

 .كالتكاليف توفّب ا١بهد
 ،2007ك٧بمود، يلي:)سعفاف، فيما إٝبا٥با فيمكن التكاملي النظاـ ٛبيز الٍب السلبيات أما
 (81 ص
 التكاملي النظاـ خريج ٯبعل قد ٗبا التخصصي أك األكادٲبي اإلعداد مستول يتأثر قد -1 
 . التخصصية بالكليات قرينو من مستول اقل ُب
 التخصصػية ا٤بقػررات أكلويػة أك بأٮبيػة شػعور التكػاملي النظػاـ طػبلب إٔب يتسػرب قػد 2- 

 ا٤بهنية. أك الَببوية عن ا٤بقررات
 كثّب ُب اآلف سائدان حٌب يزاؿ ما الذم التكاملي النظاـ عن ا٤بربْب من كثّب كيدافع

 الدراسػة، أثنػاء ُب العملي كالتدريب األكادٲبية الدراسات بْب ٯبمع كىو الذم البلداف، من
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 ٤بمارسػة البلزمػة األساسػية كا٤بهػارات با٤بعلومػات ا٤بعلػم أف ٲبػد النظػاـ ىػذا بإمكػاف حيػث
 . كفعالية بكفاءة ا٤بهنة

 : األدوار اليت يبثلها اؼبعلم -احملور الثالث
ٲبثل ا٤بعلم ُب العصر الَببوم ا٢بديث عدة أدكار تربويػة اجتماعيػة تسػاير ركح العصػر 

  :ينبغي مراعاهتا عند ٚبطيط برامج إعداد ا٤بعلم كمن ىذه االدكار ما يلي كالتطور كالٍب
ُب ىػػذا الػػدكر ٓب يعػػد ا٤بعلػػم موصػػبلن للمعلومػػات كا٤بعػػارؼ  دور اؼبعلػػم كناقػػل معرفػػة: _1

للطػػػػبلب كال ملقنػػػػان ٥بػػػػم، لقػػػػد أصػػػػبح دكر ا٤بعلػػػػم ُب ىػػػػذا اجملػػػػاؿ ميسػػػػران كمرشػػػػدان كمسػػػػاعدان 
لتعلػػيم، حيػػث يسػػاىم الطػػبلب ُب االسػػتعداد للػػدركس كالبحػػث للطػػبلب ُب عمليػػة الػػتعلم كا

كالدراسػػػػػة مسػػػػػتنّبين بإرشػػػػػادات كتوجيػػػػػو معلمهػػػػػم الكػػػػػفء الػػػػػذم يعػػػػػي األسػػػػػاليب التقنيػػػػػة 
كلديػػو القػػدرة كا٤بهػػارات ا٥بادفػػة ُب معاكنػػة الطػػبلب علػػى توظيػػف ا٤بعرفػػة  التعلػػيم كتكنولوجيػػا

 كعلى صياغة األىداؼ الدراسية كالَببوية كالعمل على ٙبقيقها. 
من ا٤بعركؼ ُب العصر الَببوم ا٢بديث  : دور اؼبعلم يف رعاية النمو الشامل للطالب _2

هتػػػدؼ ىػػػذه العمليػػػة أكالن كأخػػػّبان النمػػػو أف الطالػػب ٧بػػػور العمليػػػة الَببويػػػة بأبعادىػػػا ا٤بتنوعػػة ك 
الشػػامل للطالػػب " ركحيػػان كعقليػػان كمعرفيػػان ككجػػدانيان " كٗبػػا أف ا٤بعلػػم ىػػو ا٤بسػػؤكؿ عػػن ٙبقيػػق 
ىذه األىداؼ السلوكية من خبلؿ أدائػو الَببػوم اإلٯبػايب؛ لػذا يتطلػب مػن ا٤بعلػم أف ييضػمن 

ا٤بتكامػل للطالػػب كتنشػئتو تنشػػئة األىػػداؼ السػلوكية الػػٍب تسػاعد ُب النمػػو  خططػو مػػا ٰبقػق
 سليمة.

ٯبػب أف يعػي الطالػب/ ا٤بعلػم  : دور اؼبعلم كخبَت وماىر يف مهنة التػدريس والتعلػيم _3
األسػػاليب كالتقنيػػات ا٢بديثػػة ليقػػـو بنقػػل ا٣بػػربات ا٤بتطػػورة إٔب طبلبػػو مسػػتقببلن بشػػكل فعػػاؿ 

الػػتعلم كالتعلػػيم ا٤بػػػربمج  كإٯبػػايب، كمػػا كيطلػػب منػػو أف يكػػوف عصػػريان ُب توظيػػف تكنولوجيػػا
 كاألجهزة اإللكَبكنية األخرل.

يعتػػرب ا٤بعلػػم مسػػاعدان ككسػػيطان  : دور اؼبعلػػم يف مسػػؤولية االنضػػباط وحفػػظ النظػػاـ _4
لتحقيق سلوؾ اجتماعي إٯبايب لدل الطبلب قوامو االنضباط كالنظاـ، ٕبيث ال يتأتى ذلك 

الػػدٲبقراطي ا٥بػػادؼ لرعايػػة الطػػبلب  مػػن خػػبلؿ األكامػػر كالتسػػلط بػػل مػػن خػػبلؿ إشػػاعة ا١بػػو
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ُب ىػػذا اجملػػاؿ ٕبيػػث يسػػاىم الطػػبلب ُب مشػػركعات كقػػرارات حفػػظ النظػػاـ كاالنضػػباط ُب 
 حدكد مقدرهتم كإمكانياهتم بشكل عاـ. 

إف مسػػتول التحصػػيل  :دور اؼبعلػػم كمسػػؤوؿ عػػن مسػػتوى ربصػػيل الطػػالب وتقويبػػو-5
ككجدانيػة كمهاريػة يعتػرب ىػدفان مرموقػان يسػعى ا٤بعلػم ا١بٌيد ُب اجملػاالت الَببويػة ا٤بتنوعػة معرفيػة 

ُب رعايػة مسػتول  التعلػيم الناجح ٤بتابعتو كٙبقيقو مسػتخدمان كػل أسػاليب التقنيػة كتكنولوجيػا
وائح ا٤بتعلقػػػة بتقػػػوٙب الطػػػبلب ُب تبلميػػػذه التحصػػػيلي، فػػػا٤بعلم النػػػاجح ىػػػو الػػػذم يوظػػػف اللػػػ
 اجملاالت ا٤بعرفية كالوجدانية كا٤بهارية بشكل موجو كفعاؿ.

للمهنػة الػٍب يعمػل هبػا فيػنظم إٔب   البػد مػن انتمػاء ا٤بعلػم: دور اؼبعلم كعضو يف مهنتػو _8
نقابتهػػػا كٰبػػػافظ علػػػى شػػػرفها ك٠بعتهػػػا، كيسػػػعى علػػػى الػػػدكاـ بػػػأف ينمػػػو كيتطػػػور مػػػن خػػػبلؿ 

 . ا٤بعلمْب لندكات كالنشرات كانتسابو ١بمعياتاللقاءات كا
يطالػػب ا٤بعلػػم ُب ىػػذا الػػدكر أف يكػػوف عضػػوان فعػػاالن ُب دور اؼبعلػػم كعضػػو يف اجملتمػػع: _9

ُب ا٤بفهػػـو الَببػػوم ا٢بػػديث اجملتمػػع احمللػػي، ٕبيػػث يتفاعػػل معػػو فيأخػػذ منػػو كيعطيػػو، فػػا٤بعلم 
ناقػػػل لثقافػػػة اجملتمػػػع، فكيػػػف يكػػػوف ذلػػػك إذا ٓب يسػػػاىم ا٤بعلػػػم ُب خدمػػػة ىػػػذا اجملتمػػػع ُب 
مناسباتو الدينية كالوطنية كالقومية كحضور ٦بالس اآلباء كا٤بدرسْب كاالنضماـ إٔب ا١بمعيػات 

 .ا٣بّبية ا٤بوجهة ٣بدمة اجملتمع
 اؼبعلم: كفاية على معايَت اغبكم -احملور الرابع

 : منها ا٤بعلم كفاية على للحكم ا٤بعايّب من العديد ىناؾ
 أك كفايػة شػهادة علػى ا٤بعلػم ٰبصػل كعليػو معيػار، أقػدـ كىػو للمعرفػة ٙبصػيلو .1

 . كتعليمها لنقل ا٤بعرفة صبلحية
 . طرائقو من كٛبكنو ا١بيد التدريس على القدرة معيار .2
 . األخبلقي ا١بانب على يركز كىو الطيبة السمعة معيار .3
 ُب مرغوبػة تغػّبات ٙبقيػق علػى القػادر فػا٤بعلم الدراسػة، ُب التبلميػذ تقػدـ معيػار .4

 . ناجحا معلما تبلميذه يعد سلوؾ
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 بواسػطة ذلػك مػن التحقػق كيػتم التبلميػذ، مػع التعليمػي ا٤بوقػف ُب التفاعػل معيػار .5
 الدراسػي ا٤بنػاخ كتقػدير ٤بعلمهػم التبلميػذ كتقػوٙب ا٤بعلػم، مبلحظػة :مثػل طرؽ عدة
 . الفصل ُب

 الػٍب كاالسػتعدادات القػدرات تػوافر علػى ا٤بعيػار ىػذا كيركػز الكفايػات، معيػار .6
 . للمهنة ا٤برشحْب ُب طبيعة التعليم، مع تتناسب

 . الَببوم كالتأىيل اإلعداد معيار .7
 كثػّب ا١بوانػب متعػدد التعليمػي النجػاح يكػوف ا٤بعيػار ىذا ضوء ُب ا٤بركب، ا٤بعيار .8

 اعتباره ُب يأخذ باختصار فهو. كاحد معيار على نقتصر أف الظلم ا٤بسالك، كمن
 . السابقة ا٤بعايّب كل

 ىػذا كيؤكػد الَببػوم، كالتأىيػل اإلعػداد معيػار السػابقة ا٤بعػايّب مػن يهمنػا كالػذم
 مسػتول ارتفػع ككلمػا الَببػوم، كالتأىيػل باإلعػداد يػرتبط النجػاح التعليمػي أف علػى ا٤بعيػار
 ٪بػاحهم ٗبػدل التنبػؤ كُب ، خرٯبيو ُب الثقة زادت كٙبسنت برا٦بو اتومستوي كزادت اإلعداد

  (68، ص 2007ك٧بمود، )سعفاف، التدريس. مهنة ُب
 االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة يف ؾباؿ إعداد اؼبعلمُت. -احملور اػبامس

 اختيار الطالب اؼبعلم ؼبؤسسات إعداد اؼبعلم ؿبلياً وعربياً: -أوالً 
إعػػداد ا٤بعلػػم العربيػػة كاألمػػر ينطبػػق علػػى ليبيػػا الزالػػت معػػايّب اختيػػار كُب مؤسسػػات 

الطالػب لكليػػات الَببيػػة ) إعػداد ا٤بعلمػػْب ( يػػتم كفقػان ٤بعػػدالت الػػدرجات الػٍب حصػػل عليهػػا 
الطالػػب ُب شػػهادة إٛبػػاـ ا٤برحلػػة الثانويػػة كمػػن خػػبلؿ مقػػاببلت شخصػػية شػػكلية دكف مراعػػاة 

ا٤بهنيػػة، كحػػٌب أف كجػػدت بعػػض اختبػػارات القبػػوؿ فغالبػػان مػػا لقػػدراهتم كميػػو٥بم كاسػػتعداداهتم 
 (38، ص  2004مدكور ،  تكوف شكلية إليو.)

كُب نظػػػاـ التعلػػػيم بليبيػػػا يػػػتم اختيػػػار الطالػػػب ا٤بعلػػػم ٗبؤسسػػػات إعػػػداد ا٤بعلػػػم دكف  
التقيد بالشركط العلمية الدقيقة، فحػٌب اللياقػة الصػحية كأىليػة الطالػب ُب ىػذا ا١بانػب ٤بهنػة 

دريس قػػد ال يػػتم  التقيػػد هبػػا بدقػػة، كأف أىػػم ا٤بعػػايّب تَبكػػز ُب حصػػولو علػػى شػػهادة إٛبػػاـ التػػ
الثانويػة العامػػة كدكف مراعػػاة للنسػػب ا٤برتفعػػة الػػٍب ٯبػب أف يػػتم التقيػػد هبػػا ُب اختيػػار الطالػػب 
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ا٤بعلػػػم ٤بهنػػػة التػػػدريس باعتبارىػػػا مػػػن ا٤بهػػػن ذات ا٣بصػػػائص ا٤بميػػػزة الػػػٍب ٯبػػػب أف تتػػػوفر ُب 
هبذه ا٤بهنة كيتم تنسيب الطبلب لكليات الَببية عن طريق ١بنة التنسيب أحيانان عػن  ا٤بلتحق

طريػق كزارة التعلػػيم العػإب كحػػْب آخػر عػػن طريػػق ا١بامعػات كالكليػػات كتكػوف نسػػب طػػبلب 
مؤسسات إعداد ا٤بعلمْب ُب آخر قائمة النسب ا٤بئوية، كعند قبو٥بم ُب الغالب ال ٘برل ٥بم 

بعػػض التخصصػػػات مثػػل الَببيػػػة البدنيػػة كأف أجريػػػت فهػػي اختبػػػارات  اختبػػارات قبػػوؿ، عػػػدا
 شكلية .
أف ىػػذا األسػػلوب ُب اختيػػار الطػػػبلب بكليػػات إعػػداد ا٤بعلمػػػْب بليبيػػا أثػػر بشػػػكل  

كاضح على ٨برجات ىػذه ا٤بؤسسػات، الػذم أثػر علػى مسػتول التحصػيل العلمػي للطػبلب، 
، ص 2003ضػػػػوء،  ُب ببلدنػػػػا.)كأصػػػػبح مػػػػن ا٤بشػػػػكبلت الػػػػٍب يعػػػػا٘ب منهػػػػا نظػػػػاـ التعلػػػػيم 

232  ) 
بينمػػػا نػػػرل علػػػى العكػػػس ٛبامػػػان ُب ا١بامعػػػات كا٤بؤسسػػػات ُب بعػػػض الػػػدكؿ ا٤بتقدمػػػة 
يكوف طبلب كليات ا٤بعلمْب من ا٤بتفوقْب كمن ذكم الدرجات ا٤برتفعة ُب الثانويػة باإلضػافة 

يم كالَبكيػز علػى الرغبػة إٔب إجراء االختبارات القياسية ٤بعرفة قػدراهتم كاسػتعداداهتم ٤بهنػة التعلػ
 أيضان ُب مهنة التعليم .

اال٘باىات العا٤بية ا٤بعاصرة ُب ٦بػاؿ إعػداد ا٤بعلمػْب بالػدكؿ ا٤بتقدمػة  كفيما يلي نورد 
 بشيء من التفصيل.

 
  اختيار الطالب اؼبعلم ؼبؤسسات إعداد اؼبعلم عاؼبياً: -ثانياً 

 (250-240ص -، ص1995)فهمي،
 اؼبمتازة من الطالب ؼبهنة التدريس: وسائل اجتذاب العناصر -1

مػػػػن ا٤ببلحػػػػظ أف الػػػػدكؿ ا٤بتقدمػػػػة تسػػػػعى إٔب حسػػػػن اختيػػػػار العناصػػػػر ا٤بمتػػػػازة مػػػػن 
الطػػػػبلب فيمػػػػا يتعلػػػػق ٗبهنػػػػة التػػػػدريس كتتبػػػػع كسػػػػائل كأسػػػػاليب متنوعػػػػة كمتطػػػػورة إلجتػػػػذاب 

 العناصر ا٤بمتازة من الطبلب ٗبعاىد ككليات إعداد ا٤بعلمْب.
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تبػػع عديػػدان مػػن الوسػػائل مػػن أٮبهػػا كمػػا ٰبػػدث ُب ا٤بػػدارس كُب سػػبيل ٙبقيػػق ذلػػك ت
االمريكية كمدارس ا٤بانيا حيث يتم عرض بعض جوانب النشاط ا٤بتصػل بعمػل ا٤بػدرس أمػاـ 
ىؤالء الطبلب هبدؼ تشجيعهم على االندماج ُب الواف النشػاط ا٤بختلفػة الػٍب تكشػف عػن 

ا٤بهنػػة ا٤بناسػػبة تسػػتطيع كليػػات  اسػػتعداداهتم، ككػػذلك عػػن طريػػق تػػوفّب بػػرامج توضػػح اختيػػار
كمعاىػػػػد اإلعػػػػداد ُب الواليػػػػات ا٤بتحػػػػدة االمريكيػػػػة جػػػػذب أفضػػػػل العناصػػػػر الطبلبيػػػػة ٤بهنػػػػة 
التدريس كما أف رابطة أساتذة كليات ا٤بعلمْب كأقساـ الَببية با١بامعات ُب ا٪بلَبا تتؤب عػن 

التػػػدريس، كُب فرنسػػػا  طريػػػق ١باهنػػػا عمليػػػة اختيػػػار أفضػػػل العناصػػػر الطبلبيػػػة لبللتحػػػاؽ ٗبهنػػػة
توجد " ا١بماعػة القوميػة العامػة الصػديقة للمعلمػْب" كىػي رابطػة يػدخل ضػمن اختصاصػاهتا 

 العمل على جذب العناصر ا٤بمتازة من الطبلب لبللتحاؽ ٗبهنة التدريس. 
تتبع بعض الدكؿ نظمان ٨بتلفة ُب انتقػاء الطػبلب كيعتػرب النظػاـ طرؽ انتقاء الطالب:  -2 

مػػن أبسػػط ىػػذه األنظمػػة حيػػث تقػػـو اقسػػاـ الَببيػػة با١بامعػػات بتلقػػي طلبتهػػا ٩بػػن اال٪بليػػزم 
اكملػػػوا التعلػػػيم ا١بػػػامعي كحصػػػلوا علػػػى درجػػػة البكػػػالوريوس ُب اآلداب كالعلػػػـو حينمػػػا تقػػػـو  

 كليات الَببية بتلقي طلبتها ٩بن اٛبوا دراستهم الثانوية . 
لى دخػوؿ الطالػب ُب برنػامج إعػداد اما ُب الواليات ا٤بتحدة االمريكية فا٢بكم االخّب ع

 ا٤بعلمْب يتم ٗبعرفة ا١بامعات كالكليات كىي تتبع أساليب متعددة منها ما يلي:
 كضع شركط خاصة ُب القبوؿ منها: . أ

 خريج أحد ا٤بدارس الثانوية العليا ذات األربع سنوات. .1
أك ا٢بصػػػػػوؿ علػػػػػى دبلػػػػػـو معػػػػػادؿ مصػػػػػدؽ عليػػػػػو مػػػػػن مكتػػػػػب الواليػػػػػة يؤكػػػػػد بػػػػػأف      .2

 الطالب لو القدرة على ٙبقيق ا٤بستول ا٤بطلوب عملة بالكلية.
امػػػتبلؾ شخصػػػية كاسػػػتعدادات كاىتمامػػػات كخصػػػائص ٧بػػػددة لتلقػػػى مزيػػػدان علػػػى  .3

 التعليم.
 تقدير الثبات العاطفي للطبلب ككفايتهم ا٤بهنية كالبدنية. -ب
كرأم دراسة حالة كل طالػب علػى فػَبات معينػة كتقوٲبػو نتيجػة للمقػاببلت الشخصػية   - ج

 اعضاء ىيئة التدريس.
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كُب فرنسا انشأت معاىد إلعػداد ا٤بعلمػْب داخػل ا٤براكػز االقليميػة الَببويػة التابعػة 
للجامعػػات كيشػػَبط للػػراغبْب ُب االلتحػػاؽ هبػػا ا٢بصػػوؿ علػػى الشػػهادة االعداديػػة لدراسػػات 

السػوفييٍب ال الليسانس كىي شػهادة بعػد البكالوريػا مػع اجتيػاز امتحػاف القبػوؿ بينمػا االٙبػاد 
توجػػد اختبلفػػات ُب متطلبػػات القبػػوؿ بػػْب ا١بامعػػات السػػوفيتية كا٤بعاىػػد البيداغوجيػػة حيػػث 

 تنحصر ٧بددات القبوؿ فيما يلي:
 ا٢بصوؿ على شهادة اٛباـ الثانوية الكاملة بعد اجتيازه امتحاف الصف العاشر. . أ

 اجتياز امتحاف تعقده الكلية أك ا٤بعهد البيداغوجي. . ب
 جات سلوؾ التبلميذ الراغبْب ُب االلتحاؽ.ج. احتساب در 

احتسػػاب درجػػات الطالػػب الػػٍب حصػػل عليهػػا خػػبلؿ دراسػػة الثانويػػة حيػػث يقبػػل مػػن  . د
 حصل على احسن النتائج.

أفضػػػػلية للمرشػػػػحْب الػػػػذين عملػػػػوا باإلنتػػػػاج الزراعػػػػي أك الصػػػػناعي ٤بػػػػدة عػػػػامْب أك ادكا  . ق
 ا٣بدمة العسكرية.

ا١بامعػػػػات كتضػػػػم اسػػػػاتذة ك٩بثلػػػػْب عػػػػن بعػػػػض موافقػػػػة ١بػػػػاف خاصػػػػة يرأسػػػػها رؤسػػػػاء  . ك
 ا٤بنظمات االجتماعية.

أال يزيد عمػر الطالػب عػن ٟبػس كثبلثػْب كيعفػى مػن شػرط السػن الراغبػوف ُب الدراسػة  . ز
 ا٤بسائية أك با٤براسلة.

كما يتميػز نظػاـ القبػوؿ فيمػا تقػـو بػو " إدارة التخطػيط العػاـ للدكلػة" بتحديػد دقيػق 
كػػػل معهػػػد أك كليػػػة ٕبيػػػث ال يسػػػمح بتجػػػاكز األعػػػداد احملػػػددة   لؤلعػػػداد ا٤بسػػػموح بقبو٥بػػػا ُب

مهما كانت األسباب. كتتبع ا٤بعاىد البيداغوجية ُب ا٤بانيا نفػس النظػاـ، حيػث تقػـو بانتقػاء 
 طلبيها من بْب ا٢باصلْب على شهادة" االبيتور".

 ٚبتلػف مػدة اإلعػداد مػن دكلػة ألخػرل حيػث ا٘بهػت أنظمػة عديػدة إٔبمدة اإلعداد:  -3
أطالو فَبة اإلعداد إٔب أربع سنوات ككصػل بعضػها إٔب سػت سػنوات كمػا ىػو معمػوؿ بػو ُب 
الواليات ا٤بتحدة االمريكية. ىػذا ُب حػْب يسػّب أقسػاـ الَببيػة با١بامعػات اال٪بليزيػة ُب جعػل 
مدة الدراسة سنة كاحدة أك سنتْب تدرس فيها الربامج الَببوية كفركع علم الػنفس للملتحقػْب 
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رٯبػػي كليػػات اآلداب كالعلػػـو بينمػػا يلتحػػق ا٢باصػػلوف علػػى شػػهادة الثانويػػة العامػػة هبػػا مػػن خ
بكليػػػات الَببيػػػة كيتلقػػػوف هبػػػا دراسػػػة مػػػدهتا ثػػػبلث سػػػنوات ٍب أصػػػبحت مػػػدة اإلعػػػداد أربػػػع 
سػػنوات، كُب فرنسػػا يػػتم إعػػداد مدرسػػي الليسػػية ٤بػػدة ثػػبلث سػػنوات تنتهػػي با٢بصػػوؿ علػػى 

ٍب ينتقػػػل الطالػػػب إٔب أحػػػد ا٤بعاىػػػد أك ا٤براكػػػز الَببويػػػة درجػػػة الليسػػػانس ُب اآلداب كالعلػػػـو 
االقليميػػػة ٤بػػػدة سػػػنة كاحػػػدة للَببيػػػة العملػػػي علػػػى التػػػدريس، امػػػا ُب معاىػػػد إعػػػداد ا٤بعلمػػػْب 
باالٙبػػػاد السػػػوفييٍب فتمتػػػد هبػػػا الدراسػػػة ٤بػػػدة ٟبػػػس سػػػنوات ُب حػػػْب ٛبتػػػد الدراسػػػة با٤بعاىػػػد 

 صلْب على شهادة  األيبيتور".البيداغوجية ُب ا٤بانيا إٔب أربع سنوات للحا
 نظاـ الدراسة: -4

تتعدد النظم الدراسية ا٤بعموؿ هبا ُب بعػض الػدكؿ ا٤بتقدمػة كمػع ذلػك ٲبكػن حصػرىا 
 ُب االنظمة التالية:

نظػػاـ العػػاـ الدراسػػي الكامػػل: كيقػػـو ىػػذا النظػػاـ علػػى أسػػاس تقسػػيم الدراسػػة ا٤بؤىلػػة  .1
 الدراسية.للدرجة ا١بامعية األكٔب إٔب عدد من السنوات 

نظاـ الفصوؿ الدراسية: كيقـو ىذا النظاـ علػى أسػاس تقسػيم الدراسػة ا٤بؤىلػة للدرجػة  .2
 ا١بامعية األكٔب إٔب عدد ٧بدد من الفصوؿ الدراسية ا٤بتتابعة .

نظػػػػاـ ا٤بقػػػػررات الدراسػػػػية أك السػػػػاعات ا٤بعتمػػػػدة: يتػػػػيح ىػػػػذا النظػػػػاـ بإتاحػػػػة الفرصػػػػة  .3
يرغػػػب ُب دراسػػػتها مػػػع ترشػػػيده ُب ىػػػذا اجملػػػاؿ للطالػػػب ُب اجتيػػػاز نػػػوع ا٤بقػػػررات الػػػٍب 

 ليتمكن من اختيار ا٤بقررات الٍب تناسب ميولو كقدراتو كرغباتو .
كفيمػػػػا يتعلػػػػق بتطبيػػػػق ىػػػػذه الػػػػنظم الدراسػػػػية فػػػػيبلحظ أف معظػػػػم الػػػػدكؿ تأخػػػػذ بنظػػػػاـ  .4

 الفصوؿ الدراسية كإ٪بلَبا كاالٙباد السوفييٍب.
 توصيات لتطوير نظاـ إعداد اؼبعلم :

ٲبكن الوصوؿ إٔب توصيات لتفعيل دكر مؤسسات إعداد ا٤بعلمػْب كتػأىيلهم بنظػاـ  
 التعليم بليبيا على النحو التإب: 

كضع سياسة قبوؿ للطبلب ا٤بعلمْب مبنية على أسس علمية تأخػذ ُب االعتبػار فلسػفة  .1
 اجملتمع كأىدافو كفلسفة العملية التعليمية .
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بيػػػػػة لقبػػػػػوؿ الطػػػػػبلب هتػػػػػتم با١بوانػػػػػب تشػػػػػكيل ١بػػػػػاف علميػػػػػة متخصصػػػػػة بكليػػػػػات الَب  .2
 الشخصية كا١بسمية كا٤بظهر العاـ للطالب ا٤بعلم .

اختيار طبلب كليات الَببية من بْب ذكم التحصيل العلمػي ا٤برتفػع مػع مراعػاة رغبػات  .3
 الطبلب كا٘باىاهتم كدافعيتهم ٫بو مهنة التدريس .

 بالدراسة . إجراء امتحانات قياس اال٘باه ٫بو مهنة التدريس للملتحقْب .4
تطػوير ا٤بنػػاىج ا٣باصػػة ٗبؤسسػػات إعػػداد ا٤بعلمػْب ُب ضػػوء اال٘باىػػات العا٤بيػػة ا٤بعاصػػرة  .5

 كالعمل على ٙبقيق التكامل بْب ا١بوانب النظرية كالتطبيقية .
زيػػادة االىتمػػاـ با١بوانػػب التطبيقيػػة كالعمليػػة للمػػواد ا٤برتبطػػة با٤بهػػارات التدريسػػية مثػػل  .6

عليميػة كا٤بنػاىج كعلػم الػنفس التعليمػي كالَببيػة العمليػة حػٌب طرؽ التدريس كالوسائل الت
 تتوفر للطبلب األسس النظرية كالعملية ا٤بناسبة ٤بهارات التدريس .

قيػػػاـ كليػػػات ا٤بعلمػػػْب بػػػربامج توجيػػػو كإرشػػػاد للطػػػبلب ا٤بعلمػػػْب بأٮبيػػػة التعلػػػيم كأٮبيػػػػة  .7
 ل ا٤بهن .الدراسة بكليات الَببية باعتبار أف مهنػة التعليم ىي أساس ك

إنشػػػػػاء منظومػػػػػة للمعلومػػػػػات الَببويػػػػػة العلميػػػػػة تقػػػػػـو بتزكيػػػػػد الطػػػػػبلب ا٤بعلمػػػػػْب هبػػػػػذه  .8
 ا٤بعلومات كالبيانات الٍب تساعده ُب ٙبصيلو العلمي .

توفّب ا٤بعلمْب األكفاء كا٤بعدين علميان كمهنيان كتربويان كثقافيان للتدريس ٗبؤسسات إعداد  .9
 ا٤بعلمْب.

 داد اؼبعلم :مقًتحات للرفع من برامج إع
 إعادة ا٤بكانة االجتماعية ا٤برموقة ٤بهنة التعليم  .1
 عن طريق اىتماـ اجملتمع با٤بعلم كٗبستول معيشتو كٗبهنة التعليم ككل . .2
خلػػق ا٢بػػوافز ا٤بشػػجعة علػػى دخػػوؿ الطػػبلب ا٤بتميػػزين لكليػػات إعػػداد ا٤بعلمػػْب   .3

 كإعطائهم درجة كظيفية أعلى من مراحل التعليم ا١بامعي األخرل .
إقامػػػػة النػػػػدكات الدكريػػػػة لتحسػػػػْب العمليػػػػة التعليميػػػػة ُب ٝبيػػػػع عناصػػػػرىا كالػػػػٍب  .4

 تشمل ا٤بعلم كا٤بنهج كاإلدارة ...اْب .
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 للنشر ا٣برٯبي دار : الرياض . 2 ط . السعودية العربية ا٤بملكة ُب التعليم نظاـ . كآخرين
 . كالتوزيع

اإلعػػػػداد ا٤بتكامػػػػل للمعلػػػػم  -مػػػػارس(. معلػػػػم ا٤بسػػػػتقبل، 2004مػػػدكور، علػػػػي أٞبػػػػد .) -
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 استخداـ مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم احملاسيب
 )دراسة استطالعية بالتطبيق على ذبربة تلفزيوف عماد التعليمي(

 عماد خليفة إدريس ٧بمد/ جامعة عمر ا٤بختار
 اؼبلخص

يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبّب كيتم معظم مستخدمي شبكة اإلنَبنت 
استخدامها بشكل مباشر اك غّب مباشر ُب التعليم كالتعلم كمشاركة ا٣بربات. هتدؼ ىذه 
الدراسة االستطبلعية إٔب استكشاؼ مدل إمكانية استخداـ مواقع التواصل االجتماعي 

ف عماد التعليمي كالٍب انطلقت ُب ُب التعليم احملاسيب من خبلؿ توثيق كتقييم ٘بربة تلفزيو 
كمازالت مستمرة. ًب ٝبع بيانات الدراسة من خبلؿ استبياف الكَبك٘ب  2011اكاخر عاـ 

ًب نشره ٕبسابات تلفزيوف عماد التعليمي على مواقع التواصل االجتماعي ا٤بختلفة كٙبليلها 
واصل االجتماعي . كجدت الدراسة اف ىناؾ استخداما كاسعا لئلنَبنت كمواقع التكصفيا

بشكل عاـ ُب العينة موضوع الدراسة، ككاف ىناؾ تفضيبل الستخداـ اليوتيوب أكثر من 
% من 82غّبه بشكل عاـ كُب التفاعل مع برامج تلفزيوف عماد التعليمي بشكل خاص. 

% من ا٤بشاركْب 74ا٤بشاركْب سيستمركف ُب متابعة نشاطات تلفزيوف عماد التعليمي، ك
سيفتقدكف تلفزيوف عماد التعليمي من نشاطاهتم ا٤بهنية كالعلمية ُب حالو  عربكا عن أهنم

% من العينة إٔب أف ٘بربتهم مع تلفزيوف عماد التعليمي  63توقفو،كقد أشار ما نسبتو 
 كانت إٯبابية.

 اؼبقدمة
تشهد مواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنَبنت إقباال متزايدا من مستخدمي شبكة 

حيث تشّب التقديرات إٔب أف عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ُب اإلنَبنت 
 )       2018مليوف ُب  35013الشرؽ األكسط كأفريقيا قد يصل إٔب 

.(Statista,2018a فقد بلغ مستخدمي موقع اليوتيوب كعلى مستول العآب
YouTube أكثر من مليار مستخدـ كىو ما يعادؿ أكثر من ثلث مستخدمي شبكة 

. كقد كصل عدد ا٤بستخدمْب النشطْب على موقع YouTube ,2018))االنَبنت 
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مليار مستخدـ نشط شهريا  1187إٔب  2017ُب يناير  Facebook الفيس بوؾ  
((Statista,2018b . لغرض االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي ُب التعليم، نظرا

كسهلة االستخداـ كٲبكن من خبل٥با الوصوؿ إٔب للمزايا ا٤بتعلقة هبا من حيث كوهنا ٦بانية 
عدد كبّب من ا٤بهتمْب بالتعليم كالتعلم، كانت ٘بربة تلفزيوف عماد التعليمي كالٍب هتتم 
بالدرجة األكٔب بتعليم احملاسبة كفركعها ا٤بختلفة من خبلؿ استخداـ مواقع التواصل 

 االجتماعي.
 مشكلة الدراسة

كنموذج تعليمي الكَبك٘ب   2011لتعليمي ُب أكاخر عاـ انطلقت ٘بربة تلفزيوف عماد ا
متخصص ُب احملاسبة باستخداـ مواقع التواصل االجتماعي، ىذه الدراسة استطبلعية 
يسعى الباحث من خبل٥با أب التعرؼ على أثر استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ُب 

بة كذلك من خبلؿ طرح التعليم احملاسيب من كجهة نظر ا٤بستخدـ، كتقييمو ٥بذه التجر 
 التساؤؿ التإب:

إٔب أم مدل ٲبكن االعتماد على كسائل التواصل االجتماعي ُب التعليم؟ كما ىو أثرىا 
بالنسبة للمستخدـ؟  كذلك من خبلؿ دراسة ٘بربة تلفزيوف عماد التعليمي كنموذج تعليمي 

 باستخداـ كسائل التواصل االجتماعي.
 أنبية الدراسة

راسة من خبلؿ عرض تلفزيوف عماد التعليمي كتجربة جديدة ُب استخداـ تظهر أٮبية الد
كسائل التواصل االجتماعي ُب التعليم، كمعرفة مدل تأثّبىا ككيف ٲبكن االستفادة من 
مواقع التواصل االجتماعي ُب التعليم، كما إهنا تساىم ُب تطوير التجربة من خبلؿ معرفة 

ير ا٤بواد التعليمية، باعتبار أف ا٤بستخدـ ٣بدمات أراء ا٤بستخدمْب كتقييمهم لغرض تطو 
 تلفزيوف عماد التعليمي من أىم األطراؼ ُب التجربة.  
 أىداؼ الدراسة

 .التعريف بأٮبية كطرؽ استخداـ كسائل التواصل االجتماعي ُب التعليم.1
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ُب . التعرؼ على ٘بربة تلفزيوف عماد التعليمي ُب استخداـ كسائل التواصل االجتماعي 2
 التعليم احملاسيب. 

.التعرؼ إٔب رأم مستخدمي خدمات تلفزيوف عماد التعليمي كمدل األثر التعليمي الذم 3
 أضافتو التجربة ٥بم.

 . تقييم ٘بربة تلفزيوف عماد التعليمي لغرض تطويرىا.4
 منهجية الدراسة

 كانت منهجية الدراسة على النحو التإب:
 أوال. ؾبتمع الدراسة: 

لتحديد على كجو الدقة حجم ٦بتمع الدراسة، إال انو بالنظر إٔب متابعي قناة من الصعب ا
ٯبد الباحث انو قد  2018يناير  20تلفزيوف عماد التعليمي على يوتيوب حٌب تاريخ 

متابع، كما أف صفحة تلفزيوف عماد التعليمي كصل عدد ا٤بعجبْب هبا  51562كصل أب 
قد كصل أب  Twitterتابعْب على تويَب معجب، ُب حْب كاف عدد ا٤ب 14730إٔب 
متابع. كحيث أف أغلب ا٤بتابعْب لؤلنشطة لديهم حسابات ٨بتلفة على مواقع  561

التواصل االجتماعي، كبالتإب فإف البعض منهم قد يستخدـ أكثر من كسيلة تواصل 
اجتماعي، كلغرض فهم طبيعة كخصائص ٦بتمع الدراسة، فإف الباحث سيعتمد على 

قناة تلفزيوف عماد التعليمي على اليوتيوب باعتبارىا أىم كسيلة كىي الٍب عليها ًب  بيانات
بناء بقية مواقع كحسابات التواصل االجتماعي األخرل ا٤برتبطة بتلفزيوف عماد التعليمي، 
حيث يتم إطبلؽ الفيديوىات التعليمية ألكؿ مرة على اليوتيوب ٍب يتم ربطها ببقية ا٤بواقع 

 ألخرل.كا٢بسابات ا
 ثانيا. وصف ؾبتمع الدراسة: 

كصل إٝبإب مشاىدات فيديوىات قناة تلفزيوف عماد التعليمي على يوتيوب 
، أما إٝبإب عدد الدقائق 2018يناير  20مشاىدة كذلك حٌب تاريخ  719211454

دقيقة  2113471725فوصل أب  2018يناير  20الٍب ًب مشاىدهتا على القناة حٌب 
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يـو من ا٤بشاىدة ا٤بتصلة. كتظهر احصاءات يوتيوب ُب  215سنة ك 40أم ما يعادؿ 
 ( النسب التالية لتوزيع دقائق ا٤بشاىدة بْب ا٤بشاىدين كا٤بشاىدات1ا١بدكؿ رقم )

 ُب ٦بتمع الدراسة ( نسب توزيع دقائق ا٤بشاىدة حسب ا١بنس1جدكؿ رقم )
 النوع االجتماعي النسبة
 ذكر 79%
 أنثى 22%
 اجملموع  100%

 (2أما بالنسبة لتوزيع نسب ا٤بشاىدة طبقا للفئات العمرية فكانت كما ُب ا١بدكؿ رقم )
 ( نسب الفئات العمرية ُب ٦بتمع الدراسة2جدكؿ رقم )

 الفئة العمرية النسبة نسبة الذكور نسبة اإلناث
37% 63% 37% 24 - 13 
32% 68% 39% 34 - 25 
16% 84% 16% 44 - 35 
13% 87% 6% 54 - 45 
 سنة 55أكثر من  2% 76% 24%

 اجملموع  100%  
أما عن التفاعل مع القناة بشكل عاـ حٌب تاريخ إغبلؽ االستبياف فكاف كما يظهر ُب 

 ( على النحو التإب: 3ا١بدكؿ رقم )
 ( تفاعل ٦بتمع الدراسة مع تلفزيوف عماد التعليمي على يوتيوب3جدكؿ رقم )

 العدد طبيعة التفاعل مع القناة
 32149 إعجاب بالفيديو

 1171 عدـ إعجاب بالفيديو
 4321 تعليق أسفل الفيديو
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 35162 مشاركة الفيديو على مواقع أخرل
 ثالثا. صبع البيانات: 

ًب تصميم استبياف الكَبك٘ب ١بمع البيانات كإطبلقو على شبكة اإلنَبنت باستخداـ ٭باذج 
 التالية:ا١بوجل كاالعبلف عنو من خبلؿ الطرؽ 

. فيديو إعبل٘ب على قناة تلفزيوف عماد التعليمي على موقع اليوتيوب مرفق برابط 1
لبلستبياف كاالشارة أب االستبياف كتوجيو الدعوة للمتابعْب لتعبئتو ُب التعليقات أسفل 

 الفيديوىات التعليمية ا٤بنشورة على ا٤بوقع.
ا٣باصة بتصنيفات الدركس  . إعبلنات كتنويهات عن االستبياف ُب كل الصفحات2

 التعليمية ا٤بختلفة على مدكنة تلفزيوف عماد التعليمي.
. االعبلف بشكل متكرر عن االستبياف على صفحة تلفزيوف عماد التعليمي على الفيس 3

 بوؾ.
 . االعبلف بشكل متكرر عن االستبياف على حساب تلفزيوف عماد التعليمي على تويَب.4
عن االستبياف على حساب تلفزيوف عماد التعليمي على جوجل . االعبلف بشكل متكرر 5

 بلس.
كقد ًب تصميم االستبياف ٕبيث ال تكوف ىناؾ استبيانات مرتدة اك غّب صا٢بة للتحليل 
حيث يشَبط إلرساؿ االستبياف ضركرة االجابة عن األسئلة حٌب ٲبكن للمرسل اٛباـ عملية 

مشارؾ  249ُب اإلجابة على االستبياف أب  االرساؿ الكَبكنيا. كقد كصل عدد ا٤بشاركْب
 من متابعي برامج تلفزيوف عماد التعليمي.

 رابعا. وصف وربليل البيانات
مفردة،  249ًب استخداـ منهج التحليل االحصائي الوصفي لغرض كصف العينة البالغة 

لها كالٍب مشلت ٝبيع ا٤بستجيبْب لبلستبياف ا٤بصمم خصيصا ألىداؼ ىذه الدراسة، كٙبلي
لغرض التعرؼ على رأم مستخدمي خدمات تلفزيوف عماد التعليمي كتقييمهم للمواد 

 التعليمية ا٤بتاحة، كمدل األثر التعليمي الذم أضافتو التجربة ٥بم. 
 الدراسات السابقة
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بشكل عاـ فإف أغلب الدراسات حوؿ استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ُب التعليم تركز 
النسبة للمتعلم أك ا٤بعلم أك من حيث أثرىا على عملية التعلم. على أثر استخدامها ب

كسيستعرض الباحث الدراسات السابقة فقط كالٍب ٥با عبلقة باستخداـ مواقع التواصل 
 االجتماعي ُب التعليم احملاسيب أك العلـو االقتصادية.

ة احملاسبية ( إٔب دكر مواقع التواصل االجتماعي ُب نشر ا٤بعرف2017أشارت دراسة )٧بمد،
من خبلؿ دراسة حالة على ٘بربة تلفزيوف عماد التعليمي الٍب ًب من خبل٥با استخداـ 
كسائل التواصل االجتماعي ُب التعليم احملاسيب ٤بعرفة دكرىا ُب نشر ا٤بعرفة احملاسبية، كقد 

داد أٮبية الدكر الذم يلعبو تلفزيوف عماد التعليمي ُب نشر ا٤بعرفة احملاسبية تز كجدت أف 
توفّب بيئة تعليمية ٧باسبية مستمرة كمتاحة، اتاحة الفرصة لتكوين ٦بتمعات بزيادة دكره ُب 

٧باسبية مهنية، تطوير مهنة احملاسبة، اجتياز االختبارات األكادٲبية ُب ا٤بؤسسات التعليمية، 
ية، تطوير طرؽ التدريس كالتدريب ُب علـو احملاسبة، إٯباد حلوؿ للمشاكل احملاسبية ا٤بهن

دراسة أما  كأخّبا توفّب مساحة للنقاش كالتفاعل كتبادؿ اآلراء ُب ٦باؿ احملاسبة.
(Rooyen,2014)  الٍب ىدفت أب استطبلع مدل إمكانية استخداـ مواقع التواصل

االجتماعي ٤بساعدة طلبة جامعة جنوب أفريقيا ُب اجتياز مقررات التعليم عن بعد ُب 
% من العينة أكدت أف 94الدراسة أب أف ما نسبتو  ٚبصصات احملاسبة، أشارت نتائج

استخداـ التكنولوجيا ُب تدريس ا٤بقرر الدراسي جعلو أسهل كأكثر إمتاعا كسبلسة. ُب 
الٍب هتدؼ إٔب  (Romero-Fris & Arquero,2009) حْب كانت دراسة

خبلؿ  اختبار مدل تأثّب استخداـ مواقع التواصل االجتماعي على التعليم احملاسيب، من
قياـ الباحثاف بتصميم موقع تواصل اجتماعي خاص لبلستخداـ احملدكد للطلبة ا٤بسجلْب 
ٗبقرر احملاسبة الدكلية بالسنة الرابعة بكلية إدارة األعماؿ ٔبامعة غرناطة بإسبانيا كذلك 
٤بساعدة ا٤بتعلمْب لتطوير بعض ا٤بهارات كتأىيلهم ليصبحوا ٧باسبْب مؤىلْب، كقد كانت 

لطلبة كطاقم التدريس إٯبابية ٘باه التجربة، حيث شكلت إضافة للمقرر الدراسي أراء ا
كرفعت معدالت ا٤بشاركة كأكصوا باستخداـ مواقع التواصل االجتماعي ألهنا تساعد ُب 

 تطوير ا٤بهارات.
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 & Sanciu, Mihai) ُب ٦باؿ العلـو االقتصادية، قاـ الباحثوف ُب دراسة
Aleca,2012) ف على الطلبة كاألساتذة األكادٲبيْب ُب أكادٲبية بوخارست بتوزيع استبيا

للدراسات االقتصادية كذلك هبدؼ قياس أثر مواقع التواصل االجتماعي على العمليات 
التعليمية ُب التعليم العإب، كقد أشارت نتائج الدراسة أب أف مواقع التواصل االجتماعي 

 ا أداة تعليمية مهمة.تستخدـ بشكل كبّب بْب الطبلب كٲبكن اعتبارى
 التعريفات اإلجرائية

ىي ا٤بواقع االلكَبكنية على شبكة االنَبنت الٍب يكوف فيها  مواقع التواصل االجتماعي:
 للمستخدمْب حسابات شخصية كتسمح ٥بم بالتعبّب عن أنفسهم كاىتماماهتم كثقافاهتم.

ربامج التعليمية لتلفزيوف ٦بموعة ا٢بسابات كا٤بواقع ا٣باصة بال تلفزيوف عماد التعليمي:
عماد التعليمي على مواقع التواصل االجتماعي )يوتيوب، فيس بوؾ، تويَب، ا٤بدكنات، 

 جوجل بلس(.
 التعليم ا٤برتبط بعلم احملاسبة كفركعو ا٤بختلفة. التعليم احملاسيب:

 اؼبناقشة
خبل٥با  لغرض ىذه الدراسة قاـ الباحث بتصميم إطار خاص يوضح الطريقة الٍب يؤثر من

تلفزيوف عماد التعليمي ُب ا٤بستخدـ من خبلؿ مواقع التواصل االجتماعي كذلك كما 
(. كيعكس ىذه اإلطار طبيعة العبلقات بْب ا٤بادة العلمية الٍب 1يظهر بالشكل رقم )

يقدمها تلفزيوف عماد التعليمي، كالوسيط ا٤بستخدـ ُب عملية تقدٙب ا٤بادة العلمية كالذم 
ع التواصل االجتماعي الٍب يستخدمها تلفزيوف عماد التعليمي ُب نشر مادتو يتمثل ُب مواق

 العلمية، كالٍب من خبل٥با يتحقق التفاعل مع ا٤بواد التعليمية.
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 يوتيوب

االعجاب أك  فيس بوؾ ٧باسبة إدارية
 اإلشارة

ٙبليل قوائم 
 مالية

تنزيل ا٤بواد التعليمية  ا٤بدكنات
 ا٤بساعدة

 تويَب ٧باسبة متوسطة
جوجل  ٧باسبة شركات

 بلس
التعليق كا٤بناقشة 
كمشاركة ا٤بواد 

   مبادئ إحصاء التعليمية
 ( إطار عمل تلفزيوف عماد التعليمي1شكل رقم )

حيث يتم ٘بهيز ا٤بادة العلمية للفركع ا٤بختلفة للمحاسبة كالٍب تتمثل ُب: احملاسبة ا٤بالية، 
٧باسبة التكاليف، احملاسبة اإلدارية، ٙبليل القوائم ا٤بالية، احملاسبة ا٤بتوسطة، ٧باسبة 
الشركات كمبادئ اإلحصاء، حيث ٛبثل ا٤بواد ا٤بعركضة األساسيات لفهم علم احملاسبة 

فة أب علم اإلحصاء كالذم يعترب أحد العلـو ا٤بهمة كا٤بساعدة للمحاسب ُب عملو باإلضا
، ٓب يتم االلتزاـ بتوصيف معْب للمواد ٕبيث يكوف ٧بصورا ٗبناىج متداكلة ُب جامعة معينة 
أك مؤسسة علمية ٧بددة، كإ٭با ًب االعتماد على ما ىو متعارؼ عليو ُب كل ٚبصص مع 

لتطوير ا٤بواد ا٤بعركضة كٙبديثها باستمرار كإضافة ا٤بزيد ٥با كلما دعت  توفّب ا٤بركنة الكاملة
ا٢باجة اك بناء على طلب من ا٤بستخدمْب. ًب استضافة ىذه ا٤بواد العلمية على مواقع 
التواصل االجتماعي ا٤بختلفة ا٣باصة بتلفزيوف عماد التعليمي على يوتيوب، فيس بوؾ، 
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فاعل ا٤بستخدمْب مع خدمات برامج تلفزيوف عماد ا٤بدكنة، تويَب كجوجل بلس. يتم ت
 التعليمي من خبلؿ عدة طرؽ ككسائل كىي :

 مشاىدة الفيديوىات مباشرة أثناء االتصاؿ بشبكة اإلنَبنت أك تنزيلها ٤بشاىدهتا الحقا. -
اإلعجاب أك عدـ اإلعجاب أك غّبىا من كسائل التعبّب عن رأم ا٤بستخدـ ُب ا٤بادة  -

ا٤بقدمة، كاستخداـ اإلشارة لؤلصدقاء على مواقع التواصل االجتماعي كدعوهتم التعليمية 
 ٤بتابعة ا٤بواد التعليمية.

 الٍب ٙبوم شركحات كمواد تعليمية. PDFتنزيل ا٤بواد التعليمية ا٤بساعدة كملفات  -
النقاشات التعليق على ا٤بواد التعليمية كمشاركتها مع ا٤بستخدمْب األخرين كالتفاعل مع  -

 حو٥با.
 وصف ذبربة تلفزيوف عماد التعليمي:

بإطبلؽ ٦بموعة من الدركس  2011بدأت ٘بربة تلفزيوف عماد التعليمي بنهاية شهر يوليو 
القصّبة ا٤بصورة ُب مبادئ احملاسبة على قناة تلفزيوف عماد التعليمي على موقع اليوتيوب، 

ىات بشكل مستمر ُب ٨بتلف كاستمرت التجربة بتحديث القناة كتنزيل الفيديو 
فيديو تعليمي ُب ٨بتلف  250التخصصات احملاسبية، كقد كصل عددىا أب أكثر من  

٦باالت العلـو احملاسبية كمبادئ اإلحصاء كًب ربط القناة ٗبجموعة أخرل من مواقع التواصل 
، شبكة جوجل بلس Bloggerاالجتماعي كىي: موقع فيس بوؾ، مدكنة ا١بوجل 

Google+ ساب ٤بشاركة ا٤بلفات على موقع كحmediafire . 
 التحليل الوصفي للدراسة: 

 أوال. اػبصائص العامة للعينة:
( أدناه أف 4بتحليل توزيع عينة الدراسة حسب ا١بنس يظهر من ا١بدكؿ رقم ). اعبنس: 1

الذكور كانوا األكثر استجابة للمشاركة، كيتوافق ذلك بشكل متقارب مع نسب توزيع 
 دراسة حسب ا١بنس حيث يعطي مؤشرا عن مدل صحة ٛبثيل العينة للمجتمع.٦بتمع ال

 ( نسب توزيع عينة الدراسة حسب ا١بنس4جدكؿ رقم )
 النوع االجتماعي عينة الدراسة ٦بتمع الدراسة
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 العدد النسبة النسبة
 ذكر 201 81% 79%
 أنثى 48 19% 22%
  اجملموع 249 100% 100%

( أف الشباب قد شارؾ بنسبة كبّبة ُب االستبياف حيث  5رقم )يظهر ا١بدكؿ . العمر: 2
عاما، كبا٤بقارنة مع ٙبليل ا٤بتابعْب حسب  35% من ا٤بشاركْب أقل من 80كانت نسبة 

العمر جملتمع الدراسة يظهر أف النسب متقاربة ٩با يعطي مؤشرا على مدل صحة ٛبثيل 
 .العينة جملتمع الدراسة

 نة الدراسة حسب الفئات العمرية( نسب توزيع عي5جدكؿ رقم )
 عينة الدراسة ٦بتمع الدراسة

 العدد النسبة النسبة الفئة العمرية
37% 33% 82 24 - 18 
39% 47% 118 34 - 25 
16% 16% 40 44 - 35 
6% 3% 7 54 - 45 
 سنة 55أكثر من  2 1% 2%

 اجملموع  249 100% 100%
كانت ا٤بؤىبلت العلمية للعينة ٧بل الدراسة كما ُب   . اؼبؤىل والتخصص العلمي:3

 ( التإب:6ا١بدكؿ رقم )
 ( نسب توزيع ا٤بشاركْب حسب ا٤بؤىل كالتخصص العلمي6جدكؿ رقم )

 ا٤بؤىل العلمي العدد النسبة التخصص العلمي العدد النسبة
 ثانوم فأقل 51 %20 ٧باسبة 181 73%
 جامعية أكٔبدرجة  162 %65 إدارة أعماؿ 28 11%
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 معهد مهِب 7 %3 ٛبويل كمصارؼ 11 4%
 ماجستّب 24 %10 اقتصاد 4 2%
 دكتوراه 5 %2 أخرل 25 10%

 اجملموع 249 100%
100
 اجملموع 249 %

% من العينة 65بشكل عاـ كانت النسبة األعلى ٢بملة الدرجة ا١بامعية األكٕب ٗبا يعادؿ 
كا٤بالية األكثر ُب العينة تتصدرىا احملاسبة بنسبة ، كما كانت التخصصات االقتصادية 

% كتتمثل 10% ، ك٘بدر اإلشارة ىنا إٔب أف التخصصات األخرل شكلت ما نسبتو 73
ُب عدد من التخصصات ا٤بتنوعة أبرزىا ىندسة الكمبيوتر كتقنية ا٤بعلومات كيعود ذلك 

ٔب فهم احملاسبة ٤بساعدهتم ُب ٢باجة ا٤بصممْب كا٤برب٦بْب للربامج احملاسبية االلكَبكنية ا
 تصميم الربامج.

يقصد هبا البلد الذم يتم من خبللو متابعة تلفزيوف عماد التعليمي على . بلد اإلقامة: 4
 مواقع التواصل االجتماعي، 

( أف نسبة ا٤بشاركة ُب االستبياف من الدكؿ العربية ٙبتل 7كيبلحظ من خبلؿ جدكؿ رقم )
% إذا أضفنا ٥با ا٤بشاركات من ليبيا 97%، كما أهنا تشكل 80النسبة األعلى ٗبا يعادؿ 

باعتبارىا بلدا عربيا، كذلك أمر طبيعي كمنطقي نظرا ألف ا٤بادة ا٤بعركضة باللغة العربية 
 كتستهدؼ الناطقْب هبا.

 ( نسب توزيع ا٤بشاركْب حسب بلد اإلقامة7جدكؿ رقم )
 التصنيف العدد النسبة بلد االقامة العدد النسبة
 ٧بلي 43 %17 ليبيا 43 17%
 عريب 198 %80 مصر 65 26%
 السعودية 54 22%
 العراؽ 24 10%
 األردف 19 8%
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 اليمن 8 3%
 ا١بزائر 6 2%
 الكويت 6 2%
 قطر 3 1%
 فلسطْب 3 1%
 السوداف 3 1%
 سوريا 3 1%
 االمارات العربية 2 1%
 عمافسلطنة  2 1%

1% 2 
الواليات 
 ا٤بتحدة

 دكٕب 8 3%

 تركيا  2 1%
 أ٤بانيا 1 0.4%
 كوريا ا١بنوبية 1 0.4%
 السويد 1 0.4%
 إرتريا 1 0.4%
100% 249 

 
 اجملموع 249 100%

ثانيا. ربليل سلوؾ واذباىات العينة ذباه استخدامها لإلنًتنت ومواقع التواصل 
 االجتماعي: 

. استخداـ اإلنًتنت ومواقع التواصل االجتماعي بشكل عاـ ومواقع التواصل 1
( أف ما نسبتو 8يظهر من ا١بدكؿ رقم )االجتماعي اػباصة بتلفزيوف عماد التعليمي: 

% من ا٤بشاركْب يزكركف مواقع اإلنَبنت بشكل عاـ كمواقع التواصل االجتماعي، غّب 88
واصل االجتماعي ا٣باصة بتلفزيوف عماد التعليمي عدة أف ربع ا٤بشاركْب يزكركف مواقع الت
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مرات ُب األسبوع، كربعهم اآلخر يزكركهنا عدة مرات ُب الشهر، ُب حْب يتوزع بقية 
، مرة ُب  ، مرة ُب اليـو ا٤بشاركْب ٗبا يعادؿ عشر ا٤بشاركْب تقريبا ما بْب عدة مرات ُب اليـو

 % يزكركهنا عدة مرات ُب السنة.16ك  األسبوع
( استخداـ اإلنَبنت كمواقع التواصل االجتماعي بشكل عاـ كمواقع التواصل 8جدكؿ رقم )

 االجتماعي ا٣باصة بتلفزيوف عماد التعليمي
تلفزيوف عماد 
 التعليمي

 مواقع التواصل االجتماعي
 مواقع اإلنَبنت 

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة استخداـ
 مرات ُب اليـو عدة 219 88% 219 88% 22 9%
 مرة ُب اليـو 14 6% 17 7% 29 12%

23% 57 3% 7 5% 13 
عدة مرات ُب 

 األسبوع
 مرة ُب األسبوع 1 0% 3 1% 35 14%
 عدة مرات ُب الشهر 2 1% 3 1% 66 27%
 عدة مرات ُب السنة 0 0% 0 0% 40 16%
100% 249 100% 249 100% 249   

. الطريقة اليت تعرفت هبا العينة على تلفزيوف عماد التعليمي وتفضيالت استخدامها 2
ؼبواقع التواصل االجتماعي بشكل عاـ وعند استخدامها لربامج تلفزيوف عماد 

% من العينة قد تعرفت على 92يشّب ا١بدكؿ أب أف ما نسبتو التعليمي بشكل خاص: 
استخدامها لئلنَبنت ، سواء كاف ذلك من خبلؿ  برامج تلفزيوف عماد التعليمي من خبلؿ

مواقع التواصل االجتماعي أك باستخداـ ٧بركات البحث على شبكة اإلنَبنت ك يرجع ذلك 
أب طبيعة ا٤بادة ا٤بقدمة كأماكن انتشارىا كعرضها ، حيث اهنا تستهدؼ بالدرجة األكٔب 

تواصل االجتماعي ا٣باصة ا٤بستخدـ ا٤بوجود على شبكة اإلنَبنت ، كمن خبلؿ مواقع ال
بتلفزيوف عماد التعليمي بعضها ببعض كاستخداـ األدكات ا٣باصة ٗبحرؾ ا١بوجل مثل 
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جوجل بلس كمدكنات جوجل فإف ذلك يعطي أكلوية ٤بواد تلفزيوف عماد التعليمي ُب 
الظهور على ٧برؾ البحث جوجل. ٘بدر اإلشارة إٔب اف الطرؽ األخرل الٍب شكلت ما 

ثلت ُب استخداـ بعض ا٤بواقع أك ا٤بنتديات التعليمية اك بناء على توصية من % ٛب2نسبتو 
 أساتذة بعض ا٤بقررات ُب ا١بامعات.

 ( الطريقة الٍب تعرؼ هبا ا٤بشاركوف على تلفزيوف عماد التعليمي ألكؿ مرة9جدكؿ رقم )
 الطريقة العدد النسبة
 مواقع التواصل االجتماعي 117 47%
 البحث على شبكة االنَبنت )مثل جوجل(٧بركات  114 46%
 االصدقاء 14 6%
 أخرل 4 2%

100% 249   
كيبدك أف موقع اليوتيوب يتمتع بشعبية أكثر من غّبه من مواقع التواصل االجتماعي ، 

( كالذم يبْب تفضيبلت ا٤بشاركْب عند 10كيتضح ذلك من خبلؿ جدكؿ رقم )
استخدامهم ٤بواقع التواصل االجتماعي بشكل عاـ ، كعند استخدامهم لربامج تلفزيوف 

شاركْب الذين تعرفوا على تلفزيوف عماد عماد التعليمي بشكل خاص، كما طلب من ا٤ب
التعليمي ألكؿ مرة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي ككانت النسبة األعلى ٤بوقع 

 %. 78اليوتيوب ٗبا يعادؿ 
 ( تفضيبلت استخدامات ا٤بشاركْب ٤بواقع التواصل االجتماعي ا٤بختلفة10جدكؿ رقم )

الذم من خبللو تعرؼ 
ا٤بستخدـ على تلفزيوف 
 عماد التعليمي ألكؿ مرة

األكثر تفضيبل ُب 
االستخداـ مع تلفزيوف 

 عماد التعليمي 
ا٤بستخدمة بشكل 
موقع التواصل  عاـ من قبل العينة

 العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة االجتماعي 
 اليوتيوب 216 78% 169 68% 91 78%
 الفيس بوؾ 208 84% 66 26.6% 20 17%
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 ا٤بدكنات 49 20% 10 4% 3 2%
 تويَب 76 31% 1 0.4% 0 0%
 جوجل بلس 42 17% 3 1% 3 2%

 اجملموع - - 249 100% 117 100%
كقد ًب ٚبصيص مساحة اختيارية حرة ُب االستبياف عند سؤاؿ للمشاركْب عن تفضيبلهتم 
 لتوضيح األسباب الٍب ٘بعلهم يفضلوف أحد ا٤بواقع عن غّبه عند استخداـ تلفزيوف عماد

( على النحو 11التعليمي كبتحليل العبارات الوصفية فإهنا تلخصت ُب ا١بدكؿ رقم )
 التإب:

( أسباب تفضيبلت ا٤بشَبكْب ٤بواقع التواصل االجتماعي ا٣باصة بتلفزيوف 11جدكؿ رقم )
 عماد التعليمي

 ا٤بدكنات الفيس بوؾ اليوتيوب موقع التواصل
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد سبب التفضيل
 %71 5 %57 35 %83 96 سهلة ك عملية

 %14 1 %5 3 %7 8 مركنة ُب االستخداـ
مساحة اكرب 

 %0 0 %20 12 %5 6 للتفاعل
 %14 1 %18 11 %4 5 اعتدت استخدامها

 115 100% 61 100% 7 100% 
 ثالثا. تقييم العينة لربامج وخدمات تلفزيوف عماد التعليمي:

بسؤاؿ ا٤بشاركْب عن . اؼبدة اليت تابعت فيها العينة برامج تلفزيوف عماد التعليمي: 1
(  12مدة متابعة ا٤بشاركْب لربامج تلفزيوف عماد التعليمي كانت إجاباهتم ُب ا١بدكؿ رقم )

 كما يلي:  
 ( مدة متابعة ا٤بشاركْب لربامج تلفزيوف عماد التعليمي12جدكؿ رقم )
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 ا٤بتابعةمدة  العدد النسبة
 ستة شهور أك أقل 84 34%
 شهور إب سنة 6أكثر من  46 18%
 سنتاف 55 22%
 ثبلث سنوات 34 14%
 أكثر من ثبلث سنوات 30 12%
100% 249   

حيث يتضح أف ثلث ا٤بشاركْب ىم من ا٤بتابعْب ا١بدد كالذين ٓب يتجاكزكا مدة الستة 
 %. 22شهور، يليها ا٤بتابعْب ٤بدة سنتْب بنسبة 

٤بعرفة مدل رضا . الرغبة يف االستمرار يف متابعة برامج تلفزيوف عماد التعليمي: 2
سؤا٥بم عن مدل رغبتهم ُب ا٤بشاركْب عن برامج تلفزيوف عماد التعليمي بشكل عاـ فقد ًب 

االستمرار ُب مشاىدة برامج تلفزيوف عماد التعليمي كما إذا كانوا سيشعركف بفقداف تلفزيوف 
عماد التعليمي من نشاطاهتم التعليمية كا٤بهنية إذا توقف لسبب من األسباب ككانت 

 ( على النحو التإب:13اإلجابات كما ُب ا١بدكؿ رقم )
 شاركْب ُب االستمرار ٗبتابعة برامج تلفزيوف عماد التعليمي( رغبة ا٤ب13جدكؿ رقم )

بفقداف تلفزيوف عماد ىل ستشعر 
من نشاطاتك التعليمية كا٤بهنية إذا 

 توقف لسبب من األسباب؟
ىل ستستمر ُب مشاىدة برامج 

 السؤاؿ تلفزيوف عماد التعليمي؟
 اإلجابة  العدد النسبة العدد  النسبة
 نعم 205 82% 184 74%
 ال 5 2% 17 7%
 ال أدرم 39 16% 48 19%
100% 249 100% 249   
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% عازمة على االستمرار ُب مشاىدة الربامج، 82كيتضح من ا١بدكؿ أف نسبة كبّبة ٛبثل 
ُب حْب أف ثبلث أرباع ا٤بشاركْب تقريبا سيفتقدكف تلفزيوف عماد التعليمي ُب حالو توقفو، 
كىذه النسب ا٤برتفعة تشّب أب رضا ا٤بشاركْب عما يقدـ كرغبتهم ُب االستمرار، كبربطها 

بق عن مدة متابعة ا٤بشاركْب للربامج يوضح انو على الرغم من أف نسبة ال بالسؤاؿ السا
بأس هبا ىم من ا٤بتابعْب ا١بدد إال اف الرغبة ُب االستمرار كبّبة، ٩با يشّب إٕب احتماؿ زيادة 

 ا٤بستقبل.ا٤بتابعْب كا٤بشاىدات ُب 
مشاىدة الفيديوىات : .االستخداـ والتفاعل واؼبتابعة لربامج تلفزيوف عماد التعليمي3

التعليمية ُب حاؿ االتصاؿ باإلنَبنت كتنزيلها ٤بشاىدهتا الحقا كانت أكثر أنشطة 
 (14ا٤بستخدمْب تكرارا  كذلك كما ىو موضح با١بدكؿ رقم )

 ( طرؽ تفاعل ا٤بشاركْب مع ا٤بواد التعليمية بتلفزيوف عماد التعليمي14جدكؿ رقم )
نسبة من عدد 
 يقة االستخداـ ك التفاعلطر  التكرار ا٤بشاركْب

 مشاىدة الفيديوىات ُب حالة اتصاؿ باإلنَبنت 212 85%
 تنزيل بعض الفيديوىات ٤بشاىدهتا الحقا بدكف اتصاؿ باألنَبنت 114 46%
 ا٤بساعدة )مثل أكراؽ ا٤بعلومات احملاسبية( PDFتنزيل بعض ملفات  83 33%

24% 59 
اليوتيوب كالفيس  استخداـ إشارة إعجاب أك عدـ إعجاب )مثل

 بوؾ(
 مشاركة الفيديوىات كاألخبار ا٣باصة مع األصدقاء 34 14%
 االشارة إب األصدقاء ك إرساؿ رسائل خاصة حوؿ ا٤بواد التعليمية 31 12%
 التعليق على ا٤بواد ا٤بنشورة ُب كسائل التواصل االجتماعي . 27 11%

ًب سؤاؿ ا٤بشاركْب عن تقييمهم : التعليمي.تقييم العينة اؼبباشر لربامج تلفزيوف عماد 4
العاـ لربامج تلفزيوف عماد التعليمي من حيث ا٤بادة العلمية، طريقة العرض كالتقييم، 

 ( : 15كمستول اداء كمهارات احملاضر ككاف التقييم كما ُب ا١بدكؿ رقم )
 ( تقييم ا٤بشاركْب لربامج تلفزيوف عماد التعليمي15جدكؿ رقم )
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كجو 
 التقييم

 مستول أداء احملاضر طريقة العرض ا٤بادة العلمية

درجة 
 التقييم

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %51 128 %37 92 %37 93 ٩بتاز
 %19 48 %27 67 %31 76 جيد جدا

 %8 20 %14 36 %11 28 جيد
 %18 46 %17 43 %18 44 مقبوؿ
 %3 7 %4 11 %3 8 ضعيف

 249 100% 249 100% 249 100% 
كبسؤاؿ ا٤بشاركْب إف كانوا يواجهوف أية مشاكل ُب فهم ا٤بادة العلمية ا٤بعركضة با٤بواد 

 (على النحو التإب:16التعليمية كانت االجابات كما ىي با١بدكؿ رقم )
( سؤاؿ ا٤بشاركْب عن مدل مواجهتهم أية مشاكل ُب فهم ا٤بادة العلمية 16جدكؿ رقم )

 لتعليميلربامج تلفزيوف عماد ا
 اإلجابة العدد النسبة
 ال توجد مشكلة  212 85%
 نعم توجد مشكلة 37 15%
100% 249   

كيظهر بشكل عاـ أف الغالبية ال تواجو مشاكل ُب فهم ا٤بادة العلمية ا٤بعركضة، بيد انو من 
% من العينة تواجو بعض ا٤بشاكل 15ا٤بثّب لبلىتماـ معرفة األسباب الٍب جعلت ما نسبتو 

 (:17كبسؤا٥بم أتضح أف األسباب كانت كما ُب ا١بدكؿ رقم )
( أسباب مشكلة عدـ فهم ا٤بادة العلمية لدل ا٤بشاركْب الذين أقركا بوجود 17جدكؿ رقم )

 ا٤بشكلة
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النسبة من عدد من قاؿ 
 طبيعة ا٤بشكلة  التكرارات نعم
 عدـ فهم اللهجة احمللية ا٤بستخدمة ُب الشرح . 13 35%
 طريقة عرض ا٤بادة العلمية . 4 11%
 ا٤ببالغة ُب تبسيط ا٤بادة العلمية . 6 16%
 ا٤ببالغة ُب تعقيد ا٤بادة العلمية . 3 8%
 ا٤ببالغة ُب شرح األطر النظرية . 3 8%
 ا٤ببالغة ُب شرح ا١بوانب العملية . 1 3%
 التقصّب ُب شرح ا١بوانب العملية . 10 27%
 ُب الصوت كالصورة .مشاكل فنية ك تقنية  6 16%
 مشاكل ُب االتصاؿ باإلنَبنت 13 35%

14% 5 
مشاكل ُب مهارات التعامل مع كسائل التواصل االجتماعي 

. 
كيظهر من ٙبليل األسباب األكثر تكرارا لدل ا٤بشاركْب أف استخداـ اللهجة احمللية 
كمشاكل االتصاؿ باالنَبنت كانتا من األسباب الرئيسية ُب عدـ فهم ا٤بادة العلمية ، كما 
أف الكثّب من ا٤بتابعْب يطلبوف الَبكيز أكثر على ا١بوانب العملية، كا٤بشكلة الٍب يواجهها 

د التعليمية ىو التنوع الكبّب للفئة ا٤بستهدفة سواء من حيث اللهجات ا٤بختلفة مصمم ا٤بوا
كالتشريعات القانونية كا٣بصوصية االقتصادية الٍب ٚبتلف من دكلة إٔب اخرل ، ٩با ٯبعل 
تصميم ا٤بواد يأخذ الشكل العاـ الذم يتناسب مع النظرية العامة للمحاسبة كيكوف مقبوال 

بية ا٤بقبولة كا٤بتعارؼ عليها دكف التفصيل عميقا كذلك بسبب عدـ كفقا للمبادئ احملاس
الدراية ٖبصوصية احملاسبة ُب البيئات احمللية ا٤بختلفة كحٌب ال تفقد القناة التعليمية تنوعها 
الذم يوفر ٥با شرٰبة كبّبة متنوعة من ا٤بتابعْب. كًب أيضا ٙبليل العبارات الوصفية الٍب كضح 

تو الشخصية مع برامج تلفزيوف عماد التعليمي كانت النتائج كما ُب فيها ا٤بشارؾ ٘برب
 (: 18ا١بدكؿ رقم )
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 ( طبيعة ٘بربة ا٤بشاركْب الشخصية مع تلفزيوف عماد التعليمي18جدكؿ رقم )
 طبيعة ٘بربة ا٤بشارؾ الشخصية  العدد النسبة
 إٯبابية 157 63%
 سلبية 1 0.4%
 ٧بايد 91 36.6%
100% 249   

كبسؤاؿ ا٤بشاركْب عن أرائهم كاقَباحاهتم ٖبصوص كيفية التوظيف األكثر كفاءة للمواد 
التعليمية لبلستفادة منها ُب ٧بيط اجملتمع، ا٤بهنة أك الدراسة األكادٲبية ككاف ملخصها كما 

 ( على النحو التإب:18يظهر با١بدكؿ رقم )
 برامج تلفزيوف عماد التعليمي ( أراء كاقَباحات ا٤بشاركْب ٖبصوص تطوير18جدكؿ رقم )

 كجو االستفادة العدد النسبة
 نشر الفكرة ُب قطاعات التعليم 49 63%
 نشر الفكرة ُب التواصل االجتماعي 13 17%
 التوسع أكثر ُب التخصصات 6 8%
 عمل تلفزيوف تعليمي 4 5%
 CDاعداد أقراص الكَبكنية  3 4%
 اعداد مواد مطبوعة ك كتب 2 3%

 التعاكف مع أصحاب االىتمامات ا٤بشَبكة 1 1%
100% 78   

 النتائج
% من إٝبإب دقائق مشاىدة 79. اتضح من ٙبليل ٦بتمع الدراسة أف ما يعادؿ 1

% من ٦بتمع 76الفيديوىات تتم عن طريق ا٤بتابعْب الذكور، ُب حْب كانت أعمار 
سنة ككاف ما يقارب ثلثيهم من ا٤بتابعْب الذكور، ا٤بؤىل ا١بامعي كما  35الدراسة أقل من 
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%، أما التخصصات العلمية فكانت بنسبة 65ٗبا يعادؿ تشّب العينة يشكل النسبة األعلى 
% للتخصصات ا٤بالية كاالدارية كخصوصا احملاسبة نظرا لطبيعة ا٤بواد التعليمية ا٤بتاحة 90

% من العينة كانت من الدكؿ العربية تتصدرىا مصر 97ُب القناة. ا٤بشاركة لنسبة 
 كالسعودية كليبيا ٍب العراؽ.

اإلنَبنت كمواقع التواصل االجتماعي بشكل متكرر كمتواصل .  يستخدـ ا٤بشاركوف 2
% من العينة تستخدمها عدة مرات ُب اليـو الواحد، كقد تعرؼ 88حيث اف ما نسبتو 

ا٤بشاركوف على برامج تلفزيوف عماد التعليمي من خبلؿ مواقع التواصل االجتماعي اك من 
يتمتع موقع اليوتيوب بشعبية  خبلؿ استخداـ ٧بركات البحث على شبكة اإلنَبنت. كما 

% ، كما أنو 87كبّبة بْب ا٤بشاركْب حيث يعترب األكثر استخداما من قبل العينة بنسبة 
%، كا٤بوقع األكؿ 68األكثر تفضيبل عند استخداـ برامج تلفزيوف عماد التعليمي بنسبة 

 .%78الذم تعرؼ من خبللو ا٤بشاركْب على برامج تلفزيوف عماد ألكؿ مرة بنسبة 
. على الرغم من أف ثلث ا٤بشاركْب ىم من ا٤بتابعْب ا١بدد الذين ٓب تتجاكز نسبة 3

% من ا٤بشاركْب عازمة على االستمرار ُب 82متابعتهم الستة أشهر، نسبة كبّبة ٛبثل 
% ا٤بشاركْب سيفتقدكف تلفزيوف عماد التعليمي ُب حالو 74مشاىدة الربامج، ُب حْب أف 

تفعة تشّب أب رضا ا٤بشاركْب عما يقدـ كرغبتهم ُب االستمرار، ٩با توقفو، كىذه النسب ا٤بر 
 يشّب إٕب احتماؿ زيادة ا٤بتابعْب كا٤بشاىدات ُب ا٤بستقبل بشكل متصاعد. 

. مشاىدة الفيديوىات التعليمية كتنزيلها من أكثر طرؽ التفاعل كاالستخداـ لربامج 4
بية ال تواجو مشاكل ُب فهم ا٤بادة تلفزيوف عماد التعليمي، كيظهر بشكل عاـ أف الغال

% يواجهوف بعض ا٤بشاكل تتمثل بشكل رئيسي ُب 15العلمية ا٤بعركضة، بيد اف ما نسبتو 
صعوبة فهم اللهجة احمللية ا٤بستخدمة كمشاكل االتصاؿ باألنَبنت، كقد كضح ما نسبتو 

 % من ا٤بشاركْب بأف ٘بربتهم مع تلفزيوف عماد كانت إٯبابية.63
 
 
 اتالتوصي
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. العمل على التعريف بتجربة تلفزيوف عماد التعليمي كنشرىا ُب قطاعات التعليم 1
 ا٤بختلفة، كتطويرىا بتحديث ا٤بواد كإضافة ا٤بزيد من التخصصات ا٤بالية كاإلدارية.

. التقييم الدكرم كا٤بستمر لتجربة تلفزيوف عماد التعليمي لغرض تطويرىا كاالستفادة منها 2
 بالشكل األفضل.

. إجراء ا٤بزيد من البحوث كالدراسات حوؿ أثر العوامل الدٲبوغرافية عند استخداـ مواقع 3
التواصل االجتماعي ُب التعليم، حيث يظهر بشكل كاضح ُب ٦بتمع كعينة الدراسة ا٢بضور 

 ا٤بهيمن لفئة معينة ُب ا٤بتابعة كالتفاعل مع برامج تلفزيوف عماد التعليمي.
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Abstract 
The majority of internet users are using social media 
websites frequently. A major part of this use is directly or 
indirectly in teaching, learning and sharing knowledge 
and experience. The aim of this study is to explore how 
social media websites can be used in education by 
documenting and  evaluating the educational experiment  
of EMAD TV which has been run since 2011. The data 
collected through an online questionnaire published on 
EMAD TV accounts on social media websites. 
Descriptive statistics are used to describe the basic features 
of the data. In general, study find that using internet and 
social media websites is very high among the sample of 
the study.YouTube is the favorable and most used social 
media website for general and educational use. It is also 
the main resource which led participants to discover 
EMAD TV for the first time among other social media 
websites. 82% of participants show that they are willing 
to continue following EMAD TV activities on social 
media websites, and 74% of them said that they will miss 
EMAD TV from their educational and professional 
activities if it stops producing educational materials.63% 
of the participants feel that their experience with EMAD 
TV is positive. 
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 أنبية الثقافة األجنبية ودورىا يف تعلم اللغات االجنبية
 أ.رمضان ادمحم الخراز

 جامعة مصراتة

 مقدمة
ب الثقافية ا٤بتعددة ٜبة عبلقة كثيقة بْب الدافع لتعلم اللغات األجنبية ككذلك ا١بوان      

نستطيع االعتماد على أكجو االختبلؼ أك التشابو الٍب تقدمها ىذه ، أم إننا ٥بذه اللغات
اللغات األجنبية كثقافتها با٤بقارنة مع اللغة األـ من أجل ٙبفيز الطبلب لتعلم لغة أجنبية 
بشكل ثرم كفعاؿ. يهدؼ ىذا البحث إٔب إظهار مدل أٮبية احتواء مقررات تعليم اللغات 

الفرنسية بشكل خاص على عدة جوانب ٙبفيزية للمتعلم األجنبية بشكل عاـ كمناىج اللغة 
من خبلؿ الطرح الواقعي لسمات كخصائص اجملتمعات الناطقة هبذه اللغات عرب نقل إرثها 
التارٱبي كالثقاُب ككاقعها ا٤بعاصر. ا٥بدؼ إذان ىو االىتماـ بإٯباد مناىج تعليمية كطرائق 

١بانب التحفيزم لدم ا٤بتعلم من خبلؿ ما تدريسية تعُب با١بانب اللغوم الثقاُب ككذلك ا
ٲبكن أف يقدمو منهج اللغة األجنبية من إثارة لدافعيتو كالٍب ترتكز ُب ا٤بقاـ األكؿ على إبراز 

 جوانب االختبلؼ كالتشابو الثقاُب بْب لغتو األـ كثقافتو كاللغة األجنبية كثقافتها.
 أنبية الدافع يف ؾباؿ تعليم وتعلم اللغات األجنبية 

يلعب الدافع دكران ٧بوريان ُب حياة اإلنساف بشكل عاـ، فهو الطاقة الٍب تدفعو إٔب        
اال٬براط ُب ٨بتلف األنشطة كإجراء األٕباث كاالكتشافات ا١بديدة. فا٢بافز يقود حتمان إٔب 
 النجاح كا٤بتعة ُب القياـ بأم مهمة يتقلدىا اإلنساف، فبل يهم نوع الدافع سواء أكاف دافعان 
مبنيان على رغبة أك دافعا أساسو ا٢باجة؛ ا٤بهم أنو ٰبثنا على إ٪باز مهاـ جديدة. فالطالب 
غّب احملفز كالذم دافعو الوحيد ىو ا٢بصوؿ على درجة أك تقدير ُب هناية العاـ الدراسي 
ٲبكن أف يصل بو األمر إٔب فشل ذريع ألنو ارتضى بالقليل من غايتو كال توجد لديو متعة 

 ُب التعلم.  حقيقية 
يعترب الدافع أساسيا ُب ٦باؿ تعليم كتعلم اللغات األجنبية من أجل ٙبقيق أىدافها       

ا٤بختلفة. فاألسباب ا٣باصة بتعلم لغة أجنبية عديدة كمتنوعة منها علي سبيل الذكر 
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احتياجات مهنية هبدؼ التدريس كالسياحة كالَبٝبة كالتعريب، أك من أجل التبادؿ الدراسي 
التواصل مع اآلخرين من بلداف ٨بتلفة أك لكوهنا لغة إلزامية كأحد متطلبات الربامج ك 

الدراسية ُب ا٤بؤسسات التعليمية ا٤بختلفة. كل كاحد من ىذه األسباب يتسق مع دكافع 
٨بتلفة. كعلى معلم اللغات أف يكوف كاعيان ٥بذه اإلختبلفات إذا أراد أف يتفهم طبيعة طبلبو 

 قدـ ٥بم ا٢بوافز ا٤بناسبة لتعلم ىذه اللغة. بشكل جيد كأف ي
جدير بالذكر أف تعلم اللغة األجنبية ليس ٦برد معرفة لغوية ٕبتو بل ىي معرفة        

جديدة تفسح اجملاؿ أماـ عقل ا٤بتعلم لفهم كنو كطبيعة اآلخر مع التأكيد على الَباث 
ة للمجتمعات جديدة. لكن يعن الثقاُب الذم يثّب رغبة ا٤بتعلم كشغفو للموركثات الثقافي

لنا تساؤؿ ُب غاية األٮبية أال كىو....ىل فرض تعلم اللغة األجنبية ُب ٨بتلف ا٤بؤسسات 
 التعليمية بشكل إجبارم من شأنو أف ٱبلق دكافعا لتعليمها كتعلمها؟ 

أكال ينبغي أف ندرؾ أنو بإمكانية ىذه اللغة أف تسّبعلى صعيد الدكافع طبقا لعدة        
تدريس، الكتب ٧باكر رئيسة يأٌب على رأسها : ا٤بؤسسة التعليمية، القائموف على ال

، كا٤بتعلموف كحاجة اجملتمع. يتميز كل ٧بور من ىذه احملاكربأنو ٲبس كا٤بقررات الدراسية
بشكل مباشر دكافع ا٤بتعلم ا٤بختلفة كدرجة ارتباطو هبا.  فلو نظرنا على سبيل ا٤بثل إٔب 

كحاجة ماسة ُب التعامبلت التجارية حيث يَبتب عليها ربح كخسارة   اللغة األجنبية
فسيختلف دافع ا٤بتعلم عما لو كاف التعلم هبدؼ التميز الثقاُب كاالجتماعي فقط داخل 
السلم االجتماعي. أما ُب ا٤بدرسة فنجد أف الدافع الرئيس لدل السواد األعظم من 

ا٤بقَبف با٢بصوؿ على درجات عالية ُب  الطبلب يعتمد ُب األساس على النجاح الدراسي
 هناية العاـ الدراسي فقط.

إف أحد مصادر الدكافع ُب دركس اللغة األجنبية يكمن ُب احملتول الدراسي        
ا٤بستخدـ ُب تدريس اللغة األجنبية. كىذا يطرح تساؤال جديدا أال كىو: ما ىي طريقة 

الٍب من شأهنا أف تزيد من رغبة كدافعية ا٤بتعلم التدريس ا٤بثلى للغة الفرنسية كلغة أجنبية ك 
 ٘باه ىذه اللغة؟ 
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جدير بالذكر أف الثورة التقنية ا٥بائلة الٍب صاحبت القرف ا٤باضي تلعب دكران مهمان          
ُب جذب انتباه ا٤بتعلمْب كٙبفيزىم من أجل تعلم اللغات األجنبية كذلك عرب كسائل ٠بعية 

لشبكة العنكبوتية ككرش العمل كمقاطع الفيديو كاألغا٘ب كبصرية جديدة )من خبلؿ ا
كالصور كاأللواف كالرسومات( كل ذلك ٲبكن أف يشجع ا٤بتعلم كيدفعو ٫بو التعاطي سريعان 
مع ا٤بكونات الثقافية ٥بذه اللغات.... فكما نرم تعترب ىذه التقنيات إحدل مصادر 

ية ا٤بتعلم ذاتو من أجل تعلم لغة التحفيز ا٣بارجية كليست الداخلية الٍب تتعلق بشخص
اجنبية، لكن ال ٲبكن أف نغفل دكر ا٤بعرفة الٍب تقدـ ُب الكتب الدراسية بشكل جيد كالٍب 
ينبغي أف تشكل حافزان أساسيان ال غُب عنو لدل ا٤بتعلمْب. فالكتاب ا٤بدرسي لتعليم 

 عملية التعلم.  الفرنسية كلغة أجنبية ىو نقطة اإلنطبلؽ الرئيسة كالٍب تتكيء عليها
إف ٙبقيق ىذه الطرؽ التدريسية على أرض الواقع يبقي عمبلن أساسيان كحساسان ألنو       

يتطلب جهدان كفّبان من قبل القائمْب على العملية التعليمية من ٨بتصْب تربويْب كنفسيْب 
كافة   كفنيْب كمعلمْب كذلك هبدؼ اإلرتقاء هبذه الطرؽ التعليمية ا٤بختلفة كي يستسيغها

 ا٤بتعلمْب.
ال يقتصر عنصر التحفيز فقط على ا٤بتعلمْب كلكنو ٲبتد ليشمل كل ما ٲبت للعملية     

التعليمية بصلة من معلمْب كمؤسسات ٦بتمعية كثقافية ٩با ٲبلي علينا إعادة النظر ُب احملتول 
 العلمي كمراجعة كل ما ٰبويو من حيث الكم فيما ٱبص عدد الصفحات كمن حيث النوع
السيما أسلوب الطرح كالكتابة. كلن تؤٌب كل ىذه ا١بهود بثمارىا لو٫بينا جانبان الثقافة 

 ا٣باصة هبذه اللغة األجنبية ٦باؿ التعلم.
إف غياب ا٤بلمح الثقاُب كالَبكيز على ا١بانب اللغوم كالذم من  شأنو أف يتحكم ُب      

 مع متعة التعلم ، ككذلك إعادة دكافع ا٤بتعلمْب كيليب احتياجاهتم السطحية فقط يتناَب
تقدٙب معلومات ثقافية ٧بلية مكتسبة سابقا ُب اللغة األـ كُب علـو أخرل كا١بغرافيا كالتاريخ 
بدالن من معلومات ثقافية جديدة عن بلد اللغة األجنبية ا٤بستهدفة يصيب ا٤بتعلمْب با٤بلل 

ا٤بقررات الدراسية يبدك ُب غاية  كال يدفعهم إٔب التعلم. فمسألة كجود الدافع الثقاُب عرب
 األٮبية لتعليم اللغة الفرنسية.
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كبناءن على ما سبق....ىل كجود ثقافة اللغة يشكل دافعان للتعلم بشكل عاـ؟  ككيف      
 ٲبكن إٯباد  ا٤بتعة كالرغبة ُب تعلم اللغة األجنبية لدل الطبلب؟ 

إعادة التفكّب ُب اإلختبلفات كا٤بتشاهبات إف كجود الثقافة األجنبية يدفع ا٤بتعلم إٔب        
الثقافية مقارنةن بثقافتو احمللية. فالدافع مقَبف بالفضوؿ كحب ا٤بعرفة، إذان لو قدمنا للمتعلمْب  
كتبان تعليمية ال تثّبلديهم الفضوؿ من أجل تعلم كاكتشاؼ ثقافة أخرل كال تقدـ انفتاحان 

ية. كإذا اقتصر األمر حاؿ كضع ا٤بقررات على العآب، فالدافع ُب ىذه سيفتقد الفاعل
الدراسية على التشبث بالثقافة احمللية ٤بتعلم اللغة األجنبية فلن يتجاكز فضولو كشغفو كحبو 
للمعرفة حدكد اللغة األـ . كعليو ينبغي إبراز أكجو التباين الثقاُب من أجل االنفتاح على 

كل ما سبق يشكل جزءان أصيبلن من اآلخر من حيث ثقافتو، طريقة حياتو، عاداتو، ألف  
 .يتعلمهااللغة الٍب 
كا٤بقررات الدراسية ا٤بقدمة للطبلب بأٮبية بالغة من أجل  ٯبب أف ٙبظى الكتب       

ٙبفيزىم ككذلك ينبغي االىتماـ باالسَباتيجيات الٍب ٙبويها ىذه ا٤بقررات من أجل ضماف 
الدافع بالغموض لفَبات طويلة كقد حسن سّب عمليٍب التعليم كالتعلم. اتسمت مسألة 

تساءؿ العلماء لوقت طويل عن أىم ٧بركات الدكافع من أجل ٙبفيز ا٤بتعلم. ما الدكافع 
 ا٣بارجية ك الداخلية، كذلك ما ىو دافع التباين الثقاُب كالذم يشكل موضوع البحث؟

 غاية األٮبية كالضركرة يعترب دافع التباين الثقاُب ُب تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ُب    
ٗبكاف ُب دكلة ليبيا نظران ألف ىذا النوع من الدكافع ال يوجد ُب الكتب الدراسية لتعليم 
 اللغة الفرنسية با٤برحلة الثانوية حيث ًب اقصاء الثقافة األجنبية من احملتول الدراسي ٛبامان. 

ارة الفضوؿ عند ( أنو "من ا٤برحلة االبتدائية ٯبب إث1976 :58) Lanchecكيرم 
الصغار من اجل انفتاحهم على شعوب كحضارات أخرل" كىكذا يعترب ال نشيك 

Lanchec  االنفتاح على الشعوب كا٢بضارات األخرل عنصران مرغوبا فيو كمن الضركرم
أف تقدـ طرؽ تدريس اللغات األجنبية ىذا االنفتاح ٩با ٱبلق دافعان كبّبان لتعلم ىذه اللغة 

أجل فهم مواقف التواصل االجتماعي ككيفية التصرؼ فيها بشكل ثقاُب عند الصغار من 
 مناسب. نسعى ُب ىذا العمل إٔب اإلجابة على األسئلة التالية:



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

482 
 

 
  

 ىل ٲبكن أف تكوف ثقافة اللغة األجنبية مصدران للدكافع؟ -1
علم ىل طرؽ تدريس اللغة الفرنسية ا٤بطبقة ُب مدارس الثانوية ُب ليبيا ٙبفز الطلبة على ت -2

 اللغة األجنبية؟
كيف ٫بفز الطلبة الليبيْب على تعلم اللغة الفرنسية عن طريق احملتول الثقاُب لكتب تعليم  -3

 الفرنسية كلغة أجنبية؟
هتدؼ أيضان ىذه الدراسة إٔب زيادة الوعي بأٮبية التواصل بْب الثقافات ا٤بختلفة عن       

 طريق دمج الثقافة الفرنسية داخل طرؽ تدريس اللغة الفرنسية ُب ليبيا.
 أنبية الثقافة األجنبية يف طرؽ تدريس اللغة الفرنسية 

( أنو " ٯبب أف يدرؾ معلم الفرنسية  2006  :115) Luissier يرل لويسيي       
كلغة أجنبية أكٔب أك ثانية ، أف كل نص مكتوب أك شفوم داخل ا٤بقرر الدراسي ىو 
حامل ٤بعُب ثقاُب". كلقد تناكؿ اجملمع األكركيب العاـ لتعليم اللغات األجنبية قضية العبلقة 

معرفة لغوية بشكل ٕبت مع إغفاؿ  بْب اللغة كالثقافة كأكد على فكرة أنو ال ٲبكن نقل
 الدكر الثقاُب ٥بذه اللغة.

كلذلك "نؤكد على كجود تعدد اللغات كالثقافات عرب مهارة التواصل اللغوم كالتفاعل     
الثقاُب للمتحدث الذم ٲبتلك عدة لغات ساعدتو على اكتساب خربات عديدة كثقافات 

ات متميزة كلكن توجد مهارة مركبة ٨بتلفة. ىنا لسنا بصدد ازدكاجية أكتقارب ٤بهار 
 (129: 2001كمتناغمة يستقى ا٤بتحدث منها ما يشاء ." )اجمللس األكركيب، 

( أنو من الضركرم أف نسهم ُب 1999 :159) Guénovaيرل قينوفا كآخركف      
توفّب احملفزات بأكثر من طريقة منها على سبيل ا٤بثاؿ حث ا٤بعلمْب على اتباع دكرات 

إلدراؾ أٮبية التداخل الثقاُب كالذم ٲبثل حسب رؤية كثّبين أٮبية إجتماعية كونو تأىيلية 
 ٲبثل عامبلن ٧بفزان ٥بم كللمتعلمْب على حد سواء ". 
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يهدؼ البعد الثقاُب ُب تدريس كتعلم اللغات ا٢بية إٔب تأىيل الطلبة ككذلك ا٤بعلمْب "     
م ا٣باصة كإلدراؾ ماىية كحدكد الصراع على التسامح كإعدادىم للمستقبل كسفراء لثقافاهت

 Guénova   (1999 :161)الثقاُب" قينوفا كآخرين 
إف االطبلع على الثقافة األجنبية يثّب رغبة ا٤بتعلم ُب  معرفة كل جديد ٖبصوص ىذه     

الثقافة. فالثقافة الفرنسية ٲبكن أف تنمي حب اكتشاؼ دكلة فرنسا كالفرنسيْب ٩با يتيح لنا 
 أف نقف على نوعْب من الفضوؿ : أحدىم لغوم ٕبت كاآلخرثقاُب. 

( أف كبل ا١بانبْب الفكرم 2002) Corier-Gauthierكيرم كوريي قوتيي       
الثقاُب ٲبثبلف أعمدة رئيسة ُب ٦باؿ طرؽ تدريس اللغة األجنبية. حيث من الضركرة ٗبكاف 
أف يرتكز احملتول الثقاُب على الثقافة األجنبية جنبان إٔب جنب مع الثقافة احمللية ُب اللغة 

 األـ. 
  الدافع اؼبدرسي 

( أف " الدافع يلعب دكران مهمان ُب التعليم 55 :1976) Lanchecيرم لنشك      
 ,Vianinبصفة عامة ُب تعليم اللغات على كجو التحديد". كذلك يشّب فيناف 

( إٔب أف "مفهـو الدافع يشمل ا٢بوافز كالبواعث ا٤بدركة كغّب ا٤بدركة، 25:2006)
التعاطي مع ا٤بوضوع  كاإلحتياجات كالغرائز اإلنسانية، كردكد األفعاؿ العاطفية النا٘بة عن

 نفسو )....( كل نشاط ٰبتاج إٔب طاقة حركية تنشأ من الدافع كتعرؼ بالطاقة أك اإل٘باه".
ٲبيل البعض إٔب ربط الدافع ٗبفاىيم عديدة كا٤بتعة كالرغبة ُب التعلم، كالتذكؽ        

 Viau ، مدكف عن طريق فبوTardif (1992كالفضوؿ. مع ذلك الحظ تارديف 
أف أغلب التبلميذ يتعاملوف مع ا٤بدرسة على أهنا مكاف يبعث على ا٤بلل ألف ( 2007،

 األنشطة ا٤بقدمة ليس ٥با أم عبلقة با٤بتعة.  
الدافع ُب اجملاؿ ا٤بدرسي على أنو : " حالة فعلية ٥با  Viau 2007 فيما عرؼ فيو      

ر نشاط ما مع اإللتزاـ أسباهبا. تكمن ُب خياؿ الطالب كتعربعنو كعن بيئتو كتدفعو الختيا
ال ٲبكن القوؿ بأف  Viau بو كا٤بثابرة من أجل ٙبقيق ا٥بدؼ ا٤بتعلق بو." حسب كبلـ قيو

ىناؾ طلبة يتحلوف بدكافع تتناسب مع كافة ا٤بواقف ا٤بختلفة كآخرين ينقصهم ا٢بافز 
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ظرؼ الراىن كالدافعية. فالدافع يرتبط دائمان بالنشاط. يعِب ىذا أنو يتطلب منظوران يناسب ال
عن العاطفة. ٗبا أنو ٲبكن Viau فقط كليس ُب كل زماف كمكاف. كٱبتلف ا٢بافز عند قيو

للطالب أف ٲبتلك الدكافع الٍب ٘بعلو ٦بتهدان ُب دركسو كيستطيع أف ٰبصل على درجات 
 النجاح. كىذا ال يعِب أبدان أنو شغوؼ با٤بادة العلمية التخصصية الٍب يدرسها. 

(: قد 2006 :24) Vianinمن خبلؿ فيناف  Fenouillelنويي كنرم أف في    
مذكور  Nuttinعرؼ الدافع كفعل لقوة كاعية أك غّب كاعية ٙبدد السلوؾ. كيعترب نيتاف 

( أف " الدافع كا١بانب ا٢بيوم للدخوؿ ُب عبلقة Vianin 2006 :24 بواسطة )فياناف
ة اإلدارة النشطة للسلوؾ حياؿ بعض ما مع الوسط ا٣بارجي. يعِب الدافع من الناحية العملي

: Vianin 2006ا٤بذكور بواسطة فيناف   Ker (1988 ا٤بواقف أك األشياء. كقدـ كّب
 ( الدافع على أنو" مصدر طاقة نفسية ضركرية للفعل". 15
يعترب تعلم اللغة الفرنسية على سبيل ا٤بثاؿ با٤بدرسة ُب ليبيا لدل الطبلب ٗبثابة حاجة      

كليست رغبة فعلية ألف اللغة الفرنسية اللغة األجنبية الثانية بعد اإل٪بليزية تشغل ا٤بكانة 
الثانية فيما يتعلق بالساعات التدريسية كالكتب ا٤بستخدمة ُب تدريسها َب الوقت الذم 

ظى فيو اللغة اإل٪بليزية باألٮبية القصول. ٗبا أف اللغة الفرنسية لغة مفركضة من أجل ٙب
اكتماؿ برنامج دراسي كليست مستخدمة كلغة تواصل بْب أفراد العائلة الواحدة. لذا 

 فالدافع الوحيد لدل الطبلب لتعلم الفرنسية ىو النجاح من أجل بلوغ ا٤برحلة األعلى .
يواجو الطلبة الليبيوف مشاكل ٝبة فيما ٱبص الكتاب ا٤بدرسي لتعليم ُب الواقع،        

الفرنسية الٍب ال تتّب ُب ا٢بقيقة الرغبة ُب التعلم لديهم، ألهنا ال تقدـ الفرنسية إال على ىيئة 
قواعد تقليدية  ككلمات كليس أكثر من ذلك. لذا يظل النجاح ا٤بدرسي ىو احملرؾ األقول 

سْب. كتظل الفائدة ا٤برجوة من اللغة الفرنسية ُب ظل كجود ىذه بل كالوحيد لدل الدار 
ا٤بقررات متواضعة جدان. كمع ذلك ٲبكننا أف ننطلق من ىذه اللغة إلٯباد رغبة حقيقية 

 كالنظر إليها باعتبارىا لغة اكتشاؼ كانفتاح على اآلخر.
 ,Besoins d’hierُب كتابو "  Carlo Moiso كيؤكد كارلو موازك        

besoins d’aujourd’hui  أف " الطفل " احتياجات األمس، احتياجات اليـو
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يتعايش مع الرغبات كما لوكانت احتياجات سواء بسبب عدـ نضجو العصيب أك النفسي 
( كإذا كاف الطفل يشعر بالرغبة  Moiso 2009 :9 أك ألنو يسّب كراء شهواتو." )موازك

انب ا٤بتعة كقت تعلم لغة ما ألف ذلك قد كا٢باجة فيتوجب علينا أف نلقي الضوء على ج
يساعد على إتقاهنا. كتأٌب أٮبية دمج حافز الثقافة األجنبية ُب ا٤بقررات الدراسية من حقيقة 
أف ىذه الثقافة األجنبية ٲبكن أف تقدـ للطالب رؤية ٨بتلفة عن العآب. على سبيل ا٤بثاؿ ال 

و للمواطن الفرنسي. ككذلك ٲبكن ٛبثل الدراجة للفرد اللييب نفس الشيء الذم ٛبثل
لبلكتشافات الٍب يراىا الطالب ُب الثقافات األخرل أف تدفعو بشكل كبّب لتعلم اللغة 

 األجنبية كبالتإب التعلق بالثقافة ا٤بنبثقة عنها.
   الرغبة يف اؼبعرفة وقرار التعلم 

ب كأيضا تضع ا٤بعلم جدير بالذكر أف الكتب ا٤بدرسية ال تثّب رغبة ا٤بعرفة لدل الطبل     
أماـ عديد من ا٤بشاكل كا٤بعوقات. ينبغي إذان التفكّب ُب أال ٛبثل ىذه ا٤بقررات الدراسية 
حائط سد أماـ رغبة الطالب ُب التعلم. فهي ال ٙبوم اآلف سول على بعض ا١بوانب 
اللغوية مع غياب ا٤بعارؼ ا١بديدة الٍب ٘بعل الطالب كا٤بعلم قادرين على مواجهة 

 وبات ا٤برتبطة بالدافعية كا٢بافز.الصع
٤بعلم اللغة األجنبية جذب انتباه الطبلب لفَبات زمنية طويلة دكف  ىل ٲبكن         

 إضفاء جوانب ا٤بتعة كالرغبة ُب ا٤بعرفة؟
من ا٤بعركؼ أف جل الغرائز يكمن خلف االحتياجات لذا ينبغي علينا أف نسعى         

مع معطيات درس اللغة لكي يكوف أكثر جاذبية كأكثر ٙبفيزان لفهم تلك الغرائز ٗبا يتوافق 
للطبلب. من ا٤بعركؼ أف ٨برجات تعليم كتعلم اللغة الفرنسية ُب ليبيا تعتمد على موقف 
الطالب ٘باه ىذه اللغة. إذان يصبح الدافع ضركريان جدا ُب اكتساب اللغة الفرنسية مع 

قواعد كا٤بفردات بْب العربية كالفرنسية. ككذلك مراعاة البوف الشاسع السيما فيما يتعلق بال
ينتفي دافع ا٤بصلحة الشخصية كيصبح ببل فائدة أثناء تعلم اللغة داخل ا٤بدرسة ُب ليبيا 
ألف ىذه اللغة ليست مطلوبة ُب اجملاؿ ا٤بهِب كليست مستخدمة خارج إطار الفصل 

 الدراسي.
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لم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ُب ليبيا، فبما أف حافز التباين الثقاُب ال يوجد ُب كتب تع 
فمن كاجب القائمْب على العملية التعليمية العمل على إثارتو بشٌب الطرؽ، ىذا الدافع يأٌب 
أساسان من فكرة أف السلوكيات ا٤بشَبكة بْب الثقافتْب، ا٤بنبثقة من لغة اجنبية كثقافة ا٤بتعلم، 

 ضوؿ لدل الطلبة.٘بدب االنتباه كتنمي حب التعلم كإثارة الف
( إذا التلميذ ال ٰبب ا٤بادة ليس من اجملدم اف 2005) Delannoyديبلنوم  حسب

تقوؿ لو اف الناس ُب ا٢بياة ال يقوموف فقط ٗبا ٰببوف. ىنا يسعوا أب ٙبسيس الطلبة بفائدة 
 ما يتعلموه الطلبة حسب ا٤بؤلف، سيتعلموف بإرادة تامة كل ما ىو قريب منهم.

ُب الواقع، عندما يفتقد الطالب حب ا٤بادة يتحتم على ا٤بعلم ٧باكلة ربط ىذه ا٤بادة         
با٢بياة اليومية كىذا ليس من الصعب ٙبقيقو، فما عليو إال أف يفكر ُب عدة كسائل ٲبكنها 
أف ٘بعل مواقف التعلم جذابة ك٩بتعة. كىذا من شأنو أف يزيد رغبة ا٤بتعلم ا٤بمزكجة بشيء 

ا٤بتعة ُب مواصلة تعليمو. ففرض تعلم اللغة الفرنسية ُب ا٤بدرسة بشكل ر٠بي كأحد من 
متطلبات الدراسة فقط  ال يبدك مفيدان كعليو ينبغي ٙبويل ىذه األمر إٔب رغبة تدفع الطالب 

 ُب التعلم. 
كعليو نستطيع القوؿ بأنو ال ٲبكن للمتعلم أف ينجح كٰبصل على مستول متميز ُب     
إذا ٓب يكن راغبان ُب ا٤بعرفة. فالدافع ُب ا٘باه إثارة الرغبة ُب التعلم ٲبثل عنصران جوىريان اللغة 

ُب تعلم الفرنسية كلغة أجنبية ُب ليبيا، ككذلك فإف إثارة الرغبة تتطلب إضافة شيء ما 
جديد ك٨بتلف كمعركؼ أف الطالب ٰببو كيتعلق بو. ذكرنا سالفان أنو من ا٤بمكن أف تثّب 

اللغة األجنبية الفضوؿ كالرغبة ُب التعلم ألف ىذه الثقافة ا٤بختلفة تعترب ٗبثابة احملرؾ  ثقافة
للرغبة ككذلك الدافع للنجاح ُب دركس اللغة الفرنسية. بشرط أف تكوف ىذه الثقافة 

 Delannoyمصحوبة بفنيات تربوية تساعد على جذب االىتماـ. كيرل ديبلنوم 
ا٤بعرفة ترتبط ارتباطان كثيقان بكل ما ىو مفهـو كمعلـو  ( أف " الرغبة ُب 14:  2005)

 كذم معُب لدل ا٤بتعلم"
فمن ا٤ببلحظ أف مشاىدة فيلم ٖبلفية ثقافية ٨بتلفة يدفع ا٤بتعلم لرؤية نوع من التوازف       

 بْب ثقافتو احمللية ا٤بلموسة كا٤بكتسبة بشكل تلقائي كالثقافة األجنبية )غّب ا٤بألوفة( كا٤بكتسبة
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بوعي.      إذان ٯبب أف يعتمد الدافع ُب طرؽ تدريس اللغة األجنبية على ا٤بعارؼ كالتمثيل 
الثقاُب الذم يقود لبلكتشاؼ. فتعلم لغة ببل حافز ثقاُب تكميلي ُب طرؽ تدريس اللغة 
األجنبية ٯبعل اللغات متشاهبة إٔب حد بعيد، ألف كل اللغات ا٢بية لديها مفردات كتراكيب 

ثقافة ذات طابع خاص تعطيها ذكقان فريدان. فإذا غابت الثقافة األجنبية عن كتب  كلكن ٥با
تعلم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ُب ليبيا ستصبح ىذه اللغة لدل الطلبة كأم نظاـ لغوم 

 آخرال ٲبكنو أف يقدـ أم متعة خاصة ُب تعلمها عند الليبيْب.
ل كشكل كطريقة عرض، ىذه العناصر الثبلثة ٛبثل الكتب ا٤بدرسية منتجان ذا ٧بتو         

تلعب دكران حيويان ُب ٙبفيز الطالب. فاحملتول ا١بيد ا٤بعركض بشكل سيء ال ٲبكن أف 
يشكل حافزان للطالب. كلذلك فإف أثر كل كاحد من ىذه العناصر الثبلثة يعتربأساسيان ُب 

 أم مادة مدرسية.
ريان لدل ا٤بتعلم كىذا ما يضفي على التاثّب من جانب آخر، يلعب التقليد دكران ٧بو        

الذم ٛبارسو الكتب ا٤بدرسية كٲبارسو ا٤بدرسوف أٮبية قصول. فاللعبة الٍب يراىا الطفل ُب 
أيدم األخرين ٘بذب انتباىو أكثر من نفس اللعبة ا٤بلقاة أرضان. كعليو ٲبكن القوؿ أف 

 ثر من الثقافة احمللية.الثقافة الٍب ٛبثل اآلخر ٲبكنها أف ٘بذب االنتباه أك
تعترب اللغة الفرنسية ُب الوقت الراىن لغة صعبة لدل ا٤بتعلم اللييب ، بل أف الكتب       

التعليمية ٘بعل ا٤بوقف أكثر تعقيدان، إذ أف ىذه الكتب ال تستخدـ إال الثقافة احمللية الليبية 
سية؟ إف ا٣بوؼ من إبراز جوانب الٍب يدركوهنا لكوهنا الثقافة األـ. اذان ٤باذا يدرسوف الفرن

كمبلمح الثقافة األجنبية على الرغم من كجود ا٥بوية الوطنية كالشخصية الدينية بشكل 
راسخ غّب مربر ألننا ٲبكن أف ٬بشى من فكرة التداخل أثناء فَبة ما قبل البلوغ لدم 

ة سنة. كلكن ُب فَب  13الطبلب حيث فيها يقبل الطفل أم شيء دكف مناقشة قبل سن 
الثانوية كا٤بعاىد ال يوجد خطر على ا٥بوية الشخصية كاإلجتماعية كالٍب قد اكتملت 
كنضجت بالفعل. ففي ىذه ا٤برحلة العمرية يسعى ا٤براىقوف لتقليد ا٤بشاىّب كبلعيب كرة 

 القدـ مثبلن ٩با يعترب حافزان فعاالن ُب مواصلة دركس اللغة األجنبية.
 ات الدافع واؽبوية وسبايز اجملتمع 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

488 
 

ينشأ الدافع لدل الطبلب البالغْب من خبلؿ حاجتهم إٔب النجاح ككذلك رغبتهم ُب      
ا٤بعرفة، كلذلك فاللغة الفرنسية ٛبثل حاجة للمتعلمْب الليبيْب، كالرغبة ٲبكن تنميتها بالفعل 
 عن طريق عامل اللغة ٩با يربز دافع التباين الثقاُب، كيسهم ُب معرفة "اآلخر" ك٭بط حياتو.
كيشكل ىذا األمرمتعة ُب ا٤بعرفة ال تقتصر فقط على ٦برد تعلم اللغة األجنبية الٍب ال ٛبثل 
للمراىقْب الليبيْب حاجة قوية أخرل غّب النجاح ا٤بدرسي. كعليو فإنو ٯبب إثارة الرغبة ُب 
ا٤بعرفة، خاصة لدل طبلب الصف األكؿ الثانوم، حيث إهنم يدخلوف ألكؿ مرة ُب موقف 

 ع اللغة الفرنسية، كىذا ليس باألمر اليسّب. تواصلي م
باالعتماد على طريقة التدريس ا٤بتبعة ككذلك الوقت ا٤بخصص لتدريس اللغة        

الفرنسية ُب ا٤بدرسة، على ا٤بعلم أف يعمل ما بوسعو من أجل ٙبفيز طبلبو، كأحد السبل 
دكر الثقافة كأثرىا البالغ على الرامية إل٪باز ىذه ا٤بهمة ىو الَبكيز على جذب االنتباه ٫بو 

 اللغة. 
فاللغة ليست ٦برد حديث بسيط نستخدـ فيو فقط الكلمات كاألفعاؿ كالصفات.          

كلكن ٥با جانباف أساسياف آخراف الغُب عنهما: األكؿ عقبل٘ب لغوم كغّب لغوم كاآلخر 
عاطفي كسلوكي. فبل يكفينا إ٪باز سلسلة من ا١بمل ا٤بتواصلة لنقوؿ أننا نتحدث ىذه 

 ان موقف تواصل ٱبتلف باختبلؼ ا٤بضموف كالسياؽ.اللغة أك تلك، فهناؾ دائم
ككذلك ينبغي العمل على إدماج الثقافة ا٣باصة ببلد اللغة األجنبية ا٤بستهدفة داخل        

ا٤بقررات ا٤بدرسية كأيضا ُب ٦باؿ تأىيل معلمْب اللغات األجنبية. فا١بانب الثقاُب للغة 
على صورة برج إيفل؛ كلذلك ٯبب أف  ٗبنظورنا ا٢بإب ُب كتب تعليم الفرنسية يقتصر

تتواجد ا١بوانب الثقافية ليس فقط على مستول التواصل اللغوم فحسب بل ٲبكنها أف 
تدمج حٌب ُب ا٢بركات كطريقة الكبلـ من حيث الفم كاأليدم كاألسناف عند الناطقْب 

٣باصة هبذه األصليْب ألف ىذا يشكل جزءان من اللغة كبالتإب فهو عنصر أصيل من الثقافة ا
 اللغة. 
كطبقا لرؤية الكادر األكركيب العاـ فيما يتعلق بتعليم اللغات كالذم " يشّب إٔب مهارة       

تعدد اللغات كتعدد الثقافات، ٗبهارة التواصل اللغوم كالتصرؼ ثقافيان للمتحدث الذم 
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قافات، ٪بد ٲبتلك )على ٨بتلف ا٤بستويات( العديد من اللغات كا٣بربات ككذلك يلم بعدة ث
أنو ال يوجد ٘باكر مهارات متميزة لكن يوجد مهارة مركبة كمنسجمة." اجمللس األكركيب 

( إذف اللغة كالثقافة ا٣باصة باللغة األجنبية غّب قابلة لئلنفصاؿ. إذا كاف 129: 2001)
ىدؼ تعليم اللغات األجنبية ُب ليبيا ليس الوصوؿ إٔب ٦بتمع متعدد اللغات فمن األكيد 

يهدؼ إٔب أفراد متعددم اللغات. فالسياسة اللغوية ُب ليبيا أحادية أم إهنا تشجع على أنو 
 االرتباط باللغة األـ )اللغة العربية الر٠بية(.

ىناؾ لغتاف أجنبيتاف قد ًب اعتمادٮبا ُب النظاـ ا٤بدرسي اللييب. اإل٪بليزية كلغة أجنبية       
هناية الدراسة العليا، كالفرنسية كلغة أجنبية ثانية  أكٔب بداية من السنة ا٣بامسة إبتدائي إٔب

 بداية من ا٤برحلة الثانوية حٌب هناية ا٤برحلة ا١بامعية.
، أف الطفل البد أف ٲبتلك أكالن الرغبة ُب Delannoy 2005 كيرم ديبلنوم       

لغة الفرنسية ا٤بعرفة. أحيانان ٰبقق األبناء ىم الذين ٰبققوف حلم آبائهم أك أمهاهتم. كتعلم ال
ليس حلمان لدل اجملتمع اللييب، فحلم الوالدين ىو دفع أبنائهم لتعلم الطب أك تقنية 
ا٤بعلومات أك ا٥بندسة ألف ىذه ا٤بهن ٙبظى بالقبوؿ االجتماعي، كلكن لو ٚبصص الطالب 

 ُب اللغة الفرنسية ُب ا١بامعة فهذا بسبب تعلقو با٤بعلمْب الذين أحبهم ٙبديدان.
، مشكلة التقليد ا٤بكتسب يولد ُب ا٤بدرسة. Delannoy 2005 ديبلنومحسب      

التقليد ا٤بكتسب )الرغبة ُب امتبلؾ ما عند الغّب( ٲبثل خطران كٯبب أف يتم توجيهو بالشكل 
الصحيح. ُب ا٤بقابل يوجد تقليد سببو اإلعجاب با٤بعلم أك الزميل كىذا مقبوؿ كينصح بو 

( أف دكر ا٤بعلم ُب 2005) Delannoy ديبلنوم من قبل اجملتمع. مع ذلك بػىٌْبى 
الفصل ىو ٙبفيز الطبلب لتعلم ا٤بادة كليس التعلق بشخصيتو. ما ٰبدث أف الطلبة ٰببوف 
اللغة الفرنسية ُب ا٤بدرسة ألهنم ٰببوف ا٤بدرس. ىذا ما يصعب تغيّب ا٤بعلم بل يعد ٨باطرة 

 شكل سليب.ألنو سيعقبو تغّب ُب مستول الطبلب ُب ىذه ا٤بادة ب
كُب ىذه ا٢بالة ينبغي على ا٤بعلم أف يشعر طبلبو كيضع ُب يقينهم بأف اإلرتباط ٯبب       

أف يكوف با٤بادة الدراسية كليس بشخصو ىو موضحان ٩بيزات تعلم ىذه اللغة األجنبية. 
ككذلك ينبغي عليو إثارة الدافع بشكل مستدٙب لدل طبلبو، ىذا الدافع ال ٰبدث فقط 
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اللغة كالتطبيق كلكن ينبغي أف يستند على مهارة التواصل الثقاُب الٍب تفتح  على صعيد
 أبوابان عدة من أجل إثارة الطبلب.

 
 البعد عن اؼبثبطات 

Delannoy (2005 ) من أسباب غياب دافع التعلم لدل الطلبة طبقا لرؤية ديبلنوم
 إلحباط ينبغي:ىو ا٤بردكد السلوكي للمعلم كلذلك حٌب ال يصاب الطالب بشيء من ا

كجود دكر فعاؿ للمعلم كالطبلب: ال ٯبب على أحدىم السيطرة على اآلخر كإلغاء دكره.  .1
 بل على ا٤بعلم أال يتأثر سلبان بنقد الطبلب كإال سيصابوف با٢بّبة كالَبدد.

ٯبب أف يتحلى ا٤بعلم با٢بضور كالفعالية داخل الفصل كأف يظهر ٞباسو كرغبتو ُب العمل  .2
 إدارة الفصل كالسيطرة على ٦بريات األمور.كأف يتقن فن 

 ٯبب عليو أف يهتم بشكلو ا١بسما٘ب: .3
، كيؤكد  عدة نصائح ٖبصوص الصوت Delannoy من حيث الصوت: يقدـ ديبلنوم . أ

 على أف الصوت ا٤بتكلف حٌب كلو كاف قويان يرىق أ٠باع الطبلب.
غ الصوٌب بكبلـ متبلحق، اإليقاع السريع دكف توقف: يعتقد ا٤بعلموف أف عليهم مليء الفرا  . ب

لكن ىذا االمر متعب للغاية لو كلطبلبو كٲبنعهم من الكبلـ كسيشعرىم بأف ا٤بعلم الينتقي  
 كلماتو بل يسرد علمو سردا.

ٯبب على ا٤بعلمْب ٘بنب اإليقاع كاألصوات الَباتبية فا٬بفاض كإرتفاع الصوت يكوف أكثر  . ت
 فاعلية.

حدكث التواصل كمدل إصابة التبلميذ با٤بلل كمدل النظر: يساعد النظر على التأكد من  .4
 Delannoy  (2005  :72)حاجتهم للتشجيع." ديبلنوم

، على كجود فائدة حقيقية موضوعية إجتماعية ٤با Delannoy يؤكد ديبلنوم      
نتعلمو، فتعلم الرياضيات مثبلن يسهل تربيره، فللمهارات غاية كاضحة ٗبا أهنا مفيدة ُب 

لك معرفة الكتابة من أجل ٙبرير رسالة. الفائدة من التعلم ىي ٗبثابة دافع ا٢بياة. ككذ
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مستمر كغّب قابل للنقاش، لكن بالنسبة للطلبة الليبيْب اللغة الفرنسية ال ٛبثل حاجة 
 اجتماعية كا١بانب ا٤بهِب على سبيل ا٤بثاؿ.

انتباه الطلبة على  أحد الوسائل األكثر فاعلية ُب الفصل أثناء تدريس اللغة ىو جذب      
الفرص الواقعية ُب ا٢بياة من أجل توظيف ىذه ا٤بعارؼ كٲبكن أف تداعب خياؿ التبلميذ، 

فإف "التخيل يساعد على تبيت  Delannoy (2005 : 91) ألنو طبقا لرؤية ديبلنوم
 ا٤بعلومة كالتأكيد عليها.".

 سياؽ ا٤بعرفة
يتم حفظ ا٤بعلومات ُب الذاكرة حيث يتم حفظ ا٤بعلومة كما يدكر حو٥با ٢بظة       

ادراكها، كالسياؽ)احمليط( يساعد بكل ما تعنيو الكلمة على استعادهتا بسهولة. فدكر 
السياؽ ُب اللغات خاصة مهم جدان. ٲبكن أف تكوف الثقافة ٗبثابة السياؽ الذم يدفع 

انب اللغوم ذا سياؽ. ٛبنح السلوكيات الثقافية ا٤بختلفة عن ثقافة أحيانان ا٤بتعلم ك٘بعل ا١ب
ا٤بتعلمْب سياقان ال ينسى كُب نفس الوقت تدفعهم إٔب التفكّب ُب ثقافتهم ا٣باصة كيضعوهنا 
 ُب ا٢بسباف حيث إهنا تسهم أيضان ُب عملية التذكر كاستعادة معلومة أك موقف سلوكي ما. 

 :األنواع اؼبختلفة للحوافز 
 اغبافز الذايت واغبافز اػبارجي واؼبثبطات -ا

  اغبافز الذايت -
( أنو "يطابق االىتمامات الطبيعية )الذاتيةVianin  (2006  :29 ) يرل فياناف        

للفرد: النشاط ُب حد ذاتو ٯبلب نوعان من الرضا كاالرتياح كذلك بعيدان عن كل ا٤بكافآت 
ا ىو كامن كخفي كيرضى ذاتو" كيكوف ذلك عن ا٣بارجية ككذلك الرغبة ُب استغبلؿ كل م

 طريق ا٤بصلحة الشخصية كا٤بتعة كالفضوؿ الٍب يتعلمها التلميذ ُب ىذا النوع من ا٢بافز.
  اغبافز اػبارجي -

ىو ا٢بافز الذم يقع بعيدان عن ا٤بتعلم "التعزيزات كردكد الفعل كا٤بكافآت الٍب تغذم     
الدافع ُب تعليم كتعلم اللغات األجنبية مثل  Vianin (2006  :30.)الدافع" فياناف 
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كل ا٤بواد األخرل؛ يأٌب من احتياجات كرغبات الطلبة. يساىم ا٤بعلم ُب الدكافع ا٣بارجية 
 من خبلؿ: التقدٙب ا١بيد للدرس، كضوح ا٤بادة، التأثّب ا٤بفاجئ.

ة ( أف التلميذ الذم يقع ٙبت تأثّب دكافع خارجي2006) Vianin فياناف يرم    
يسعى دائمان للحصوؿ على مكافأة أك ٘بنب العقوبة كجزاء. كيقوؿ أف "الطلبة الذين 
يتلقوف مفهومان داخل نص من أجل الوقوؼ على مدل ٙبصيلهم الدراسي أقل جودة من 

 Vianin (2006  :32.) الذين يتعلموف بالرغبة" فياناف
لوف على أفضل النتائج من إذان ىؤالء الذين يتعلموف كمدفوعوف ٕبافز داخلي ٰبص      

أف التحفيز ا٣بارجي  Vianinأؤلئك الذين تدفعهم عوامل خارجية فقط. ككجد فياناف 
يسهم كثّبان ُب تطوير ا٢بافز الذاٌب لدل الطالب، ألف رأم ا٤بعلم اإلٯبايب ٘باه الطالب يؤكد 

ا٣بارجية  لديو الشعور با٤بهارة. كمع ذلك يرتكز الدافع األقول على متطلبات التحفيز
 كالداخلية ُب نفس الوقت.

فيما ٱبص التحفيز ا٣بارجي ٪بد أحيانان أف الطالب يسعى للتعلم من أجل االمتحاف       
كليس من أجل ا٤بعرفة ذاهتا. فالرغبة ُب ا٤بعرفة كالتعلم ٛبثل إحدل كسائل تعلم اللغة 

مْب ٘بنب ىذا النوع من األجنبية عن كوف ا٤بعرفة ىدفان فقط للنجاح الدراسي. كعلى ا٤بعل
 التحفيز ا٤بوجو ٫بو التحصيل النظرم فقط بعيدان كل البعد عن جوىر ا٤بعرفة ُب حد ذاهتا.

 ُب ىذه ا٢بالة ليس للطلبة دخل ُب الدافع أك الرغبة ُب ا٤بعرفة. كيرل ديبلنوم      
Delannoy (2005 أف األطفاؿ كالبالغْب الذين ال ٲبلكوف الرغبة ُب ا٤بعرفة يركف أف )

ا٤بعرفة عبارة عن هتديد . تبدأ ا٤بسألة من العائلة حيث يتعلم الطفل عدـ طرح األسئلة 
ا٤بمنوعة أك الٍب ٛبثل ُب نظرىم شيئان من احملظورات من أجل ا٢بفاظ على التوازف العائلي. 

النمو العاطفي لدل الطالب كالتخلي عنو ٲبكن أف يؤدم إٔب  ذلك ٲبس ىذا األمركل
خسارة ا٤بردكد التعليمي مصحوبان بتد٘ب ُب النتائج الدراسية. أحيانا ٪بد داخل الفصل 
الدراسي بعض الطلبة الذين ٱبافوف من التصدم لئلجابة على األسئلة ، ك٪بد اف أهنم 

ما يقدموف إجابات فإهنم ينتظركف من قادرين على اكتساب ا٤بعارؼ خارج ا٤بدرسة، كعند
 ا٤بعلم بعض كلمات الشكر كالثناء كالتأكيد على إجاباهتم.
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جدير بالذكر أف ىناؾ نوعْب من األنا لدل الطالب ينبغي إرضائهما من أجل       
ٙبفيزه: األنا االجتماعي كاالنا ا٣باص باللعب.  األنا االجتماعي ٯبب أخذه ُب االعتبار، 

بلب ٰبتاجوف أب أف يتفاعلوا ٝبيعان داخل إطار ٦بموعات. ٲبكن أف ٰبدث حيث أف الط
ىذا عن طريق تشجيعهم بالعمل ُب ٦بموعات ُب دركس اللغة. فهم ٰبتاجوف إٔب الشعور 

 بأهنم فاعلْب ك٥بم دكر مفيد داخل ا١بماعة.
( أف الطلبة 2005  :133) Delannoy أما عن أنا اللعب فّبل ديبلنوم      
ميزين فقط ىم الذين سبق ٙبفيزىم كىم من يستوعبوف مظاىر اللعب أك التمثيل ا٤بت

التعليمي، كعليو ينبغي تقليل ا٤بسافة الفاصلة بْب التعليم كاللعب مع التأكيد على أٮبية دكر 
اللعب ُب العملية التعليمية. كٲبكن أف ينطلق ىذا بْب ا٤بواقف االجتماعية أكثر من ا٤بواقف 

عزيز دكر الثقافة األجنبية الٍب ٲبكن أف تقدـ من خبلؿ مواقف لعب للطلبة الفردية مع ت
الليبْب. ك ٲبكن استغبلؿ الفركؽ الفردية ُب ٩بارسة بعض السلوكيات كمثّب ذم أكجو 

 عديدة ُب اللعب التعليمي.
(، مسألة الدافع ا٣بارجي كالداخلي لتعلم 1980) Galisson تناكؿ أيضان قاليسوف     
ألجنبية "ُب ا٤بدارس حيت اختيار اللغة األجنبية ليس إجباريان، كاألمر ٱبتلف ُب ليبيا، اللغة ا

فالطلبة ٱبتاركف لغة أجنبية ألسباب داخلية كىذا يعطي حافزان ٲبكن أف يستنبطو ا٤بتعلم قبل 
 Galisson (1980  :54.)عملية التعلم كيستند عليو ا٤بعلم كثّبا ". قاليسوف 

ياب ا٢بافز لدل العديد من ا٤بؤلفْب كيعِب الغياب الكامل ١بميع لقد تطور مفهـو غ
 أشكاؿ الدكافع عند الطلبة.

 الدافع الوسيلي كالدافع ا٤بكمل –ب 
يشكل الدافع الوسيلي كالدافع ا٤بكمل جزءان من الدافع الداخلي حسب قردنر كالمربت     

Gardner & Lambert (1972 مدكف بوسطة قلسوف Galisson, 1980 )
فالدافع التكاملي يظهر عند الطلبة )الٍب تكوف لغتهم األـ لغة أجنبية ُب اجملتمع الذم 
يتواجدكف فيو( من أجل االندماج ُب اجملتمع ا١بديد. حافز الطالب ُب ىذه ا٢بالة يكوف 
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بفعل االندماج. الدافع الوسيلي ٲبثل إرضاء ٢باجة عملية فعلية، النجاح ُب االمتحاف مثبلن، 
 يسمى دافع داخلي سليب. كىو ما

 دافع اؼبعلم ومهنة التعلم:  -ج 
تتجلى أٮبية دكر ا٤بعلم لدل الطلبة ُب اإلجابات ا٤بعطاة من قبل ألف من تبلميذ      

مشار إليو  1974ا٤برحلة األكٔب كالثانية لعشر ثانويات برازيلية ُب ٕبث قاـ بو بّبتراند 
( كالسؤاؿ ا٤بطركح على الطلبة ُب ىذا 1976 :61) Lanchecبواسطة النشيك 

 ؟ اإلجابات ا٤بعتادة كانت:ماذا ينتظر الطالب من أساتذُتمالبحث: 
 ٰبثنا على العمل. .1
 يهتم ٗبظهره كشكلو ا١بسما٘ب. .2
 يعرؼ كيف ٯبعل الدرس مفيدان كحيويان. .3
 يتميز با٤بهارة كحسن التصرؼ. .4
 ٰبب ا٤بادة الٍب يدرسها. .5
 ا٤بادة.يدفعنا ٢بب  .6

٥بن عبلقة مباشرة بتحفيز ا٤بعلم كالطالب: السؤاؿ ا٤بطركح ىو:  6، 5، 3، 1اإلجابات 
 كيف يبكن ؼبعلم اللغة األجنبية أف وبفز تالميذه وهبعل درسو مفيدًا؟

بإبعاد ا١بانب الثقاُب عن اللغة، تتشابو كل اللغات ، كتصبح آنذاؾ ٦برد رموزان. ُب ىذه 
ة تعترب لغة أجنبية كاللغة العربية لغة أجنبية ٩با ٯبعل الدافع ضيقان جدان ا٢بالة اللغة الياباني

كمرتبطان فقط ٕباجة اللغة بعيدان عن الرغبة. ُب ليبيا اللغة الفرنسية لغة أجنبية ليس ٥با مكانة 
مهمة ُب النظاـ ا٤بدرسي فهي ال تعترب مادة أساسية، كالرياضيات أك أم مادة أخرل 

مباشرة على مهنة أستاذ اللغة الفرنسية كلغة أجنبية كٯبعلها غّب ذات  أساسية كذلك يؤثر
 قيمة ُب نظر الطلبة كاجملتمع على حد سواء.

 
 

 دكر الثقافة األجنبية ُب ٙبفيز الطالب لتعلم اللغة األجنبية 
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" ٲبثل الدافع ُب اكتساب اللغة األجنبية أحد ا٤بتطلبات كلكنو ليس كاؼ ُب سّب عملية 
كالتحصيل الدراسي. ٯبب أف تقَبف الرغبة بكافة أنواعها عند تعلم اللغة  اإلكتساب

األجنبية عرض ُب اللغة ا٤بستهدفة للمتحدث ا٤بوىوب با٤بهارة اللغوية" 
 (.Ishikawa, 2009 :50)اشيكاكم

( أف Ishikawa 2009، مشار إليو بواسطة انشيكاكم 1989) Keleinكيرل كلْب 
 ث عملية االكتساب:ٜبة ثبلثة عوامل تسمح ٕبدك 

 ا٤بهارة اللغوية. -1
 ا٢بافز )الدافع(. -2
 الشرح ُب اللغة ا٤بستهدفة. -3

   Protُب كتابو "ا٤بهنة احملفزة" إحياء رغبة التعلم ُب ا٤بعاىد كالثانويات، يعطي بركت      
( أٮبية قصول للتحفيز داخل الفصل. ٯبب على ا٤بعلمْب أف يكونوا ٧بفزين 1979)

يكوف اإلحتياجات فيما ٱبص التحفيز كالتواصل ُب الفصل، حٌب قبل ك٧بفزات. "األساس 
أف نقَبح على الطلبة أدكات العمل كالتفكّب كاكتساب ا٤بعارؼ ٯبب علينا أف نقَبح عليهم 

أف  Delannoy( كذلك يرل ديبلنوم 1973  :23) Protأدكات التحفيز" بركت 
ٯبب أف هنمل التحفيز عن طريق  التحفيز عن طريق ا٤بتعة ُب التعلم يكوف األفضل كال

 ا٢باجة. 
( أيضان الدافع يكوف مرتبطا با٤بتعة بالدرجة األكٔب "الدافع 1997) Prot بالنسبة لبورت

ال يأٌب ُب ا٤بقاـ األكؿ الدىِب أك العقلي لكن ٝبيل كجيد أف يكوف ٨بتلط. ىو يربز ُب 
مركز االنفعاالت كالشعور كُب ركابط الكائن كذاتو كُب قدرتو على الثقة بنفسو. ىذا احملرؾ 

. فعليان بعد ماذا ٲبكن أف يستعد ذىنيان ليعطي كسائل بلوغ الداخلي كعليو يتصل بالتفكّب
 Prot (24:1997 )ا٥بدؼ" بركت 

 ( أف التواصل مع ثقافة أخرل أك ثقافات ٨بتلفة ٲبكن أف:1997) Protيرل بركت 
 

 يفتح نظرة جديدة للعآب. .1
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 ٲبثل ارتباطان بالواقع. .2
 يثّب الفضوؿ كيشجع على اإلطبلع. .3
 خر.يعطي انفتاحان على اآل .4

كبدراسة ىذه العوامل األربعة ٪بدىا تثّب الدافع الداخلي للمتعلم. فلنسمح لكل طالب أف 
يكتشف دافعو الشخصي ٫بو ا٤بدرسة كا٤بواد الدراسية، كلنساعده على اإلجابة على 

 األسئلة التالية:
 ٤باذا ٪بتهد كنعمل داخل الفصل؟ (1

 من أجل ماذا أعمل ُب الفصل؟
 كيف ٪بتهد؟ (2

لميذ ٧بفزان إذا عرؼ جوىر برنا٦بو الشخصي كأىدفو كالطرؽ الٍب تؤدم إليو." " يكوف الت
 Prot (1997  :94.)بركت 
"احملرؾ الداخلي". ٯبب أف  Protٛبثل الرغبة ُب التعلم كالدافع الداخلي عند بركت      

لدافع تأخذ الكتب ا٤بدرسية لتعليم اللغة الفرنسية ُب الثانوية ُب ليبيا ُب اعتبارىا ىذا ا
الداخلي، ألف تعلم لغة أجنبية ُب احمليط اللييب ال ٰبدث من أجل استخدامها على الصعيد 
اإلجتماعي كنادر استخدامها كمهنة. إف االنفتاح على ثقافة أخرل كعلى ٭بط حياة آخر 
ٲبكن أف يكوف أفضل دافع داخلي للطلبة ُب تعليم اللغة الفرنسية، ال ٲبكن أف نطلب من 

 ٲبتلكوا ا٢بافز إذا ٓب نقدـ ٥بم كسائبلن ٙبفزىم كتدفعهم لتعلم اللغة الفرنسية.الطلبة أف 
" كعلى التلميذ أف يركز ُب العمل ا٤بدرسي كيتحلى با٤بسئولية، فهو ٰبتاج ألف ٯبد دافعو 
ا٣باص يعِب ٧بركو الداخلي ا٤برتبط ٗبعُب كجوده ُب الفصل ].....[ احملرؾ ٲبثل الدافع، 

 Prot (1997م ، من ىنا تأٌب أٮبية اقَباح أدكات الدافع" بركت بدكنو ال يوجد ع
(. يرل ا٤بؤلف أف الدافع الداخلي يؤكد الرغبة كيؤكد معُب العمل ا٤بدرسي. كما يقاؿ 97:

بأف الثقافة األجنبية تقَبح كمحرؾ داخلي ُب الدرس الفرنسي ُب ليبيا ٗبا أف الدافع يرتكز 
 على النجاح ا٤بدرسي. 
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( أف دافع الطبلب كدافع ا٤بعلمْب يرتبطاف 1997 :141) Protبركت يرل      
 ببعضهما البعض، فا٤بعلمْب ٰبتاجوف ألدكات من أجل: 

 فهم تشغيل الدافع لدل الطلبة. .1
 إظهار الدكافع الفردية كا١بماعية ُب الفصل. .2
 تواصل أفضل مع الطلبة، مع الفصل بصفة عامة كمع كل فرد بشكل خاص. .3
 تطبيقاهتم كحرفتهم.إبراز معُب  .4
 تطوير كإحياء دافعهم ا٤بهِب. .5

إطبلؽ الدافع الداخلي عند الطلبة يقودىم إٔب اإلستقبللية، فهو يعرؼ ٤باذا ىو داخل 
 الفصل ككيف يعمل كٯبتهد؟

( دكر ا٤بكاف كاستمرارية كمتابعة األسباب ا٣باصة بالطالب 2007) Viauيوضح فيو 
لسبب يسمح بأف نقـو بالتمييز بْب األسباب الداخلية الٌب تبْب فشلو أك ٪باحو. "مكاف ا

عند الطالب )مواقف ذىنية، مهارة، جهد، تعب، ...اْب.( كاألسباب ا٣بارجية )صعوبة 
 Viau (2007  :66.)ا٤بهمة، ا٢بظ، نوعية التعليم، الرفاؽ، ...اْب( قيو 

تتعدد أسباب اإلخفاؽ  بالنسبة للطالب اللييب الذم يتعلم اللغة الفرنسية ُب ا٤بدرسة،     
ُب ىذه ا٤بادة لؤلسباب التالية: لغة غّب مفيدة ٤بستقبلو، لغة صعبة النطق، ال ٲبكن للوالدين 

  Weinerأف يقدما لو يد العوف كا٤بساعدة ألهنم تعلموا اال٪بليزية ُب ا٤بدرسة. كأثار كينّب 
عن طريق الكتب  كل األسباب الداخلية كا٣بارجية كخاصة نقص الرغبة لتعلم الفرنسية

 كالٍب ال ٛبثل الواقع ُب فرنسا.
أف استمرارية األسباب كثباهتا يسمحاف بوجود نوعْب من األسباب:  Viau يرل  فيو  

األسباب الثابتة الٍب تتميز باالستمرارية ُب نظر الطالب كالذكاء مثبل. كاألسباب غّب 
 الثابتو أك ا٤بتغّبة مثل ا١بهد ا٤ببذكؿ. 

أف "الطالب الذم يرتكز ٪باحو ُب الكتابة بالفرنسية على مهارتو يكوف  :Viauيرل فيو 
السبب ثابتان كمستمران كلكن الطالب الذم يرل أف ٪باحو مبِب على ا٢بظ يكوف سببو 

 متغّب."
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السبب ا٤براقب " يكوف السبب مراقبان أك متابعان عندما يدرؾ الطالب أف بإمكانو ٙباشي 
 يح يكوف غّب مراقب عندما يدرؾ أنو ال قدرة لو عليو." فيوالسبب لو أراد ، كالعكس صح

Viau (2007 :66 .) 
( أف "متغّب الطالب يتأثر كثّبان بالطريقة الٍب يدرؾ 2006  :39) Vianinكيرل فيناف 

 هبا أسباب ٪باحاتو ككذلك أسباب اخفاقاتو."
 مهمة ا٤بعلم:
ؿ ا٤بادة كتنظيمها بأفضل ما ( أف ا٤بعلم لديو ا٢برية ُب تناك 2007) Viauيوضح فيو 

ٲبكن كمعا١بتها قبل نقلها إٔب الطلبة. كمع ذلك ٪بد أنو ُب ليبيا من الصعب جدان تغيّب أم 
شيء ُب الكتاب ا٤بدرسي. فالوقت ا٤بتاح ككذلك النظاـ ا٤بدرسي الذم يتطلب تقييمان ر٠بيان 

بغي تغيّب ىذه الكتب ٯبعل مهمة تعديل الكتاب ا٤بدرسي صعبة للغاية. ُب ىذه الظركؼ ين
ا٤بدرسية أك معا١بتها بشكل جيد ألف تعليم ا٤ببتدئْب البد أف يتسم بالتحفيز الذم يدفع 
الطالب إٔب حب ا٤بادة كتعلمها ككذلك إٔب تغيّب كإٯباد شبكات جديدة من ا٤بعارؼ الٍب 

 تكوف الثقافة جزءان منها.
اد تعلمها تعاِب ُب عبلقة مباشرة ، ُب علم النفس اإلدراكي، ا٤بادة ا٤بر  Viau حسب فبو

مع ا٤بعلم. ٗبا أف "ا٤بتعلم يتعلم بسهولة جدا كبسرعة مادة تعليمية ما إذا ا٤بعلم قدمها لو 
 Viau (2007 :12.) أخذ ُب حساباتو الطريقة الٍب ستكوف هبا ٨بزنة ُب ذاكرتو" فيو

كتساهبا. عند دراسة مادة كٚبتلف أنواع ا٤بعرفة باختبلؼ الطرؽ كالوسائل الٌب تسهم ُب ا    
ما فمن الضركرم أف ٭بيز جيدان بْب أ٭باط ا٤بعرفة الٍب تتكوف منها ىذه ا٤بادة كأف نبحث عن 
الوسائل األكثر فاعلية إلكساهبا. ٯبب أف نبحث ُب اللغة األجنبية عن كسيلة حفظ رمز 
لغوم جديد مصاحب لسلوؾ ثقاُب جديد. فالدافع ُب درس اللغة يشجع كيسهل 

كتساب ىذين ا١بانبْب ُب اللغة خاصة ُب بلد يكوف فيها السلوؾ الثقاُب ٨بتلف عن ا 
 فرنسا.
( أنو ٯبب على ا٤بعلم أف يهتم بدكافع الطلبة كيطرح األسئلة 2007) Viau يرل فيو    

 التالية:
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 ىل ا٤بادة ٙبمل ُب ذاهتا عناصران ٲبكن أف ٙبفز الطلبة؟ -1
 يدة؟ما العناصر الٍب ٲبكن أف ٯبدكىا مف -2
 ىل أىداؼ الدرس كاضحة جيدان كٙبمل أٮبية؟ -3

ُب ىذا البحث نركز دائما على أف الثقافة كاإلختبلؼ الثقاُب يلعباف دكران مهمان من      
أجل تعلم الشكل اللغوم كلكن أيضان السلوؾ الثقاُب للغة األجنبية. ليس للمعلم ُب ليبيا 

طريق الكتاب ا٤بدرسي. إذان كيف ٲبكن  خيارات كثّبة، فعليو إعطاء ا٤بادة ا٤بفركضة عن
 ٙبفيز الطلبة هبذه األنشطة ا٤بقدمة الٍب ال تأخذ ُب اإلعتبار مصلحة الطبلب؟

( بأف ُب األنشطة التعليمية "ا٤بعلم ىو ا٤بمثل 2007 :13)  Viau علق فيو    
دكران األساسي الذم يكمن دكره ُب توصيل ا٤بادة إٔب الطالب". اذان ٧بتول ا٤بادة يلعب 

مهمان. كعلىو أيضان استعماؿ كسائل للتحفيز، كإذا كاف دكر ا٤بعلم األساسي ىو توصيل 
 ا٤بادة فا٤بادة ُب ىذه ا٢بالة ٙبظى بأٮبية قصول.

ُب اللغة األجنبية، عملية الشرح للمتعلمْب عن طريق الكتب ا٤بدرسية الٍب تكفي       
غة كال على مستول ا٤بعرفة. فلو استطعنا ٤بعرفة لغوية فقط ليست فعالة ال على مستول الل

 نقل معرفة أخرل مع اللغة األجنبية، فلماذا ال نقـو بذلك؟
 اػباسبة

حاكلنا ُب ىذا العمل التأكيد على أٮبية دافع التباين الثقاُب ُب طرؽ تدريس اللغة       
االجنبية كخاصة ُب كتب تدريس اللغة الفرنسية ُب ليبيا. من البداية طرحنا ثبلثة أسئلة 
كحاكلنا اإلجابة عليها. السؤاؿ األكؿ كاألساسي: ىل ثقافة بلد اللغة األجنبية ا٤براد تعلمها 

كن أف تكوف مصدران للتحفيز؟ ُب اإلجابة على ىذا السؤاؿ حاكلنا ربط التحفيز بالثقافة ٲب
األجنبية كبينا أيضا أف الثقافة األجنبية ٲبكن أف تلعب دكران ٧بفزان للطبلب على تعلم اللغة 
األجنبية. فدكر الثقافة األجنبية ال ٯبب أال ينفصل عن تعلم اللغات األجنبية. تناكلنا 

 قة القوية بْب اللغة كالثقافة فبل ٲبكن الفصل بينهما أثناء تعليم اللغة األجنبية.العبل
من النتائج الٍب توصلنا إليها ُب ىذا البحث، أف دافع التباين الثقاُب ٯبب أف يكوف     

حاضران ُب تعليم اللغة األجنبية. ككذلك كجود الثقافة األجنبية ُب كتب تدريس اللغة 
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افعان مهمان يستند على ا٤بتعة ُب التعلم. فمن خبلؿ ىذه الدرسة، أكدنا على األجنبية يثّب د
أٮبية كجود الثقافة األجنبية األصلية كالٍب ٛبثل عنصران أساسيان ُب الدكافع ا٤ببنية على الثقافة 

 من أجل تعليم كتعلم أفضل للغة األجنبية.  
األجنبية ا٤بستخدمة ُب ا٤برحلة  السؤاؿ الثا٘ب الذم ًب طرحو: ىل كتب تدريس اللغة     

الثانوية ُب ليبيا تدفع الطالب أب تعلم اللغة األجنبية؟ اإلجابة كانت سلبية، فطرؽ التدريس 
ا٤بستخدمة بالثانوية لتعليم الفرنسية كلغة اجنبية ليست ٧بفزة كذلك بسبب الغياب الواضح 

اكز حدكد اللغة كا٢باجة أب النجاح للثقافة الفرنسية. اذان الدافع ُب الكتاب ا٤بدرسي ٓب يتج
 ا٤بدرسي.

السؤاؿ الثالث: كيف ٫بفز الطبلب لتعلم اللغة الفرنسية عن طريق احملتول الثقاُب ُب كتاب  
تعلم اللغة الفرنسية ُب ليبيا؟ الحظنا أف السياؽ الذم يستبعد الثقافة األجنبية ٱباطر 
بإضاعة الفرصة ا٤بتاحة عن طريق دافع التباين الثقاُب لتعليم ىذه اللغة. كتب الدكلة الر٠بية 

٤بقررة ُب ا٤بدارس تفضل الثقافة احمللية كهتمل الثقافة األجنبية. الطلبة ا٤بعنيْب ُب ىذا ا
البحث ىم الطلبة ا٤ببتدئْب الذين ىم ُب حاجة إٔب رعاية فيما ٱبص ٙبفيزىم كدفعهم أب 

 تعلم اللغة األجنبية.
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 فاعلية استخداـ اسًتاتيجية )ابعاد التعلم ؼبارزانو( يف التدريس
 ؿبور)التوجهات اؼبعاصرة يف اسًتاتيجيات التدريس(

 األطرش/ جامعة مصراتةاعداد  د. حسُت ؿبمد 
  ملخص البحث

علي فاعلية استخداـ اسًتاتيجية )ابعاد التعلم ؼبارزانو(  يهدؼ البحث ا٢بإب إب التعرؼ
( 50لدم طلبة ا١بامعة كقد أجرم البحث علي عينة بلغ قوامها)يف  التحصيل الدراسي 

طالبة بكلية اآلداب قسمت إب ٦بموعتْب ضابطة ك٘بريبية ك ًب تطبيق االدكات االتية : 
اجملموعتْب ، استخدمت  ر ٙبصيلي ُب مادة علم النفس الَببوم قبليان كبعديان علياختبا

ُب التدريس ،كاجملموعة الضابطة  اسًتاتيجية )ابعاد التعلم ؼبارزانو(اجملموعة التجريبية 
استخدمت الطريقة ا٤بعتادة ، كلتحقق من فرضية البحث ًب استخداـ ا٤بتوسطات ا٢بسابية 

. ٤بقارنة متوسطي اجملموعتْب ا٤برتبطتْب . كقد (t-test)رية كاختبار كاال٫برافات ا٤بعيا
توصلت النتائج  إب كجود فركؽ دالة إحصائيان الختبار التحصيل الدراسي البعدم بْب 
متوسط درجات طبلب اجملموعتْب لصاّب اجملموعة التجريبية كىذا يرجع إب تأثّب ا٤بتغّب 

 ( كُب ضوء ىذه النتائج يوصي الباحثؼبارزانو  اسًتاتيجية ابعاد التعلما٤بستقل) 
 باستخدامها ك أقَبح أجراء ٕبوث ٩باثلة ُب مراحل دراسية أخرة. 

: Effectiveness of Using Marzano's Learning 

Strategy 

Research presented to the International Conference of 

Education in Libya 

under the slogan 

(Better education for a better future) 

Axis (Contemporary Trends in Teaching Strategies) 

  Prepared by d. Hussein Mohammed Al 

Atrash 

Abstract 
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The present research aims to identify the effectiveness 

of using the Marzano learning strategy in the academic 

achievement of the university students. The research 

was conducted on a sample of (50) students in the 

Faculty of Arts divided into two experimental and 

control groups. The following tools were applied: The 

experimental group used Marzano's learning strategy 

and the control group used the usual method. In order to 

verify the hypothesis, the mathematical averages, 

standard deviations, and t-test were used to compare the 

mean of the two associated groups. The results showed 

that there are statistically significant differences 

between the mean of the two groups with regard to 

experimental group which express the effect of the 

independent variable (Marzano's distance learning 

strategy) on the experimental group. In light of these 

results, the researcher recommends using these and 

suggest   similar research with other stages 

 :   مقدمة
إف العملية التعليمة عملية مركبة كمتشابكة يشَبؾ فيها أكثر من عامل كاألىداؼ العامة    

كا٣باصة ، كاحملتول الدراسي ، كخربات التعلم ، كا٤بعلم كا٤بتعلم كطرؽ التدريس كالوسائل 
كاألنشطة التعليمية ا٤بختلفة. كالتعلم ا١بيد ال يتم إال ُب كجود اسَباتيجيات تدريسية حديثة 

 تركز على ىذه العوامل كتعمل على تنمية قدرات 
ا٤بتعلمْب كإمكانيتهم  هبدؼ مساعدهتم على ٙبقيق النمو الشامل ا١بسمي، كا٤بعرُب ، 
كالصحي، كاالجتماعي، كالعقلي، من خبلؿ ا٤بفهـو الشامل للمنهج الذم يتيحوا 

تنمية عادات العقل للمتعلمْب الفرص ا٤ببلئمة لتلبية ميو٥بم كرغباهتم كتطوير أنفسهم ك 
ا٤بنتجة لديهم كمن بْب النماذج التدريسية  الٍب هتدؼ  إٔب تنمية التفكّب كٙبسْب أساليب 

 التدريس كالىتماـ ٔبميع ا١بوانب العقلية كاالجتماعية كالوجدانية لدل الطبلب .
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لم كيؤكد اال٘باه الَببوم ا٢بديث علي التعلم كنوعية ٨برجاتو إٕب أف تكوف ٧بورىا ا٤بتع
كا٤بعلم معا كالٍب  تدعوا إٕب تنمية ٝبيع القدرات كإمكانيات أساليب التفكّب السليم 
كالقدرات العقلية ك السلوؾ االجتماعي السوم للمتعلم  ك قدرة ا٤بتعلم  علي القياـ  
بالعمليات العقلية ا٤بعقدة تكوف مرادفها الكتسابو لنموذج إدراكي كاسَباتيجيات تفكّب 

 (.5-4: 1992صيدكام ،مبلئمة )أٞبد 
ك علم النفس الَببوم يساعد ا٤بعلم على فهم قدرات التبلميذ كاستعداداهتم  

كطريقة اكتساب ا٤بهارات ، كالعمل علي النمو العقلي ، كمراعاة الفركؽ الفردية بْب 
التبلميذ ُب القدرات العقلية ، كا٤بيوؿ ، كاال٘باىات ، كاالستعدادات ، كُب التحصيل 

اإلنتاج  كأف يعامل التبلميذ كفق ىذه االختبلفات كالفركؽ الفردية ٩با ٯبعلو قادرا العلمي ك 
علي حل مشكبلت تبلميذه الفردية  كملمان با٤بشكبلت التعليمية العامة كا٣باصة           

 (.   12: 2003) خليل ميخائيل ،
 البحث مشكلة
ىدافو كطرقو كأساليبو ، أكجدهتا يشهد التعليم ُب العصر الراىن تطورات كبّبة ُب أ      

التحوالت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ُب عصر العو٤بة الذم نعيش فيو ، كفرضتها 
تغّبات جديدة على الصعيد األكادٲبي ، ٩با جعل االىتماـ ٔبودة التعليم كالتحقق من ىذه 

                                        ا١بودة ىي مصدر االىتماـ البالغ للعاملْب ُب التعليم.           
كباالطبلع على الدراسات السابقة تتضح أٮبية استخداـ اسَباتيجيات أبعاد التعلم ُب    

تنمية التحصيل ك عمليات العلم ك التفكّب لدل الطبلب ُب ٝبيع ا٤براحل التعليمية 
تدريس بالطريقة السائدة لتدريس ا٤بنهج ا٤بعتاد كتأسيسا علي ما تقدـ  ٲبكن القوؿ أف ال
كال تساعد على تنمية  الٍب تعتمد علي التلقْب كا٢بفظ كالستظهار ال ٙبقق التعلم  الفعاؿ 

عادات العقل ا٤بنتجة كما أنو يؤدم إٕب تد٘ب ا٤بستوم التحصيل ٩با يبْب كجود حاجة ماسة  
ات تدريسية إٔب تنمية التحصيل كعادات العقل ا٤بنتجة لدل طبلب باستخداـ اسَباتيجي

حديثة كمناسبة.  كىذا ىو الدافع األكؿ للبحث  أما الدافع الثا٘ب  فهو ندرت البحوث 
العلمية ُب ىذا ا٤بوضوع حيث ٓب ٘بر أية دراسة علمية تناكلت اسَباتيجية  أبعاد التعلم ُب 
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كتنمية عادات العقل ا٤بنتجة لدم طبلب ا ُب البيئة الليبية. كمن خبلؿ ما سبق تتحدد 
 كلة البحث ُب اإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي التإب :مش

ما مدل فاعلية استخداـ اسَباتيجية أبعاد التعلم ُب ٙبصيل مادة علم النفس الَببوم   
 لدم طالبات ا١بامعة ؟

 
 أىداؼ البحث : 

 التعرؼ علي ٭بوذج مارزانو ال بعاد التعلم . .1
ُب  تدريس مادة علم الكشف عن فاعلية استخداـ اسَباتيجية أبعاد التعلم  .2

 النفس الَببوم  لدم طالبات ا١بامعة.
التعرؼ علي العادات العقلية ا٤بنتجة الٍب ٲبكن تنميتها من خبلؿ استخداـ   .3

 اسَباتيجية أبعاد التعلم ُب  تدريس مادة علم النفس الَببوم .
 :أنبية البحث 

 ٲبكن أف تفيد نتائج  ىذا البحث ُب النقاط  التالية:     
تطوير طرؽ التدريس ك ا٤بناىج الدراسية ٗبا يتمشى  مع اال٘باىات العلمية  -1 

 ا٤بعاصرة.
 إعداد أجياؿ تتسم بقدر كبّب من ا٤بركنة ُب التفكّب ك القدرة علي إال بداع.  - 2     

إف البحث ا٢بإب يأٌب كاستجابة موضوعية ك مسايرة لبل٘باىات ا٢بديثة ُب 3 - 
بوم ك الٍب تنادم بأٮبية تنمية مهارات التفكّب ُب ٙبسْب ٦باؿ علم النفس الَب 

ا١بوانب ا٤بعرفية كالتحصيل الدراسي ك ٙبقيق التعلم الناجح ك اال٪باز األكادٲبي 
 ُب ٝبيع اجملاالت .

كما تكمن أٮبية ىذا البحث ُب ندرة البحوث الٍب اىتمت هبذا ا٤بوضوع كهبذه   - 4
 الكيفية ُب البيئة الليبية.

 لبحث :حدود ا
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يقتصر البحث ا٢بإب علي طالبات قسمي الَببية كعلم النفس كلية اآلداب جامعة مصراتة 
 ـ   2017العاـ ا١بامعي ربيع 

 مصطلحات البحث :  
 .Effectiveness-الفاعلية:- 

( الفاعلية بأهنا القدرة على التأثّب ك بلوغ األىداؼ كٙبقيق 1999عرؼ اللقاٗب ا١بمل )
.                                                        )اللقاٗب  النتائج ا٤برجوة 

 (73:1999ا١بمل،
كيعرؼ الباحث الفاعلية إجرائيا بأهنا  األثر ا٤برغوب أك ا٤بتوقع الذم ٙبدثو اسَباتيجية أبعاد 
التعلم "، ك يقاس ىذا األثر من خبلؿ الزيادة أك النقص ُب ا٤بتوسطات درجات أفراد العينة 

 بعد تطبيق االختبار التحصيلي    ا٤بستخدـ  ُب البحث .
 Teaching Multiple إسًتاتيجية التدريس: -

يعرفها نبيل عبد ا٥بادم ك كليد عباد  بأهنا الطريقة ا٤بتبعة ُب إيصاؿ نوع من التعلم لذم 
 2009 الطبلب  .                                  )نبيل عبد ا٥بادم ك كليد عباد ،

:40) 
كٲبكن تعريف االسَباتيجية ُب البحث ا٢بإب بأهنا األسلوب ا٤بتبع ألدل يستخدمو ا٤بعلم 
ُب تقدٙب األنشطة ك توصيل ا٤بعلومات لذم طالبات  باستخداـ  أبعاد التعلم هبدؼ 

 ٙبصيل علم النفس الَببوم .
 (   Gardner ، 2005  : 44)ىوارد جاردنر 

 Dimensions of Learning -إسًتاتيجية أبعاد التعلم:-3
كىو ٭بوذج تدريسي يتضمن عدة خطوات إجرائية متتابعة تركز علي التفاعل بْب ٟبسة 

متمثلة ُب اكتساب ا٘باىات ك ادراكات اٯبابية من التعلم ك اكتساب –أ٭باط للتفكّب 
قها ا٤بعرفة ا١بديدة  ك تكاملها ك اتساقها مع ا٤بعرفة القائمة فعبل كتعميق ا٤بعرفة ك تدقي

للوصوؿ إٕب هنايات  ك نتائج جديدة كاستخداـ  ا٤بعرفة استخداما ذا معِب ك تنمية 
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استخداـ العادات العقلية ا٤بنتجة الٍب ٙبدث  من خبلؿ التعلم ك تساىم ُب ٪باحو.                
(;891992  M arzano,                                                  ) 
اسَباتيجية أبعاد التعلم إجرائيا بأهنا ٦بموعة األنشطة كا٤بمارسات كيعرؼ الباحث  

التدريسية الٍب سيتبعها الباحث كالطالبات كالٍب تعمل على اكتساب ا٤بعرفة كاستيعاهبا 
كفهمها كتعميقها  كتكاملها كاستخدامها على ٫بو لو  معُب من قبل الطالبة  ُب ٙبصيل 

 علم النفس الَببوم .
  -Academic Achievement : دراسي التحصيل ال-4

يعرفو الشيبا٘ب بأنو )ما يظهره التبلميذ من استيعاب للمعارؼ كا٤بفاىيم األساسية ُب ا٤بقرر 
 كما ٰبرزه من ٪باحات ُب امتحاناهتم ا٤بدرسية ا٤بختلفة( .

 (119: 1990)عمر الشيبا٘ب ،
الطلبة للمعلومات الٍب ًب كيعرؼ الباحث التحصيل الدراسي إجرائيا بأنو مقدار استيعاب 

اكتساهبا من خبلؿ تدريس الوحدات ا٤بختارة كتقاس بالدرجة الٍب ٰبصل عليها ا٤بتعلم ُب 
ٙبليل –تطبيق –فهم –االختبار ألتحصيلي ا٤بعد لذلك عند مستويات بلـو ا٤بعرفية)تذكر 

  تقوٙب (–تركيب –
 االطار النظري للبحث :

 مبوذج أبعاد التعلم
ازانو كآخركف  ٭بوذجا تعليميا ٭با ُب ضوء نتائج ٕبوث التعليم ا٤بعرُب أطلق قدـ ركبرت مار 

عليو ٭بوذج أبعاد التعلم معربا عن كيفية عمل العقل  أثناء حدكث عملية التعلم كا٥بدؼ 
النهائي للنمو جْب يصبح الطبلب لديهم القدرة على تطوير أنفسهم على ٫بو ٯبعلهم 

لم خبلؿ حياهتم  كىو ٭بوذج تدريسي يتضمن عدة خطوات قادرين على االستمرار ُب التع
 إجرائية متتابعة 

 -تركز على التفاعل بْب ٟبسة أ٭باط من التفكّب متمثلة ُب :
 . اكتساب ا٘باىات كإدراكات إٯبابية عن التعلم 
 . اكتساب ا٤بعرفة ا١بديدة كتكاملها كاتصاقها مع ا٤بعرفة القائمة 
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  ؿ إٔب هنائيات كنتائج جديدة .تعميق ا٤بعرفة كتدقيقها للوصو 
 . استخداـ ا٤بعرفة استخداما ذا معُب 
   تنمية استخداـ العادات العقلية ا٤بنتجة الٍب ٙبدث خبلؿ التعلم كتساىم ُب

 ٪باحو .
Marzano ,1992)  ) 

كيتضمن ٭بوذج أبعاد التعلم  ٤بارزانو ست مسلمات أساسية حددىا ركبرت مارازانو 
  -كآخركف فيما يإب:

 ينبغي أف يعكس التعليم أفضل ما نعرفو عن كيفية حدكث التعلم .-1
يتضمن التعلم كيتطلب نسقا مركبا من عمليات التفاعل تضم ٟبسة أنواع من التفكّب -2
 أبعاد التعلم ا٤بختلفة. –
إف ما نعرفو عن التعلم يدؿ على أف التعليم الذم يركز على مناىج متعددة -3

 لتنمية كٙبسْب التعلم .التخصصات ىو أفضل طريقة 
ينبغي أف يتضمن ا٤بنهج التعليمي ُب ٝبيع ا٤براحل التعليمية تدريسان صرٰبا لبل٘باىات     -4

 ك االدراكات كالقدرات العقلية ا٤برتبطة الٍب تسّب التعلم .
ا٤بدخل الشامل للتعلم كالتعليم الفعاؿ  ٭بطاف من التعلم ٮبا: ا٤بتمركز حوؿ ا٤بعلم -5

 كا٤بتمركز حوؿ ا٤بتعلم . 
ينبغي أف يركز التقوٙب على استخداـ التبلميذ للمعرفة كلبلستدالؿ ا٤بركب أكثر من  -6

 9) اسَبجاع ا٤بعلومات كا٤بستويات الدنيا من التفكّب .                      
Marzano ,2000:) 

 أنبية مبوذج أبعاد التعلم يف التدريس
يساىم ٭بوذج أبعاد التعلم ُب ٙبقيق العديد من الفوائد ُب تدريس ا٤بواد ا٤بختلفة بصفة عامة 

 -من خبلؿ تنظيم احملتول التعليمي تتمثل ُب:
لعقلية الٍب ٘بعل تنمية قدرات ا٤بتعلمْب الذىنية كاكتساهبم ا٤بهارات كالعمليات كالعادات ا -

 منهم طبلبان مفكرين كمنتجْب .
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 ٚبريج متعلمْب يتصفوف بالتعلم الذاٌب ا٤بستمر . -
تغّب نظرة ا٤بتعلمْب من ٦برد ا٢بفظ كالثقلْب إٔب االستمتاع بالدراسة كتقبل التحديات  -

 العلمية.
-198: 2005ىدل بشّب،  –تنمية اال٘باىات االٯبابية لذا ا٤بتعلمْب )ماجدة صاّب  -

199                                                               ) 
 ا٤بشاركة الفعالة من جانب ا٤بتعلم ُب أداة األنشطة كٙبقيق أىدافها.-
 توفّب مناخ صفي يساعد على تكوين ا٘باىات إٯبابية ٫بو التعلم كإٛباـ عملية التعلم. -
ا١بديدة با٣بربات السابقة لتحقيق التكامل ُب البنية ربط ا٤بعلومات كا٤بهارات كا٤بفاىيم -

 ا٤بعرفية.
 (76:  2003)إبراىيم البعلي ، 

 اسًتاتيجية أبعاد التعلم يف التحصيل:
لكي نستفيد من أبعاد التعلم ُب التدريس ك التعلم البد من إعداد مواقف تعليمية ٙبقق 

٘باىات االٯبابية لتعلم " ك كذلك التكامل بْب أبعاد النموذج ك اعتبار البعد األكؿ "اال
البعد ا٣بامس "عادات العقل ا٤بنتجة " كأىداؼ تعليمية ُب الوحدات الدراسية ُب ٧بتوم 
الدراسي ك كيسعي كل معلم إٔب ٙبقيق ىذين ا٥بدفْب من خبلؿ االبعاد الثا٘ب ك الثالث 

 عن طريق :  كالرابع من ىذا النموذج ك يقدـ احملتوم الدراسي من خبلؿ ىذه االبعاد
  البعد األوؿ االذباىات و االدراكات االهبابية كبو التعلم :

ا٤بعلموف الفاعلوف يدخلوف ُب اعتبارىم ا٘باىات ا٤بتعلمْب ك ادراكاهتم ،ٍب يشكلوف 
دركسهم لتنمية اال٘باىات ك االدراكات ا٤بوجبة عند ىؤالء ا٤بتعلمْب . )صفاء األعصر 

،2000 :16 ) 
 عاملْب أساسيْب ٘بب مراعاهتما ُب ىذا البعد كٮبا .1997ك زمبلؤه كقد حدد مارازانو 

 مناخ التعلم  Learning Climate كىو ا٤بناخ الصفي ا١بيد كما يتضمنو:
 من معلم   ك أقراف ك فصل دراسي .
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: إذا توفرت لدم الطالب  ا٘باىات اٯبابية Classroom Tasksاؼبهاـ الصفية  
  2009)منذور عبد السالـ، ٫بو ا٤بهاـ الصفية فسوؼ يتم ا٪بازىا بشكل جيد .   

:90)  
كمن االسَباتيجيات التدريسية الٍب يقـو هبا ا٤بعلم لتنمية ا٘باىات االٯبابية ٫بو التعلم  

 كالتإب:
 يع ا٢بواس .أف يكوف ا٤بعلم على صلة بصرية مع الطبلب ُب ٝب 
 . ينادم الطبلب بأ٠بائهم األكٕب أك بألقاهبم 
  . ا٢بركة السليمة داخل الفصل أك القاعة 
  التخطيط ا١بيد ٤بناخ ك مهاـ التدريس ك يكوف ُب مستول الطبلب ك اىتماماهتم

. 
 . استخداـ أساليب ٘بعل ا٤بهاـ التدريسية مرنة ك قابلة لزيادة 
  اجمليب حٌب يتيح  لطالب فرصة للتفكّب .يطرح ا٤بعلم السؤاؿ ٍب يعْب 
 . احَباـ ك تقدير إجابة الطبلب حٌب إذا كانت غّب صحيحة 
  اٚباذ اإلجراءات ا٤بناسبة  ا٘باه السخرية ك ا٤بضايقات الٍب قد  ٙبدث داخل

 القاعة    أك خارجها لسلوؾ الغّب مرغوب .
 . ٙبديد فَبات لراحة من حْب أب أخر 
 هم ا٤بهاـ ا٤بكلفْب هبا مع إتاحة فرص التعلم التعاك٘ب مساعدة الطبلب على ف

 ( 16: ٣1998بلق مناخ تعلم مناسب )مارازانو ،
 : البعد الثاين اكتساب اؼبعرفة و تكاملها

الغرض من التعلم بصفة عامة ك تدريس بصفة خاصة ىو اكتساب ا٤بتعلم ا٤بعرفة الضركرية 
ذه ا٤بعرفة ُب سياؽ خرباتو ك ٛبيز بْب أنواع الٍب يطلبها ُب حياتو ك مساعدتو على تكامل ى

ا٤بعرفة ك ٙبديدىا كتوضيحها حٌب يتمكن من إدراؾ طرؽ التفكّب ك كيفية عمل العقل أثناء 
التعلم ك يرل مارازانو اف ا٤بتعلم ينبغي أف يكتسب نوعْب من ا٤بعرفة ٮبا ا٤بعرفة التقريرية     
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ْب ا٤بعرفة الشرطية أك الظرفية ألهنا تتشكل أثناء ك ا٤بعرفة اإلجرائية ك تساند ىذين ا٤بعرفت
 (                                    (Hersehpach .1998اكتساب كل نوع من أنواع ا٤بعرفة . 

ىي ا٤بعرفة الٍب يكتسبها ا٤بتعلم عن Declarative Knowledge   اؼبعرفة التقريرية
ك ٦بموعة من ا٢بقائق أك قائمة من شيء أك موضوع متعلق بطبيعتو مثل معرفة قصيدة أ

 التواريخ                                         
 كيتم اكتساب ا٤بعرفة التقريرية من خبلؿ عدة أنشطة منها :  

لطالب بربط ا٤بعرفة القدٲبة با٤بعرفة ا١بديدة عن طريق ا :يقـوبناء اؼبعٍت )بناء اؼبعلومات (
كالتدريس التبادٕب ،كتكوين ا٤بفاىيم ،العصف الذىِب ٦بموعة من االسَباتيجيات مثل "

 (314: 1999.)جابر عبد ا٢بميد ،
 كفيها يتم ٘بميع ا٤بعلومات ك تنظيمها لدم ا٤بتعلم تنظيم اؼبعٍت )تنظيم اؼبعلومات(:

على شكل صور أك كسيلة أك رموز أك صور بيانية توضح العبلقة بْب األفكار الفرعية 
 .بالفكرة الرئيسية للموضوع ك عبلقتها  بعضها ببعض

يسهل اسَبجاعها ك  يتم ٚبزين ا٤بعلومات ُب الذاكرة طويلة ا٤بدل حٌبزبزين اؼبعلومات :
استخدامها ُب ا٢بياة اليومية كٲبكن استخداـ العديد من االسَباتيجيات لتحقيق ذلك مثل 

كالسجع العدد مع اسَباتيجية الرموز ك البدائل ك الربط ك اسَباتيجية النظم االصطبلحية  
       (  34: 2007)دعاء عبد ا٢بي،  .  الصور ك ا٤بكاف

 : Procedural Knowledgeاؼبعرفة اإلجرائية 
كىي ا٤بعرفة الٍب تكتسب من خبلؿ قياـ الفرد بعدة أنشطة ُب صورة خطوات مرتبة ترتيان 

 2001ألباز ، خطيان لغرض ٙبقيق أم ناتج للمعرفة التقريرية ك االنتفاع  هبا .  )خالد
:421          ) 

 كٲبكن مساعدة الطالب علي تعلم ا٤بعرفة اإلجرائية ُب عدة مراحل  :
  بناء ا٤بعرفة اإلجرائية عن طريق استخداـ التفكّب بصوت عإب كعرض علي الطلبة

٦بموعة من ا٣بطوات ا٤بكتوبة ك تعلم كيفية إعداد خرائط تطبيق كتعلمهم ا٣بطوات 
 (73: 1998رة أك العملية                                )مارازانو،ا٤بتضمنة ُب ا٤بها
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  تتشكل ا٤بعرفة اإلجرائية من ا٤بهارات ك العمليات ا٤بتضمنة داخل ا٤بعرفة اإلجرائية
كيقـو الطلبة بتعديلها ك معا١بة األمثلة ك تعلم ا٤بهارات ا١بديدة من خبلؿ ا٤بمارسة 

 ا٤بوجو.
       استدماج  ا٤بعرفة اإلجرائية يعِب قدرة ا٤بتعلم علي ٩بارسة ا٤بهارة كالعملية ُب بلوغ

 2007نقطة ما يستطيع ا٤بتعلم أف يؤديها بسهولة نسبية فيما بعد )مرٙب ألرحيلي ،
:29                                                                                 ) 
فة الشرطية فهي معرفة مٌب ك ٤باذا تستخدـ ا٤بعرفة التقريرية ك ا٤بعرفة اإلجرائية ك أما ا٤بعر 

مثاؿ ذلك علي الطالب ا٤بتعلم عندما يسأؿ نفسو مٌب ينبغي عليو أف يقرأ بعناية كدقة. 
 (.313: 1999)جابر عبد ا٢بميد، 

 البعد الثالث :تعميق اؼبعرفة و صقلها :
ىذه  التجوؿ ُب قوؿ با٤بعلومات ك ا٤بهارات ك إ٭با يقتضيالتعلم ا١بيد ال يعِب ملئ الع

كيتفق بياجيو مع مارازانو ُب ضركرة  ا٤بعلومات ك تطويرىا ك إعادة صياغتها بشكل جديد
تعميق ا٤بعرفة ك صقلها عندما ٙبدث عن التمثل ك التواـؤ  كمبدأين ُب التعلم حيث رأل 

ء القائم ُب عقل ا٤بتعلم أما التواـؤ فهو تغّب أف التمثل ىو تكامل ا٣بربات ا١بديدة ُب البنا
البناء القائم نتيجة لتفاعل مع ا٣بربة ا١بديدة كىو ما يعاد٥با ُب البعد الثالث من ٭بوذج 

 ( 3: 2007مارازانو ألبعاد التعلم  .  )مرٙب الرحيلي ،
عدة ا٤بتعلم كقد حدد مارازانو ٜبانية أنشطة تعليمية ٲبكن تفعيلها ُب ا٤بوقف التعليمي ٤بسا

على تعميق ا٤بعرفة ك صقلها   كتقنينها مع الَبكيز على ضركرة استخداـ ا٤بعلم لبلسَباتيجية 
التساؤؿ أثناء تدريسو لتنمية ىذا البعد ك يشَبط أف تكوف ىذه التساؤالت مصنفة داخل 

 ىذه األنشطة ك تتمثل ىذه األنشطة ُب :
 ؼبقارنة Comparing  االختبلؼ بْب األشياء كمن أمثلة تعِب ٙبديد أكجو الشبو ك

لؤلسئلة ا٤بستخدمة ُب ىذا النشاط :ما أكجو التشابو بْب ىذه األشياء ؟ ما أكجو 
 االختبلؼ ؟
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  التصنيفClassifying  على  يعِب ٘بميع األشياء ُب فئات ٲبكن تعريفها
أساس خصائص معينة كمن أمثلة األسئلة ا٤بستخدمة ُب ىذا النشاط : كيف تنظم 

 األشياء ُب فئات ؟ كما خصائص الٍب ٛبيز كل فئة ؟ ىذه 
   االستقراءInduction  ، يعِب التوصل إٕب ا٤ببادئ أك التعميمات غّب معركفة

كمن األمثلة األسئلة ا٤بستخدمة ُب ىذا النشاط : ما الذم ٲبكن أف نستخلصو ُب 
 ضوء ا٤ببلحظات ألتيو ؟ كما احتماؿ أف ٰبدث ....؟ 

   االستنباطDeduction ك يعِب التوصل لنتائج غّب معركفة سابقا من مبادئ ك
تعميمات معركفة ، كمن األمثلة األسئلة ا٤بستخدمة ُب ىذا النشاط :ما الذم ٲبكن 

 ؟  أف نستنتجو أك نتنبأ بو ؟ كما الشرط الٍب ٘بعل ىذا التنبؤ أكيدا
  ربليل األخطاءAnalyzing errors ُب  كيعِب ٙبديد ك ٛبحيص األخطاء

التفكّب عند الفرد ك عند اآلخرين ، كمن األمثلة األسئلة ا٤بستخدمة ُب ىذا النشاط 
 : ما األخطاء االستدالؿ ُب ىذه ا٤بعلومة؟ ٤باذا تعترب ىذه ا٤بعلومة مضللة ؟

   بناء الدليل اؼبدعمConstructing support كيعِب بناء نظاـ من
مثلة األسئلة ا٤بستخدمة ُب ىذا النشاط األدلة لتأييد ك تأكيد حقيقة معينة ، كمن األ

ما ىي حدكد ىذه ا٢بجج؟ ك ما ىي االفَباضات -: ما ىي األدلة الٍب تدعم ..؟ 
 الٍب كراءىا ؟

   التجريد Abstracting ك يعِب ٙبديد الفكرة العامة ك راء ا٤بعلومات أك
كراء البيانات  البيانات ، كمن األمثلة األسئلة ُب ىذا النشاط : ما ىي الفكرة العامة

 ؟ ؟ كماىي ا٤بواقف األخرل الٍب ٲبكن أف تنطبق عليها ىذه الفكرة
   ربليل الرؤىAnalyzing Perspectives  ك تعِب ٙبديد الرؤية

الشخصية حوؿ موضوع التعلم ، كمن امثلة األسئلة ُب ىذا النشاط :٤باذا ٲبكن 
 اعتبار ىذا الشيء جيدان    أك سيئان أك ٧بايدان ؟ 

 د الرابع :البع
 استخداـ اؼبعرفة استخداـ ذا معٍت  : 
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إف اكتساب ا٤بعرفة ُب حد ذاهتا ليس ىدفان كافيان بل البد من استخدامها كاالستفادة منها 
ُب ا٢بياة اليومية حٌب يصبح التعلم فعاالن معتمدان علي أسلوب التعلم التعاك٘ب كىناؾ ٟبسة 

 استخداـ ا٤بعرفة استخدامان ذا معِب كىي  :أنشطة اقَبحها مارازانو ٘بشع الطلبة على 
 ازباذ القرارDecision Making : كىو اٚباذ القرار ا٤بناسب الختيار البديل

األكثر تناسبان للتعامل مع ا٢بدث بناءن على أدلة منطقية مثل اإلجابة على األسئلة 
د اآلتية  ،ما أفضل الطرؽ لتحقيق ...؟ما ىو أنسب حل ....؟           )٧بم

 ( 127: 2003حسن ،
   االستقصاءInvestigation: كىو عملية يتم من خبل٥با ٙبديد ا٤ببادئ كراء

الظواىر    ك عمل التنبؤات حو٥با كاختبار صحة ىذه التنبؤات كىناؾ ثبلثة ٭باذج 
 : استقصاء التعريف :كيتضمن إجابة أسئلة مثل-لبلستقصاء : 

  ما ا٤بعآب ا٥بامة .....................؟ما ا٣بصائص الٍب ٛبيز ...............؟ 
 استقصاء تارٱبي كيتضمن إجابة علي األسئلة مثل :

 كيف حدث ..................؟  ٤باذا حدث ..................؟ 
 استقصاء تنبؤم كيتضمن إجابة علي أسئلة :

              ماذا ٰبدث لو أف .............؟ ماذا كاف ٲبكن أف ٰبدث ....؟ 
 ( 10: 2003)إبراىيم ألبعلي ،

  حل اؼبشكالتProblem solving  ىي ٦بموعة من ا٣بطوات ا٤بنظمة:
الٍب يسّب عليها الفرد هبدؼ الوصوؿ إٕب حل ا٤بشكلة كذلك باإلجابة عن األسئلة 

التغلب علي ىذه العقبة؟ كيف أستطيع أف أحقق ىدُب ُب  كيف استطيع  –اآلتية 
 (146: 2000، ىذه الطركؼ ؟    )مارازانو

   االخًتاعInvention : كىو ٙبقيق شيء ٓب يسبق ٙبقيقو كىو مرغوب فيو
،٫بن با٢باجة إليو كيصاحب ىذه العملية اإلجابة عن األسئلة اآلتية :ما الذم أريد 

أف اخَبعو ك أف أصل  إليو ؟ ما ىي الطريقة ا١بديدة ؟،كما الطريقة األفضل ؟           
 ( 166)مرجع سابق ،
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 بحث التجرييب الExperimental Enquiry: كىو العملية الٍب تركز
على ٩بارسة عمليات العلم األساسية كا٤ببلحظة  ك التحليل ، ك التنبؤ، ك اختيار 
ماذا -صحة النتائج ، ك التفسّب ،ك االستنتاج ،كتتطلب اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

 أتستطيع التنب بيو ؟تبلحظ أمامك ؟ مب  تفسر نتائج التجربة ؟ ما الذم 
كيتوقف ٪باح ا٤بعلم ُب ٙبقيق ىذا البعد علي مدل  حرصو علي التخطيط الدقيق كالتنظيم 
ك أف تكوف ا٤بهاـ التعليمية ذات بعد كظيفي لدل الطبلب ك مشاركة الطبلب ُب بناء ىذه 

ُب  ا٤بهاـ ك ٙبديد األسئلة ك ٙبمل ا٤بسؤكلية كما يشجع ا٤بعلم كيعزز كل سلوؾ تستخدـ
فكرة ا٤ببلحظة ا٤بنظمة كاالسَباتيجية ىامة ٤بتابعة تنفيذ ا٤بهاـ  .)مارازانو ك آخرين 

،1998 :179 ) 
 البعد اػبامس :

 عادات العقل اؼبنتجة :
إف عاداتنا العقلية تؤثر ُب كل شيء نعلمو كنتعلمو ك أفضل الطرؽ ك الوسائل لبلكتساب 

ك األنشطة التعليمية الٍب تتطلب من الطبلب  العادات العقلية ا٤بنتجة ىو هتيئة ا٤بواقف
٩بارسة مهارات التفكّب ا٤بختلفة ُب ا٤بواقف ك ا٤بشكبلت ا٢بياتية ك من العادات العقلية 

 ا٤بنتجة ُب البعد ا٣بامس من  ٭بوذج أبعاد التعلم ما يلي :
  أف تقـو فاعلية أفعالك . -أف تكوف علي كعي بتفكّبؾ . -أف تكوف متفتح العقل 
 تدفع حدكد معرفتك ك قدراتك ك توسعها . أف 
  أف تندمج علي ٫بو مكثف ُب ا٤بهاـ حٌب حْب تكوف اإلجابات أك ا٢بلوؿ غّب

كاضحة علي ٫بو مباشر .                                                                                     
ب أف يكتسبها التبلميذ خبلؿ العملية كقد ًب ٙبديد العادات  العقلية ا٤بنتجة الٍب ٯب

 التعليمية ُب ثبلث  فئات :
 التفكّب الناقد: Critical thinking    
 :التفكّب أالبتكارم Creative thinking  
   تنظيم الذاتSelf Regulatio     :( 181، 18) مرجع سابق 
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 العالقة بُت أبعاد التعلم :
أبعاد التعلم ا٣بمسة الٍب حددىا مارازانو تعترب برنا٦بان تعليميان شامبلن  تطور من خبلؿ نتائج 

البحوث ك الدراسات ُب ٦باؿ ا٤بعرفة ك التعلم كىذه األبعاد ال تعمل على عز٥با عن بعضها     
عديدة ك غّب قابلة للمقارنة فيما بينها ،فهي متداخلة ك متفاعلة ك مرتبطة مع بعضها بطرؽ 

لتحسْب جودة التدريس ك التعلم  ُب أم ٧بتوم دراسي فهي ال تشكل تصنيفان ك ال ىرمان 
كلكنها ٲبكن أف ٛبثل مرجعا ٤بصممي ا٤بناىج ك للمعلمْب لكي يعلموا طبلهبم كيف 
يفكركف تفكّبان سليمان ك ٠بيت ىذه األبعاد بأبعاد التعلم ألنو ُب كجود اال٘باىات ك 

بية السليمة ك استخداـ العادات العقلية ا٤بنتجة ليكوف التعلم أكثر فاعلية االدراكات  االٯبا
 ك التفكّب أكثر كاقعية 

كٲبكن للمعلم أف ينتقي من النموذج ما يناسبو فقد يكتفي بالبعد الثالث ا٣باص  
بالعمليات ا٤بعرفية  أك البعد الرابع ا٣باص باستخداـ ذم معِب كقد يرم ا١بمع بينهما، ك 

ذلك على أىداؼ ك كظيفة ا٤بناخ التعليمي بكل أبعاده كيعد افضل أنواع التعلم  يتوقف
فاعلية الذم ينتج عن التفاعل ىذه أبعاد ا٣بمس من التفكّب .                             

 ( يوضح ىذه العبلقة . 1كالشكل رقم ) ( 146: 2000)مارازانو ،
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

استخدام المعرفة عمى نحو له 
 معـــنى

 توسيع المعرفة وتنقيتها

 اكتساب المعرفة 

 وتكاممها

 المواقف والمفاهيم 

 نواتج التفكــــير
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 ( العبلقة بْب أبعاد التعلم1الشكل رقم )
من خبلؿ العرض السابق لنموذج مارازانو األبعاد التعلم ٲبكن ٙبديد األسس الٍب يقـو 

 التعليمي كفقا ٥بذا النموذج ُب ما يلي:عليها تنظيم كتدريس احملتول 
  عرض ا٤بفاىيم كاألفكار الرئيسية للموضوع ُب البداية ُب صورت خرائط معرفية

 ك٨بططات ىرمية صور أك رسـو ٕبيث تربز ىذه األفكار كا٤بفاىيم بوضوح.
  صياغة مهاـ تعليمية كأنشطة تعليمية تقـو على تأكيد أجابو ا٤بتعلم كمشاركتو

 الفعالة .
  لكي تتاح الفرصة ٤بمارسة مهارة التفكّب ا٤بختلفة ’تنوع األنشطة التعليمية 
 . تدريب الطبلب ُب مواقف التعلم ا٤بختلف على ٩بارسة  العادات العقلية 
 عرض مواقف خاصة با٤بتعلم مرتبطة بطبيعة ٦بتمعة ،كحياتو، كمشكبلتو الدراسية  

 Academic Achievement التحصيل الدراسي :
التحصيل الدراسي ٧بوران أساسيا كرئيسيان ُب عملية التعليم ُب ٝبيع ا٤براحل التعليمية  يعترب

كيعرفو عمر التومي الشيبا٘ب بأنو ما يتحصل عليو الطبلب من ا٪بازات كتغّبات مرغوبة ُب 
معارفهم كمهارهتم كا٘باىاهتم  نسبة للخربات التعليمية الٍب مركا 

 (1999:119هبا.)عمرالشيبا٘ب،
عرؼ الباحث التحصيل الدراسي بأنو كل ما يكتسبو الطالب من معلومات كمهارات ُب كي

مادة علم النفس الَببوم من خبلؿ الفصل الدراسي كيقاس بالدرجة الٍب يتحصل عليها 
 الطالب ُب االختبار التحصيلي ا٤بعد لذلك.

فرع من فركع علم  Eductional  Psychology -علم النفس الًتبوي:
 البيئة التعليمية كالَببوية  يهتم بدراسة ا٤بتغّبات ا٤بستقلة مثل :قدرات العقلية ،ك النفس ُب

أبعاد التعلم ،كتأثّب ا٤بتغّبات النفسية علي نتائج السلوؾ مثل ا٤بنافسة ،ك مبلئمة ا٤بادة 
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الدراسية ،ك طرؽ التدريس ا٤بختلفة لتحقيق األىداؼ ا٤بوضوعة ،ك عبلقة ا٤بعلم بالطبلب 
  ا .ك غّبى

 الدراسات السابقة :      
كنظرا ألٮبية ٭بوذج أبعاد التعلم ُب ٙبقيق العديد من أىداؼ تدريس مواد ٨بتلفة فقد 
أجريت العديد من  األٕباث كالدراسات العربية كاألجنبية الٍب استخدمت ىذا النموذج 

 -منها:
كالتفكّب ا٤بركب أثبتت فاعلية النموذج ُب تنمية التحصيل  2001دراسة )خالد ألباز( 

اٚباذ القرار( كاال٘باه ٫بو مادة الكيمياء كدراسة)  –التفكّب اإلبداعي  –)التفكّب الناقد 
(   أثبتت فاعلية النموذج ُب تنمية التحصيل ُب العلـو كبعض  2003إبراىيم البعلي 

( كشفت  2003عمليات التعلم لتبلميذ الصف الثا٘ب إعدادم ( كدراسة )شيماء ٞبودة 
فاعلية النموذج ُب تنمية مهارات ما كراء ا٤بعرفة كالتحصيل لطبلب الصف األكٔب ثانوم  عن

( توصلت إٔب فاعلية النموذج ُب تدريس 2006ُب مادة اإلحياء  كدراسة )٧بمد حسنْب 
الفيزياء على اكتساب ا٤بفاىيم كالتفكّب ا٤بركب كاال٘باه ٫بو تعلم الفيزياء لطبلب الصف 

كشفة عن فاعلية النموذج ُب تدريس العلـو ُب   2007ة )مرٙب الرحيلي أكٔب ثانوم كدراس
تنمية التحصيل الذكاءات ا٤بتعددة لطلبات الصف الثالث ا٤بتوسط للمدينة ا٤بنورة كدراسة 

(توصلت إٔب فاعلية النموذج ُب تنمية بعض مهارات التفكّب  2008)أما٘ب ٢بصاف 
ٙبليل ا٤بنظور ( كاالستيعاب  -االستنباط  –يل التحل -ا٤بقارنة  –االستقرار  –)التصنيف 

أ٤بفاىيمي ُب العلـو لتبلميذ الصف السادس االبتدائي ُب السعودية كدراسة )مدحت ٧بمد 
( أثبتت فاعلية استخداـ النموذج ُب تنمية التفكّب االستدالٕب  2009حسن صاّب 

األكؿ توسط بالسعودية ك  كالتحصيل ُب مادة العلـو كاال٘باه ٫بو ا٤بادة لذا تبلميذ الصف
( أثبتت فاعلية النموذج ُب تنمية االستيعاب 2009دراسة )مندكر عبد السبلـ فتح هللا 

 )أ٤بفاىيمي ُب العلـو كعادات العقل لذا تبلميذ الصف السادس االبتدائي كدراسة 
Dujari 1994)  ىدفو إٔب التعرؼ على أثر بعدين من ٭بوذج أبعاد التعلم ٮبا اكتساب

كامل ا٤بعرفة كتعميق كتنقيح ا٤بعرفة كأثبتت الدراسة عدـ فاعلية النموذج ُب تنمية كت
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التحصيل ُب العلـو لدل الطبلب كلية العلـو البيئية ُب مقرر األسس الكيميائية للحياة ، 
كشفت عن فاعلية النموذج ُب تنمية التحصيل   (Hant & bell ،2002)كدراسة 

كذالك على عينة من أطفاؿ الركضة ، )منذكر عبد كاال٘باه ٫بو ا٤بادة العلمية 
( ىدفت إٕب تنمية بعض مهارات 2003ك دراسة  أسامة عبد اللطيف ) (2009السبلـ،

التفكّب ا٤بتضمنة ُب ٭بوذج أبعاد التعلم من خبلؿ تدريس العلـو لتبلميذ الصف األكؿ ُب 
لمجموعة التجريبية ،ك ( تلميذان ل48ا٤برحلة اإلعدادية ، ك تكونت عينة الدراسة من )

( تلميذان للمجموعة الضابطة ،ُب احدم مدارس ٧بافظة القاىرة ،حسب ا٤بنهج شبو 54)
التجرييب ، ك استمرت ٘بربة البحث شهران كاحدان ،      ك أداة الدراسة عبارة عن اختبار 

خطاء ، لقياس بعض مهارات التفكّب )ا٤بقارنة ، التصنيف ،االستقراء ،االستنباط ،ٙبليل األ
بناء األدلة ،ٙبليل ا٤بنظور (، ك أعد الباحث كتابان للطالب ك دليبلن للمعلم ُب كحدة البيئة ك 
مواردىا ُب ضوء ٭بوذج مارزانو ألبعاد التعلم ، ككانت نتائج الدراسة تشّب إٕب تفوؽ تبلميذ 

موعة الضابطة اجملموعة التجريبية الذين درسوا باستخداـ ٭بوذج أبعاد التعلم علي تبلميذ اجمل
الذين درسوا باستخداـ الطريقة التقليدية ُب مهارات التفكّب السابقة ا٤بتضمنة ُب ا٤بقياس ، 
كخرجت الدراسة ٗبجموعة من التوصيات ك ا٤بقَبحات بناء علي النتائج الٍب توصلت إليها 
لة ،من أٮبها الَبكيز علي التدريس باستخداـ ٭بوذج مارزانو ُب تدريس العلـو للمرح

 (2003ا٤بتوسطة .كدراسة عبد اللطيف أبو بكر )
ىدفت إٕب دراسة أثر استخداـ ٭بوذج أبعاد التعلم ُب ٙبصيل طبلب ا٤برحلة 
الثانوية بسلطنة عماف للببلغة ك ا٘باىاهتم ٫بوىا ،ك كانت عينة الدراسة مكونة من 

موعة التجريبية (طالبان من طبلب الصف الثا٘ب الثانوم بسلطنة عماف ،حيث كانت اجمل84)
( طالبان للمجموعة الضابطة ، ك كانت أدكات الدراسة عبارة عن 42( طالبان   ك )42)

اختبار ٙبصيلي ، مكوف من أسئلة مقاؿ ك أسئلة االختيار من متعدد ، ك التكملة، ُب 
مادة الببلغة للصف الثا٘ب الثانوم ، كمقياس ا٘باه للتعرؼ علي ا٘باه طبلب الصف الثا٘ب 

وم ٫بو الببلغة بعد الدراسة باستخداـ ٭بوذج مارزانو ، مقارنة بالتغّب ُب ا٘باه الطبلب الثان
الذم درسوا ُب اجملموعة الضابطة بدكف استخداـ ٭بوذج مارزانو ، كتوصلت النتائج إٕب 
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فاعلية استخداـ ٭بوذج أبعاد التعلم ُب تنمية التحصيل ك اال٘باه ٫بو الببلغة ، كخرج 
من التوصيات منها : أٮبية توجيو االىتماـ ٫بو استخداـ ٭بوذج أبعاد  الباحث ٗبجموعة

التعلم كاالسَباتيجيات التدريسية ا٤بتضمنة فيو ، مع مواد دراسية أخرم ، كمراحل 
ىدفت إٕب معرفة أثر استخداـ  (:2007ودراسة مرًن  أضبد فائز ألرحيلي )دراسية٨بتلفة.

ُب التحصيل، ك تنمية الذكاءات ا٤بتعددة لدل ٭بوذج ألبعاد التعلم ُب تدريس العلـو 
( طالبة ُب الصف الثا٘ب 70طالبات الصف الثا٘ب ا٤بتوسط ك تكونت العينة الدراسة من )

ا٤بتوسط ك كزعت علي ٦بموعتْب )٘بريبية ك ضابطة (         ك استخدمت الختبار 
تعددة، ك توصلت التحصيل ا٤بستويات ا٤بعرفية حسب تصنيف بلـو ك مقياس الذكاءات ا٤ب

الدراسة إٕب كجود فركؽ دالة إحصائيا ُب التحصيل  ُب مادة العلـو لصاّب اجملموعة 
التجريبية الٍب درست باستخداـ ٭بوذج مارزانو، ك أبعاد التعلم، ك قيمة حجم التأثّب 

%(  كما أظهرت عدـ كجود داللة إحصائية ُب الذكاءات ا٤بتعددة بْب طالبات 79)
%( كما اتضح كجود عبلقة  0.02تجريبية ك الضابطة ك قيمة حجم التأثّب) اجملموعتْب ال

ارتباطية دالة إحصائيا بْب التحصيل ك الذكاءات ا٤بتعددة لدل طالبات اجملموعة التجريبية ، 
بينما ال توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بْب التحصيل ك الذكاءات ا٤بتعددة لدل 

 ابطة .الطالبات اجملموعة الض
من خبلؿ استعراض الباحث للبحوث سابقة ا٤بتعلقة بأبعاد التعلم كالتحصيل 
اتفقت نتائج بعض البحوث على أف توظيف ٭بوذج أبعاد التعلم ُب التدريس ساعد على 
ٙبسن مستول التحصيل الدراسي للمواد ا٤بختلفة ، كتنمية مهارات التفكّب: منها دراسة 

مرٙب  ألرحيلي ، 2003،أسامة عبد الطيف 2001لباز،خالد أ 1997)أما٘ب ٧بمد سعد
 ( كىذا يتفق مع البحث ا٢بإب .2003شيما ٞبودة دركيش ، دراسة2007

كما يتضح من مطالعة البحوث السابقة ُب ىذا احملور اقتصار بعض البحوث على أنواع 
، أما٘ب ٧بمد ٧1995بددة من ٭بوذج أبعاد التعلم ك من تلك البحوث )فاطمة حلمى

( كما تبْب أف أغلب البحوث السابقة ُب ىذا احملور اقتصرت 1994،ذكجارل1997عدس
 العينة فيها على ٦بموعتْب )ضابطة ك٘بريبية( 
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 ُب ضوء الدراسات ذات السابقة صاغ الباحث الفرضية االتية :
( بْب متوسطات 0.05" ال توجد فركؽ داللة إحصائية عند مستول داللة ) 

 تْب )التجريبية كالضابطة( ُب االختبار التحصيلي البعدم .درجات طالبات اجملموع
 اجراءات البحث :

 :استخدـ الباحث الباحث ا٤بنهج التجرييب ٤ببلئمتو ٥بدؼ البحث البحث منهج
 متغَتات البحث :

 ا٤بتغّب ا٤بستقل كيتمثل ُب اسَباتيجية ابعاد التعلم ٤بارزانو
 ا٤بتغّب التابع كيتمثل ُب التحصيل الدراسي

 عينة البحث : 
تكونت عينة البحث من طالبات كلية اآلداب االٌب  يدرسنا مقرر علم النفس الَببوم  

( طالبة حيث 30( طالبة  ك اجملموعة التجريبية  عددىا )29اجملموعة الضابطة ك عددىا )
( طالبة كعينة أساسية ك ٲبكن 50كصلت أعداد اجملموعتْب  بعد الفاقد التجرييب إٕب )

                                لك علي النحو األٌب كما ىو مبْب ُب ا١بدكؿ التإب توضيح ذ
 (1اعبدوؿ رقم )

 توزيع ؾبموعات عينة البحث

اجملموعات 
 البحث

 الكلية
 االسًتاتيجية

 اؼبقًتحة

 عدد أفراد العينة

عدد 
 الطلبة

الفاقد 
 التجرييب

عدد عينة 
البحث 

 األساسية
 25 5 30 أبعاد التعلم الَببية التجريبية 

 الَببية الضابطة
الطريقة ا٤بعتادة ُب 

 25 4 29 التدريس

 50 9 59 ٦بموعتْب العدد الكلي
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 كلتحقيق التكافؤ كالتجانس بْب أفراد العينة قاـ الباحث بضبط ا٤بتغّبات التالية : 

 -االقتصادي .اؼبستوي االجتماعي و -.اؼبستوي التعليمي للطالبات -العمر الزمٍت 
 مستوي الذكاء

                              إعداد وضبط أدوات البحث و يشمل :      
 ربليل ؿبتوى الوحدات الدراسية /   

قاـ الباحث بإجراء ٙبليل لوحدات الدراسية من خبلؿ ٙبديد األجزاء ا٤بختلفة ٤بادة علم 
النفس الَببوم ٕبيث يتعرؼ ك يتعمق ُب ٧بتوم ا٤بادة هبدؼ ٙبديد أنواع ا٤بعرفة ا٤بطلوب 
تدريسها كٙبديد عادات العقل ا٤بنتجة الٍب ينبغي تنميتها لدم الطالبات حٌب يسهل كضع  

 تناسب كل بعد من أبعاد التعلم  االسَباتيجية ا٤بقَبحة ُب التدريس اساليب تعلم 
:                                                    إعداد دليل اؼبعلم وفقا السًتاتيجية أبعاد التعلم ؼبارزانو-6 

.من  خبلؿ دراسة األدبيات كالبحوث ا٤برتبطة بنموذج أبعاد التعلم قاـ الباحث بإعداد 
دليل ا٤بعلم  لكي يكوف مرشدا لو ك موجها ك مصدرا تعليميا ، كيسهل عملية التعلم ك 

 يساعد علي ٙبقيق األىداؼ التعليمية احملددة. 
( يوضح ابعاد 2أبعاد التعلم )التفكّب ( ا٣بمسة .كما ُب الشكل االٌب:   شكل رقم )

 نوالتعلم ٤بارز
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تعميق اؼبعرفة    استخداـ اؼبعرفة   اكتساب اؼبعرؼ     ة االدراكات االهبابية      
 عادات العقل اؼبنتجة

 
 
 
 
 
 إعداد دليل الطالبة وفقا السًتاتيجية أبعاد التعلم-

من خبلؿ ا٤بصادر الٍب تناكلت كيفية إعداد الدركس كفقا لنموذج أبعاد التعلم ٤بارزانو أعد 
إٕب مساعدة طلبة اجملموعة التجريبية الثانية علي الباحث دليل الطالبة . يهدؼ ىذا الدليل 

تعلم موضوعات الدراسة بأفضل النتائج ك٩بارسة خطوات كإجراءات التعلم باستخداـ  
اسَباتيجية أبعاد التعلم بنجاح كذلك لزيادة دافعية التعلم كٙبقيق مستويات عليا من 

 التحصيل كتنمية عادات العقل ا٤بنتجة لديهم .
 االختبار التحصيلي : جدوؿ مواصفات

ًب ٙبديد جدكؿ مواصفات االختبار التحصيلي ُب الوحدات الدراسية الٍب مشلها االختبار  
كا٤بستويات ا٤بعرفية ا٤براد قياسها ك عدد األسئلة ُب كل مستوم معرُب ك الوزف النسيب لكل 

 : كحدة دراسية ك العدد اإلٝبإب لؤلسئلة كىو كما ىو موضح با١بدكؿ التإب

 الخمسة التعلم أبعاد

 
 اتجاه المتعلم نحو المادة  -
اتجاه المتعلم نحو  -

 الزمالء والبٌئة الدراسٌة

  اتجاه المتعلم نحو المعلم -

  
معرفة        معرفة تقرٌرٌة      

 اجرائٌة
 بناء نمادج -      بناء المعنى       -
 تشكٌل   -   تنظٌم المعلومات     -
 استعاب -    تخزٌن المعلومات   -
 
 

 مقارنة  -  
 تصنٌف -
 استقراء  -
 إستنباط -
 تحلٌل الخطأ -
 بناء األدلة -
 التجرٌد - 

 الرؤى تحلٌل -
 

 

 أتخاد القرار -
 االستقصاء -
البحت  -

 التجرٌبً
 حل المشكالت  -
 االختراع -

 

 

 التفكٌر الناقد  -

 التفكٌر أالبتكاري -

 تًالتنظٌم الذا  -
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( يوضح االختبار التحصيلي ؼبفردات مادة علم النفس 2جدوؿ رقم )                 
 الًتبوي

ؿبتوي 
الوحدات 

 الدراسية

عدد  توزيع مفردات االختبار علي اؼبستويات اؼبعرفية
 األسئلة

األوزاف 
النسبية 

للمحتوى 
 تقوًن تركيب ربليل تطبيق فهم تذكر الدراسي

األىداؼ 
 الًتبوية

ا٤بدخبلت 
 سلوكيو

1-43 
2-5-

27 
25-35 

36-
19 

18  10 20 % 

 التعلم
3-6-

41_
12 

11-
13-47 

8-49-
42 

14-
38 

29-
39-48 

10-
31 

17 36% 

عوامل 
مصاحبة 

 لعملية التعلم

9 -
21- 
48 -
45 

4 42-44 7-28 15-24 

23-
33 
34-
46 

15 30% 

التقوًن 
 الًتبوي

 
20-
22-30 

- 27 31 
16-
17 

7 14% 

 49 8 7 7 7 10 10 اجملموع
 

100% 
النسبة اؼبئوية 

للمستويات 
 اؼبعرفية

20.41
% 

20.41
% 

14.28
% 

14.2
8% 

14.28
% 

16.3
2 % 
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 .التصميم التجرييب للبحث :
بعد االنتهاء من ٙبديد عينة البحث ك تصميم أدكاتو قاـ الباحث بتطبيق البحث ا٤بيدا٘ب 

 اإلجراءات اآلتية:كالشكل التإب كيوضح التصميم التجرييب للبحث كفق 
بعد االنتهاء من ٙبديد عينة البحث ك تصميم أدكاتو قاـ الباحث بتطبيق البحث ا٤بيدا٘ب 

  كالشكل التإب كيوضح التصميم التجرييب للبحث كفق اإلجراءات اآلتية:

بعد االنتهاء من ٙبديد عينة البحث ك تصميم أدكاتو قاـ الباحث بتطبيق البحث ا٤بيدا٘ب 
إب كيوضح التصميم التجرييب للبحث كفق اإلجراءات اآلتية:كالشكل الت
 

 

ختٌار عشوائً ا

 ٌنللمجموعت

 

 طرق التدرٌس 

 

 التطبٌق البعدي   

ـ اختبار 

 التحصٌل 

 الدراسً

 

التدرٌس 

باستراتٌجٌة 

 أبعاد التعلم

المجموعة 

 التجرٌبٌة 

المجموعة 

 الضابطة

 التدرٌس

ة بالطرٌق

 لمعتادة

 تحصٌلً  ـاختبار

  

 ـ 

  

 

  

 

 التطبٌق القبلً
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( التصميم التجرييب للبحث                                                        3شكل)                                    
 تكافؤ اجملموعات : -

ٙبصيل  لتحقيق التكافؤ بْب ٦بموعتْب البحث ك التأكد من أف التحسن الذم يطرأ  على
مادة علم النفس الَببوم ك ، إ٭با يعود إٕب االسَباتيجيات ا٤بقَبحة ُب التدريس ، ٍب تطبيق 
أدكات القياس قبليا ك استبعاد الطالبات االتى تغينب عن أحد ىذه االختبار، استخدـ 

(  spssالباحث ُب معا١بة النتائج أسلوب حـز ٙبليل اإلحصائي للعلـو االجتماعية )
)ت( من خبلؿ استخداـ ٙبليل التباين األحادم للمقارنة بْب اجملموعات ،  ٢بساب قيم

 كقد جاءت نتائج القياس القبلي علي النحو االٌب: 
تبْب عدـ كجود فركؽ بْب اجملموعات ،ُب القياس القبلي لتحصيل الدراسي كما ىو موضح 

  ُب ا١بدكؿ التإب
 لقياس القبلي لتحصيل الدراسي( داللة الفرؽ بْب اجملموعات ُب ا3ا١بدكؿ رقم )

 

 ٦بموع ا٤بربعات مصدر التباين
درجات 
 ا٢برية

متوسط 
 قيمة)ؼ( ا٤بربعات

مستوم 
 الداللة

  11.16 2 22.320 بْب اجملموعتْب
0.433 

 
 غّب دالة

 
 25.794 72 1857.2 داخل اجملموعتْب
 74 1879.52 التباين الكلي

بْب متوسط اجملموعتْب غّب دالة إحصائيا، ما يعد ( أف الفركؽ 3يتضح من ا١بدكؿ رقم )
دليبل مقبوال علي تكافؤ أفراد العينة ،ُب التحصيل الدراسي قبل تطبيق االسَباتيجية ا٤بقَبحة 

. 
  تدريس اجملموعة الضابطة: 
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قاـ بتدريس اجملموعة الضابطة أحد أعضاء ىيئة التدريس ُب مادة علم النفس الَببوم  
لباحث ُب ا٣بربة كا٤بستول ك ُب نفس احملتوم الدراسي احملدد ُب اجملموعة كألدل يتوافق مع ا

 التجريبية ك حسب ا٣بطة احملضرة بالطريقة ا٤بعتادة .
 : تدريس اجملموعة التجريبية 

قاـ الباحث بتدريس اجملموعة التجريبية بنفسو للموضوعات الوحدات الدراسية ا٤بقررة 
نو ألبعاد التعلم ُب اجملموعة التجريبية حٌب ال يكوف القائم باستخداـ اسَباتيجية ا٭بوذج مارزا

بتنفيذ التجربة أم تأثّب علي نتائج البحث ،حسب ا٣بطة الدراسية ا٤بوضحة ُب دليل ا٤بعلم  
.مارست الطالبات األنشطة ا٤بعدة لكل موضوع ُب االسَباتيجية كما ىو موضح ُب 

لم من خبلؿ إشعار الطالبات بالقبولية من قبل اإلدراكات االٯبابية ٫بو بيئة القاعة ك التع
 احملاضر كمن قبل بعضهن لبعض ك الشعور بالقدرة علي ا٪باز ا٤بهاـ ُب اجملموعة التجريبية 

 التطبيق البعدي ألدوات البحث :. 
بعد االنتهاء من التدريس لكل من اجملموعة التجريبية ك اجملموعة الضابطة قاـ 

بلختبار التحصيلي)كىو نفس االختبار ا٤بطبقة  قبليا( علي الباحث بالتطبيق البعدم ل
 اجملموعة التجريبية ك اجملموعة الضابطة .

 رصد النتائج و معاعبتها إحصائيا : 
بعد االنتهاء من كل من التطبيق القبلي ك تنفيذ االسَباتيجية ا٤بقَبحة ك التطبيق 

 معا١بتها إحصائيا باستخداـ:البعدم قاـ الباحت برصد الدرجات ا٣باصة بالطالبات  ك 
 ( Spssالربنامج اإلحصائي ) -
 ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية . -
 . ٤بقارنة متوسطي ٦بموعتْب مرتبطتْب .(t-test)اختبار ) ت (  -
 ( لتحديد حجم تأثّب االسَباتيجيتْب .2اختبار )ايتا -

 عرض نتائج البحث وتفسَتىا   : -أواًل 
 الفرض األوؿ :نتيجة 
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قاـ الباحث باختبار الفرض الرئيسي الذم نص على أنو " ال توجد فركؽ ذات 
( بْب متوسطات درجات طالبات اجملموعتْب 0.05داللة إحصائية عند مستول داللة )

)التجريبية كالضابطة( ُب االختبار التحصيلي البعدم؛ الختبار صحة الفرض ًب استخداـ 
لفركؽ بْب متوسطي درجات طالبات اجملموعتْب ُب االختبار اختبار)ت(٢بساب داللة ا

 التحصيلي  كما ىو موضح ُب ا١بداكؿ اآلتية:
( يبْب ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية ُب االختبار التحصيل 4ا١بدكؿ رقم )
 الدراسي البعدم

 (4جدوؿ رقم )

 
يتضح من ا١بدكؿ السابق كجود داللة إحصائية لصاّب اجملموعة التجريبية ُب اختبار 

 التحصيل لبعدم 
( يوضح قيمة " ت" كداللتها اإلحصائية للفركؽ بْب متوسطات 5ا١بدكؿ رقم )

 ٦بموعتْب البحث  ُب التحصيل الدراسي بعديان.
 (5ا١بدكؿ رقم )                                               

 اؼبتغَت
مصدر 
 التباين

ؾبموعات 
 اؼبربعات

د. 
 ح

متوسط 
 اؼبربعات

 ت
مستو 

ى 
 الداللة

ٙبصي
 ؿ

بْب 
اجملموعت

1212.98
7 2 

606.49
3 

13.24
 دالة 5

 االكبراؼ اؼبعياري اؼبتوسط ف اجملموعات اؼبتغَت

 التحصيل
 4.3397 26.0000 25 الضابطة
 7.5978 31.3200 25 التجريبية 
 7.8066 31.0533 50 اجملموع
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 ين
داخل 
اجملموعت

 ين

3296.80
0 72 45789   

 
كيتضح من ا١بدكؿ السابق كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

( بْب متوسط اجملموعتْب ُب التحصيل 13.245( حيث إف قيمة )ت( تساكم )0.05)
الدراسي بعديان كلتحديد ا٘باه الفركؽ بْب أزكاج اجملموعتْب قاـ الباحث باستخداـ اختبار 

 داللة الفركؽ بْب أزكاج ا٤بتوسطات كما ُب ا١بدكؿ التإب: ( لتحديدTukey)توكي 
 ( يوضح ا٤بقارنات ا٤بتعددة بْب متوسطات ٦بموعات البحث6ا١بدكؿ رقم )

 (6ا١بدكؿ رقم )                                            

 الفرؽ بُت اؼبتوسطُت  اجملموعة  اجملموعة اؼبتغَت
مستوى 

 الداللة

دالة لصاّب  -5.3200 التجرييب  الضابطة ٙبصيل
 2ت

 
فركؽ دالة إحصائيان الختبار التحصيل 1يتضح من ا١بدكؿ السابق  كجود 

الدراسي بْب متوسط طبلب اجملموعتْب حيث كاف الفرؽ بْب ا٤بتوسطْب اجملموعة الضابطة 
 ( لصاّب اجملموعة التجريبية -5.3200كالتجريبية )
( كجود فركؽ ذات داللة 6( )5( )4ك يتضح من النتائج السابقة ُب ا١بداكؿ ) 

( كىذا يعِب رفض الفرض الصفرم االكؿ كقبوؿ 0.05إحصائية عند مستول داللة )
الفرض البديل الذم نص على انو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 
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تجريبية كالضابطة ُب االختبار ( بْب متوسط درجات طالبات اجملموعتْب ال0.05)
 التحصيلي البعدم.

( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 6-5-4ك يتضح من ا١بداكؿ رقم ) 
( بْب متوسط درجات طالبات اجملموعتْب  باستخداـ اسَباتيجية أبعاد التعلم 0.05)

اجملموعة التجريبية ك اجملموعة الضابطة  باستخداـ الطريقة ا٤بعتادة ُب التدريس، كما يقيسها  
ا٤بستويات ا٤بعرفية لتصنيف بلـو ) ٔبميع مستوياتو ( لصاّب اجملموعة  اختبار التحصيل ُب

التجريبية  ك ىذه النتيجة تدؿ علي اف  اسَباتيجية أبعاد التعلم ُب تدريس اجملموعة 
 .التجريبية ٥بما أثر اٯبايب ينعكس علي زيادة معدؿ ٙبصيل الطالبات 

الدراسي يرجع إٕب استخداـ كٲبكن تفسّب تفوؽ اجملموعة التجريبية ُب التحصيل 
اسَباتيجية أبعاد التعلم ُب اجملموعة التجريبية الثانية يوفر لطالبات مناخان علميان مناسبان من 
خبلؿ ٩بارسة الطالبات ٤بهارات )الشرح ك التفسّب ك ا٤بناقشة ك ا٤بساٮبة باألفكار( من 

التحصيل ا٤بختلفة ُب خبلؿ اجملموعات التعاكنية الٍب تعطي فرصة التعلم ُب مستويات 
اجملموعات التعاكنية الصغّبة كأف التدريس باالسَباتيجية أبعاد التعلم ٤بارزانو تؤكد فاعلية 
ا٤بتعلم داخل ا٤بوقف التعليمي من خبلؿ ا٤بشاركة ُب ىذه األنشطة  ك إجراءات التدريس  

بداية كل درس بشكل  كفقا اسَباتيجية أبعاد التعلم الٍب هتتم بتقدٙب ا٤بفاىيم ك األفكار ُب
خرائط معرفية  ك ٨بططات مفاىيمو تربط الدرس ا١بديد بالدركس السابقة ك ىذا 
يساعدىن علي تنمية ٙبصيلهن ك أف استخداـ الصور ك األسئلة االستشارية ك 
االستقصائية من خبلؿ األنشطة   ك التجارب العملية يؤدم إٔب اكتساب ك تعميق ا٤بعرفة 

 ا استخداما لو معِب ك الحظ الباحث أف ٭بوذج أبك صقلها ك استخدامه
عاد التعلم قد ٝبع أكثر من أسلوب كطريقة ُب التدريس مثل التعلم التعاك٘ب 
كالتدريس التبادٕب كطرح األسئلة كا٢بوار كالتفكّب كالعصف الذىِب كالنماذج كالرسـو 

مات كا٤بعارؼ ُب التخطيطية ككتابة التقارير كالسجبلت ٩با ساعد علي استيعاب ا٤بعلو 
الوحدات الدراسية ا٤بقررة. كاتفقت ىذه النتيجة مع بعض البحوث السابقة مثل دراسة 

( 2003( ك دراسة )شيماء ٞبودة  2001(  كدراسة )خالد ألباز 1995)فاطمة حلمي 
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( ، كدراسة )مدحت 2008(، كدراسة )أمينة البهلوؿ  2007كدراسة )مرٙب الرٰبيلي 
حصائيا حيث أكدت على كجود فركؽ دالة لصاّب اجملموعات (. إ٧2009بمد صاّب 

التجريبية الٍب طبقت ٭بوذج إبعاد التعلم كٓب تتفق ىذه النتيجة مع دراسة) دكجارم 
Dugari،1994 الٍب أشارت إٕب عدـ كجود فركؽ دالة بْب اجملموعة التجريبية ك )

طبقت ىذه الدراسة  ( .حيث0.05اجملموعة الضابطة ُب التحصيل العلـو عند مستوم )
البعد التانئ كالثالث فقد من إبعاد التعلم رٗبا تعود ىذه النتيجة إٔب عدـ تفاعل أبعاد التعلم 

 ا٣بمسة مع بعضها ُب غياب البعد األكؿ كالرابع  كا٣بامس.
ُب ٦بملها ا٤بتعلقة بالتحصيل الدراسي  (6-5-4)كتشّب النتائج السابقة ُب ا١بداكؿ رقم 

الصفرم األكؿ ك قبوؿ الفرض البديل الذم نصو )كجود فركؽ ذات داللة  إٕب رفض الفرض
( بْب متوسط درجات ٦بموعتْب التجريبية ك الضابطة 0.05إحصائية عند مستوم داللة)

ُب التحصيل علم النفس الَببوم لصاّب ٦بموعة التجريبية إما الطريقة ا٤بعتادة ُب تدريس 
علومات بطريقة نظرية غّب كظيفية ك أف دكر ا٤بعلم ُب اجملموعة الضابطة تركز علي تلقْب ا٤ب

عملية التدريس مازاؿ قاصرا علي تقدٙب األنشطة ك٘بارب العملية دكف ٩بارسة الطالبات ٥بذه 
األنشطة أم ليس ٥بن دكر اٯبايب ُب اكتساب ا٤بعلومات ك ا٤بعارؼ لذلك يصبح التعلم 

قة ال توفر مناخا تعليميا منمي ٦برد حفظ ك اسَبجاع ا٤بعلومات كما أف ىذه الطري
لبل٘باىات االٯبابية ك ال تربط ا٤بهاـ الصفية ٗبيوؿ الطالبات ك أىدافهن كبذلك تقل 

 دافعيتهن للتعلم ك٩بارسة األنشطة .
 يف ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث يوصي الباحث ما يلي :

اتيجية أبعاد التعلم ُب تدريب ا٤بعلمْب ُب ا٤براحل التعليمية ا٤بختلفة علي استخداـ اسَب  -
 تدريس ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة .

تنمية التقو بالنفس من خبلؿ تشجيع الطبلب ٤بمارسة األنشطة ، ك ا٤بهارات ا٤بختلفة  -
 أثناء التعلم .

 مساعدة الطبلب علي تنظيم ا٤بعارؼ  ك ا٤بعلومات ك توظيفها ُب ا٤بواقف التعليمية. -
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٤بناىج الدراسية  ٗبا يتماشى مع االسَباتيجيات ضركرة اعادة صياغة ٧بتوم بعض ا -
 ا٢بديثة ُب التدريس كاسَباتيجيات الذكاءات ا٤بتعددة ك أبعاد التعلم 

 اؼبقًتحات :
ُب ضوء ما توصل إليو البحث ا٢بإب من نتائج يقَبح الباحث إجراء الدراسات                                          

 البحوث التالية :
العديد من البحوث ك الدراسات باستخداـ اسَباتيجية أبعاد التعلم ُب  إجراء -

 تدريس  ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة .
دراسة فاعلية اسَباتيجيات الذكاءات ا٤بتعددة ١باردنر ك مقارنتها باسَباتيجيات  -

تدريسية أخرم كأبعاد التعلم ك القبعات الست الختبار أفضلها ُب التحصيل  ك 
 العقل ا٤بنتجة . تنمية عادات

بناء مناىج مقَبحة ُب مواد دراسية ٨بتلفة ُب ضوء اسَباتيجيات تدريسية حديثة   -
. 

 اؼبراجع العربية و األجنبية
 :أوال : اؼبراجع العربية

فاعلية استخداـ ٭بوذج مارازانو ألبعاد التعلم ُب تدريس ( 2003إبراىيم عبد العزيز البعلي )-1
تنمية بعض عمليات العلم لدم تبلميذ الصف الثا٘ب العلـو ُب التحصيل ك 

،ا١بمعية ا٤بصرية للَببية العملية ،٦بلة الَببية العلمية ،اجمللد السادس ،  اإلعدادم
 العدد الرابع شهر ديسمرب 

ا٤بعرفية ُب ا٤بناىج  معجم ا٤بصطلحات الَببوية( 2003أٞبد حسن للقا٘ب ك علي أٞبد ا١بمل )-2
 . 3ٓب الكتب ،ط ، عا ك طرؽ التدريس

الثامن،ا٤بنعقد ُب القرف  (  التعليم التعاك٘ب  ُب كقائع ا٤بؤٛبر الَببوم السنوم1992اٞبد صيداكل)-3
 البحرين. 10-1مايو، كزارة الَببية كالتعليم، إدارة التدريب من  20-18من 

 ، دار هنضة العربية . 3، القاىرة ، ط  علم النفس الَببوم( : 1994جابر عبد ا٢بميد جابر ) -4
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 ، القاىرة ، دار النهضة العربية  مهارات التدريس( 1996جابر عبد ا٢بميد جابر )-5
 ، القاىرة ،دار الفكر العريب . إسَباتيجية التدريس ك التعلم( : 1999جابر عبد ا٢بميد جابر )-6
، القاىرة :دار  ٨بتلف للفصل ا٤بدرسي أبعاد التعليم ،بناء( : 2000جابر عبد ا٢بميد جابر )-7

 قباء للطباعة ك النشر ك التوزيع .
، االسكندرية  7،ط  علم النفس الَببوم أسسو ك تطبيقاتو( 2003خليل ميخائيل معوض )-8

 .1مركز االسكندرية للكتاب ،ط 
هارات فاعلية استخداـ ٭بوذج أبعاد التعلم ُب تنمية م، ( 2007دعاء عبد ا٢بي ٧بمد السيد)-9

التفكّب الناقد ك اٚباذ القرار من خبلؿ تدريس الفلسفة لطبلب ا٤برحلة الثانوية 
 العامة،رسالة ماجستّب غّب منشور ، كلية البنات ، جامعة عْب الشمس .

)ترٝبة صفاء األعصر كجابر عبد  دليل ا٤بعلم -أبعاد التعلم( 1998ركبرت مارزانو ك آخرين )-10
 ريف(، القاىرة ،دار أكبا للطباعة ك النشر ك التوزيع .ا٢بميد جابر ،كنادية الش

)ترٝبة صفاء  بعاد التعلم ،بناء ٨بتلف للفصل الدراسي( أ1999ركبرت مارزانو ك آخرين )-11
األعصر كجابر عبد ا٢بميد جابر ،كنادية الشريف(، القاىرة ،دار أكبا للطباعة ك 

 النشر ك التوزيع 
٭بوذج أبعاد التعلم ُب تنمية مهارات ماكراء ا٤بعرفة كالتحصيل شيماء ٞبودة دركيش ، فعالية -12

لدم طالبات الصف األكؿ الثانوم ُب مادة األحياء ، دراسة ماجستّب غّب 
 مشس النفس منشور ، كلية البنات جامعة عْب 

( ا٤بختصر ُب علم النفس الَببوم ، عماف  ،دار الفكر للنشر    ك 1989عصاـ النمر )-13
 التوزيع .

، بنغازم ،منشورات  التعلم ك قضايا اجملتمع العريب ا٤بعاصر( 1990عمر التومي الشيبا٘ب ،)-14
 جامعة قاريونس .

( : اسَباتيجيات التنظيم الذاٌب ك عبلقتها بالتحصيل 2005فاطمة حلمي حسن قرير ) -15
الدراسي ك مستوم الذكاء لدم طبلب الصف الثا٘ب االعدادم ،٦بلة كلية الَببية 

(.                                                                                                      22جامعة الزقازيق ، العدد)،ة
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، استخداـ ٭بوذج أبعاد التعلم  2005ماجدة ٧بمود صاّب ، ىدم بشّب ، -16
 ٤بتطلبة لطفلُب تنمية مهارات ك ا٤بفاىيم ا٤برتبطة ببعض ا٣بربات التعليمية ا

 .107،العدد  ٦بلة الدراسات ُب ا٤بناىج ك طرؽ التدريسالركضة ، 
( فاعلية استخداـ ٭بوذج مارازانو ألبعاد التعلم ، ُب 2009مدحت ٧بمد حسن صاّب ، )-17

تنمية التفكّب االستدالٕب ك التحصيل ُب مادة العلـو ك اال٘باه ٫بو ا٤بادة لدم 
اجمللة العلمية اجمللد الثا٘ب ملكة العربية السعودية ، تبلميذ الصف األكؿ متوسط با٤ب

 ، العدد األكؿ.عشر 
( اثر استخداـ ٭بوذج مارزانو إلبعاد التعلم َب التدريس العلـو َب  2007مرٙب اٞبد الرحيلى )-18

التحصيل كتنمية الدكاءات ا٤بتعددة، لدل طالبات الصف الثا٘ب متوسط با٤بدينة 
َب الَببية، جامعة اـ القرل،مكة ا٤بكرمة قسم ا٤بناىج كطرؽ ،ا٤بنورة، رسالة كثورة 

 التدريس.
( فاعلية ٭بوذج إبعاد التعلم ، ٤بارزانو ُب تنمية االستيعاب 2009مندكر عبد السبلـ فتح هللا )-19

 أ٤بفاىيمي ُب العلـو كعادات العقل ا٤بنتجة لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي
 .2لد الثا٘ب عشر، العدد، اجمل ٦بلة الَببية العملية

 ا١بامعيْب، ٭بوذج مارزانو لتعليم ا٤بفاىيم للطلبة( 2007يوسف فطامي ، كرغدة عرنكى )-20
 عماف 
 ،ديبونو للطباعة كالنشر
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 فاعلية اسًتاتيجية اػبرائط الذىنية يف تنمية التحصيل الدراسي دبقرر الرياضيات

 أ. فاطمة أضبد عبد العايل

 كلية اآلداب / جامعة مصراتة

 ػة البحث :مقدمػػ

التارٱبي لعملية التدريس ييدرؾ تلك النقلة النوعية ُب أساليب ك إف ا٤بتأمل للتطور 
طرؽ التدريس الٍب اٚبذت التسلط الَببوم  منهاجا ٥با من خبلؿ ما تقدمو من  ٧بتول 
يكتٍظ بكمو ىائلو من ا٤بعلومات الغّب منظمة ، ك أساليب تدريس قاصرةو ٛبثلت ُب التقليد 

دية ، اعتمدت فيها بشكل رئيسي كاحملاكاة كالتلقْب  ، كاستخدامها أل ساليب تقوٙب غّب ٦بي
على دكر ا٤بعلم كمحور للعملية التعليمية  كميلقن جيد ٤با بْب دفٍب الكتاب  ، مهملػةن 
بذلك دكر ا٤بتعلم كطرؽ تفكّبه كالوسائل التعليمية ك البيئة الَببوية الٍب تساىم ُب تعلمو 

تدٌ٘ب ُب مستول التحصيل الدراسي ك من ٍبٌ ك٭بوه بطريقة سليمة ، األمر الذم أدل إٔب 
قصورو ُب ا٤بخرجات التعليمية  ٗبعظم ا٤بقررات الدراسية ، كالٍب من بينها  الرياضيات ؛ 
العلم ذك الطبيعًة اجملردة ، ا٤بعتمد على ا٢بدس ك التفكّب ك إٯباد حلوؿ للمشكبلت 

، كصعوبة كضع تصورو ا٤بطركحة ، مع حفظ كاستذكار للعبلقات الدقيقة بْب قواعده 
 ٤بفرداتو كٛبثيلها ُب ذىن ا٤بتعلم .

لقد ظهرت نظريات كتوجهات تربوية عديدة تينادم باستخداـ أساليب ك 
اسَباتيجيات حديثة  تنقل عملية التعليم  من التقليد كالتلقْب كاحملاكاة إٔب التعليم النشط 

 الفٌعاؿ الذم ييبقي أثرا للتعلم .
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ك لقد شهد البحث الَببوم تزامنػػان مع التطور التكنولوجي الذم يشهده العآب اليـو  
ٙبوال كبّبان، ٛبثل ُب ظهور العديد من ا٤بستحدثات التكنولوجية ُب اجملاؿ التعليمي ، كقد 
تأثرت ا٤بنظومة التعليمية بشكل كاضح من ىذا التقدـ حيث تغّب دكر ا٤بعلم كا٤بتعلم ك 

دافها ك ٧بتواىا ك أنشطتها كطرؽ عرضها كتقدٲبها ، فظهر التعليم اإللكَبك٘ب ا٤بناىج بأى
كالتعليم ا٤بفتوح كالتعليم عن بيعد ، ك ا٤بدرسة اإللكَبكنية كمؤٛبرات الفيديو كغّبىا من 

 ا٤بفاىيم ا٤برتبطة بتكنولوجيا التعليم .    

 (11: 2011) الفرهبات ، 

ذىن ا٤بتعلم ، فظهرت األٕباث كالنظريات  ٍب تطور األمر لدراسة ما ٯبرم داخل
الٍب تناكلت الدماغ كتقسيماتو كطرؽ معا١بتو للمعلومات ككيفية تنظيمها ،  كتفسّب كيفية 
حدكث عملية التعلم  داخلو ك العوامل ا٤بؤثرة فيو ، كاالساليب الٍب يتخذىا ا٤بخ البشرم ُب 

ماغ الٍب اىتمت بتنمية مهارات التفكّب معا١بتو للمعلومات ،كنظرية التعلم ا٤بستند إٔب الد
ا٤بختلفة لدل ا٤بتعلمْب ، كما كاف السَباتيجيات التدريس ا٤بتناغمة مع مبادئها دكرا فاعبل 
ُب ٝبيع عناصر العملية التعليمية التعليمية  كاسَباتيجية ا٣برائط الذىنية الٍب تسعى إٔب 

اءه للمعلومات ا٤بخزنة ُب بنيتو ا٤بعرفية مساعدة ا٤بتعلم ُب زيادة ٙبصيلو الدراسي ، ك استدع
 ( 1: 2010مستقببل كُب تنمية مهارات التفكّب ا٤بختلفة لديو .)القا٠بية ،

لقد أظهرت ٕبوث أجريت ُب السنوات األخّبة أف ا٤بخ البشرم ينقسم إٔب جانبْب 
دريس أٲبن ك أيسر ك أف ىناؾ ٛبايز بْب ا١بانبْب ، كىذا يتطلب البحث عن اسَباتيجية ت

تربط بْب األٲبن كاأليسر ، ٩با يضع ا٤بخ ُب قمة عطاءه لذا ابتكر بوزاف اسَباتيجية ا٣برائط 
 الذىنية فهي تعترب من الطرؽ الٍب تساعد على ٙبسْب كفاءة الربط بْب جانيب ا٤بخ  .
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(  تعد ا٣برائط الذىنية تقنية لتنظيم ا٤بعلومات بشكل كاضح كمرئي 2006بوزاف )
مستخدمة أشكاال كرسوما ٚبطيطية كجداكؿ ، توضح العبلقات بْب  بأساليب مشوقة

 .ا٤بعلومات ، كما أهنا تشرؾ شقي ا٤بخ األٲبن ك األيسر معا

(2006:46)توين بوزاف ،   

فا٣بريطة الذىنية من االسَباتيجيات ا٢بديثة الٍب تعتمد على تنظيم البنية ا٤بعرفية ك 
ذلك تستند إٔب النظرية البنائية  كنظرية أكز كبل  ،  تكاملها ، كتدعم التعلم ذك ا٤بعُب كىي ب

 كما كتتسق ُب مبادئها  مع نظرية التعلم ا٤بستند إٔب  إٔباث الدماغ .

كمن دكاعي استخداـ ا٣برائط الذىنية ٕبسب بوزاف أهنا تفيد ُب ايصاؿ ا٤بتعلم إٔب 
يسهل استيعابو ،  أعلى درجات الَبكيز ،باإلضافة إٔب ٙبويل ا٤بادة ا٤بكتوبة إٔب تنظيم

كيتمثل ُب تصميم ا٣بريطة الذىنية ، كتعمل أيضا على ٙبويل ا٤بادة اللفظية إٔب رسـو ك 
رموز كصور كىنا يتفاعل ا٤بتعلم  ذىنيا بصورة كبّبة مع ا٤بادة العلمية ، كىي تساعد على 

٤بادة العلمية تنظيم كترتيب األفكار كمعلومات ا٤بتعلم ألهنا تعترب منظما ٚبطيطيا تنتظم فيو ا
ك األفكار كا٤بعلومات بصورة فنية كبصرية تتيح للمتعلم الفرصة للتفاعل مع ا٤بادة العلمية ، 
كتعمل على إدماج ا٤بتعلمْب بفاعلية ُب العملية التعليمية ، حيث يندمج ا٤بتعلموف كثّبا مع 

لنشاط تغيّبا بناء ا٣برائط الذىنية ظاىريا ك ذىنيا ، كيستمتعوف كثّبا كٯبدكف ُب ىذا ا
 للركتْب االعتيادم .

 (4-3: 2012)يوسف ،
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( فصي الدماغ االيبن وااليسر ووظائف كال منهما يف شكل خريطة 1ويوضح الشكل )
 ذىنية .

 
 (1الشػػكل) 

 

 .( شكل اػبلية العصبية و اليت تشبو شكل اػبريطة الذىنية 2ويوضح الشكل )

 

 (2الشكل)
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الدراسات الٍب اختربت فاعلية ىذه االسَباتيجية ُب ٙبسْب كلقد أجريت العديد من 
التحصيل الدراسي ُب  عدة ٦باالت كالرياضيات ك كغّبىا من العلـو نذكر منها : دراسة 

(،  دراسة 2014( ، دراسة البطاح )2015(، دراسة العبادم كجرادات )2016عفيفي)
(،دراسة حسن 2013( ،دراسة ا١بندم)2013(، كدراسة ا٣بطاب)2014يوسف )

(، دراسة مقلد 2012( ، دراسة رزكقي كفتاح )2013( ،دراسة شحاتو )2013)
 ( .2010(،  دراسة القا٠بية )2011)

كقد تناكلت الدراسات األجنبية فاعلية ىذه االسَباتيجية مع متغّبات أخرل كعلـو 
ك مدل  ا٢بياة االجتماعية ك دافعية الطبلب كاالداء الرب٦بي ك مهارات حل ا٤بشكبلت

 جودة الَباكيب ا٤بعرفية ا٤بكتسبة لدل الطلبة كغّبىا ..

 ( ،و  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 ٦بملها إٔب فاعلية ىذه االسَباتيجية  مقارنة 
باألساليب األخرل التقليدية ُب تنمية التحصيل كٙبسْب اال٘باىات ٫بو التعلم ،كيأٌب ىذا 

ية ا٣برائط البحث مكمبل ٥بذا اال٘باه ُب ٧باكلةو من الباحثة التعرؼ على فاعلية اسَباتيج
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الذىنية االلكَبكنية ُب تنمية التحصيل الدراسي ٗبقرر الرياضيات لدل طالبات الصف 
 األكؿ ثانوم .

 ُمشكلة البحث :

تتمخض مشكلة الدراسػػػة من إحساس الباحثة هبا من خبلؿ ٩بارستها ٤بهنة 
ت ا٤بعلمة التدريس ، كوهنا معلمة رياضيات ٤برحلة التعليم ا٤بتوسط "الثانوم " حيث الحظ

تدٌ٘ب مستول التحصيل الدراسي لدل أغلب الطالبات ٗبقرر الرياضيات ميقارنة  با٤بقررات 
الدراسية األخرل  ، كعلى ضوء ىذا ، قامت الباحثة باستطبلع رأم ٤بعلمي الرياضيات ُب 
أكثر من  ٟبسة عشر ثانوية ٗبصراتو ؛ حوؿ أسباب تدنػػٌي  التحصيل الدراسي ، ك حوؿ 

ن السَباتيجيات التعلم النشط  كمن بينها اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية اإللكَبكنية ٩بارسته
% منهن لطرؽ تقليدية ُب تدريس مقرر 82كقد كانت النتائج تشّب إٔب ٩بارسة حوإب 

% منهن السَباتيجيات التعلم النشط كالتعلم التعاك٘ب كا٤بناقشة ك 18الرياضيات ، ك 
 من بينهن اسَباتيجية ا٣بريطة الذىنية . خرائط ا٤بفاىيم  ، كٓب تكن

 كقد أكزع ا٤بعلمْب ىذا التد٘ب  ُب التحصيل لعدة أسباب  من كجهة رأيهم إٔب :

. طبيعة ا٤بادة اجملردة ك ٝبػػودىا مقارنة بباقي ا٤بواد الدراسية ، الذم أدل لنفور بعض 1
 الطالبات منها .

ن تعقيدىا ُب االختبلؼ الدقيق بْب  تفاصيلها  . كثرة القواعد الرياضية با٤بقرر ك الٍب يكمي 2
. 
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. صػػعوبة ٛبثيل بعض ا٤بفاىيم اجملردة  ك القواعد الرياضية كتكوين صورة ذىنية ٥با ُب ذىن 3
 الطالبات  .

. قلة تنظيم ا٤بعلومات ك الذم ييعزل لعدـ معرفة الطالبات ألساليب ك اسَباتيجيات 4
ها ا٣برائط الذىنية ، ك قلة استخداـ ا٤بعلمْب االستذكار ك التنظيم  الٍب من بين

 السَباتيجيات التعلم النشط ا٤بناسبة ١بعل ا٤بادة أكثر حيوية .

 . قصر ا٢بصة الدراسية مقارنة بعدد الوحدات الٍب يلـز تدريسها .5

 ك تتبلور مشكلة البحث ُب التسػػػاؤؿ الرئيسي التإب :

إللكَبكنية  ُب تنمية التحصيل الدراسي ٗبقرر ما فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ا
 الرياضيات لدل طالبات الصف األكؿ ثانوم ٗبدينة مصراتو ؟

 أىداؼ البحػث:

 هتدؼ الدراسة ا٢بالية  إٔب :

.التعرؼ على فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية  اإللكَبكنية ُب تنمية التحصيل الدراسي 1
 األكؿ ثانوم ٗبدينة مصراتو .ٗبقرر الرياضيات لدل طالبات الصف 

.التعٌرؼ على داللة  الفركؽ اإلحصائية بْب متوسط األداء ُب التطبيق  القبلي ك البعدم 2
 لعينة الدراسة .

 .التوصل إٔب أىم التوصيات ك ا٤بقَبحات الٍب من شأهنا  أف تيفيد3

 ا٤بعلمْب  ُب توظيف  ىذه االسَباتيجية ُب تدريس الرياضيات .
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 البحث :أنبية 

.تيػعد ىذه الدراسة الوحيدة من نوعها ُب ليبيا "ُب حدكد علم الباحثة " ، ك الٍب اىتمت 1
بدراسة استخداـ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية اإللكَبكنية  ك توظيفها ُب تدريس مقرر 

 الرياضيات  لطالبات الصف األكؿ ثانوم ٗبدينة مصراتو .

ا٤بهتمْب بإعداد ا٤بعلمْب ك مطورم ا٤بناىج ألٮبية .قد تيساىم ىذه الدراسة ُب توجيو 2
 ا٣برائط الذىنية كنشر ىذا العلم .

.تفتح ىذه الدراسة آفاقا جديدة للباحثْب حوؿ االىتماـ بتوجيو دراساهتم ٫بو مثل ىذه 3
 االسَباتيجيات ُب البحث العلمي.

توظيف . تلفت ىذه الدراسة أنظار معلمي الرياضيات إٔب ضركرة التوجو ٫بو 4
االسَباتيجيات ا٢بديثة الٍب تدعم التعليم اإللكَبك٘ب  كاسَباتيجيات التعلم النشط  ُب 

 تدريس الرياضيات.

. تطمح الباحثة بأف تكوف ىذه الدراسة إحدل األدلة العلمية  ٤بفتشي الرياضيات خاصة 5
 كللمفتشْب الَببويْب عامة لتوظيفها ُب ا٤بدارس .

 فرضيات البحث :

 ث  إٔب اختبار صحة الفركض اآلتية :يسعى البح

بْب متوسط درجات   0.05.ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول > 1
 االختبار ُب التطبيق القبلي كالبعدم .
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بْب متوسط درجات االختبار    0.05.توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول > 2
 ُب التطبيق القبلي ك البعدم .

 حدود البحث :

 ا٢بدكد ا٤بكانية :.1

 تقتصر الدراسة على مدرسة  ثانوية مصػػػراتو للبنات .

.ا٢بدكد البشرية : تتمثل ٦بتمع الدراسة ُب ٝبيع طالبات الصف األكؿ ثانوم بثانوية 2
 مصراتو للبنات .

ـ  2018-2017.ا٢بدكد الزمانية : ًب تطبيق الدراسة ُب فصل ا٣بريف للعاـ الدراسي 3
. 

وضوعٌية : اقتصرت الدراسة على  كحدة ا٥بندسة اإلحداثية ك الرسـو البيانية . ا٢بدكد ا٤ب4
 ا٣بطية ٗبقرر الرياضيات للصف االكؿ ثانوم .

 ثانيا :اإلطار النظري و الدراسات السابقة :

 التعريفات اإلجرائية واالصطالحية :

 الفاعلية :

دثو ا٤بعا١بة ( : بأهنا :التعبّب عن مدل التأثّب ال2008يعرفها ا١بهورم ) ذم ٲبكن أف ٙبي
 التجريبية باعتبارىا متغّبا مستقبل ُب أحد ا٤بتغّبات التابعة .
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 (7: 2010) القاظبية،

كتيعرؼ إجرائيا ُب ىذا البحث بأهنا : مدل تأثّب اسَباتيجية ا٣بريطة الذىنية اإللكَبكنية ُب 
ٗبدينة مصراتو التحصيل الدراسي ٗبقرر الرياضيات لدل طالبات الصف األكؿ ثانوم 

كييقاس ىذا التأثّب من خبلؿ مقارنة الفركؽ بْب متوسطي درجات األداء القبلي كالبعدم 
للمجموعة الٍب ًب تطبيق الربنامج  عليها ،كحساب الفركؽ ذات الداللة االحصائية عن 

 لؤلزكاج ا٤برتبطة . Tطريق اختبار 

 االسًتاتيجية : 

الٍب يتبعها ا٤بعلم داخل الفصل ٕبيث تساعده ُب ىي ٦بموعة من ا٣بطوات كا٤بمارسات 
 ٙبقيق أىداؼ ا٤بقرر أك ا٤بوضوع الرياضي .

 (77: 2000)أبوعمَتة ،

 اػبريطة الذىنية :

اكي عمل الدماغ بشكل مشع كغّب 2009ييعرفها الردادم ) ( بأهنا : "تقنية ٚبطيطية ٙبي
ة ا٤بعلومات ، كتوظف اللوف خطي ، ك تستخدـ لتحسْب القدرة على التفكّب ا٤بنظم كمعا١ب

 كالصورة كالنص كا٣بط للتعبّب عن ٧بتول العقل ".

 (2: 2010)  القاظبية   ، 

 اػبريطة الذىنية احملوسبة :
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كسيلة تعليمية تساعد ا٤بتعلمْب على تنظيم ا٤بعلومات الٍب يدرسوهنا من مبادئ كمفاىيم 
٩بزكجة باألشكاؿ كاألسهم  كقوانْب كغّبىا ، بواسطة رسومات ككلمات على شكل خريطة
 ك األلواف يتم تصميمها باستخداـ برامج حاسوبية ٨بتلفة مثل :

Mind Map , Mind manager , free mind9, Edraw mind 
map 

 كغّبىا من الربامج .

 ( 10:  2014)البطاح ،

 التحصيل الدراسي :

ة كا٤بهارات ك ( بأنو : "٦بموعة ا٤بعلومات كا٤بعطيات الدراسي2005ييعرفو جرجس )
صلو من مكتسبات علمية  الكفايات الٍب يكتسبها ا٤بتعلم من خبلؿ عملية التعلم ، كما ٰبي

 عن طريق التجارب ك ا٣بربات ضمن إطار ا٤بنهج الَببوم ا٤بعموؿ بو " .

 ( 8:  2010) القاظبية،

 ويُعرؼ التحصيل الدراسي يف الرياضيات  إجرائيا بأنو :

صل عليها الطالبات عينة الدراسة بوحدة ا٥بندسة اإلحداثية ٦بموع الدرجات الٍب تتح
كالرسـو البيانية ٗبقرر الرياضيات للصف األكؿ ثانوم ،كييقاس التحصيل بالدرجة الٍب 
تتحصل عليها الطالبات عينة الدراسة ُب االختبار التحصيلي البعدم بعد تطبيق الربنامج 

 عليهم .
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 الرياضيػػػات :

( بأهنا :" طريقة ك٭بط تفكّب كلغة تستخدـ للتعابّب كالرموز ك معرفة 2000كيعرفها عقبلف )
منظمة ُب بنيتها كىي علم ٘بريدم من خلق ك إبداع العقل البشرم كيهتم ضمن ما يهتم بو 

 تسلسل األفكار ك الطرائق ك أ٭باط التفكّب كىي تعُب بداللتو ".

 (11: 2009)مصطفي ،

 طالبات الصف األوؿ ثانوي  :

طالبات اإلناث ا٤بسجبلت ُب ا٤بدارس كالثانويات  التابعة لوزارة الَببية كالتعليم  ىن ال
 ( .16-15كالبلٌب تَباكح أعمارىن ُب العادة ما بْب  )

 

 اإلطار النظري :

 : مفهـو اػبريطة الذىنية 

(: " تقنية تصورية قوية تعرب عن التفكّب ا٤بشع ،ٲبكن تطبيقها 2007ييعرفها بوزاف ) -
جانب من جوانب ا٢بياة كٲبكن دعمها باستخداـ االلواف كالصور على كل 

كالشفرات كاألبعاد إلضفاء ا٤بزيد من  التشويق كا١بماؿ كالفردية ٩با ٰبفز اإلبداع 
 كالذاكرة كخاصة عملية تذكر ا٤بعلومات .

 (2010،24)القاظبية ،

 : خصائص اػبرائط الذىنية 
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 كضوح الفكرة الرئيسية ُب ا٤بوضوع . -

 الفكرة الرئيسية باألفكار كا٤بوضوعات بصورة متتابعة .ربط  -

تتميز بالنهايات ا٤بفتوحة الٍب تسمح للعقل بأف يعمل اتصاالت جديدة بْب األفكار  -
. 

 تساعد على االستدعاء ك ا٤براجعة لؤلفكار كا٤بوضوعات بصورة شاملة كفعالة .   -

 (91-90: 2011)السوداين والكرعاوي، 

 يػػػة  :أمباط اػبرائط الذىن 
.اػبرائط الذىنية التقليدية :1  

كتستخدـ فيها الورقة كالقلم كبعض األلواف ٕبيث ير٠بها الطالب بنفسو حيث 
يضع ا٤بوضوع ُب قلب الورقة ٍب ٱبرج منها تفرعات ٛبثل احملاكر الرئيسية للموضوع 
 ٍب تفرعات ثانوية مستخدما أشكاال كصورا ير٠بها بنفسو .

إللكَبكنية :كالٍب تعتمد ُب تصميمها على برامج ا٢باسب اآلٕب .ا٣برائط الذىنية ا2
 edraw mind map . mind map9 , Buzansكىي كثّبة مثل : 
map  . كغّبىا  
 كال تتطلب ىذه الربامج أف يكوف للطالب مهارات عالية ُب استخداـ ا٢باسوب.

 : كيفية رسم اػبريطة الذىنيػػة 
بالربنامج ألف ا٤بنتصف يعطي ٨بك حرية .إبدأ من ا٤بنتصف ُب صفحة بيضاء 1

 االنتشار ُب ٝبيع اال٘باىات كالتعبّب عن نفسو بشكل طبيعي .
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. استخدـ شكبل أك صورة تعرب عن فكرتك ا٤بركزية ألف الصورة تغِب عن ألف  2
 كلمة .

. استخدـ األلواف أثناء الرسم ألهنا تثّب ا٤بخ مثل الصور .3  
كصل ا٤بستول الثا٘ب بالثالث ألف ا٤بخ يعمل  . صل الفركع بالصورة ا٤بركزية4

 بالربط الذىِب .
اجعل الفركع متعرجة كليست على شكل خطوط مستقيمة ألف ا٣بطوط ا٤بستقيمة 
 تصيب ا٤بخ با٤بلل .

.استخدـ كلمة رئيسية كمفردة ُب كل سطر ألف الكلمات ا٤بفتاحية ٛبنح خريطة 6
العقل القوة كا٤بركنة .   

د رسم الفركع ،ألف كل صورة تغِب عن ألف كلمة .. استخدـ صورا عن7  
(18-17، 2016)بوزاف ،  

 

 

 
 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

551 
 

 واجهة الربنامج :
 
 
 
 
 
 
 
 

 : النظريات اليت تستند إليها اسًتاتيجية اػبرائط الذىنية 
.النظرية البنائية  : كىي تقنية إلعادة ٛبثيل ا٤بعرفة عن طريق تنظيمها ُب ٨بطط 1

الباحثْب أف ىذه التقنية  متسقة مع النظرية  شبكي غّب خطي كيرل الكثّب من
البنائية ُب التعليم  كالٍب تؤكد بأف األفراد يبنوف معرفتهم ا١بديدة من خبلؿ التفاعل 
بْب معرفتهم السابقة كبْب األفكار الٍب ىم بصدد تعلمها . فا٣بريطة الذىنية تعرب 

ىذه ا٤بكونات . عن البنية ا٤بعرفية للفرد من حيث مكوناهتا كالعبلقات بْب  
.نظرية أكزكبل :2  

تعتمد اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية على نظرية أكزكبل للتعلم ذك ا٤بعُب حيث يرل 
أكزكبل أف كل مادة تعليمية ٥با بنية تنظيمية تتميز هبا عن ا٤بواد األخرل كُب كل 
ج بنية تشغل األفكار ك ا٤بفاىيم األكثر مشولية كعمومية موضع القمة ، ٍب تندر 

ٙبتها األفكار كا٤بفاىيم األقل مشولية كعمومية ٍب ا٤بعلومات التفصيلية الدقيقة 
.كتعمل ا٣برائط الذىنية بنفس الطريقة حيث ٙبقق تعلما ذك معُب كذلك ألهنا 
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تزكد ا٤بتعلم بصورة بصرية قوية ٛبثل العبلقات كا٤بعلومات ا٤بعقدة كتربط بْب 
ا تنتظم بنفس الطريقة الٍب تنتظم فيها ُب ا٤بعلومات السابقة كا١بديدة . كما أهن

عقل ا٤بتعلم كذلك من ا٤بفاىيم كاألفكار األكثر مشوال إٔب األقل مشوال ٍب ا٤بعلومات 
 التفصيلية الدقيقة .

(33-32: 2015)الصيد ،   
. نظرية التعلم ا٤بستند على إٔباث الدماغ :3  

كفقا للطريقة الٍب فيطر كىي تنظر للتعلم الذم يؤىل الفرد للتعلم بشكل طبيعي 
عليها الدماغ البشرم ٕبيث تسمح للدماغ ٗبمارسة عملياتو الطبيعية كذلك من 
 خبلؿ تطبيق ا٤ببادئ كاالسَباتيجيات ا٤بتناغمة معو .

( 12: 2010)القاظبية،   

 ثانيػػا :الدراسات السابقة:

لذىنية كتنوعت ُب أجريت العديد من الدراسات الٍب تناكلت فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط ا
 ٦باالهتا كمن ىذه الدراسات :

 أكال : الدراسات الٍب تناكلت ا٣برائط الذىنية ك تنمية التحصيل ٗبقرر الرياضيات:

( : "أثر استخداـ ا٣برائط الذىنية ُب رفع مستول 2013دراسة ا١بندم ) .1
 التحصيل ُب الرياضيات لدل تبلميذ ا٤برحلة االعدادية".

( :" أثر استخداـ ا٣برائط الذىنية احملوسبة ُب 2014.دراسة البطاح )2
 ٙبصيل طبلب الصف التاسع ُب مادة الرياضيات " .
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 الدراسات الٍب تناكلت ا٣برائط الذىنية كالتحصيل الدراسي مع علـو أخرل :

( : "فاعلية استخداـ ا٣برائط الذىنية على ٙبصيل بعض 2009دراسة كقػػاد ) .1
لطالبات الصف األكؿ ثانوم الكبّبات ٗبدينة مكة ا٤بكرمة "، موضوعات مقرر األحياء 

 رسالة ماجستيػر ، كلية الَببية ،جامعة أـ القرل، ا٤بملكة العربية السعودية .

( : "فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ُب تدريس العلـو 2010دراسة القا٠بية ) .2
 دل تبلميذ الصف الثالث .ُب التحصيل العلمي كتنمية عمليات العلم األساسية ل

 أساسي بسلطنة عيماف" ،رسالة ماجستّب ،جامعة مؤتو ، سلطنة عيماف .

( :" فاعلية استخداـ ا٣برائط الذىنية ا٤بعززة بالوسائط 2011دراسة مقلد ) .3
ا٤بتعددة ُب تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل ا٤بعرُب كتنمية التفكّب االستدالٕب 

 رحلة اإلعدادية" ، رسالة ماجستّب ،كلية الَببية ،جامعة سوىاج ، مصر .لدل تبلميذ ا٤ب

( :"أثر استخداـ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ُب ٙبصيل 2011دراسة حورا٘ب ) .4
طلبة الصف التاسع ُب مادة العلـو ك ُب ا٘باىاهتم ٫بو العلـو ُب ا٤بدارس ا٢بكومية ُب مدينة 

 ة الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ، فلسطْب .قلقيلة " ،رسالة ماجستّب ،كلي

(: "فاعلية التدريس با٣برائط الذىنية ُب تنمية التفكّب 2011دراسة السودا٘ب) .5
اإلبداعي لدل طالبات الصف األكؿ ا٤بتوسط " ،رسالة ماجستّب ،كلية الَببية ، جامعة 

 القادسية ،العراؽ .



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

554 
 

اسة مقارنة ألثر استخداـ كل من اسَباتيجية ( : "در 2012دراسة رزكقي كفتاح ) .6
التدريس ٖبرائط التفكّب القائمة على الدمج كاسَباتيجية النمذجة على مهارات االتصاؿ 

اللفظي ك القدرة القرائية ُب مادة الرياضيات لدل الطبلب، رسالة ماجستّب ،كلية الَببية   
 ، بغداد  .

ية ا٣برائط الذىنية ُب تنمية التفكّب (: " فاعلية اسَباتيج2012دراسة يوسف ) .7
 التخيلي كبعض مهارات عادات العقل لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية "

( : "أثر اسَباتيجيٍب احملطات العلمية ك ا٣برائط الذىنية ُب 2015دراسة فياض) .8
الرابع تنمية ا٤بفاىيم الفيزيائية كمهارات التفكّب البصرم ُب مادة العلـو لدل طلبة الصف 
 األساسي بغزة "،رسالة ماجستّب ،كلية الَببية ، ا١بامعة اإلسبلمية بغزة ، فلسطْب .

(: "أثر التدريس باستخداـ ا٣برائط الذىنية ُب التحصيل 2014دراسة العتييب ) .9
الدراسي لطلبة كلية الَببية ٔبامعة ٪براف "، رسالة ماجستّب ، كلية الَببية ، جامعة ٪براف 

 لعربية السعودية  .،ا٤بملكة ا

(: "أثر استخداـ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية احملوسبة ُب 2014دراسة يوسف) .10
التكامل الوظيفي لنصفي ا٤بخ كتنمية مهارات التفكّب العليا لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية 

 "،رسالة ماجستّب منشورة ،معهد الدراسات الَببوية ،جامعة القاىرة ،مصر .

(:"فعالية استخداـ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ُب ٙبصيل 2015سارة ) دراسة .11
تبلميذ الرابعة متوسط " ،رسالة ماجستّب ،كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية ،جامعة ٧بمد 

 خيضر "بسكرة"، ا١بزائر .
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( :" فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ُب تنمية بعض 2016دراسة عقييب) .12
١بغرافية لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية األزىرية" ،رسالة ماجستّب، كلية الَببية ، ا٤بفاىيم ا

 جامعة األزىر ، مصر .

 ثانيا : الدراسات األجنبية :

(( : "أثر اخذ ا٤ببلحظات ُب تدريس Akinoglu, Yasar,2007دراسة  .1
االكادٲبي ك تعلم العلـو من خبلؿ تقنية ا٣برائط العقلية على ا٘باىات الطلبة ك التحصيل 

 ا٤بفاىيم " .

( : "كجهات نظر ŞEYİHOĞLU, KARTAL,2010دراسة ) .2
ا٤بعلمْب حوؿ تقنية ا٣برائط الذىنية ُب علـو ا٢بياة اإلجتماعية استنادا على النظرية البنائية 

. " 

:  "اثر ا٣برائط العقلية مع Ismail , Ngah , Umar,2010دراسة))  .3
داء الرب٦بي ك مهارات حل ا٤بشكبلت ك الفوؽ معرفية بْب طبلب التعلم التعاك٘ب على اال

 علم ا٢باسوب"

 ( ( :Dhindsa and Kasim,2011دراسة  .4

"استخداـ مدخل ا٣برائط العقلية البنائية البصرية كمدل جودة الَباكيب ا٤بعرفية ا٤بكتسبة 
 لدل الطلبة " .

ا٣برائط الذىنية على ( : " اثر نشاطات مبنية على Jones5 ,2012دراسة ) .5
 دافعية الطبلب" .
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( :"انتشار ا٣برائط الذىنية كوسيلة Zipp and Maher,2013دراسة ) .6
 تدريسية كاسَباتيجية للفهم ُب ٦باؿ الصحة كالعبلج الطبيعي " .

 ( :Rosciano ,2015دراسة  ) .7

  التمريض " ."فاعلية ا٣بريطة الذىنية كاسَباتيجية تعلم نشط بْب منتسيب طلبة ماجستّب

( :"تقنية ا٣بريطة الذىنية ُب تعلم Buran, Filyukov,2015دراسة ) .8
 اإل٪بليزية " .

( : "التعليم ا٤بفتوح با٣بربات ك ا٤بشاركة با٣بربة ك Jirasek,2016دراسة ) .9
 مشاركتها من خبلؿ ا٣برائط الذىنية .

رائط الذىنية ُب ( : "دراسة  ٛبهيدية الستخداـ ا٣بWilson , 2016دراسة) .10
التعليم البصرم بالتعليم العاـ ك دراسة لفصوؿ العلـو للناطقْب باللغة العربية ُب دكلة 

 االمارات العربية ا٤بتحدة ".

 ثالثا : اؼبنهج واإلجراءات :

يتناكؿ ىذا البند الطريقة كاإلجراءات الٍب اتبعها الباحث ، كٙبديد منهجية الدراسة 
على خطوات تطبيق الدراسة كٝبع البيانات ك إعداد االختبار ك٦بتمعها ، كما يشتمل 

التحصيلي ك التأكد من ثباتو ، كالتحليبلت اإلحصائية الٍب استخدمت لئلجابة عن سؤاؿ 
 الدراسة .

 أكال :منهج البحث:
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 اتبعت الباحثة  خطوات "ا٤بنهج التجرييب" ، كالذم ييعٌرؼ بأنو :

باحث ٖبلق ا٤بوقف ٗبا يتضمنو من ركابط كظركؼ ٧بددة "عبارة عن إجراء ٕبثي يلتـز فيو ال
،حيث يتحكم ُب بعض ا٤بتغّبات ،ك يقـو بتحريك متغّبات أخرل ، حٌب يستطيع تبْب 
تأثّب ىذه ا٤بتغّبات ا٤بستقلة على ا٤بتغّبات التابعة ، أم أف ا٤بنهج التجرييب ىو ٧باكلة 

 (106:  2012رناز، لتحديد العبلقات السببية بْب متغّبات ٧بددة " . )ج

ك ذلك ٤ببلئمتو متطلبات الدراسة ، استنادا إٔب  مشكلة الدراسة ك أىدافها كالدراسات 
السابقة الٍب تناكلت متغّب ا٣برائط الذىنية ، ىذا ا٤بنهج الذم يتضمن  العديد من 

احدة التصميمات التجريبية كالٍب اعتمدت الباحثة منها على تصميػػم          " اجملموعة الو 
. " 

رم ىذا النوع من التجارب على ٦بموعة كاحدة من األفراد، كلذلك فهو سهل  ك ٯبي
االستخداـ ُب البحوث الَببوية الٍب ٘برل على التبلميذ ُب الفصوؿ حيث ال يتطلب ىذا 
التصميم إعادة تنظيمهم كتوزيعهم، كمن الناحية النظرية ال يوجد ضبط أفضل من استخداـ 

ا٢بالتْب طا٤با أف ٝبيع ا٤بتغّبات ا٤بستقلة ا٤برتبطة ٖبصائص أفراد اجملموعة، نفس اجملموعة ُب 
كا٤بؤثرة ُب ا٤بتغّب التابع قد أحكم ضبطها. كٲبكن أف نلخص ىذا التصميم ُب ا٣بطوات 

 اإلجرائية اآلتية :

 .ٯبرم اختبار قبلي على اجملموعة كذلك قبل إدخاؿ ا٤بتغّب ا٤بستقل ُب التجربة 
  ا٤بتغّب ا٤بستقل على النحو الذم ٰبدده الباحث كيضبطو، كهبدؼ ىذا يستخدـ

 االستخداـ إٔب إحداث تغّبات معينة ُب ا٤بتغّب التابع ٲبكن مبلحظتها كقياسها.
 .ٯبرم اختبار بعدم لقياس تأثّب ا٤بتغّب ا٤بستقل ُب ا٤بتغّب التابع 
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 إلحصائية .ٰبسب الفرؽ بْب القياس القبلي ك البعدم ٍب ٚبترب الداللة ا 
https://anwrksa.wordpress.com/2016/09/19النفس-/علم-

 التجرييب/

 ثانيا  :تصميم البحث  :

اعتمدت ىذه الدراسة على طريقة اجملموعة الواحدة ، ٕبيث قامت بعمل اختبار  قبلي ٥بذه 
موعة بعد أف ديرست بالطريقة التقليدية ، كمن ٍب ًب تدريس الوحدة الدراسية ك تطبيق اجمل

لوضوحو كسبلسة استخدامو ،كال يتطلب   "Edraw Mind Master"الربنامج  
مهارات عالية  لدل الطالبات ُب استخداـ ا٢باسب اآلٕب ، ًب تطبيق ىذا الربنامج لقرابة 

كعمل اختبار ٙبصيلي بعدم للتعرؼ على فاعلية  شهر ٗبعدؿ حصتْب ُب األسبوع  ،
الربنامج ، ٍب  تطبيق اختبار ٙبصيلي بعدم ثا٘ب ، بعد قرابة  أسبوعْب من االختبار البعدم 

 األكؿ للتأكد من ثبات النواتج .

 ثانيا :عينة البحث  :

 تكونت عينة البحث من طالبات الصف األكؿ ثانوم عاـ  ٗبدرسة مصراتو الثانوية بنات
 عاما ، بطريقة عشوائيو . 15( طالبة ،كمتوسط أعمارىن 26البالغ عددىن )

 ثالثا : أدكات الدراسة :

باطبلع الباحثة على الدراسات السابقة ذات العبلقة ٗبوضوع الدراسة ،كجدت أف معظمها 
استخدمت االختبار التحصيلي لقياس فاعلية االسَباتيجية  ُب رفع مستول التحصيل 

https://anwrksa.wordpress.com/2016/09/19/علم-النفس-التجريبي/
https://anwrksa.wordpress.com/2016/09/19/علم-النفس-التجريبي/
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على ىذا األساس اتبعت الطالبة ٦بموعة من ا٣بطوات ُب بناء االختبار الدراسي ، ك 
 التحصيلي ك التحقق من صدقو كثباتو :

اختيار الوحدة الدراسية  " ا٥بندسة اإلحداثية كالرسـو البيانية " كٙبليلها كصياغة االىداؼ 
 السلوكية ٥با .

اكؿ ٝبيع جوانب الوحدة عمل جدكؿ مواصفات كفقا ٤بستويات بلـو ا٤بعرفية لكي يتم تن
 الدراسية ُب االختبار كفقا ألٮبيتها ككزهنا النسيب  .

 صدؽ األداة :

للتأكد من الصدؽ ا٣بارجي ًب عرض االختبار على ٦بموعة من ا٤بعلمات ك الَببويْب ، 
 ٤براجعتو ك النظر ُب مبلئمة األسئلة ٤بوضوع االختبار .

 ثبات األداة :

ختبار ايستخدمت طريقة االختبار كإعادة االختبار  على العينة ، للتأكد من ثبات نتائج  اال
 بعد حوإب اسبوعْب من تطبيق االختبار البعدم األكؿ .

كمن ٍب اٯباد معامل ارتباط بّبسوف بْب درجات االختبارين البعديْب األكؿ كالثا٘ب ، كقد 
 ١بدكؿ اآلٌب  .ٙبصلنا على قيمة  مناسبة لقبوؿ االختبار أداة للتحصيل كما يبْب ا

 Variables of the studyمتغيػػػػرات الدراسة  : 

اسًتاتيجية اػبرائط الذىنية  اؼبتغَت اؼبستقل :  طريقة التدريس وىي : •
 اإللكًتونية .
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 اؼبتغَت التػػابع  :  التحصيل الدراسػػي دبقرر الرياضيات  . •

 عػػػرض النتائج :

ت إليها الباحثة بعد تنفيذ اجراءات الدراسة ، كالٍب يعرض ىذا البند أىم النتائج الٍب توصل
حاكلت فيها إثبات فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية اإللكَبكنية ُب تنمية التحصيل 

 الدراسي ٗبقرر الرياضيات :

 النتائج ا٤بتعلقة بسؤاؿ الدراسة :

ٗبادة ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب ٙبصيل طالبات الصف األكؿ ثانوم 
 ؟الرياضيات ، تيعزل لطريقة ا٣برائط الذىنية اإللكَبكنية
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ولإلجابة عن ىذا التساؤؿ مت استخراج االوساط اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية 

 لعالمات أفراد العينة

:لالختباراألوساط اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية يف التطبيق القبلي والبعديُت ( 1اعبدوؿ رقم )  

 

  
اجملموعة  

 التجريبية قبلي

اجملموعة 
التجريبية 

1بعدي  
اجملموعة لتجريبية 

2بعدي  
اجملموعة التجريبية 
 بعدي )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 

ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية ُب التطبيق القبلي يتبْب من ا١بدكؿ كجود فركؽ ُب األكساط 
كالبعديْب لبلختبار ، ٩با يشّب  إٔب  كجود ٙبسن ُب مستول درجات الطالبات ، فكلما 
زادت مدة تطبيق الربنامج كجدنا أف متوسط الدرجات يزداد ك اال٫براؼ يقل كيقَبب من 

 الواحد الصحيح
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 Paired sample T-Test ( : نتائج تطبيق اختبار 2اعبدوؿ )

 
Paired Differencesفروؽ األزواج 

 tقيمة ت 

 القيمة االحتمالية

Sig. (2-
tailed) 

 اؼبتوسط   Mean البياف

 

 االكبراؼ اؼبعياري

Std. 

Deviation 

 

 اػبطأ اؼبعياري

Std. Error 
Mean 

اجملموعة  -اجملموعة التجريبية قبلي 
 1التجريبية بعدي

2.000 2.898 .568 3.519 .002 

اجملموعة  -اجملموعة التجريبية قبلي 
 2لتجريبية بعدي

2.385 3.336 .654 3.645 .001 

اجملموعة  -اجملموعة التجريبية قبلي 
 التجريبية بعدي )متوسط(

2.19231 3.05966 .60005 3.654 .001 

االختبارين ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  بْب متوسط درجات 2كيظهر ُب ا١بدكؿ )
بينت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيا ُب  القبلي كالبعدم،ك ىي لصاّب التطبيق البعدم.

التطبيق البعدم  كيعزل ذلك الستخداـ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية احملوسبة ، كلعل ذلك 
يعود إٔب ما ٛبنحو ىذه االسَباتيجية للطالبات من ألواف  كصور ك ترميزات تدعم الذاكرة 
البصرية ك ٙبفز فص الدماغ األٲبن على التصور كالتخيل ، فتيَبجم ا٤بعادالت الرياضية عن 
طريقو إٔب صور ك رموز بطريقة منظمة ، كمشوقة ، تكفل للطالب تعلم ذك معُب كبينية 

  معرفية سليمة  



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

563 
 

 رابعا: التوصيػػات و اؼبقًتحات :

ا٣برائط الذىنية اإللكَبكنية على بناءان على ما أسفرت عنو نتائج البحث ا٢بالية ُب 
التحصيل الدراسي ُب بعض موضوعات مقرر الرياضيات فإف الدراسة تقدـ عددا من 

 التوصيات :

تشجيع ا٤بعلمْب على استخداـ ا٣برائط الذىنية ُب تدريس الرياضيات ٤با ظهر ٥با  .1
 من أثر اٯبايب ُب التحصيل الدراسي .

يب ا٤بشرفْب على استخداـ ىذه عقد دكرات تدريبية يتم من خبلؿ تدر  .2
 االسَباتيجية .

االىتماـ بتضمْب ا٤بناىج كا٤بواد الدراسية على بعض األدكات البصرية ك األلواف  .3
 كالرسومات كالصور لكي يوظفوا  ىذه التقنيات .

عقد دكرات تدريبية يتم من خبل٥با ٘بريب ا٤بشرفْب على استخداـ ىذه  .4
 االسَباتيجية.

ية للمعلمْب لتدريبهم على االستخداـ التعليمي للكمبيوتر  ك إعداد برامج تدريب .5
 بر٦بياتو .

 اؼبقتػػرحات :
عمل دراسات مشاهبة للتعرؼ على فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية مع مواد  .1

 أخرل .
 دراسية تطبيق دراسات حوؿ اسَباتيجيات بصرية أخرل غّب ا٣برائط الذىنية . .2
ة استخداـ اسَباتيجيات التعلم النشط لدل عمل دراسة كصفية عن أسباب قل .3

 ا٤بعلمْب عامة كمعلمي الرياضيات بصفة خاصة .
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٘بهيز ا٢بجرات الصفية كمعامل ا٢باسوب باللواـز الٍب تسمح بتوظيف التعلم  .4
 االلكَبك٘ب .

تطبيق دراسات مشاهبة تتناكؿ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية كأثرىا على متغّبات  .5
 اعي كالتفكّب الناقد كحل ا٤بشكبلت .. كغّبىا .أخرل كالتفكّب اإلبد

 قائمة اؼبراجع :

 أوال :الكتب :
.اإلمارات 1(.الكتاب األمثل ٣برائط العقل .مكتبة جرير .ط2016بوزاف، تو٘ب .) .1

 العربية ا٤بتحدة .
(.مدخل إٔب تكنولوجيا التعليم. دار كنوز ا٤بعرفة للنشر 2010الفرٯبات،غالب.) .2

 .عماف .1كالتوزيع .ط
.اإلمارات العربية ا٤بتحدة 1(.استخدـ ذاكرتك .مكتبة جرير .ط2007بوزاف، تو٘ب .) .3

. 
 .القاىرة .مصر1(.مكتبة الدار العربية للكتاب .ط2000أبوعمّبة .٧ببات.) .4

 ثانيا: الرسائل العلمية  :

فاعلية استخداـ اػبرائط الذىنية على ربصيل بعض ( .2009كقػػاد، ىديل أٞبد.) .1
موضوعات مقرر األحياء لطالبات الصف األوؿ ثانوي الكبَتات دبدينة مكة 

 . رسالة ماجستيػر غّب منشورة . كلية الَببية ،جامعة أـ القرل .اؼبكرمة 
 ( : فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ُب تدريس العلـو ُب2010دراسة القا٠بية ) .2

التحصيل العلمي كتنمية عمليات العلم األساسية لدل تبلميذ الصف الثالث 
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رسالة ماجستّب غّب منشورة  ،جامعة مؤتو ، سلطنة عيماف األساسي بسلطنة عيماف ، 
. 
فاعلية استخداـ ا٣برائط الذىنية ا٤بعززة بالوسائط (. 2011مقلد ، سحر عبدهللا.) .3

ة على التحصيل ا٤بعرُب كتنمية التفكّب ا٤بتعددة ُب تدريس الدراسات االجتماعي
كلية الَببية ،   .رسالة ماجستّب غّب منشورةاالستدالٕب لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية . 

 جامعة سوىاج .
أثر استخداـ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ُب ٙبصيل (. 2011حورا٘ب ، حنْب ٠بّب.) .4

٫بو العلـو ُب ا٤بدارس ا٢بكومية ُب طلبة الصف التاسع ُب مادة العلـو ك ُب ا٘باىاهتم 
. رسالة ماجستّب غّب منشورة . كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح  مدينة قلقيلة

 الوطنية.
فاعلية التدريس با٣برائط الذىنية ُب تنمية التفكّب اإلبداعي (. 2011السودا٘ب،     ) .5

ة. كلية الَببية ، . رسالة ماجستّب غّب منشور  لدل طالبات الصف األكؿ ا٤بتوسط
 جامعة القادسية  .

دراسة مقارنة ألثر استخداـ كل ( . 2012رزكقي ،رعد مهدم كفتاح ، كامراف . ) .6
من اسَباتيجية التدريس ٖبرائط التفكّب القائمة على الدمج كاسَباتيجية النمذجة على 

رسالة . مهارات االتصاؿ اللفظي ك القدرة القرائية ُب مادة الرياضيات لدل الطبلب
 ماجستّب غّب منشورة . كلية الَببية ، جامعة بغداد  .

(. فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ُب تنمية 2012يوسف ، السعدم الغوؿ.) .7
 التفكّب التخيلي كبعض مهارات عادات العقل لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية. .

ا٣برائط الذىنية ُب  أثر اسَباتيجيٍب احملطات العلمية ك(.2015فياض، ساىر ماجد.) .8
تنمية ا٤بفاىيم الفيزيائية كمهارات التفكّب البصرم ُب مادة العلـو لدل طلبة الصف 
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. رسالة ماجستّب غّب منشورة . كلية الَببية ، ا١بامعة اإلسبلمية  الرابع األساسي بغزة
 بغزة.

سي أثر التدريس باستخداـ ا٣برائط الذىنية ُب التحصيل الدرا(.2014العتييب  .) .9
، رسالة ماجستّب غّب منشورة . كلية الَببية ، جامعة  لطلبة كلية الَببية ٔبامعة ٪براف

 ٪براف.
أثر استخداـ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية (. 2014يوسف، عمرك ٧بمد.) .10

احملوسبة ُب التكامل الوظيفي لنصفي ا٤بخ كتنمية مهارات التفكّب العليا لدل تبلميذ 
الة ماجستّب منشورة . معهد الدراسات الَببوية، جامعة . رسا٤برحلة اإلعدادية 

 القاىرة.
( . أثر استخداـ ا٣برائط الذىنية االلكَبكنية ُب ٙبصيل 2014البطاح ،رائد .) .11

 . طبلب التاسع ُب مادة الرياضيات .كلية الَببية . جامعة الّبموؾ
ُب ٙبصيل  فعالية استخداـ اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية(. 2015سارة ، الصيد.) .12

رسالة ماجستّب غّب منشورة .      كلية العلـو االنسانية تبلميذ الرابعة متوسط . 
 كاالجتماعية ،جامعة ٧بمد خيضر بسكرة .

.فاعلية اسَباتيجية ا٣برائط الذىنية ُب تنمية بعض ( 2016عقييب، خالد علي.) .13
الة ماجستّب غّب منشورة . رس ا٤بفاىيم ا١بغرافية لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية األزىرية

 . كلية الَببية ، جامعة األزىر.
( : القدرة على الربىاف الرياضي لدل طلبة الصف الثامن 2009دراسة زبيدة ) .14

 كعبلقتها بتحصيلهم ُب الرياضيات ، كلية العلـو .
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(. فاعلية برنامج قائم على التعلم الدماغي لتنمية القوة الرياضية 2013عبدهللا.) .15
الصف األكؿ ثانوم . رسالة دكتوراه غّب منشورة .كلية الَببية ،جامعة لدل طبلب 

 أسيوط ،مصػر .
 ثانيا : اؼبراجع األجنبية :

( : "أثر اخذ اؼبالحظات يف تدريس Akinoglu, Yasar,2007(دراسة  .1
العلـو من خالؿ تقنية اػبرائط العقلية على اذباىات الطلبة و التحصيل االكاديبي 

 " . و تعلم اؼبفاىيم
( : "وجهات نظر اؼبعلمُت ŞEYİHOĞLU, KARTAL,2010دراسة ) .2

حوؿ تقنية اػبرائط الذىنية يف علـو اغبياة االجتماعية استنادا على النظرية البنائية 
. " 

:  "اثر اػبرائط العقلية مع Ismail , Ngah , Umar,2010 )دراسة) .3
ت و الفوؽ معرفية بُت التعلم التعاوين على االداء الربؾبي و مهارات حل اؼبشكال

 "طالب علم اغباسوب
 ( : (Dhindsa and Kasim,2011 دراسة .4
"استخداـ مدخل اػبرائط العقلية البنائية البصرية ومدى جودة الًتاكيب اؼبعرفية  .5

 اؼبكتسبة لدى الطلبة " .
( : " اثر نشاطات مبنية على اػبرائط الذىنية على Jones5 ,2012دراسة ) .6

 دافعية الطالب" .
:"انتشار اػبرائط الذىنية كوسيلة  (Zipp and Maher,2013)دراسة  .7

 .يف ؾباؿ الصحة والعالج الطبيعي "تدريسية واسًتاتيجية للفهم 
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 ( :Rosciano ,2015دراسة  ) .8
"فاعلية اػبريطة الذىنية كاسًتاتيجية تعلم نشط بُت منتسيب طلبة ماجستَت  .9

 التمريض " .
10.  
:"تقنية اػبريطة الذىنية يف تعلم ( 5Buran, Filyukov,201دراسة ) .11

 اإلقبليزية " .
"التعليم اؼبفتوح باػبربات و اؼبشاركة باػبربة و  ( :Jirasek,2016دراسة ) .12

 مشاركتها من خالؿ اػبرائط الذىنية .
( : "دراسة  سبهيدية الستخداـ اػبرائط Wilson , 2016.دراسة)10 .13

دراسة لفصوؿ العلـو للناطقُت باللغة الذىنية يف التعليم البصري بالتعليم العاـ و 
 العربية يف دولة االمارات العربية اؼبتحدة ".
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 تصور مقًتح كبو اعداد اؼبعلم وتدريبو

 "دراسة ربليلية"

 عبد الناصر ؿبمد العباين/ جامعة طرابلس -د

 تصور مقًتح كبو اعداد اؼبعلم وتدريبو )دراسة ربليلية(
 ملخص الدراسة:

الدراسة أب كضع تصور مقَبح إلعداد ا٤بعلم كتدريبو من خبلؿ برنامج هتدؼ ىذه 
 تدرييب ٤بعلمي التعليم العاـ لتحسْب كتطوير ٭بوىم ا٤بهِب أثناء ا٣بدمة.

تتمثل مشكلة الدراسة ُب التساؤؿ الرئيس التإب: ما لتصور ا٤بقَبح إلعداد ا٤بعلم   
 كتدريبو.  من ىذا التساؤؿ تنبثق منو ٦بموعة من التساؤالت كىي:

 مسؤكلياتو؟-كاجباتو-صفاتو-من ىو ا٤بعلم -1
 ما٤بعوقات الٍب تواجو ا٤بعلم ُب اعداده، كتأىيلو، كتدريبو؟-2
ح الذم سوؼ يقدـ للمعلم إلعداده كتطويره ا٤بهِب ُب العملية ما لتصور ا٤بقَب -3

 التعليمية؟ 
 اؼبنهج اؼبستخدـ ؽبذه الدراسة:

استخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي التحليلي كىي )دراسة ٙبليلية( لدراسة كٙبليل أىم ما 
 كرد ُب الكتب كا٤براجع العربية كاألجنبية كالدكريات كاإلحصائيات كالنشرات الر٠بية،
كالدراسات السابقة ا٤بختصة ُب ٦باؿ البحث هبدؼ إثراء البحث كا٣بركج بأفضل 

 النتائج كالتوصيات.
 

 تصور مقًتح كبو اعداد اؼبعلم وتدريبو )دراسة ربليلية(
 :مقدمة

إف معظم ا٤بعلمْب ا٤بلتحقْب ٗبهنة التعليم اليـو ىم من ذكم القدرات ا٤بتوسطة 
ال حبان فيها كإ٭با لكسب العيش كسد متطلبات كمعظمهم قد التحق هبذه ا٤بهنة ، 

كقد ساعدت أعداد الطبلب ا٤بتزايدة كالنقص ُب ا٤بعلمْب ا١بيدين علي إتاحة  ا٢بياة،
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الفرصة ا٤ببلئمة ٥بؤالء لدخوؿ ىذه ا٤بهنة، إضافة إٕب ذلك ٪بد أف ىناؾ عوامل أخرم 
كذلك  ؛مل فيهاجعلت أصحاب القدرات ا٤بميزة تنفر من مهنة التعليم، كترفض الع

ألسباب كثّبة منها النظرة االجتماعية ا٤بتدنية للمعلم، كفقداف الطموح الشخصي؛ ألف 
مهنة التعليم ال توفر إمكانات كاسعة لئلنساف الطموح حيث إف ا٤بعلم يبقي معلمان 

 مهما مرت عليو السنوات، ككذلك الرتابة كا٤بلل الٍب غالبان ما تصاحب مهنة التعليم.
ئق الَببوية ا٤بتبعة باتت عقيمة التفى بالغرض الذم ٫بتاجو ُب ىذه اآلكنة إف الطرا

،كبذلك أصبحت األصوات تصف ٩بارسات ا٤بعلم اليـو بالعمومية ٣بلوىا من 
األىداؼ، كأصبحت العملية التعليمية توصف بالركتينية تارة كبالكبلسيكية تارة أخرل، 

اب ا٤بعلم عن ٩بارسة األساليب ا٢بديثة، كىذا يرجع إٔب فقداف التجديد كا٢بداثة، كغي
كعدـ استخداـ التقنيات ا٤بعاصرة كا٢باسب اآلٕب كاالنَبنت، يرجع ذلك كلو إٔب 
ضعف ك تكوين اعداد ا٤بعلم، كعدـ تطوير كتكوين ذاتو مهنيا، كتنمية شخصيتو 
 ٤بواجهة التحديات ا٤بعاصرة الٍب أصبحت ىي السمة األساسية ُب العملية التعليمية

 اليـو ُب ظل التقدـ العلمي كالتكنولوجي كثورة ا٤بعلومات ُب ىذه األلفية.
 مشكلة الدراسة:

ُب العملية التعليمية ٰبتم علينا ضركرة التوسع  إف تنامي أعداد ا٤بعلمْب كالتزايد ا٤بستمر
ُب تقدٙب ا٣بدمات ا٣باصة بربامج التكوين كاإلعداد ا٤بتنوعة للمعلمْب إذا أردنا 

عالية من ٨برجات العملية التعليمية، حيث أصبح لزاما على الَببية كالتعليم مستويات 
ٙبمل مسؤكلية مواجهة تلك التحديات كاالنطبلؽ ٫بو التنمية ا٤بهنية للمعلمْب كتوفّب 

 اإلمكانيات كا٤بوارد ا٤بالية ٥بذه األنشطة كالربامج ٤بواجهة ىذا النوع من التحديات.
ما التصور :تمثل ُب اإلجابة عن التساؤؿ الرئيس التإب كهبذا فإف مشكلة الدراسة ت

 اؼبقًتح  إلعداد اؼبعلم وتدريبو من التساؤؿ الرئيس تنبثق عنو التساؤالت التالية:
 مسؤكلياتو؟-كاجباتو-صفاتو-من ىو ا٤بعلم -1
 ما٤بعوقات الٍب تواجو ا٤بعلم ُب اعداده، كتأىيلو، كتدريبو؟-2
 يقدـ للمعلم إلعداده كتطويره ا٤بهِب ُب العملية التعليمية؟ مالتصور ا٤بقَبح الذم سوؼ-3

 أنبية الدراسة:
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 .تتناكؿ ىذه الدراسة جانبا مهما ُب العملية التعليمية أال كىو إعداد ا٤بعلم كتدريبو  -
 معرفة أىم الربامج التدريبية الٍب تساعد ا٤بعلم ُب إعداده كتطويره ا٤بهِب. -
 قَبح إلعداد ا٤بعلم من خبلؿ الربامج التدريبية. معرفة  أٮبية التصور ا٤ب -
تفيد نتائج ىذه الدراسة أصحاب القرار ُب تطوير أداء ا٤بعلمْب كضركرة ٙبتمها معطيات ىذا  -

 العصر كالذم يعد التجديد كاالبتكار أحد أبرز ٠باتو.
 أىداؼ الدراسة:

من خبلؿ برنامج تدرييب ٤بعلمي هتدؼ ىذه الدراسة أب كضع تصور مقَبح إلعداد ا٤بعلم كتدريبو 
 التعليم العاـ لتحسْب كتطوير ٭بوىم ا٤بهِب قبل ا٣بدمة كأثناء ا٣بدمة.

 اؼبنهج اؼبستخدـ:
استخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي التحليلي كىي )دراسة ٙبليلية( لدراسة كٙبليل أىم ما كرد ُب 

نشرات الر٠بية، كالدراسات السابقة الكتب كا٤براجع العربية كاألجنبية كالدكريات كاإلحصائيات كال
ا٤بختصة ُب ٦باؿ البحث هبدؼ إثراء البحث كا٣بركج بأفضل النتائج كالتوصيات ككضع تصور 

 مقَبح ٥بذه الدراسة تفيد العملية التعليمية بشكل عاـ كا٤بعلم بشكل خاص.
 مصطلحات الدراسة:

مد على قدراتو الذىنية كالعقلية من ـ(: بأنو ذلك ا٤بعلم الذم يعت2000: يعرفو أكر لساف) اؼبعلم
أجل ٙبديث معلوماتو كخرباتو لبلتكاؿ على نفسو ك٧باربة الركتْب الذم يتخبط فيو من أجل 

 ٘بديد معلوماتو، كٙبسْب مستواه ا٤بهِب باستمرار.
:" أنو الذم يؤدم فعبل إٔب إحداث التغيّب ا٤بطلوب  لتحقيق األىداؼ  يعرؼ اؼبعلم إجرائياً 

للمادة سواء كانت، ا٤بعرفية أك الوجدانية أك ا٤بهارية ، كيعمل على بناء شخصية متوازنة  ا٤برسومة
 للتلميذ من الناحية النفسية، كالعقلية، كاالنفعالية، كاالجتماعية".

  التصور اؼبقًتح:
تتعلق يعرؼ إجرائيا بأنو الرؤية ا٤بستقبلية الٍب ٙبدد مسار ا٣بطط كاألىداؼ كالربامج التدريبية الٍب 

 بإعداد ا٤بعلم كتطويره ا٤بهِب ٗبا يتبلءـ مع ا٤بتغّبات كا٤بستجدات الٍب تطرأ علي الساحة الَببوية.
 

 االطار النظري و الدراسات السابقة
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 سبهيد:
تعٌد مسألة إعداد ا٤بعلم كتطويره من ا٤بسائل الرئيسية الٍب ٯبب أف ٙبتل الصدارة بْب كل   

ؤسسات التعليم العاـ، كقد تكاثرت ُب العقود األخّبة من القرف مشركعات التطوير الَببوم ُب م
ا٤باضي كبداية القرف ا٢بإب الدعوات ا٤بنادية بإصبلح التعليم كبضركرة تطوير نوعيتو كجودتو، 
كبالتإب ضركرة إعداد ا٤بعلم ليتمكن من القياـ بأدكاره ا٤بختلفة ُب عآب ٠بتو التغٌّب كالتبدؿ 

نب ا٢بياتية،  كال ٲبكن أف يتم ذلك إال إذا كانت ىناؾ جودة ُب التعليم، كال ا٤بستمراف ُب ا١بوا
تكوف ىناؾ جودة ُب التعليم إال باإلعداد ا١بيد للمعلمْب كالٍب من خبل٥با تتحقق األىداؼ 

 ا٤بنشودة ُب العملية التعليمية، فإف إعداد ا٤بعلم ترتكز على عدة نقاط منها:
كمعِب اإلعداد الثقاُب للمعلم ىو أف يشتمل منهج إعداده على : اإلعداد الثقايف للمعلم ػ 1

ا٤بواد الثقافية الٍب ال غِب للمتعلم عنها ، كا٤بعلم ىو مركز اإلشعاع ُب بيئتو العلمية ، حيث إف 
لقاءاتو الثقافية كا٤بتكررة كاشَباكو ُب الندكات ا٤بختلفة ىي جانب من جوانب ا٤بعرفة، كيناقش 

عات العامة مع ا٤بواطنْب العاديْب بغرض التنوير كالتبصّب كىداية الطريق، فبل غُب ا٤بسائل كا٤بوضو 
لو عن أف يتحدث  ُب النواحي السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالدينية، كغّب ذلك فهو 
مطالب بأف يعرؼ من كل ىذا كغّبه ما يقدره على أف يثبت كجوده ، كيدٕب برأيو، كقد يضيف 

 جديدا .
كيقصد باإلعداد األكادٲبي للمعلم إعداده العلمي ُب ٚبصصو  اإلعداد األكاديبي للمعلم: ػ2

الدراسي الٍب يتؤب تدريسها بعد التخرج، كحسن إعداد ا٤بعلم ُب مادتو الدراسية إ٭با يكوف بأال 
جادة تامة ٱبرج إٔب ميداف العمل ا٤بهِب إال ٦بيدا كمثابران للمادة الدراسية الٍب سيقـو بتدريسها إ

 تسهم ُب بناء العقوؿ السليمة.
كإف اإلعداد األكادٲبي للمعلم ال يقتصر علي ٙبضّب الدركس أك ٘بهيز ا٤بادة العلمية كإ٭با يتطلب  

من ا٤بعلم ا٤بشاركة ُب البحوث العلمية كالندكات كاللقاءات ا٤بفتوحة ككرش العمل الٍب تعقد بْب 
مثل ىذه الربامج  تنقل ا٤بعلم من حالة ا١بمود إٕب حالة ا٢بْب كاآلخر لبلستفادة العلمية، إف 

التقدـ كالتطور ك٦باراة الدكؿ ا٤بتقدمة ُب ىذا اجملاؿ ليكوف ا٤بعلم قادران على مواكبة التطورات 
 كا٤بستجدات ا٢باصلة ُب ىذه اآلكنة من تغّبات.
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و إ٤بامو با٣بربات الفنية ا٤بقصود باإلعداد ا٤بهِب للمعلم ىػ اإلعداد اؼبهٍت والًتبوي للمعلم :3
الٍب ٛبكنو من التكيف مع نفسو، كمادتو، كٚبصصو العلمي، ٤بواقف التدريس ا٤بختلفة، كتفهمو 
بوضوح لطبيعة العملية التعليمية، كما ٙبتاج إليو من معارؼ كمهارات خاصة، ينبغي أف يتزكد هبا 

 ـ(2009كالدليمي، قبل أف ٲبارسها، كإ٤باـ ا٤بعلم هبذه ا٣بربات الفنية.)مشعاف،
ـ(: أف ىناؾ، مواصفات ٯبب أف تتوافر ُب ا٤بعلم كالٍب 2005يرل )مصطفى ٧بسن حيث     

ٛبكنو من أداء أدكاره بالشكل ا٤بطلوب، مع ا٤بتغّبات كا٤بستجدات ا٤بستحدثة ُب ىذا العصر كمن 
 :ىذه ا٤بواصفات

ـ بتدريسو ك استخداماتو للطرؽ الفهم العميق للبُب ك األطر ا٤بعرفية ُب ا٤بوضوع الذم يقو -1
كاألساليب التدريسية، ك طرؽ االستقصاء كانتاجو الفكرم كالعلمي، ك ا٤بعايّب ك القواعد الٍب 

 تستخدـ ُب ا٢بكم عليها من حيث صحتها، ك تارٱبها ك كيفية تطويرىا.
ذا الفهم ا١بيد للطبلب الذين يدرسهم من حيث خصائصهم الٍب تؤثر ُب تعلمهم ك يشمل ى-2

 الفهم معرفة دكافعهم ك أساليبهم ا٤بتصلة ُب عملية التعلم.
القدرة على استخداـ التعلم الفعاؿ، كاالسَباتيجيات ك األساليب ا٤بناسبة لتحويل احملتول -3

الذم يراد تدريسو إٔب صيغ ك أشكاؿ قابلة للتعلم؛ ك فهم أساليب ك طرائق التقوٙب ا٤ببلئمة 
 داداهتم لتعلم موضوع ما ك قياس ما حققوه من تعلم.لتشخيص قدرات الطبلب ك استع

التفاعل مع الطبلب ك إتاحة الفرصة للمناقشة ك ا٢بوار، ك إقامة عبلقات دٲبقراطية معهم،     -4
 كالتحرر من الصورة التقليدية  للمعلم.

القدرة على التعلم الذاٌب كاالتزاف االنفعإب، كالقدرة علي تبسيط ا٤بعارؼ كاستخداـ التقنيات  -5
 الَببوية ا٢بديثة ُب البحث كالتدريس.

القدرة على تطوير ذاتو ك ٙبسْب الطرائق الٍب يتبعها ُب التعليم ك ٙبفيز ا٤بتعلمْب على ا٤ببادرة -6
على ٙبقيق التواصل الفعاؿ بْب ا٤بدرسة ك األسرة ك اجملتمع  ك ا٤بشاركة ُب اٚباذ القرار، ك القدرة

 احمللي.
امتبلؾ مهارات استخداـ ا٢باسوب ُب ا٢بياة العملية كالتعليمية، كوسيلة تساعد على تطوير  -7

 اسَباتيجيات التدريس ك٘بعلها أكثر تشويقا كفعالية.
 :اؼبشكالت واؼبعوقات اليت تواجو اؼبعلم  خالؿ إعداده ما يأيت 
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 .تد٘ب مستوم اإلعداد ُب مؤسسات أك مراكز التدريب ما قبل أك أثناء ا٣بدمة1-
غلبة اسَباتيجية الكم علي اسَباتيجية الكيف، ٩با جعل ا٤بؤسسات ال هتتم باستيعاب 2-

لنظرم األكادٲبي، كٓب تراع االحتياجات الفعلية النوعيات ا٤بختارة للمهنة، فغلب عليها الطابع ا
 .للمعلمْب كالتغّب السريع ُب عا٤بنا

عدـ جدية مرحلة التدريب العملي ُب اكتساب ا٤بهارات األساسية ُب ا٤بؤسسات كمراكز 3-
 .التدريب ما قبل ا٣بدمة، كعدـ ا١بدية ُب اإلعداد، لذا ٪بد ضعف فعالية الربامج العملية

 .التعليمية ا٢بديثة منها ك ا٤بتاحة كا٤بختربات، ككرش العملنقص الوسائل 4-
 .انعداـ ا١بدية ُب البحث الَببوم كٖباصة ما لو عبلقة با٤بشكبلت الَببوية5-
افتقار اإلعداد إٕب األسس الفكرية كالتوجيهية السليمة، مع كجود فوارؽ كبّبة ُب مستويات 6-

 .اإلعداد بْب ا٤بعلمْب
 كاسَباتيجيات ا٤بلتحقْب ٗبؤسسات إعداد ا٤بعلمْب، كتد٘ب فعالية طرائق تد٘ب مستوم الطبلب7-

 .التدريس ا٤بستخدمة ُب تلك ا٤بؤسسات
ضغط ا٣بطة الدراسية السنوية أك الفصلية با٤بقررات النظرية الٍب تفوؽ ا٤بقررات العملية، كتد٘ب -8

 .مستوم تلك ا٤بقررات
العلمية، كنقص القاعات الدراسية كا٤بختربات نقص الكتب كا٤براجع ا٢بديثة ُب ا٤بكتبات -9

 .كعدـ مبلءمتها لؤلغراض التعليمية
ضعف مستوم التأىيل الفِب للمعلمْب، كحاجتهم إٕب التدريب علي كفايات معينة، مثل -10

حسن توظيف الوسائل التعليمية، كاختيار األنشطة التعليمية ا٤ببلئمة، كبناء االختبارات 
 .التحصيلية

عداد كبّبة من غّب ا٤بؤىلْب بْب ا٤بعلمْب ُب مهنة التدريس. كاالفتقار إٕب التخطيط كجود أ-11
 .ا٤بسبق لربامج تدريب ا٤بعلمْب، سواء قبل أك أثناء ا٣بدمة، علي ا٤بدل البعيد كالقريب

ضعف األجهزة الٍب تشرؼ علي تدريب ا٤بعلمْب، سواء قبل أك أثناء ا٣بدمة، كندرة -12
ذات ا٤بستوم الرفيع لتدريب ا٤بعلمْب، كحاجة معظمها إٕب تدريب مسبق الكفايات ا٤بطلوبة 

 .للقياـ بعملها
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قلة االمكانيات ا٤بتاحة لعملية اإلنفاؽ علي الربامج التدريبية للمعلمْب، كىذه ا٤بسؤكلية تقع -13
 بالدرجة األكٕب علي عاتق القائمْب علي ا١بهاز الَببوم، كذلك باالتفاؽ مع ا١بهات ا٢بكومية

 .األخرل كالقطاع ا٣باص بالدكلة لبلستعانة هبم ُب ٛبويل تلك الربامج
افتقار التدريب أثناء ا٣بدمة كقبلها إٕب التوثيق كالبيانات كالربامج ا٢بديثة هبدؼ تبادؿ كتوزيع -14

ا٤بستحدثات الَببوية ا١بديدة بْب ا٤بؤسسات ا٤بتخصصة داخل الدكلة كخارجها، ٩با أدم إٕب 
 ـ(2013يوسف دكارة، ( ..بادؿ االستفادة كتبادؿ ا٣برباتالتقليل من ت

فاإلعداد ا١بيد للمعلم يعترب ذك أٮبية كبّبة ُب إنتاج ٨برجات جيدة من التعليم، كلو دكر ُب تنمية  
الكوادر الوطنية البشرية الٍب تعمل علي رفع مستوم اجملتمع، كىذا ما أكده اجمللس التعليمي 

نوعية أم أمة تعتمد علي نوعية مواطنيها، كإف نوعية مواطنيها تعتمد أكرد: "إف  األمريكي، حيث
علي نوعية تعليمهم، كإف نوعية تعليمهم، تعتمد علي نوعية معلميهم أكثر ٩با تعتمد علي أم 

 عامل آخر ٗبفرده".
 العوامل اليت تتطلب ضرورة االىتماـ بربامج اؼبعلم يف العملية التعليمية:

 لَببويْب ٗبردكد أفضل لعملية التعلم.ػ مطالبة الفاعلْب ا1
 ػ ا٤بطالبة بأف تستجيب ا٤بؤسسات التعليمية للمتطلبات االجتماعية كا٤بهنية.2
 ػ ٙبديد الكفاية ا٤برتبطة بأدكار ا٤بعلم كمسؤكلياتو ُب ا٤بوقف التعليمي.3
قف التدريسية ػ تطور مهنة التدريس كما تتطلبو من دراية ٖبصائص ا٤بعلم كأنواع سلوكو ُب ا٤بوا4

 ا٤بختلفة.
ػ استجابة برامج ا٤بعلم الفعاؿ للكفايات كا٤بفاىيم االقتصادية كأساليبها؛ فمفهـو اقتصاد التعليم 5

  مثبل يتم الَبكيز فيو على مقدار ما ينفقو اجملتمع على العملية التعليمية ك نتائجها.
ل كبّب ُب تنفيذ برامج ا٤بعلم الفعاؿ ػ التكنولوجيا ا٢بديثة ككفرهتا من العوامل الٍب تساىم كبشك6

 ُب العملية التعليمية .
 الدراسات السابقة:

 سبهيد:
تعترب الدراسات السابقة من أىم ركائز البحوث العلمية كالٍب من شأهنا تنور الباحث ُب دراستو 

العديد من الربامج ككذلك تعينو على كضع اسَباتيجية من خبلؿ اإلطار النظرم، كالدراسات الٍب 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

576 
 

ا١بوانب   قاـ هبا ٕباث سابقْب ٤بعرفة النتائج الٍب توصلوا اليها كٙبليلها بشكل مستفيض من ٝبيع
كمن ٍب ينطلق الباحث لوضع رؤية مقَبحة أك تصور علمي ٱبدـ العملية التعليمية بشكل عاـ 

كا٤بعلم بشكل خاص، حيث قسمت الدراسات السابقة أب جزئيْب ا١بزء األكؿ منها الدراسات 
 لسابقة.العربية، كا١بزء األخر الدراسات األ جنبية كمدل استفادة الدراسة ا٢بالية من الدراسات ا

 أوال الدراسات العربية:
 ـ(:2012دراسة: بوغمجة، وغرييب ) 

 : ٫بو رؤية مستحدثة ُب إعداد ا٤بعلم كتنميتو مهنيان ُب ضوء اال٘باىات ا٤بعاصرة.عنواف الدراسة 
ىدفت ىذه الدراسة ىو التعرؼ على اال٘باىات ا٤بعاصرة حوؿ التكامل  اؽبدؼ من الدراسة :

بْب إعداد ا٤بعلمْب قبل ا٣بدمة كتنميتهم مهنيان أثناءىا، كأيضان التعرؼ على برامج التدريب أثناء 
 ا٣بدمة ُب ضوء اال٘باىات ا٤بعاصرة، ك٧باكلة تقدٙب تصور مقَبح لتطوير ا٤بعلم كتنميتو مهنيان.

اعتمدت ىذه الدراسة على أسلوب البحث ا٤بكتيب كذلك بعمل  تخدـ يف الدراسة :اؼبنهج اؼبس
مسح عن أدبيات الدراسات السابقة العربية منها كاألجنبية) ا٤بتعلقة ٗبوضوع الدراسة( للوقوؼ 

 على أحدث اال٘باىات كالنظم الَببوية لتطوير ا٤بعلم كتنميتو مهنيان.
إليًو ىذه الدراسة من نتائج أفادت ىذه الدراسة ٗبجموعة من خبلؿ ما توصلت  نتائج الدراسة :

 من التوصيات كمنها:
ضركرة التخطيط إلعداد ا٤بعلم كتنميتو مهنيان كما كنوعا على أسس علمية بدءان من رسم -1

 اسَباتيجية تطويره كإعداده كذلك من الناحية العلمية كالثقافية.
حوؿ بعض اال٘باىات ا٢بديثة لتطوير ا٤بعلمْب  عقد دكرات تدريبية للمعلمْب أثناء ا٣بدمة-2

 ككيفية تطبيقها ُب ا٤بيداف الَببوم ٗبا يتناسب مع اال٘باىات ا٤بعاصرة.
تدريب ا٤بعلمْب أثناء ا٣بدمة ُب مدارسهم كذلك عن طريق ا٤بوجهْب كالقنوات التعليمية -3

 باعتبار ا٤بدرسة ىي البيئة الطبيعية ا٤بناسبة لعملية التعلم.
وير البحث العلمي ُب ٦باؿ تطوير التنمية ا٤بهنية للمعلم كتشجيعو كزيادة ٛبويلو، كأف تعتمد تط-4

مؤسسات تدريب ا٤بعلم نتائج البحوث كالدراسات الَببوية كأساس لتحسْب كتطوير نشاطاهتا، 
كأف تكوف ىده البحوث أحد ا٤بكونات األساسية لربنامج التكوين كالتطوير الذاٌب للمعلم بشكل 

 اـ.ع
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  ـ( :2012دراسة البوسيفي، )
 : إعداد ا٤بعلم ُب ليبيا ُب ضوء اال٘باىات ا٤بعاصرة.عنواف الدراسة 

التعرؼ على الرؤية ا٤بستقبلية إلعداد ا٤بعلم بليبيا ُب ضوء اال٘باىات اؽبدؼ من الدراسة :
 ا٤بعاصرة.

ي التفاقو مع طبيعة استخدمت الباحثة ا٤بنهج الوصفي التحليلاؼبنهج اؼبستخدـ يف الدراسة :
 البحث، كىي كيفية إعداد ا٤بعلم ُب ليبيا ُب ضوء اال٘باىات ا٤بعاصرة.

من خبلؿ الدراسة الٍب قامت هبا الباحثة توصلت إٔب النتائج التالية كىي ٦بموعة  نتائج الدراسة :
 كمنها :من التوصيات ا٤بتعلقة، بإعداد ا٤بعلم كفق التطور ا٢باصل ُب ضوء اال٘باىات ا٤بعاصرة 

ضركرة االرتقاء ٗبستول الربامج ا٤بقدمة لئلعداد ا٤بعلم كضركرة مناسبتها للتطورات ا٢بديثة، -1
 كذلك عن طريق إجراء دراسات دكرية كتقوٲبية للربامج ا٤بوجودة كانتقاء األفضل منها.

 ليبيا. تطوير طرائق كأساليب التدريس ا٤بستخدمة ُب ٝبيع الكليات ا٤بعنية بإعداد ا٤بعلم ُب-2
اتباع ٝبيع معايّب ا١بودة ا٤بتعارؼ عليها عا٤بيا ُب الرفع من مستول إعداد ا٤بعلم داخل -3

 الكليات ا٤بعينة.
ضركرة مساعدة التبلميذ من قبل ا٤بعلمْب على تنوع مصادر ا٢بصوؿ على ا٤بعرفة -4

 . كاستخدامها، من حاسب إٓب كشبكات ا٤بعلومات كتطبيقاهتا ا٤بختلفة
 ا٤براجعة كالتقوٙب ا٤بستمرين لربامج إعداد ا٤بعلمْب كطرائق كأساليب تنفيذىا.ضركرة -5

 ضركرة التقوٙب ا٤بستمر ألداء أعضاء ا٥بيئة التدريسية كمتابعة أنشطة ٭بوىم ا٤بهِب.6- 
 ـ( 2013( دراسة العباين )3)

 "رؤية مستقبلية" عنواف الدراسة: التكنولوجيا كدكرىا ُب التكوين الذاٌب للمعلم الواقع كالطموح
ا٥بدؼ من الدراسة: ىدفت الدراسة ُب التعرؼ على  التكنولوجيا كدكرىا ُب التكوين الذاٌب 
للمعلم كالعمل علي استخداـ ىذه التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي، دكف انتظار مراكز 

جو ا٤بعلم ُب التدريب كالتأىيل ا٤بتعلقة بتطوير كتدريب ا٤بعلم، كالتعرؼ على التحديات الٍب توا
 ىذه اآلكنة، كصوالن إٔب كضع رؤية مستقبلية للتكنولوجيا كدكرىا ُب التكوين الذاٌب للمعلم.
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ا٤بنهج ا٤بستخدـ ُب ىذه الدراسة: استخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي التحليلي من خبلؿ الرجوع 
ؼ على الرؤية إٔب األدبيات ا٤بنشورة كالدراسات السابقة ا٤بتعلقة ٗبوضوع البحث، كذلك للوقو 

 ا٤بستقبلية للتكنولوجيا كدكرىا ُب التكوين الذاٌب للمعلم.
 كتوصل الباحث إٕب ٦بموعة من التوصيات من أٮبها:

إتاحة الفرصة أماـ ا٤بعلم الستخداـ تقنيات التعليم بشكل فعلي عن طريق إنشاء القاعات -1
ة ا٤بختلفة كالسيما األجهزة ا٢بديثة ا٣باصة باستخداـ تقنيات التعليم كتزكيدىا بالتقنيات التعليمي

 ُب ٨بتلف ا٤بؤسسات التعليمية.
ضركرة قياـ ا٤بسؤكلْب ُب العملية التعليمية كمدراء ا٤بدارس ًٕبىثًٌ ا٤بعلمْب على استخداـ تقنيات -2

 التعلم البلزمة لدركسهم، كإشعارىم أف ىذا االستخداـ سيكوف جزءنا من تقوٲبهم.
فْب على استخداـ تقنيات التعليم، حٌب تكوف عملية التدريس أكثر تدريب ا٤بعلمْب كا٤بشر -3

 فائدة كمواكبة.
 االىتماـ بتنويع الوسائط التعليمية كتوفّبىا للمعلم كالتلميذ حٌب تعم الفائدة.-4
إقامة كرش عمل تربوية كندكات ك٧باضرات لَبسيخ عمليات استخداـ تقنيات التعليم ُب -5

 العملية التدريسية.
 : الدراسات األجنبية:ثانياً 

 ـ(:2002دراسة رودولف: ) -4
 : التدريب أثناء ا٣بدمة على ا٘باىات ا٤بعلمْب ككفاءهتم كفعاليتهم ا٤بهنية.الدراسة عنواف

: ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر التدريب أثناء ا٣بدمة على ا٘باىات الدراسة من اؽبدؼ 
( معلمان كمعلمة، حيث 35ا٤بعلمْب ككفاءهتم كفعاليتهم ا٤بهنية، تكونت عينة الدراسة من )

توصلت الدراسة إٔب نتائج عديدة كاف أٮبها انو توجد فركؽ جوىرية ُب ا٘باىات ا٤بعلمْب ٫بو 
برامج التدريب أثناء ا٣بدمة ٤بصلحة ا٤بعلمْب الذين التحقوا بدكرات  مهنة التدريس تعزل إٔب

تدريبية أكثر من غّبىم، كما أشارت أب التأثّب االٯبايب ٥بذه الدكرات التدريبية ُب فعالية ا٤بعلمْب 
 التدريسية. 

 ـ(:2001دراسة سالتَت: ) -5
 ة للمعلمْب أثناء ا٣بدمة. : ا٤بتطلبات االساسية كاالحتياجات التدريبيالدراسة عنواف   
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: ىدفت الدراسة إٔب معرفة ا٤بتطلبات األساسية كاالحتياجات التدريبية    الدراسة من اؽبدؼ  
للمعلمْب أثناء ا٣بدمة من كجهة نظر ا٤بعلمْب من جهة، كمدراء ا٤بدارس من جهة أخرل، كقد 

أداء ا٤بعلمْب كا٤بدريْب فيما  انتهت الدراسة إٔب نتائج ىامة منها كجود فركؽ داؿ احصائيان بْب
يتعلق باالحتياجات التدريبية للمعلمْب أثناء ا٣بدمة، حيث أظهر مدراء ا٤بدارس اىتمامان أكرب 

 بضركرة تدريب ا٤بعلمْب أثناء ا٣بدمة.
 ـ(2000( دراسة أندرسوف)6) 
 أدائهم التدريسي. : تأثّب مشاركة ا٤بعلمْب ُب الدكرات التدريبية أثناء ا٣بدمة علىعنواف الدراسة  
: ىدفت الدراسة إٔب معرفة تأثّب مشاركة ا٤بعلمْب ُب الدكرات التدريبية أثناء اؽبدؼ من الدراسة  

( معلمان كمعلمة، من 85ا٣بدمة على أدائهم التدريسي، كتكونت عينة الدراسة ٥بذا الغرض من)
%( من معلمي عينة 90أف ) معلمي مادة الرياضيات با٤برحلة االبتدائية، كقد أسفرت النتائج عن

 الدراسة أصبحوا أكثر اىتمامان كاستخدامان لطرؽ التدريس كاألنشطة التطبيقية الٍب تدربوا عليها.
 ـ(1999( دراسة ظبيث )7) 

: ا٘باه معلمي ا٤برحلة اإلعدادية ٫بو مهنة التعليم بعد حصو٥بم على دكرات تدريبية عنواف الدراسة
 أثناء ا٣بدمة.

: ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على ا٘باه معلمي ا٤برحلة اإلعدادية ٫بو دراسةاؽبدؼ من ال 
مهنة التعليم بعد حصو٥بم على دكرات تدريبية أثناء ا٣بدمة، حيث تكونت عينة الدراسة 

( معلمان ك معلمة ٩بن يدرسن مادة الَببية الرياضية، كقد كشفت نتائج الدراسة عن كجود 94من)
 اىات ا٤بعلمْب ٫بو مهنة التعليم نتيجة مركرىم هبذه الدكرات التدريبية.فركؽ جوىرية ُب ا٘ب

 التعليق على الدراسات السابقة:
من خبلؿ تتبعنا ٥بذه الدراسات كٙبليلها كانت أغلبها هتدؼ أب إعداد ا٤بعلم كتنميتو كتطويره 

ت كانت ترتكز على كتدريبو من خبلؿ الربامج الٍب تعد لو بْب ا٢بْب كاألخر، كأف أغلب الدراسا
ضركرة أف يتجو ا٤بعلم قبل ا٣بدمة كإثنائها أب برامج التدريب ألف ىذا ىو ا٤بنفذ الوحيد الذم من 

 خبللو يتكوف ا٤بعلم كيتطور كيصبح معلمان فعاالن كناجحان ُب كل اجملاالت.
 النتائج والتوصيات:

 أواًل: النتائج:
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خلص البحث ا٢بإب ٝبلة من النتائج من شأهنا أف تساىم ُب حلحلة العديد من ا٤بشاكل    
الربامج الٍب ٲبكن أف  من خبلؿكا٤بعوقات كمعرفة ا٣بلل الذم أرىق العملية التعليمية بشكل عاـ 

 لبلستفادة منها ُب ىذا اجملاؿ كمن ابرز ىذه النتائج:  تيقدـ للمعلم
العملية التعليمية ٥با العديد من ا٤بشاكل، فا٤بناىج، كالوسائل  أف كل عنصر من عناصر-1

كالتقنيات ٥با مشاكل، كطرائق التدريس ٥با مشكبلت، كغّبىا من العناصر الٍب من بينها ا٤بعلم  
كعنصر أساسي ُب تلك العملية الَببوية كىو أيضنا لو العديد من ا٤بشكبلت الٍب تواجهو خبلؿ 

 إعداده كتطويره كمعلم.
كجود أعداد كبّبة من غّب ا٤بؤىلْب بْب ا٤بعلمْب ُب مهنة التدريس. كاالفتقار إٕب التخطيط  -2

 .ا٤بسبق لربامج تدريب ا٤بعلمْب، سواء قبل أك أثناء ا٣بدمة، علي ا٤بدل البعيد كالقريب
ضعف األجهزة الٍب تشرؼ علي تدريب كتطوير ا٤بعلمْب، قبل ا٣بدمة أك أثناء ا٣بدمة، كندرة  -3
لكفايات ا٤بطلوبة ذات ا٤بستوم الرفيع لتدريب ا٤بعلمْب، كحاجة معظمها إٕب تدريب مسبق ا

 .للقياـ بعملها
إف اإلعداد األكادٲبي للمعلم ال يقتصر علي ٙبضّب الدركس أك ٘بهيز ا٤بادة العلمية فقط  -5

ة ككرش العمل الٍب كإ٭با يتطلب من ا٤بعلم ا٤بشاركة ُب البحوث العلمية كالندكات كاللقاءات ا٤بفتوح
 تعقد بْب ا٢بْب كاآلخر لبلستفادة العلمية من ىذه الربامج.

إف نتائج الدراسة ا٢بالية تؤكد على أٮبية األخذ بتجارب الدكؿ ا٤بتقدمة ُب ىذا اجملاؿ، عند  -6
 تنفيذ مهاـ الربامج التدريبية إلعداد ا٤بعلم كتطويره ُب ظل بيئة ا٤بنظومة التعليمية ا١بيدة.

 
 
 
 

 ثانياً التوصيات:
تطوير مراكز التدريب كالتطوير ككضع خطط علمية جادة طويلة ا٤بدل من قبل خرباء  -1

كاساتذة ٨بتصْب ُب ٦باؿ الَببية كالتعليم، كتوفّب االمكانيات البلزمة من معامل كأجهزة متطورة 
 حٌب تسهم ُب اعداد معلمْب أكفاء كاكتساب مهارات عالية تساىم ُب رفع كفايتهم ا٤بهنية.
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ات التواصل ا٤بباشر بْب مصادر إعداد ا٤بعلمْب، كمراكز عملهم الوظيفي، كذلك فتح قنو -2
للتعرؼ على حاجاهتم، كمشكبلهتم، كرغباهتم، كالعمل ا١باد ُب حل العقبات الٍب تواجو ا٤بعلم 

 أثناء عملو للرفع من ا٤بستول ا٤بهارل كا٤بهِب للمعلم.
دمات التعليمية بكل منطقة كيرجع ىذا يفضل أف تكوف مراكز التدريب قريبة من مكاتب ا٣ب-3

السبب أف أغلب ا٤بعلمْب ٔبميع مراحلها من العنصر النسائي كىذه من أىم الصعوبات الٍب 
 يواجهها القائمْب على مثل ىذه الربامج.

 
 أواًل: اؼبربرات والدوافع:

شكل عاـ ُب عدة تَبكز ب كتدريبو حيث تتنوع مربرات كدكافع التصور ا٤بقَبح لربامج إعداد ا٤بعلم
مربرات منها ما يتعلق ٕباجة ا٤بعلم نفسو إٔب تطوير مهاراتو التدريسية، كحاجة ا٤بؤسسات 
التعليمية بشكل عاـ إٔب خطط علمية ٤بواكبة  تعمل على تنمية كتطوير ا٤بوارد البشرية، كتقودىا 

لية كٲبكن إٝباالن إٔب ٙبقيق أىدافها، كمدل استجابتها لكثّب من التوجهات ا٤بعاصرة كا٤بستقب
 توضيح أبرز ىذه ا٤بربرات من خبلؿ ما يأٌب:

إلعداد للمعلم كتطويره على مستول التعليم بشكل عاـ كفقنا لنتائج بعض اندرة كجود برامج  -1
 الدراسات كا١بزء التحليلي من الدراسة ا٢بالية.

بية أدكاره كاالضطبلع قلة مبادرات ا٤بعلم ُب تكوينو كتطوير مهاراتو ذاتيان، ٗبا ٰبقق تل -2
 ٗبسؤكلياتو بكل ثقة كاقتدار.

عدـ مشاركة أغلب ا٤بعلمْب ُب الدكرات التدريبية ٩با أثر سلبان على تد٘ب مستول ا٤بعلم،  -3
 كالقصور ُب ا٣بطط كالربامج التدريبية الٍب تقدـ للمعلم بْب ا٢بْب كاآلخر. 

ة ا٢بديثة ُب عملية التدريس كقلة ضعف قدرات ا٤بعلمْب ُب استخداـ التقنيات الَببوي -4
 استخداـ االنَبنت ك عدـ متابعة كل ما ىو جديد ُب العملية التعليمية.

قلة حضور أغلب ا٤بعلمْب ُب ا٤بؤٛبرات كالندكات العلمية ككرش العمل ُب كافة اجملاالت  -5
 دريسي.كالتخصصات العلمية ا٤بختلفة إف كجدت ، ٩با أدل ذلك إٔب تد٘ب مستول ا٤بعلم الت

زيادة العبء التدريسي للمعلمْب كنصاب ا٢بصص التدريسية باإلضافة إٔب تد٘ب ا١بوانب  -7
 ا٤بادية كا٤بعنوية الٍب يعا٘ب منها ا٤بعلم بشكل عاـ.
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 ثانياً : الرؤية والرسالة واؽبدؼ:
ا ٰبقق : ٙبقيق ميزة تنافسية لربامج إعداد ا٤بعلمْب كتأىيلهم لقيادة العملية التعليمية ٗبالرؤية

 األىداؼ الَببوية، كفق معايّب متطورة ٚبدـ العملية التعليمية مستقببلن.
: تَبكز رسالة التصور ا٤بقَبح ُب كضع إطار ٨بطط لربامج إعداد ا٤بعلم كتطويره ٗبا ٰبقق الرسالة

جودة ٨برجات العملية التعليمية، كيضمن تكيفها مع متغّبات العصر، كذلك من خبلؿ تبِب حـز 
ة من الربامج، كتطبيقها كفق ٦بموعة من األساليب ا٤بتنوعة، كُب ضوء  نظرة مستقبلية تطرح متنوع

 ا٢بلوؿ ا٤بناسبة ٤با يتوقع من معوقات قد ٙبد من تنفيذ ىذه الربامج.
 بناء تصور مقَبح لربامج إعداد ا٤بعلم كتدريبو. اؽبدؼ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسالة.

 

وتطوٌر   للتدرٌبتوجٌه اهتمام المعلمٌن 

بمهنة التدرٌس  ممنذ التحاقه مشخصٌته

 وحتى نهاٌة الخدمة

 الرؤية.

المعلم إلى تكوٌن ذاته مهنٌا  ىأن ٌسع

ه ؤوفق تخطٌط استراتٌجً منظم ٌتم بنا

فً ضوء احتٌاجاته الذاتٌة والمهنٌة 

والتخصصٌة ، وبأسالٌب ووسائل تقنٌة 

تقوٌمٌة متطورة بدءا من مرحلة اإلعداد 

 نهاٌة الخدمة. وبشكل مستمر حتى

 

امج إعداد المعلم بناء تصور مقترح لبر

 .وتدرٌبه

 اليدف.
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 :المنطمقات الفكرية :ثالثاً 
إن التغيير حقيقة حتمية البد من قبوليا، واستيعاب المتغيرات المتجددة في  *

العممية التعميمية والتعامل معيا بداًل عن تجاىميا وتجنبيا والعمل بكل جدية في 
 المستقبل.

التنمية المستمرة والفعالة والقادرة عمى  بمثابة إعداد المعمم وتطويرهإن  *
 متغيرات العصر المتجددة. استثمار قدراتيم بما يتسق مع

يتجو نحو التنمية الذاتية المعاصرة ويعد ركنا إعداد وتدريب المعممين إن  *
 .من أساسيات التنمية المينية لممعممينأساسيا 

االبتعاد عن منطق العشوائية والصدفة واألخذ بمفاىيم الخطط العممية وبيوت *
بر  ىوالتي تعبر بالمعمم إلالخبرة ىي من أىم المنطمقات الفكرية الناجحة 

 األمان.
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إعداد بناء تصور مقترح لبرامج 

 .المعلم وتدرٌبه

 لمتصور:المنطمقات الفكرية 

برامج أدبٌات 

 إعداد المعلم.

الدراسات 

 السابقة

االطار النظري 

 للدراسة

الخبرة الذاتٌة 

 للباحث.
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 :لبرامج إعداد المعمم : المراحل المقترحة رابعاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصنٌف المراحل المقترحة إلعداد 

 المعلم وتدرٌبه

مرحلة 

 اإلعداد

 

تحدٌد 

 المشاركٌن

مرحلة 

 اإلعداد

 

تحدٌد 

االحتٌاجا

 ت

مرحلة 

 التخطٌط

 

)وضع 

خطة 

لبرامج 

إعداد 

المعلم 

 (وتدرٌبه

 

مرحلة 

 التنفٌذ

 

)تنفٌذ 

خطة 

 البرنامج(

مرحلة 

 التقوٌم

 

)تقوٌم 

خطة 

البرنامج 

) 

 

 

 

 التغذٌة

 الراجعة
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 لية تنفيذ برامج التكوين الذاتي:آ: خامساً 
ليات والممارسات والوسائل التي يتطمبيا تنفيذ وىي عبارة عن الخطط واآل

في العممية  إعداد المعممالتصور الذي يمكن من خاللو تفعيل دور برامج 
 التعميمية.

 وفيما يمي وصٌف مفصٌل ليذه األلية:
بمينة التدريس، من  المعمم مبكرا منذ التحاقتبدأ مرحمة استراتيجية اإلعداد 
متطورة تواكب االستراتيجية الجديدة لمميارات  خالل بناء خطة عممية وعممية،

ة الخدمة، وذلك التدريسية نظرا لممتغيرات المتسارعة، وبشكل مستمر حتى نياي
 عمى النحو التالي:

 مرحمة اإلعداد وتتضمن:  -*
 : في عممية االعداد والتدريبتحديد الفئة المشاركة  -

االستعانة بأحد، أو بعض  من مراحل التعميم مرحمة أيفي  المعممينيحتاج 
الفئات التالية: )مدربون من بيوت الخبرة، الموجو التربوي، مدير المدرسة، 

 ينة، المعممون الخبراء، أولياء األمور(.زمالء الم
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 تحديد االحتياجات: 

 :مرحلة اإلعداد

 
جهد شخصً ٌبذله 

المعلم مع إمكانٌة طلب 

 من اآلخرٌن ةالمساعد

 :مثل

 

الخبراء 
 مختصونوال

الموجه 
 التربوي

 

مدٌر 

 المدرسة

 

المعلم 

 الخبٌر

 

زمالء 

 المهنة

 

 الطالب

 

ولٌاء أمور أ

 الطالب
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إن من أىم برامج إعداد المعمم تحديد احتياجاتو الضرورية المتعمقة بالبرامج  
التدريبية لتطويره مينيا، وبالتالي يصبح المعمم ناصحًا وناضجا ،عقميا، 
ومعرفيا، ونفسيا، وانفعاليا، ويواكب المستجدات المعاصرة بكل اقتدار، ويتغمب 

 الحتياجات: عمى الصعوبات التي تواجيو مستقبال ومن ىذه ا
تخطيط الدرس، تنفيذ الدرس، طرق، أساليب، استراتيجيات التدريس ،إنتاج ) 

 .واستخدام التقنيات التربوية الحديثة ،تقويم مخرجات التعميم، الضبط الصفي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلعداد

ٌحتاجها تحدٌد االحتٌاجات المهنٌة التً 

 المعلم :

 

التخطٌط 

 .للدرس

 تنفٌذ الدرس

)استراتٌجٌات 

 .التدرٌس(

ستخدام ا

التقنٌات 

التربوٌة 

 .الحدٌثة

 

ضبط إدارة 

 .الصف

 

 .التقوٌم
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 :وتتضمن مرحمة التخطيط
 :تحديد أهداف برامج االعداد والتدريب -١

سياسة التعميم المتبعة، اإلمكانات البشرية، ) :يحدد المعمم أهدافه  وفق
واألساليب والوسائل المتفقة مع  تاحة، االستراتيجيوالزمنية الموالمادية، 

 التطورات المعاصرة، معايير صياغة األهداف، وفي ضوء، 
 

 )االحتياجات المهنية والتخصصية لكل معمم(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حلة التخطٌطرم

 

 

تحدٌد  

األهداف 

وصٌاغتها 

 وفق:

 

 سياسة التعميم المتبعة_1
 .لمعممية التعميمية

البشرية -_اإلمكانيات2
-والزمنيةوالمادية 

 المتاحة.

_التقنيات التربوية 3
المتفقة مع االتجاهات 

 المعاصرة.

-_ صياغة األهداف4
-السموكية-المعرفية 

 الوجدانية.

 

وفً ضوء 

اجات تٌحاال

المهنٌة على 

 :النحو التالً

أن ٌسعى المعلم _

ذاتٌا إلى تطوٌر 

أو بعض  ىحدإ

المهارات التربوٌة 

أو التخصصٌة 

 التالٌة:

 تخطٌط الدروس -1

 تنفٌذ الدروس-2

نتاج واستخدام ا-3

 التعلٌمتقنٌات 

 التقوٌم-4

ضبط إدارة -5

 .الصف
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  :برامج االعداد والتدريبتحديد أساليب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تحدٌد برامج اإلعداد 

 وفق: والتدرٌب

 

 هذه البرامج: 

 

القراءة 

 :فً

 دلٌل المعلم-

الكتب  -

تربوٌة ال)

 (تخصصٌةالو

 

ملف  -

 التدرٌس

المصادر  -

 لكترونٌةاإل

النشرات  -

 والتعمٌمات

األبحاث  -

)التربوٌة 

 والتخصصٌة(

الصحف  -

والمجالت 

)التربوٌة 

 والتخصصٌة(

 

 

 

 الكتابة فً:

 ملف التدرٌس-

 المعلممدونات  -

 )مالحظات،

 (أفكار

 

التقارٌر  -

 .الذاتٌة

المجالت  -

التربوٌة 

 .والمتخصصة

المجلة  -

 .المدرسٌة

البحوث  -

 .والدراسات
 

المشاهدة 

 لكل من:

التدرٌس -

 .المصغر

تدرٌس  -

 .األقران
 )زمالء المهنة(

 

الطالب  -

 البدٌل للمعلم

تسجٌالت  -

لنماذج 

 .تدرٌسٌة

التدرٌس  -

 .النموذجً

 

 

المناقشة 

والتحدث 

 مع:

 الموجه-

 .التربوي

مدٌر -

 .المدرسة

الخبراء -

 والمختصٌن.

معلمٌن -

 .ذوي خبرة

زمالء -

 .المهنة

 .الطالب-

أولٌاء -

 األمور.

المشاركة 

وااللتحاق 

 فً:
 .ورش العمل-

 الزٌارات الصفٌة-

الدروس -

 .النموذجٌة

 .تدرٌب الزمالء-

 .المحاضرات-

المناقشات -

 .والحلقات

المؤتمرات -

 والندوات

 واللقاءات.

برامج -

 .الدراسات العلٌا

الدورات -

 التدرٌبٌة مثل 

 .دورات سٌسكو1

.دورات هندسة 2

 .نظم تشغٌل

. دورات صٌانة 3

 الحاسوب.

. دورة وورد 4

 لٌنكس.

. دورة مطوري 5

 البرمجٌات.

. دورة إنتل 6

 لتعلٌم المستقبل.

المشاركة 

 فً:
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تحديد الوسائل والتقنيات الحديثة وتشمل كاًل من: الوسائل والتقنيات:  -
)السمعية، البصرية، والسمعية البصرية، معامل، الحاسب اآللي ،االنترنت، 

 الحقائب التعميمية( .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٤ 
 

 برامج االعداد والتدرٌب._أهداف 1

 ._االحتٌاجات المهنٌة المطلوبة2

 .للمعلمبرامج التدرٌب _أسالٌب 3

 ._االتجاهات التربوٌة والتعلٌمٌة المعاصرة4

 .ت)البشرٌة والمادٌة والزمنٌة( المتاحة_اإلمكانا5

 

 وفق: التقنٌات وسائل والتحدٌد 

ما  هاومن بٌن

 ٌلً:

الوسائل 

السمعٌة 

والبصر

 ٌة

وتستخدم 

لتوضٌح مفهوم 

معٌن وتوصٌل 

  الفكرة للتالمٌذ

وتتمثل فً: 

الكتب واللوحات 

والرسوم 

والصور 

والشفافٌات 

الثابتة  واألفالم

والمتحركة 

وغٌرها من 

 المعامل

معامل 

الوسائ

ط 

المتعدد

معامل 

الحاس

ب 

وٌستخد 

م 

كبرامج 

متكاملة 

لتعلٌم 

كافة 

المواد 

الدراسٌة 

لجمٌع 

المراحل 

ٌستخدم 

فً 

استحداث 

وتنفٌذ 

البرامج 

التعلٌمٌة 

والتدرٌبٌة 

وتحقق 

التعلٌم 

 الفردي

الحاسب 

وٌستخدم  اآللً
فً: إنتاج 

البرامج 

التعلٌمٌة 

 المحوسبة

_التدرٌس 

ببرامج 

العروض 

 المختلفة

)بوربوٌنت 

 فالش(

 

الحقائب 

)الرزم 

التعلٌمٌة

) 

 وتستخدم 

كبرامج 

تعلٌمٌة 

 متكاملة

والقدرة على 

خلق أهداف 

تعلٌمٌة إذا 

تفاعل المعلم 

مع محتوٌاتها، 

فٌتم التعلم عن 

طرٌقها بشكل 

 متسلسل

 ومتدرج

 .ومتتابع

االنتر

 وٌستخدم فً : نت

_التدرٌس 1

 الصفً

دارت  االتصال باإل_2

 .التربوٌة

_التواصل مع 3

 .الطالب

_التواصل مع 4

 .اسر الطالب

_التواصل مع 5

 الزمالء)المعلمٌن(

_زٌارة المواقع 6

التخصصٌة 

ملف 

 التدرٌس
وٌستخدم 

كوسٌلة 

لقٌاس مدى 

كفاءات 

المعلمٌن 

 ،الجدد

 والمعلمٌن

فً  القدامى

بعض جوانب 

التدرٌس 

 مثل:

)تخطٌط 

الدروس 
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 تحديد أساليب التقويم الذاتي من خالل:
)تحميل التدريس، األداء الفعمي لمدرس، تحميل المالحظة الذاتية مثل :  -

 خطة التدريس(.
مالحظات اآلخرين مثل: )الموجه، المدير، المعمم الخبير ،الزمالء،  -

 الطالب، أولياء األمور(.
نواتج التعمم مثل: )اختبارات، أداءات، واجبات(. وباستخدام أدوات مثل  -

 :)استبا مالحظة، مقابمة، اختبارات )تحريرية، أدائية(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ._أهداف برامج االعداد والتدرٌب1

 ._الحاجات المتعلقة بتلك البرامج2

 والبشرٌة(._الظروف واإلمكانات المتاحة)المادٌة 3

 _الخطة الزمنٌة المحددة.4

 معاٌٌر محددة وقابلة للقٌاس.-5

 _طرق ووسائل تتمثل فً:6

 

تحدٌد أسالٌب التقوٌم 

 :الذاتً وفق
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 وتشمل:االعداد والتدريب  خطة متطمبات 
 متطمبات شخصية ذاتية تتمثل في: الدوافع، الرغبات، المبادرات. -

المالحظة 

الذاتٌة 

 وباستخدام

مالحظة 

 ولٌنالمسؤ

مالحظات 

 زمالء ال

مالحظات 

أولٌاء 

 األمور

مالحظات 

 الطالب

نواتج 

التعلم 

 مثل:

 .األداء التدرٌسً-1

_تحلٌل خطة 2

 .التدرٌس

 ._البحث اإلجرائ3ً

_مدٌر 1

 .المدرسة

 الموجه._2

المدربون _3

 والخبراء.

 

 

 . زمالء المهنة

 

أولٌاء أمور 

 الطالب.

 

 

بواس

 طة

 _االختبارات1

 ._الواجبات2

_األداء و 3

 .األنشطة

 

بواس

 طة

 

بواس

 طة

 

بواس

 طة

 

بواس

 طة

 

بواس

 طة
تحلٌل 

التدرٌ

بطاقة 

المالحظ

االستبا

 نة

بطاقات 

المالحظ

 المقابلة

بطاقات 

المالحظ

 المقابلة

 المقابلة

االستبا

 نة

 المقابلة

االستبا

 نة

 االختبار

بطاقة 

المالحظ
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المصادر والمراجع المطبوعة واإلليكترونية، متطمبات مادية تتمثل في:  -
 الوسائل والتقنيات المساعدة في البرنامج التدريسي.

متطمبات بشرية تتمثل في : المسؤولين )الموجه والمدير(،الخبراء  -
 التربويين، الزمالء، الطالب، وأولياء األمور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

خطة متطلبات 

 االعداد والتدرٌب

ات متطلب

شخصٌة)ذاتٌة( 

 تتمثل فً :

 

_دوافع ورغبات 1

 ومبادرات ذاتٌة

 _وقت وجهد شخص2ً

متطلبات مادٌة 

 تتمثل فً:

 _مصادر ومراجع1

 لكترونٌة()مطبوعة وإ

_وسائل وتقنٌات 2

 معاصرة 

 

متطلبات 

بشرٌة تتمثل 

 فً :

 ن_مسؤولو1

 (خبٌر،مدٌر،معلم موجه)

 مختصون_خبراء و2

 المهنة _زمالء3

 _طالب4

 األمور_أولٌاء 5
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 مرحمة التقويم: 

 

 مرحلة التنفٌذ

 تم:تواالعداد والتدرٌب تنفٌذ خطة 

ذاتٌا من قبل  فً ضوء

 المعلم
وبشكل 

 مستمر

 وباستخدام

 _الحاجات التكوٌنٌة1

 _اإلمكانات المتاحة2

 .مجاراة الدول المتقدمة_ 3

_خطة برامج االعداد 4

 المرسومة. والتدرٌب

 

مساعدة ودعم ب

 .نالمسؤولٌالزمالء و

 

 طوال فترة التحاقه

و حتى  بمهنة التدرٌس

 نهاٌة الخدمة.

 

التكوٌن أسالٌب 

تدرٌسٌة والتطوٌر ال

 تقوٌمٌة الو

 .معاصرةال
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أساليب وأدوات حيث يقوم المعمم بإعادة التقويم مستخدمًا أحد، أو بعض 
التقويم التمهيدي، بهدف التعرف عمى مدى النمو والتحسن في الجانب 

 المهني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مرحلة التقوٌم

 وتتم بشكل مستمر فً ضوء:االعداد تقوٌم ومتابعة خطة 

 برامج االعداد والتدرٌب

 وفق:

 

ٌر مهنٌة معاٌ

 وتخصصٌة

 .محددة

_االختبارات 1

 .التحصٌلٌة

 _بطاقة المالحظة2

 ._المقابلة3

 ._االستبانة4

المالحظة)مالحظة _1

 .الذات واآلخرٌن(

_تحلٌل 2

 .التدرٌس

_البحث 3

 .اإلجرائً
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 المراجع:
م( "إعداد المعمم في ليبيا في ضوء االتجاىات 2012أمال البوسيفي، )-1

المعاصرة" المؤتمر السنوي األول لكمية التربية قصر بن غشير" جودة تكوين 
 الواقع ورؤى التطوير"، جامعة طرابمس، ليبيا.المعمم بين تحديات 

ذاتً مع 

طلب 

المساعدة 

من 

 .اآلخرٌن

 

تنطلق من  امرجعٌ ا  التغذٌة الراجعة والتً تعتبر أساس

من  وٌتطور خالله الممارسات التً ٌتكون منها المعلم

 .خالل البرامج السابقة
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م( التسيير البيداغوجي  في مؤسسات التعميم ،قصر 2000اورلسان رشيد )-2
 الكتاب البميدة.

م( "نحو رؤية مستحدثة في إعداد 2012طارق بوغمجة، راشد غريبي، ) -3
ل المعمم وتنميتو مينيًا في ضوء االتجاىات المعاصرة" المؤتمر السنوي األو 

لكمية التربية قصر بن غشير،" جودة تكوين المعمم بين تحديات الواقع ورؤى 
 التطوير"، جامعة طرابمس، ليبيا.

م(، التكنولوجيا ودورىا في التكوين الذاتي 2013محمد العباني) رعبد الناص-4
تكنولوجيا المعمومات  ،المؤتمر الدولي لممعمم الواقع والطموح "رؤية مستقبمية"،

 )جامعة عمان(. واالتصاالت وتطوير األداء في المؤسسات التعميمية

( ، التربية و تحوالت عصر العولمة ، مداخل م2005مصطفى محسن، ) -5
 ، المركز الثقافي العربي، المغرب.1لمنقد و االستشراف ، ط

والعشرين: م( معمم القرن الحادي 2002،طارق عبد الدليمي،) نىادي مشعا-6
أسس إعداده وتأىيمو، الطبعة األولي ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع 

 ،عمان األردن.

م ، المشكالت والمعوقات التي تواجو المعمم في عممو، 2013يوسف دوارة  -7
مقال عممي في برنامج تعميمي وتدريبي بأحد المؤسسات التربوية، موسوعة 

 التعميم والتدريب.

       8- Rudolph, A.A (2002) ,The effects of role- 
play as a method in       classroom manage- ment 
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courses on inservice teachers, attitudes and 
effectiveness, ERIC, NO. AAC3055344.  

9-Stattler, M.J (2001),,A Study of inservice training 
needs of teachers . DISSR. Abstr. Iner, V. 72,N.3. 
10-Andersson,N(2000) Participatory approaches yo 
teacher training.Jour. of res. In science teaching, V. 
11, N. 2PP 144-166. 

 
11-Smith, V. K (1999) ,A study of student attitudes 
and Perceptions’ about the learning environment in a 
guided inquiry- based paysical science course for 
future el-emanatory teachers, ERIC, NO. AAC, 
1396817. 
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 الشراكة الًتبوية بُت اؼبؤسسات التعليمية
 تعاوف وشراكة كليات الًتبية ومدارس التنمية اؼبهنية بالواليات اؼبتحدة األمريكية

 تصور مقًتح –الدولة ليبيا وإمكانية اإلفادة منها يف 
 د . نبيلة بلعيد سعد 

 ملخص الدراسة: •
ىدفت الدراسة إٔب معرفة مفهـو الشراكة الَببوية كمدارس التنمية ا٤بهنية ، كما 
الدكاعي إٔب إنشاء مدارس التنمية ا٤بهنية بالدكلة الليبية ، ككضع تصور مقَبح لتلك ا٤بدارس 

نتشرة بالواليات ا٤بتحدة األمريكية كإمكانية االستفادة ُب ضوء مدارس التنمية ا٤بهنية ا٤ب
منها، كقد استخدمت الباحثة ا٤بنهج الوصفي التحليلي ١بمع ا٤بعلومات حوؿ موضوع 

 الدراسة  كما سعت لئلجابة على  تساؤالت الدراسة كالٍب ٛبثلت ُب :
 ها؟ما ا٤بقصود بالشراكة الَببوية بْب ا٤بؤسسات التعليمية، كما أىداف -1
 ما كاقع مدارس التنمية ا٤بهنية؟ -2
 ما دكاعي التوجو ٫بو إنشاء مدارس التنمية ا٤بهنية بالدكلة الليبية ؟ -3
ما التصور ا٤بقَبح ٤بدارس التنمية ا٤بهنية بليبيا ُب ضوء خربات الواليات ا٤بتحدة  -4

 األمريكية ُب ىذا اجملاؿ ؟
 كعلية توصلت الدراسة إٔب نتائج أٮبها:  
صور مقَبح لتحويل بعض ا٤بدارس العامة إٔب مدارس التنمية ا٤بهنية بالدكلة الليبية ت -

كتنفيذىا ، ُب ضوء مدارس التنمية ا٤بهنية بالواليات ا٤بتحدة األمريكية ، كبشراكة ما بْب 
ا٤بؤسسات التعليمية العامة ) ا٤بدارس ( التابعة لوزارة الَببية كالتعليم  كالكليات الَببوية 

امعات الليبية بالدكلة ، كذلك من خبلؿ غرس ثقافة الشراكة الَببوية إذف ٯبب أف با١ب
تعمل كزاره الَببية كالتعليم على استحداث كحدة داخل الوزارة تدعم كتنظم كتسهل التعاقد 
كالشراكة مع كليات الَببية با١بامعات الليبية ، كتدليل العقبات الٌب قد تعَبضها ، كذلك 

كالقياـ بورشة عمل كندكات حوؿ فاعلية الشراكة الَببوية بْب ا٤بؤسسات ، لضماف ٪باحها  
كالربط  بْب ا٤بقررات النظرية الٌب يتلقاىا ا٤بعلم ُب الكليات ٗبختلف التخصصات كبْب ما 
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يتم تطبيقو داخل ا٤بدارس بشكل فعلي ، كمتابعة ا٣برجْب من الكليات من خبلؿ فتح 
كل مستمر بعد التخرج كأثناء أدائهم العمل ، كذلك قنوات تواصل معها كمتابعتهم بش

فتح اجملاؿ أماـ ا٤بدارس من خبلؿ إعطاء صبلحيات ٤بديريها على إبراـ عقود شراكة مع 
الكليات الَببوية ٗبا يتبلءـ مع ٙبقيق أىدافها كمؤسسات تعليمية تربوية؛ حيث تقـو 

أىداؼ  –س :  اختيار ا٤بدارس مدارس التنمية ا٤بهنية بالدكلة الليبية  كتنشأ على أسا
برامج العمل داخل  –اختيار ا٤بعلمْب ا٤بتدربْب  –ا٥بيكل اإلدارم با٤بدارس  –ا٤بدارس 
 ا٤بقررات التدريسية . –استخداـ التكنولوجيا  –ا٤بدارس 

كهبذا تكوف الدراسة قد قدمت تصورا مقَبحا حوؿ ٙبويل ا٤بدارس العامة إٔب مدارس 
علمْب ، كذلك بالشراكة كالتعاقد مابْب كليات الَببية ككزارة الَببية كالتعليم للتنمية ا٤بهنية للم

ُب ليبيا من أجل التغلب على العديد من التحديات داخل اجملتمع اللييب ، كأٮبها ضعف 
 العملية التعليمية كبالتإب ضعف ا٤بخرجات بشكل عاـ .

 •  Study Summary: 
The aim of the study is to understand the concept of 
educational partnership and professional development 
schools, and to propose a plan to transform some public 
schools into vocational development schools in the 
Libyan state within the framework of partnership and 
cooperation with colleges of education in universities. 
The researcher used the analytical descriptive method to 
collect information about the subject of the study. The 
researcher also sought to answer the study questions 
which were as follows: 
1-What is meant by educational partnership and its 
objectives?  
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? What is the reality of vocational development schools-2  
3-What is the reason for the establishment of vocational 
development schools in the Libyan state? 
4-What is the proposed scenario for the vocational 
development schools in Libya in light of the experience 
of the United States of America in this field? 
 The study reached the following conclusions :A 
proposed scenari for the conversion of some public 
schools to vocational development schools in the Libyan 
state and their implementation, in light of the 
professional development schools in the United States of 
America, and in partnership between the public 
educational institutions (schools) of the Ministry of 
Education and the educational colleges in the Libyan 
universities in the state, The Ministry of Education 
should work to develop a unit within the Ministry to 
support, organize and facilitate the contracting and 
partnership with the faculties of education of the Libyan 
universities and to demonstrate the obstacles that may be 
encountered in order to ensure its success. The 
relationship between the educational institutions between 
the institutions, and linking the theoretical courses 
received by the teacher in the various faculties and 
between what is implemented in schools in actual and 
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follow-up graduates of the colleges through the opening 
channels of communication with them and follow them 
continuously after graduation and during the 
performance of work, Through the granting of powers to 
its managers to enter into partnerships with educational 
colleges in line with the achievement of its objectives as 
educational educational institutions, where the vocational 
development schools in the Libyan state and based on: 
the choice of schools - the objectives of schools - the 
administrative structure of schools - The selection of 
teachers trained - work programs in schools - the use of 
technology - teaching courses. 
   In this way, the study presented a proposed scenario on 
the transformation of public schools into schools for the 
professional development of teachers in partnership and 
contracting between the faculties of education and the 
Ministry of Education in Libya in order to overcome 

many challenges within the Libyan society.         
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مقدمة :•    
من التغّبات العلمية كالٍب أصبحت جزءا ال يتجزء من  يشهد العآب اليـو الكثّب

ا٢بياة ٗبجتمعاتنا إذ تعجر جهة كاحده مهما أكتيت من إمكانيات أف تواكب ٝبيع 
التغّبات كتوفر كافة ا٣بدمات الَببوية كالتعليمية بشكل فعاؿ كجيد ، لذا اقَبف ظهور نظاـ 

عاصر ُب ٝبيع ا٤بيادين كانبثقت عنها الشراكة بالعديد من التحوالت الٌب شهدىا عا٤بنا ا٤ب
بعض ا٤بفاىيم مثل ا٤بساٮبة البلمركزية ، االندماج ، انفتاح ا٤بؤسسات كمنها التعليمية ، 
فمنذ أكاسط الثمانينات بدأت الشراكة تربز كتتسع لتشمل قطاعات من ٦باؿ الَببية 

بعض الدكؿ كبعد ذلك كالتعليم كالذم ٓب يكن قد عرؼ ىذا النظاـ مثل التعليم العاـ ُب 
انتشر بشكل كاسع  إذ اىتمت بو العديد من الدكؿ منها كندا كالواليات ا٤بتحدة األمريكية 
، أسَباليا ، السويد كالربازيل كبعدىا انتقل إٔب العديد من الدكؿ األكربية .)الدريج 

 (1،ص 2013،
ظاـ علية اىتمت العديد من الدراسات العلمية ُب تلك الدكؿ على تأكيد ن

التعاكف كالشراكة بْب ا١بامعات كا٤بدارس العامة بغرض تطوير التعليم كتنمية مهارات 
ا٤بعلمْب كرفع كفاءهتم كالتوصل إٔب حلوؿ للمشكبلت الٌب قد تواجههم أثناء أدائهم 

( كما أكدت الدراسات بأف الشراكة الَببوية 184،ص2005للعملية التعليمية.)ىاشم، 
يق األىداؼ الَببوية الٌب يسعى أم ٦بتمع إٔب الرقى كالتقدـ من ىي الطريق األمثل لتحق

 خبل٥با .
إذ تلعب الشراكة مابْب كزارة التعليم كا١بامعات دكران ىامان ُب ٙبقيق مستول تعليم   

متميز بداية من تأىيل ا٤بعلمْب قبل كأثناء ا٣بدمة مركران كمساٮبة ُب حل ا٤بشكبلت الَببوية 
 ( 32،ص 2015كٙبسْب كتطوير ا٤بناىج من خبلؿ بنائها كتقوٲبها ا٤بستمر.)ا٢بجار،

صلة بْب ا٤بؤسسات التعليمية ُب معظم الدكؿ كتضع عبلقات فالشراكة توثق ال
تتصف بالتجديد كاالستمرارية ، ٥بذا سعت العديد من دكؿ العآب إٔب تطوير برامج تربوية 
تشاركية بأشكاؿ ٨بتلفة ، فهناؾ الشراكة بْب ا١بامعات ككليات أعداد ا٤بعلمْب كا٤بدارس 

ير للمعلمْب ، اذ ٙبوؿ دكر ا١بامعات من ٦برد  العامة كبينها كبْب مراكز التدريب كالتطو 
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كوهنا مؤسسات أحادية التوجو إٔب تعددية الوظائف كاالختصاصات ٩با ٯبعل دكرىا اكثر 
 أٮبية ُب اجملتمع .

كما أف مدارس التنمية ا٤بهنية تعد إحدل نواتج الشراكة بْب كليات الَببية 
رس التابعة لوزارة الَببية كالتعليم كالٍب با١بامعات ا٤بختلفة كمؤسسات إعداد ا٤بعلم كا٤بدا

أنشئت خصيصان من أجل إصبلح ا٤بعلم كا٤بدرسة معا كىى مدارس حكومية من مهامها 
تنمية ا٤بعلمْب مهنيان ُب مرحلة اإلعداد كأثناء ا٣بدمة كيعتمد ُب تأسيسها على ا٤بشاركة بْب  

سسات لئلعداد فقط كلكنها كليات الَببية كا٤بدارس ا٢بكومية باعتبارىا ليست ٦برد مؤ 
(  كىذا ما أكدة 2،ص2011مسؤكلو عن متابعة النمو ا٤بهِب للخرجْب .)ابو الفتوح،

تقرير ىو٤بز الدل يرل ضركرة ربط مؤسسات إعداد ا٤بعلم )كلية الَببية( با٤بدارس كي 
علمْب يصبح اعضاء ىيئة التدريس بالكليات الَببوية خرباء ُب تعليم ا٤بعلم ا١بدد كاثراء ا٤ب

( كانطبلقا من ىذا التوجو ازدىرت Holms.2017ذكم ا٣بربة كاالستفادة منهم .)
الدراسات الَببوية الٌب تسعى إٔب إعادة ىيكلية األنظمة الَببوية لتستجيب إٔب التحوالت 
كالتغّبات الٌب تطرل على العآب اليـو كلتساىم ُب إعداد االفراد ٤بواجهتها كىذا ما نسعى 

ؿ ىذه الدراسة ككيفية اإلفادة من تلك الدراسات كتفعيلها داخل الدكلة إلية من خبل
 الليبية.

 مشكلة الدراسة : •
إف ضعف الدكر الذل تؤديو ا١بامعات ككليات الَببية ُب ٦بتمعنا لو تأثّب سليب 
كانعكاسات غّب إٯبابية على العملية التعليمية خاصة ُب ضعف الصلة كالتواصل بْب كزارة 

التعليم كالكليات الَببوية كاقتصارىا على إعداد ا٤بعلم قبل ا٣بدمة كالفصل بْب الَببية ك 
الدراسة النظرية بالكلية ككاقع العمل با٤بدارس ككذلك انفصاؿ بْب ما يتلقاه الطالب ا٤بعلم 
كتعلمو من كليات الَببية ككيفية تسّبه للعملية التدريسية الٌب سيقـو هبا فيما بعد ، حيث 

تدريب الطالب ا٤بعلم على عملية التدريس  ُب مدة قصّبه كبشكل غّب فعاؿ ، تتم عملية 
ككذلك انقطاع الصلة بْب ا٣برجْب ككلياهتم ٗبجرد ا٬براطهم ُب سوؽ العمل ٩با يشكل 
فجوة حقيقية بينهم كبْب أعضاء ىيئة التدريس بالكليات كاالستفادة ٩با لديهم من معرفة 
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جيات متطورة كتقنيات ككسائل تعليمية ككيفية التطبيق كخربات تربوية متجددة كاسَباتي
العملي هبا ، كىذا لو مردكد سليب على اداء ا٤بعلمْب خاصة ا١بدد داخل ا٤بؤسسات 

 التعليمية .
كما أف ضعف أداء بعض الكليات الَببوية ُب إعداد كتنمية كتدريب ا٤بعلمْب قبل 

يات كمراكز التدريب كالتطوير بالدكلة كأثناء ا٣بدمة ، كضعف العبلقة كالتعاكف بْب الكل
الليبية ٯبعل من الضركرم إعادة النظر كالتفكر ُب إٯباد حلوؿ بديلة كفعالة ٢بل ا٤بشكلة 
كالتغلب عليها ، كا٤بتمثلة ُب ضعف اداء بعض ا٤بعلمْب كضعف العبلقات بْب الكليات 

م كمستول ادائهم . كا٤بؤسسات التعليمية كمراكز التدريب للمعلمْب كالرفع من كفاءهت
حيث ظل دكر الكليات مقتصران على إجراء التعديبلت كاإلصبلح على برامج اإلعداد فيها 
كغياب دكرىا ُب دعم ا٤بعلمْب كتنميتهم مهنيان بعد ٚبرجهم منها كىذا ما اكدة دراسة 

 ( 5،ص2003اندش.)اندش،
 علية تتمثل مشكلة الدراسة يف االجابة على األسئلة التالية : 

 ما ا٤بقصود بالشراكة الَببوية بْب ا٤بؤسسات التعليمية ، كما أىدافها ؟ -1
 ما كاقع مدارس التنمية ا٤بهنية ؟ -2
 ما دكاعي التوجو ٫بو إنشاء مدارس التنمية ا٤بهنية بالدكلة الليبية ؟ -3
ما التصور ا٤بقَبح ٤بدارس التنمية ا٤بهنية بليبيا ُب ضوء خربات الواليات ا٤بتحدة  -4

 األمريكية ُب ىذا اجملاؿ ؟
 أىداؼ الدراسة : •

هتدؼ الدراسة ا٢بالية إٔب اإلجابة على التساؤالت بدءان من معرفة مفهـو الشراكة 
الَببوية الٍب تتم بْب ا٤بؤسسات التعليمية ، كالتعرؼ على مدارس التنمية ا٤بهنية كصوالن إٔب 

إٔب مدارس للتنمية ا٤بهنية بالدكلة  تصور مقَبح حوؿ إنشاء أك ٙبويل بعض ا٤بدارس العامة
الليبية بتعاكف كالشراكة مع كليات الَببية با١بامعات الليبية كفقان ٤بدارس التنمية ا٤بهنية 
ا٤بنتشرة بالواليات ا٤بتحدة األمريكية كإمكانية االستفادة منها من أجل إ٪باح تلك ا٤بدارس 

. 
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 أنبية الدراسة : •
ها الذل تناكلتو فالشراكة بْب كليات الَببية تكمن أٮبية الدراسة ُب موضوع

كا٤بدارس العادية التابعة لوزارة الَببية كالتعليم يعد ٭بوذج داعمان لعملية اإلصبلح كالتطوير 
الَببوم ُب ليبيا،  كما أف الدراسة ٲبكن أف تفيد العديد من ا١بهات ذات العبلقة 

مية ا٤بهنية ا٤بستمرة للمعلمْب كالرفع من  كاالختصاص ككزارة الَببية كالتعليم ُب دعمها للتن
كفاءهتم ، ككذلك إدارة ا٤بدرسة ُب إيضاح الصورة ٥با حوؿ ما ينبغي أف تكوف علية 
ا٤بدارس ا٤بتطورة كا٤بتقدمة كنموذج ٤بدارس ا٤بستقبل ، كذلك من خبلؿ التحوؿ إٔب ٭بوذج 

 الشراكة مع الكليات الَببوية بالدكلة الليبية .
 سة :منهج الدرا •

تعتمد الدراسة على ا٤بنهج الوصفي الذل يقـو على ٝبع البيانات حوؿ الظاىرة 
 موضوع الدراسة بشكل علمي جيد كفعاؿ.

 حدود الدراسة : •
 ـ . 2017حدكد زمانية : ًب تطبيق الدراسة ُب عاـ    -
يكية كمدم ا٢بدكد ا٤بوضوعية : كتتمثل ُب مدارس التنمية ا٤بهنية بالواليات ا٤بتحدة األمر  - 

االفادة منها ُب الدكلة الليبية من خبلؿ دمج ا٤بدارس العامة بشراكة كالتعاكف بينها كبْب  
 كليات الَببية با١بامعات الليبية كٙبويلها إٔب مدارس تنمية مهنية مستمرة للمعلمْب . 

 مصطلحات الدراسة : •
   Educationalالشراكة الًتبوية :                            -

Partnership                                    الشراكة بْب  ويعرفها الدريج بأهنا "
مؤسستْب أك أكثر، كتتدرج ُب إطار مشاريع تطوير ا٤بؤسسات كٙبديثها ك٘بنيد ٝبيع 
الفاعلْب ) الطبلب ، ا٤بعلمْب ، ا٤بهنيْب ، اإلداريْب ، أعضاء ىيئة التدريس( لتطوير العمل 

ديثو ؛ حيث ٰبَـب نظاـ الشراكة كل ا٤بؤسسات األخرل ا٤بتعاكنة معو ، فيما الَببوم كٙب
يتعلق بالتشريعات كاللوائح التنظيمية كا٤بقررات الدراسية كخربة ا٤بدرسْب كا٥بياكل الَببوية 

 ( 3، ص 2013ا٤بوجودة" .)الدريج ، 
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اؿ يعتمد تنفيذه على : بأهنا عملية التخطيط ا١بيد كالفع تعرؼ الشراكة الًتبوية إجرائياً 
٭بط تفاعلي مستمر بْب مؤسستْب اك اكثر كدمج كالتفاعل كالتعاكف بْب كليات الَببية 
كمدارس التعليم العاـ ُب ضوء إطار قانو٘ب ٰبدد التزامات كل طرؼ ُب ا٪باز ما ًب االتفاؽ 

ٗبا يتبلءـ  علية ، كذلك للوصوؿ إٔب ٙبقيق التقدـ كالرقي من خبلؿ تطوير العملية التعليمية
 كمتطلبات العصر ا٢بإب كالتغلب على العقبات الٌب قد تواجهها .

   Professionalمدارس التنمية اؼبهنية :          -
Development School   

" ا٤بدارس احمللية ا٤بتاحة ُب الدكلة تعمل على التطوير كاإلصبلح للنظاـ  عرفها مدلويل بأهنا 
التعليمي كذلك با٤بشاركة كالتعاكف مع الكليات كا١بامعات معتمدة ُب ذلك على البحث 

 ( 2017كعلى ا٣بربة كتؤكد على الشراكة بْب ا٤بدارس كالكليات".)مدلوٕب،
التعليمية العامة من ا٤بدارس ٗبراحلها ا٤بختلفة  ا٤بؤسسات وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأهنا :

االبتدائية ك الثانوية تعمل على اساس التعاكف كالشراكة بْب ا٤بدرسة كإحدل الكليات 
الَببوية التابعة للجامعة من أجل تنمية ا٤بعلمْب مهنيان قبل كاثناء ا٣بدمة كالرفع من كفاءهتم 

ْب خاصة ا١بدد كاعضاء ىيئة التدريس بالكليات عن طريق تبادؿ اآلراء كا٣بربات بْب ا٤بعلم
 كاالستفادة منهم ُب تطوير العملية التعليمية كالرفع من مستول ٨برجاهتا.

 الدراسات السابقة : •
تتناكؿ الدراسة اىم الدراسات السابقة ذات العبلقة ٗبوضوع الدراسة كسيتم 

 ترتيبها من األقدـ إٔب االحدث على النحو التإب :
" بقاء اؼبعلموف باػبدمة بعنواف Reynolds (2002)  ة رينولدز دراس -

وفعالية التدريس ، اإلعداد اؼبهٍت ، مقارنة بُت خرجُت مدارس التنمية اؼبهنية واؼبدارس 
 األخرى"

ىدفت الدراسة إٔب تعرؼ مدل تأثّب مدارس التنمية على ا٤بعلم من خبلؿ مقارنة 
٤بهنية كا٤بعلمْب با٤بدارس العادية كذلك فيما يتعلق ا٤بعلمْب ا٣برجْب من مدارس التنمية ا

ببقاء ا٤بعلمْب ُب ا٣بدمة كفاعلية عملية التدريس ، كتصورات ا٤بعلمْب عن إعدادىم ا٤بهِب ، 
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كتوصلت الدراسة إٔب نتائج اٮبها : كجود اختبلفات طفيفة ُب استجابات ا٣برجْب فيما 
التنمية ا٤بهنية أما فيما يتعلق بفعالية التدريس  يتعلق ببقاء ا٤بعلمْب ُب ا٣بدمة لصاّب مدارس

كتصورات ا٣برجْب عن إعدادىم ا٤بهِب فقد شعر ا٤بعلمْب ا٣برجْب من مدارس التنمية ا٤بهنية 
 برضاء عن إعدادىم كتأىيلهم اكثر من خرجْب ا٤بدارس االخرل العادية .

إعداد "اذباىات جديدة يف بعنواف   zumoland (2005)دراسة زكموالند  -
اؼبهٍت :دراسة مسائل البراط الطالب اؼبعلمُت يف اجملتمعات للممارسة من خالؿ 

 الشراكة بُت اؼبدرسة واعبامعة "
ىدفت الدراسة إٔب رسم برامج لؤلنشطة الرئيسية الٌب تتطلع هبا الشراكة بْب 
ل ا٤بدرسة كا١بامعة من خبلؿ إلعداد ا٤بعلم كقد ركزت على كيفية مساعدة معلم ما قب

ا٣بدمة كذلك باال٬براط ُب اجملتمع ٤بمارسة الطبلب ا٤بعلمْب للمهنة بواقعية كلتنمية ا٤بعرفة 
ا٤بهنية لديهم ، كقد توصل الدراسة إٔب نتائج اٮبها: أف حددت ا٣بطوط العريضة لثبلثة 
أمثلة لربامج ما قبل ا٣بدمة الٌب تضمنت ا٤بشاركة كمكوف ذم مغزل من مكونات 

ٲبية ٤بعلم ما قبل ا٣بدمة ، كًب مناقشة القضايا الرئيسية ا٤برتبطة بتطوير الدراسات األكاد
 أنشطة ا٤بشاركة بْب ا٤بؤسستْب كجزء من مسار تأىيل ا٤بعلم كتدريبة .

"مدارس التنمية اؼبهنية يف امريكا وإمكانية ( بعنواف 2011دراسة ابو الفتوح ) -
 اإلفادة منها يف مصر" .

مفهـو مدارس التنمية ا٤بهنية ، كاسباب التوجو إٔب  ىدفت الدراسة إٔب معرفة
اعتمادىا ُب مصر كالتعرؼ على خربات الواليات ا٤بتحدة األمريكية حوؿ تلك ا٤بدارس ، 
كقد توصلت الدراسة إٔب نتائج اٮبها: ضركرة التحوؿ إٔب مدارس التنمية ا٤بهنية لضماف 

 دمة .  التنمية ا٤بستدامة للمعلمْب مهنيان قبل كاثناء ا٣ب
" اسًتاتيجية مقًتحة لتعزيز الشراكة بُت وزارة ( بعنواف2015دراسة ا٢بجار) -

 . الًتبية والتعليم وكليات الًتبية باعبامعات الفلسطينية"
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على اىم التحديات الٌب ٙبتم ضركرة الشراكة بْب  
كليات الَببية ككزارة الَببية كالتعليم بالدكلة الفلسطينية ، كمعرفة اىم ٦باالت الشراكة 
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ا٤بتوقعة بْب الوزارة ككليات الَببية ُب ضوء ا٣بربات العا٤بية كاإلقليمية ، كمعرفة كاقع الشراكة 
رة ككليات الَببية با١بامعات الفلسطينية من كجهة نظر ا٣برباء كالقادة الَببويْب كما بْب الوزا

ىي االسَباتيجية ا٤بقَبحة لتعزيز الشراكة بْب كزارة الَببية كالتعليم ككليات الَببية با١بامعات 
. 
"قصور الشراكة بُت اعبامعات ومؤسسات ( بعنواف 2017دراسة ا٢بماد ) -

 ".  التعليم بالسعودية
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على اىم ا٤بعوقات الٌب تؤدم إٔب ضعف ُب الشراكة 
كا٤بتمثلة ُب صعوبة االتصاؿ بْب ا١بامعات كمؤسسات التعليم العاـ ، توصلت الدراسة إٔب 
نتائج منها : كجود قصور ُب الشراكة بْب ا١بامعات كمؤسسات التعليم العاـ با٤بملكة 

ذلك ُب عدد من اجملاالت منها ) إعداد ا٤بعلم ، التنمية ا٤بهنية ، تنمية العربية السعودية  ، ك 
 مهارات طبلب ا٤برحلة الثانوية ، االستشارات (.

 التعقيب على الدراسات السابقة : •
اتفقت الدراسات السابقة مع ا٢بالية ُب التأكيد على أٮبية دكر الشراكة بْب  -

ج تنعكس بإٯبابية ُب تنمية ا٤بعلمْب قبل كاثناء ا٤بؤسسات التعلمية كما تضمنتو من نتائ
( كما اتفقت الدراسة مع دراسة 2017( كدراسة ا٢بماد )2015ا٣بدمة كدراسة ا٢بجار)

( ُب التوصل إٔب توصيات كمقَبحات إجرائية لئلنشاء مدارس التنمية 2011عبد الفتوح )
حوؿ ا٥بدؼ منها كاحملاكر  ا٤بهنية ، كلكن اختلفت الدراسة ا٢بالية مع الدراسات السابقة

 الٌب تضمنها .
 الشراكة الًتبوية :  •

إف أىم ما أتى بو نظاـ الشراكة الَببوية  كأكد عليو ٙبقيق مدرسة منسجمة مع 
٧بيطها كلتجسيد مطلب االنفتاح على احمليط ٙبتاج ا٤بؤسسة الَببوية إٔب إبراـ اتفاقيات 

بيئة احمللية اك خارجها لئلعطاء ذلك االنفتاح الشراكة مع ٨بتلف الفاعلْب سواء من داخل ال
بعدن تنمويان كلتأكيد العبلقات ا١بديدة بْب ا٤بدرسة كاجملتمع تضافرت العديد من ا١بهود 
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لظهور الشراكة على الصعيد العا٤بي منها مشركع ا٤بؤسسة كأداة للتطوير كالتجديد الَببوم 
 ُب األنظمة التعليمية .

لسمات الٌب تفسر ظهور كتطور نظاـ الشراكة منها كما أف ىناؾ العديد من ا
سياسة التجديد الَببوم ُب امريكا كالعديد من الدكؿ االخرل الٌب اكجدت الرغبة ُب 
التشارؾ داخل النظاـ التعليمي ، اذ اصبح مستوم التفاكض كإبراـ االتفاقيات كالدخوؿ ُب 

ويات ُب تلك الدكؿ ، كما عبلقات تعاكنية للمدارس مع ٧بيطها من الضركريات كاالكل
اعتمدت العديد من الدكؿ العربية منها ا٤بغرب العريب ، السعودية ، عيماف نظاـ الشراكة 
ألٮبيتها ُب ٙبقيق نوع من التقدـ كالرقى ُب ا٤بؤسسات التعليمية كٗبا ينعكس بإٯبابية على 

 اجملتمع .
 أمباط الشراكة الًتبوية :  -

اجملاؿ الَببوم ، كٲبكن ٙبديدىا ُب ٭بطْب حسب اجملاؿ  تتعدد أ٭باط الشراكة ُب 
 كحسب األطراؼ ا٤بشاركة .

شراكة ثقافية تصيب ا٤بيداف الثقاُب ، اك شراكة اجتماعية كالٍب  . حسب اجملاؿ مثل :
ٚبدـ اىداؼ اجتماعية داخل ا٤بؤسسة لصاّب الطبلب اك ا٤بعلمْب ، اك شراكة اقتصادية 

 مية كا٤بؤسسات االقتصادية .تتم بْب ا٤بؤسسات التعلي
ا٤بتعاكنة فيها كالٍب ٩بكن اف تكوف داخلية داخل ا٤بؤسسة  . الشراكة حسب األطراؼ

الواحدة كعبلقتهم مباشره كتسّب بشكل طبيعي ،اك شراكة خارجية كشراكة بْب ا٤بدارس 
 (4،ص 2013كالكليات الَببوية اك ا٤بعاىد كمراكز التدريب ُب ا١بامعات . ) الدريج ،

 فبيزات الشراكة الًتبوية :  -
اٮبها ا٤بنافع الٌب تعود على اطراؼ العبلقة التعاقدية كعلى اجملتمع فهي ٛبكن 
االطراؼ ا٤بتعاقدة من اقتساـ ا٤بصاريف ا٤برصودة ال ٪باز ا٤بشركع ا٤بتفق علية كىذا يساىم 

اتفاقيات  ُب ٚبفيض الكلفة ، كايضن ربح عامل الوقت الذم يعد دافع قويان ال ٪باز
الشراكة بْب ا٤بؤسسات ، حيث كلما كانت ا٤بشاريع منجزة ُب إطار الشراكة كلما زادت 

 (2017اإلرادة ُب ا٢بفاظ عليها .)افاؽ الشراكة الَببوية ، 
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 مدارس التنمية اؼبهنية .. نشأُتا وفلسفتها . -
التدريس  تعرؼ بأهنا بيئة إكلينيكيو ) عبلجية ( يدرس فيها ا٤بعلموف كأعضاء ىيئة

بكليات الَببية معان كما اهنا عبلقة شراكة بْب ا٤بدارس ككليات الَببية لتأىيل ا٤بعلمْب 
 كتدريبهم كالرفع من مستول ادائهم .

ظهرت فكرة انشاء مدارس التنمية ا٤بهنية كرد فعل لقصور  . نشأة مدارس التنمية اؼبهنية :
، اذ أعلنت ٦بموعة ىو٤بز ُب تقريرىا الصادر دكر كليات الَببية ُب التنمية ا٤بهنية للمعلمْب 

( جامعة للبحث ُب برامج التنمية ا٤بهنية ، 96( كالٍب تكونت من اٙباد )1986عاـ )
ضركرة العمل على توثيق العبلقة بْب الكليات الَببوية كمدارس التعليم العاـ من اجل الرفع 

و صدر التقرير األكؿ للمجموعة من اداء ا٤بعلمْب بالتعاكف مع اعضاء ىيئة التدريس ، علي
بعنواف معلمو الغد كالذل اكصى اف ٲبر ا٤بعلم بفَبة امتياز يتم خبل٥با ا٤بشاركة بْب ا٤بعلمْب 

 ذكم ا٣بربة ُب ا٤بدارس كتوجيو ا٤بعلمْب ا١بدد .
( بعنواف مدارس تربية الغد متضمان ا٤ببادئ 1995ٍب صدر التقرير الثا٘ب عاـ )

مية ا٤بهنية كدكر كليات الَببية كا١بامعات فيها ، كمنها بدأت مدارس األساسية ٤بدارس التن
( 600(  إٔب )1996التنمية ا٤بهنية ُب الظهور كانتشرت بسرعة حٌب كصلت ُب عاـ ) 

( مدرسة ، كرغم اف ٭بوذج ىذه ا٤بدراس ىو 1000( كصل إٔب )2000مدرسة كَب عاـ )
ُب الواليات ا٤بتحدة االمريكية اال انو قد الشائع كنتيجة للشراكة بْب ا٤بدارس كالكليات 

ٙبدث الشراكة دكف اف يكوف نا٘بها تلك ا٤بدارس بل من ا٤بمكن اف ٙبدث عدة 
 اختبلفات ُب الشراكة باختبلؼ من كالية إٔب اخرل كمن جامعة إٔب اخرل.

                                            (Integrating Profession 
Development.2017) 

تنبثق فلسفة مدارس التنمية ا٤بهنية من  فلسفة مدارس التنمية اؼبهنية ومبادئها : -
خبلؿ النظرة للتدريس باعتبارىا مهنة قائمة على ا٤بعرفة كالعمل ا١بماعي ، كما اهنا هنج 
للتعلم ا٤بتمركز حوؿ ا٤بتعلم ، تقاسم مؤسسات الشراكة بْب الكليات كا٤بدارس ٤بسؤكليات 
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٘بديد دكر كبل من ا٤بدارس كا١بامعات ُب كقت كاحد ، علية ترتكز مدارس التنمية  العمل ،
 ا٤بهنية على عدة مبادئ منها : 

. التعليم كالتعلم للفهم : كىذا يتطلب مشاركة ٝبيع الطبلب ا٤بعلمْب كالعمل على تنقيح 
 للمناىج كالنظم الدراسة با٤بدرسة .

 دارس لتمثل ٦بتمعات تعلم .. خلق ٦بتمع تعلم : تنظيم الفصوؿ با٤ب
 . التعلم ا٤بستمر : ال استمرار التعلم من قبل ا٤بعلمْب .

 . االستقصاء طويل ا٤بدل ُب التعلم كالتعليم .
علية تعمل ىذه ا٤بدارس على مشاركة ٝبيع ا٤بتعلمْب من طبلب كمعلمْب دكف 

على البحث كاالستفسار ٛبيز كٝبيع العاملْب داخل ا٤بدرسة اذ تركز على توفّب بيئة تشجع 
 (126،ص 2008كاالستقصاء كتوفّب الفرصة للمتعلم لبلستكشاؼ .)عبد العليم ،

كالٍب ًب انشاؤىا كفقان  مدارس التنمية اؼبهنية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية : -
٤بعايّب  ٧بددة كوسيلة لضماف جودة عملها ، كذلك استجابة للتطور السريع كالتغّبات الٌب 

ُب اجملتمع بشكل عاـ ، كعلى النظم الَببوية كا٤بدارس بشكل خاص ، اذ ًب اختيارىا  حدثة
ىذه  Ncateميدانيان ٤بدة ثبلث سنوات ٍب نشر اجمللس الوطِب العتماد إعداد ا٤بعلم 

 ( كقد ٛبثلت ىده ا٤بعايّب فيما يلي :2001ا٤بعايّب عاـ )
فاهتا كالبيئة الٌب ًب إنشاؤىا ُب بعض . ٦بتمع تعلم : كٲبثل انشطة التعليم كالتعلم كفلس

 الشركات كا٤بؤسسات الَببوية .
. تأكيد ا١بودة : من خبلؿ مسئولية شركاء ا٤بدارس أماـ اجملتمع ُب دعم ا٤بعايّب ا٤بهنية 

 للتعليم كالتعلم .
. التعاكف كا٤بساكاة كالتنوع : كيتضمن الزاـ الشركاء ُب ا٤بدارس باالندماج ُب عمل مشَبؾ 

فيذ عمل ا٤بدرسة ، كاالىتماـ باالحتياجات ا٤بتنوعة للمتعلمْب كٗبراعاة تلك ا٤بعايّب كبعد لتن
االتفاؽ كتوقيع عقد الشراكة بْب ا٤بدارس كالكليات يتم تكوين ا٥بيكل االدارم با٤بدرسة 
كالذم يتكوف من ا٤بمثلْب عن ا٤بدرسة ككليات الَببية كتكوف مهمتو متابعة سّب العمل ُب 
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ة  كإزالة العوائق الٌب تواجها ، كمنها تقـو ا٤بدرسة بإداء ادكارىا كمهمها ، كالٍب تتمثل ا٤بدرس
 ُب ٛبهْب التدريس ، إعداد ا٤بعلمْب ، تنمية ا٤بعلمْب اثناء ا٣بدمة ، كتطوير ا٤بدرسة .

حيث تقـو مدارس التنمية ا٤بهنية بدكر كبّب ُب ٛبهْب التدريس من خبلؿ النموذج 
لمْب ، فيطلق عليها مدارس ا٤بمارسة ا٤بهنية اك مدارس اإلكلينيكية فهي العبلجي للمتع

تعمل على تقدٙب فَبة امتياز للمعلمْب ا١بدد يقضيها ا٤بعلم ُب التدريس الفعلي كا٤بعايشة 
للواقع ا٤بدرسي ، إلمداده با٣بربة ا٤ببكرة ٤بهنتو ا٤بستقبلية ، كتتم ىذه الفَبة بإشراؼ مزدكج 

ية با١بمعات كا٤بدارس ، لذلك يكوف ىناؾ ثقة عامة ُب ا٤بعلمْب ا٤بتخرجْب بْب كليات الَبب
 من مدارس التنمية ا٤بهنية ككفاءهتم كقدراهتم كامكانياهتم .

. إف إعداد ا٤بعلم داخل مدارس التنمية ا٤بهنية يساعد ُب التغلب على جوانب القصور الٌب 
خبلؿ توجيههم كارشادىم باإلضافة إٔب  تعا٘ب منها الَببية ا٤بيدانية للطبلب ا٤بعلمْب من

تنوع الوسائل كاالساليب ا٤بتبعة كعدـ اقتصارىا على احملاضرة ٩با يساعد ا٤بعلم عند عملة 
بالتدريس حيث اكدت معظم الدراسات اف برنامج إعداد ا٤بعلمْب ا١بدد داخل مدارس 

 دارة كالتقييم كالتعليم .التنمية ا٤بهنية يهدؼ إٔب ٚبريج معلم اكثر كفاءة ُب التخطيط كاإل
. هتدؼ مدارس التنمية ا٤بهنية إٔب االرتقاء بنمو ا٤بعلمْب مهنيان عن طريق إكساهبم ا٤بعرفة 
كاالسَباتيجيات ا١بديدة ُب عملية التعلم كالتعليم اذ تعقد برامج داخل ا٤بدرسة ٲبكن 

، فا٤بعلم يقـو  ا٤بعلمْب اكتساب مهارات ٨بتلفة لبلرتقاء بعملية التعليم داخل الفصل
بالعديد من االدكار علية مسؤكليات يؤديها منها : ٙبديد االىداؼ ، حل ا٤بشكبلت ، 
تقوٙب الطبلب بفاعلية ، ا١بدكلة كتطوير التعلم ، توجية ا٤بعلمْب ا١بدد كالرفع من مستول 
اداءىم ، اعداد كرش عمل حضور ندكات .كما اف مدارس التنمية ا٤بهنية تعمل على 

ر ا٤بدارس يبلهنا تقـو على التخطيط كالتنظيم كالتوجيو ٫بو تقدٙب خربات تعليمية التطوي
قائمة على التأمل كاالستقصاء ، تتسم بالتدريس الفعاؿ ال هنا تتيح اماـ ا٤بعلمْب فرصة 
مناقشة البحوث كالدراسات العلمية با١بامعات كالكليات ، كمن اىم ٭باذج مدارس التنمية 

ات ا٤بتحدة االمريكية ٭بوذج كالية مّبالند ، ك٭بوذج كالية بنسلفانيا.)ابو ا٤بهنية ُب الوالي
 (154،ص 2011الفتوح ، 
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 دواعي إنتشاء مدارس التنمية اؼبهنية يف ليبيا . -
إف التحوالت كالتغّبات السريعة ا٤بتبلحقة عا٤بيان كضعت ا٤بؤسسات كاألنظمة 

ُب طليعتها كيفية بناء قدرات األفراد التعلمية أماـ ٙبديات جديدة ، كمسؤكليات عديدة 
على العيش ُب عآب سريع التغّبات ، كٗبا اف ا٤بدرسة كا٤بعلم جزء من اجملتمع ا٤بتغّب كا٤بتطور 
فهي كفيلة بتغيّب كافة أكجو ا٢بياة فيو من خبلؿ اسس تربوية جديدة ، فكل تلك التغّبات 

ات جديدة كمسؤكليات كبّبة كمن اىم كضعت اماـ النظاـ التعليمي ُب الدكلة الليبية ٙبدي
 -تلك التحديات :

 
 . ثورة اؼبعلوماتية واالنفجار اؼبعريف : 

ُب عصر العو٤بة أصبح على الَببية ُب ٦بتمعنا اف تضع إسَباتيجيو كاضحة ا٤بعآب 
إلعداد األفراد ليستطيعوا التكيف مع التحديات ، كتعمل على تسلحهم بلغة العصر ، 

كمهارات التكنولوجيا ا٤بتقدمة للوصوؿ إٔب حلوؿ علمية للمشاكل الٌب  كاليات التقدـ ،
يتعْب عليهم أف يوجهوىا ُب مستقبل ٓب تتحدد بعد معا٤بة ، ككل ذلك يقتضي تدريبان 
٨بتلفان يعتمد على االنفتاح  كتنوعان ُب ا٣بربات كالقدرات ، كتقبل كل ما يستجد ُب تدريب 

مدل ا٢بياة ُب ظل عآب ٲبتاز بالثورة معلوماتية فائقة ٩با  كتأىيل ا٤بعلم الذم يستمد معهم
أدم إٔب تغيّب جذرم ُب شكل ا٢بياة لذلك فإف تطوير التعليم يأٌب كضركرة حتمية ، كىذا 
التطور ٰبتاج إٔب إعداد جيد للمعلم ٍب تدريبو بشكل مستمر ُب اثناء ا٣بدمة ٤بواكبة 

شٌب ٦باالت ا٤بعرفة ، كيرجع ذلك إف قدرات  التغّبات السريعة الٌب ٙبدث بعد ٚبرجو ُب
ا٤بعلم ُب عصر ا٤بعلومات ٯبب أف تسبق قدرات ا٤بتعلمْب ، كٗبا أف ىذا العصر يتسم 
بتضخم ا٤بعرفة كتنوع مصادرىا كطرؽ اكتساهبا ٩با يتطلب إعداد خاصان للمعلم ينمى لدية 

لمي ، فنجاح ا٤بؤسسات التعليمية ُب نزعة التعلم ذاتيان كيلم إ٤بامان كامبلن ٗبناىج التفكّب الع
عصر ا٤بعلومات يتوقف على ٪باحها ُب إحداث نقلة نوعية ُب إعداد كتدريب ا٤بعلمْب . 

 (35،ص2006)اكلويات احتياجات مدارس مرحلة االلزاـ،
 انعكاس التحديات على أدوار اؼبعلم :   -
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 من أدوار اؼبعلم مايلي :         
ٓب يعد ا٤بعلم موصبلن للمعلومات كا٤بعارؼ للطبلب كال  ا٤بعلم كناقل للمعرفة : •

ملقنان ٥بم فقط بل أصبح دكر ا٤بعلم مساعدان للطبلب ُب عملية التعلم كالتعليم ، خاصة اذ  
كاف لدية دراية باألساليب التقنية كتكنولوجيا التعليم كلدية القدرة كا٤بهارات ا٥بادفة على 

ة ا٤بتنوعة لذا ٰبتاج ا٤بعلم إٔب التطور كالتجدد باستمرار توظيف ا٤بعرفة ُب اجملاالت ا٢بياتي
 لتحقيق األىداؼ التعليمية .

ا٤بعلم كخبّب كماىر ُب مهنة التدريس : ٯبب أف يسعى ا٤بعلم دائمان للنمو ا٤بهِب  •
كالتطور كالتجديد ُب ٦باؿ االطبلع علي خربات ا٤بهنة ا٢بديثة كا٤بتجددة كما يكوف عصريان 

نولوجيا التعليم كالتعلم ا٤بربمج كمتجدد لركح العصر كمسايران ٥با ُب أساليبو ُب توظيف تك
 كمهاراتو التعليمية يستطيع ا٤بساٮبة بفاعلية ُب ٙبقيق األىداؼ .

ا٤بعلم كمستخدـ للتكنولوجيا : ُب ظل التطورات الٌب ٙبدث ُب اجملتمع فإف الدكر     •
كره متابعة ا١بديد ُب ٦باؿ استخداـ الوسائل التقليدم للمعلم ٯبب أف يتغّب ، اذ اصبح د

التكنولوجية كلتحقيق ذلك يتطلب إعداد كتدريبان مستمرين ألنو الوسيلة الفعالة لكل نشاط 
                                                                      )تعليمي.       

 (9،ص1998)ا٤بشرط، عزالدين،
مج إعداد ا٤بعلمْب كتأىيلهم داخل الكليات ٓب تعد كافة كمن ىنا نبلحظ اف برا

اذ اف مفهـو إعداد ا٤بعلم كتدريبية حديثان يقـو على فكرة التعليم مدل ا٢بياة ، فقد حددتو 
اللجنة الدكلية للتعليم ُب القرف ا٢بادم كالعشرين ُب اربعة ٦باالت منها : التعلم للعلم  

 خرين ، التعلم للكينونة على مساحة الَببية .التعلم للعمل ، التعلم للعيش مع اال
كىذا ما يؤكد على الدعوة إٔب الشراكة القوية بْب ا٤بؤسسات الَببوية حيث ال تتوقف        

كليات الَببية عند تقدٙب برامج إلعداد ا٤بعلم قبل ا٣بدمة بل تشمل تدريبهم كتنميتهم مهنيان 
كا٤بشاركة ُب تطوير التعليم ، كىذا يتطلب مشاركة  أثناء ا٣بدمة كتقدٙب برامج التعليم ا٤بستمر

حقيقية بْب كليات الَببية كا١بهات ا٤بسؤكلة على تدريب ا٤بعلمْب كا٤بتمثلة ُب كزارة الَببية 
 (2017)تطوير كليات الَببية ،  -كالتعليم ، كذلك من اجل :
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 الربط بْب ا٤بعلومات النظرية كتطبيقاهتا ُب العملية التعلمية . -
 الدفع با٤بعلمْب ٤بواصلة تعليمهم بعد مرحلة ا١بامعة ) الدراسات العليا (. -
التخطيط كاالشراؼ كالتنفيذ للدكرات التدريبية باالشَباؾ بْب ا٤بؤسسات خاصة  -

 دكرات رفع كفاءة ا٤بعلمْب كترقيتهم ُب كظائف أعلى .
الٌب تضمن  علية ال يتم ذلك إال من خبلؿ التوجيو إٔب مدارس التنمية ا٤بهنية

 التنمية ا٤بستمرة للمعلمْب .
      تصور مقًتح ؼبدارس التنمية اؼبهنية بالدولة الليبية وتنفيذىا ، يف ضوء مدارس

التنمية اؼبهنية بالواليات اؼبتحدة األمريكية ، وبشراكة مابُت اؼبؤسسات التعليمية العامة 
عبامعات الليبية  ، وذلك لن يتم إال التابعة لوزارة الًتبية والتعليم  والكليات الًتبوية با

 -بغرس ثقافة الشراكة الًتبوية داخل اجملتمع من خالؿ :
كزاره الَببية كالتعليم باستحداث كحدة داخل الوزارة تدعم كتنظم كتسهل التعاقد  -

كالشراكة مع كليات الَببية با١بامعات الليبية ، كتدليل العقبات الٌب قد تعَبضها ، كذلك 
 احها .لضماف ٪ب

 القياـ بورشة عمل حوؿ فاعلية الشراكة الَببوية بْب ا٤بؤسسات التعليمية  . -
عقد ندكات توعوية حوؿ نشر ثقافة الشراكة الَببوية بْب الكليات كا٤بدارس من  -

 اجل اعداد كتدريب كتأىيل افضل للمعلمْب .
ختلف التخصصات الربط  بْب ا٤بقررات النظرية الٌب يتلقها ا٤بعلم ُب الكليات ٗب -

 كبْب ما يتم تطبيقو داخل ا٤بدارس بشكل فعلي .
متابعة ا٣برجْب من الكليات من خبلؿ فتح قنوات تواصل معها كمتابعتهم بشكل  -

 مستمر بعد التخرج كاثناء ادائهم العمل .
مبلحظة ا٤بعلمْب ا٣برجْب كمدم تطورىم ك٭بوىم ا٤بهِب كٗبا يواكب التغّبات  -

 طرا على العملية التعليمية كالَببوية ُب العصر ا٢بديث .الَببوية الٌب ت
فتح اجملاؿ أماـ ا٤بدارس من خبلؿ إعطاء صبلحيات ٤بدراءىا على إبراـ عقود  -

 شراكة مع الكليات الَببوية ٗبا يتبلءـ مع ٙبقيق أىدافها كمؤسسات تعليمية تربوية .
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  من حيث :مقًتح بإنشاء مدارس التنمية اؼبهنية بالدولة الليبية ،- 
اختيار ا٤بعلمْب  –ا٥بيكل اإلدارم با٤بدارس  –أىداؼ ا٤بدارس  –اختيار ا٤بدارس      

 ا٤بقررات التدريسية . –استخداـ التكنولوجيا  –برامج العمل داخل ا٤بدارس  –ا٤بتدربْب 
o  : اختيار اؼبدارس 

ميها ، كيتم كفقان ٤بواصفات ٧بددة مثل ٠بعة ا٤بدرسة كنتائجها كمستول معل
كمدم تعاكهنا مع مؤسسات اعداد ا٤بعلمْب من كليات كيتم االختيار من قبل كليات الَببية 
، كعلية تصدر كزارة الَببية كالتعليم قراران بتحويل ىذه ا٤بدرسة من مدرسة عادية إٔب مدرسة 

ما ٯبب للتنمية ا٤بهنية ، كابراـ عقد شراكة يتضمن االلتزاـ من ٝبيع االطراؼ ا٤بعنية بو ، ك
اف يتضمن كفقان للعقد ا٤برـب اطراؼ اخرل منهم اكلياء االمور كبعض االشخاص من ذكل 

 ا٣بربة كاالختصاص ا٤بشهود ٥بم با٤بعرفة لبلستفادة منهم .
كبعد ذلك يتم االتفاؽ على ٦بموعة من ا٤بنسقْب سواء من التعليم العإب أك من       

 ا٤بدارس لتنفيذ ىذا االتفاؽ .
o  مدارس التنمية اؼبهنية :أىداؼ 
 تنمية ا٤بعلمْب مهنيان أثناء ا٣بدمة بشكل مستمر كدائم . -
 توثيق الصلة بْب ا٤بدارس ككليات الَببية بالدكلة . -
 العمل على تطبيق اسَباتيجيات تربوية حديثة ُب العملية التعليمية . -
توفّب ٝبيع الوسائل كاألساليب كا٤بستلزمات البلزمة من أجل تنفيذ ا٤بعلمْب لتلك  -

 االسَباتيجيات كيظن تطبيق نتائج بعض البحوث كالدراسات العلمية داخل ا٤بدرسة.  
تدريب الطبلب ا٤بعلمْب ا٤بتدربْب على بناء عبلقات إٯبابية كالعمل على احَباـ  -

 مهنة التعليم .
أماـ ا٤بعلمْب حديثي التخرج على تطبيق الفعلي للمقررات الدراسية فتح اجملاؿ  -

 النظرية الٌب يكوف قد تلقها داخل الكلية الٌب ًب ٚبرٯبو منها .
ٛبكْب كتعيْب ا٤بعلمْب الذين أثبتوا كفاءهتم كفاعليتهم أثناء التدريب ُب عدد من  -

 ا٤بدارس كحسب احتياجات كزارة الَببية كالتعليم بالدكلة .
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o . اؽبيكل اإلداري للمدرسة 
كيتشكل من ا٤بدير با٤بدرسة ، ك٩بثل عن كلية الَببية ٤بتابعة العمل مع ا٤بدرسة ، 
٩بثل عن ا٤بدرسة ٤بتابعة العمليات اليومية كذلك لضماف ٪باح هنائي للشراكة ، ا٤بعلمْب من 

اىداؼ ا٤بدرسة ذكم ا٣بربة كدكرىم مهم ُب عملية التخطيط كالتنفيذ من اجل الوصوؿ إٔب 
، ا٤بعلمْب الدين يؤدكف العملية التعليمية كيقدموف االنشطة كيقوموف هبا با٤بدرسة ، 

 الطبلب ا٤بعلمْب الهنم ىم اصحاب ا٤بصلحة كا٤بعنيْب الفعليْب هبذه ا٤بدارس .
o . اختيار الطالب اؼبعلمُت 

 كيتم ذلك كفقان لآلٌب: 
 وس من إحدل ا١بامعات الليبية.ا٢بصوؿ على درجة الليسانس أك البكالوري -
 الرغبة ا١بادة ُب العمل ٗبهنة التدريس كاالقتناع التاـ هبا . -
 اإل٤باـ التاـ بتكنولوجيا ككيفية االستفادة منها كالتعامل معها بفاعلية .  -
 امتبلؾ القدرة على العمل التعاك٘ب كفقان للفريق.  -

لربامج منظمة تتضمن ندكات ككرش  كبعد أف يتم اختيار ا٤بعلمْب يتم د٦بهم كفقان 
عمل للتعرؼ بالعمل داخل ا٤بدرسة كنوعية األنشطة ا٤بطالبْب بالقياـ هبا مع الطبلب ٩با 
يؤىلهم ٤بمارسة ا٢بياة العملية بشكل فعلي، كمنها يتم توزيعهم على عدة مدارس للتنمية 

كذلك لضماف  ا٤بهنية ضمن ٦بموعات تضم عددا قليبل من ا٤بتدربْب ُب كل مدرسة ،
 متابعتهم ، كيتم توزيعهم على ا٤بوجهْب كا٤بشرفْب ا٤بسولْب على متابعة العمل معهم .

o   : العمل داخل اؼبدارس 
ٗبا أف مدة الدراسة لئلعداد ا٤بعلمْب داخل الكليات الَببوية ٛبتد إٔب أربع سنوات 

ة ، ينتقل بعدىا ( فصوؿ دراسية حسب النظاـ ا٤بتبع ُب كل كلية أك جامع8دراسية أك)
 ا٣برجوف للعمل با٤بدارس فعليان .

علية ترم الباحثة بأنة ال ٛبنح التعيينات للمعلمْب ا١بدد أل ا٣برجْب إال إذا مر 
ا٣بريج بفَبة تدريب ٙبت االختبار ) فَبة االمتياز ( ٤بدة عاـ كامل ٰبصل بعدىا على إذف 

عاـ ، ىذا بالنسبة للخبلجْب من  ٤بمارسة مهنة التدريس إذا أثبت كفاءتو خبلؿ ىذا ال
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كليات تربوية ، كيتم تعيينو حسب احتياجات كزارة الَببية كالتعليم ، أما ا٣برجوف من  
كليات أخرل غّب تربوية مثل كلية العلـو فهو ٰبتاج إٔب ضعف ىذه ا٤بدة كأكثر من 

 التدريب كالتأىيل حٌب يستطيع مزاكلة مهنة التدريس .
دان كذلك لبلندماج التاـ بالنسبة للخرجْب ُب ا٢بياة ا٤بهنية كفَبة االمتياز مهمة ج

بشكل فعلي حيث يقـو بكافة األنشطة الٌب يقـو هبا ا٤بعلم الفعلي ، فهو بذلك يكوف قد 
اكتسب مهارات التدريس من خبلؿ عآب كاقعي . إذ بدراستو لبعض ا٤بقررات داخل 

ي ، ك٩بارسة اسَباتيجيات تربوية ك٭باذج ا٤بدرسة كا٤بتمثلة ُب مقرر إدارة الفصل بشكل عمل
تعليمية داخل الفصوؿ بواقعية كبشكل صحيح ، كتطبيق تكنولوجيا حسب التخصص 
كا٤بواد ا٤بقررة ، ككل ذلك يتم ٙبت إشراؼ أعضاء ىيئة التدريس من الكليات داخل 

 ا٤بدرسة لربط بْب ا١بانب النظرم كالتطبيقي .
مقَبح حوؿ إنشاء مدارس للتنمية ا٤بهنية  كهبذا تكوف الدراسة قد قدمت تصور

للمعلمْب كذلك بشراكة مابْب كليات الَببية  ككزارة الَببية كالتعليم للتغلب على العديد من 
التحديات داخل اجملتمع اللييب ، كأٮبها ضعف العملية التعليمية كبالتإب ضعف ا٤بخرجات 

 بشكل عاـ . 
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